


XX FESTIVAL NACIONAL DA CULTURA GAÚCHA – FNCG
V ETAPA – CTG VALE DA AMIZADE – TURVO – SC

Dia 30/04/2022 – Sábado

13:00

Danças Tradicionais Mirim e Juvenil (por en�dade).

Tablado de Declamação “Tio Paulo Cézar Feistauer”
Declamação Veterano (Prenda e Peão).
Declamação Adulto (Prenda e Peão).

Tablado  “João Becker” de Instrumentais e Intérpretes Vocais
Gaita Ponto (Categoria e modalidade única).
Gaita Tecla (Adulto).
Violão Solo (Adulto).
Solista Vocal Adulto (Prenda e Peão).

Palco 1

16:00

Tablado de Chula
Chula (Xirú, Veterano e Adulto).Palco 4

23:00 - BAILE SHOW COM TCHE BARBARIDADE

Palco 2

Palco 3



13:00

Danças Tradicionais con�nuação.

Tablado de Declamação “Tio Paulo Cézar Feistauer”
Declamação Juvenil (Prenda e Peão).

Tablado “João Becker” de Instrumentais e Intérpretes Vocais
Solista Vocal Juvenil (Prenda e Peão).

Palco 1

19:00

ENTREGA DAS PREMIAÇÕESPalco 1

Palco 2

Palco 3

Palco 4 Tablado Chula
Chula (Pré-Mirim, Mirim e juvenil).

Tablado “João Becker” de Instrumentais e Intérpretes Vocais
Gaita Tecla (Mirim e Juvenil).
Violão Solo (Juvenil).
Solista Vocal Mirim (Prenda e Peão).

Palco 3

09:00

Tablado de Declamação “Tio Paulo Cézar Feistauer”
Declamação Pré - Mirim (Prenda e Peão).
Declamação Mirim (Prenda e Peão).

Palco 2

Dia 01/05/2022 – Domingo

08:30

Danças Tradicionais Veterano e Adulto (por en�dade). Palco 1



1. DAS INSCRIÇÕES

O XXXVI Rodeio Crioulo Nacional do CTG Vale da Amizade de Turvo sediará a Vª 
Etapa do XX Fes�val Nacional da Cultura Gaúcha (FNCG), obedecendo assim o 
regulamento do referido fes�val. Será obrigatória a u�lização do programa de ins-
crições disponível no site h�p://www.fncg.art.br. Cada en�dade deverá cadastrar 
um responsável pela u�lização do sistema, que receberá um usuário e senha para 
envio, cancelamento e conferencia das inscrições.
As inscrições estarão abertas ao meio-dia do dia 18 de abril e se encerram às 20hs 
do dia 25 de abril de 2022.

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A Vª Etapa do Fes�val Nacional da Cultura Gaúcha obedece ao Regulamento do 
FNCG 2020/2022, que consta no site oficial do Fes�val; Todavia, ressaltamos que:

Todos os concursos terão início nos horários previamente e pontualmente estabe-
lecidos.  Caso de mudança de horário será divulgado. 
Os concursos de chula terão sorteio para a ordem de apresentação, e os concor-
rentes ou representantes deverão estar presentes no horário de início de cada 
categoria para sortear a ordem de apresentação dos mesmos; quem não es�ver 
presente para o sorteio será desclassificado. O sorteio do primeiro concurso de 
cada palco inicia sempre pontualmente no horário estabelecido de início de cada 
concurso. 
Os demais concursos individuais terão suas apresentações de modo inverso ao de 
sua inscrição, conforme regulamento.
Os amadrinhadores para quaisquer concursos são de responsabilidade exclusiva 
dos par�cipantes, se o mesmo não es�ver no momento que o concorrente for 
apresentar- se, ou o concorrente se apresenta sem o mesmo ou será desclassifica-
do.
A Comissão Organizadora do Evento poderá fazer alterações nos horários devido 
ao número de inscrições; mas se isto acontecer, será divulgado previamente no 
site do FNCG.
A par�r do XV FNCG, o COFAT- Comitê organizador de Fes�vais de arte e Tradição, 
por determinação de sua diretoria, ins�tui para todas as etapas um regulamento 
único. Fica a cargo dos organizadores de etapas, somente a divulgação da PRO-
GRAMAÇÃO E AS PREMIAÇÕES.



3. PREMIAÇÃO ARTÍSTICA

Serão premiados com troféus os 1º e 2º e 3º colocados nas categorias individuais 
e de danças a serem realizadas.
Será entregue um troféu para o campeão geral da parte Ar�s�ca do Rodeio: 
TROFÉU ..........
ATENÇÃO: Aos   CTGs   ou   en�dades   congêneres   que   par�ciparão   das   provas 
ar�s�cas  reservem seus lugares com antecedência pelos telefones mencionados. 
Caso haja necessidade de alojamentos reservem com antecedência de no mínimo 
duas semanas, sendo que será cobrado taxa de R$ 350,00 pelo alojamento; A lim-
peza e organização na entrega dos mesmos ficam sob responsabilidade de cada 
en�dade.
No local reservado para as ar�s�cas os patrões serão responsáveis pelo seu pesso-
al, e qualquer problema será levado a Comissão do Rodeio.

COMISSÃO ORGANIZADORA ARTÍSTICA:

João Júnior Colodel (ALOJAMENTO)  (48) 9 9985-6666 
Jânio Piccollo (48) 9 9909-5640


