XVI ACAMPAMENTO ESTADUAL DA JUVENTUDE GAÚCHA
VICE-PRESIDÊNCIA DE CULTURA
DEPARTAMENTO JOVEM CENTRAL

DATA: 07 e 08 de outubro de 2017
LOCAL: Parque Municipal de Exposições Olmiro Calai – Rua Padre Dionísio Basso, Bairro
Hortêncio – Giruá – RS

TEMA:
“O Jovem Tradicionalista na caminhada rumo aos próximos 50 anos do Movimento”.

OBJETIVOS:
- Proporcionar oportunidade de integração dos jovens tradicionalistas através da convivência
mútua e da realização de atividades culturais e de lazer que demonstrem a importância dos
jovens e sua função no tradicionalismo.
- Evidenciar a grandeza do movimento e sua batalha diária pela manutenção da cultura e da
tradição.
- Incentivar a reflexão sobre o papel e a representatividade do jovem tradicionalismo inserido
no Movimento Tradicionalista Gaúcho e seu preparo para a continuidade do Movimento.

PROPOSTA:
- Realização de passeio cultural ao Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo para assistir a
apresentação do espetáculo Som & Luz;
- Reflexão a cerca do papel do jovem no Movimento Tradicionalista Gaúcho, através do
questionamento: Qual o papel do jovem atualmente e o que queremos para os próximos 50
anos?
- Realização de atividades e brincadeiras culturais e de lazer.

PÚBLICO ALVO:
- Jovens e crianças ligadas ao Movimento Tradicionalista Gaúcho, Prendas Adultas,
Juvenis, Mirins, Peões, Guris e Piás, Regionais e de Entidades;
- Simpatizantes do Movimento Tradicionalista Gaúcho e comunidade;
- Tradicionalistas em geral.

DESENVOLVIMENTO:
O XV Acampamento Estadual da Juventude Gaúcha terá seu início às 17 horas do dia
07 de outubro de 2017, com o deslocamento da juventude presente ao evento para a vizinha
cidade de São Miguel das Missões, local onde se situa o Sítio Arqueológico de São Miguel das
Missões.
Nesta ocasião, será exibido aos presentes o Espetáculo “Som e Luz”, criado em 1978
pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que conta o surgimento, o desenvolvimento e
o final da experiência jesuítico-guarani. A história das Missões é contada diariamente - de uma
maneira especial, utilizando a experiência de som e luz ao anoitecer, no Sítio Histórico São
Miguel Arcanjo, que foi declarado pela UNESCO Patrimônio da Humanidade.
A história é narrada por duas personagens da experiência missioneira ainda presentes
no local: a igreja e a terra. Contada ao longo de 48 minutos, a narrativa envolvente leva o
espectador em uma viagem pelo tempo, mostrando um pouco do cotidiano, da política, da
arte, da guerra e da fé de uma sociedade que vivenciou um desenvolvimento harmonioso,
baseado em relações sociais cooperativas.
Os textos do espetáculo são reproduzidos nas marcantes vozes de Fernanda
Montenegro, Lima Duarte, Paulo Gracindo, Juca de Oliveira, Rolando Boldrin, Maria Fernanda
e Armando Bógus, resultando em uma experiência inesquecível.
Após o espetáculo, os participantes retornarão a Giruá, local do acampamento,
seguindo-se atividades de integração.
No dia 08, domingo, as atividades do evento terão continuidade de acordo com roteiro
especialmente elaborado para o mesmo.
Na manhã do domingo acontecerá uma plenária de reflexão e debates entre os jovens
presentes, sobre o atual papel do jovem no Movimento Tradicionalista Gaúcho e quais suas
perspectivas para os próximos 50 anos.

NÚMERO DE PARTICIPANTES:
Não haverá limite de inscrições de participantes por Região Tradicionalista.

INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS
As inscrições deverão ser realizadas através do site, na página do MTG, no período de
15 a 30 de setembro de 2017.
Não haverá inscrições no local do evento.
Certificados serão entregues posteriormente.

CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO
Será necessário que cada participante confirme sua inscrição antes do início do evento.
No transcorrer do mesmo serão realizadas chamadas das Regiões Tradicionalistas
participantes, bem como de participantes de forma individual, portanto, será necessária a
presença de todos, assistindo as demais apresentações durante toda a realização das
atividades.

PROGRAMAÇÃO
07 de outubro
16h30min – Recepção e confirmação de credenciamento
17h – Deslocamento para São Miguel das Missões para assistir espetáculo Som e Luz
20h – Espetáculo Som e Luz
21h15min – Retorno a Giruá
Jantar - ao retorno a Giruá.
22h30min – Baile de Candeeiro: Confraternização em forma de baile a moda antiga entre os
participantes do evento, sendo esta atividade coordenada pela gestão de prendas e peões
estaduais.
24:30h – Encerramento das atividades do dia.
08 de outubro
8h30min – Abertura Oficial
9h – Atividade de Reflexão sobre o tema proposto
10h30min – Atividades Culturais
12h – Almoço
13h30min – Reinício das Atividades Culturais
15h30min – Encerramento e retorno das caravanas.

CONSIDERAÇÕES GERAIS
É responsabilidade do MTG e da Comissão Organizadora do evento, a disponibilização
do espaço físico (alojamento e palco de atividades) e da sonorização, para as apresentações
das Regiões Tradicionalistas.
As Regiões Tradicionalistas deverão trazer material de acampamento para pernoite.
Os locais disponibilizados para alojamento serão em pavilhões cobertos.
Todos participantes envolvidos deverão estar pilchados corretamente, inclusive
durante o espetáculo Som e Luz.
O acesso ao local da exibição do espetáculo “Som & Luz”, será permitido, com a
cobrança de ingresso estudantil no valor de R$ 7,00.
Solicitamos que cada delegação tenha uma pessoa responsável para a aquisição dos
bilhetes de entrada para o espetáculo Som e Luz, sendo que a cada 10 bilhetes, um será
oferecido como cortesia. Tal providencia se faz necessário para não causar tumulto na
entrada.
O local do espetáculo oferece arquibancadas para 3m torno de 400 pessoas, dessa
forma, solicitamos que quem desejar traga cadeiras de praia para melhor acomodação.

A bilheteria estará aberta a, partir das 19horas.
A iluminação do local será ligada com antecedência para oferecer melhores condições
para fotografar.
Solicitamos que da região que tenha condições, traga um candeeiro para ser usado na
atividade de confraternização, no sábado á noite.
A entrega de certificados aos participantes será em data posterior para todos aqueles
que confirmarem a presença no evento.

INFORMAÇÕES:
Departamento Jovem – e-mail: kelvynkrug@gmail.com
Vice-Presidência de Cultura – anyluiz@hotmail.com
Diretora de Cultura Interna MTG – iararott@hotmail.com
Secretaria MTG – secretaria@mtg.com.br

Porto Alegre, 01 de setembro de 2017.

Anijane Luiz dos Santos Varella – Vice-Presidente de Cultura do MTG/RS
Kelvyn Krug – Diretor do Departamento Jovem do MTG/RS

