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109º Informativo da SemopBH-A³EM – Outubro 2015 

 

A³EM - SEMOP-BH desde 1973 
Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas 

Sociedade dos ex-alunos da Escola de Minas de Ouro Preto em BH. 
INFORMATIVO Nº 109 - Belo Horizonte – Outubro/2015 

Encontros na Quarta-feira, Almoço no Minas II às 12 :00 h. 
...onde estiver, esteja conosco é a tradição. 

                                      cum mente et malleo  

33ª Diretoria da SEMOP BH 2015 – Empossada em 17/Dez/2014. 
Presidente – Lázaro de Freitas , Turma 1963  
1° Vice – José Carlos Bicalho, Turma 1976 
2° Vice – Floriano Garcia Costa, Turma 1964  
Secretário  – Antônio Geraldo de Pádua Junior, Turma 1973 
2° Secretário – José de Matos Neto, Turma 1964  
Tesoureiro – Hugo Lukschal Soares, Turma 1964  
2º Tesoureiro – João Epifânio de Andrade Lima, Turma 1962 
Diretor Social – Cláudio de Castro Magalhães, Turma 1974 
Diretor Social Adjunto – Fernando Antônio Peixoto de Villanova, Turma 1979 
Conselho de ex-Presidentes: Presidente - Aloysio Sá Freire de Lima, Turma 1948 
Vice-Presidente: João Batista Sabino, Turma 1951  
2ºVice-Presidente: Geraldo de Almeida Fonseca, Turma 1951  
Conselheiros:  Sebastião Peixoto Toledo, Turma 1956, Romero Machado Correa, Turma 1961, Ildeo Fantini, 
Turma 1961, Márcio de Carvalho Ferreira, Turma 1963  

Envie-nos noticias: www.semopbh.com.br  
              Nossa mensagem: 
  Doze de Outubro o 139º Aniversário da Escola de Minas,  data escolhida por Claude Henri Gorceix 

para homenagear o aniversário de D. Pedro I, fundador e primeiro soberano do Império do Brasil, a 
contragosto dos republicanos intolerantes com a monarquia. Passam-se os anos e a festa é simples, ir a 
Ouro Preto, matar a saudade na Escola de Minas rever amigos, colegas e manter a tradição.  

É uma questão de amor e gratidão à Escola de Minas  e a Ouro Preto . Neste ano aconteceram 
inaugurações de centros avançados de estudo de Geologia-Geotecnia e Processamento Mineral, 
lançamento da Pedra Inaugural do ITV, e na Fundação Gorceix, com a presença de toda Diretoria da Vale e 
da Samarco, e o Centenário do CAEM.  

Neste informativo fizemos uma cobertura do que ocorreu nestes dias de 9 a 12 de Outubro em Ouro 
Preto, muitos acontecimentos na Centenária Casa de Gorceix, nossa querida Escola de Minas. 

Também aconteceu um acréscimo de homenageados na Assembléia Comemorativa do 139ªº 
Aniversário da Escola de Minas , com o Jubileu de Cristal 15 anos de formado e Jubileu Coral, 35 anos de 
formado. Tudo muito bonito, mas, faltou empenho das turmas em levar mais colegas à Assembléia, como 
anotamos a seguir: Turma 1955 de 24 formandos 7  estiveram presentes, na Turma 1965 de 74 formandos 
25 presentes, da Turma 1980, de 201 formandos somente 22  presentes, da Turma 1990 de 134 só 20  
prestigiaram e na Turma  2000 de 137 somente 23  presentes.  

Aí está nossa proposta fazermos mais comunicação do Evento sempre no sábado do Doze, às 9,00 
horas, às próximas Turmas para comemoração do 140º Aniversário da Escola de Minas em 2016. 

 Ao mesmo tempo que você ex-aluno é homenageado a Escola de Minas agradece sua presença 
que valoriza o Evento é uma tradição centenária da Casa de Gorceix. 
Siga lendo nosso Informativo e veja os aconteciment os em Outubro/2015 e os discursos que 
conseguimos.   
Viva a nossa Escola de Minas  Viva!  

Parabéns Escola de Minas de Ouro Preto pelo 139º An iversário . 
 

Saudações Emopianas!  
 

Venha participar de um Encontro na Quarta da SemopB H. 
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Biblioteca Emopiana : Aguardamos fotos de Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro Preto ou 
cujos autores passaram pela casa de Gorceix.  

 
128º Livro: “Uma pá de Contos” 50 anos da República  FG. Decerramento da Placa Comemorativa com o 

Efigeano  Adriano Luís do Nascimento, Prof. Issamu Endo, Diretor da Escola de Minas , Prof. Cristovam 
Paes de Oliveira, Presidente Executivo da Fundação Gorceix , e o Prof. Marcone Jamilson Freitas Souza, 

Reitor da UFOP . A placa “C om Amizade e Sonhos”. 
 

Pinacoteca Emopiana : Aguardamos pinturas, desenhos, gravuras, aquarelas que retratam nossa Escola 
de Minas de Ouro Preto , mencionando a quem pertence e quem é o autor, a foto em jpg.  

 
85º Quadro : Tela em madeira de Celso ST, 2015 na sala da Diretoria do CAEM. 

 86º Quadro  xilogravura de Mirim Santos 2015, em quadro, presenteado aos Diretores do CAEM na ocasião 
das Festividades do 100º Aniversário comemorado em 11/10/2015.  

 
Dia 07 de outubro de 2015 

 
Fotos: Mesa s cheias e muita conversa e alegria foi a marca da comemoração do 139º Aniversário. 1) Márcio 
Trindae, Bicalho, Antônio Cláudio, Lauro, Fredérico e Sabino. 2) Álvaro, Hugo, Antônio Geraldo e Marcelo. 3) 
Lauro, Sabino, Ivan Coelho, Médico Semopiano, Waldemar, Hélder e Villanova. 
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Fotos: 1) Bolo, 2) 11 SemopianosBH OURO, Sabino, Epifânio, José de Matos, Jorge Lessa, José Ary, 
Geraldo Fonseca, Antônio Geraldo, Hugo Lukschal e Villanova.(não estão na foto Aloysio Sá Freire de Lima 
e Ronald). 3) O Bolo que foi levado para casa. 

 
Fotos: 1)José Oscar, Toledo, Newton, Roosevelt, Marco Tadeu, Oscar Senra, Alexandre, Antônio Cláudio e 
Francisco Lanna. 2) Carlos Luiz, Hélder e Calil. 3) Hugo, Márcio, Toledo, José Ary, Ronald, Miguel Zorrozua, 
FelicíssimoPaschoal, Patrícia e Paulo Barcellos. 

 
Fotos: Parabéns para Escola de Minas, todos querendo o bolo que foi levado intacto. Mesa apuradora do 
destino do bolo. Todos nas fotos são suspeitos de terem levado o bol o, que um levou. 
 

139º Aniversário da Escola de Minas de Ouro Preto-UFOP 

 
Fotos: 1) Saída da Pça Nova York/BH da Comitiva da SemopBH. 2) Detalhe da Assembleia da A³EM. Eleito o 

Engenheiro Destaque de 2016, Engenheiro Metalurgista Márcio de Carvalho Ferreira, Turma 1963.  

3) O Engenheiro Destaque/2016 faz seu agradecimento aos presentes contando um pouco da História da 

Escola de Minas, que apresentamos mais a frente. 
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Fotos: 1)Wilson Miola, José Armando de Figueiredo Campos e Fernando A.P. de Villanova ao lado da pedra  

inaugural do ITV-Instituto Tecnológico da Vale no Campus Morro do Cruzeiro na Escola de Minas-UFOP. 2) 

Fernando A.P. de Villanova e io Prof. Romero César Gomes ao lado da placa de inauguração do Centro 

Tecnológico de Geotecnia Aplicada. 3)Inauguração do Departamento de Minas da Escola de Minas-UFOP 

 
Fotos: Folder do NUGEO Escola de Minas-UFOP 

 
Fotos: 1)Assembleia comemorativa da inauguração do novo prédio do Departamento de Engenharia de 

Minas da Escola de Minas-UFOP. Vista do prédio 

 

 
Fotos: Representantes das empresas condecoradas com a Honraria da Gorceix-1ª Edição: 1) a Samarco pelo 

seu Presidente Ricardo Vescovi  de Aragão,e 2) a Vale pelo seu presidente Murilo Ferreira  . 3) Medalha de 

Honra ao Mérito da Gorceix a melhor aluna de Engenharia em 2014/2 Mariana Reis Rocha, e de 2015/1 

Aline Xavier Fidêncio e Luiz Eduardo Monteiro Marcelino. (não conseguimos a foto da entrega da Honraria 

Gorceix ao representante da Gerdau Açominas). 
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Fotos: Auditório Israel Pinheiro da Silva, Turma 1919, Presidente da Novacap1957/1961, e Govermnador 

de Minas Gerais 1965/1969, Plenário Manoel Moacélio de Aguiar Mendes, Turma 1957, Um dos 7 Samurais 

da Usiminas e Presidente da AÇOMINAS 1976/1982 

 

 
Fotos: Prof. Antônio Gomes de Araújo, idealizador do Mostruário de Minerais Victor Dequech, Turma 

1940, Fundador da GEOSOL, na entrada do Prédio Amari Lanari, sede da Fundação Gorceix. 

 

 
Fotos: Honraria Gorceix aos Quatro Conselheiros da Fundação Gorceix 1ª Edição: Aloysio Sá Freire de 

Lima, Turma 1948, Kleber Farias Pinto, Turma 1959, Azis Assi, Turma 1961 e Romero Machado Correa, 

Turma 1961. 

 

 
Fotos: 1)Restauradores do Museu da CT da Escola de Minas que recuperam os quadros de formatura de 

1878 a 1969, Bianca Monticelli, Kalila Assis e Edson Fialho.  2) Os restauradores com o Quadro da Turma de 

1965, e o ex-Aluno da Turma Paulo Roberto Haman Barcellos. 
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Fotos: Palestra de Frédéric Donier-Presidente do Club Mines Alumni Brasil, no salão Nobre, na sexta, 20 

horas. 

 
No pátio da Escola de Minas após a palestra congraçamento com apresentação dos facilitadores de visita ao 

Museu CT Escola de Minas, o Trio los Panchos e a turma da Mineralogia, músicas com paródias 

mineralógicas e ilustração de propriedades minerais. Ex-Alunos prestigiando o evento Antônio Geraldo, 

João Batista Sabino, o mais antigo ex-Aluno presente, Turma 1951 e sua esposa Edda. 

 

Um pouco da História da Escola de Minas, por Márcio Carvalho Ferreira, Turma 1963, na ocasião de sua 

aclamação para ser o Engenheiro Destaque de 2016 – Na Assembleia da A³EM dia 9/10/2015, às 11,30.  
Prezados colegas  
 Há tempos fiz na República Baviera um arrazoado porque somos unidos. Ouro 
Preto, professores e nós estávamos imbuídos no texto da carta de São Paulo aos 
Coríntios: “Ainda que se fale a língua dos homens, ou a língua dos anjos se não houver 
igualdade, fraternidade e liberdade ela soara como um metal”. A cidade nos acolheu 
como filhos, professores como conselheiros e respirando e transpirando as aventuras e 
desventuras de Felipe dos Santos, da Inconfidência. Éramos uma grande família numa 
Escola implantada mirando um futuro industrial, político, social e econômico. 
 Dom Pedro II , prevendo a iminência da abolição verificou a necessidade de 
industrialização do Brasil. Convocou seu colega da Academia de Ciências de Paris 
Auguste Deaubré para arquietar um plano para o país. Claude Henry Gorceix foi indicado. Em julho de 1874 
começou a organizar, no Rio de Janeiro, um laboratório de Mineralogia e Geologia. Tarefa conjunta com 
Archias Eurípedes Medrado da Rocha, que viria a ser o segundo Diretor da Escola de Minas de Ouro Preto. 
 Sob responsabilidade de Dom Pedro II decidiram fundar uma escola de engenharia de Mineiros, à 
Saint Etienne de Paris. Durante os vinte primeiros anos esta foi achincalhada pelas Politécnicas de São 
Paulo e Rio de Janeiro, mas, com energia o Imperador a manteve. 
 Claude Henry Gorceix  de formação cientifica e clarividência para preparar alunos com uso de 
tecnologia e ciência; ou seja, usar tecnologia e ciência e estar sempre à frente das obras: “CUM MENTE ET 
MALLEO”. 
 Archias Eurípedes da Rocha Medrado  ferrenho adversário da ditadura de Floriano Peixoto, 
licenciou-se da direção da Escola de Minas de Ouro Preto e sentou praça, como soldado raso no Batalhão 
Tirantes do Rio de Janeiro. Terminada a refrega voltou e reassumiu a direção da Escola. 

O que absorvemos da cidade, professores e Escola: 
Ser competente, ter sentido de realidade, domino de si e Fé no que realiza. 
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Desprendimento e tenacidade. 
Aos superiores consideração e dignidade. Aos colegas cooperação e cordialidade. Aos 

subordinados autoridade, retidão e tato. 
A ciência e a tecnologia devem respeitar os valores fundamentais do direito do homem à existência. 
Toda e qualquer ação que constitua ameaça potencial à existência da raça humana será 

considerada falta de ética e deverá ser punida. 
Eis o ônus e o karma de ser ex- aluno da Escola de Minas de Ouro Preto  

Discurso do Engenheiro Destaque, no 139º Aniversári o da Escola de Minas-UFOP - 2015 
Senhoras e Senhores, 
Quando me formei, há 50 anos atrás, um pensamento me inquietava: “o que estarei fazendo daqui a 10 
anos?” Naquele momento, 10 anos parecia um horizonte tão distante que me assustava. Hoje, o que me 
inquieta é não conseguir me lembrar com detalhes do que fazia quando completei 10 anos de formado. E 
constatar como a vida passa depressa. Felizmente, a vida me foi generosa e meu deu mais felicidade que 
dissabores. 
Nesse meio século, tivemos o privilégio de viver no período das maiores transformações da história da 
humanidade. Quando estávamos na escola, os mestres eram nossos softwares e a caneta nosso único 
hardware. Há 50 anos atrás, a maioria dos objetos que hoje constituem o nosso cotidiano sequer havia sido 
inventada. Participamos do advento do computador, da TV a cores, dos celulares e smartfones, da internet. 
Alcançamos a lua e nos preparamos para Marte. Nestes 50 anos nosso país teve 7 moedas, quatro planos 
econômicos e a inflação acumulada é de mais de 1 quatrilhão por cento. Em breve o conhecimento humano 
acumulado dobrará a cada par de meses. 
Nós estamos inaugurando uma nova era geológica: o Antropoceno. 
Em momentos de emoção como este, meu pensamento percorre toda uma trajetória de construção 
profissional, e vai além. Passa pela juventude e infância, pela saga de meus antepassados e segue ate o 
final do século XIX. 
D. Pedro II, o imperador que determinou a criação de Escola de Minas, não estava no Brasil quando Henry 
Gorceix a inaugurou há 139 anos, em 12 de outubro de 1876. Nosso ilustre imperador encontrava-se em 
visita à Síria, Líbano e Palestina, como parte de sua longa viagem de 18 meses por três continentes e mais 
de 100 cidades, que só terminou me setembro de 1877. Os diários desta viajem escritos por D. Pedro II 
encontram-se no Museu Imperial de Petrópolis, e revelam o fascínio do Monarca pelas relíquias sagradas da 
Terra Santa. Em contato direto com o povo daqueles países, D. Pedro II divulgou a existência de um grande 
reino cheio de oportunidades na América do Sul, que estava de braços abertos para receber aqueles que se 
dispusessem a emigrar para ajudar a construí-lo. 
As primeiras levas de sírios e libaneses começaram a chegar ao Brasil quatro anos após esta visita. O fluxo 
migratório se intensificou a partir do inicio do século XX com a chegada de mais sírios e libaneses, e de 
japoneses, italianos, alemães, português, espanhóis e tantos outros, que nos legaram sua cultura e 
oxigenaram a nossa já miscigenada raça. 
Meus avós chegaram ao Brasil em 1904, vindos da Síria. Aqui se radicaram, tiveram filhos e netos. Vieram 
movidos pela esperança, com o propósito de adotar com muito amor uma nova pátria. 
Assim, D. Pedro II está na origem da minha própria história, pois no mesmo ano de 1876 propiciou a 
fundação da Escola de Minas na qual eu viria a estudar, e plantou, lá no Oriente Médio, a semente para que 
meus avós viessem e eu nascesse brasileiro. 
Minhas raízes estão na Síria, este país hoje castigado por uma guerra cruel, que provoca uma diáspora sem 
precedentes na história moderna. 
Vejo com tristeza que a terra de meus antepassados está destroçada pela barbárie, obrigando milhares de 
famílias a emigrar sem destino certo, reféns da insensibilidade do mundo. 
Meus antepassados emigraram movidos pela esperança de encontrar uma nova pátria que lhes desse 
abrigo e oportunidade. E a encontraram. 
Os que hoje emigram não vão em busca de uma nova vida, mas são tangidos pelo medo da morte e pela 
perda da própria identidade. 
E para completar a angustia de assistir à morte de minhas raízes, vejo a destruição dos monumentos 
históricos da cidade síria de Palmira pelos bárbaros do Estado Islâmico. Minha mãe, brasileira, chamava-
se... Palmira. 
Ao lidar com estas estranhas ligações entre passado e futuro, retorno a esta querida Escola de Minas, berço 
de minha formação profissional e humana. Aqui fui apresentado aos valores que complementaram as lições 
de meus pais e nortearam para sempre toda a minha vida. 
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Vencido o duro vestibular e o tradicional trote, recebemos nosso primeiro diploma: um diploma de burro , 
conferido pela “república dos estudantes da Escola de Minas”. Dizia o diploma: “Os ultra elegantíssimos e 
sapientíssimos acadêmicos da Escola de Minas repugnantemente conferem ao infra- irracional Abexim  
jumentus este diploma de burro devido aos dotes por ele apresentados nas provas de coice, zurro, trote, 
andadura e outros mais elementares (álgebra, geometria, trigonometria, física, química, etc)...”. Tenho este 
diploma emoldurado em minha sala de trabalho, pois além da irreverente gozação, materializa a importância 
de sermos humildes. Não falo daquela humildade subserviente dos pobres de espírito, mas do 
comportamento humilde daqueles que sabem que nada sabem que não são donos da verdade, não 
importam quanto aprenderam ou que poder conquistaram. 
Feita a matricula na Escola de Minas, tornamo-nos membro da SICEG, a Sociedade de Intercambio Cultural 
e Estudos Geológicos. A primeira regra era: associado da SICEG não cola!  
Muitas vezes os professores ausentavam-se da aula durante as provas. Claro que a tentação de dar uma 
filada na prova do vizinho era grande, mas no geral resistia-se à tentação. Esta pequena regra ética-não se 
apropriar do conhecimento alheio- serviu para que, com mais maturidade, nós a reduzíssemos à sua forma 
mais simples e mais geral: não se apropriar do alheio. 
Penso que todos os ex-alunos de minha geração levaram muito a sério esta lição de não transigir com a 
honestidade e com a verdade. 
Já no primeiro ano da Escola, batemos de frente com um novo valor: a meritocracia. Éramos jovens, não 
sabíamos muito bem por que alguns professores eram tão intolerantes com a nossa natural tendência à 
coçação e exigiam pleno domínio da matéria para nos aprovar. E por que a recém-criada Fundação Gorceix, 
além de cuidar dos alunos mais carentes, dava também bolsas para os primeiros classificados no vestibular. 
Aos poucos fomos compreendendo, não sem pouco de revolta às vezes, que o mérito estava em cumprir o 
dever da melhor forma possível, e que às vezes era preciso ir além, superar-se, e persistir em superar de 
novo. A Escola de Minas nos aprimorou em perseguir sempre a qualidade e a eficiência em nossa atividade 
profissional. 
Humildade, ética, e a valorização do mérito  são princípios que herdamos desta casa e são a receita para 
tirar o nosso país desta crise sem precedentes que atravessamos. No Brasil contemporâneo, a coisa publica 
se transformou em coisa de alguns e o exercício do poder é reduzido a um desfile de incompetência, 
ambição e soberba. É uma pena que nossos dirigentes não tenham estudado na Escola de Minas. 
O fio condutor da minha vida foi sempre esta Escola. Quase todos os meus patrões, chefes e benfeitores 
são ex-alunos. E para completar, conheci Regina, minha mulher, nas suas próprias palavras “a alegria da 
minha vida”. Construímos juntos uma família maravilhosa. Quando fui apresentado ao meu futuro sogro em 
um memorável e tenso almoço familiar em Goiânia, descobri que o Dr. Demóstenes era engenheiro e havia 
sido prefeito da minha cidade, Anápolis. O campo de terra batida onde aprendi a jogar futebol tinha o 
pomposo nome de Estádio Municipal Mané Demóstenes. Meu sogro era também nome de uma simpática 
pracinha no bairro onde fui criado. E para coroar minha surpresa, Manoel Demóstenes Barbo de Siqueira era 
ex- aluno da Escola de Minas, turma de 1935, engenheiro brilhante, matemático e poliglota. 
Quero agradecer a Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas o privilégio e a honra de estar aqui 
hoje. Meu abraço e minha admiração ao seu presidente,Engenheiro Adilson Rodrigues da Costa e sua 
Diretoria. 
Minha homenagem a esta velha e querida Escola de Minas de Ouro Preto, e meu abraço fraterno ao seu 
atual Diretor, Prof. Issamu Endo, com quem tive o prazer de conviver na Amazônia de algumas décadas 
atrás, em um tempo de grande realização profissional e pessoal. Deste tempo trago boas lembranças e o 
meu filho Raoni, gestado e nascido na sombra daquela floresta. 
Para a Fundação Gorceix, que realiza um inestimável trabalho de apoio à Escola de 
Minas desde sua fundação em 1960, tenho palavras de agradecimento. Quando 
estudante mereci dela uma bolsa de estudos e hoje a honra de abraçar seu Presidente, 
Prof. Cristovam Paes de Oliveira e de fazer parte do seu Conselho Curador. 
Termino com uma palavra sobre a importância das Repúblicas de Ouro Preto, estes 
lares comunitários que consolidam a formação social e humana da comunidade 
acadêmica desta cidade. 
Homenageio aqui as Repúblicas que completam este ano seus jubileus, e estendo esta 
homenagem a todas as demais Repúblicas completando o brado primal da minha querida e cinquentona 
República TX. “Para frente e para o alto, Repúblicas de Ouro Preto”! 
Muito Obrigado. Elmer Prata Salomão, Turma de 1965 . 
 
 

Onde estiver, esteja conosco, é a tradição Emopiana 
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Discurso do 33º Diretor da Escola de Minas no 139º Aniversário da Escola de Minas-UFOP -  2015 
Magnífico Reitor da UFOP Prof. Marcone Jamilson Freitas Souza na pessoa de quem cumprimento os 
demais membros da mesa, professores, homenageados e amigos desta casa. 

 Inicio a minha intervenção reconhecendo que hoje é, essencialmente, um dia de homenagens, mas também 
é dia propício para mostrar o nosso compromisso com a sociedade em construir e oferecer a melhor 
instituição de ensino, pesquisa, extensão e inovação em engenharia e arquitetura e urbanismo, olhando 
para frente e para o alto. 

 Primeiramente, gostaria de parabenizar os ex- alunos das turmas de 1995, 1996, 1980,1990 e 2000, que 
completam 60, 50, 35,25 e 15 anos de formados, respectivamente. 

 Hoje, oficialmente, encerramos com êxito o I Fórum de Ciência e Tecnologia Escola de Minas, um evento 
instituído pela Escola para a promoção de debates e apresentação de trabalhos científicos e inovação 
tecnológica congregando lideranças empresariais e acadêmicas, assim como intelectuais e 
empreendedores/inovadores. Tivemos a participação maciça de estudantes, professores e profissionais da 
iniciativa privada. O sucesso do evento só foi alcançado com o patrocínio de empresas e instituições 
nomeadamente CAPES CNPq, FAPEMIG, SAMARCO, VALE/ITV, SINDIEXTRA, GERDAU, SINGEOMG, 
IHG de MINAS GERAIS, CREA-MG, THYESSEN KRUPP, CIMEC, FUNDAÇÃO GORCEIX e a A3EM. 

 Hoje é um dia de festa por vários motivos. Um deles é comemorarmos o aniversário da Escola de Minas, 
instituição em que decidimos dar os primeiros passos rumo a construção de uma carreira profissional e por 
que não de um projeto de uma nação solidária. O outro e talvez o maior importante e essa reunião de 
pessoas que representam uma parte da historia dessa instituição. 

 Fazemos a história através do nosso cotidiano, do nosso trabalho, da nossa contribuição para a construção 
de alicerces para gerações futuras. Estarmos hoje aqui reunidos com todos vocês, homenageados, é o 
grande motivo da nossa festa e da satisfação. Podemos dizer que aqueles que os sucederam têm sabido 
honrar essa história e tem ajudado a manter o nome e a tradição dessa Escola. 

 O passar do tempo implica em mudanças que são impostas pelas transformações por que passam a 
sociedade e o próprio conhecimento. Estas transformações nos motivam a projetar para a Escola de Minas 
compromissos e ações que sejam coerentes com o nosso tempo e o nosso momento sem macular a história 
e a tradição. Buscamos dar continuidade a proposta de sermos uma grande Escola comprometida com suas 
raízes e incorporando as inovações tecnológicas de nosso tempo. Sabemos que essa e uma proposta 
ambiciosa, mas não podemos pensar de forma diferente, pois sabemos a importância da Escola de Minas e 
da Universidade no panorama e internacional e temos consciência da nossa responsabilidade como 
instituição de ensino, pesquisa, extensão e inovação. 

 Muitos dos que aqui estão já conhecem a nossa proposta e dela participam de diferentes maneiras, mas 
hoje me dirijo a vocês egressos da Escola há 60, 50, 35, 25 e 15 anos para apresentar de forma breve 
nossos projetos que iniciamos há dois anos, dentro de um projeto de uma Escola de Minas inovadora e 
progressista como cabe a uma instituição de ensino do nosso porte integrante da Universidade Federal de 
Ouro Preto. 

 A Escola de Minas conta hoje com 9 cursos de Engenharia: Engenharia de Minas, Civil, Metalurgia, 
Geológica, de Controle e Automação, Produção, Ambiental e Mecânica e o curso de Arquitetura e 
Urbanismo. Em breve teremos mais um curso: a Engenharia Urbana. Nesta ocasião a nossa comunidade 
acadêmica será formada por 200 docentes, 63 técnicos administrativos em educação, 3500 alunos de 
graduação e 490 alunos de pós- graduação. 

 Várias oportunidades se apresentam para a Escola de Minas seja em função da expansão com a 
implantação de novos cursos seja pela renovação do quadro docente. Decorre deste processo novos 
programas de pós- graduação acadêmica e profissional, ampliação do parque laboratorial; implantação de 
novas tecnologias e práticas pedagógicas, modernização dos projetos pedagógicos dos cursos. A 
reestruturação do organograma da Escola e institucionalização de diversos órgãos de ensino, pesquisa, 
extensão e cultura é hoje uma realidade, estabelecendo-se novos padrões de governança corporativa; com 
criação de órgãos administrativos que dão suporte ao desenvolvimento das atividades de pós-graduação, 
pesquisa e inovação tecnológica. 

 Saibam Senhores que a Escola de Minas congrega 26 entidades estudantis, atuando como entidades de 
caráter político, cultural, empreendedorismos e desportivo além de programas especiais como os grupos 
PET’s. É uma força institucional e tanto e a Escola de Minas se orgulha disto. Estamos discutindo com elas 
um novo modelo institucional de gestão para fazer frente às necessidades do mundo atual. 

 Implementamos as Câmaras Administrativa e Acadêmica(de Graduação e de Pós-Graduação) além de 
instâncias intermediárias com a função de analisar, avaliar e propor soluções acadêmicas e administrativas 
no sentido de aproximar os departamentos, colegiados de graduação e pós-graduação e as instâncias 
superiores na busca contínua  da excelência dos seus cursos. 
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 Consolidamos os setores administrativos tais como: Relação Escola- Empresa; Relações Internacionais, 
Comunicação Institucional, Tecnologia da Informação, Legislação e Normas, Projetos Estratégicos de 
Inovação e Gestão Tecnológica. 

 O Centro de Pesquisa e Tecnologia da Escola de Minas já é uma realidade cujo objetivo fundamental e 
potencializar e dinamizar a produção científica e a inovação tecnológica, buscar maior aproximação com a 
iniciativa privada e órgãos governamentais visando maior integração no modelo da tripla hélice qual seja a 
Universidade a Empresa e o Governo. Nesse sentido, incluímos a instalação do Instituto Tecnológico Vale-
Mineração no Campus da UFOP, que ontem lançamos a Pedra Fundamental da construção do Parque 
Laboratorial do ITV.  

 Concluímos a elaboração de um Plano Diretor de infraestrura para que possamos planejar o melhor 
desenvolvimento das atividades acadêmicas relacionas ao ensino, à pesquisa e à extensão e inovação 
tecnológica. 

 Esta em curso a reestruturação da nossa página dos departamentos acadêmicos, dos órgãos colegiados, 
dos laboratórios, dos programas de pós- graduação, dos núcleos acadêmicos e demais entidades e órgãos 
da EM, visando informar melhor a comunidade interna e a sociedade sobre as ações e o conhecimento 
produzido. 

 Sabemos que o presente de uma instituição se edifica sobre os valores construídos ao longo de sua 
história. Nesse sentido, Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas desempenha esse papel em nossa 
instituição, testemunho da evolução cientifica e tecnológica, atua como centro produtor e difusor de 
conhecimento. Incluem-se ainda neste contexto a Biblioteca de Obras Raras e o Arquivo Permanente da 
Escola de Minas. 

 Destacamos e reconhecemos como valor agregado o fortalecimento dos vínculos com os ex- alunos através 
da Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas e das SEMOP’s bem como as entidades estudantis, 
que com energia, inquietude e criatividade tem contribuído para manter viva a chama da mudança. Neste 
campo, para atuarmos com mais energia fundamos no dia 7 de outubro, quarta-feira passada, com a 
presença maciça de professores, alunos e ex- alunos de graduação e pós- graduação a REDE ALUMMI 
ESCOLA DE MINAS. É uma rede que irá congregar egressos de todos os cursos da Escola de Minas nos 
níveis de graduação, especialização, mestrados, doutorado e pós-doutorado e os atuais docentes e 
discentes da Escola de Minas com a missão precípua de contribuir para a excelência do desempenho e 
atualização profissional dos seus copos docente,discente e de seus egressos. 

 A Rede Alumni Escola de Minas se comunicará com seus Membros por meio da plataforma profissional 
LINKEDIN. 

 Portanto, solicito aos que já possuem um perfil no LINKEDIN que promovam a sua atualização inserindo no 
campo Formação Acadêmica a ESCOLA DE MINAS como a célula primeira de sua formação. E para 
aqueles que não têm perfil, solicito que faça para que possamos congregar o maior número de egressos na 
plataforma e cumprir a MISSÃO da Rede qual seja a de promover o intercâmbio e o congraçamento entre 
os seus egressos, estreitar o relacionamento entre o Alumni e a Escola de Minas para produzir benefícios 
mútuos e contribuir para a excelência da instituição. Com esta forma de atuação a Rede Alumni Escola de 
Minas irá se consolidar como uma referência e um meio para a promoção da interação e desenvolvimento 
sociocultural e profissional dos seus membros. 

 Iniciamos o dia de ontem, com primeira reunião do Conselho Consultivo da Escola de Minas, órgão criado 
com o objetivo de traçar estratégias e prospectar idéias e soluções para a excelência acadêmica e melhor 
inserção no setor industrial um canal de comunicação formal necessário, sintonizado com as melhores 
práticas das melhores universidades do mundo.  

 O projeto para a Escola de Minas propõe expandir seus cursos de graduação como o da Engenharia 
Ambiental, criar novos cursos como o curso de Geofísica Aplicada e Engenharia Química, criar novos 
programas de pós- graduação nas áreas das engenharias Mecânica e Controle e Automação, Produção e 
Ambiental e na área de Arquitetura e Urbanismo e ampliar os já existentes. Para isto precisamos equacionar 
três questões fundamentais: geração de espaço físico, recursos para a expansão da infraestrutura física e 
capacitação docente. 

 Completamos o processo de reestruturação administrativa da Escola de Minas, iniciado em 2013, cremos 
que a instituição esta preparada para enfrentar os reais desafios da excelência acadêmica e se reafirmar 
como uma instituição sólida na área mínero-metalúrgica, abrindo novas fronteiras de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico e formular estratégias de inserção internacional. 

 Mirando para o futuro não muito longínquo, é preciso preparar a Escola para reciclar e reinventar com a 
inserção de novas áreas de conhecimento multi e transdisciplinar, obviamente, sem esquecer a base da 
engenharia. 
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 Para toda essa transformação a Escola de Minas conta com a sua fundação de apoio, a Fundação Gorceix. 
Ela é nossa parceira estratégia para o desenvolvimento acadêmico e administrativo da 
Escola de Minas. Iniciamos a preparação de um ambicioso modelo de relacionamento 
institucional decorrente de um planejamento estratégico FG. Está previsto a 
construção de 15 programas institucionais cobrindo todo espectro da missão da 
Fundação desde o auxilio aos alunos carentes até à pesquisa e a inovação 
tecnológica. 

 Pensamos que assim, estejamos cumprindo o ideal de GORCEIX. 
 Cum mente et malleo. Simples assim . 
 Um abraço fraterno a todos e lembrando que temos um encontro marcado daqui a um 

ano. Até lá.  
Prof. Issamu Endo, Turma 1980, 33º Diretor da Escol a de Minas-UFOP. 
 
Discurso do 15º Reitor da UFOP no 139º Aniversário da Escola de Minas-UFOP – 2015 
Caros ex- alunos, 
Vocês são a razão de nossa existência e o nosso org ulho . Como ex-alunos que são, claro, sabem que o 
sucesso de vocês é também o nosso sucesso, e como tal pela co-responsabilidade que têm com nossa 
Instituição precisam saber o que há de novidade desde que se formaram. Assim farei um breve apanhado, 
incluindo as notícias mais recentes. Também passamos a receber mais alunos estrangeiros. Se em 2013 
eram 8 alunos. Em 2014 foram 56, e neste ano já passa de 100. Para apoiar a internacionalização, estamos 
produzindo históricos escolares em inglês e com certificação digital.  
 Fomos a primeira universidade federal em nosso pais  a fazer isso! 
Se vocês, ex- alunos quiserem gerar seus históricos, ok, isso é possível. Temos um sistema que faz isso 
automaticamente. Em termos de avaliação de cursos, tanto pelo MEC quanto pelo guia de estudante Editora 
Abril, dos 9 cursos de graduação da Escola de Minas , todos os que foram avaliados obtiveram conceito 4 
ou 5, numa escala que vai até 5 . Esse foi um pequeno apanhado de ações importantes que temos feito 
para melhorar a formação de nossos alunos e contribuir para o desenvolvimento de nosso país, em 
partículas da região em que estamos inseridos. 
Como ex-alunos que são, pela paixão que têm para com a nossa Escola, estamos de portas abertas para 
receber suas opiniões e orientações para definir o rumo a seguir. Somos uma universidade com mais de 860 
professores , dos quais 70% doutores, mais de 800 técnicos- administrativos , e aproximadamente 14000 
alunos  distribuídos em 50 cursos de graduação  em todas as grandes áreas de conhecimento, e 38 cursos 
de pós- graduação  strictu-sensu, com mestrados e doutorados. 
Desses cursos de pós-graduação, o mais novo na Escola de Minas é o doutorado em Engenharia Mineral, 
iniciando em agosto deste ano.  
Temos intensificado a relação com o setor produtivo, aproximando a indústria da academia. A prova mais 
contundente disso foram os eventos realizados ontem, que entre outras autoridades, contou com a presença 
do Presidente da Vale, Murilo Ferreira, e do Presidente da Samarco, Ricardo Vescovi de Aragão.  
Com a Samarco, assinamos um acordo que prevê esforços para a complementação da formação acadêmica 
de nossos alunos. Entre esses esforços, destaco o credenciamento de profissionais voluntários da 
SAMARCO para ministrarem aula da disciplina de Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional na 
mineração. É a própria empresa contribuindo, com o seu conhecimento, para preparar melhor nossos 
alunos. Um acordo também em construção prevê transferência de tecnologias desenvolvidas pela Samarco 
para que elas possam ser difundidas para população de nossa região, e favorecer o desenvolvimento 
regional. 
Com a Vale, fizemos a inauguração do Centro Tecnológico de Geotécnica  Aplicada, que é prédio de 
laboratórios para o qual a Vale aportou 2/3 dos recursos necessários para a sua construção, e é  a base 
para os cursos de mestrado e doutorado acadêmico em geotecnia e mestrado profissional em Engenharia 
Geotécnica. Além disso, fizemos o lançamento da pedra fundamental do parque de laboratórios do ITV, que 
será construído no campus da UFOP, ao lado do prédio de laboratórios da Escola de Minas. A expectativa é 
que o prédio do ITV esteja concluído ate o inicio de 2017. 
Quero deixar registrado aqui a nossa gratidão aos ex- alunos Marconi Tarbes Vianna e Humberto Ramos de 
Freitas, que foram fundamentais no estabelecimento desta parceria. 
Fruto da parceria com o ITV, submetemos à CAPES, neste ano, uma proposta de Mestrado Profissional em 
Instrumentação, Controle e Automação de Processos de Mineração. Em fim, uma aproximação clara e 
efetiva com o setor produtivo, em que o maior beneficiário, é o nosso aluno.  
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Temos também dado um salto significativo na internacionalização. Intensificamos o 
número de convênios com instituições estrangeiras, inclusive com direito da dupla 
diplomação, com é o caso dos convênios com a Universidade de Palermo, na Itália, e 
de Douais, na França. 
De 2012 até agora, enviamos para intercâmbio estudantil no exterior, mais de 1000 
alunos. Com a Implementação da rede Alumni, de ex- alunos, a que se referiu o Prof. 
Issamu, esta interlocução com vocês será facilitada. 
Precisamos manter a Escola de Minas sempre na posição de destaque  em suas 
áreas de atuação, e a contribuição de vocês nesse processo e essencial.  
 Vida Longa à Escola de Minas !  
Prof Marcone Jamilson Freitas Souza, Turma 1982, 15 º Reitor da UFOP .  

 

Centenário do CAEM 

 
1)Convite da posse da Diretoria de 1952. 2)Livro das descrições das fotos expostas. 3)Selo Comemorativo. 

 

 
1)Quadros dos Presidentes recuperados por Geraldo Almeida Fonseca, com o 1º Presidente. 2)Quadros das 

Diretorias de 1969 a 2015. 3)Pin comemorativo do 100º Aniversário da CAEM. 

 

 
1)Placa alusiva ao Centenário do CAEM.2)Sala de Jogos  e o piano. 3)Mesa da Assembleia: Arthur Garcia 

Lara, Presidente do CAEM/2015, Prof. Cristovam Presidente Executivo da Fundação Gorceix, Prof. Issamu, 

Diretor da Escola de Minas, Prof. Marcone, Reitor da UFOP, Geraldo de Almeida Fonseca, Presidente do 

CAEM/1950, Felipe Guerra, Secretário de Turismo de Ouro Preto. 
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Mais Doze 

 
Pin Cristal da Turma 2000, Pin Rosa da Turma 1980, e as camisas da Turma 1975 (Jubileu Rubi) 

Almoço de 14/10/2015 – Visita dos ex-alunos de Cuiabá/MT 

 
Fotos: 1)Ronald, Serafim Melo, Prof. José Jaime, Cesarino Cavalcante, Benedito França(BiCampeão pela 

Adem 1968/70) e esposa Maria da Conceição. 2) Paulo Mendes, José Lúcio, Geraldo, Lauro, Cipriani, Hugo, 
Epifênio, Márcio, Toledo, Fusaro e Lellis.  

BH em 21 de Outubro de 2015 

 
Fotos: 1)Prof. José Jaime, César Rolim, Naldo, Antônio de Pádua, Marcos Dias, Marcos José Azis e Nelso. 
2)Márcio Paulo Furtado, Alexandre, Floriano, Lanna, Euripedes, Ronald, Mendo, Gentil, Márcio e José 
Campello, visitante, 3)Mesa redonda: Bicalho, Epifânio, Lauro, Lázaro, José Ary, Marcos Tadeu, Caio, 
Fortunato e Hugo. 

Nosso 1.467º Encontro em 28/10/2015 – Chegaram as t aças, tulipas e copos 

 
Fotos: 1)Ricardo Lara, Bicalho, Ary, Mendo,Toledo, Villanova e Prof.Adilson. 2)Ary, Mendo, Toledo, 

Prof.Adilson, Antônio, Hugo e Prof. José Geraldo. 3)Tulipa, Copo e Taça 2015. 
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Lembranças Centenárias e Tradições 
Um encontro de ex-Alunos da Escola de Minas  muita alegria e paz com a felicidade e amizade que parece 

ser de longa data, é a tradição de ser ex-Aluno da Escola de Minas de Ouro Preto da UFOP . 

Notícias da Escola de Minas, A³EM e Semops : 
� ANUIDADE da A³EM  (CNPJ 18.295.766/0001-06): Aprovada na Assembléia da A³EM no dia 

09/10/2011, às 15,30 horas, no Salão Nobre da Escola de Minas, CA²EM. Valor R$ 1,00 faça sua 
adesão no site WWW.a3em.org.br e participe da Assembléia no 12 de Outubro.  

� Na ART, no campo denominado ENTIDADE, coloque 0019 – é o código da A³EM.  
� Opte junto ao CREA-MG  pela A³EM, temos 2 conselheiros na Câmara de Geologia e Minas. 

Para recebermos o repasse da ART da Resolução nº 1.032-30/03/2011 e a DN nº 30-CREA/MG. 
Desde 14 de agosto de 2014 temos o site da A³EM: WWW.a3em.org.br  

Notícias de nossas Semop’s: 

A³EM – Contacte com a Secretária: a3em.hg@gmail.com  ou no site www.a3em.org.br. 

Semop-HG – Encontro toda terça  às 18 horas na Casa dos Antigos Alunos em Ouro Preto-CA²EM 
Semop-Rio -  Desde a quarta 31/07/2013 - CLUBE MILITAR-18º ANDAR. R$50,00 por pessoa.  
Semop-Lima  – Encontro na primeira sexta do mês no Restaurante Brazuca. 
Semop-ES  - Desde a quarta 14/08/2013, almoço no "Canto da Roça", Praia do Canto, com comanda. 

Semop-BA  – Sempre uma curriola para botar o papo em dia e aproximar.  Venham participar da 

nossa curriola do mês de novembro de 2015! Vamos botar o papo em dia e beber uma cerveja em um 

passeio de escuna na Baía de Todos os Santos! Nossa curriola (passeio de Escuna)  no sábado (14/11/2015),  

Local: Terminal Marítimo (Mercado Modelo).Horário: 8 horas da manhã 

Espaço para Colocações e Comunicados : 
Como antigos alunos temos o dever de colaborar para pleno desenvolvimento da Escola de Minas... 

Escola de Minas, Ouro Preto e Fundação Gorceix. (O trio de Ouro) 

Ouro Preto: Cidade Patrimônio da Humanidade  – 2ª Parte  
 A década de 1950 foi meu período de estudante na Escola Nacional de Minas, Metalurgia e Civil da 
Universidade do Brasil (nome da época). 
 Em média a Escola de Minas, neste período em que estudei, tinha 120 alunos e seis (6) anos para 
se formar, podendo ser cinco (5) se abrisse mão da Engenharia Civil (saindo Minas e Metalurgista). Em 1950 
Ouro Preto tinha apenas 8 automóveis: 1 do médico (Dr. Sartori), 3 de professores (sendo 2 da Escola e 
Minas e 1 da Escola de Farmácia), 1 do Hotel Toffolo, 1 motorista de praça/táxi e por último,1 de Padre 
Rocha, Diretor do Colégio Arquidiocesano, onde estudei (1947 e 49) e mais 1 que não sei de quem. 
 Hoje, são milhares que entopem as ruas, principalmente a rua Direita, ofuscando as belas fachadas 
dos casarios, pela quantidade deles e pelo reflexo que o sol provoca, incidindo em suas capotas, que pena. 
 Com a cidade limpa e deserta em vários pontos dela, haviam-se agrupamentos de gente ao som do 
violão cantando e fazendo versos para sua amada com belas canções como: É a ti flor do céu, Sereno da 
madrugada, Amo te muito, Dorme meu anjo lindo, Alecrim e a famosa “Perpétua que se cheirasse seria a 
rainha das flores, sem se importarem com o tenebroso frio daquelas noites de inverno. A Perpétua era muito 
cantada, pois a cada refrão cantado faziam-se, de improviso versos, madrugada a dentro. Já dizia o 
compositor e poeta diamantinense, Carlos Felipe: seresta e cousa muito séria, dela, participam todas as 
causas boas da vida: o amor, a lua, as estrelas e a beleza das canções. Uma boa noite de “seresta” é causa 
que não se esquece nunca. Seresta é musica e música é cultura, além do bem que faz à alma. 
 Cheguei menino em Ouro Preto (17 anos) e saí homem (26 anos), graduando-me em Engenharia de 
Minas, Metalurgia e Civil, com caráter formado pelos íntegros professores e pelo convívio com a boa gente 
Ouropretana. Agora formado e casado, estava pronto para o embate da profissão que escolhi, com 
responsabilidade e o propósito de muita luta, pautada na verdade e ética profissional. 
 Assim, o tempo passou e fui levando a vida. Hoje, 59 anos de formado, 56 de casado, 3 filhos e 4 
netos, com bisneto a vista, com a graça de Deus, junto de minha família, a SEMOP, viagens, quanto houver, 
festas, sendo a principal a 12 de Outubro, onde se comemoram o aniversário de criação da Escola de Minas. 
 Saudades,tenho muitas, inclusive do convívio com os colegas da Escola e da Republica Serigy, 
visitando-a sempre que vou as comemorações do aniversário da Escola de Minas. 
 Nela morei 8 anos convivendo com os Serigyanos pacifica e fraternalmente, dividindo as tarefas e 
onde aprendemos a nos organizar, transformar  as dificuldades em desafios, os sonhos em realidade e a 
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nossa vida como parte da vida de outras pessoas. Portanto a República foi para mim um aprendizado para 
enfrentar a vida profissional. A seguir, dedico a Ouro Preto e a Serigy uns versinhos, com emoção, 
lembrando do meu querido ex-professor e poeta Moacyr do Amaral Lisboa a quem busco inspiração. 
 Concomitantemente com as comemorações do aniversário da Escola de 
Minas, as Repúblicas também comemoram não só os seus aniversários de criação 
bem como o número de anos de formandos: 5, 10, 15, 20, 25(prata), 50(ouro), 55, 60, 
65 e se possível 70 anos. 
 Tudo isso, com muita cerveja, churrasco e música num ambiente alegre de 
confraternização entre os atuais e os antigos republicanos, e convidados ao som de 
uma boa banda. A seguir, os versos a que não me referi, anteriormente, em 
homenagem ao meu saudoso mestre, poeta e professor de botânica e zoologia. Olha 
que o curso era para engenheiros de Minas, Metalurgia e Civil. 
 Muito obrigado, Sebastião Peixoto Toledo , Turma 1956 
Ouro Preto tem:    República Serigy: 
Tem saudade e fantasma   Serigy foi minha casa, 
Tem São Chico na escuridão   Cravada ao pé da serra 
Tem ouro nas rochas    Agora vamos todos ouvir 
Tem ouro na aluvião.    Seu estrondoso grito de guerra 
Ouro preto cidade histórica   Pelos seus 67 anos vividos 
Tem museus e Escola de Minas  Parabéns à Serigy 
Além das pedras preciosas   Confesso sentir agora 
Tem histórias divinas.    Muitas saudades de ti. 

Onde estiver esteja conosco é nossa tradição 
1-“Com satisfação venho lhes informar que temos já um grupo de emopianos permanentes  na Austrália, e 
que já se reúnem regularmente para o 12 em Perth. Para vocês terem uma idéia, fizeram uma camisa do 12 
Austrália deste ano. Estes encontros tem sido liderados pelo colega Língua-Jardim de Alah, Fábio de 
Figueiredo Brandão, Turma 1994, peço-lhes o favor de orientarem/colaborarem com êle, para a criação da 
SEMOP AUSTRÁLIA . Provisoriamente, sugerí que comece a usar um livro, registrando as reuniões, com os 
nomes dos presentes, datas e fatos relevantes. Favor passem a bandeira/brasão da Escola para êle em 
forma digital. Vamos lá SemopAustralia : no longer down under . Abraços a todos”, (Zander Pontes 
Ferreira ,Turma 1977). 
 
2-“Todos os anos meu pai Francisco das Chagas Pinto Coelho, Turma 1949, relembra o aniversário da 
Escola de Minas  de Ouro Preto  e lamenta não poder estar presente. De cabeça, aos 89, está muito bem. 
Fisicamente, por problemas de coluna, não tem mais o equilíbrio necessário para viajar, principalmente para 
uma cidade ladeirosa. Portanto, agradecemos o convite e enviamos a todos um grande abraço!” Por Ana 
Massa, sua filha. 
 

 
Recortes de notícias de Kleber Farias Pinto , Turma 1959, com o Presidente Getúlio  e Governador de 
Minas JK,  autografo do Niemeyer , e histórias. Fundador de República Formigueiro e Cônsul do Senegal em 
Brasília, além de Conselheiro da Fundação Gorceix , presente em todas festividades da Escola de Minas .  
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Notas Tristes : 
� Com tristeza comunicamos o falecimento em 04/10/2015, na Serra do Cipó/Lagoa Santa-MG do ex-

Professor Roberto Nogueira Cardoso, História Natural USP/1958. Aos familiares e amigos nossos 

votos de pesar, conforto e solidariedade. 

� Com tristeza comunicamos o falecimento em 09/10/2015, em Belo Horizonte do ex-Aluno 

Engenheiro de Minas Metalurgista e Civil Amaro Lanari Guatimosim, Turma 1951, ex-Presidente 

da ACESITA, morou na República Casuarinas, atrás da Escola de Minas, filho de Gil Guatimosim, 

Turma 1913, um dos fundadores da Cia Siderúrgica Mineira em Sabará. Aos familiares, ao irmão 

Cássio Lanari Guatimosim, Turma 1953, e amigos nossos votos de pesar, conforto e solidariedade.   

� Com tristeza comunicamos o falecimento em 13/10/2015, em Ouro Preto, ex-Aluno Engenheiro 

Metalurgista Paulo Shiguemassa Oshiro, Turma 1982, Professor do IFMG-Campus Ouro Preto. Aos 

familiares e amigos nossos votos de pesar, conforto e solidariedade. 

� Com tristeza comunicamos o falecimento em 21/10/2015, em Ipojuca-BA do ex-Aluno Engenheiro 

de Minas Metalurgista e Civil José Corgosinho de Carvalho Filho, Turma 1955, morou na República 

Pif Paf, livro República dos Estudantes, pág 273. Fundador e Presidente da FERBASA, empresa que 

este ano comemorou 54 anos de atividades no ramo mínero-metalúrgico e é uma das 20 maiores 

da Bahia. Natural de Abadias, hoje Martinho Campos-MG, formado em 1955 foi trabalhar no 

Paraná, na Cia Carbonífera Cambuí de lá foi em 1957 para NOVACAP, e fundou em 1957 a J.Carvalho 

Filho, e em 1961 a FERBASA–Ferro Ligas da Bahia, em Ipojuca-BA, único produtor de ligas de ferro-

cromo nas Américas. Em 1975 criou a Fundação José Carvalho, que educa crianças e beneficia mais 

de 5.000 jovens, que recebeu todas suas ações da FERBASA. A essência desse visionário sempre foi 

baseada em um lema que sempre levou consigo “morrer rico é falta de imaginação, preciso fazer 

mais do que isso”. Aos familiares, colegas e amigos nossos votos de pesar, conforto e solidariedade. 


