MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO
VICE-PRESIDÊNCIA DE CULTURA
DEPARTAMENTO JOVEM CENTRAL
Gestão 2018 – Juntos Somos Fortes
Nota de Instrução Nº 09/2018 – DEPTO JOVEM

Dia do Jovem Tradicionalista
DATA: 05 de setembro de 2018.
TEMA: “UNINDO GERAÇÕES PARA CONSTRUIR O AMANHÃ”

JUSTIFICATIVA:
Conforme aprovação no 66º Congresso Tradicionalista Gaúcho,
realizado em janeiro do corrente ano,

na cidade de São Jerônimo/RS, o

objetivo anual do Movimento Tradicionalista Gaúcho, assim ficou definido:
UNINDO GERAÇÕES PARA CONSTRUIR O AMANHÃ - a juventude
tradicionalista como maior legado para a construção dos próximos 50 anos de
MTG.
Ao Movimento Tradicionalista Gaúcho - MTG com seus 50 anos e ao
Departamento Jovem que completará 30 anos em 2019, se agregam, no
mínimo, três gerações de tradicionalistas onde os pioneiros não tiveram a
quem recorrer em busca de apoio e orientação, porém não envidaram esforços
para realizar a construção do conhecimento e da estrutura hoje existente.
O Departamento Jovem Central através desta data, não busca apenas a
comemoração, mas sim, a valorização dos jovens de todas as gerações. Desta
forma, relembrando e ressaltando a coragem, a ousadia e a pujança juvenil,
não esquecemos aqueles jovens que realizaram a grande façanha do dia 05 de
setembro de 1947. E nem esquecemos aqueles jovens líderes tradicionalistas
que ajudaram na formação, manutenção e conservação deste Movimento.

OBJETIVO:
Diante deste tema anual a ser amplamente trabalhado e tendo como
objetivo criar um meio, seja ele através das redes sociais e/ou de trabalhos
voluntários, em que jovens tradicionalistas se responsabilizem e observem a
importância do comprometimento de cada um na defesa do verdadeiro sentido

do tradicionalismo, buscamos fortalecer os Departamentos Jovens nas regiões
e entidades tradicionalistas, apoiados nos itens da Carta de Princípios, do
Movimento Tradicionalista Gaúcho, especialmente nos que aqui citamos:

I - Auxiliar o Estado na solução dos seus problemas fundamentais
e na conquista do bem coletivo.
II - Cultuar e difundir nossa História, nossa formação social, nosso
folclore, enfim, nossa Tradição, como substância basilar da
nacionalidade.
III - Promover, no meio do nosso povo, uma retomada de
consciência dos valores morais do gaúcho.
XXI - Estimular e amparar as células que fazem parte de seu
organismo social.
XXII - Procurar penetrar e atuar nas instituições públicas e
privadas, principalmente nos colégios e no seio do povo, buscando
conquistar para o Movimento Tradicionalista Gaúcho a boa vontade
e a participação dos representantes de todas as classes e
profissões dignas.

FUNCIONAMENTO:
O Departamento Jovem Central através da comemoração do Dia do
Jovem Tradicionalista – 5 de setembro - busca que as regiões e as entidades
tradicionalistas realizem um resgate através de pesquisa de campo, dos ex diretores jovens para que relatem suas experiências, atividades desenvolvidas
e informem se galgaram cargos a nível inter – regional e estadual. Objetiva
também que, nas entidades e regiões tradicionalistas que ainda não possuam
um Departamento Jovem constituído, seja pelas mesmas estimulada a
construção ou revitalização deste, com eleição e posse do Diretor Jovem.
Esta atividade obviamente será registrada e poderá ser postada na
página ou perfil do Facebook que represente a sua entidade e/ou Região
Tradicionalista, com descrição e foto, marcando a página do Departamento
Jovem do MTG e utilizando as hashtags
#DiaDoJovemTradicionalista2018
#JuntosSomosFortes
#SomosMaisMTG.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:
• Realizar uma pesquisa de campo, através de entrevistas, resgatando
para o movimento os ex-diretores de Departamento Jovem;
• Criar um arquivo histórico/linha do tempo, contendo as gerações do
Departamento Jovem das entidades e Regiões Tradicionalistas;
• Realizar uma roda de conversa com os ex – Diretores onde os mesmos
tenham oportunidade de contar suas experiências e atividades
desenvolvidas;
• Criar ou revitalizar o Departamento Jovem nas Entidades e Regiões
Tradicionalistas onde não existam ou estão desativados;
• Realizar enquetes/entrevistas com os jovens que frequentam as
entidades Tradicionalistas, buscando conhecer o que mais gostam
dentro da instituição;
• Realizar tertúlias, rodas de poesia e canto;
• Realizar seminários, palestras, simpósios, dinâmicas de grupos,
gincanas culturais, concurso de redação sobre o objetivo anual,
buscando trazer cada vez mais jovens para o tradicionalismo,
estimulando-os a participarem ativamente do Movimento;
• Realizar plenários simulados interpretando Congressos Tradicionalistas
e Convenções, possibilitando condições para que o jovem crie, escreva
e defenda suas ideias perante a plenária;
• Explanação e divulgação do material recolhido, através da rede social e
outros meios de comunicação.
“... Avante, cavaleiro mirim! Em frente, veterano peão!
Lado a lado, prenda e prendinha, todos juntos dando a mão.
Avante, seguindo os avós! Em frente, trazendo os piás!
Coisa linda é se ver gerações, convivendo em santa paz ...”

As atividades deverão ser registradas e posteriormente serão incluídas no Relatório
Geral de 2018, a ser enviado ao Departamento Jovem Central/MTG – RS.

Porto Alegre, 10 de julho de 2018.
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