A 8ª Edição da Reculuta Farroupilha acontece nos dias 4 e 5 de maio de 2019, na sede social do
CTG Lalau Miranda, Rua Uruguai, 11, Passo Fundo/RS.
A entrada para concorrentes e público em geral, é gratuita, pois primamos pela propagação e
compartilhamento de nossa cultura!

PROGRAMAÇÃO:
- SÁBADO
Palco A
08h30 - Concurso Estudantil
-Intérprete Solista Vocal
-Danças Tradicionais

13h -

Danças Tradicionais | Pré-Mirim e Mirim
(Apresentações por entidades)

Danças Tradicionais | Veterano
Entrega das premiações
Palco B
08h30 - Concurso Estudantil
-Chula

Palco C
08h30 - Concurso Estudantil
-Declamação

- DOMINGO
Palco A
08h - Danças Tradicionais | Juvenil e Adulto
(Apresentações por categorias)

Entrega das premiações

INSCRIÇÕES:
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente através do site www.ctglalaumiranda.com.br
no link “Reculuta Farroupilha”, a partir das 0 hora de Domingo, 01/04/2019 até as 23h59 de
Quarta-feira, 24/04/2019;
¹Link com a ficha de inscrição somente estará disponível
²No momento da inscrição, não é necessária relação dos dançarinos.

as

0

hora

do

dia

01/04/2019.

Limitaremos o número total de grupos: 23 para o sábado (Pré-Mirim e Mirim) e 35 para o domingo.
Para o domingo, destinaremos pelo menos 51% das vagas para a categoria Adulto;
As vagas serão limitadas (com os números especificados acima) e serão preenchidas de acordo
com a ordem de inscrição.
Em virtude do limite de inscrições, poderá haver lista de espera. Caso algum grupo de danças
cancele sua inscrição, os grupos da lista de espera poderão “entrar” na vaga grupo que saiu, de
acordo com sua ordem de inscrição.
A ordem de apresentação dos grupos será definida através de sorteio, a ser realizado as 22h da
Quinta-feira, 25/04/2019, na secretaria do CTG;
¹Os concorrentes poderão participar do sorteio;
²A lista contendo a ordem de apresentação dos concorrentes será divulgada até às 23h;
³A ordem de apresentação dos concorrentes individuais (concurso Escolar) será por ordem alfabética.
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Os grupos vencedores da edição anterior (neste caso a 7ª Edição), recebem o direito fazer a sua apresentação no
encerramento de sua categoria, ou seja, último grupo a dançar.

Alterações ou ainda cancelamentos de inscrições deverão ser realizadas pelo e-mail
reculutafarroupilha@ctglalaumiranda.com.br;
A categoria Veterano contemplará apenas entidades filiadas na Sétima Região Tradicionalista;
O cancelamento de inscrições deverá ser realizado até às 14h de quinta-feira, dia 25/04/2019;
Em caso de não comparecimento no evento (tendo participado do sorteio), o grupo em questão,
ficará impossibilitado de participar da próxima edição do evento. A decisão ficará a cargo da
comissão organizadora do evento;
Os 3 primeiros colocados de cada categoria, terão participação garantida na próxima edição do
evento;
*Para a edição 2019, os seguintes grupos possuem vaga garantida:
Categoria Pré-Mirim: CTG Moacir da Motta Fortes, CTG Sentinela do Pago e CTG Sentinela da
Querência (Erechim);
Categoria Mirim: CTG Giuseppe Garibaldi, CTG Ronda Charrua e GF Chaleira Preta;
Categoria Juvenil: CPF Piá do Sul, CTG Ronda Charrua e CTG Sentinela da Querência (Erechim);
Categoria Adulto: CPF Piá do Sul, DTG Clube Juventude e CTG Querência Santa Mônica.
Os mesmos devem igualmente realizar a sua inscrição a fim de confirmar sua presença no
evento;

REGULAMENTO ARTÍSITICO
Será cumprido o Regulamento Artístico do Rio Grande do Sul – MTG;
Obrigatória apresentação do cartão tradicionalista;
As apresentações serão dispostas por entidade no sábado (04/maio) nas categorias Pré-Mirim e
Mirim. A categoria Veterano acontecerá separadamente (após categoria Pré-Mirim e Mirim). No
Domingo (05/maio), o concurso seguirá por categorias, iniciando com Juvenil e em seguida o
Adulto.
Nas categorias Pré-Mirim, Mirim e Veterano, as 3 (três) danças serão de livre escolha;
Nas categorias Juvenil e Adulto, os grupos deverão obrigatoriamente optar por uma dança de cada
um dos 3 (três) blocos a seguir:
Bloco 1 (fila): Anu, Quero Mana, Sarrabalho, Chimarrita, Maçanico, Chote de “Quatro Passi”, Chote Inglês;
Bloco 2 (roda): Pau-de-Fitas, Roseira, Meia Canha, Rilo, Balaio, Cana Verde, Caranguejo;
Bloco 3 (dispositivo): Rancheira de Carreirinha, Tirana do Lenço, Chimarrita, Balão, Chico Sapateado, Tatu, Pezinho,
Tatu de Volta no Meio, Chote Carreirinho, Chote de Duas Damas, Havaneira Marcada, Chote de Sete Voltas.

O Conjunto musical irá dispor de até 05 (cinco) minutos para equalização do som. Após este
período, começa a correr o tempo regulamentar do grupo.
¹Não será permitido uso de música digital, sendo assim obrigatório o Conjunto musical;

Cada grupo participante irá dispor de um tempo regulamentar de até 20 minutos para a sua
apresentação. Em caso de apresentação de uma das danças (Pau de Fitas, Meia-Canha, Anú, Roseira
ou Tirana do lenço), o tempo total de apresentação será elevado para 25 (vinte e cinco) minutos;
Os grupos participantes deverão optar pela apresentação de apenas uma coreografia (entrada ou
saída);
¹Os grupos vencedores da edição anterior (neste caso a 7ª Edição), tem o direito de dançar a coreografia de Entrada e
Saída, se assim desejar.

Para o recebimento da premiação em espécie, o responsável deverá apresentar documento de
identificação (CPF) e portar o CNPJ da Entidade quando for para categorias das danças tradicionais.
As dimensões do palco A, são 15 x 9 m
As planilhas de avaliação poderão ser retiradas na secretaria do CTG após a divulgação dos
resultados.
As planilhas gerais serão divulgadas na Fanpage da “Reculuta Farroupilha” e do “CTG Lalau
Miranda – Grupo Adulto” do Facebook após a divulgação dos resultados.

8ª INTEGRAÇÃO DE ARTE E TRADIÇÃO ENTRE ESCOLAS
As modalidades do concurso estudantil serão as seguintes: Danças Tradicionais, Declamação,
Intérprete Solista Vocal e Chula.
As modalidades serão divididas entre as categorias: Mirim (até 13 anos | não pode ter completado
14) e Juvenil (até 17 anos | não pode ter completado 18);
Declamação e Intérprete Solista Vocal serão divididas entre peão e prenda.
Na modalidade Danças Tradicionais, as danças serão de livre escolha.
Todos os participantes deverão estar devidamente matriculados, e no momento da apresentação
no concurso, deverão apresentar o comprovante de matrícula, bem como a autorização de
participação, emitido pela escola (assinado pela diretoria).

TROFÉU ROTATIVO
Aos grupos vencedores na modalidade Danças Tradicionais categorias Pré-Mirim, Mirim, Juvenil e
Adulto, será entregue um Troféu Rotativo RECULUTA FARROUPILHA, respectivo a cada categoria.
Os grupos detentores destes troféus deverão fazer obrigatoriamente a sua devolução na próxima
edição do evento. Estes troféus receberão uma placa, com o nome da entidade e o ano/edição
qual foi conquistado.

PREMIAÇÃO
RECULUTA FARROUPILHA
VETERANO
1º - Troféu
2º - Troféu
3º - Troféu
4º - Troféu
5º - Troféu

PRÉ-MIRIM
1º - R$ 600,00
2º - R$ 400,00
3º - R$ 250,00
4º - R$ 150,00
5º - Troféu
6º - Troféu
7º - Troféu
8º - Troféu

JUVENIL
1º - R$ 1.800,00 + Troféu Rotativo
2º - R$ 900,00
3º - R$ 600,00
4º - R$ 400,00
5º - Troféu
6º - Troféu
7º - Troféu
8º - Troféu

MIRIM
1º - R$ 1.000,00 + Troféu Rotativo
2º - R$ 500,00
3º - R$ 300,00
4º - R$ 200,00
5º - Troféu
6º - Troféu
7º - Troféu
8º - Troféu
ADULTO
1º - R$ 4.000,00 + Troféu Rotativo
2º - R$ 2.000,00
3º - R$ 1.000,00
4º - R$ 500,00
5º - Troféu
6º - Troféu
7º - Troféu
8º - Troféu

MELHOR COREOGRAFIA
Entrada ou Saída (Veterano, Pré-Mirim, Mirim, Juvenil e Adulto)

1º - Troféu

PREMIAÇÃO
INTEGRAÇÃO DE ARTE E TRADIÇÃO ENTRE ESCOLAS
DANÇAS TRADICIONAIS (Mirim/ Juvenil)
1º - Troféu | 2º - Troféu
DECLAMAÇÃO (Peão/Prenda | Mirim/ Juvenil)
1º - Medalha | 2º - Medalha
INTERPRETE (Peão/Prenda | Mirim/ Juvenil)
1º - Medalha | 2º - Medalha
CHULA (Peão | Mirim/ Juvenil)
1º - Medalha | 2º - Medalha

TRANSMISSÃO DO EVENTO
A Reculuta Farroupilha efetuará a transmissão Ao Vivo do evento pelo seu canal no Youtube
www.youtube.com/c/reculutafarroupilha. Todo este material será repercutido na funpage da
“Reculuta Farroupilha” e do “CTG Lalau Miranda – Grupo Adulto” no Facebook/Instagran.

ALIMENTAÇÃO
A Reculuta Farroupilha confere aos participantes, toda estrutura para a alimentação. Aos amigos
que desejarem, comercializaremos “Bóia” Campeira ao valor de R$ 15,00 por pessoa.
A aquisição deverá ser realizada com antecedência, no salão térreo, onde será servido o buffet.
*As copas estão localizadas no salão térreo e salão principal (2º andar).

ESTACIONAMENTO
O CTG dispõe de estacionamento próprio, o qual ficará a disposição de todos visitantes, ao valor
de R$ 80,00 para ônibus, R$ 50,00 para micro-ônibus/Van e R$ 10,00 para veículos de passeio.

CONTATO
Coordenador Geral

VANTUIR DE OLIVEIRA
54 9.99814218 | 54 3313-1436
reculutafarroupilha@ctglalaumiranda.com.br
www.facebook.com/ReculutaFarroupilha
SECRETARIA CTG LALAU MIRANDA
54 3313-1436
www.CTGLALAUMIRANDA.com.br
secretaria@ctglalaumiranda.com.br
Rua Uruguai, 11 | Passo Fundo-RS | CEP 99010-110

