
 
 

     Of. Nº 58/2020      Porto Alegre, 17 de agosto de 2020. 

 

 

 

Ao Ilmo. Sr. Covatti Filho 

Secretário de Agricultura do Estado 

 

 

Ilustríssimo Secretário,  

 

   Venho por meio desta cumprimentá-lo, representando o Movimento 

Tradicionalista Gaúcho do Rio Grande do Sul e nisso representando mais de 1.700 

entidades filiadas solicitar uma análise de possível liberação de eventos campeiros 

regionais de acordo com o protocolo de distanciamento. 

 

Nossa solicitação é para que a partir de 01 de outubro deste ano 

estejam liberadas as atividades campeiras. Temos grandes preocupações com nossas 

entidades filiadas e as pessoas que se envolvem através destes eventos para geração de 

emprego e renda, muitos destes cidadãos trabalham na informalidade, assim como 

narradores, juízes campeiros, manejo do gado, freteiros, empresa de sonorização, 

pecuaristas e outros profissionais que participam do evento. 

 

   Nosso objetivo é contribuir para realização e a sugestão de um 

protocolo para qual seja possível a retomada dessas atividades: 

 

1) As atividades realizadas em torneios, festas campeiras e etc., devem ser 

modalidades exclusivamente campeiras, pois a competições são realizadas em 

ambiente aberto (ao ar livre), tendo como princípio mesmo que modalidades ajam 

duplas, trios ou equipes, não existe o contato físico entre os participantes, podendo 

haver o distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre os participantes com 

tranquilidade; 

 

2) Todos os participantes durante a realização do evento devem fazer o uso de 

máscara também o recipiente de álcool gel 70%; 

 

3) Para garantir que não aconteça aglomerações no momento de saída para laçar 

faremos planilhas de 10 e10 participantes para atender o distanciamento mínimo de 

2 metros entre cada participante; 

 



4) As inscrições para participação desses eventos serão exclusivamente de forma 

antecipada, sendo que no dia do evento fica proibido a inscrição, fato que possibilita 

aglomeração; 

 

5) O participante previamente inscrito para adentrar ao local do evento será medida a 

temperatura e será colocado uma pulseira para identificar que o mesmo esteja apto 

a participar, caso o evento seja por mais de um dia haja a mudança de pulseira para 

melhor identificação; 

 

6) Não haverá liberação de público (VISITANTE), nem mesmo de liberação para 

pessoas acompanharem em seus acampamentos; 

 

7) A entidade promotora do evento deverá manter banheiros bem higienizados com 

sabão e frasco de álcool gel para os participantes; 

 

8) A entidade responsável pelo evento deve manter pessoas monitorando o uso 

obrigatório de máscaras e também o distanciamento entre os participantes em todas 

as dependências do local; 

 

9) Os acampamentos devem ter no mínimo de 5 metros de distanciamento entre si, 

podendo ficar em cada acampamento no máximo 3 pessoas; 

 

10)  Os espaços comerciais que possivelmente venham a compor o evento, deverão 

obedecer o decreto Municipal vigente; 

 

11)  O cumprimento legal destas medidas acima descritas é de total responsabilidade da 

entidade promotora do evento, sendo que tal autorização poderá ser revista e se 

houver indícios de práticas que desrespeitem as regras de segurança sanitária aqui 

apresentadas. 

 

12) Para atender todas as exigências, deixamos bem claro que deverá ser atendido todas 

as exigências e a cor das bandeiras dos seus municípios, bem como mediante a liberação 

oficial do órgão municipal responsável,  comprovante de agendamento do evento junto  a 

inspetoria veterinária e o aval da Coordenadoria Regional do Movimento Tradicionalista 

Gaúcho para manter organizado o calendário oficial de eventos. 

 

Desde já deixamos nossos votos de estima e apreço. 

 

Atenciosamente, 

                                                      

 

                                                              

 
 

                         Adriano Pacheco                                               Gilda Galeazzi 

                   Vice-presidente Campeiro                                  Presidente MTG/RS 

 


