Centro de Tradições Gaúchas Estância da Serra
“ Tradição: Marco do Passado, Esteio do Futuro”

SOLICITAÇÃO DE RETOMADA DE ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS

É de conhecimento de toda a população gaúcha a problemática instaurada e a
mudança radical nos hábitos sociais pela Pandemia do Covid-19). O impacto é enorme e
afetou muito particularmente e diretamente a classe artística e este meio social. Sabe-se que
o assunto requer a devida atenção e cuidado, mas ao mesmo tempo nota-se que em todo o
mundo, inclusive no Brasil, estão sendo retomadas atividades, não só as consideradas
essenciais, justamente porque entende-se que a parada por muito tempo, causa prejuízos
muito graves, econômicos, sociais, físicos e mentais.
As entidades tradicionalistas enquanto parte da sociedade sul-riograndense,
compondo o setor cultural, tem junto a si uma cadeia produtiva direta e indireta que está
inativa há 6 meses desde o início da Pandemia no Brasil. Pensando nisto o MTG lançou
durante o mês de agosto uma Cartilha que orienta as entidades tradicionalistas para uma
retomada gradual de atividades dos grupos de danças.
Talvez muitos não saibam que o CTG Estância da Serra possui um departamento
artístico de alto rendimento e representatividade institucional a nível municipal e estadual,
tendo no seu quadro: professores de dança e expressão, músicos, secretária e auxiliar de
serviços gerais, ligados diretamente à entidade, o que exige fluxo e receitas mensais para a
manutenção destes e de suas famílias.
Quanto a participação de alto rendimento, destacamos os Festivais Estaduais das
categorias Mirim, Adulto e Veterano, bem como projetos de Viagens Internacionais para
participação em festivais Internacionais de Folclore junto as maiores companhias de Dança
do Mundo.
Sendo assim, e buscando atender as questões descritas acima, solicitamos que seja
avaliado a possibilidade de retorno aos ensaios presenciais conforme protocolo abaixo:

É importante salientar que o modelo de ensaio sugerido não abrange os
métodos tradicionais das danças de par. O ensaio que se propõe é extremamente
técnico e preventivo, sem nenhum tipo de contato físico.
* A 1ª ETAPA DO RETORNO GRADUAL SE DARÁ INICIALMENTE PELOS GRUPOS DE
ADULTOS
PROTOCOLO:
1) Característica do espaço:
O Salão Principal do CTG Estância da Serra possui 540m2, com janelas e portas em
condições de circulação fluente de ar, e pista em condições de manter o distanciamento
conforme orientação dos protocolos de saúde e sanitários. (540m2 / 30 pessoas= 1 pess. por
18m2)Máx.
2) TEMPO E FREQÜÊNCIA- Um encontro semanal de duração de 3h para o Grupo
Adulto e um encontro semanal de 2 h para o Grupo Veterano.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO:
a) ÁLCOOL GEL 70%- disponibilizar no local de ensaio, dispensers de Álcool Gel 70º,
Dispenser de sabão líquido e toalhas de papel nos banheiros, orientando os praticantes a
higienizar as mãos com freqüencia durante a atividade;
b) USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA - proibir

a entrada no ensaio de qualquer pessoa

que não esteja utilizando máscara de proteção, toalha de rosto e garrafa de água para uso
pessoal;
c) TROCA DA MÁSCARA- solicitar ao participante, que leve máscara reserva para a troca,
após 60 minutos de uso;

d) TEMPERATURA- verificar a temperatura dos participantes do ensaio, vetando sua entrada
ao ensaio quando apresentar temperatura considerada acima do normal, bem como
solicitar informações do estado de saúde ao chegar ao CTG.

e) PARTICIPANTES/CADASTRO – somente poderão permanecer no espaço professores e
alunos, estabelecendo um limite máximo de participantes para um mesmo horário de
ensaios limitando a 30 pessoas.
f) DISTANCIAMENTO - regular distância entre os praticantes de 2m através de
demarcações no chão;
g) CONDIÇÕES DO ESPAÇO- manter o local da prática dos ensaios aberto e arejado;
h) INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES - disponibilizar aos praticantes, informes de
grande visibilidade sobre os procedimentos da entidade em relação à Covid-19;
i) PROIBIDO O ACESSO - vetar a participação nos ensaios de pessoas com qualquer
sintoma suspeito ao vírus, bem como pessoas do grupo de risco;
l) INFORMAR AUTORIDADES - informar imediatamente as autoridades competentes e
encaminhar as pessoas com qualquer suspeita de síndrome gripal, para a avaliação de saúde
o mais rápido possível.
Por fim, é necessário reiterar que a solicitação acima é exclusivamente voltada a
atividade dos ensaios dos grupos Adultos.
Considerando todos os itens elencados no presente documento, solicita-se o
posicionamento, mas principalmente o apoio, para um possível retorno dos ensaios das
invernadas artísticas (adultas), nos moldes apresentados. Certos da atenção que será dada
pelo Poder Público Municipal à este documento, deixamos nossas cordiais saudações
tradicionalistas.
Osório, 8 de setembro de 2020.
____________________________
Rodrigo Ibañez da Silva
Patrão CTG Estância da Serra

