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ORIENTAÇÃO DE TRABALHO – VICE-PRESIDÊNCIA DE CULTURA 

COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DA CARTA DE PRINCÍPIOS 

 

Dispõe sobre as comemorações dos 60 anos de 
aprovação da Carta de Princípios do Movimento 
Tradicionalista Gaúcho. 

 

 

A Vice-Presidente de Cultura, Srta. Roberta Rodrigues Jacinto, no uso de suas 

atribuições, em conjunto a Diretora de Concursos do Movimento Tradicionalista Gaúcho – 

MTG, Srta. Luise Morais, com as Diretorias Culturais das 30 Regiões Tradicionalistas, com 

anuência do Conselho Diretor do Movimento Tradicionalista Gaúcho e ciência dos 

representantes das Chapas concorrentes ao Conselho Diretor do Movimento Tradicionalista 

Gaúcho,  

CONSIDERANDO:  

Que a Carta de Princípios do Movimento Tradicionalista Gaúcho foi aprovada foi 

aprovada no VIII Congresso Tradicionalista, levado a efeito no período de 20 a 23 de julho 

de 1961, no CTG “O Fogão Gaúcho” em Taquara; 

Que a Carta de Princípios é cláusula Pétrea do Estatuto do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho; 

Que o referido documento é norteador das iniciativas e valores cultuados no 

meio tradicionalista; 

Que um documento de tamanha importância precisa ser divulgado e fortalecido 

por meio de estudos, seminários e outras iniciativas promovidas por todos os 

departamentos e esferas do Movimento Tradicionalista Gaúcho; e 

A iminência do sexagésimo aniversário da aprovação da Carta de Princípios do 
Movimento Tradicionalista Gaúcho; 

 
DIVULGA, por meio desta Nota de Orientação, conforme reunião realizada em 03 

de junho de 2021 com os Departamentos Culturais das 30 Regiões Tradicionalistas e Sessão 
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Ordinária do Conselho Diretor, realizada em 10 de junho de 2021, a Semana de 

Comemoração aos 60 Anos da Carta de Princípios. 

As comemorações oficiais do Aniversário de 60 Anos da Carta de Princípios  

ocorrerão na semana de 19 a 25 de julho de 2021, contendo atividades que envolvem todas 

as esferas e departamentos do Movimento Tradicionalista Gaúcho, conforme segue. 

 

1. 2º Fórum Tradicionalista 

Nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de julho de 2021 ocorrerá o 2º Fórum Tradicionalista, 

organizado pelo C.T.G. Fogão Gaúcho e com apoio do Movimento Tradicionalista Gaúcho e 

22ª Região Tradicionalista. 

O Fórum Tradicionalista será realizado de forma virtual, tendo como objetivo os 

estudos dos aspectos da Carta de Princípios, quais sejam: Filosóficos, Culturais, 

Éticos/Morais, Cívicos, Sociais. 

As informações sobre a programação podem ser conferidas nas redes sociais do 

C.T.G. Fogão Gaúcho, 22ª Região Tradicionalista e com o jovem Júlio Bartzen.  

Link para inscrição: 

https://drive.google.com/file/d/1s3mkYTGgsqxfV6y323ZWvrfS73F3nck9/view?u

sp=sharing 

 

2. Seminário de Cultura e Integração 

O Seminário de Cultura e Integração, promovido pelo Movimento Traidiconalista 

Gaúcho, ocorrerá nos dias 24 e 25 de julho de 2021, sendo dividido em duas partes: palestra 

motivacional e exposição de trabalhos das regiões; Concurso Artístico Literário.  

A programação completa será previamente divulgada nas redes sociais do 

Movimento Tradicionalista Gaúcho e encaminhada às Regiões Tradicionalistas via e-mail. A 

transmissão do evento será virtual, nas redes sociais do Movimento Tradicionalista Gaúcho. 

24 DE JULHO DE 2021: palestra motivacional e exposição de trabalhos. A palestra 

será ministrada por pessoa de notório saber, a qual trará conteúdo sobre histórico e 

aspectos gerais da Carta de Princípios.  

https://drive.google.com/file/d/1s3mkYTGgsqxfV6y323ZWvrfS73F3nck9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s3mkYTGgsqxfV6y323ZWvrfS73F3nck9/view?usp=sharing


 
 

Rua Guilherme Schell, 60 – Bairro Santo Antônio – CEP 90640-040 – Porto Alegre – RS – Fone: (51) 3223-5194 – www.mtg.org,br   

 

A exposição de trabalhos ficará a cargo das 30 Regiões Tradicionalistas, as quais, 

por meio do Departamento Cultural, organizarão momentos de estudo e debate envolvendo 

as entidades e todos os departamentos (artístico, campeiro, cultural e de jogos).  

Os Departamentos Jovens Central e Inter-Regionais, bem como a gestão de 

Prendas e Peões do Rio Grande do Sul, deverão participar e auxiliar junto às suas respectivas 

Regiões Tradicionalistas. 

A exposição de trabalhos se dará da seguinte forma:  

a) As Regiões Tradicionalistas, organizadas por duplas, conforme listagem 

que segue, farão o estudo de dois itens da Carta de Princípios. Esse estudo deve 

buscar interpretar os itens, entendê-los e trazer ações práticas para exemplifica-

los no dia a dia dos tradicionalistas. O estudo deve envolver todos os 

departamentos e entidades das regiões que compõem a dupla; 

b)  A ordem das apresentações dos trabalhos será definida por sorteio e 

cada Região Tradicionalista terá até 12 minutos para apresentar seu trabalho. O 

formato  de apresentação é livre, ficando a critério da Região, desde que seja por 

meio da plataforma utilizada para transmissão do evento e que não ultrapasse o 

tempo estipulado; 

c) As duplas de regiões poderão reunir-se para debate e apresentação do 

trabalho, desde que respeitem os protocolos de prevenção; 

d) Organização das regiões por duplas e itens, conforme sorteio: 

20ª e 17ª Regiões: itens 10 e 12 

6ª e 26ª Regiões: itens 15 e 16 

15ª e 25ª Regiões: itens 26 e 8 

10ª e 13ª Regiões: itens 20 e 22 

2ª e 12ª Regiões: itens 27 e 14 

22ª e 30ª Regiões: itens 29 e 18 

7ª e 29ª Regiões: itens 5 e 2 

18ª e 21ª Regiões: itens 7 e 6 

14ª e 23ª Regiões: itens 23 e 9 
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8ª e 28ª Regiões: itens 3 e 11 

11ª e 19ª Regiões: itens 21 e 28 

1ª e 16ª Regiões: itens 19 e 24 

5ª, 9ª e 24ª Regiões: itens 4, 17 e 13 

3ª, 4ª e 27ª Regiões: itens 1 e 25 

25 DE JULHO DE 2021: Concurso Artístico Literário. O Concurso Artístico Literário 

alusivo aos 60 Anos da Carta de Princípios ocorrerá com objetivo de colher materiais para 

ilustração do livro que trará um compilado dos conteúdos estudados e explanados durante 

as comemorações. Serão realizadas as modalidades de desenho ou pintura, redação e 

poesia. Cada modalidade terá uma sala de imersão, onde serão dadas as orientações para 

produção e deverão ser realizadas as respectivas obras. Os detalhes do concurso serão 

divulgados por meio de orientação específica, divulgada nas redes sociais do Movimento 

Tradicionalista Gaúcho. 

Considerando as eleições aprazadas, a programação presente poderá ser 

estendida ou acrescida de outras atividades, conforme orientação da Vice-Presidência de 

Cultura que assumir o departamento. 

 

Porto Alegre, 23 de junho de 2021. 

 

 

Roberta R. Jacinto 
Vice-Presidente de Cultura MTG/RS 


