Ata do 3° Encontro Regional de Patrões da 1ª RT - 2009

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e nove, às quatorze horas, no CTG
Pealo da Estância, em Viamão, teve início o terceiro encontro regional da
Primeira Região Tradicionalista. Para compor a mesa, Jeanine convidou o
Coordenador Regional Tomazzine e seus Vices, a Patroa da casa, Eliete,
Cláudio Ourique, do Conselho do MTG, Mauro Augusto, Guri Destaque
Cultural/Artístico do Rio Grande do Sul, o Prefeito Municipal de Viamão, Alex
Boscaine, o Vereador Maninho e o Secretário de Cultura, Sérgio, a Primeira
Prenda da Região, Francielli, Luiz Felipe, Guri Farroupilha e o Sub
Coordenador de Viamão, Ricardo. Após a execução dos Hinos Nacional e
Tradicionalista, a Patroa Eliete saudou os presentes e falou da satisfação de
receber os tradicionalistas; o Prefeito Boscaine também saudou os presentes e
salientou as boas relações existentes entre o administrativo e as últimas e a
atual Diretoria da Primeira Região. Celso Broda, Presidente da União
Viamonense solicitou a palavra para também saudar os presentes. O
Coordenador Tomazzini salientou a importância da presença de todos e se
reportou a agenda e a necessidade de se fazer uma reunião enxuta. Iniciou
falando da trigésima nona Ciranda Cultural de Prendas, realizada em Alvorada
no último fim de semana de maio e segundo uma enquete realizada pelo
senhor Guimarães, entre os participantes foi considerada muito bem
organizada, a forma de apadrinhamento pelas entidades locais foi considerada
um sucesso que algumas regiões irão também usar. Agradeceu de forma
especial ao Prefeito Municipal de Alvorada e demais autoridades que se
empenharam em bem receber todos os visitantes. Foi distribuída uma cópia da
Ata da Reunião anterior e a agenda da Reunião. O Senhor Carlos leu a Ata que
recebeu e observou sobre a representação dos Patrões nos Encontros
Regionais, que seja de acordo com a Coletânea; após alguns debates foi
esclarecido que continua como foi decidido na reunião anterior.
O
Coordenador colocou em votação que o Patrão possa se fazer representar em
apenas duas reuniões e nas outras deve estar presente, sendo aprovado por
maioria, vinte e oito votos a favor e seis contra. O representante do DTG Cheiro
de Galpão cuja filiação ocorreu no encontro passado, esclareceu que onde se
lê CTG, leia-se DTG. O coordenador falou que a Primeira Região
Tradicionalista tem no Movimento Tradicionalista Gaúcho vinte e dois mil reais
e que este recurso está lá sem render juros e solicitou que os patrões aprovem
a retirada desse dinheiro para uma conta da Região para depois ser aplicado
na compra da sede própria; o Patrão Eloim disse q esse dinheiro está desde
dois mil e três e o patrão Zeno disse que só concordava se o dinheiro só fosse
retirado do banco com a finalidade exclusiva de compra da sede própria, outros
patrões também concordaram com essa observação. Colocado em votação foi
aprovado por unanimidade, desde que seja para a compra da sede própria.
Depois falou sobre a quadragésima Ciranda Cultural de Prendas e Peões que
será realizada no DTG Lenço Colorado e passou a palavra a Franciele, que
agradeceu a todos que compareceram à Ciranda Estadual e torceram por ela,
e passou a programação da Ciranda Regional. Vera Otto solicitou que, as
entidades que têm concorrentes, e que ainda não retiraram seus convites,
retirem-nos logo. O diretor artistico Cuca falou sobre a regional do ENART,
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salientou q o novo loca, no Ginásio Tesourinha foi escolhido por motivo de
espaço, conforto e segurança, pois oferece mais lugares que o local anterior e
que só por esse motivo não será feito no Ginásio do CTG Aldeia dos Anjos.
Falou também sobre o Seminário de Aperfeiçoamento Tradicionalista deste
ano, a primeira parte, a nível regional, segue as orientações da coletânea e
cada Entidade deve desenvolver o Projeto com o envolvimento da sua
comunidade. As inscrições devem ser feitas até 24 de junho, dás dezoito horas
às vinte e uma horas e trinta minutos, tanto para a “Força A” quanto para
“Força B”. O Seminário de Aperfeiçoamento Tradicionalista será realizado no
35CTG, às treze horas e trinta minutos, e deverá ser apresentado por dois
participantes do grupo titular inscrito para danças na regional; os musicais só
deverão participar da inter-regional. Os músicos que tocarem para Entidades
de mais de uma Inter-Regional deverão escolher qual a Inter-Regional que irão
participar e comunicar ao Movimento Tradicionalista Gaúcho, o mesmo
acontecendo com os instrutores. O Patrão e/ou diretor artístico tem de
participar da segunda fase, não podendo ser representado. A segunda parte do
Seminário Tradicionalista Gaúcho, que se realiza na Inter-Regional, deve ter a
participação de no mínimo metade do grupo inscrito, e as apresentações
devem ser feitas em quarenta e cinco minutos, no local onde o Movimento
Tradicionalista Gaúcho designar; a abertura será às nove horas no Centro de
Nova Petrópolis, depois cada grupo vai para sua Entidade. Na Regional do
ENART, os individuais irão se apresentar no Teatro renascença, menos as
modalidades dança de par de chula, que serão realizados no Ginásio
Tesourinha. Os Patrões poderão estacionar no pátio do Tesourinha, e para os
outros carros estão em tratativas para conseguir estacionamento no corredor
de ônibus que aos domingos não funciona. As apresentações da “Força B” será
no domingo de manhã, e da “Força A” na parte da tarde. Todos devem estar
com o cartão na mão, e as pessoas que forem auxiliar os grupos no tablado
devem estar exclusivamente pilchados. Um representante de cada Entidade
poderá filmar na cabine de rádio, no tablado não será permitido. O Patrão, a
Esposa e o/a Coordenadora poderão entrar no tablado desde que devidamente
pilchados. O coordenador Tomazzini avisou que o Encontro Extraordinário de
Patrões marcado para dezoito de julho foi antecipado para vinte e oito de
junho; falou do FESTIRIM, em início de outubro e o FESTINIL em novembro, e
que as Entidades que queriam sediar o I FESTINIL devem inscrever-se com o
secretário Gilberto. O curso de teatro será realizado aos sábados e as
inscrições já estão abertas; para o treinamento com as Secretaria de Turismo,
para fazer depois a recepção no Aeroporto, poderão inscrever quantos casais
quiserem por turno, e depois serão avisados quando iniciará o treinamento. O
coordenador dos avaliadores de concurso de prendas, Jairo, solicitou o
entendimento dos patrões para fazer o concurso Unificado por sub-região, e
por categoria, pois resulta em economia de tempo e de gastos, depois é só
fazer um evento para colocação de faixas e crachás. O encontro de avaliadores
será realizado dia vinte próximo, no 35CTG, com início às nove horas. Dulce
Mendonça falou sobre o lançamento do livro “Indumentária Sul-Riograndense
do Decênio Farroupilha” de Luiz Celso Gomes Hyarup, que será entregue as
Coordenadorias Regionais de Educação, dia vinte e quatro de junho, um
volume para cada escola estadual, e falou ainda sobre os Projetos de
montagem de biblioteca e o Projeto Memória, e entregou um livro de
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indumentária para a Patroa da casa. Celso Broda, da União Tradicionalista
Viamonense, saudou os presentes, se reportou as autoridades municipais
presentes e recordou sobre o fogo simbólico da Pátria, coordenado pela Liga
de Defesa Nacional. Viamão irá fazer uma cavalgada, à Alvorada, deixando em
cada Entidade um folder, dizendo que a única ERVA aprovada é a do mate, e o
único CHEIRO é o de galpão, neste ano em que completa cinqüenta anos de
comemoração da Semana Farroupilha, e o qüinquagésimo Congresso
Tradicionalista Estudantil de Viamão, na Escola Técnica, onde o primeiro foi
organizado pelos Padres Canela, Aripe e outros, e nos próximos dias treze e
quatorze de agosto irão realizar um Congresso Comemorativo ao Jubileu de
Ouro. Neste ano também completa vinte anos a Cavalgada Viamonense.
Salientou que Viamão teve uma parcela relevante na formação do Rio Grande
do Sul e relatou a programação da Semana Farroupilha deste que será feita
com as escolas dos municípios pertencentes à Coordenadoria de Gravataí.
Maria Beline está promovendo um concurso de redação “No rastro dos
Farroupilhas”, para estudantes. Senhor Guimarães convidou para Cavalgada
da Integração da Zona Norte, que sairá do CTG Sentinela dos Pampas, para o
CTG Carreta Velha amanhã; convidou também para audiência pública da
Câmara de Vereadores de Porto Alegre, dia dois de julho, no CTG Vaqueanos
da Tradição, às dezenove horas e trinta minutos. O Trovador Vitor Hugo
divulgou seu cd. Tomazzini confirmou que a convenção será na sede do
Banrisul, na Zona Sul. O sub-coordenador da Zona Sul convidou para o Dia do
Esporte, no CTG Lanceiros da Zona Sul. O Patrão Ramalho, recomendou os
grupos “Os Xucros”, fone 93731430, com Protásio, e “Sina Fandangueira”, fone
81623851 ou 34112943, co, Irineu. O Patrão Eloim pediu para refletirem sobre
o uso de tênis em domingueiras e eventos semelhantes pelos jovens, e uso da
bombacha feminina, pois ele acha q é melhor um jovem assim vestido do que
nas ruas no meio das drogas. Janine lembrou as palavras de Jarbas Lima,
sobre inclusão social, que não devemos ser radicais em ocasiões não oficiais.
O Patrão do CTG Coxilha Aberta convidou para o Baile da Cuca e da Lingüiça,
dia quatro de agosto, e para o Rodeio Artístico e Cultural, nos dias quatorze,
quinze e dezesseis se agosto. O Coordenador Tomazzini falou sobre a
assinatura dos Patrões no livro de presença e solicitou que os convites sejam
divulgados através de ofício. O próximo encontro será realizado no CTG
Sangue Nativo, dia quinze de agosto. O Encontrou encerrou as dezesseis
horas e trinta minutos com o Hino Rio-grandense e o Lema da Casa.
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