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Ciranda: 50 anos!
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Santa Maria, setembro de 2021.
 

Em 50 anos de existência, esta foi a primeira vez que não pude comemorar o meu
aniversário, como de costume, com aqueles que me querem bem e que a cada ano

me fortalecem com o seu amor e o seu carinho, mas sei que isso foi em nome da
saúde de todos nós. Em razão da pandemia de COVID-19, foram muitas as adaptações

necessárias. As prendas que me mantêm viva em seus corações precisaram ter seus
prendados estendidos por mais de dois anos, o que exigiu de todas muita força para

superar desafios e se reinventar em um cenário que era novo para todos nós. 
Além disso, o meu 50º aniversário, que seria comemorado em maio de 2020, 

precisou ser transferido para setembro de 2021.
 

Nesses momentos de celebração pela vida, me pego a relembrar minha história,
lembrando de todos que me mantém viva e continuam a incentivar o meu propósito.
Hoje, divido contigo, querido diário, algumas reminiscências que são parte dos meus

50 anos. Algumas já foram contadas em outros livros que falam sobre mim, outras
correm apenas nas falas dos que protagonizaram momentos que se solidificaram na

minha existência de Ciranda Cultural de Prendas.
 

Minhas raízes vêm do ano de 1959, com o concurso “A Mais Linda Prenda do Rio
Grande do Sul”, organizado pela Rádio Gaúcha, Jornal Última Hora e Varig. A partir
disso, o título de Primeira Prenda do Rio Grande do Sul surgiu em 1968, de forma

extraoficial. Assim, em 1971, na cidade de Quaraí, aconteceu a 1ª edição do Concurso
de Primeira Prenda do Estado, que fora oficializado no ano anterior na cidade de

Santiago, durante o 15º Congresso.
 

Até o ano de 1980, fui protagonizada apenas por prendas adultas. A partir de então, as
prendas mirins passaram a integrar a minha história, trazendo a pureza das crianças e

o sentido de perpetuação ao Movimento. Em 1984, foi a vez da categoria juvenil ser
incluída.

 
      O ano de 2002 trouxe consigo outro fato marcante quando meu nome passou de
Concurso de Prendas para Ciranda Cultural de Prendas, de modo a retratar, de fato,

toda a essência que carrego como representante das manifestações culturais da
menina e mulher gaúcha. Lembro-me dos tempos em que eram sobre os tecidos das
faixas que se teciam os títulos de Prenda, simbolizando a conquista. Nos dias de hoje,
esse sonho se materializa por meio do couro, porém, mantendo viva a essência do ser

prenda, que transcende o tempo e a matéria. 
 

Em minha trajetória cinquentenária, outros elementos também agregaram o
cotidiano de trabalho em prol do Movimento das prendas do Rio Grande do Sul,

constituindo lembranças desse ciclo de suas vidas. E agora relembro um pouco destes
acessórios que acompanham a trajetória das meninas e mulheres na materialização

desse sonho.
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Os Livrinhos

Os livrinhos, como esse em que vos escrevo, são uma tradição que nasceu na
gestão de 1984/1985, por meio da 1ª Prenda do RS, Rosângela Antoniazzi de
Moraes, numa iniciativa de eternizar seu trabalho e suas memórias
enquanto prenda em um livreto distribuído aos tradicionalistas, familiares e
amigos. 

Lembro-me com carinho da prenda Rosângela, uma das lideranças na
idealização do Departamento Jovem do Movimento Tradicionalista Gaúcho
e do concurso de Peão Farroupilha. Já a partir da gestão de 1986/1987, as três
primeiras prendas (mirim, juvenil e adulta) passaram a produzir os livretos.
Nos primeiros anos, o livro – como era pessoal – trazia as memórias das
meninas, suas andanças, lugares e pessoas que tiveram a honra de
conhecer, bem como os projetos realizados ao longo da gestão. 

Posteriormente, os livrinhos passaram a
ser uma iniciativa de todas as prendas,
que trazem suas mensagens,
agradecimentos e fotos que marcaram a
caminhada enquanto prenda do RS. 

Nessas publicações, as prendas
descrevem as emoções, aprendizados e
momentos vividos dentro do
tradicionalismo. 

Ainda, eternizam suas 
vivências enquanto prenda, 
através de palavras, 
que dão sentido à 
minha existência. 
Em algumas edições, 
os livrinhos trouxeram 
as cidades e regiões 
visitadas pelas meninas 
ao longo da gestão, 
assim como 
depoimentos de 
pessoas que fizeram 
parte da trajetória.
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As Plaquinhas Douradas
 

 Relembro também o ano de 1995, quando, no intuito de valorizar e homenagear
as representantes da mulher gaúcha, Iolanda Tatsch Banunas, Colunista de

Tradicionalismo da Revista VIP, de Carazinho, realizou uma Recepção à 1ª Prenda
do Rio Grande do Sul. A cada edição do evento, a programação é elaborada com
muito carinho, contando com entrevistas na rádio e no jornal local, desfile pelas

principais ruas de Carazinho, entregas de mimos e honrarias na Câmera de
Vereadores, coquetel em entidades tradicionalistas, entre outras diversas

atividades. O evento tornou-se marca registrada no calendário das Prendas do Rio
Grande do Sul, deixando traços profundos na minha história e na de cada prenda

que teve a oportunidade de vivenciar este terno agraciamento.
         

 Como símbolo do evento de recepção, a Dona Iolanda idealizou a Plaquinha
Dourada que é fixada na faixa de cada prenda, sendo uma honraria e

materialização do carinho e reconhecimento às Prendas do Estado do Rio Grande
do Sul. De início, era concedida apenas à 1ª Prenda adulta. 

A partir da gestão de 1999/2000, todas as prendas passaram a 
receber a plaquinha dourada em suas faixas. Atualmente, seus modelos trazem

estampadas as bandeiras do Rio Grande do Sul, Brasil e Carazinho,
respectivamente, além do nome, cargo e data do prendado. Também traz a frase:
Regalos de Iolanda T. Banunas - Colunista de Tradicionalismo, a edição do evento,

e a data que ocorreu a entrega da honraria.
       

   Tradicionalmente, a Recepção é realizada na cidade de Carazinho, as exceções
foram os anos de 2017 e 2018, em que aconteceu nas cidades de Campo Bom e

Santo Antônio do Palma, respectivamente.

Ao longo destes 25 anos, a Dona Iolanda tornou-se um símbolo de
acolhimento, sempre preocupada em bem receber as prendas e suas

famílias. Sou muito grata por ela ter proporcionado esses momentos de
muita emoção às prendas, marcando a minha história e fazendo parte tanto

de recordações quanto de aspirações.
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As Maletas de Couro
 

 No meu 35º aniversário, lembro de ter ocorrido um fato bem curioso. 
Além do começo de uma nova gestão de prendas do Rio Grande do Sul, iniciou-se,

também, uma nova tradição. Naquele ano, 2005, as primeiras Prendas de cada
categoria representavam a 3ª Região Tradicionalista: Andressa Domanski - 1ª

Prenda do RS, Anna Christina Zenkner - 1ª Prenda Juvenil do RS e Carla Dóro de
Oliveira - 1ª Prenda Mirim do RS. 

 
Dentre tantas festividades para comemorar esse fato inédito, no dia 12 de junho de

2005, o CTG 20 de Setembro, de Santo Ângelo, entidade-mãe das prendas
Andressa e Anna, realizou um baile especial de recepção às meninas. Entre

cumprimentos, abraços e muito carinho recebido da comunidade local, elas
também ganharam muitos mimos. Um deles foi bastante representativo: as

maletas de couro pirografadas com os nomes e cargos das Prendas e a imagem da
Catedral Angelopolitana de Santo Ângelo. 

Esse regalo foi dado pelo Conselho de Vaqueanos da entidade.
     

     No primeiro encontro da gestão, na sede no MTG, em julho de 2005, as maletas
acompanharam as jovens missioneiras e despertaram interesse nas demais

companheiras de gestão que adoraram o acessório moderno e ao mesmo tempo
tradicional. Quando voltou para Santo Ângelo, a Prenda Andressa contatou o

senhor Paulo Cortez, artesão de Santo Ângelo e responsável pela confecção das
maletas, solicitando orçamento para a produção de mais unidades. Daquela

época, lembro-me da surpresa da prenda Andressa ao ouvir do senhor Paulo que
tais maletas foram as primeiras que ele havia feito.

     
     Às vésperas da entrega das faixas, no concurso realizado em Santo Ângelo, em

maio de 2006, os coordenadores da gestão, João e Lionice Ney, custearam o
material para a confecção das maletas, e com o apoio da comissão organizadora
do concurso, foi possível presentear as nove sucessoras estaduais, perpetuando,

assim, o uso desse acessório. Com o passar desses 15 anos de história da maleta de
couro, a cada época, ela ganha sua peculiaridade nos desenhos, escritas e formas,

sendo um presente de uma gestão para a outra.
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O Camafeu e o Crachá

 
           O ano de 2011 também foi especial, pois naquele 29 de outubro, o Conselho
Diretor do Movimento Tradicionalista Gaúcho aprovou o modelo do camafeu das
Prendas do RS e, ainda, oficializou o crachá de couro, em substituição à faixa das

Prendas, quando participarem de atividades campeiras e cavalgadas, usando
trajes alternativos.

 Na ocasião, por iniciativa da Vice-
Presidente de Cultura do MTG, Odila

Paese Savaris, foi decidido que na noite
da divulgação do resultado da Ciranda

Cultural de Prendas, a Administração do
MTG presenteasse as Prendas do Rio
Grande do Sul eleitas com um belo

camafeu, análogo aos florões entregues
aos Peões do estado.

 
As Prendas do Rio Grande do Sul na

gestão de 2011/2012 foram as primeiras
a receberem o mimo. As Prendas do RS
2010/2011, que se despediam dos seus
cargos, também ganharam o presente.

 
       

   O primeiro modelo era um pouco mais simples, depois foi aperfeiçoado e
permanece o mesmo até os dias atuais. O camafeu é dourado e possui a imagem
do símbolo do MTG ao centro, com bordas rebuscadas ao redor. As Prendas Mirins

também ganham o presente para ser usado quando chegarem à idade juvenil.

  O crachá das nossas prendas é destinado à pilcha campeira, dando maior
liberdade à prenda nessas atividades sem perder a marca de representação

do seu cargo. Ele é rico em ornamentos e reproduz o medalhão utilizado nas
faixas, onde consta o brasão da entidade que a Prenda representa (MTG, RT ou

entidade). Com o formato oval, pode conter discretos enfeites ou
acabamentos, além do título ostentado pela prenda e os anos do início e do

fim da gestão.
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        São muitos os objetos materiais, regulamentos e tradições que

marcam a minha história, mas, antes disso, fui construída por pessoas e
sempre serei para as pessoas. 

Por isso, os tradicionalistas são a principal parte dessa minha trajetória de
mais de 50 anos. 

 
Sendo assim, nada mais justo que encerrar - momentaneamente - essa

comemoração do meu 50º aniversário trazendo o depoimento de alguns
daqueles que são os responsáveis por escrever novos capítulos nesse livro
sem fim que é a Ciranda Cultural de Prendas do Rio Grande do Sul, afinal,

meu coração sempre estará pulsando com todas vocês, no infinito dos
nossos sonhos.

 
Revisão e adaptação:

 Gabriela Sarturi Rigão, Paola Pereira Gomes e Verônica Lorenset Padoin
 

Pesquisa: 
Ana Paula Vieira Labres e Priscila Bresolin Tissot

 
Contribuição: 

Ana Cláudia Luz Feltrim, Andressa Aparecida Pagnussat, 
Andressa Domanski, Dayala Marina Ubessi Streit,

 Djuly Pereira Rutz, Jéssica Thaís Herrera e Odila Paese Savaris.
 

Revisão linguística: 
Litiele Oestreich Carvalho 

Com carinho,

 Ciranda Cultural de Prendas.
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Presidência do MTG 

Este é um momento difícil de encontrarmos palavras que tenham a grandeza de
traduzir o quanto este grupo de pessoas significaram para nossas vidas. Momentos
de plenitude de um relacionamento franco, aberto, sincero e de companheirismo.  

Construído no diálogo, encontrando juntamente a solução para uma bela
caminhada. Nós não vamos esquecer esta convivência, podem ter certeza. Talvez

tenha despertado um sentimento coletivo tão raro que muitos não
compreendem, mas que nós vivemos com plenitude, alegria e muita amizade. 

Escrevemos nossos momentos no livro da vida, pois foram verdadeiros. Desejamos
a todas vocês que continuem aguerridas, espelhadas nas mulheres gaúchas do

passado, defendendo suas ideias com convicção e coragem. Que a caminhada em
suas vidas seja regada de muitas conquistas e realizações, porque não dizer de

sonhos, afinal, estes existem e vocês são especialistas em realiza-los. 
Um abraço afetuoso, Nairo e Juliana.

 

NAIRIOLI ANTUNES CALLEGARO e JULIANA DE MIRANDA
Presidente do MTG - 2019 | Coordenadora da Gestão Estadual - 2019

GILDA GALEAZZI
Presidente do MTG - 2020

Queridas prendas do Rio Grande do Sul.
Nestes 50 anos em que a Ciranda Cultural de Prendas vêm agregando jovens
mulheres, vocês nove foram parte essencial da história do Movimento
Tradicionalista Gaúcho. O período em que estive como presidente do MTG foi
intenso e repleto de desafios. E para vocês, não foi diferente. Tiveram que se
adaptar às mudanças impostas pela pandemia, sem deixar de cumprir suas
tarefas enquanto representantes da mulher e jovem gaúcha. Estiveram à frente da
juventude por mais de dois anos, e este, embora tenha sido um grande desafio,
também veio carregado de novas experiências. Agradeço pelo momento em que
tive a oportunidade de trabalhamos juntas, embora nossas ações tenham sido em
grande parte apenas virtuais. Que este legado deixado por vocês permaneça ao
longo da história das Cirandas. Agora, vocês serão nossas eternas Prendas do Rio
Grande do Sul. E no futuro, outras jovens seguirão os seus passos, representando a
força e a coragem da mulher gaúcha. Parabéns, eternas Prendas, pela linda
jornada!
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Presidência do MTG 

 
Prendas:

 
“Nestes 50 anos, milhares de jovens prendas, participaram do concurso

de prendas. Cada jovem mulher que alcança o direito de ostentar o título
de “prenda de faixa” é “embaixatriz da cultura regional”. Como

“representantes” tiveram que pensar menos em si e mais em quem
representaram. 

 
           As prendas estaduais alcançam o maior grau de representação e
precisam encarnar os sonhos e aspirações de milhares de outras jovens

mulheres que lhes seguem os passos. 
 

           Neste ano de 2021 temos uma situação inédita, não prevista e não
desejada. As prendas que saem completaram dois anos nos cargos.

Aquelas que agora serão agraciadas vêm de 18 meses com raríssimas
oportunidades de participação em atividades tradicionalistas. O próprio

processo seletivo é emergencial. Mesmo assim receberão suas faixas com
a missão de serem representantes e delas se espera o mesmo

desempenho das que lhes antecederam.
 

           A vocês, prendas que se despedem da 49ª Ciranda, agradecemos e
desejamos um futuro brilhante, sabendo que precisarão aprender e

ensinar diariamente.
 

           Albert Einstein nos ensina que 
“Há duas formas de viver a vida: uma é acreditar que não existe milagre. 

A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre.”
 

MANOELITO CARLOS SAVARIS
Presidente do MTG - 2021
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Vice-Presidência de

 
Queridas Prendas.
Gosto de pensar que sempre existe uma palavra que dê significado a um
acontecimento, algo que se dito possa conter toda a amplitude do ocorrido.
Pensando em lá no longínquo 2019 e trazendo à tona todos os momentos que pude
acompanhá-las até aqui, entendo que a palavra que traduz estas nove
meninas/mulheres é “Resiliência”.
E ao findar este ciclo, que foi extenso, mas que assumido com todo amor, dedicação e
respeito, mais uma vez minhas queridas prendas, tenho a certeza que a resiliência
será a palavra que traduzirá todas vocês. Sigam firmes, são nossos orgulhos.
Com Carinho, Mirelle.

Cultura do MTG
MIRELLE DE FARIA HUGO
Vice-Presidente de Cultura do MTG - 2019

ROBERTA JACINTO; IVANIR E GENIL RIGO
Vice-Presidência de Cultura do MTG - 2020

 
 

Ser Prenda do Rio Grande do Sul pode ser um lindo sonho e muitos contam com isso.
No entanto, nem todos esperam que também seja um grande desafio. E sabemos que

para vocês, nossas representantes por mais de dois anos, foi um misto de sonhos e
desafios; um ciclo repleto de amizades, conhecimentos e contribuições. Por isso,

queríamos parabenizá-las por esse trajeto no qual vocês ensinaram ao Rio Grande
que, apesar das dificuldades, é possível vencer quando há muita dedicação e união.

Temos certeza de que vocês se tornarão inesquecíveis para muitos, pois deixaram
suas marcas de competência, inteligência, beleza e força registradas na história do

Movimento Tradicionalista Gaúcho.
Agradecemos muito por terem confiado em nossos conselhos e também por terem

nos ensinado tanto. Sejam felizes nessa nova etapa da vida de cada uma.
Com carinho, Roberta, Iva e Genil.
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Vice-Presidência de

Quando se reúne um grupo de jovens competentes é certo que
os frutos valerão a pena ser colhidos. Paixão e dedicação são

talvez as melhores palavras que descrevem cada uma de vocês,
pois superaram todas as expectativas e foram ainda mais longe

que o previsto. O caminho pode ter sido difícil, às vezes até
demais. Mas todas souberam manter a confiança umas nos

outras demonstrando um incrível espírito de grupo.
 

Nesta época difícil de pandemia, mantiveram-se de pé,
reinventaram-se e serviram como um farol para nossos jovens
tradicionalistas em meio a tantas incertezas. Se dispuseram a

auxiliar e também se lançaram nessa busca, descobrindo novas
formas de fazer tradicionalismo num contexto jamais

vivenciado pela nossa sociedade. Responderam a altura do que
é esperado daqueles que abraçam com amor e seriedade a

causa tradicionalista.
 

Queremos dedicar um sentimento de agradecimento a vocês,
jovens maravilhosas que com todo carinho, respeito e
comprometimento, representaram nossa juventude! 

Cada uma provou ser uma “jóia rara”, valiosa e 
indispensável a causa tradicionalista!

 
Parabenizamos cada uma de forma especial, pelos esforços

feitos, pelos desafios superados e pela dedicação ao 
Movimento Tradicionalista Gaúcho.

 
 

Cultura do MTG

RENATA PLETZ; JACQUELINE E ERNANI NUNES
Vice-Presidência de Cultura do MTG - 2021
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Comissão Executiva da

 
Queridas prendas,

 
Ao recebermos a responsabilidade de organizar e sediar a fase estadual da 
50ª Ciranda Cultural de Prendas, sabíamos que as principais personagens

desse evento são vocês, prendas. As prendas estaduais, por estarem
concluindo seus ciclos enquanto representantes máximas da juventude

gaúcha, e as prendas regionais, por serem o elemento fundamental desse
evento, que só acontece porque vocês dispõem de seu tempo, sua energia e

sua força em prol de um Movimento maior.
 

Sendo assim, nossa certeza sempre foi de que as protagonistas seriam
tratadas como tal. Por isso, desde 2019 realizamos diversas ações junto às

prendas regionais e estaduais a fim de que todas participassem da construção
dessa Ciranda. Nosso propósito sempre foi de que todas vocês se sentissem

acolhidas em Santa Maria e, principalmente, representadas em cada detalhe,
mesmo sendo necessário adotar um novo formato de evento.

 
Neste setembro, alguns ciclos se findam, outros recomeçam... E segue a

certeza de que vocês, prendas, são e sempre serão o sentido maior da Ciranda.
Por isso, desejamos sucesso nos novos caminhos que irão trilhar a partir daqui.
E, mais que tudo, agradecemos por terem se reinventado, por terem renascido

em meio a tantas emoções e por nunca terem desistido da sua essência de
Prenda.

 
Obrigada por nos permitirem ser parte da história de cada uma de vocês.

 
Com carinho, em nome da

Comissão Executiva da 50ª Ciranda Cultural de Prendas.
 

50 ª Ciranda
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VERÔNICA LORENSET PADOIN
Presidente da Comissão Executiva da 50ª Ciranda Cultural de Prendas



É no manto azul das “Santas Marias” que abraço cada 
menina mulher que se fez prenda ao longo desses 50 anos. 
São heroínas de um tempo, de uma vida. 
Ser prenda é missão, recebida antes mesmo de nossa chegada neste
plano. Missão de se doar, aprender a sorrir e chorar com a outra. 

As nove Estrelas que se entregaram ao Rio Grande - 
Gabriela, Alessandra, Juliane, Isabella, Táila, Gabrielly, 
Rafaela, Amanda e Yasmim - são os exemplos maiores de abnegação,
resiliência e amor. Elas vieram para nos ensinar que a grande
transformação começa dentro de nós, quando nos sentimos e
deixamos sentir. O Rio Grande viverá um antes e depois dessas
meninas mulheres que são pura essência. 

Ser madrinha da edição de Ouro da Ciranda Cultural de Prendas é um
renovar de compromisso para comigo, o Rio Grande do Sul e a
grandeza do ser prenda. Honro cada uma de vocês que ao longo desse
tempo fez e é história. 

Os caminhos são carregados de ensinamentos e 
aprendizados, e a nós cabe a ciência do entender, 
assimilar e viver plenamente o amor, remédio maior 
da humanidade. 

Madrinha de Ouro
ANA CLAUDIA DA LUZ FELTRIN

 

Minhas amadas afilhadas,
meu coração bate no
compasso do de vocês, que
são exemplos, seres certos, no
momento certo. A cada uma,
meu aplauso mais sentido,
minha reverência, minha
gratidão por eternizarem o
melhor de nós prendas, nos
pensamentos e nas ações.  

Com o coração entregue 
e de alma inteira!
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Homenagens
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Queridas filhas, netas e irmãs
 Nove prendas.....

 Três crianças: Yasmim, Amanda e Rafaela;
três jovens: Gabriely, Táila e Isabella; e três
mulheres: Juliane, Alessandra e Gabriela e
um só objetivo, o de levar a Tradição Gaúcha
e a cultura do Rio Grande do Sul para todos
os lugares por onde passaram, projetando
“Anseios de Paz e Esperança” em suas ações. 
 
Em 2019, na cidade de Lajeado, formou-se
este grupo de Prendas do Rio Grande do
Sul, aquelas que representariam o nosso
Estado até 2020. Opa! Mas não estamos em
2021?  Sim, houve uma pandemia e tudo
parou. 

Opa, mais uma vez! Tudo não, as Prendas do
Rio Grande do Sul nunca pararam, sempre
foram guerreiras, batalhadoras e incansáveis
nos seus projetos, lutaram pelos seus ideais,
por suas crenças e se reinventaram a cada
dia para realizar o seu trabalho em prol do
tradicionalismo e da representatividade da
juventude. 

 Fomos e somos só orgulho, apoio e incentivo durante esta caminhada de alegrias,
pedras no caminho, mas de muita cumplicidade entre vocês. 

 Hoje, olhamos e percebemos o crescimento cultural, emocional e social que
desenvolveram ao longo dessa caminhada. 

 
Nós familiares, gostaríamos de dizer às nossas Entidades Tradicionalistas, Regiões

Tradicionalistas, à diretoria do Movimento Tradicionalista Gaúcho desde 2019 e a todos
que sempre acolheram e incentivaram as Prendas do Rio Grande do Sul,

o nosso MUITO OBRIGADO. 
 

Deixamos aqui meninas, um beijo no coração, um abraço bem apertado e a certeza de
que nós, seus familiares, sempre estarão prontos para lhes apoiar em todos os momentos

de suas vidas. 
 

 Com carinho, familiares da Gestão de Prendas do Rio Grande do Sul – 2019/2021.
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"Fiz um verso pra ti, Prenda..."

 
Em abril de 2019, não imaginávamos que tantas boas coisas e tantos bons momentos

aconteceriam. Quando pensamos em jornada, nos deparamos com uma ideia que,
há anos, a qual ressignificou o que pensamos: alguns caminhos se tornam muito

mais prazerosos quando percorridos com pessoas que nos compreendem e que nos
apoiam. Decorrido o primeiro mês da gestão de peões do Rio Grande do Sul 2019-

2021, esperamos pelo instante em que conheceríamos àquelas que dividiriam
conosco este ano de trabalho em prol do tradicionalismo e da cultura do nosso
estado. A forma como pessoas absolutamente estranhas se aproximam quando

percebem pontos em comum ainda é algo em que o tradicionalismo proporciona de
maneira muito singular na sociedade, e foi dessa maneira que tudo aconteceu entre
a gestão de Prendas e Peões do Rio Grande do Sul 2019-2021, de forma única, nunca
antes experienciada. A força, a coragem e a candura do espírito feminino trouxeram
à nossa gestão uma nova perspectiva e também nos ajudou a enfrentar os desafios

com mais paciência e segurança. A esperança, assim como a vida, na língua
portuguesa, são palavras femininas. E não poderia ser diferente. Diante de tudo isso,

o mínimo que pode ser feito e registrado aqui é o nosso mais genuíno
agradecimento. Por todas as histórias, todos os momentos, todas as trocas, o nosso

muito obrigado. O modo como nos projetávamos no futuro, após a chegada das
Prendas, foi absolutamente ressignificado, posto que trouxeram consigo seus

anseios, suas múltiplas formas de inteligência, e a sagacidade inconfundível que só o
olhar feminino possui. 

 
Do fundo do coração, gurias, nossas Prendas de Ouro, um obrigado imensurável, por

tudo e por tanto.
 

Com amor, dos seus Peões Farroupilhas do RS 2019/2021.

“Fiz um verso pra ti, Prenda,
Que com a força da mulher,
Sabe o que quer e onde quer chegar...
Há 50 anos construindo o seu lugar,
Um altar para a mulher que se tornou,
Para a conquista que brindou.
Conhecimento, inteligência e amor!

Somos nós, Peões, testemunhas...
Das tuas mais lindas construções,
Na dor, na luta e na glória, Prendas de Ouro,
Mulheres de hoje, de outrora,
Prendas, mulheres que teceram a história,
Colhendo os louros, frutos do amor,
Prendas nosso tesouro, a vocês, cantamos flor!"
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Despedidas
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Gabriela Sarturi Rigão
1ª Prenda do Rio Grande do Sul 2019/2021

 
.

Além dos comuns conteúdos do tradicionalismo, há seu viver
e significados. Conforme fui realizando ações e conversas,

notava temas latentes nas pessoas, que encontravam sentido
em meus propósitos. Reconhecer a cultura gaúcha em si;

valorizar sua essência; respeitar as individualidades dentro do
coletivo e defender sua natural diversidade; compreender e

apropriar-se de sua história por completo; permitir-se sentir,
chorar e rir sem medo de julgamento; naturalizar a

simplicidade e humildade; construir relações baseadas na
empatia; libertar a mulher de conceitos que a limitam;

encorajar o jovem que não apenas tem o que aprender, 
mas também ensinar; e tantos outros temas 

que marcara esse ciclo.
 
.
 
 

“Cada época da vida temos um modo diferente de pensar, cada dia que nasce traz
junto um novo momento. Sendo triste ou não, merece ser registrado nesse grande

livro que é nossa surpreendente vida” (ZEN, 1997). 
Trecho de diário que expus no relatório de atividades à 49ª Ciranda. 

Após, vieram 847 dias como 1ª Prenda do Rio Grande do Sul, com novos momentos e
oportunizando diferentes formas de pensar.

E sim, valeu a pena! Tive experiências incríveis e inigualáveis. Recebi oportunidades
de conhecer histórias de vida, à medida que eu também dividia a minha alma por

inteiro, de acessar corações, ao passo que também era cativada pelo brilho no olhar
daqueles que encontrava. Visitei lugares turísticos, históricos e, especialmente, lares

que se tornaram também meus: casas de famílias e galpões de entidades.

O tempo de gestão estendido devido a
pandemia, não se conforta em mim com
tranquilidade, pois traz a marca de vidas

perdidas e sequelas sociais. Mas em meio à
angústia e ansiedade, busquei levar aconchego e

incentivo aos tradicionalistas, acreditando na
força da cultura e tradição gaúcha e nas relações

sociais. Assim, em contato com a comunidade,
eu também fui abraçada, e se deram muitos
renasceres como um “Alvorecer Coemitã”. É

nesse ser Prenda, humana, que sempre esteve
minha maior força
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Ressignificando e buscando
apoio nos que estavam ao

meu lado me vi 
“mais forte que grandes

temporais”. 
Foram as pessoas que
matearam comigo na

“varanda da minha alma”
que constituíram o melhor

do ser Prenda do RS.
 

Agradeço a vocês, que se
reconhecem nessas palavras,
que dividiram mates doces e

amargos, sejam longos ou
curtos, e me lembraram que

sempre há uma nova
cevadura de: esperança!

 



Alessandra Hoppen
2ª Prenda do Rio Grande do Sul 2019/2021

De qualquer forma, quando falamos em evolução
também falamos sobre aprender com os próprios
erros. E toda a trajetória humana tem disso.
Vivemos coisas maravilhosas e no meio disso tudo
também enfrentamos dificuldades.  A verdade é
que ninguém evolui sem aprender com as falhas.
E se houver medo e soubermos lidar com ele,
estaremos construindo nossa própria coragem. 

Qualquer ciclo nos faz evoluir e entender quem realmente somos, sem máscaras ou
fantasias. Ser apenas aquilo que temos na essência e o que representamos. Evoluir faz
referência sobre sentir, amar e acima de tudo, sobre autoconhecimento. No momento
em que soubermos quem somos e para onde vamos, e ainda, se isso envolver nosso
sonho, estaremos rumo à evolução.

Ser prenda do Rio Grande do Sul representa uma vivência imensurável. 
Múltiplas experiências, momentos, e digo que até mesmo aflições. Mas afirmo que –
de todo o meu coração – qualquer momento de alegria será superior ao mais
profundo sentimento de medo ou angústia. Afinal, é assim que agregamos coragem. 

O momento é de encerramento do ciclo,
e o mais gratificante é chegar no final e
sentir que somos seres evoluídos e que
temos um arsenal de boas lembranças.
Este é apenas um dos ciclos da vida,
porém um lindo e importante momento
de qualquer prenda que algum dia já
representou o Rio Grande 
do Sul e a cultura gaúcha.

Depois de quase oito anos
sonhando, aprendi que foi
esse o alimento da minha
alma. Por isso, alimentei
minha alma de sonhos e
me tornei a mulher que
sempre quis ser. 
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Não diferente e nem melhor
que ninguém, mas cheia de

coragem, força, e vontade de
viver. 

Sou a minha melhor e mais
verdadeira versão. 

A que admira a si mesmo,
mas que sabe que evoluir e

ser melhor no amanhã é
sempre necessário. 

 
Hoje, sou a prenda que

agradece por tudo que viveu.
Gratidão, Rio Grande do Sul,

por me fazer evoluir e
entender quem realmente

sou.
 



Juliane da Cruz Carvalho
3ª Prenda do Rio Grande do Sul 2019/2021

E orgulho é um dos sentimentos que está mais evidente quando penso no caminho
que desde maio de 2019 venho, acompanhada dessas 8 Prendas, desses 9 Peões e
de todos que nos acompanham trilhando... Orgulho de tudo o que conquistamos e,
principalmente do que construímos!

E é chegado o momento de encerrar um ciclo... Pois para que possamos começar um
novo capítulo em nossa história é necessário encerrarmos o anterior, guardando
conosco tudo o que de bom tivemos: os momentos, as amizades, as experiências e
aprendizados... Encerro um ciclo extremamente marcante na minha vida nesse mês
de setembro com um sentimento de realização dentro do peito, afinal, setembro
marca orgulho em sermos gaúchos...

Ser Prenda do Rio Grande do Sul sempre foi um grande sonho,
o qual só foi possível com a ajuda, o apoio o carinho de pessoas
que não mediram esforços para que pudesse acontecer.

Deixo então um agradecimento: para Deus, aos meus
pais e amigos (tradicionalistas ou não). Agradeço ao
Piquete de Laçadores Timbaúva, ao Município de
Portão e a 15ª Região Tradicionalista, por permitirem
que eu os representasse na 49ª Ciranda Cultural de
Prendas, bem como ao Movimento Tradicionalista
Gaúcho, pela oportunidade de representar a (e
trabalhar pela) juventude gaúcha durante esses dois
anos.

Aos meus colegas ficam meus votos de muito
sucesso nesse período de pós-gestão. Que
consigamos seguir trabalhando em prol do
tradicionalismo, que sigamos realizando os nossos
sonhos... Que sejamos felizes!

E para os nossos sucessores desejo que tenham
muita coragem, muita dedicação, muito respeito e
muito amor.
Coragem para acreditar, tentar e para fazer a
diferença; Dedicação e Respeito pelo bem do
coletivo, pela nossa história e pelo Movimento
Tradicionalista Gaúcho e muito amor pela nossa
tradição...
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Que todos nós sigamos

lutando pelos nossos ideais de
liberdade, igualdade e

principalmente humanidade,
lembrando que 

“Não precisamos ser perfeitos,
mas temos que estar atentos e
comprometidos para alinhar

nossos valores com nossas
atitudes” (Brené Brown).

 
Que então esse encerramento
de ciclo renove muitos sonhos
e que esses sonhos construam

um futuro prospero para o
tradicionalismo organizado e

para todos nós.
 

Um grande abraço.
 



Sob esse viés, nós, os dezoito integrantes da Gestão de
Prendas e Peões do RS se uniram – ainda mais – na busca
pela manutenção e preservação da nossa cultura. Assim,
um intenso trabalho foi realizado, com o fito de
proporcionar à sociedade, o pleno conhecimento sobre a
Instituição que representamos. Sob tal perspectiva, me
sinto grata de ter tido a oportunidade de compartilhar
tantos momentos ao lado dos meus amigos e
companheiros de sonho e, nesse misto de emoções entre
a saudade e o sentimento de dever cumprido, percebo
que tudo valeu a pena. 

 A cada dia que passa, vejo na família que
formamos a esperança de uma sociedade e de
um Movimento Tradicionalista Gaúcho mais
humano. Nesse viés, externo algumas palavras
de agradecimento a vocês, queridos
companheiros de um dos capítulos mais lindos
da minha vida. Saibam que, todas as histórias,
as risadas, os momentos, os abraços, as lives, as
conversas e as fotos ficarão eternamente
marcadas em minha memória. Jamais
conseguirei encontrar palavras que possam
mensurar o quão especial todos se tornaram
para mim. Somos a prova viva de que mesmo
que sejamos totalmente diferentes em algumas
características, cada um com suas
peculiaridades, é possível aprender, construir e
deixar um belo legado aos que irão nos suceder. 

Isabella Nunes da Silva
1ª Prenda Juvenil do Rio Grande do Sul 2019/2021

Dessa forma, ao longo dos mais de dois anos a frente da representatividade da jovem
menina do Estado, percebi a importância de termos amigos ao nosso lado que
possam servir de base para todos os obstáculos que serão encontrados. 

Ao findar de mais um capítulo do meu “Livro dos Sonhos”, percebo as mudanças que
ocorreram ao decorrer dos últimos meses em decorrência da pandemia. Sendo assim,
enquanto 1ª Prenda Juvenil do RS encontrei o desafio de manter o meu trabalho e
auxiliar não só o Movimento Tradicionalista Gaúcho, mas, principalmente, a juventude
durante esse período. 
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 Ademais, quero agradecer ao

apoio da 23ª Região
Tradicionalista, do Coordenador

regional, do CTG Estância da
Serra e do seu Patrão, do

município de Osório, das demais
Entidades Tradicionalistas da

minha região e das duas
diretoras culturais que me

acompanharam ao longo desse
ciclo de Prenda Juvenil. Além
disso, meu muito obrigado a
minha família por não medir
esforços para que eu pudesse
viver esse período da melhor

forma possível. 
Ao Movimento Tradicionalista
Gaúcho, minha gratidão pela

oportunidade de poder
representá-lo mais uma vez.

 
Cirandas de Prendas, até breve!

 



Permanecer mais do que o tempo de um
ano previsto para nos responsabilizarmos

com o cargo foi consequência de um
momento que o mundo inteiro

presenciou e também precisou se
adaptar. Desse modo, nossa gestão

deixou um importante legado de
comprometimento e doação à causa, por

meio de cada um de seus integrantes.
Penso que seríamos pequenos demais
sozinhos para a magnitude de alguns
momentos que passamos, mas lado a

lado encontramos muita força. Por isso,
afirmo que se pudemos transmitir e

passar um pouco das nossas melhores
intenções adiante teremos feito algo

muito nobre, mas para além disso tenho
a certeza do sentimento de dever

cumprido.
 
 Ao reverenciar meus companheiros mais

próximos, agradeço também aos integrantes
de diferentes Regiões Tradicionalistas, aos

representantes das diferentes Diretorias do
MTG-RS que compartilhamos, e a minha

representatividade de sempre, aos queridos,
juntamente comigo, filiados da 11ª RT, além

dos conterrâneos do CTG Pousada dos
Carreteiros e do Município de Cotiporã, pela

parceria e pelo amparo de sempre. 

Táila Bergamin Kemerich
2ª Prenda Juvenil do Rio Grande do Sul 2019/2021

Todo o valor de fazer parte de uma Gestão Estadual inevitavelmente volta-se para o
grupo de pessoas que está lá dividindo cada momento com quem tem a oportunidade
de representar o Estado. Enquanto uma desses representantes, acredito que nenhuma

parte do caminho faria sentido se junto a ela não estivesse alguém, para ajudar, para
ensinar, para compartilhar, até para criticar ou apenas para presenciar. E é justamente

por isso que os integrantes desse grupo se tornaram tão especiais para mim,
juntamente com seus familiares e amigos, afinal desde então nos tornamos próximos e

dividimos não só o compromisso tradicionalista, mas também a nossa vida. 
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 Por fim, mas jamais menos

importante, enalteço e honro o
maior dos meus alicerces, a

minha família, por toda
confiança, cuidado, incentivo e

parceria, serem a fonte da minha
vida é apenas o primeiro dos

presentes que recebo de vocês, e
se eu puder definir como me
sinto em tê-los ao meu lado,

certamente será na posição de
muito abençoada. 

 
Nesse momento de despedida,
aprecio as lembranças, aquelas
que foram registradas e aquelas
que não foram também e, ao vê-

las, me emociono com a
sinceridade do que sinto, pois

meu coração transborda orgulho,
admiração e muita saudade. 

 



 Ela, ainda que com suas protagonistas, contou sempre com
coadjuvantes: a família. Aqueles que durante toda a

caminhada estiveram ao seu lado, que por muitas vezes
doaram de si para que fosse possível realizar o sonho de uma
filha, irmã, neta, sobrinha, amiga... não poderiam ficar de fora

de mais uma etapa desse sonho, do seu principal capítulo aliás. 
 
 
 

 Tanto se esperou pelos seus 50 anos, tanto se
propôs, mas nenhuma imaginação foi capaz de

prever o que vivemos hoje, de adiar e modificar o
sonho de tantas prendas. Por nós, prendas do

estado, ela foi pensada nos mais mínimos detalhes,
queríamos que fosse inesquecível, que cada um

pudesse se sentir amado e acolhido da melhor
forma possível.  Hoje, não podendo vivenciar tudo

aquilo que a ciranda nos proporciona o sentimento
que fica é de gratidão e esperança, por tudo que

pudemos vivenciar durante esse tempo, os
aprendizados, por tudo que plantamos. Que em

novos tempos possamos novamente nos encontrar e
viver aquilo que tanto se sonhou, aquilo que a

ciranda realmente merece. 
 
. 

Gabriely Portela Ramos
3ª Prenda Juvenil do Rio Grande do Sul 2019/2021

 Em outros tempos esse texto seria diferente, o sentimento ao escrevê-lo 
difere daquele do mês de março de 2020...

 
A ciranda, por tantos anos fora sinônimo de sorrisos e abraços, de momentos de

aprendizado coletivo. Nela, tantos sonhos foram plantados, tantos outros colhidos e
muito se viu sobre empatia, coletividade, companheirismo e acima de tudo amizade!
Durante seus vários momentos, era quase impossível que não fossem formados laços,

que as prendas não pudessem compartilhar do conhecimento e sentimento que paira.

  Agradeço imensamente pelo companheirismo de
toda a gestão durante o tempo que estivemos juntos,

a adaptação não foi fácil para ninguém, outros
objetivos surgiram no caminho, mas procuramos nos

manter sempre firmes, cumprindo com nossas
responsabilidades e sempre honrando os objetivos e

princípios do nosso tradicionalismo. 
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 Aos nossos pais, que foram
nossos companheiros

incansáveis, nosso alento, não
consigo encontrar palavras que

possam descrever o que
significam para nós, como nos

esforçamos para conseguir tirar
um sorriso do rosto de vocês,

pois merecem tanto!
 Particularmente, faço um

agradecimento especial à minha
entidade, o CTG Sentinelas do
Pago, e a 7ª RT, por sempre me

darem apoio e realizar esse
sonho junto comigo. 

 Por fim, me despeço do cargo
estadual realizada, e com o

sentimento de que tudo que era
possível foi feito, e com o

sentimento eterno de gratidão
por ter levado essa faixa no

peito!
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Quando os meses da despedida se
aproximaram, 

nós já havíamos criado planos de como
seriam as comemorações,

mas, como já sabemos, foi tudo
interrompido.

 
 

Seguimos como gestão e,  criando projetos,
criamos mais lembranças, mesmo que de

forma virtual.
 

Tivemos uma série de desventuras,
mas superamos cada uma.

 
Acredito que, se nossos sonhos não

houvessem sido interrompidos,
haveríamos feito a MELHOR Ciranda 

- saindo de dentro do bolo e tudo kkkkk -
assim como teria sido feito 

o Entrevero mais 
EMOCIONANTE de todos. 

 
 

Rafaela Prietsch dos Santos
1ª Prenda Mirim do Rio Grande do Sul 2019/2021

Para os amigos da gestão 
 

Em maio de 2019, nos víamos como a nova gestão...
Imaginávamos como seria o nosso ano, pensávamos o quanto

seria divertido os eventos. E realmente foram. 
Claro, nunca foi só rosas, mas nunca foi só sombras.

Enfrentamos juntos tudo o que nos aconteceu  e isso serviu
para firmarmos, ainda mais, os nossos laços.
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 Pensamos em despedida como

o 'Fim de Tudo', 
mas cada momento

transformado em lembrança
vai para sempre perdurar.

 
Sempre estaremos marcados

no 'mármore da história',
sempre seremos a gestão

2019/21
e para sempre iremos nos

reencontrar. 
 

Talvez a despedida seja difícil
por sabermos que nos marcou

para sempre,
porque, entre o primeiro 'Oi' e

até esse momento, 
fizemos valer a pena.

 
 



 E hoje eu compreendo: ser prenda é dar o melhor de
si sempre. É ajudar a quem precisa. É dar sem querer

receber. É saber ser grato. É conseguir trabalhar em
grupo. É ser líder e ser liderado. E tenho orgulho de

ter sido conduzida por 8 prendas estupendas, e 9
peões admiráveis, os quais me ensinaram muito

durante mais de dois anos carregando o cargo de 2ª
Prenda Mirim do RS no peito. 

E para alcançá-lo, foi necessário o
apoio e a compreensão de muitas

pessoas, que merecem minha eterna
gratidão. Agradeço a Deus, por ter me

dado a oportunidade de realizar o
meu sonho. Agradeço a minha mãe e
ao meu pai, por terem estado ao meu

lado desde o início. Tudo o que
conquistei hoje foi graças a eles.

Agradeço ao CTG Rincão da Roça
Reúna, minha segunda casa, pelo

acolhimento desde meus 5 anos e
pela confiança. Agradeço à 11ª Região

Tradicionalista, em especial meu
querido coordenador Luiz Carlos

Rigon, pelo incentivo e por nunca ter
deixado de me acompanhar.  

Amanda Bissani Tonial
2ª Prenda Mirim do Rio Grande do Sul 2019/2021

Participar de uma Ciranda Cultural de Prendas sempre foi um sonho. Poder representar
meu CTG, minha região e todas as prendas mirins do RS em uma gestão estadual foi a

realização desse sonho. Em todos os eventos que frequentava, observava aquelas
meninas de faixa que eram chamadas para ir ao palco para fazerem seus

pronunciamentos com uma facilidade que eu almejava há muito.Elas se portavam
como se a faixa que carregavam era mais valiosa que o ar que respiravam. Como se o

cargo que conquistaram fosse o melhor acontecimento de suas vidas. E minha ânsia de
experienciar esses momentos era gigantesca. Tudo o que eu mais queria fazer depois

de frequentar um rodeio ou participar de um evento era retornar a minha casa, estudar
e me esforçar ao máximo para poder entender o sentimento que uma prenda de faixa

levava em seu coração.  
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 Finalizando, o meu mais

sincero agradecimento aos
meus exímios colegas de

gestão, pessoas fascinantes
com quem tive a experiência

de poder conviver e por nossos
corações terem sempre estado

no mesmo pulsar. Gratidão! 
 

Expresso, a vocês e a todos que
me auxiliaram a chegar até
aqui, meu carinho e minha

honra por ter tido a
oportunidade de conhecê-los! 

 
"A vida me ensinou a dizer

adeus às pessoas que amo, sem
tirá-las do meu coração."

 



Ao escutar que a 3ª Prenda Mirim do RS vinha da cidade de
Canoas na voz marcante de “Liliana Cardoso”, senti o peito se
encher de uma emoção inexplicável, pois o meu sonho estava
se realizando, e naquele momento ímpar de alegria, emoção e
felicidade, tive a certeza de que todo esforço e dedicação no
final havia valido a pena. Hoje se encerra um ciclo, como
muitos outro ciclos já se findaram, e muitos outros hão de
findar, mas o nosso ciclo foi construído com muito amor e
união, sendo assim, obrigada por terem me dado a
oportunidade de dividir com vocês esta gestão, jamais
esquecerei os momentos que passamos juntos durante toda a
nossa trajetória.

Com vocês meus colegas de gestão, aprendi o verdadeiro
significado da palavra “união”, obrigada por me permitirem
dividir e viver esse sonho junto com vocês, guardarei para
sempre na minha memória e no meu coração todas as nossas
lembranças.

Yasmim dos Santos Ribas
3ª Prenda Mirim do Rio Grande do Sul 2019/2021

“O Mundo estás nas mãos daqueles que tem a coragem de sonhar e de correr o risco de
viver seus sonhos”. O maio dos sonhos chegou, carregando consigo um emaranhado de
sentimentos, a felicidade, a amizades e muito amor envolvido, mas a GRATIDÃO é a
palavra que consegue expressar tudo que passei até agora, cada segundo vivido
durante esses dois anos, foram incríveis e únicos, ficando meu corpo envolto nesse
misto de sentimentos que nem consigo explicar, mas com certeza um desses
sentimentos é o de dever cumprido.

Ao findar volto a falar na palavra GRATIDÃO, para
agradecer primeiramente a Deus por ter me dado a
oportunidade de realizar meu sonho, e poder partilhar todo
o esplendor desse sonho ao lado de pessoas tão especiais
como vocês, agradecer aos meus pais por serem meu porto
seguro, me apoiarem e nunca medirem 
esforços para que meu sonho 
virasse realidade, aos amigos 
que fiz e me auxiliaram e 
ajudaram a chegar até aqui e 
ao meu CTG Mata Nativa que 
sempre me apoiou e me ajudou.
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 Se encerra aqui a trajetória da
Yasmim Ribas 3ª prenda mirim

do Rio Grande do Sul,
permanecendo a tradicionalista
Yasmim a disposição do que o

Movimento Tradicionalista
Gaúcho precisar.

 
 Aqui se despede uma prenda,
mas permanece a amiga que

vocês sempre poderão contar, e
tenham a certeza que

guardarei eternamente cada
um de vocês no meu coração.

 
“No Infinito dos Sonhos,

Corações no Mesmo Pulsar!”
 

Com Carinho, afeto e gratidão
 
 



Momentos

40



41



42



43



44



45



46





48



49



50



51



Como estrela a brilhar no céu do Sul
A força da luz que ao ventre se ascenda
São quais as Marias de um manto azul
A paz que comunga em dizer-te Prenda.

Cantamos a voz sobre nós, união
A essência da luta por continuar
Na identidade e no coração.
Seguimos sonhando, infindo pulsar.

Legado e história na chita ao bordado
Nas mãos que a vida nos deu por herdado
Cinquenta searas de amor que se esplenda.

Venham mais tantas para iluminar
Os sonhos da flor a desabrochar
No tom que bem diz ao tornar-se Prenda

--

Quando o vestido teu corpo habita
É como uma prece pra o Criador
Mista ternura da abelha e da flor
Cultiva poesia em tua pele escrita

Os teus ternos passos, guiados com zelo
São do caminho que espalha beleza
A enciumar Afrodite, com certeza
Tal a rosa que prende o teu cabelo

Tens liberdade com tua voz altiva
Ganhando o mundo, com força nativa
Mulher gaúcha, és primeira legenda

De sul a norte, bendita figura
Retrato vivo, eterna moldura
És arte divina chamada Prenda.

Soneto à Prenda
Kayke Melo
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