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Proposta
( ) Edital no: (x) Sem edital
Secretaria a que se destina: Secretaria Municipal da Cultura e Prefeitura Municipal de
Novo Hamburgo
Objeto: Comemorações e festejos culturais populares - Auxílio à Sociedade Gaúcha de
Lomba Grande para seu 358 Rodeio Crioulo Interestadual de Lomba Grande e 120
Rodeio Internacional de Lomba Grande.

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:

NOME DA INSTITUIÇÃO
Sociedade Gaúcha de Lomba Grande

Endere o: Rua Albano Guilherme Konrath, 1305 Bairro Lomba Grande
Cidade: Novo Hambur o CEP: 93490-310
Fone: 51 3596-2698 e-mail: contatosociedadeauchalombarande.com.br
CNPJ: 89.908.404/0001-91
Re resentante Le aI: Adilson da Rosa Pinto
Res onsável ela execu ão do ro'eto: Sidinei Pereira Gonchoroski
A Organização possui registro a algum Conselho Setorial? O Sim () Não
Nome do Conselho:
No de re istro:

11. NOME DO PROJETO:

358 Rodeio Crioulo Interestadual de Lomba Grande e 120 Rodeio
Internacional de Lomba Grande

111. APRESENTAÇÃO

A Sociedade Gaúcha de Lomba Grande é um centro de tradições gaúchas
(CTG) fundado em 31 de Janeiro de 1938 que possui como lema "Preservando
as Tradições". O CTG possui sede em Novo Hamburgo em regime de
comodato e possui atividades Culturais, Artísticas e campeiras da cultua
gaúcha. Realizamos atividades. diversas ligadas ao tradicionalismo, desde
atividades para integração com a sociedade, para nossos sócios, para manter
estrutura física, para manter custos físicos e preservação de tradições da
cultura de nossa região e estado. No exercício de 2018, somos liderados pelo



patrão José Luiz Amaral Silveira e sua patronagem, eleitos para a gestão desse
ano pelo nosso Conselho de Vaqueanos.
O Festilomba é um evento de danças tradicionais que foi criado no ano de
2017 para resgatar princípios e maiores atividades de integrações em
concursos, como ocorriam há alguns anos atrás, permitindo que grupo de
dança em formação pudessem concorrer sem custos de ingresso, com uma boa
estrutura e ambiente e sem buscar exclusivamente prêmios em dinheiro para
os primeiros colocados.
O Festival de Individuais de Lomba Grande é um festival simples de fomento
a novos talentos artísticos terem um palco para se apresentar e poderem
praticar o tradicionalista na sua essência. Não conta com concurso e
recebemos uma avaliação artística de suas apresentações, dessa forma,
tentamos formar novos declamadores, gaiteiros, intérpretes e chuleadores. O
Festival possui regulamento flexível para permitir que pessoas que estão
aprendendo a arte já possam se apresentar.

IV. JUSTIFICATIVA

Para realizar eventos artísticos para incentivar jovens a participar e mostrar
nossa cultura para a comunidade, toma-se necessário que os eventos cobrem
ingressos de acesso em uma faixa de R$5,00 a R$IO,OOpor pessoa e ainda
tirarem do seu caixa valor para pagamento de estrutura de som, avaliadores,
manutenção e outras despesas. Além disso, muitos concorrentes não
participam de eventos por exagero nos regulamentos ou concorrência com
grupos ou participantes mais experientes que vão apenas a concurso com
premiação em dinheiro, como pode-se notar em regulamentos de rodeios de
nossa região que sempre contam como premiação em dinheiro e ingresso ao
parque. O nosso rodeio visa permitir outros tradicionalistas a concorrer em um
rodeio de alta qualidade, com baixo custo por concorrente, encerrando assim
seu ano de atividades.

V. OBJETIVOS:

GERAL
Realizar um evento que permita que sociedade e tradicionalistas e novos
tradicionalistas possam conviver e cultuar as tradições com estrutura adequada
sem custos altos e ainda poder ter acesso ao ambiente de concurso.

ESPECÍFICOS

2-Não cobrar alto ingresso de
acesso
3-Prover ambiente de concurso

A ões
Utilizar a estrutura de
parque e galpões da
entidade
Diminuir os custos de
o eracionaliza ão
Possuir comissão de
avaliação e estrutura de
a1co

Resultados Es erados
Conseguir realizar o evento
nas dependências da entidade

Permitir que qualquer pessoa
ossa ter acesso
Conduzir os concursos como
os grandes eventos do Estado
nesse meio



4-Aumentar o número de
concorrentes individuais ou em
u o

5-Divulgar nossa cidade

6-Divulgar o evento

Flexibilização dos
regulamentos para os
artici antes
Divulgações na internet e
folder

Divulgar nas redes
sociais e nas mídias
acessíveis

Aumentar os concorrentes
baseado na primeira edição

Novos visitantes de outras
cidades, que conheçam o
comércio local
Aumentar o número de
pessoas que conhecem e que
artici am do evento

VI. PERFIL DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELO PROJETO

A população atendida pelo projeto inclui qualquer pessoa da qualquer idade,
escolaridade e faixa etária da nossa comunidade, que queiram conhecer ou
prestigiar nossa tradição gaúcha. Para os concorrentes são crianças de 3 anos
até pessoas acimas dos 60 anos que sejam tradicionalistas de todo nosso
estado, ou ainda, de fora dele. As crianças e jovens são em suas totalidades
das redes pública e privada de ensino nas suas devidas faixas. Esperamos
público de em tomo de 5000 visitantes nos dias do evento.

VII. META

Faixa etária Quantidade Carga horária N° de atendimentos N° de meses de
semanal/indivíduo semanais por atendimento ao

indivíduo mesmo individuo
Crianças, de Oa 3 100 12 I I
anos e 11 meses
Crianças de 4 a 300 12 I I
Ilanos e 11 meses
Adolescentes de 12 400 12 I I
a 17 anos e 11
meses
Adultos Jovens, de 2000 12 I I
18 a 29 anos e 11
meses
Adultos, de 30 a 59 2000 12 I I
anos e 11 meses
Idosos, (mais de 60 200 12 I I
anos)

Critérios de acesso:

A comunidade e concorrentes que vão prestIgIar o evento não possuem
limitação de acesso, não pagarão ingresso alto para acesso. Em caso de lotação
das dependências internos, por medidas de segurança faremos o controle
acesso a porta para evitar superlotação, liberando novos acessos a cada pessoa
que deixar as dependências.
Para concorrer, haverá limitação de grupos para atender às normas de horário
de finalização do evento e respeitamos as normas do Movimento
tradicionalista Gaúcho para participação, no entanto, casos excepcionais serão
tratados pela comissão organizadora para permitir novos tradicionalistas ainda
sem registro no Movimento.
Em caso de número alto de participantes, os inícios de apresentações serão
antecipados e inscritos conforme ordem de inscrição, criando lista de espera



para os demais. Se for necessarlO, as modalidades serão separadas em
diferentes palcos permitindo aumento do número de inscritos.
Em caso de falta de interessados, os concursos serão iniciados e qualquer
pessoa que atenda o regulamento pode fazer sua apresentação. Não haverá
transferência da data do evento por falta de interessados, caso não exista
nenhum interessado, nossos grupos de dança e nossos associados farão as
apresentações no evento.

VIII. METODOLOGIA

Data: 26 de novembro a O1 de dezembro de 2019
Local: Sociedade Gaúcha de Lomba Grande
Endereço: Rua Albano Guilherme Konrath, 1305 Novo Hamburgo-RS
Comissão Organizadora Artística: Sidinei Pereira Gonchoroski (telefone: 51-
99378.3141)

Programação
26/11/2019 - terça-feira
20:30 - Tertúlia (Terça Gaúcha) de abertura do 35a Rodeio Crioulo Interestadual de
Lomba Grande e 12° Rodeio Internacional de Lomba Grande

28/11/2019 - quinta-feira
19:00 - Sorteio das ordens de apresentação das danças tradicionais

30/11/2019 - Sábado
09:00 - Palco 1 - Galpão Principal - Início dos concursos de danças tradicionais

Categorias: mirim e juvenil
13:00 - Palcos 1 e 2 - Início dos concursos individuais (galpão anexo e palco 3)

* Em caso de alto número de inscritos, os individuais iniciarão pela manhã

01112/2019 - Domingo
08:00 - Palco 1 - Galpão Principal - Danças Tradicionais Veterano, Pré-mirim e adulto

Categorias: Veterano, Pré-mirim e adulto
12:00 - Almoço no Galpão Principal (vendas dos cartões na copa no dia do evento)

* Conforme quantidade de inscritos, não haverá intervalo
13:00 - Palco 1 - Galpão Principal - Reinício Danças Tradicionais

Categorias: adulta
20:00 ou ao final dos concursos - Encerramento do Evento e Premiação

Disposições Gerais
-O evento tem por base o regulamento artístico do MTG;
-A comissão organizadora é soberana nas suas decisões e poderá realizar alteração na
programação artística do evento, avisando os inscritos com antecedência pelas redes
sociais;
.As inscrições deverão ser efetuadas através do endereço eletrônico



IX. CRONOGRAMA DE AÇÕES

Ações (copiar do quadro dos Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4
Objetivos
específicos)
1-Ter estrutura adequada a X X
um evento artístico
2-Não cobrar ingresso de X
acesso
3-Prover ambiente de X
concurso
4-Aumentar o número de X X
concorrentes individuais ou
em grupo
5-Não obrigar que os X
participantes concorram
6-Divulgar o evento X X X X

X. EQUIPE DO PROJETO

Função no projeto Formação Natureza do vínculo Número de horas
profissional (CLT, semanais

contrato, trabalhadas
voluntariado)

Apresentador Qualquer Voluntariado 18
Responsável Mesa Técnico de som Contrato 12
de Som
Coordenador de Qualquer Voluntariado 12
Palco
Secretária Qualquer Voluntariado 12
Responsável de Qualquer Voluntariado 12
Brete
Limpeza Qualquer Voluntariado 12
Apoio Qualquer Voluntariado 12



XI. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Objetivos Específicos Indicadores Meios de verificação
quantitati vol qualitativo
de resultados:

1-Ter estrutura -Lista dos participantes -Realização dos
adequada a um que se apresentaram concursos
evento artístico
2-Prover ambiente de -Planilhas de avaliação -Ter avaliador
concurso preenchidas
3-Aumentar o número -Listas de participantes -Lista de pessoas que
de concorrentes se apresentaram com
individuais ou em suas notas
grupo
4-Não obrigar que os -Listas de participantes -Lista de pessoas que
participantes sem concurso se apresentaram com
concorram suas notas
5-Divulgar o evento -Quantidade de curtidas e -Internet

visualizações

XII. PARCERIAS

Fontes de Natureza Tipo de parceria Parceria
recursos da (governamental, (financeira, continuada?
OSC não técnica, etc) Desde quando?

governamental)

Próprios Não Financeira e Durante toda a
governamental Técnica constituição da

entidade

Indicar o percentual que representa os recursos solicitados deste plano de
trabalho dos totais da instituição: 0%



1-

XIII. ORÇAMENTO

RESUMO do investimento - CONCEDENTE

Rubricas Valor Total em R$ Percentual sobre o
valor solicitado em %

Recursos Humanos 30.000,00 37,50
Material 15.000,00 18,75
Transporte 6.000,00 7,50
Alimentação 9.000,00 11,25
Manutenção 20.000,00 25,00
Total solicitado

Valor total da proposta: R$220.000,OO
Valor da contrapartida: R$140.000,OO
Valor solicitado ao concedente: R$80.0000,OO



ORÇAMENTO DETALHADO -valor repassado pelo CONCEDENTE

Itens
Descrição (com a

Valor
quantidade)

RECURSOSHUMANOS (Remuneração de Contratação de 1
funcionários com carteira assinada, grupo para baile e

R$ 30.000,00contratos, RPCI,consultoria técnica, show durante o
contador, etc) rodeio

ENCARGOSSOCIAIS R$ 0,00

MATERIAL

(equipamentos mobiliários em geral,
material educativo/pedagógico, de 200 Troféus e
expediente, esporte, recreação, material de R$ 15.000,00
aviamentos e vestuários, limpeza e divulgação
higiene, copa e cozinha, material de
construção, etc)

TRANSPORTE/ COMBUSTíVEL (despesas
Óleo Diesel para

com passagens, fretes, óleo lubrificante, R$ 6.000,00
combustível. ..)

gerador

GÊNEROSALlMENTICIOS
R$ 9.000,00

(lanches e refeições)
450 refeições

locação de 1

DESPESADE MANUTENÇÃO (telefonia,
gerador e de

internet, água, gás, luz, reformas,
energia elétrica e

R$ 20.000,00
locação de 3

ampliações)
equipamentos de
som

TOTAL R$ 80.000,00



artistica@sociedadegauchalombagrande.com.br e não é necessário formulário padrão de
inscrição;
-Os canais oficiais de divulgação serão o e-mail de inscrição, a página do Departamento
Artístico da entidade https://www.facebook.com/dptoArtisticoLomba e a página da
entidade https ://www.facebook.com/pg/Sociedade-Ga %C3%BAcha -de-Lomba-Grande-
185996281448290
-Os eventos não oferecerão premiação em dinheiro em todas as modalidades, reforçando
o caráter
amador do evento, sendo facultada a oferta de brindes que não possuam valor pecuniário.

Modalidades Individuais
-Haverá troféu para os 3 primeiros colocados cada modalidade e categoria;
-Os concorrentes receberão certificado de participação no evento;
-Existe a limitação física de conexão de 1 instrumento no equipamento de som;
-As planilhas de avaliação serão entregues aos concorrentes ao final do evento;
-Os concursos seguem o regulamento artístico do MTG, no entanto, para incentivar
individuais iniciantes, podem concorrer sem observar alguns critérios.

Danças Tradicionais
-Qualquer entidade filiada ao MTG pode participar do evento;
-Haverá premiação com troféu até o 3° colocado nas categorias mirim, juvenil, veterana
e adulta;
-A categoria pré-mirim não possui ordem de classificação, dessa forma, todos os inscritos
ganham troféu de participação no evento;
-Não haverá avaliação de música, então, os grupos poderão se apresentar com uso de
mídia eletrônica. Grupos que optarem por usar musical com 5 integrantes, deverão avisar
com antecedência para providenciarmos estrutura adequada;
-Haverá limitação de inscrições até o máximo de 35 grupos;
-Cada grupo apresentará 3 danças de livre escolha;
-Os primeiros 15 grupos inscritos e que escolherem se apresentar pela manhã
(independente da categoria), poderão apresentar 4 danças, escolhendo 3 para o concorrer
ao troféu. Todas as danças receberão planilha;
-A comissão organizadora poderá definir limitação de 1 coreografia de entrada ou saída
por grupo;
-É permitido utilizar até 4 dançarinos em mais de uma categoria pela mesma entidade,
contanto que respeite a idade máxima para a categoria. Na categoria adulta, somente
acima de 15 anos. É permitido 4 dançarinos acima de 25 anos na veterana. Idades por
categoria:

I - Pré-Mirim - até nove (9) anos (não pode ter feito 10)
H - Mirim - até treze (13) anos (não pode ter feito 14)
IH - Juvenil - até dezessete (17) anos (não pode ter feito 18)
IV - Adulta - mínimo de quinze (15) anos
V - Veterano - mínimo de trinta (30) anos

mailto:artistica@sociedadegauchalombagrande.com.br
http://https://www.facebook.com/dptoArtisticoLomba
http://://www.facebook.com/pg/Sociedade-Ga


r-----

PLANO DE APLICAÇÃO MENSAL- investimento mensal da
concedente (em R$)

Ações (copiar do quadro dos Objetivos Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4
específicos)
Recursos Humanos 30.000,00

Material 5.000,00 10.000,00

Transporte 6.000,00

Alimentação 9.000,00

Manutenção 20.000,00

Novo Hamburgo, 04 de julho de 2019

£cL"Ç~L,,g
Assinatura do responsável técnico/

Sidinei Pereira Gonchoroski

Assrnatura~trmte legal da Instituição
Patrão da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande

Adilson da Rosa Pinto


