Of. Circ. Nº 017/15

Porto Alegre, 07 de maio de 2015.

Senhores Coordenadores Regionais:

Diante de alguns episódios ocorridos em alguns eventos realizados recentemente,
reencaminho a Diretriz que regulamenta a expedição dos Cartões de Identidade
Tradicionalista, aprovada na 80ª Convenção Extraordinária realizada no dia 27 de outubro
de 2014, e chamo a sua atenção, especialmente para o seguinte:
1. O Cartão de Identidade Tradicionalista- CIT é o único documento hábil a identificar
o tradicionalista para fins de participação em eventos competitivos;
2. O CIT tem validade até 30 dias após a data do vencimento;
3. O cartão vencido somente deve ser recolhido após decorridos 30 dias após o seu
vencimento ou quando o tradicionalista receber o novo cartão;
4. Somente o CIT pode ser utilizado para eventos competitivos. Os cartões
administrativos não possuem essa característica.
5. Estão proibidas todas as formas de “autorização” para tradicionalistas poderem
participar de eventos competitivos.

Aproveito para chamar a sua atenção para o seguinte:

1. Os Cartões Administrativos para instrutores de danças tradicionais ou de salão e
juízes de provas campeiras serão expedidos assim:
- 1º Cartão (após frequência a curso), será expedido pelo Departamento de
Formação Tradicionalista, mediante o pagamento de R$ 50,00, recolhidos para o
MTG. Validade de um ano (experiência);
- 2º cartão em diante, será solicitado pela coordenadoria regional mediante
pagamento de R$ 100,00 dos quais R$ 12,00 serão depositados na conta da
Fundação Cultural Gaúcha que fará a expedição. Validade de três anos.

2. Aqueles instrutores ou juízes que não fizeram a renovação dos cartões, deixando
transcorrer mais de dois anos, deverão frequentar novo curso. Se aprovado no

curso poderá, mediante o pagamento, solicitar a renovação do Cartão
Administrativo.
3. Somente podem receber cartões administrativos aqueles tradicionalistas que
possuírem CIT válido.
Desejo saúde e paz a sua senhoria e a todos os seus liderados.

Manoelito Carlos Savaris
Presidente MTG

À
Todos (as) Coordenadores (as), Conselheiros (as).

"Para cada competição, momento de confraternização.”

