
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA – RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

REGULAMENTO PARA O DESFILE DE 20 DE SETEMBRO DE 2021

Por ser o desfile uma data representativa, se faz necessário que o

conjunto cavalo/cavaleiro(a), estejam em conformidade com o que caracteriza

a tradição gaúcha e, para tanto a Comissão Organizadora descreveu itens

obrigatórios para o evento, além disso, como todo evento que envolve

aglomeração de equinos serão observadas as regras sanitárias:

CAVALEIRO/PILCHA (vestimenta):

- Chapéu ou boina;

- Camisa de botão (vetada camisa polo);

- Lenço;

- Cinturão ou guaiaca;

- Bombacha;

- Bota

Obs* 1: as peças descritas são as minimamente exigidas. Demais peças além

destas, deverão seguir respeitando a tradição gaúcha.

Obs* 2: para as mulheres, além das peças que compõem o vestiário

masculino, acresce-se saia e blusa ou vestido. Neste caso, se aconselha o uso

do selim.



CAVALO/ENCILHA

- Xergão ou baixeiro;

- Carona;

- Sela, basto, lombilho ou serigote (vetada a sela americana);

- Conjunto de cincha (travessão, látegos e barrigueira);

- Pelego;

- Conjunto de sobre-cincha (travessão, látegos e barrigueira);

- Loros de couro;

- Estribos de metal (podem ser revestidos de couro);

- Cabeçada de couro;

- Rédeas de couro, lã, crina ou algodão.

Obs* 1: badana, laço, mango, peiteira, rabicho, buçal com cabresto são

opcionais, sendo que todos deverão ser de couro.

Obs*2: poderá ser usado o selim pelas mulheres, desde que estejam usando

saia e blusa ou vestido.



COMPORTAMENTO:

- Não ingerir bebidas durante o desfile;

- Manter a formação de desfile (será explicada no local de saída);

- Respeitar as execuções de hino, evitando conversas e estando de frente às

bandeiras;

- Respeitar os demais participantes e organizadores;

- Zelar pelo bem estar animal.

REGRAS SANITÁRIAS

EQUINOS em eventos:

1. GTA (Guia de Trânsito Animal)

2. Atestado negativo de ANEMIA

3. Atestado negativo de MORMO

4. Carteira de vacinação contra INFLUENZA

Validade até 20/09/2021, pelo menos.

Serafina Corrêa, 18 de Agosto de 2021.
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