MISSÃO CUMPRIDA

Estou concluindo uma caminhada. A missão que recebi em janeiro de
2001, durante o Congresso Tradicionalista de São Gabriel, chegou ao seu
termo. Falo em missão, pois ser presidente do Movimento Tradicionalista
Gaúcho não era uma ambição e nem um projeto profissional. No meu caso,
era um desejo alimentado desde a época em que era patrão. Mas entre o desejo
e a incumbência delegada pelos companheiros tradicionalistas, vai uma grande
distância.
A missão recebida incluía duas diretrizes fundamentais: dar
continuidade ao processo de modernização administrativa do MTG, iniciado
em 1999 na gestão do companheiro Jayr Lima; e proporcionar ao MTG
condições de ampliar a inserção social que lhe permitisse maior visibilidade e
condições de influir nos processos culturais do Estado. Tenho a convicção de
que alcançamos grande parte do que nos propusemos.
Poderia aqui citar as iniciativas adotadas para o cumprimento da missão,
mas não há necessidade, pois que isso já é feito no Relatório da gestão que
estamos apresentando no 49º Congresso, em Bagé. Prefiro, portanto, usar este
privilegiado espaço para agradecer e para desejar sucesso a nova direção do
Movimento.
Não teria sido possível alcançar objetivos sem a colaboração e o
engajamento de inúmeros tradicionalistas. Há aqueles que aparecem em
função de ocuparem cargos e há os que não aparecem pois trabalham
anonimamente, o que não diminui a sua importância. Alguns companheiros
estiveram conosco por mais tempo, outros por menos tempo, mas todos foram
fiéis, dedicados e, acima de tudo, amigos. Deixo de citar os nomes dos
companheiros de diretoria durante as três gestões, para fazer três referências a
companheiros que não fizeram parte da diretoria, mas foram fundamentais
para o sucesso que alcançamos: Cyro Dutra Ferreira, Wilmar Winck de Souza
e Dionísio do Nascimento (este falecido quando o MTG comemorava 36 anos
de existência).
Ao companheiro Benoni Jesus dos Santos, que me acompanhou durante
os últimos três anos como assessor jurídico e como vice-presidente
administrativo, e aos demais integrantes da nova Diretoria, desejo pleno êxito

na missão que estão recebendo. Não tenho dúvidas que darão continuidade a
tudo aquilo que está correto e ajustarão tudo aquilo que possa ser melhorado.
Aproveito este espaço para, em meu nome de toda a minha família,
desejar que no novo ano a saúde e a paz sejam plenas para todos aqueles que
acreditam na causa tradicionalista e por ela labutam diariamente. De minha
parte, permaneço perfilado e a postos, como um soldado desta causa, pronto a
atender a qualquer chamado e a cumprir qualquer missão que o Movimento
me confie.
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