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O Rio Grande do Sul está de parabéns. Novamente, os tradicionalistas demonstraram,
durante as comemorações farroupilhas, todo o orgulho em ser rio-grandenses, em ser
gaúchos. Durante o mês de setembro, percorri diversas regiões do Estado e em todos os
lugares em que passei, vi a dedicação dos companheiros em homenagear os heróis e os
personagens da epopéia farroupilha.
Com a companhia da Prenda Estadual e do Peão Farroupilha, visitamos municípios como
Lagoa Vermelha, Panambi, Mata, Santo Augusto, Uruguaiana, Barra do Quarai, Piratini,
Vacaria, Novo Hamurgo, entre outros, e em todos estas localidades, meus olhos foram
coroados com exemplos de civismo e de préstimo às nossas tradições. Infelizmente, devido
ao tamanho do nosso Rio Grande, não pude comparecer em mais querências para
confraternizar com os irmãos de causas tradicionalistas este momento único na história do
nosso Estado.
Também se faz necessário lembrar aqueles que, longe de seu pago, não esquecem sua
origem e em qualquer chão dedicam o 20 de setembro para rememorar a cultura e a
memória de nossos feitos.
O Desfile Farroupilha, ápice das comemorações setembrinas, emocionou a todo povo
gaúcho. O que vimos em todo o Rio Grande mostra como o evento já se tornou a principal
data comemorativa do Estado. Embora exista sempre a possibilidade de melhorias, e estas
serão feitas, é visível a sensibilização do nosso povo, que enfrentou a chuva, o frio e o
vento para acompanhar os festejos da Data Magna. A cobertura da imprensa gaúcha
também é mais um demonstrativo de que estamos no caminho certo.
Desde o início do ano, quando assumi o compromisso de liderar este movimento, venho
trabalhando diariamente para que o tradicionalismo ocupe sempre o espaço que merece
dentro da sociedade gaúcha, que seja respeitado e que siga cumprindo com sua função
primeira, escrita na Carta de Princípios, de auxiliar o Estado na solução de seus problemas
fundamentais e na conquista do bem coletivo.
Um exemplo, dentre outros tantos, é o tema anual de 2007 – “Tradição é Preservar: MTG e
você em defesa do meio ambiente” – que foi muito bem recebido pelas entidades
tradicionalistas e que vem sendo trabalhado não só dentro dos CTG’s, mas em escolas, com
o apoio dos jovens tradicionalistas, em palestras e em ações práticas, realizadas por
tradicionalistas empenhados em uma causa nobre, que necessita de constante
conscientização.
Em outubro, a atenção se volta para o aniversário do Movimento Tradicionalista Gaúcho.
São 41 anos de intensa atividade em prol da preservação da tradição gaúcha. É a coroação
de uma história construída a partir de um ato iniciado por oito jovens e que deve sempre ser
lembrado, pois hoje, aqueles oito transformaram-se em milhões, espalhados pelo mundo
inteiro. Em Passo Fundo, nos próximos dia 27 e 28, estaremos reunidos para festejar o
tradicionalismo gaúcho. “Assim, o Rio Grande é cada vez mais Rio Grande”.

