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NOTA DE INSTRUÇÃO 02/2021 

DIA DO JOVEM TRADICIONALISTA 

 

JUSTIFICATIVA: 

Considerando o momento histórico e a data comemorativa da valorização da 

juventude no Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), 05 de Setembro, Dia do 

Jovem Tradicionalista, ressalta-se a importância dos Oito Jovens de 1947 e o seu 

legado, a evolução e anseios da atual juventude, a contribuição das novas lideranças, 

seguem-se as disposições para suas festividades nesse ano de 2021. 

 

 
1- DOS OBJETIVOS: 

A presente nota de instrução tem como finalidade esclarecer a respeito 

das atividades a serem realizadas no dia do Jovem Tradicionalista, bem como 

sugerir e auxiliar as 4 Inter Regiões do Departamento Jovem Central e os 

Departamentos Jovens das 30 Regiões Tradicionalistas do MTG. 

 

 
2- DA PROPOSTA: 

Será utilizada para a execução das mesmas uma ferramenta de mídia 

digital, sala de conversa, assim como foi apresentado no Fórum sobre a Carta 

de Princípios, onde teremos a defesa de assuntos pré determinados por 

nossas 4 Inter Regiões, e seus respectivos Departamentos Regionais. Os 

Diretores Jovens de cada Inter Região serão interlocutores e organizadores de 

trabalho juntamente com a comissão responsável pelo evento, que são o 

Departamento Jovem Central, a Diretoria do Departamento de Coordenação 

Cultural Interna, e a Vice- Presidência de Cultura do Movimento Tradicionalista 

Gaúcho. 

 
3- DA ABRANGÊNCIA: 

Poderão participar todos os tradicionalistas vinculados às Regiões 

Tradicionalistas que contemplem suas respectivas Inter Regiões. 

 
4- DAS DATAS: 

Cada Inter Região, será responsável por uma apresentação junto a 

plataforma disponibilizada, no período de 31 de agosto a 03 de setembro. O dia 

04 de setembro será para posteriores manifestações das Inter Regiões e 

Regiões, e dia 05 de setembro, data alvo da ação, será para a formação 

proposta pela Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha. 



 
 
 
 

Manoelito Carlos Savaris 

Presidente do MTG 

5- DO TEMA A SER TRATADO: 

 
5.1 Grupo dos 8: breve pesquisa dos integrantes e sua contribuição 

histórica. 

5.2 Chama Crioula: resumo do evento ao longo do tempo pelo Movimento. 

5.3 Dia do Jovem Tradicionalista: Importância da data e aspectos que a 

cercam. 

5.4 Departamento Jovem: pesquisa de ex-diretores, sua importância e linha 

de atuação. 

 
 
 

Porto Alegre, 20 de agosto de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Renata de Cássia Pletz 

Vice-Presidente de Cultura do MTG 
 

 


