
Histórico do departamento jovem do MTG MT 

O Departamento Jovem nasceu da necessidade se suprir os anseios dos jovens 

de participarem de algo diferente, mas principalmente de interagir junto ao MTG 

em busca de algo que trouxesse a atenção do jovem para o tradicionalismo, 

tirando-o de um “mundo” que denegrisse sua imagem perante a sociedade. A 

função propriamente dita do Departamento Jovem, é de trabalhar juntamente ao 

MTG promovendo festivais, gincanas, palestras, debates entre outros, para que 

a juventude fique a par de como age o Movimento Tradicionalista Gaúcho no 

Mato Grosso e no país, criando assim uma força maior perante a sociedade 

fazendo com que esta reconheça a importância da tradição gaúcha e da ação da 

juventude na comunidade. 

A ideia do Departamento Jovem iniciou-se através da aparente falta de função 

do jovem dentro do tradicionalismo, já que se limitava, a saber, somente o que 

lhes indicavam os mestres. 

Através de um contato feito entre mim, Edimar residente estão em Diamantino, 

e Fernanda Cervi, então segunda Prenda do Estado residente em Nova Mutum, 

mais exatamente na data de 02 de outubro de 1999, data em que haveria um 

baile no CTG Porteira da Amazônia (Nova Mutum), e que aproveitei para que 

redigíssemos o projeto e o não aprovado Regimento do Departamento Jovem do 

MT e também uma longa toca de ideias, já que no próximo final de semana (09 

e 10/10/1999) haverá o Congresso no CTG Tropeiros da Saudade de Alto 

Garças onde aproveitaríamos para apresentar o projeto na tentativa de criar um 

novo departamento. 

Estávamos, mais eu que Fernanda, empolgados pelo desafio que teríamos que 

enfrentar para realizar nossos objetivos, já que havíamos sido desacreditados 

perante nossas possibilidades e capacidade para enfrentar os obstáculos, isso 

pelos Patrões das entidades que representávamos, foi isso que fortificou nosso 

desejo e empolgação seria “O desafio para um desconhecido e uma Primeira 

Prenda”.  

Na ocasião da aprovação do projeto criado o Departamento Jovem, ficamos 

Fernanda e eu o Casal Coordenador deste durante a gestão 1999/2001 e 

contaríamos com o apoio do MTG, Oxalá tivéssemos este êxito, mas infelizmente 

esbarramos em vários obstáculos. 

Com a mudança de Fernanda para a capital, fiquei praticamente desamparado 

em respeito a um respaldo perante a diretoria do MTG, já que meu conhecimento 

para com estes se limitava a poucos. 

A atuação do Departamento Jovem no estado, como dito acima foi um tanto lenta 

e prejudicada, contando com a participação somente em um encontro de Patrões 

da 4ª Região em Junho de 2000 e uma mateada na ocasião do FEMART em Alto 

Garças também em 2000. Daí então vinha batalhando, tropeçando mas sempre 

de cabeça erguida na tentativa de ter pelo menos duas regiões fortes enquanto 

outras tentavam se estabilizar. Foi onde a 3ª RT manteve-se ativa no 

Departamento Jovem e a 4ª RT que continuou lenta, mas continuou. 



Até a entrega do cargo e a entrega do cargo em outubro de 2001, no CTG 

Sentinela da Tradição em Lucas do Rio Verde o departamento contou somente 

com tentativas e fracassos, já que o prometido respaldo não havia sido obtido 

perante o TG, mas com a posse de uma nova diretoria do MTG e do 

departamento tem-se visto novos e bons resultados.  
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