Tradicionalismo superando desafios
Uma das características mais marcantes do gaúcho é a sua capacidade de superação,
de enfrentar obstáculos. Um exemplo claro disso foi a Festa Campeira do Rio Grande do
Sul (FECARS), realizada no mês passado, em Santo Augusto. Como todos devem ter
acompanhado pelos canais de comunicação do MTG e pela mídia, não tivemos mais do que
dois meses para encontrar uma nova sede para a mais importante atividade campeira do
Estado e, não bastando isso, tendo de organizar financeira e estruturalmente, um evento
dessa magnitude. Mesmo ciente do tamanho do desafio, dos obstáculos que seriam
enfrentados, alguns aparentemente intransponíveis à primeira vista, mesmo assim, a
prefeitura municipal de Santo Augusto demonstrou a enorme valorização que o
tradicionalismo tem para a cidade. Contamos, em Santo Augusto, com a presença do
deputado estadual Jerônimo Goregen, outro parceiro do tradicionalismo, do secretário
estadual do Turismo, Esporte e Lazer, além, naturalmente, do prefeito municipal de Santo
Augusto, Alvorindo Polo, que foram grandes parceiros para a realização da festa. Além
destes, estendo meus cumprimentos a todos os envolvidos, direta ou indiretamente, nos
trabalhos, que podem orgulhar-se de ter contribuído para a celebração da arte campeira no
Rio Grande do Sul e que sem dúvida retornaremos a Santo Augusto em 2010.
Sem tempo para sequer apear do pingo, em 16 de abril próximo, tem início o
Entrevero Cultural de Peão Farroupilha, em Camaquã. Desde o início da minha gestão, não
canso de repetir a importância dos Guris e Peões para a construção e perpetuação do
tradicionalismo gaúcho. Nossa tarefa como tradicionalistas mais experientes, é aconselhar e
orientar essa juventude tradicionalista para que sigam corretamente seus caminhos. Não
podemos esperar que mais alunos agridam seus professores ou que adolescentes armados
provoquem terríveis chacinas em escolas para entender o tamanho de nossa
responsabilidade. Desde agora, e já atrasados, precisamos estimulá-los a participar do
tradicionalismo, das atividades nos galpões, onde irão se desenvolver cônscios de suas
responsabilidades, respeitando as gerações mais velhas e entendendo a importância de
serem cidadãos dignos, participativos na construção de um mundo melhor. Como repito
frequentente, essa tarefa não permite descanso e não concede férias para ela, não existe
hora certa. Ininterruptamente, dia e noite, em qualquer lugar, devemos pensar que somos o
exemplo que os jovens irão seguir. São nossos atos hoje que irão formá-los. São nossas
atitudes que irão ser gravadas em suas memórias e repetidas no amanhã, quando eles
estiverem educando seus filhos. Esse entendimento é necessário para que tenhamos a
dimensão da responsabilidade que carregamos.
Outra iniciativa que terá início a partir deste mês é o novo departamento de
Comunicadores. Agora, sob o comando do conselheiro benemérito José Aldomar de Castro,
acompanhado do Diretor de Comunicação Social da 1ª RT, Guimarães e do assessor de
imprensa do MTG, Felipe Basso, tem como primeira missão a revitalização do e-chasque.
A comunicação é uma ferramenta importante para o tradicionalismo, pois um Movimento
que reúne mais de 1 milhão de pessoas associadas, precisa de profissionais e parceiros
compromissados com o objetivo de levar aos tradicionalistas as informações relevantes do
nosso MTG.
Assim, o Rio Grande é cada vez mais Rio Grande! Uma Feliz Páscoa a todos!
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