
 
 

Ofício nº 001/2019/MTG-MT/Diretoria_Artística 

Sorriso/MT, 31 de janeiro de 2019. 

 

Assunto: Equipe de Avaliação das Etapas do FEMART para o ano de 2019 

 

Senhor Diretor do Departamento Artístico:  

 

Apraz-me cumprimenta-lo e ao ensejo 

apresentar os cumprimentos do Movimento Tradicionalista Gaúcho do Estado de 

Mato Grosso pelo ano que se inicia, desejando que seja um ano brilhante e 

produtivo, colocando ainda, à disposição dessa diretoria, o departamento artístico 

do MTG/MT, para auxilia-los sempre que necessário e no que estiver ao alcance 

desta entidade. 

Cabe ainda, por meio do presente, comunicar 

ainda que o MTG/MT irá realizar no ano de 2019, 02 (duas) etapas do FEMART, nas 

seguintes datas 31/05 a 02/06 (etapa inter-regional), no CTG Aliança da Serra 

da cidade de Tangará da Serra/MT, e 25 a 27/10 (etapa final), no CTG Chama da 

Tradição da Cidade de Sapezal/MT, solicitando a indicação dos nomes que irão 

compor equipe de avaliação conforme relação abaixo. 

1) Interregional: 01 avaliador para Entrada/Saída, 01 avaliador para o quesito 

de correção coreográfica das danças tradicionais, 02 avaliadores para o 

quesito de harmonia de conjunto das danças tradicionais, 02 avaliadores para 

o quesito de interpretação artística das danças tradicionais, 01 revisor para a 

prova de danças tradicionais, 01 avaliador para a prova de Danças Gaúchas 

de salão/chula, 01 avaliador para a prova de declamação e 01 avaliador para 

as provas de música (solicitando ainda que todos os avaliadores possam 

auxiliar o MTG/MT, na avaliação das provas de manifestação espontânea - 

música/declamação/causo/danças g. de salão/chula). 



 
 

2) Final: 01 avaliador para Entrada/Saída, 02 avaliadores para o quesito de 

correção coreográfica das danças tradicionais, 02 avaliadores para o quesito 

de harmonia de conjunto das danças tradicionais, 02 avaliadores para o 

quesito de interpretação artística das danças tradicionais, 01 avaliador para 

indumentária, 01 revisor para a prova de danças tradicionais, 01 avaliador 

para a prova de Danças Gaúchas de salão 01 avaliador para a prova de chula, 

01 avaliador para a prova de declamação e 01 avaliador para as provas de 

música (solicitando ainda que todos os avaliadores possam auxiliar o 

MTG/MT, na avaliação das provas de manifestação espontânea - 

música/declamação/causo/danças g. de salão/chula). 

Outrossim, solicitamos gentilmente, que em 

cumprimento ao inciso XII do Art. 72 do Regulamento do FEMART, indique os 

possíveis nomes dos membros que poderão vir à compor a equipe de avaliação das 

etapas do FEMART do corrente ano. 

Qualquer dúvida estamos à disposição desse 

departamento. 

Saudações tradicionalistas 

 
 
 

Marcileia Capitanio de Souza 
Diretora Artística do MTG/MT 

Gestão 2017/2019 
 
AO: 
Ilmo. Senhor  
Everton Douglas Diehl 
Diretor Artístico da CBTG -  Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha 


