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O RAHT (Rodeio Artístico Herdeiros da Tradição) trata-se de um rodeio artístico de danças gaúchas, 
declamação e chula. Teve origem em 2018, realizado pela Invernada artística Herdeiros da Tradição 
e pelo PTG Vovô Benedito de Itaqui/RS. Em 2019, ocorreu a 2o edição do rodeio e atualmente está 
sendo projetada a 3o edição. As duas edições já realizadas envolveram mais de 25 invernadas de 
vários lugares do Rio Grande do Sul.  

 
A produção do evento é realizada pelos próprios integrantes da Invernada, pais, instrutor e demais 
voluntários que ajudam de forma espontânea. São promovidas desde a organização até a arrecadação 
de fundos para a realização do rodeio através de promoções, bingos e rifas em prol do Rodeio. Além 
disso, o evento conta com alguns patrocínios de empresas da cidade.  

 
A divulgação do Rodeio é feita alguns meses antes da realização do evento pelo responsável das 
mídias sociais da página da Invernada e do Piquete, através das mídias sociais distribuídas pela 
plataforma on-line de ambas. A divulgação ainda conta com uma live transmitida no dia do evento 
no canal do YouTube da Invernada para que todos possam prestigiar as atividades.  

Assim, dúvidas sobre o evento são atendidas pelos canais de comunicação: 

Youtube: Herdeiros da Tradição 

Instagram: @herdeirosdatradição_itaquirs 

Facebook: Invernada Artística Herdeiros da Tradição 

 
O evento conta com a participação da comunidade Itaquiense e das demais pessoas de outras regiões 
do estado que concorrem no evento. É cobrada uma taxa na portaria do evento para poder entrar no 
local onde é realizado. Nos anos anteriores, o GSSI (Grêmio de Subtenentes e Sargentos de Itaqui) 
foi o local onde aconteceu o evento, em que invernada arrecadou fundos para a locação deste rodeio. 

 
Fontes:  

https://www.facebook.com/herdeirositaquirs 

Integrante responsável pela realização do evento. 

 


