Novembro 2010

Palavra do Presidente
Ao tomarmos posse na presidência do Rotary Club Ouro Preto,
para o ano rotário 2010-2011, em julho passado, conclamamos o corpo
associativo para compormos uma gestão participativa e, ao mesmo tempo,
apresentamos a nossas metas para esta gestão.
Dentre outras, destacavam-se o apoio à Fundação Rotária, de modo
a ampliar o número de companheiros com título Paul Harris, e a criação
de um boletim eletrônico para divulgação das atividades do Rotary Club
de Ouro Preto.
Assim, é com grande satisfação que, no lançamento desse boletim,
também anunciamos os cinco novos companheiros Paul Harris do Rotary
Club de Ouro Preto.
Mas essas conquistas não seriam possíveis se o corpo associativo
do nosso clube não estive a postos e atento ao lema rotário 2010-2011 Fortalecer Comunidades Unir Continentes.
Muito obrigado companheiros! Temos a certeza que iremos além
das nossas metas.

Maurício Antônio Carneiro
Presidente do Rotary Club de Ouro Preto.
Leia também:
Pólio: Nunca mais
Devido ao Dia Mundial de Combate à Pólio, celebrado em 24
de outubro, a Fundação Rotária ofereceu o dobro dos pontos de reconhecimento para todas as doações on-line de US$100 ou mais, feitas ao
Pólio Plus entre os dias 18 e 22 de outubro.
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Reestruturando o Conhecimento
O Rotaract Club de Ouro Preto se motivou, e começou um projeto
para reestruturar as bibliotecas municipais de pelo menos duas localidades mais atingidas pelas enchentes: Barreiros e Palmares (PE).
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Gov. Cristóvão visita Ouro Preto
Um dos pontos alto de uma reunião de clube é a visita oficial
do governador. O propósito da visita é enfatizar tópicos importantes
relativos ao Rotary
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Festiva dos pais
A festiva foi realizada no dia
15/08/2010 no Parque do Itacolomy.
O Parque do Itacolomy tem
uma excelente área de lazer com
churrasqueiras e área coberta além das
atrações turísticas com pontos para
visitação. O ingresso de ouro-pretanos
ao parque é gratuito, mas o clube
pagou pelo uso do espaço 100 reais.
A área de lazer tem um restaurante que se encarrega pelo cardápio
do almoço que compreende churrasco
(lombo, alcatra, picanha, linguiça,
frango), guarnição variada e massas.
Rotarianos e familiares prestigiaram o encontro. A Casa da Amizade promoveu uma gincana com os
pais rotarianos.

Presidente de RI surpreende no encontro rotário
Márgio C. Medeiros (RC Marília Pioneiro)
O presidente do Rotary International, o norte-americano Ray Klinginsmith,
surpreendeu a todos no encerramento do 33º Instituto Rotary Brasil, realizado na
cidade de Santos, no litoral paulista, quando falou abertamente sobre o redistramento que ocorrerá no ano que vem e as possibilidades de mudança geográfica
dos distritos do Brasil, além de colocar-se a disposição para responder qualquer
tipo de pergunta da platéia presente no Mendes Convention Center, quando 483
Governadores de distritos rotários estiveram presentes, num total de 1.212 rotarianos do Brasil e do exterior. “Foi algo surpreendente pouco visto em eventos em
que o Presidente de Rotary International participa”, disse surpreso o Diretor de
Rotary International, Antônio Hallage ao considerar a atitude como “fantástica”.
“Isto demonstra o quanto ele esteve envolvido no evento”, falou.
Ao pronunciar-se pela primeira vez na abertura do evento, Ray Klinginsmith foi comedido e bastante objetivo, no entanto ao acompanhar os debates, as
exposições e manifestações realizadas, ele foi tornando-se mais acessível aos
rotarianos participantes. No encerramento foi enfático em dizer que três distritos
rotários brasileiros correm o risco de serem incorporados por outros distritos por
terem menos de mil associados no total e ao ser elevado o número mínimo de
associados por distritos rotários para 1.200 associados, outros 11 regiões brasileiras estão ameaçadas. “É uma questão de logística, custo e principalmente organizacional”, disse em tom sereno por ser
assunto delicado. “Pode ser que na próxima reunião do RI passemos o limite para 1.400 associados”, falou ao sinalizar
sobre o fato do assunto ser pauta de várias reuniões internas do Rotary International. “Em novembro vamos nos reunir
novamente e decisões serão anunciadas”, frisou a maior autoridade rotária do Mundo.

Projeto Distrital
Reestruturando o Conhecimento
A visita do companheiro
Alexandre Inojosa, do RC Petrolina, ao Ouro Preto, motivou o
Rotaract de nossa cidade a apoiar
o projeto de restauração de duas
bibliotecas.
As chuvas arrasaram parte
do nordeste do Brasil: municípios devastados, e aproximadamente 20 mil famílias perderam
suas residências e tudo que haviam construído em sua vida. As
cidades perderam como sedes,
creches, escolas e bibliotecas.
Diante de tamanha tragédia, o
Brasil inteiro se comoveu e enviou roupas, alimentos, e a ONG
ShelterBox (ligada ao Rotary
International) - uma instituição
internacional de socorro de desastres e que que proporciona
abrigos de emergência, calor e
dignidade às pessoas atingidas
por desastres em todo o mundo
- veio em auxílio das vítimas.
No entanto, nem só pão

vive o homem, e ele necessita
também de conhecimento e
entretenimento, os alimentos da
alma.
Foi pensando assim que
o Rotaract Club de Ouro Preto
se motivou, bem como estendeu
sua motivação aos demais clubes
de jovens do distrito, e começaram um projeto para reestruturar
as bibliotecas municipais de pelo
menos duas localidades mais
atingidas: Barreiros e Palmares
(PE). Eles sabem que é uma
tarefa árdua, mas eles estão
certos que conseguirão atingir
o objetivo.

do clube uma sala para depositar
os donativos e a Transportadora
Armênio Queiroz (TAQ) providenciará o transporte gratuito
desses donativos até as cidades
arrasadas (aproximadamente 2
mil quilômetros de distância de
Ouro Preto).
Foi instituído o Troféu
De Destaque o Rotaract que
conseguir o maior de livros para
o projeto.
A data limite para o envio
dos donativos para Ouro Preto: 11/12/2010, para que estes
cheguem antes do natal a seus
destinos.

O representante distrital
dos rotaractianos, Werbert Givisiez, ao tomar conhecimento do
desafio que o projeto apresentava, propôs sua extensão para os
demais Rotaract do D. 4580.

Rotaractiano Bruno Henrique
Campos - Rct. Ouro Preto (31) 8722-1951 / 9897-5411 /
3551-7602

A Universidade Federal de
Ouro Preto colocou à disposição

E-mail: brunocampos6@hotmail.com

Mais informações:

Pólio: Nunca mais
Devido ao Dia Mundial de Combate à Pólio, celebrado
em 24 de outubro, a Fundação Rotária ofereceu o dobro dos
pontos de reconhecimento para todas as doações on-line de
US$100 ou mais, feitas ao Pólio Plus entre os dias 18 e 22
de outubro.
O Rotary Club de Ouro Preto aceitou o
desafio e doou o equivalente a U$ 1986,62 (ver
tabela).Juntos podemos eliminar a Pólio. Agora.
Além dessas doações o clube fez alguns
companheiros vem trabalhando para que todos
participem do Programa “Rotariano todo o ano.
O RC de Ouro Preto vem, anualmente,
fazendo doações para a Fundação Rotária, e
o companheiro Lincoln foi mais um sorteado
com a medalha Paul Harris.

Gov. Cristóvão
visita Ouro Preto
Um dos pontos alto de uma reunião de
clube é a visita oficial do governador. O propósito da visita é enfatizar tópicos importantes
relativos ao Rotary e motivar os sócios do clube
a participar de atividades de prestação de serviços. Além disso, possibilita à equipe de líderes
do clube solicitar a orientação do governador
quanto aos desafios enfrentados pelo clube.
O RC de Ouro Preto recebeu, no dia 23
de setembro de 20101, a visita do Governador
Cristóvão Ferreira e sua esposa Maria Nazareth.
Com a finalidade de divulgar a imagem do Rotary aos ouro-pretanos, o governador concedeu
entrevistas a TV Ouro Preto e à Rádio Itatiaia.
Rotarianos e senhoras da Casa da Amizade recepcionam o governador Cristóvão e sua esposa. A partir da esquerda: Juninho,
Hubert, Pedro Soriano, Maurício (presidente do RC Ouro Preto),
Gov. Cristóvão, Nazareth, Gabriel, Alan, Múcio, Stela, Therezinha
e Hória

Outro evento na agenda foi a visita ao
prefeito Ângelo Osvaldo. É bom lembrar que
o RC De Ouro Preto e a prefeitura de Ouro
Preto mantém um convênio guarda-chuva para
o desenvolvimento de parcerias.
Outro evento do governador Cristóvão
foi a visita à Santa Casa de Misericórdia. Nosso
clube sempre teve em mente o combate à mortalidade infantil, o que motivou, em parceria com
a Casa da Amizade, a criação do “Banco de Leite Rotary da Amizade”, a doação de um berço
aquecido, maca para maternidade, dopler, etc.
Na assembleia o Presidente Maurício
permitiu a presença do presidente do Rotaract
Bruno Campos com o intuito de fortalecer esse
clube fundado recentemente.

Visita à Prefeitura Municipal, a partir da esquerda: Juninho, Alan,
Therezinha, Stela, Múcio, o prefeito Ângelo Osvaldo, Gov. Cristóvão, Nazareth e o presidente do RC Ouro Preto Maurício.

Governador Cristóvão e presidente
Maurício Carneiro inauguraram a
placa alusiva ao
local de reunião
do Rotary Clube
de Ouro Preto

Um chá foi oferecido a esposa do governador pela Casa da Amizade. À noite, o jantar
festivo encerou essa visita, e com a inauguração
de uma placa no Grande Hotel de Ouro Preto
informando que ali sempre foi nosso local de
reuniões, desde nossa fundação. Como presente
ao casal Cristóvão e Nazareth, o RC de Ouro
Preto fez uma doação de U$ 200 para a Fundação Rotária.
Abrilhantou o jantar festivo dois corais
de Salvador/Ba, que executaram obras do cancioneiro nacional.

