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As portas de um ano novo foram abertas. Reiniciamos as atividades do Movimento
Tradicionalista Gaúcho, já em janeiro, com uma grande missão: a realização do 55°
Congresso Tradicionalista Gaúcho, em Sant’Ana do Livramento. Com certeza, não se faz
necessário aqui explicar a importância de tal evento. Todos os tradicionalistas têm
consciência da necessidade da participação de todos, não como ouvintes ou espectadores,
mas como participantes ativos na construção e definição dos rumos do tradicionalismo
gaúcho. O município de Sant’Ana do Livramento empenhou todos os esforços solicitados
para oferecer aos companheiros tradicionalistas toda a estrutura necessária para a realização
da primeira atividade de 2008. Assim, sem força de expressão, afirmo que a presença de
patrões, de coordenadores, de conselheiros e demais tradicionalistas deve ser encarada
como uma obrigação, pois é nosso dever prestigiar o trabalho realizados pelos amigos
santanenses.
Paralelamente, mas não menos importante, acontecerá a sexta edição do Encontro de
Comunicadores do MTG. A comunicação, hoje, é sem dúvida nenhuma, uma das principais
ferramentas para o desenvolvimento do nosso trabalho. Pelo Estado inteiro, ouvimos
programas de rádio, de televisão, além de jornais e revistas especializados na divulgação
das atividades tradicionalistas. Desta forma, não podemos nos omitir da obrigação de que
esta comunicação seja feita de maneira correta e responsável. O trabalho que vem sendo
desenvolvido pelo Departamento de Comunicadores, dirigido pelo tradicionalista Dilmar
Paixão, vem colaborar neste sentido para o aperfeiçoamento da comunicação
tradicionalista.
Porém, tais atividades representam apenas o primeiro mês do calendário de atividade. A
lista é extensa e o corpo de colaboradores do MTG já está preparando a organização de
eventos como a Festa Campeira do Rio Grande do Sul, em Gravataí, logo em março. O
município, que novamente obteve o direito de sediar a festa, agora até 2012, impôs-se a
obrigação de manter a qualidade e a estrutura para receber os campeiros do Rio Grande. Em
seguida, nos encontraremos em Tupanciretã para o Entrevero Cultural de Peões e, no mês
seguinte, em Julio de Castilhos, para a Ciranda Cultural de Prendas. O jovem sempre foi e
deverá continuar sendo, cada dia mais, alvo do interesse dos tradicionalistas, pois são estes
que comandarão o tradicionalismo em um futuro não muito distante. Sempre mantendo a
hierarquia, incentivemos a juventude tradicionalista a participar de nossos debates, vamos
ouvir as contribuições que eles possam nos dar e os corrijamos onde eles precisarem de
orientação. Com certeza, de tal maneira, só estaremos produzindo verdadeiros
tradicionalistas, cônscios de sua responsabilidade para as gerações vindouras.
Tenho certeza de que todos hão de dedicar seus esforços para o objetivo maior do
Movimento. Com tranqüilidade e irmanados do espírito de união presente no
tradicionalismo, não há dúvidas de que continuaremos vivenciando, com orgulho e paixão,
o maior movimento organizado do mundo.
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