
 
 

Nota de Instrução Nr 05/2018 – DEPTO JOVEM 

Porto Alegre/RS, 30 de março de 2018. 

 

Atividade de Cunho Social 
PERÍODO: a ser realizado no 1º semestre de 2018. 
 
TEMA: VOLUNTARIADO - “Juntos somos cada vez mais fortes” 
 
JUSTIFICATIVA: 
 

Conforme aprovado no 65º Congresso Tradicionalista Gaúcho, em 

janeiro de 2017 na cidade de Bento Gonçalves, para tema quinquenal do 

Movimento Tradicionalista Gaúcho, Projeto Social – MTG Voluntariado. 

Mas o que é voluntariado? Segundo definição da ONU (Organização das 

Nações Unidas), "voluntário é o jovem ou o adulto que, devido a seu interesse 

pessoal e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração 

alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem estar 

social, ou outros campos...”. 

O voluntariado traz benefícios tanto para a sociedade em geral como 

para o indivíduo que realiza tarefas voluntárias. Ele produz importantes 

contribuições tanto na esfera econômica como na social e contribui para uma 

sociedade mais coesa, através da construção da confiança e da reciprocidade 

entre as pessoas. Ele serve à causa da paz, pois abre oportunidades para a 

participação de todos. 

 

OBJETIVO: 

 Diante este tema a ser amplamente trabalhado, do mesmo modo, 

apoiado nos itens da Carta de Princípios, do Movimento Tradicionalista 

Gaúcho, especialmente nos itens: 

I - Auxiliar o Estado na solução dos seus problemas fundamentais e na 

conquista do bem coletivo. 

III - Promover, no meio do nosso povo, uma retomada de consciência 

dos valores morais do gaúcho. 
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IX - Lutar pelos direitos humanos de Liberdade, Igualdade e 

Humanidade. 

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: 

 Cada região e cada entidade tradicionalista participante fará uma 

atividade de cunho social, com a temática: VOLUNTARIADO. 

 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 #Voluntariado #JuntosSomosFortes #SomosMaisMTG. 

 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

 Campanha de arrecadação de agasalhos, alimentos, material de higiene 

e limpeza, material escolares, entre outros para serem doados a 

entidades sociais; 

 Campanha de doação de sangue; 

 Organizar feiras de saúde nas entidades para os tradicionalistas e 

comunidade em geral; 

 Visitação em asilos, creches, hospitais; lares de apoio e recuperação, 

entre outros, levando a esta parte da sociedade música regionalista e 

apresentações artísticas. 
 

 Não devemos esquecer, contudo, o potencial 

transformador que essas atitudes representam para o 

crescimento interior de cada tradicionalista. 

 As atividades deverão ser registradas e posteriormente 

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

Departamento Jovem Central/MTG – RS. 

Equipe de trabalho - Departamento Jovem Central 2018 

MARCO ANTÔNIO SOUZA SALDANHA JÚNIOR 
Diretor do Departamento Jovem Central 

JANE TEREZINHA BITSCK 
Vice Presidente de Cultura 


