MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO
VICE-PRESIDÊNCIA DE CULTURA
DEPARTAMENTO JOVEM CENTRAL
Gestão 2018 – Juntos Somos Fortes
Nota de Instrução Nº 15/2018 – DEPTO JOVEM

EVENTO: XVII Acampamento Estadual da Juventude Gaúcha

DATA: 12 de outubro de 2018.
LOCAL: Centro Olímpico Municipal – Canoas – 12ª RT – RS

TEMA: RUMO AOS 30 ANOS DO DEPARTAMENTO JOVEM

JUSTIFICATIVA:

Através de nossa história sabemos que desde os primórdios do tradicionalismo os jovens são
protagonistas e ocuparam seus espaços, jovens estes pensantes, mas principalmente interessados
em fazer o algo a mais pela sociedade sul-rio-grandense. Ser protagonista não significa apenas ser
o ator principal, mas sim aqueles que dedicam mais tempo, para estudar, para ser aperfeiçoar, a final
deverão ser o exemplo.
Acreditamos que este é o momento de “AGIR” mais uma vez como os jovens de outrora,
desta forma o departamento Jovem Central na 17ª edição do Acampamento Estadual da Juventude
Gaúcha apresenta como tema: RUMO AOS 30 ANOS DE DEPARTAMENTO JOVEM e propõe a
juventude tradicionalista uma Gincana CULTURAL, SOCIAL e INTERATIVA.
O conceito habitual de Gincana remete à disputa entre equipes, vencendo a equipe que
conseguir os melhores resultados, cumprindo tarefas. Atualmente as gincanas se apropriaram de
razões que vão além dos objetivos culturais e esportivos, preocupando-se com valores humanitários,
sociais e comportamentais.
O preparo das tarefas envolverá faixas etárias diferentes, realizando a união entre as
gerações, à gincana incentivará participação mais efetiva dos jovens no MTG, através de uma
plenária simulada e criará espaço para expor as ideias, desenvolver a convivência, a solidariedade,
o respeito, o conhecimento e às inter-relações. Acreditamos que será um momento de aprendizagem
por meio de troca de experiências, contribuindo para o crescimento pessoal de cada tradicionalista.

OBJETIVOS:
•

Promover o conhecimento e socialização de saberes, contemplando a integração dos
departamentos campeiro, cultural e artístico;

•

Estimular o voluntariado;

•

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;

•

Fomentar a atuação harmônica e consensual para a integração das regiões
tradicionalistas;

•

Promover integração, diversão, entretenimento, companheirismo e espírito esportivo
entre os participantes;

•

Integrar as prendas e peões regionais/entidade, a fim de proporcionar aos jovens um
espaço para a divulgação de suas ideias primordiais, auxiliando também o MTG no
preparo de novas lideranças para nossas entidades e regiões, bem como para o
próprio Movimento;

•

Estimular a juventude a uma participação mais efetiva no Movimento Tradicionalista
Gaúcho - MTG, colaborando na organização e realização de eventos socioculturais e
projetos desenvolvidos por esta instituição.

DESENVOLVIMENTO DO ACAMPAMENTO:

Participantes:

Poderão participar do Acampamento Estadual da Juventude Gaúcha crianças, jovens, pais e
avôs;
Cada equipe deverá ter participantes de todas as categorias/idades.
Cada atividade será divulgada qual a categoria/idade deverá executá-la, para que não
aconteçam situações injustas. Exemplo: uma Prenda Mirim executar uma atividade por sua equipe e
da outra equipe a mesma atividade ser executada por uma Patroa.

Equipes:

As equipes serão dívidas conforme os Departamentos Jovens Inter - Regionais e terão como
seus representantes (organizadores) os diretores das mesmas, sendo elas compostas:

1ª Equipe - 1ª Inter Região: 1ª RT, 12ª RT, 15ª RT, 22ª RT, 23ª RT, 27ª RT e 30ª RT.
Júlio Bartzen de Araújo - 22ª RT (51) 99990 2961
Amanda Araújo Gomes - 30ª RT (51) 99814 8276

2ª Equipe - 2ª Inter Região: 3ª RT, 4ª RT, 10ª RT, 13ª RT, 17ª RT, 20ª RT e 28ª RT.
Vitória Lampert - 20ª RT (55) 99968 2377
Ramiro Grethe Bregles - 17ª RT (55) 98422 7465

3ª Equipe - 3ª Inter Região: 2ª RT, 5ª RT, 6ª RT, 16ª RT, 18ª RT, 21ª RT, 24ª RT e 26ª RT.
Vitor Lopes - 6ª RT (53) 99112 7340
Maria Othávia Mariani - 21ª RT (53) 99705 8389

4ª Equipe - 4ª Inter Região: 7ª RT, 8ª RT, 9ª RT, 11ª RT, 14ª RT, 19ª RT, 25ª RT e 29ª RT.
Camila Briato - 9ª RT (55) 99158 9173
Felipe Pires - 8ª RT (54) 99912 2307

Realização das Provas:

Para a realização das provas, bem como para qualquer atividade do Acampamento, os
membros das equipes deverão estar devidamente pilchados, de acordo com as Diretrizes para Pilcha
Gaúcha, estabelecidas pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho.
A Gincana contará com provas antecipadas e provas surpresas, que serão divulgadas
durante a realização do Acampamento.

Provas Antecipadas:
Prova nº 1 – “Te aprochega” Identificação da Equipe

A equipe deverá apresentar nome da equipe, grito de guerra, fazer a indicação de um líder e um
estandarte (deverá conter no mínimo 1 metro de altura e ser relacionado à temática do
acampamento);
Data / Hora: 12/10/2018 - Abertura Oficial do Evento
Pontuação:
1º Lugar - 10 pontos, 2º Lugar - 08 pontos, 3º Lugar - 06 pontos e 4º Lugar – 04 pontos
Critério de Avaliação: originalidade e criatividade para representar a temática proposta.
A prova nº 1 tem como principal finalidade demostrar a capacidade dos jovens para se
organizar através, dos diversos meios de comunicação, mas principalmente nas redes sociais, da
mesma forma desenvolver através do estandarte a criatividade e o espirito de equipe.
Prova nº 2 – “Tradicionalistas Solidários” Doação de Alimentos

A equipe deverá recolher alimentos não perecíveis em suas regiões tradicionalistas para doação ao
Lar Abrigo Meu Refúgio, na cidade de Sapucaia do Sul/RS;
Data / Hora: Entrega 12/10/2018 (a partir das 17h00min - junto à confirmação das inscrições)
Pontuação:
1º Lugar - 10 pontos, 2º Lugar - 08 pontos, 3º Lugar - 06 pontos e 4º Lugar – 04 pontos
Critério de Avaliação: Quantidade
A prova nº 2 tem como principal intuito testemunhar que solidariedade dos tradicionalistas e
demonstrar que com pequenas ações podemos fazer a diferença na vida das pessoas.
Prova nº 3 – “Cante os nossos temas e toque no autêntico compasso gaúcho” Paródia ou
Música Inédita

A equipe deverá apresentar durante o evento uma paródia ou música inédita com a temática do
acampamento, sendo que música deverá ser apresentada por um grupo contendo um representante
de cada região tradicionalista devendo ter no mínimo uma gaita e um violão.
Pontuação: 10 pontos
Critério de Avaliação: Completar a prova
A prova nº 3 tem como principal finalidade desenvolver a criatividade e dons artísticos,
homenagear a juventude tradicionalista. Assim como prestigiar os temas autênticos sul-riograndenses e os artistas da terra.
Prova nº 4 – “Jovens Pensantes” Plenária Simulada

A

equipe

deverá

encaminhar

para

e-mail

do

Departamento

Jovem

Central

(departamentojovem@mtg.org.br) até o dia 05/10/2018, 02 proposições, podendo conter conteúdo
quanto para o Congresso (estatuto) e/ou Convenção (regulamento), durante o acampamento
teremos uma plenária simulada, com relatores determinados pelo Departamento Jovem Central que
irão apresentar as proposições e os autores terão a oportunidade de defendê-las.
Pontuação: 10 pontos
Critério de Avaliação: Completar a prova
A prova nº 4 tem como principal objetivo estimular a participação dos jovens e incentivar estes
a pensar e defender suas ideias perante o grande público, da mesma maneira exercitar seu senso
crítico buscando integra-se as decisões do MTG.

INSCRIÇÕES:

As inscrições serão no site do MTG (www.mtg.org.br), realizadas no período de 05 de
setembro a 05 de outubro de 2018 e será necessário que cada participante confirme sua inscrição
antes do início do evento e participe ativamente das atividades. Os certificados serão entregues
posteriormente.

PROGRAMAÇÃO:
▪

17h00min – Recepção e Credenciamento

▪

17h30min – Abertura Oficial

▪

18h30min – “Jovens Pensantes” / Plenária Simulada
Gincana Cultural, Social e Interativa

▪

21h30min – Encerramento da Gincana

▪

22h00min – Confraternização em forma de baile a moda antiga entre os participantes
do evento, sendo esta atividade coordenada pelo Departamento Jovem Central e pela
Gestão de Prendas e Peões do Rio Grande do Sul.

EVENTO: XXVIII Tchêncontro Estadual da Juventude Gaúcha
DATA: 13 de outubro de 2018.
LOCAL: Canoas – 12ª RT – RS

TEMA: OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL

JUSTIFICATIVA:

O Departamento Jovem Central sugere este tema, para que os jovens possam, através da
pesquisa, resgatar eter conhecimento dos meios de comunicação usados ao longo da historia, no
Rio Grande do Sul. Tais meios de comunicação foram os instrumentos responsáveis pela difusão
das informações para a sociedade gaúcha ao longo dos tempos, como por exemplo: os jornais, o
rádio, a televisão, a internet, o cinema, dentre outros, mas principalmente as suas contribuições
paraa história do estado, para a cultura gaúcha e para adivulgação da tradição gaúcha.
Do mesmo modo, buscamos viabilizar a transmissão do conhecimento adquirido, a partir
desta pesquisa para os demais jovens, fazendo um trabalho de conscientização sobre a importância
de todos os meios de comunicação para a sociedade.

Por meio desta ação, pretendemos possibilitar uma tomada de consciência sobre a
importância do uso coerente dos meios de comunicação para a valorização de cada indivíduo e da
sociedade como um todo. .

OBJETIVO:

O objetivo principal é resgatar os meios de comunicaçãoe a sua importância na cultura, na
cidadania e na história do povo sul-rio-grandense, bem como promover uma oportunidade de
conscientização, por parte da juventude, do uso coerente dos meios de comunicação e das redes
sociais demonstrando que, mesmo com a evoluçãodestes recursos, ainda é imprescindível uma boa
roda de chimarrão e a conversa ao “pé do ouvido” para a aproximação entre as pessoas.

DESENVOLVIMENTO:

PROPOSTA: Os Departamentos Jovens Regionais, em conjunto com os Departamentos
Culturais, Prendas e Peões das Regiões Tradicionalistas, deverão escolher um assunto, para
desenvolver o trabalho, sempre com vistas ao tema central e as características regionais. A
apresentação do trabalho pesquisado deverá ser de forma dinâmica, podendo ser por meio de
palestras, teatros, apresentações artísticas, entre outros.

INSCRIÇÕES/PARTIPAÇÃO: O número de participantes na apresentação do trabalho no
Tchêncontro fica limitado em até 25 (vinte e cinco) jovens por Região Tradicionalista. A inscrição
deverá ser enviada juntamente com a pesquisa, no período de 05 de setembro a 05 de outubro de
2018 para o e-mail: departamentojovem@mtg.org.br.
O número de inscritos, por Região Tradicionalista para receber o certificado é ilimitado, não
havendo inscrições no local do evento. As inscrições, no site do MTG (www.mtg.org.br), serão
realizadas no período de 05 de setembro a 05 de outubro de 2018 e será necessário que cada
participante confirme sua inscrição antes do início do evento e participe ativamente das atividades
prestigiando as apresentações das demais regiões. Os certificados serão entregues posteriormente.

PESQUISA: A pesquisa deverá ser encaminhada sob a responsabilidade dos Departamentos
Jovens e com o apoio dos Diretores Culturais Regionais, ao Departamento Jovem Central,
diretamente ao e-mail departamentojovem@mtg.org.br, impreterivelmente no período de 05 de
setembro a 05 de outubro de 2018. Não serão recebidas inscrições e pesquisas fora do período.

TEMPO DE APRESENTAÇÃO: O tempo limite de apresentação será de até 10 minutos e
para organização do palco de até 05 minutos.

SUGESTÕES DE TEMÁTICAS:
▪

Museu da Comunicação Hipólito José da Costa

▪

Padre Landell de Moura e a invenção do rádio;

▪

A fundação da Rádio Gaúcha em fevereiro de 1927;

▪

O Estado Novo e a Rádio Farroupilha;

▪

Sociedade Rádio Pelotense, a primeira do interior do estado;

▪

Paixão Côrtes,Darcy Fagundes e o gauchismo no rádio;

▪

Os programas de Rádio dos CTGs;

▪

As emissoras de rádios “sedimentadas” em nativismo;

▪

Os órgãos oficiais da República Rio-Grandense: O Mensageiro, O Povo, Estrela do
Sul e O Americano;

▪

O mais antigo jornal em circulação no estado, Gazeta de Alegrete;

▪

Os Diários Associados no RS;

▪

Zero Hora um dos maiores jornais de circulação diária do Brasil;

▪

História do Jornal Tradição e do Jornal Eco da Tradição;

▪

A história dos telefones no Rio Grande do Sul e a CRT (Companhia Rio-grandense de
Telecomunicações);

▪

A Arma de Comunicações do Exército Brasileiro no Rio Grande do Sule a Historia das
extintas Companhias e Batalhões de Transmissões do Exército Brasileiro;

▪

Historia do cinema no Rio Grande do Sul;

▪

Teixeirinha um dos maiores fenômenos populares da comunicação edo cinema sulamericano regional;

▪

Festival de Cinema de Gramado;

▪

História da Televisão no Rio Grande do Sul;

▪

Programas gauchescos na televisão;

▪

Manhãs de domingo com o Galpão Crioulo;

▪

1967 - O tempo e o vento (telenovela);

▪

A importância das Revistas no Rio Grande do Sul;

▪

A internet e as novas tecnologias no Rio Grande do Sul;

▪

A importância dos blogs para Cultura Gaúcha;

PROGRAMAÇÃO:
▪

08h00min – Recepção e Credenciamento

▪

08h45min – Acolhimento

▪

09h00min – Palestra – “As comunicações no tradicionalismo de ontem e de hoje” Dilmar Paixão – Comunicador

▪

10h00min – Sorteio da Ordem de Apresentação das RT’s

▪

10h15min – Início das apresentações dos trabalhos

▪

12h00min– Intervalo para o almoço

▪

13h00min – Reinício das apresentações dos trabalhos

▪

18h00min – Encerramento

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
•

Todos participantes envolvidos deverão estar devidamente pilchados, sendo permitido
durante as apresentações do Tchêncontro o uso de outros trajes coerentes com o ambiente.

•

É de responsabilidade do MTG e da Comissão Organizadora do evento, a disponibilização
do espaço físico (palco) e da sonorização, para as apresentações das Regiões
Tradicionalistas no Tchêncontro e nas provas do Acampamento.

•

São de responsabilidade das Regiões Tradicionalistas a montagem e desmontagem dos
acessórios de palco que serão utilizados durante suas apresentações.

•

Cada Região Tradicionalista deverá informar até o dia 05 de outubro de 2018 se irão utilizar
algum recurso, como telões, para que o MTG e a Comissão Organizadora tenham tempo
hábil para viabilizar estes materiais.

•

O Acampamento Estadual da Juventude Gaúcha será avaliado por uma comissão, que irá
atribuir pontuações para indicar a equipe vencedora, que receberá o Troféu Rotativo.

•

No Tchêncontro Estadual da Juventude Gaúcha não haverá avaliação quantitativa dos
trabalhos apresentados, somente a emissão de um parecer descritivo.

Porto Alegre/RS, 20 de agosto de 2018.
Marco Antônio Souza Saldanha Júnior
Diretor do Departamento Jovem Central –MTG/RS
Diana Juciéli Ribeiro
Vice - Diretor do Departamento Jovem Central –MTG/RS
Nairiolli Antunes Callegaro
Presidente –MTG/RS

