
MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO 
12ª Região Tradicionalista 

(Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Nova Santa Rita) 

“Pingo, churrasco e chimarrão, gaúcho em qualquer chão.” 

  

 

 

ENART – FASE REGIONAL 2017 
REGULAMENTO 

 
 

Capitulo I 
FINALIDADES 

 
Art. 1º - O Encontro de Artes e Tradição Gaúcha – ENART – Fase Regional tem 

por finalidade a preservação, valorização, resgate, integração e divulgação das artes, 
da tradição, dos usos e costumes e da cultura popular do Rio Grande do Sul 
respeitando os aspectos regionais dos municípios que compõem a 12ª Região 
Tradicionalista. 

 
Capitulo II 

DOS PARTICIPANTES 

 
Art. 2º - Participarão do ENART – Fase Regional somente as entidades filiadas 

ao MTG e seus associados, que se propuserem a obedecer ao Estatuto e aos diversos 
regulamentos que contemple este evento. 

I – ter seus associados, participantes coletivos e individuais, no pleno exercício 
de seus direitos, não podendo estar cumprindo pena originária do Código de Ética 
Tradicionalista; 

II – estar com suas obrigações regularizadas junto ao MTG e Região 
Tradicionalista e no pleno exercício de seus direitos; 

III – estiver devidamente adequada ao Regulamento do Encontro de Artes e 
Tradição Gaúcha do que se refere ao Capitulo II – DOS PARTICIPANTES. 

 
Art. 3º - Cada entidade poderá inscrever no máximo  2 (dois) pares na 

modalidade Dança de Salão. 
 

Capitulo III 
DAS INSCRIÇÕES 

 
Art. 4º - As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas por entidades 

filiadas ao MTG e no pleno gozo de seus direitos e deveres, dentro dos prazos 
estabelecidos. 

 
Capitulo III 

DA OPERACIONALIZAÇÃO 
  
Art. 5º - O número total de concorrentes será 7 (sete) ou mais, conforme 

parágrafo 5º  do Regulamento do Encontro de Artes e Tradição, em cada uma das 
modalidades do ENART.   

 
Art. 6º - As modalidades que possuírem número superior de inscritos 

necessitando a realização de classificatória, as mesmas se realizarão conforme 
programação previamente divulgada, devendo os concorrentes estarem a disposição, 
sem alteração de horários da apresentação. 
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Art. 7º - A 12ª Região Tradicionalista estipula o evento: “Baile a Moda Antiga 

Regional”, onde todos os concorrentes independente de classificatórias deverão estar 

presentes, a se realizar no mês de julho de cada ano, onde ocorrerão apresentações 
artísticas dos grupos de danças tradicionais (Força A e B) e demais modalidades a 
serem de acordo com a programação previamente divulgada, devendo todos 
participantes estar devidamente pilchados correndo o risco de desclassificação caso 
não compareçam. 

 
Art. 8º - Os classificados em 1º lugar nas modalidades classificatórias realizarão 

apresentação no decorrer do evento (Baile a Moda Antiga Regional) devendo estar 
presente no evento. 

 
Art. 9º - Fica a critério dos Grupos de Danças a realização de entradas e saídas 

sendo obrigatória a apresentação de 3 danças de sua livre escolha. 
 
Art.10º - As entidades que inscreverem grupos de danças, modalidade Danças 

Tradicionais,  independentemente de força A ou B, automaticamente ficam obrigadas a 
inscrição de no mínimo  5 (cinco) individuais em duas categorias diferentes, não 
podendo repetir o nome do concorrente, correndo o risco de desclassificação caso não 
a cumpra. 

 
Art. 11º - Casos omissos a esta regulamentação serão avaliados e decididos 

pela comissão organizadora, seguindo a critérios do Regulamento do Encontro de 
Artes e Tradição Gaúcha.  
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