www.fdc.org.br
Setembro de 2012

Instituto Cultural Inhoré faz lançamento da Pedra Fundamental
Solenidade contou com a participação de representantes de empresas apoiadoras e moradores da região
No último sábado, dia 22 de setembro, foi realizada a solenidade de lançamento da Pedra
Fundamental do Instituto Cultural Inhoré, localizado em Capão Grosso, município de Jaboticatubas. O
instituto, que recebe apoio da Fundação Dom Cabral, foi criado com a missão de incentivar o
desenvolvimento social, cultural e econômico da região, orientado pelo conceito da sustentabilidade e
com base nos valores e vivências locais.
Além do descerramento da placa do instituto, que abrigará também o Parque Ecológico
Geraldino José de Almeida, foi apresentado o projeto arquitetônico de Gustavo Penna, que trará
melhorias à Escola Municipal Dom Orione. Os alunos da instituição colocaram o que desejam para o
instituto em uma cápsula do tempo, que será aberta em 2032. Osias Neves, do Escritório de Histórias,
apresentou um vídeo produzido com o auxílio de alunos da região e que resgata a história do povoado.
Rosana Bianchini, do Instituto Kairós, fez uma palestra ressaltando algumas semelhanças entre os
institutos e desejou boa sorte para ambos.
Dom Serafim Fernandes de Araujo, presidente de honra do Instituto Inhoré, declarou que o que
está sendo iniciado "não será um trabalho de poucos, mas de muitos" e lembrou a "necessidade de
acreditar" para que um sonho se torne realidade. Já o professor Emerson de Almeida, presidente do
Instituto Cultural Inhoré e da diretoria estatutária da FDC, falou da importância do instituto para a região
e espera que, no futuro, haja a possibilidade de expansão das atividades para todo o município de
Jaboticatubas: "Não queremos ser uma ilha de excelência apenas".
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Cardeal Dom Serafim e o presidente da diretoria
estatutária, Emerson de Almeida com a fanfarra
do município de Baldim.
O presidente da diretoria estatutária, Emerson de
Almeida e a coordenadora do Instituto Kairós,
Rosana Bianchini.
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Os alunos da Escola Municipal Dom Orione cantaram uma
música em homenagem à Fundação Dom Cabral

