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Capítulo I 

Da Definição e Finalidades 

 

Artigo 1º – A  RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~, é uma 

promoção do Movimento Tradicionalista Gaúcho do Estado do Mato Grosso - MTG-MT, 

que consiste como o próprio nome RECULUTA já diz, em fazer um RESGATE dos 

tradicionalistas e jovens do estado do Mato Grosso, que se dispersaram, diante da 

necessidade de distanciamento social provocado pela pandemia da COVID19, e 

ocorrerá através da realização de provas de Manifestações Espontâneas, envolvendo as 

gerações das famílias que compõe as entidades tradicionalistas do nosso estado e de 

todo o Brasil, bem como com ações culturais, por meio de palestras, gincanas e amostra 

de Danças Tradicionais Gaúchas, em data e local previamente definidos no Calendário 

de Eventos do MTG-MT. 

 

§ Único – A RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~ se dará sob a 

coordenação do MTG-MT e a sua realização de responsabilidade de um dos CTG’s e/ou 

Regiões Tradicionalistas filiados ao MTG-MT, oportunamente nomeados para tal fim, 

com a participação de CTG’s regularmente filiados ao MTG-MT ou qualquer Federação 

devidamente filiada à Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha. 

 

Artigo 2º – A RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~, para todos os 

efeitos legais, será realizado na forma deste Regulamento. 
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Artigo 3º – A RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~ é um Concurso 

de Provas de Casais e/ou Duplas composta entre as Gerações, e Ações Culturais e 

Apresentações de Danças Tradicionais Gaúchas, versando sobre cultura brasileira e tem 

a sua essencialidade na valorização e na promoção da cultura gaúcha, pela preservação 

e promoção das artes, das tradições e do folclore e se desenvolve através de quatro (04) 

modalidades, a saber: 

I – Chula Dupla Geração; 

II – Música Dupla Geração; 

III – Declamação Dupla Geração; 

IV – Danças Gaúchas de Salão Geração; 

 

Artigo 4º – A RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~ tem por fim: 

I – Promover e valorizar a Cultura Brasileira, através da promoção da Cultura 

Gaúcha; 

II – Integrar o Movimento Cultural Gaúcho, em nível estadual; 

III – Promover o intercâmbio sócio-cultural entre as “Entidades Concorrentes”, o 

MTG-MT, os associados participantes e as culturas regionais; 

IV – Divulgar e projetar a cultura gaúcha e regional no cenário estadual; 
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V – Valorizar os recursos humanos, militantes do Movimento Tradicionalista Gaúcho 

Estadual, na forma deste Regulamento; 

VI – Fortalecer a política cultural do MTG-MT e da CBTG. 

 

Capítulo II 

Dos Participantes e das Inscrições 

 

Artigo 5º – Poderão participar da RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO 

GERAÇÕES~, na condição de “Entidades Participantes”, os CTG’s regularmente filiados 

ao MTG-MT ou qualquer outra Federação filiada à CBTG, e serão representados na 

RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~ por seus associados. 

 

Artigo 6º – A participação na RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~ 

se dará, obedecidas as seguintes exigências: 

I – As “Entidades Participantes” farão as suas inscrições na RECULUTA 

CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~, com 20 (vinte) dias de antecedência ao 

início dela, realizando sua inscrição pelo link constante no ANEXO I, ou disponibilizado 

pela comissão organizadora nas redes sociais ou site do MTG-MT; 

§ 1° – Para efeito deste Regulamento, define-se por Modalidade o conjunto Modal de 

Provas, cujos caracteres intrínsecos exprimem semelhança no modo de ser. 
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§ 2° – Para efeito deste Regulamento, define-se por Prova o ato isolado de 

competição, objeto da RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~. 

§ 3° – Para efeito deste Regulamento, entende-se por Grupos de Provas aquelas 

próprias a “Participantes” femininos, masculinos e mistos. 

§ 4° – Os “Participantes” deverão ser associados regulares à entidade que 

representam, independente do domicílio, desde que seja, dentro do estado da Federação 

na qual a sua entidade esteja regularmente filiada, excetuando-se os acompanhantes 

musicais.  

 

Artigo 7º – As “Entidades Participantes” inscreverão os “Participantes” na RECULUTA 

CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~, observando o seguinte: 

I – Cumprimento do artigo 6º deste Regulamento; 

§ 1° – As Entidades Participantes poderão Inscrever: 

I – Somente “participantes” amadores, sendo eles qualquer tradicionalista 

devidamente cadastrado junto ao MTG que não receba quaisquer remunerações para 

competir por alguma entidade, salvo os músicos e instrutores que acompanham os 

grupos e os concorrentes individuais; 

II – São permitidas inscrições de um mesmo participante em até 04 (quatro) provas; 

III – Cada Entidade Participante poderá inscrever até 02 (dois) participantes 

(dupla/casal) por prova. 
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§ 2° – Os “Tradicionalistas Participantes” somente podem ser inscritos por uma “Entidade 

Participante”; 

§ 3° – São considerados amadores, para efeitos de participação na RECULUTA 

CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES, os “Participantes” que não tenham obras 

publicadas que possibilitem remunerações, ou que eventualmente, tenham participado 

como integrantes de grupos que se apresentam mediante remuneração e/ou participação 

de gravações fonográficas, individual ou coletivamente, mas que, entretanto, não fazem 

deste um meio de sobrevivência e vida, e que sejam associados ao CTG representam, 

excetuando-se os acompanhantes musicais de grupos de danças e individuais. 

§ 4° – É livre aos “Participantes” a escolha de acompanhantes musicais para atuarem 

em conjunto nas Provas que disputam desde que suas atuações se restrinjam a música, 

e na modalidade de danças tradicionais, que eles sejam filiados a um MTG/Federação. 

Será exigido o Cartão Tradicionalista da federação tradicionalista a qual o acompanhante 

é filiado. 

 

Artigo 8º – Para efeito deste Regulamento não haverá divisão por categorias. 

 

Artigo 9º – Todos os “Participantes” deverão apresentar-se em palco trajando 

indumentária gaúcha correta, inclusive seus acompanhantes. 

§ 1º – Fica vedado o uso de “piercing”, brincos e outros adereços metálicos ou não, 

encravados na pele por parte dos participantes masculinos de todas as modalidades. É 

vedado o uso de “piercing” também pelas prendas. 
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§ 2° – Os “Participantes” que desrespeitarem ao disposto no caput deste artigo serão 

penalizados com a exclusão na participação das provas e ações tradicionalistas. 

§ 3° – Considera-se “Indumentária Gaúcha Correta”, a constante do artigo 153 do 

Regulamento Geral da CBTG. 

§ 4º – O uso da Pilcha Gaúcha é recomendado para todos os participantes durante a 

realização da RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~ (patrões, 

dirigentes, organizadores, comissões e participantes das provas, ações culturais e 

apresentações).  

 

 

Artigo 10 – Para efeito das inscrições nas Provas, os grupos de provas são assim 

definidos: 

I – A modalidade Chula Dupla Geração será disputada no grupo masculino 

II – As modalidades de Música Dupla Geração, Declamação Dupla Geração 

poderão ser disputadas em grupo misto,  

III – Danças de Gaúchas de Salão Geração deverão ser disputadas em grupo misto. 

IV – Entende-se por geração para efeitos deste regulamento as duplas/casais 

compostos por: 

a) Pai/Mãe e Filho(a) 

b) Tio/Tia e Sobrinho(a) 

c) Avô/Avó e Neto(a) 
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d) Bisavô/Bisavó e Bisneto(a) 

e) Cônjuges. 

§ 1º – Além do rol citado nas alíneas do inciso anterior, que é taxativo, poderão se 

inscrever dupla/casal de irmãos e/ou primos, desde que estes sejam de idades, 

categorias ou gerações diferentes, primando por valorizar a “INTEGRAÇÃO DE 

GERAÇÕES”. 

§ 2º – Os participantes poderão se inscrever na mesma prova até três vezes, desde que 

não, ultrapassem o número de inscrições previstas no inciso II, parágrafo primeiro do 

Artigo 7º deste regulamento, e a inscrição seja com uma dupla de geração diferente. 

§ 3º – No caso da alínea “e” do inciso IV deste artigo, os casais deverão apresentar no 

ato da inscrição Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável. 

 

Artigo 11 – As inscrições dos “Participantes” na RECULUTA CULTURAL 

~INTEGRANDO GERAÇÕES~ serão gratuitas e realizadas sob a responsabilidade das 

“Entidades Participantes”, que as fará pelo link constante no anexo I, na forma deste 

Regulamento. 

 

Parágrafo Único – A Comissão Organizadora da RECULUTA CULTURAL 

~INTEGRANDO GERAÇÕES~ receberá as inscrições, conferirá a documentação e 

deferirá o requerimento, notificando a requerente. 

 

Capítulo III 
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Da Organização 

 

Artigo 12 – A RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~, será realizada 

sob a responsabilidade do CTG e/ou Região que o sediar, nomeado na forma do artigo 

1º, §1°, deste Regulamento, pelo MTG-MT, e será operacionalizado através das 

Comissões Organizadora, Técnica e Orientadora, previamente nomeadas pelo MTG-MT. 

 

Artigo 13 – Compete à Comissão Organizadora: 

I – Organizar, estruturar e prover de recursos humanos, materiais e financeiros a 

RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~; 

II – Coordenar a realização da RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO 

GERAÇÕES~, nas suas diversas Modalidades e Provas, de acordo com este 

Regulamento; 

III – Instrumentalizar e assistir a toda demanda operacional requerida à plena 

realização da RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~. 

 

Artigo 14 – A Comissão Técnica tem caráter consultivo e deliberativo sobre a condução 

técnica da RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~ e lhe compete: 

I – Organizar tecnicamente a RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO 

GERAÇÕES~; 

II – Executar o planejamento técnico das provas; 
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III – Deliberar sobre omissões deste Regulamento; 

 

Artigo 15 – As Comissões Orientadoras serão compostas de no mínimo, 03 (três) 

avaliadores e um revisor que serão escolhidos, em comum acordo entre a Presidência, 

Vice-Presidências, Diretor Geral e Diretores do Departamento Artístico e Cultural do 

MTG-MT, e lhes compete: 

I – Cumprir este Regulamento, tomando todas as providências técnicas pertinentes; 

II – Avaliar as provas, atribuindo notas pelo sistema secreto, registrando as mesmas 

em planilhas próprias; 

III – Cumprir e fazer cumprir o cronograma das provas; 

IV – Os membros da Comissão Avaliadora deverão apresentar-se para o 

desempenho de seus trabalhos com “Indumentária Gaúcha correta”. 

Parágrafo Único – À Comissão Revisora compete revisar a metodologia de avaliação e 

as notas das provas. 

 

Artigo 16 – Para todas as provas previstas neste Regulamento, a ordem das 

apresentações dos concorrentes será definida por sorteio, a ser realizado pela Diretoria 

Executiva do MTG-MT que será transmitido ao vivo na fanpage do MTG-MT, 10 (dez) 

dias antes da realização da RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~.  
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Parágrafo Único – O sorteio será da ordem de apresentação das entidades 

participantes, e seus representantes se apresentarão conforme a ordem alfabética dos 

nomes inscritos. 

 

Artigo 17 – Em todas as Modalidades e Provas, o intervalo entre as apresentações dos 

“Participantes” não poderá ser superior a 05 (cinco) minutos. 

 

Capítulo IV 

Das Modalidades e Provas 

 

Artigo 18 – A RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~ será realizada, 

subdividido em 04 (quatro) Modalidades, envolvendo 06 (seis) provas, a saber: 

I – Chula Dupla Geração (CHDG) - 01 prova;  

II – Música Dupla Geração (MDG) – 03 provas; 

III – Declamação Dupla Geração (DDG) - 01 prova; 

IV – Danças Gaúchas de Salão Geração (DGSG) – 01 prova. 

 

Seção I 

Da Chula Dupla Geração 
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Artigo 19 – A prova de chula dupla geração é a seguinte: 

I – Chula Dupla Geração 

II – Cada dupla deverá se apresentar executando 02 (dois) passos conjuntamente; 

§ 1° – Cada dupla de chuleador deverá apresentar-se acompanhado de pelo menos um 

gaiteiro. 

 

Artigo 20 – Cada dupla de chuleador será avaliado com a utilização de planilhas 

constantes no anexo II. 

 

Seção II 

Da Música Dupla Geração 

 

Artigo 21 – As provas da modalidade Música são: 

I – Gaita-Piano Dupla Geração Única; 

II – Violão Dupla Geração Única; 

III – Intérprete Vocal Dupla Geração Única. 
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Artigo 22 – As provas de Música serão avaliadas com a utilização de planilhas 

constantes no anexo III. 

Parágrafo Único – Na prova de Intérprete Dupla Geração, os participantes não poderão 

receber apoio vocal em nenhum momento de sua apresentação. 

 

Artigo 23 – Os tempos das apresentações dos participantes nas diversas da Seção II é 

de 10 (dez) minutos. 

§ 1° – O tempo definido no “caput” deste artigo incluem a preparação e a execução. 

§ 2° – A cada minuto ou fração excedido ao limite estabelecido, o participante perderá 

1,0 ponto. 

 

Artigo 24 – Nas provas de Gaita e Violão não será permitido o acompanhamento 

instrumental. 

 

Artigo 25 – Nas provas dos incisos I e II, definidas no artigo 21, serão realizadas 

obedecendo ao seguinte: 

I – Gêneros Musicais: Vanera, Vanerão, Xote, Bugio, Polca, Valsa, Rancheira e 

Chamamé; 

II – É de livre escolha dos participantes o gênero a ser executado. 
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Artigo 26 – Será permitido o uso de violão eletrificado ou com captador. 

 

Artigo 27 – Na prova prevista no inciso III do artigo 21, devem ser utilizados instrumentos 

musicais característicos da tradição gaúcha, vedada a utilização de bateria, instrumentos 

eletrônicos e pedais. 

Parágrafo Único – São considerados instrumentos típicos: violão/viola (10 ou 12 

cordas), violino/rabeca, gaitas, pandeiro e bombo legüero (artesanal). 

 

Artigo 28 – Na prova de Intérprete Vocal Dupla Geração cada participante interpretará 

01 (uma) música de sua livre escolha que verse sobre temas regionais do Rio Grande do 

Sul identificando os usos e costumes daquele estado. 

§ 1º – Os participantes da prova, devem apresentar à Comissão Avaliadora 01 (uma) 

cópia da letra da música a ser interpretada. 

§ 2º – Os participantes da prova deverão cantar simultaneamente em algum momento, 

durante a execução da prova, tanto sendo unissono ou em vocal. 

 

Seção III 

Da Declamação Dupla Geração 

 

Artigo 29 – A Modalidade de Declamação Dupla Geração terá categoria Única. 
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Parágrafo Único - É facultado aos participantes o acompanhamento musical com Gaita 

e/ou violão e uso do microfone. 

 

Artigo 30 – Os Participantes na prova de Declamação Dupla Geração deverão 

apresentar à Comissão Avaliadora 01 (uma) cópia da poesia de sua livre escolha a ser 

apresentada na prova. 

 

Artigo 31 – A Comissão Avaliadora atribuirá notas aos participantes, na prova de 

Declamação Dupla Geração, com a utilização de planilhas constantes no Anexo IV.  

Parágrafo Único - O concorrente terá o tempo máximo de 10 (dez) minutos para sua 

apresentação, perdendo um ponto por minuto ou fração que exceder. 

 

Seção VI 

Das Danças Gaúchas de Salão Geração 

 

Artigo 32 – A Modalidade de Danças Gaúchas de Salão Geração categoria única.  

 

Artigo 33 – Os ritmos gaúchos o que farão parte do Concurso são: 

BLOCO 01 BLOCO 02 

Chote Valsa 
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Milonga Vaneira 

Bugiu Chamamé 

Polca Rancheira 

 

Artigo 34 – O Concurso será dividido em 02 (duas) etapas: 

I – Na Primeira etapa, os pares, deverão se apresentar, um a um, 01 (um) dança, 

de livre escolha do BLOCO 01. 

Parágrafo Único – Os pares que escolherem o mesmo ritmo musical (dança) se 

apresentarão em conjunto, em grupos de até 05 (cinco) pares, conforme o número de 

participantes, independente do sorteio da ordem de apresentação. 

II – Na segunda etapa, os pares, deverão se apresentar, em grupos de até 05 (cinco) 

pares, conforme o número de participantes, nesta etapa será sorteada, pela comissão 

avaliadora 01 (uma) dança, do BLOCO 02 para cada grupo. 

III – A seleção das músicas que os pares dançarão é de responsabilidade da 

Diretoria Artística do MTG/MT. 

 

Artigo 35 – As Danças Chote e Milonga do Bloco 01 (um) deverão apresentar 

características da autenticidade e originalidade (passos e ou figuras tradicionais), mas 

poderá ser abrilhantada por figuras pesquisadas ou ainda de criação própria, sendo, essa 

avaliada também pela criação coreográfica. 
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Artigo 36 – As Danças do BLOCO 02 (dois), deverão ser autênticas, não podendo sofrer 

alterações em suas características. 

 

Artigo 37 – As danças deverão ser apresentadas de acordo com o livro editado pelo 

MTG/RS, Compêndio Técnico Ilustrado de Danças Gaúchas de Salão, em sua versão 

revisada e mais recentes. 

 

Artigo 38 – Cada par participante receberá um número colocado às costas do peão 

(cavalheiro) a fim de identificação. 

 

Artigo 39 – A Comissão Avaliadora atribuirá notas aos participantes, na prova de Danças 

Gaúchas de Salão Geração, com a utilização de planilhas constantes no Anexo V 

 

Capítulo II 

Das Ações Culturais e Amostra das Danças Tradicionais Gaúchas 

 

Seção I 

Da Amostra Cultural das Danças Tradicionais Gaúchas 
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Artigo 40 – Na Amostra Cultural de Danças Tradicionais Gaúchas as “Entidades 

Participantes” poderão inscrever até 03 (três) grupos mistos, sem limitação mínima e 

máxima de pares em cada grupo, e, deverão ser batizados com temas versados sobre o 

regionalismo gaúcho e/ou o regionalismo do seu estado de origem, identificando nossos 

usos e costumes. 

 

Artigo 41 – Os grupos de Danças Tradicionais deverão ser compostos de forma 

proporcional, por dançarinos nas respectivas idades das categorias previstas no 

Regulamento do FEMART em seu artigo 8º, incisos I à VI, de forma a garantir a 

Integração das Gerações, principal objetivo da RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO 

GERAÇÕES~. 

 

Artigo 42 – As danças deverão a serem apresentadas pelos grupos deverão respeitar 

as coreografias constantes nas seguintes bibliografias, em suas versões revisadas mais 

recentes, primando pela tradicionalidade das coreografias e pelo jeito simples de dançar 

do gaúcho campeiro: 

§ 1º  – Manual de Danças Tradicionais Gaúchas (publicação do MTG-RS): 

I  – Danças: Rilo, Pau de Fitas, Queromana, Chimarrita, Tatu de Volta no Meio, 

Chote de Duas Damas, Chote Carreirinho, Chimarrita Balão, Balaio, Caranguejo, 

Maçanico, Sarrabalho, Chote Inglês, Chico Sapateado, Tirana do Lenço, Pezinho, Cana 

Verde, Roseira, Meia Canha, Anu, Chote de Quatro Passi, Tatu, Rancheira de 

Carreirinha, Havaneira Marcada e Chote de Sete Voltas; 
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§ 2º  – Passos & Compassos das Danças Gaúchas – José Moacir Gomes dos Santos 

e Rinaldo Souto de Oliveira (Publicação ISBN), Baile e Bailares – João Carlos D´Avilla 

Paixão Côrtes (publicação do MTG-RS) e Bailar Gaúcho de Antanho – José Moacir 

Gomes dos Santos e Rodrigo Gil Ribeiro: 

I  – Danças: Valsa das Cadenas, Faca Maruja, Chote de 7 Passos, Valsa de Mão 

Trocada, Pericon, Chote Ponta e Taco, Jardineira, Careca Caiu N’água, Tirana do Ombro, 

Chote de Par Trocado – Moda Serrana, Chote de Par Trocado – Moda Fronteira, Vanerão 

Sapateado, Mazurca Marcada, Mazurca de Carreirinha, Queromaninha, Mazurca 

Galopeada e Balão Caído. 

 

Artigo 43 – A dinâmica da realização da Amostra Cultural de Danças Tradicionais 

Gaúchas consiste na apresentação de cada Grupo de Danças Participante com 04 

(quatro) danças de livre escolha, sendo no mínimo 01 (uma) dança dentre aquelas 

elencadas no Parágrafo Segundo do Artigo 42 deste regulamento, e as demais danças 

dentre aquelas elencadas no Parágrafo Primeiro do artigo já citado. 

Parágrafo Único: As danças mencionadas no Caput do artigo, não poderão, 

obrigatoriamente ser todas do mesmo parágrafo do Artigo 42 deste regulamento. 

 

Artigo 44 – Cada Grupo Participante terá cinco (05) minutos para a preparação e 20 

(vinte) minutos para apresentação. 

§ 1º – É vedada aos “Participantes” da RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO 

GERAÇÕES~ a utilização de armas de fogo e/ou armas brancas, sendo facultada aos 

integrantes dos grupos que se adequarem às idades das categorias Adulta, Veterana e 
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Xiru, conforme artigo 8º, do Regulamento do FEMART, a utilização de arma branca 

(adaga) somente como parte de indumentária. 

§ 2º – Todos os integrantes dos grupos de Danças Tradicionais deverão apresentar-se 

em palco trajando indumentária gaúcha correta. 

§ 3º – Fica vedado o uso de “piercing”, brincos e outros adereços metálicos ou não, 

encravados na pele por parte dos participantes. 

§ 4° – Os “Participantes” que desrespeitarem ao disposto nos parágrafos anteriores caput 

deste artigo serão penalizados com a exclusão na participação da Amostra Cultural de 

Danças Tradicionais Gaúchas. 

§ 5° – Considera-se “Indumentária Gaúcha Correta”, a constante do artigo 153 do 

Regulamento Geral da CBTG. 

§ 6° – Será permitido na Amostra de Danças Tradicionais Gaúchas a apresentação 

acompanhada de conjunto musical, sendo que o conjunto musical deverá conter, no 

mínimo 03 (três) componentes, e os seguintes instrumentos: uma gaita, um violão ou 

viola, não podendo exceder o limite de 10 (dez) componentes. 

§ 7° – Aplica-se ao conjunto vocal acompanhante dos grupos de danças tradicionais 

gaúchas as previsões regulamentares dos §§ 2º à 5º deste artigo. 

§ 8° – As Entidades Participantes que não possuírem condições de apresentar-se na 

Amostra Cultural das Danças Tradicionais Gaúchas acompanhadas de conjunto 

vocal, poderão apresentar-se fazendo uso de som mecânico (CD/DVD/PENDRIVE/BLU-

RAY), respeitando-se na gravação dos acompanhamentos instrumentais, o uso dos 

instrumentos previstos no art. 38, parágrafo único do Regulamento do FEMART. 
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Artigo 45 – Será premiado com troféu de PARTICIPAÇÃO ESPECIAL todas as 

entidades que participarem da Amostra Cultural das Danças Tradicionais Gaúchas, 

respeitando integralmente sua regulamentação. 

 

Seção II 

Das Ações Culturais 

 

Artigo 46 – As Ações Culturais, consistem na realização pela Comissão Organizadora e 

Técnica Orientadora da RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~, de 

palestras e gincanas com temas versando sobre o regionalismo gaúcho e/ou o 

regionalismo do estado de Mato Grosso, que identifiquem nossos usos e costumes, bem 

como sobre temas que compõe os Departamentos do MTG-MT – Artísitico, Cultural, 

Campeiro e Esportivo. 

 

Artigo 47 – Para possuírem direito a premiação prevista no Artigo 35, as “Entidades 

Participantes” e seus representantes, deverão participar de 90% por cento das atividades 

desenvolvidas nas Sessões I e II deste capítulo. 

 

Capítulo III 

Das Penalidades 
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Artigo 48 – As Entidades Participantes ou seus representantes que infringirem este 

Regulamento e as legislações pertinentes, serão autuadas, a critério da comissão 

organizadora em conjunto com o presidente do MTG-MT, com as seguintes penalidades: 

I – Advertência; 

II – Suspensão de Provas. 

III – Suspensão de Participação das Ações Culturais e da Amostra Cultural de 

Danças Tradicionais 

Parágrafo Único – As penalidades previstas neste artigo podem ser aplicadas de forma 

coletiva ou individual. 

 

Artigo 49 – Serão aplicadas as penalidades acima ao participantes da RECULUTA 

CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~ que: 

I – Desrespeitarem este regulamento e a legislação pertinente; 

II – Atentarem contra a moral, os bons costumes e ao bom andamento da 

RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~; 

III – Mostrarem-se inconvenientes aos objetivos da RECULUTA CULTURAL 

~INTEGRANDO GERAÇÕES~; 

IV – Denegrirem a imagem da RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO 

GERAÇÕES~ ou das Entidades Participantes e seus Representantes ou do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho; 
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V – Desrespeitarem participantes, dirigentes, e comissões constituídas. 

 

Artigo 50 – Em casos de ocorrências graves, no transcurso da RECULUTA CULTURAL 

~INTEGRANDO GERAÇÕES~, a sua Comissão Organizadora ou Técnica Orientadora 

submeterá a questão ao MTG-MT e sua Diretoria Executiva para definição. 

 

Capítulo IV 

Das Disposições Gerais 

 

Artigo 51 – A premiação da RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~ 

será com medalhas aos tradicionalistas inscritos e participantes das provas e amostra 

cultura previstas nas Sessões I e II do capítulo anterior, e com troféu as entidades 

tradicionalistas, não cabendo premiação em dinheiro. 

 

Artigo 52 – A premiação dos vencedores dar-se-á na Solenidade de Encerramento da 

RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO GERAÇÕES~. 

Parágrafo Único - Os premiados só participarão da solenidade prevista no “caput” deste 

artigo se estiverem devidamente pilchados. 

 

Artigo 53 – Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora e Técnica Orientadora, e, em conjunto com a MTG-MT. 
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Sorriso/MT, 30 de agosto de 2021. 

 

 

Marcileia Capitanio de Souza 
Diretora Artística do MTG-MT 

Gestão 2019/2021 

Jerri dos Santos Bica 
Diretor Cultural do MTG-MT 

Gestão 2019/2021 
 
 

Francisco José Muller de Souza 
Presidente do MTG-MT 

Gestão 2019/2021 
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ANEXO I 
Link de Inscrição para RECULUTA CULTURAL ~INTEGRANDO 

GERAÇÕES~: 

https://forms.gle/M9LGZUbNWDtG6DCV6 
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ANEXO II – Chula 
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ANEXO III – Música – 
Planilha de Gaita Piano 
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ANEXO III – Música – 
Planilha de Intérprete 
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ANEXO III – Música – 
Planilha de Violão
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ANEXO IV – Declamação  
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ANEXO V 
Danças G. de Salão - Planilha de Criatividade e Correção 
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ANEXO V 
Danças G. de Salão - Planilha de Harmonia e Interpretação 
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ANEXO VI – Danças Tradicionais – 
Planilhas de Correção e Interpretação Artística 

    
 


