Março 2011

Mensagem do Presidente
Seria o número dois um número emblemático? Ou: qual seria o número mais emblemático de
todos? Este é boletim número dois do RCOP. É,
por ora, um número muito emblemático para nós.
Significa que superamos o número um, já estamos
no número dois e, certamente, iremos ao terceiro
número Significa que superamos o número um, já estamos no
número dois e, já vamos certamente, ao terceiro número. Assim
raciocinando, sempre o próximo número é o mais emblemático de
todos. Algo como um dia a mais na nossa vida; uma ação positiva
a mais empreendida; tudo e qualquer coisa que de alma e coração
nos entregamos. Neste boletim, vocês conhecerão um pouco mais
da história do RCOP - que completará mais um ano de existência
no próximo abril! São mais de cinco décadas de vida rotária, plena
de sucessos e realizações. Trazemos também notícias do nosso
Rotaract - as meninas/os meninos dos nossos olhos - um clube
de sucesso que cumprirá, com certeza, o seu papel de renovação
do Rotary Clube. Enquanto isso, eles estão – à toda – realizando
o ideal de Paul Harris. Boa leitura e bom divertimento.
Abraços
Maurício Antônio Carneiro
Presidente do RCOP – Ano Rotário 2010-2011
Fortalecer Comunidades – Unir Continentes.

Março é o mês dedicado a
Alfabetização
Durante esse mês o Rotary International pede que se estimulem os rotarianos a tornarem-se mais conscientes em relação
ao analfabetismo e a organizarem projetos de alfabetização em
sua região ou no exterior.
Pensando nisso reproduzo, abaixo, um texto de autoria do
professor Christiano Barbosa da Silva, rotariano (falecido) do
Rotary Club de Ouro Preto publicado na REM – Revista Escola
de Minas, da qual sou editor chefe.
Trata-se da biografia do professor Henri Gorceix, fundador
continua pag. 2
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Março é o mês dedicado a Alfabetização
da Escola de Minas em 1876, a mando do Imperador D. Pedro II. Infelizmente podemos concluir
que nada mudou.
Um abraço,
Gov. Jório Coelho

Gorceix e o ensino
primário e secundário
Prof. Christiano Barbosa da Silva
Outra preocupação permanente enquanto
esteve no Brasil foi a situação deplorável em que
se encontravam os ensinos primário e secundário.
Dizia ele: “Sem ensino primário não há ensino
secundário, sem o secundário não há o superior e
sem o superior não terá o Brasil engenheiros nem
homens úteis ao país”. Foi com esta preocupação
que se dirigiu ao Governador da Província de
Minas Gerais: “Tenho a honra de informar que
às 10 horas da manhã de todas as quintas-feiras,
a partir de 15 deste mês, estarei à disposição dos
Professores e Professoras do ensino primário da
Capital”.
Tenciono fazer algumas conferências a
fim de expor o modo pelo qual entendo deve ser
adotado nas escolas primárias o ensino das “cousas” e nas escolas normais as noções de Física
e Química elementares. Será conveniente que a
pessoa esignada para se encarregar, na• Escola
Normal da Capital, deste ensino, assista também
estes trabalhos. Pedirei aos meus ouvintes para
redigirem nossas conferências que depois servirão
de guia para os que quiserem introduzir no ensino
primário estes métodos.
Porém, desde já tomo a liberdade de ponderar a V. Exa. que, especialmente na Escola Normal,
o ensino da Química, da Física e das Ciências
Naturais deve ser introduzido e de preferência dele
se ocupar das aplicações mais simples que podem
ser utilizadas na vida doméstica. Deste modo, esses
funcionários, nos pequenos lugares onde estiverem
colocados, poderão tornar-se conselheiros úteis e
verão assim aumentar a consideração e a importância que devem ter os educadores da mocidade
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em um estado bem organizado.
Deus guarde a V. Exa.
H. Gorceix
Uma semana depois volta ao governador e
diz: “Tenho a honra de participar a V. Exa . que
conforme a combinação feita, ontem às 10 horas
achei-me no Gabinete de Física desta Escola à
disposição dos senhores professores e professoras
de instrução primária desta Capital. Não só tinha
preparado a exposição da ideia sobre o modo pelo
qual o ensino das “Cousas usuais” deve ser feito
nas escolas primárias, como também tinha exposto
as amostras que devem ser usadas neste ensino.
Ainda mais, para dar às minhas explicações um
resultado prático, preparei o que era necessário
para eu próprio fazer uma lição sobre um ponto
especial.
Foi com muito pesar que esperei até às 11
horas sem ver aparecer nenhum dos convidados.
Levando este fato ao conhecimento de V. Exa.,
tenho ainda a afirmar que por isto, não me desanimarei e estarei sempre pronto para empregar todos
os meus esforços a fim de facilitar a introdução no
ensino, de métodos que julgo serem úteis ao desenvolvimento dá instrução primária nesta Província.
Deus guarde a V. Exa.
H. Gorceix

FOTO?

Você se lembra desse projeto?
Falaremos dele no próximo número

Você conhece seu clube?
Muito antes do ex-presidente D. K. Lee levantar
o problema de combate à mortalidade infantil, o Rotary
Club de Ouro Preto já trabalhava em prol das crianças
ouro-pretanas. Conheça alguns do projetos do clube e
prol das crianças de Ouro Preto.
• Banco de Leite Humano, denominado Banco Rotary
da Amizade, contou com a colaboração da Fundação
Rotária, Casa da Amizade de Ouro Preto, Rotary Club
Lion Porte de Alpes.
• Maca para Transferência: 2 Carros construídos em
tubos de aço inoxidável, com acabamento polido. Permitindo acoplagem entre si para transferência do leito
por sistema de trilhos.
• Detector Fetal Digital de Mesa: Vascular utilizado
no diagnóstico e monitoração de pulsações de difícil
percepção e baixa pressão sanguínea. Possibilita diagnóstico de trombose venosa profunda, localização de
vasos. Auxiliando em diversas cirurgias vasculares.
• Berço Aquecido: indicado para atender as necessidades vitais do bebê em seus primeiros momentos de
vida. Sistema de calor irradiante, com elemento aquecedor revestido de quartzo, proporcionando calor homogêneo em área do colchão. A foto mostra a entrega
do berço na presença da Coordenadora da Casas da
Amizade do Distrito 4580 Mariazinha Dantonino, juntamente com as senhoras da Casa da Amizade de Ouro
Preto.

Entrega do berço aquecido à Santa Casa.

Entrega da aparelhagem do Banco de Leite à Santa
Casa. Na época a Casa da Amizade foi representada
pela companheira Hória, e o material foi recebido
pela nutricionista Cléia Barbosa.

Rotarianos e Senhoras da Casa da Amizade entregam à maternidade da Santa Casa de Ouro Preto,
uma maca para transporte de parturientes

Detector fetal digital de mesa sendo testado pelo
companheiro Wilson Francisco.
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Reestruturando Conhecimento
Bruno Campos
Presidente do Rotaract Club de Ouro Preto

7 a 13 de março

Celebre a Semana
Mundial do Rotaract

As chuvas que arrasaram o
nordeste do Brasil em 2010 ainda
deixam marcas. Foram 17 municípios devastados, e aproximadamente 20 mil famílias que perderam suas residências e tudo que
haviam construído em sua vida,
e as cidades perderam creches,
escolas e bibliotecas, etc. Diante
de tamanha tragédia, o Brasil
inteiro se comoveu e mandou
donativos de roupas, alimentos, e
até o Rotary International entrou
em ação com suas Shelter Box.
No entanto, nem só pão vive o
homem. Necessita também de
conhecimento e entretenimento,
os alimentos da alma.
Foi então que o Rotaract
Ouro Preto entrou em cena com
a seguinte meta: Re-estruturar as
bibliotecas municipais de pelo
menos duas localidades mais

atingidas: Barreiros e Palmares
(PE). Face ao desafio o clube,
buscou apoio no distrito 4580,
e propôs um projeto distrital. O
RD 2010-2011 Werbert Givisiez
concordou levando a idéia aos
representante de área, que prontamente a aceitou.
O Rotaract de Ouro Preto
recebeu o apoio da Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP)
que cedeu uma sala para depositar os donativos, e da Transportadora Armênio Queiroz
(TAQ) que realizou o transporte
gratuito do material doados. As
doações seguiriam até Petrolina
(PE), que contou com o apoio do
Rotary Club local.
Embora a data limite para
recebimento de doações os rotaracts de de Carangola, Espera

Feliz e Manhumirim/Alto Jequitibá excederam as expectativas,
e, mais uma vez, foi necessário
um transporte de maior porte
para buscar os livros dessa área
do distrito.
Cerca de 5 mil livros foram recebidos,dos mais diversos
gêneros: literários, didáticos e
de literatura internacional. Esses
livros já foram enviados ao seu
destino final, e fica a sensação de
dever cumprido, e a certeza que
quando unimos forçasentre os
que partilham do ideal de servir,
o trabalho torna-se menos árduo
e mais gratificante.
O Rotaract Club de Ouro
Preto agradece a todas as pessoas envolvidas, e que sem sua
ajuda, o resultado final não seria
o mesmo.

Fotos de ícones arquitetônicos para celebrar o 106º aniversário do
Rotary e seu compromisso com a erradicação da pólio.

Rotarianos, autoridades e conidados celebrama
em frente à prefeitura de Lyon, França, durante a
illuminação do prédio histórico.
Foto: Muriel Chaulet/Ville de Lyon
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A fonte de Trevi em Roma, Itália, está iluminada com a campanha End Polio Now. Foto by
Mattia Salvi

Fonte: www.rotary.org

