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Carta do Editor
Nesse 12 de outubro, comemora-se mais um ano da obra de Gorceix. Sobre

ele escreveu o abade Vaurillon, quando da transferência de suas cinzas da
França para a Escola de Minas:

Da atividade fecunda de Henri Gorceix devemos destacar dois aspectos:
sua vontade de não se limitar ao quadro restrito das fronteiras nacionais e
seu desejo de ensinar, de comunicar, de partilhar os conhecimentos que ad-
quirira, porque é nisto que ele se mostrou autenticamente cristão. Suas cinzas
repousam nesta terra do Brasil que se recusou a concebê-lo como estrangei-
ro. Que isso nos ensine a jamais considerar um ser humano, seja qual for,
venha donde vier, como estrangeiro.

A lição dada pela Escola de Minas poderia servir aos governantes que vêm
transformando o mundo numa luta de raças e credos, contrário à lição que
Gorceix dizia: “Muito me honro do título de professor que conquistei na Fran-
ça e considero um dever, para onde quer que a fortuna me conduzir, mostrar-
me digno dele, aplicando os métodos de ensino que recebi de meus mestres,
particularmente no Brasil, satisfazendo o desejo profundo que tenho de ser o
mais útil possível ao país que considero como minha pátria adotiva e ao qual
devo muito”.

E, lembrando Glycon de Paiva: “Há homens assim: enchem um século de
história e a vida de uma nação”. Portanto o aniversário de sua grande obra, os
130 anos da Escola de Minas, tem um simbolismo, não só para os ex-alunos
dessa casa, mas para todos os brasileiros, que  há muito esquecido no Brasil: a
ÉTICA.

Embora seja um momento de festa para a REM (70º aniversário) e para a
Escola de Minas, não poderíamos encerrar nosso edital sem prestar uma home-
nagem ao ex-aluno Arnaldo Gramani, recém-falecido, e com quem  tive o prazer
de conviver, ele presidente da SBG - Núcleo MG e eu presidente da APMIG, nos
idos de 1970.

Porém foi quando assumi a REM que tive o apoio dele pelo trabalho que
começava a ser implantado na nossa revista. Seus elogios foram seguidos do
apoio financeiro e, desde sua decisão, isto já está próximo de 20 anos, a Geosol
jamais deixou de colaborar com a REM.
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