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Projeto Rio Pomba: História e Memória em expansão
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A ação educativa Projeto Rio Pomba: História e Memória, iniciada no primeiro semestre deste ano no Museu Histórico
de Rio Pomba, parceria entre a Prefeitura Municipal e o IF Sudeste de MG/Campus Rio Pomba, faz parte da 4ª Jornada
Mineira do Patrimônio Cultural/Edição 2013.
A ação educativa Projeto Rio Pomba: História e Memória, iniciada no primeiro semestre deste ano no Museu Histórico
de Rio Pomba, parceria entre a Prefeitura Municipal e o IF Sudeste de MG/Campus Rio Pomba, faz parte da 4ª
Jornada Mineira do Patrimônio Cultural/Edição 2013. Os elaborados trabalhos que inicialmente resgatam parte da
história do acervo do Museu, por meio de Higienização, Conservação, Catalogação e Digitalização, estão sendo
desenvolvidos por uma equipe de alunos da área de Informática do IF/Campus Rio Pomba (bolsistas do projeto de
pesquisa pela FAPEMIG), sob a orientação dos professores doutores Rafael de Freitas e Souza e Helvécio Pinto do
Nascimento, a convite da Prefeitura, através do Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico e do Museu Histórico.
Na noite da última quarta-feira (18), os coordenadores estiveram reunidos com o público na Casa da Leitura da
Biblioteca Municipal para expor seus trabalhos em fase de conclusão e para o lançamento do CD ROM e do Site com
os documentos digitalizados do &#8220;Fundo Clóvis de Queiroz&#8221; (grande violinista clássico com raiz em Rio
Pomba e formação musical em Bruxelas, onde casou-se e constituiu sua família), e do &#8220;Fundo Eclesiástico
&#8211; Registros de Batismo do século XVIII da Freguesia do Pomba&#8221;, assentados pelo então vigário Pe.
Manoel de Jesus Maria. Responsável pelo Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico, Vinícius Leal de Faria deu
abertura ao evento para a apresentação da equipe do IF Sudeste/Campus Rio Pomba e para esclarecimentos dos
trabalhos prévios desenvolvidos no Museu, naquela noite em exposição e à disposição do público. Ao justificar a
ausência do prefeito por compromissos assumidos, afirmou que o dr. Fernando Macedo é entusiasta desse projeto,
que sempre apoiou. &#8211; Ao ensejo, o diretor geral do Campus Rio Pomba, prof. Arnaldo Prata Neiva Júnior,
demonstrou sua satisfação pela valiosa contribuição de seus professores e alunos como parceiros nesta jornada,
lembrando que uma de suas metas e desafios na direção sempre foi trazer o IFET para Rio Pomba. Sentiu-se
gratificado pelo legado que a equipe do educandário está deixando para o município. - O prof. Rafael Souza declarou
que sem a parceria com a Prefeitura nada seria possível, porque ela tem a guarda dos documentos do Museu. Foi
enfático e esclarecedor em seu pronunciamento a respeito dos primeiros passos para o funcionamento dos trabalhos, e
convidou os alunos, que expuseram individualmente as tarefas prestadas semanalmente à instituição histórica. &#8211;
Por sua vez, o prof. Helvécio enalteceu o Museu de Rio Pomba e seu riquíssimo acervo cultural e histórico, levando a
conscientização para a conservação e preservação de sua memória. &#8220;Todos nós somos responsáveis pela
nossa história&#8221;, advertiu. Convidou a todos para levar sua colaboração com doações, sejam por meio de
registros, documentos ou fotografias. Lembrou mais uma vez que as informações levantadas no Museu vão estar
disponíveis ao público através de CD e do Site, e que o próximo passo será o Banco de Dados. &#8211; O responsável
pelo Museu, prof. Assuero Araújo, manifestou agradecimentos gerais a todos envolvidos e ao público, tendo sido a
sessão encerrada pelo prof. Vinícius Leal de Faria com o seu reconhecimento pela eficácia dos trabalhos. FOTO 1
&#8211; Diretor Arnaldo Jr., Vinícius Faria, estagiários do IF/Campus RP, professores Rafael Souza, Helvécio
Nascimento e Assuero Araújo (Crédito Rodrigo Oliveira) FOTO 2 &#8211; SE COUBER - Gilson Gomes de Queiroz e
esposa Ducarmo, e Lourdinha Queiroz Esteves, sobrinhos do musicista Clóvis de Queiroz, ladeados pelos integrantes
do Projeto História e Memória (Crédito Rodrigo Oliveira)
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