
 

 

 
SEMOP- BH – A³EM 

Sociedade dos ex-alunos da Escola de Minas de Ouro Preto em BH. 

INFORMATIVO: 10/ 2007 - Belo Horizonte – Julho/2007 

Encontros toda Quarta-feira, Almoço no Minas II às 12:00hs 
       Primeira Quarta é dia da Homenagem aos ex-Presidentes da Semop-BH 

 

 
Diretoria da SEMOP BH 2006/07 – Eleita em 26/Jun/2006. 
Presidente – Aloysio Sá Freire de Lima – Turma 1948  
1° Vice – João Batista Sabino – Turma 1951 
2° Vice – João Epifânio de Andrade Lima – Turma 1962 
Secretario – Fernando Antonio Peixoto de Villanova – Turma 1979 
2° Secretario – José de Matos Neto – Turma 1964 
Tesoureiro – Hugo Lukschal Soares – Turma 1964 
2º Tesoureiro – Floriano Garcia Costa – Turma 1964 
Diretor Social – Waldemar Abreu Coelho – Turma 1978 
Diretor Social Adjunto – Rogério Junqueira de Melo – Turma 2002 
 

Nota: Devido ao grande número de informações voltamos à periodicidade mensal.  
Na ART, no campo denominado ENTIDADE, coloque 0019 – é o código da A³EM. 
 
Uma correção do Informativo 09: 
 Oh! Escola de Minas de Ouro Preto,  

que a minha vida aos poucos vai consumindo. 
 Oh! Escola de Gorceix e outros bambas  

que aqui passaram, se formaram e já se foram. 
 Minha vida é um constante penar;  

Outra coisa já não faço que estudar. 
 Oh! Escola de Minas de Ouro Preto  

onde um dia hei de me formar! 
(trecho da Canção da Escola de Minas, letra de Cássio Elísio de Figueiredo Damázio, Turma 1943, que é 
cantada com a música Oh! Sweet mystery of life). 
 
Flávio Stockler de Queiroz Pimentel, ex-Aluno que faleceu antes de se formar, viveu nos anos 50 é o 
autor do hino, letra e música: 

"Engenharia, meu ideal. 

Engenharia, não tens rival. 

Tua bandeira, nosso pendão 

És pioneira, da evolução. 

OH  Escola de Minas querida,  

Casa de singular tradição. 

Tua fama já é conhecida,  

Nos limites de toda nação. 

Se teu nome engrandece o passado, 

O teu filho agiganta o porvir,  

No valor de teu corpo discente 

É que o novo Brasil vai surgir." 
 
(colaboração de Cid Marcos Esteves Neves, Turma 1960) 
 

Inscrição Honrosa no Livro da SEMOP-BH: Com 25 presenças no ano você terá além da 

Homenagem na 4ª Quarta feira de Janeiro com a Inscrição no Livro de Atas da Semop-BH um 
Diploma da Semop-BH. O objetivo é manter viva nossa Tradição de Escola de Minas.  
 



 
 
                      Homenagem aos ex-Presidentes em 01/08/2007: (Primeira Quarta de Agosto) 

 1 - 1988 – Antônio Augusto Andrade Oliveira - Turma 1958 
    2 - 1989 – Oleíses Luiz Oliveira Bonanato - Turma 1962 
    3 - 1990 – Hélder Parente Prudente - Turma 1957 (2º Mandato) 
    4 – 1991/92 - Paulo Alberto Vilela Guimarães - Turma 1963 
 
Palavra de nosso Presidente na Homenagem aos ex-Presidentes em 04/07/2007:  
Caros colegas e queridos amigos 
Este é mais um momento de alegria eis que estamos em nosso encontro semanal e com a particularidade 
de prestarmos nossa homenagem a mais 4 ex-Presidentes de nossa Semop-BH. 
Eles, com dedicação criatividade e trabalho, em suas respectivas gestões, administraram esta SEMOP BH e 
assim possibilitaram que ela hoje esteja viva nos proporcionando a alegria do convívio fraterno onde 
semanalmente relembramos a nossa sempre querida Escola de Minas. 
As Semops esforçam-se na perpetuação desse espírito de Gorceix que visa a excelência, através da 
competência, do trabalho, da honestidade de propósitos. Viva a nossa Escola de Minas! 
 

 
Foto: Homenageados de Julho/2007: Cyro Cunha Melo, Francisco Carlos Pinheiro Faro, nosso 
Presidente Aloysio Sá Freire de Lima, Afonso Celso de Araújo Vale e Paulo Von Krüger, e José Ari 
Gomes Adeodato a frente. 
 
AFONSO CELSO DE ARAÚJO VALE 
Engenheiro Metalurgista, Turma de 1968, foi presidente da Semop-BH em 1980. 
Por motivos particulares não pode comparecer em Junho mais esteve em Julho presente para ser agraciado 
com nossa lembrança. Casou com Maria do Carmo Correa, com quem tem 3 filhos, Paloma, Afonso Jr. e 
Giancarlo. Iniciou sua vida profissional na Acesita, depois de pos-graduar-se em Engenharia Econômica, foi 
trabalhar no Banco de Investimento BIB, e seguindo na Açominas desde seu início onde ficou até os anos 
90, de onde saiu para ser Diretor da GAP-Consultoria e Representações empresa com negócios em 
siderurgia e logística em ferrovia.  
 
FIDÊNCIO MACIEL DE FREITAS 
Engenheiro Civil, Turma de 1969, Presidente da Semop-BH em 1981.  
(Por motivos particulares não pode comparecer à Homenagem da Semop-BH, mas fica aqui nosso 
reconhecimento pela sua atuação frente a Semop-BH) 
 
PAULO VON KRÜGER 
Engenheiro de Minas, Metalurgista e Civil, Turma de 1966, Presidente da SEMOP-BH em 1982/83. 
È filho do ilustre professor de várias gerações da Escola de Minas Dr. Walter José Von Krüger, 
Turma 1938. 



 
  
FRANCISCO CARLOS PINHEIRO FARO 
Engenheiro de Minas, Metalurgista e Civil. Turma de 1959, Presidente da Semop-BH em 1984/86. 
Casou-se com Cordélia Luiza Versiani, com que tem os filhos Marta, João Carlos, Lucas e Thiago. Formado 
foi para CVRD, saindo para Meridional, em Lafaiete e Corumbá, retornando à Minas foi Professor de 
Geometria Descritiva na Escola de Minas e entrou para MBR onde aposentou-se. 
Um Conto do Xico Faro: Vindo de Sergipe, chegou ele, Kleber Farias e Arnóbio Alves a Ouro Preto, em 
Março de 1952, hospedando-se na Pensão Central e estudando no Colégio Arquidocesano de Ouro Preto 
que tinha a frente o Pe. José Filgueiras da Rocha. 
Numa ida a passeio de domingo ao Campo da Barra para ver um dos clássicos da época, na volta subindo 
pela Rua Xavier da Veiga viu que ao lado de uma casa dos Pimentas havia uma desocupada, e na segunda 
feira estava lá procurando saber de quem era e antes de terminar o mês de março daquele ano entrava 
para casa fundando com o outros colegas e amigos a República do Formigueiro. 
Como aluno destacou-se como líder e empreendedor tendo participado da comissão que obteve do 
empresário Antônio Ermírio de Morais da CBA apoio para construção das repúblicas Pureza, Arca de 
Noé e a Formigueiro, onde o projeto foi de Darcy Germani, turma 1957, cálculo e controle financeiro do Dr. 
Altamiro Tibiriçá Dias, Turma 1937, tendo sido o gerente das obras. 
Como Presidente do Diretório Acadêmico na Gestão 58/59 com os colegas Euler Guilherme Apolinário, 
Turma 1960, Azis Assi, Turma 1961 Sérgio Bastos de Azevedo, Turma 1961 e Nilson Branco, com apoio do 
Dr. Salathiel Torres, Turma 1929, Diretor da Escola de Minas foram solicitar ao Dr. Bias Fortes, 
Governador de Minas, os baixos do fórum que estava em ruínas, que passado uma semana autorizou e 
com apoio do Dr. Pedro Calmon, Reitor da Universidade do Brasil, com projeto do aluno Carlos Alberto 
Gaia Vidal, que deixou a Escola de Minas para se formar em Arquitetura, fundou o Bandeijão do Remop 
em 1959.  
 
CYRO CUNHA MELO 
Engenheiro Metalurgista, Turma de 1962, foi presidente da Semop-BH em 1987.  
Casou-se com Elisa Célia com quem tem 4 filhos André Luiz, Cyro Filho, Luiz Ricardo e Carolina. Formado 
foi para Belgo Mineira em Monlevade onde depois de 11 anos foi transferido para Sabará onde permaneceu 
2 anos transferindo-se para Samitri, onde após 2 anos foi compor a direção da recém criada Samarco, que 
implantou o Mineroduto Mariana-MG/Anchieta-ES, o 1º do Mundo, retornando a Samitri 1981 como 
Presidente onde permaneceu até o ano de 2000 e após a Belgo como Diretor até se aponsentar. 
Atualmente é consultor da empresa Tradimaq de seu filho.  
 
Escola de Minas: Aguardamos sugestões para uma visita que deverá ser numa Quinta feira, com saída de 
BH às 8 horas e volta às 20 horas e uma programação que constará de apresentações do Diretor da 
Escola e dos Departamentos, do Presidente da Fundação Gorceix, e de representantes de todas Semops, 
com objetivo de colaborar com a missão da Escola de Minas, uma Escola por Excelência. 
 

 
Foto: O sucesso do jantar de Inverno realizado em 29/06/07 com a presença da família Emopiana. 
  



 
 
ALMOÇO SEMOP-BH: RESTAURANTE MINAS II 
Gostaríamos de contar com maior presença de ex-alunos, principalmente da turma mais nova, todas as 
quartas-feiras, no Restaurante do Minas II, um almoço tipo self-service muito bom, a partir das 12:00 hs, 
com sobremesa regado a cerveja, água, refrigerante e suco. Pode sair e chegar a hora que quiser. 
Momento de viver a tradição e rever fazer amigos. 
 
No dia 11/Julho a ADEEKennedy, fez seu encontro de negócios que será bi-mensal no Restaurante do 
Minas II, com a presença de vários ex-Alunos que no decorrer do almoço foram congratulados pelos nosso 
Presidente Aloysio Sá Freire de Lima, conforme consta do Informativo da ADEEK, que tem a frente o Prof. 
José Dimas Torres Rietra, cunhado de vários ex-Alunos Ageu da Cunha Romero, Oswaldo Magalhães 
Dias, Turma 1950, Hélio Pereira da Silva, Turma 1952, Robert Cartner Dyer, Tuma 1960, e Petrônio 
Marzano, Turma 1963,  que também através do Jornal “No Foco da Notícia” tem feito uma bonita 
cobertura dos eventos da Semop-BH. 
 
CREA-MG. A A³EM apresentou os documentos necessáros na renovação do Terço do CREA-MG, e no final 
deste ano deverá apresentar um representante de Engenharia Geológica ou Minas (um efetivo e um 
suplente), o mandato é de 3 (três) anos o Conselheiro recebe do CREA caso seja de fora de BH uma ajuda 
de custo correspondente a R$0,96/km rodado, e mais R$180,00, de diária. Se não participar de comissões, 
deve vir 2 quintas alternadas no mês, uma de Reunião de Câmara de 9hs às 13 hs, e a outra de Plenário de 
13 às 18hs. Também será mudado o Conselheiro da Escola de Minas, um representante da Geologia ou 
de Minas. Os tempos mudaram e precisamos de representantes que dêem continuidade na tarefa de 
valorização profissional, ética e fiscalização. 

  

Convite da Semop-Vale do Aço: Aguardamos informações do Patriota. 
 
Convite da Semop-ES: Happy Hour toda quarta lá no Bar do Yate, na Praia do Canto 
em Vitória, a partir das 19,30 hs...  
 

Nota de Ouro Preto: O Reitor da UFOP, Prof. João Luiz Martins, será o Paraninfo da Turma de 2007/1 

(Julho) cuja colação de grau será no próximo dia 04/08/2007, e no dia 03/08/2007 receberá da Câmara 

Municipal de Ouro Preto o Título de “Cidadão Honorário de Ouro Preto”. A semop-BH congratula-se e 

parabeniza-se com o Prof. João Luiz, isto é o resultado de sua eficiente condução frente a UFOP. 

  

Nota de Falecimento: 
-É com grande pesar que comunicamos o falecimento do ex-Aluno Bento Romeiro Viana, Turma 1948. A 
família enlutada os nossos votos de pêsames.  
 
Happy Hour:  
Confirmando o sucesso dos meses anteriores, na Primeira Quinta de AGOSTO, dia 02/08/07 
encontraremos a partir das 18,30 horas no Restaurante do Minas II. Contamos com a presença de 
todos. 
HAPPY HOUR DE SETEMBRO confirmado dia 06/09/2007 (Primeira quinta do mês). Agende. 
 
                Homenagem aos ex-Presidentes em 05/09/2007: (Primeira Quarta de Setembro) 

 17ª – 1993/94 – Marcos de Vasconcelos Bastos – Turma 1961 
    18ª – 1995/96 – Romero Machado Correa – Turma 1961 
    19ª – 1997/98 – Ildeu Fantini – Turma 1961 
    20ª – 1999/00 – João Epifânio de Andrade Lima – Turma 1962 
 
Estatuto da SEMOP-BH. 
Extraído do Livro de Ata da Diretoria e Assembléia da SEMOP-BH, pág. 09. 
Averbado sob o nº 05, no registro nº 71718 no Livro A em 13/12/1991 no Cartório Jero Oliva em B.H. 
Art. 5º - Serão sócios efetivos todos ex–alunos da Escola de Minas de Ouro Preto, mesmo que não 
tenham concluído o curso nela, que manifestem o desejo de pertencer a SEMOP-BH... aprovado pela 
Diretoria. 



 
“Existe somente uma idade para sermos feliz, essa idade na vida da gente chama-se presente” 

 
 

                 
 

                
 

                
 
 
Fotos do jantar de inverno em 29 de junho de 2007. 

 



 

          Palestra de Agosto da Semop-BH dia 29/08/2008  
     Anexo do Restaurante do Minas II – Mangabeiras – às 11 hs 
            Tema: “Fundação Gorceix e sua Missão”  
               pelo Prof. Cristovam Paes de Oliveira   

           Presidente da Fundação Gorceix. 

 
Engenheiro Destaque do Ano 2008: Em reunião ordinária da Diretoria da Semop-BH 
realizada em 1º/Ago/2007, foi aprovada por unanimidade a indicação feita por Geraldo de 
Almeida Fonseca, Turma 1951, do nome de Sergio Nertan Alves de Brito, Turma 1963, 
para ser ex-aluno destaque do Ano de 2008. Sergio Brito é neto de Fausto Alves de 
Brito, Turma 1904, Reynaldo Otávio Alves de Brito, Turma 1937, na sua trajetória 
profissional tem honrado o nome de nossa Escola com excelentes trabalhos realizados na 
CEMIG (início de carreira) por dez anos e outros tantos na EPC e atualmente com sua 
empresa Sergio Brito Consultoria-SBC continua atuando em projetos de grande 
envergadura principalmente na área de mineração e hidroelétricas. Foi o Editor do Livro 
de Geologia de Engenharia, na Comemoração dos 30 anos da ABGE em 1998, 

premiado por todas as entidades da área no Brasil e no exterior. 
 
Na Reunião da Semop-BH, em 01/08/2007 foi formada uma comissão composta pelos 
Diretores João Batista Sabino, Hugo Lukschal Soares, José de Matos Neto, Waldemar de 
Abreu Coelho e Fernando A. P.de Villanova, para visitar a Escola de Minas e a Fundação 
Gorceix na quinta dia 23/08/2007, visando colher dados visando o seminário a Escola de 
Minas por excelência. No próximo informativo daremos os resultados. 
 

O Informativo da Escola de Minas V ,está disponível em formato pdf, acesse 
www.em.ufop.br Destaques desta Edição: 

Estudantes da UFOP Fazem Estágio na Europa 
DECAT faz convênio com a Argentina 
Museu Conclui Primeira Etapa de Implantação da Nova Reserva Técnica 
XXII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 
XIV Simpósio de Geologia de Minas Gerais e X Simpósio de Geologia do Sudeste 
Projetos da Empresa Júnior de Automação 
Dissertações de Mestrado – REDEMAT 

 
FESTIMINAS: Entre os dias 9 e 12 de Agosto, a Revista Minérios e Minerales com apoio do Museu de 
Ciência e Tecnologia da Escola de Minas-UFOP, no Hotel Estrada Real em Ouro Preto, uma exposição 
da importância da mineração em nossa vida. 
 
Nosso Site: 
Estamos fazendo acordo para termos um site, aguardamos colaborações. 
O Cátalogo “Escola de Minas a Glória de ser ex-aluno”. Em conclusão. 
 
AVISO: 
Os participantes do MILÉSIMO ALMOÇO foram agraciados com uma lembrança do dia 24/01/2007 
oferecida pela “CACHAÇA BORALINA” de Lauro Expedito Esteves Casaes, Turma 1964. (A entrega é 
na quarta, após conferência no Livro de Presença). 

 
Nossos Informativos e fotos estão no: http://semopbelohorizonte.blog.terra.com.br 

    Envie-nos noticias: semop_bh@yahoo,com.br 
 

http://www.em.ufop.br/
http://semopbelohorizonte.blog.terra.com.br/
mailto:semop_bh@yahoo,com.br

