
 
 

Nota de Instrução Nr 01/2018 

Semana da Paz
23 de fevereiro a

“Unindo gerações para construir o amanhã
“20 anos da Criação do Hino Tradicionalista
 

JUSTIFICATIVA: 

Conforme a Lei nº 11.077 

a Semana da Paz a ser realizada anual

sob coordenação da Secretaria

Cultura do Estado e dos municípios, com 

Tradicionalista Gaúcho e da Brigada Militar. Neste ano de 2018, o 

Departamento Jovem Cen

Tradicionalista Gaúcho “Unindo ger

motivados pelos 20 anos da criação

Tradicionalista, trabalha

gerações. 

 

OBJETIVO: 

Há 20 anos a Semana da Paz é comemorada em

firmado em 1845 entre Imperiali

Farroupilha. Com este mesmo sentimento objetiv

agir em prol da expansão da paz e da convivência harmoniosa entre gerações, 

sendo atenciosos para com t

estrofe de nosso Hino, que diz: “C

santa paz”. 

 

MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO

Nr 01/2018 – DEPTO JOVEM 

Porto Alegre/RS, 20 de fevereiro de 2018.

Semana da Paz 
23 de fevereiro a 1º de março de 2018 

Unindo gerações para construir o amanhã
20 anos da Criação do Hino Tradicionalista

Conforme a Lei nº 11.077 de 06 de janeiro de 1998 do MTG

a Semana da Paz a ser realizada anualmente de 23 de fevereiro 

Secretaria Estadual de Educação e das 

e dos municípios, com a participação do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho e da Brigada Militar. Neste ano de 2018, o 

Departamento Jovem Central, atrelado ao objetivo anual do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho “Unindo gerações para construir o amanhã” e 

os 20 anos da criação da Semana da Paz e 

Tradicionalista, trabalha em conjunto com a comunidade pela

Semana da Paz é comemorada em alusão ao Tratado 

firmado em 1845 entre Imperialistas e Farroupilhas, dando fim à

om este mesmo sentimento objetivamos buscar, pensar, sentir e 

agir em prol da expansão da paz e da convivência harmoniosa entre gerações, 

sendo atenciosos para com todas as pessoas e fatos, conforme lembra a

, que diz: “Coisa linda é se ver gerações, convivendo em 

MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO
VICE-PRESIDÊNCIA DE CULTURA

DEPARTAMENTO JOVEM CENTRAL
 

Gestão 2018 – Juntos Somos Fortes

de fevereiro de 2018. 

 

 

Unindo gerações para construir o amanhã” 
20 anos da Criação do Hino Tradicionalista” 

do MTG, instituiu-se 

de 23 de fevereiro a 1º de março, 

 Secretarias da 

do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho e da Brigada Militar. Neste ano de 2018, o 

atrelado ao objetivo anual do Movimento 

truir o amanhã” e 

da Semana da Paz e do Hino 

pela união das 

alusão ao Tratado 

stas e Farroupilhas, dando fim à Revolução 

pensar, sentir e 

agir em prol da expansão da paz e da convivência harmoniosa entre gerações, 

conforme lembra a 

ações, convivendo em 

MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO 
PRESIDÊNCIA DE CULTURA 

DEPARTAMENTO JOVEM CENTRAL 

Juntos Somos Fortes 



FUNCIONAMENTO: 

 Cada região e cada entidade tradicionalista participante fará uma 

atividade de cunho social, voltada à captação de memórias de idosos – ou 

melhor: “jovens há mais tempo”. Junto disso, celebrará os 20 anos do Hino 

Tradicionalista e da Semana da Paz. 

 Esta atividade será registrada e poderá ser postada na página ou perfil 

do Facebook que represente a entidade e/ou região tradicionalista, com 

descrição e foto, marcando a página do Departamento Jovem do MTG e 

utilizando as hashtags #DiaDaPaz #JuntosSomosFortes #SomosMaisMTG. 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 Promover visitação a asilos, dando atenção, cuidado e alegria aos 

idosos; 

 Reunir nas entidades, tradicionalistas de várias gerações para uma roda 

de chimarrão e conversas; 

 Divulgar nas redes sociais histórias de união de gerações, através de 

fotos, vídeos, mensagens, entre outros; 

 Tocar/cantar nosso hino, fazer circular a letra/música na internet, em 

empresas, salas de espera, ambientes de entretenimento; 

 Organizar uma caminhada pela paz, com união das gerações; 

 Levar ao conhecimento dos poderes públicos (executivo e legislativo) a 

atuação do jovem tradicionalista na sociedade. 

 

 Participe e prestigie as atividades da Semana da Paz 

com o coração aberto e a mente completamente alerta, para 

voltarmos a olhar a todas as gerações. Dependemos uns dos 

outros para viver e conviver, e desse nosso despertar pode 

depender a sobrevivência saudável das próximas gerações que 

nos seguirão. 

 As atividades deverão ser registradas e posteriormente 

serão incluídas no Relatório Geral de 2018, a ser enviado ao 

Departamento Jovem Central/MTG – RS. 
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