
 

 

 

P O R T A R I A      Nº 015/2015 

 

            1. O Presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho – MTG, no 
uso de suas atribuições, de acordo com o que lhe confere o Estatuto e 
considerando a proposição apresentada no 63° Congresso Tradicionalista 
Gaúcho e cumprindo a Resolução 02/2015, nomeia os seguintes 
tradicionalistas, para formarem o grupo de estudos sobre indumentária: 

- Carla Thoen (Coordenadora do grupo) 

- Elenir de Fátima Dill Winck (Vice-presidente de Cultura) 

- Ana Paula Labres 

- Hélio Ferreira 

- Ilva Maria Borba Goulart 

- Márcio Albrecht 

- Márcio Lima dos Santos 

- Murilo Oliveira de Andrade 

- Odila Paese Savaris 

- Priscila Tisott 

- Rosangela Bacher Nunes 

         2. Os pedidos de informações relacionadas a esta área deverão ser 
encaminhadas por escrito para a Srª Carla Thoen, coordenadora do grupo de 
indumentária, pelo email carlathoen@hotmail.com. A coordenadora ou quem 
ela designar deverá responder à consulta em até 48 horas contadas do 
recebimento da demanda. 

 3. Para o desempenho das tarefas de avaliadores em eventos 
tradicionalistas, no quesito indumentária, são designados os seguintes 
tradicionalistas: 

- Ana Paula Labres  

- Carla Thoen 

- Márcio Albrecht 
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- Márcio Lima dos Santos 

- Murilo oliveira de Andrade 

- Priscila Tisott 

- Rosangela Bacher Nunes 

  

 4. Reitero o conteúdo da RESOLUÇÃO Nº 02/2015,  chamando a 
atenção de que os trajes atuais seguem o que estabelece o artigo 4º:  “Art. 4º - 
Os trajes atuais seguem as “Diretrizes para Pilcha Gaúcha” publicadas na 
Coletânea de Legislação Tradicionalista, 11ª edição – 2015.” 

 5. Sobre os trajes históricos, a fonte de consulta única é o livro de 
indumentária publicado pelo MTG e que tem como autoras Lilian Braga, Sonia 
Abreu, Maria Isabel de Moura e Ilva Borba Goulart. 

 

Porto Alegre, 05 de agosto de 2015. 

 

 

 

 

Manoelito Carlos Savaris 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

“Para cada competição, momento de confraternização”. 

 


