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CURRÍCULO tRADICIONALISTA 
 

• Participação como integrante grupos de danças CTG Piquete Os Caudilhos 

• Coordenador da invernada mirim CTG Piquete Os Caudilhos 

• Capataz Cultural CTG Pealo da Tradição 

• Sócio fundador DTG Porteira da Lagoa 

• Instrutor de danças DTG Porteira da Lagoa 

• Instrutor de poesias DTG Porteira da Lagoa 

• Instrutor do prendado DTG Porteira da Lagoa 

• Capataz Cultural DTG Porteira da Lagoa 

• Patrão DTG Porteira da Lagoa 

• Capataz Cultural CTG Estância Colorada – Cascavel - PR 

• Subcoordenador Delta do Jacuí Sul 1° RT/MTG - RS 

 

Cursos no MTG 
  

• CFOR Básico MTG-RS 

• Curso Indumentária gaúcha MTG-RS 

• Curso de Cultura Gaúcha MTG-RS 

• Curso Instrutor de danças tradicionais gaúchas MTG-RS 

• Curso Instrutor de danças gaúchas de salão MTG-RS 

• Curso de poesias MTG-RS 

• Curso de poesias MTG-PR 

 



Administração de entidades 
tradicionalistas 



O que é uma entidade 
Tradicionalista? 

 
 



ENTIDADES TRADICIONALISTAS 

• CTG 

• DTG 

• Piquete 

• CPF – Centro de Pesquisa Folclórica 

• DACT – DEPT. DE ARTE E CULTURA TRADICIONALISTA 

• DPF – Departamento de Pesquisa Folclórica 

 



 
instituição material 

 
INSTITUIÇÃO jurídica 

 
INSTITUIÇÃO INTELECTUAL 



Instituição material 



instituição jurídica 



Patronagem 
• Patrão – presidente – personificação da pessoa jurídica 
• Capataz – vice-patrão 

• Sota capataz - Secretário 
• Agregado das guaiacas ou pilchas - tesoureiro 

• Agregado das falas 

• Coordenadores de grupos de danças  

• Depto. Jovem 

• Depto. Cultural (Prendado) 
• Depto. Artístico (invernadas de danças) 

• Depto. Esportivo (propor jogos tradicionais – fazer evento de jogos) 

• Depto. Campeiro 

• Conselho de Vaqueanos 

• Depto. Cosinha e manutenção 
• Depto. Bolicho 

• Caseiro = contrato de trabalho = evita problemas 

 



Documentação da Entidade jurídica e 
obrigações fiscais 

• Ata de Fundação 

• Estatuto 

• Regimento interno 

• Regimento dos departamentos 

• Ata de posse da atual Patronagem – Cartório 
• Alvará municipal 

• CNPJ  

• Lema 

• Bandeira 

• Conta bancária 
• RAIS – Relação anual de informações sociais 

• IPTU – Imposto Predial e Territorial urbano 

• Contrato com caseiro = evitar problemas 

• ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – Direitos Autorais                   
https://www3.ecad.org.br/  

      ecadrs@ecad.org.br 

 

No Blog da 

instituição 

 

https://www3.ecad.org.br/
mailto:ecadrs@ecad.org.br


• DCTF – janeiro – declarar com ou sem 
movimento financeiro – multa de R$ 500,00 
por trimestre – após imprimir certidão negativa 
de débito com a Receita Federal. 

 

• RAIS – fevereiro – multa R$ 425,00 + 134,00 
por bimestre. 

 

• DIPJ – deve ser feito em junho. 

 

 



Ao assumir como Patrão 

• Procurar um contador – a prefeitura orienta 

sem custos. 

• Fazer a troca do nome do patrão que está 

saindo pelo que está entrando, na Receita 

Federal. 

• As multas serão cobradas do nome que estiver 

registrado na Receita. 



A importância da documentação 

• Benefícios municipais 

• Benefícios estaduais 

• Benefícios federais 

• Lei Aldir Blanc 



instituição intelectual 



A pessoas 
 

instituição intelectual 
 
 

o maior patrimônio da 
entidade tradicionalista 





Patrão ou Patronagem? 
 

SER OU SERVIR? 



FÓRMULA PARA UMA BOA GESTÃO 



NÃO EXISTE FÓRMULA pronta! 
 
 
 



MAS DEVE EXISTIR! 



• Sugestões: 
 
- Bom senso       - Transparência = prestação de contas  

- Equilíbrio          - Honestidade = deve ser e parecer. 

- Educação          - Palavra empenhada 

- Respeito            - Organização 

- Parceria             - Dedicação 

- Criatividade 

- Compromisso 

- Amizade 

- Valorização das pessoas 



patronagem 

• A equipe da Patronagem deve ser coesa, que 

olhem mais ou menos para o mesmo lado, com 

o mesmo objetivo comum. 

• Escolher com quem trabalhar. 

• Devem ter responsabilidades e autonomia. 



Patrão = Líder 



Prof. Mário Sérgio Cortella 



Liderança 



 

características de um líder 

 
• Passar segurança ao grupo de trabalho. 

• Tomar decisões. 
• Ser claro quanto às expectativas – não prometer. 
• Desafiar a equipe. 
• Dar bom exemplo. 
• Reconhecer e recompensar o bom desempenho. 

• Dar retorno das suas ações ao grupo. 
• Saber usar o talento de seus colaboradores. 
• Deve inspirar confiança; 
• Ser autêntico e carismático; 
• Saber delegar, não ser centralizador; Não ser Patrão a moda antiga. 

• Ser respeitoso e educado; 
• Cobrar resultados sem hostilidade. 
• O líder deve explorar o que as pessoas tem de melhor, dar autonomia, elogiar em público 

e discutir problemas em particular. 
• Assume a responsabilidade de seus atos 

 

















Oportunidade e valorização das 
pessoas 

• Dar oportunidade e comprometer as pessoas é uma 
questão de valorização. 

• Dividir a entidade em setores e colocar responsáveis. 

• O patrão deve antes de mais nada ser o supervisor e não o 
operário, pois quem trabalha muito, administra pouco. 

• Mas não esqueça que o bom líder deve estar sempre a 
frente, coordenando, orientando, motivando, agradecendo 
e valorizando. 

• Fazer pequenas ações de agrado aos trabalhadores da 
equipe: Felicitar as pessoas pelo seu aniversário, dia da 
profissão, dia das mães, dos pais, presentear com 
pequenos mimos. 

• Fazer um mural para colocar estas ações. 

 



CRIATIVIDADE NOS EVENTOS 
• Calendário de eventos para todo o ano, construído no 

início – passar cópia as outras entidades e secretaria de 
Cultura – colocar nas redes sociais. Não basta ser 
organizado, tem que parecer. 

• Jantar baile solidário em prol de uma entidade, com 
doação de alimentos. (As pessoas dessa entidade 
beneficiada irão ao evento e venderão ingressos) 

• Baile do material escolar. 

• Jantar baile solidário para o Natal da APAE-doação de 
alimentos e outros. 

• Eventos em datas marcantes, dia das mães, dia dos 
pais, dia dos namorados. 

• Criatividade para decorar o ambiente com baixo custo. 



• Cuidado com apresentações artísticas durante os 
jantares, observar criteriosamente os horários, há 
muitas pessoas que tem mais interesse no baile. 

• Fazer eventos em parceria com outra entidade co-irmã, 
diminui o custo e divide-se o lucro. 

• Convidar entidades de outra cidade para visitá-los com 
seus grupos de danças. 

• Depto. Cultural fazer eventos do prendado – Sarau de 
Poesias – Cursos e palestras. 

• Eventos as sextas-feiras:  

      - jantar barato após o ensaio das invernadas. 

      - Eventos de jogos de bocha, truco, tetarfe, taco,  laço 
em vaca parada, argola, osso, ping pong, etc. (usar 
criatividade) – (Festival churrasco e chimarrão com jogos)  

 





internet 



REDES SOCIAIS 

• Alguém habilitado deve ser o responsável 

pelas redes sociais e contato direto com a 1RT, 

Sub-regiões e MTG. 

• Talvez um sota capataz, prenda ou peão 

cuidariam dessa parte tão importante.  



A Entidade nas redes sociais 

• Facebook         

• Instagran           Colocam a entidade para o mundo 

• Blog 

 

• Grupos de WatsApp – ajudam muito na administração. 

• Controle da planilha Destaque da Sub-região 
• Os registros das atividades nas  redes sociais irão 

contribuir para a pasta do Prêmio Destaque e outros. 

• Guardar as pastas, pois as mesmas irão contribuir para a 
comprovação das atividades, na hora da entidade pleitear 
recursos via projetos do município, estado ou federação. 

 



Mostre a sua entidade para o mundo 



 

• OS clubeS são as pessoas. 

• AS igrejaS são as pessoas. 

• OS timeS de futebol são as pessoas. 

• AS escolaS são as pessoas. 

• AS cidadeS são as pessoas. 

 

Nunca esqueça que: 



AS entidades tradicionalistas são 
as pessoas 



Obrigado pela oportunidade 
 

prof. Eduardo fraga 

 

OBS: Este trabalho está reservado sob direitos de propriedade intelectual de seu      

autor. Quando o mesmo for exposto a público o autor deverá ser citado. 


