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Ao vigésimo nono dia do mês de agosto de 2019, com início às 18 horas, no CTG 

“Os Carreteiros”, realizou-se a sessão ordinária da Patronagem para falarmos sobre 

a Semana Farroupilha deste ano, encontrando-se presentes os seguintes membros: 

Marcelo Barbosa Malgarim, Pablo Miguel, Mariana Larrondo Bicca, Eugênio Loose 

Chagas e Etiele Ameida. Presidindo a reunião, o senhor Patrão iniciou relatando, 

que o Projeto de Extensão “CTG Os Carreteiros da Universidade Federal de Pelotas 

– Carreteando o passado para a futuro”, está tramitando e que até o presente 

momento, não obtivemos a decisão final. Como relatado anteriormente, no dia 17 do 

mês de agosto, foi realizado o sorteio da rifa, no qual foram vendidos 225 números, 

arrecadando um total de R$ 450,00 que serão destinados para a compra de pilchas 

para a invernada. Também foi determinado a programação de cada dia da semana, 

durante as festividades da Semana Farroupilha, que terá início a partir do dia 14 de 

setembro, com a chegada da “Chama Crioula” no CTG “Os Carreteiros”, e se 

encerrando no dia 20 de setembro com a extinção da mesma após o almoço de 

encerramento. Durante este período, todos as noites o CTG estará ofertando, 

gratuitamente, o “caldo campeiro” que é uma tradição dentro das entidades 

tradicionalistas; também teremos a presença de entidades visitantes, que trarão 

suas invernadas para se apresentarem, além de músicos que abrilhantarão nossas 

noites de ronda. A programação completa segue no ANEXO I desta ATA. Encerrada 

a sessão, sem mais para o momento, finalizo esta ata às 19 horas e assinamos. 

 
 
 
 

Marcelo Barbosa Malgarim Mariana Larrondo Bicca 



ANEXO I 

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA DO CTG “OS 

CARRETEIROS” – UFPel – 2019 – à partir das 19hs 
14/09 – ABERTURA DA SEMANA FARROUPILHA - Sábado CARDÁPIO 

 Chegada da Chama Crioula 

 Jantar ao som de Tiago Nunes 

Carreteiro e Feijoada 

15/09 - Domingo  

 Apresentação da invernada do CTG Herança Campeira Risoto 

16/09 – Segunda-feira  

 Jantar Dançante com grupo “Os Veiacos” 

 Apresentação da invernada do CTG “Os Carreteiros” 

 Apresentação da invernada do CTG “Carreteiros do Sul” (IFSul) 

Carreteiro e Feijoada 

17/09 – Terça-feira  

 Música com Rodrigo Nogueira Ensopado de mandioca e arroz 

18/09 – Quarta-feira  

• 19hs: Missa Crioula 
• Apresentação da invernada do CTG “Sinuelo do Sul” 

• Música com grupo do Dpto. Solos/FAEM 

Carreteiro e Feijoada 

19/09 – Quinta-feira  

 Ronda da invernada do CTG “Os Carreteiros” Arroz com galinha 

20/09 – Sexta-feira  

 Encerramento da Semana Farroupilha Churrasco 
 


