Ata 01/2020
Aos dois dias do mês de Setembro de 2020 às dezoito horas na sede do CTG Trilha Serrana
reuniram-se os membros do Conselho Municipal da Cultura Tradicionalista Gaúcha de Carlos
Barbosa, e em virtude da pandemia todos usaram máscara e álcool gel e o distanciamento de dois
metros entre os participantes, conforme protocolo da Bandeira Vigente Laranja no Estado do Rio
Grande do Sul. Na Ordem da Convocação: Nova Diretoria, Programação da Semana Farroupilha
2020 e assuntos gerais. O diretor da Fundação de Cultura e Arte, Dayan Santarosa, explicou que
com o afastamento do presidente do Conselho para disputar as eleições municipais, Hecton de
Oliveira, é necessário eleger um novo presidente. Na ocasião também a patronagem do CTG Trilha
Serrana indicou dois novos membros ao Conselho Jonas Viccari e Bruna Bregagnol, presentes na
reunião. Participaram da reunião representando o Piquete Estação do 35 Mateus Oliveira, o Piquete
de Torino José Denicol, a representante da Secretaria Municipal de Educação, Liliane Boaventura, o
secretário de Esportes Marcos Schneider. Foi eleita para a presidente Bruna Bregagnol, vicepresidente Julian Siega do Estação do 35 e secretário Dayan Santarosa da Proarte. As atividades da
Semana Farroupilha iniciam com uma centelha do Fogo da Pátria, durante protocolo no dia 7 de
setembro na sede dos Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa. O conselheiro Marcos explicou
que para atender os protocolos de prevenção à Pandemia do Covid-19 haverá poucas pessoas e
relembrou que o ato de acender a Chama Crioula com o Fogo Simbólico da Pátria foi realizado por
Paixão Cortes em 1935 em Porto Alegre. Desta forma seguem os ritos históricos e cívicos
patrióticos. O conselheiro Dayan destacou que não haverá o desfile de cavalarianos para buscar a
Chama e o Desfile Temático Farroupilha está cancelado. Assim, ficou combinado que apenas um
cavalariano de cada Piquete, totalizando dois, irá buscar a centelha da Chama Crioula no dia 12 de
setembro para início da Semana Farroupilha. Todas as atividades serão realizadas de forma online,
ou seja, com transmissão pelo Facebook do CTG para evitar as aglomerações. Inclusive todas as
refeições serão na modalidade pegue e leve ou “bóia pronta para levar”. No dia 12 às 16h os dois
cavalarianos conduzirão a Chama Crioula desde os Bombeiros Voluntários até a sede do CTG. No

local haverá apenas um representante de cada entidade para a solenidade e os protocolos de
prevenção ao covid-19 deverão ser observados. No domingo dia 13 de setembro, domingo, tem
almoço (costelão) no CTG na modalidade pegue e leve. Também haverá contação de uma lenda
para produção de desenho infantil com votação até o dia 14. Ainda na segunda-feira dia 14 de
setembro haverá a abertura da 6ª Gincana Tradicionalista Gaúcha Interescolar de forma virtual. A
Conselheira Liliane explicou que todas as tarefas forma desenvolvidas em parceria com o setor
artístico e cultural do Trilha Serrana visando atividades pela internet e a integração virtual. No dia
15 tem a votação dos desenhos e resultados e a exibição do Vídeo Lidas de Galpão (Gravado). No
dia 16 ocorre o 7º Cante e Encante (Online) via Instagran do CTG. No dia 17, também pelas redes
sociais, haverá a oficina sobre brinquedos e brincadeiras para ensinar a fazer brinquedos que as
crianças possam brincar sozinhas, ou com os pais (pensando na pandemia). No dia 18 pelas redes
sociais serão postados videos com técnicas de danças de salão ministradas pelo Casal Aline e
Rangel. Também no dia 18 será divulgado o resultado da Gincana Tradicionalista Interescolar. Na
noite do dia 19 de setembro tem o Fandango Virtual com a participação de Eco do Rio Grande,
Paulo Costa e Estirpe Campeira com início às 19h. Ainda o Estação do 35 fará o seu churrasco
típico no dia 20 na modalidade de pegue e leve. No domingo ocorre a Missa Crioula que será
transmitida pelo Facebook com início previsto para às 10h30min e em seguida tem o encerramento
da Semana Farroupilha de 2020. Foi unanimidade entre os conselheiros que a programação deste
ano supera expectativas devido ao momento vivido de distanciamento social causado pela
Pandemia. O civismo, a cultura gaúcha e a integração com a comunidade, mesmo que de forma
virtual, estarão garantidos. Rogamos para uma melhora rápida desta situação sanitária e acreditamos
que em 2021 poderemos retomar a vida de forma normal com a nossa Semana Farroupilha nos
moldes de outrora com seus fandangos, prosas e cavalgadas. Não havendo mais assuntos a tratar eu
Dayan Santarosa lavrei esta ata a qual assinarei junto aos demais presentes.
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