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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 112 - Belo Horizonte – Janeiro/2016 

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

                                      cum mente et malleo  

34ª Diretoria da SEMOP BH 2016 – Empossada em 06/Jan/2016 . 
Presidente – José Carlos Bicalho , Turma 1976 
1° Vice – Jorge Wilson Gonçalves Lessa, Turma 1975 
2° Vice – Cláudio de Castro Magalhães, Turma 1974 
Secretário  – José de Matos Neto, Turma 1964   
2° Secretário – Antônio Geraldo de Pádua Junior, Turma 1973 
Tesoureiro – João Epifânio de Andrade Lima, Turma 1962 
2º Tesoureiro – Hugo Lukschal Soares, Turma 1964  
Diretor Social – Geraldo Rocha Filho, Turma 1977  
Diretor Social Adjunto – Gentil Santos Sobrinho, Turma 1979 
Diretor de Comunicação – Fernando Antônio Peixoto de Villanova, Turma 1979 
Conselho Consultivo: 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, Lázaro de 
Freitas, Turma 1963, Márcio de Carvalho Ferreira, Turma 1963, Paulo Alberto Vilela Guimarães, Turma 
1963, Floriano Garcia Costa, Turma 1964 e José Ary Gomes Adeodato, Turma 1961.   

1876 -140º Aniversário da Escola de Minas de Ouro P reto–UFOP – 2016 
Envie-nos noticias: www.semopbh.com.br  

              Nossa mensagem:  
Inicia-se o ano do 140º Aniversário da Escola de Mi nas de Ouro Preto-UFOP, nossa missão é 

fazer que este ano seja destacado pela importância da Escola de Minas na formação acadêmica, à 

pesquisa e projetos com qualidade nos setores míner o, metalúgico, geológico, ambiental, 

automação, produção, mecânica, civil e arquitetura de grande importância para nosso país.  

A nova Diretoria propõe em seu programa buscar um m aior número de ex-alunos que residem 

em BH, se você não conhece ou se conhece quem não c onhece está na hora de vir conhecer a 

SemopBH encontro de pessoas felizes por encontrarem  amigos em momentos que o tempo voa.  

Apoiamos a campanha para “Reforço de Caixa da A³EM”,  sugerimos R$250,00, conta da A³EM 
CNPJ 18.295.766/0001-06, Banco Itaú-Ouro Preto , Agência 8119,  Conta 20525-3 .  

(Envie-nos email a3em.hg@gmail.com com o comprovante para que possamos ter um balanço). 
 
Venha a SemopBH buscar o seu livro “II Anais da SemopBH” você faz parte dessa história que ficará 

para eternidade e na história da Escola de Minas de Ouro Preto onde um dia nos formamos. 
Na SemopBH a fórmula é simples, chegar encontrar amigos e tornar amigo e sair feliz, com isso 

mantendo a tradição de ser ex-aluno da Escola de Minas de Ouro Preto. 
A tarefa é difícil bater o recorde de presenças e ultrapassar a barreira de 2.000 presenças . 
Participe de nossa “Ações entre Amigos SemopianosBH” a chance é de 1% e o retorno é de 250%. 
Viva a nossa Escola de Minas  Viva!  
 

Que 2016 seja de muita Paz e Saúde, realizações e gentilezas! 
Saudações Emopianas!  

 
Venha participar de um Encontro na Quarta da SemopBH. 

Onde estiver, esteja conosco, é a tradição Emopiana 
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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.  

 
133º Livro: “De novo na Trilha” de Acyr Ávila da Lu z, Turma 1948, 134º Livro “Direção e Mergulho” e 
o 135º Livro “Colcha de Retalhos” de José Raymundo de Andrade Ramos, Turma 1949, o ultimo  um 
exemplar original do livro “Homens de Ouro Preto” de Pedro Rache  que merece ser reeditado. (todos os 
livros eram do José Aloísio Paione , Turma 1958, e foram doados à A³EM em 18/12/2015, exceto o Livro do 
Rache que será recuperado e levado a busca de sua reedição). 

 
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.  

 
88º Quadro : Inauguração da Estátua de Tiradentes, em 1894. Autor desconhecido 

 
6 de janeiro de 2016 – 1.478º Encontro 

 
Fotos: 1)Primeira Reunião da 34ª Diretoria :Antônio Geraldo, José de Matos, Toledo, Epifânio, Márcio, 
Marcelo/AMMET, Hugo, José Carlos e Villanova. 2)Visitantes de Ouro Preto Armênio e Pedro Soriano 
prestigiando o Presidente Bicalho. 3)Passagem Simbólica da Carta de Compromisso do 33º Presidente 
Lázaro  para o 34º Presidente José Carlos , e os presentes.  
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Fotos: 1)Paulo Mendes, João Villar, Fernando Versiani, Luciano, Ossamu, Pedro, Nelson, Armênio, 

Fortunato e Eden. 2)Jacir, Botelho, Marcos, Lellis, Aloisio e José Ary. 3)Lázaro, Geraldo Fonseca, Antônio 
Geraldo, Aloisio Moreira, Jacir, Botelho, Marcos, Vamberto e Jorge Lessa.  

 

 
Jornal Voz Ativa de Ouro Preto : Na foto Villanova, Botelho, Lázaro, José Carlos-Novo Presidente , 

Armênio Queiroz e Aloisio Moreira. Detalhes da Comemoração com brindes pela passagem natalícia de 
Sebastião Peixoto Toledo. 

 
13 de janeiro de 2016  

 
Fotos: 1) Calendário 2016, distribuído, com a nova marca da Fundação Gorceix .  
2) Gentil, Paulo Barcellos, Márcio, Cláudio, Rubens, Mendo, Geraldo, Alexandre e Vitor Santos, filho do 
Gentil. (lá no fundo Hugo e Epifânio). 
 
Tem tempo para você agendar e marcar essa sexta de junho: 

Jantar de Inverno em 10/06/2016 será nosso 1.500º E ncontro  
Com a sua participação faremos uma bonita comemoraç ão 
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20 de janeiro 2016   

 
Fotos: 1) Edouard, Prof.José Jaime, José Cota, ACM Sarmento, José Ary, Antônio Geraldo, Antônio José, 
que nos presenteou com mussarela de búfala, Hugo e Geraldo, Marcos, Lázaro, Geraldo Rocha e Ciro. 
2)Francisco Rolla, Geraldo Fonseca, Francisco Lanna, Eurípedes Palazzo, Antônio de Pádua, ACM 
Sarmento, José Ary, Ronald, Alexandre, Marcos Soares e José Carlos,  

 
27 de janeiro 2016 – Aniversariantes do Mês 

Homenagem Especial: 90º Aniversário de Geraldo de A lmeida Fonseca, Turma 1951 

 
Geraldo  de Almeida Fonseca/1951, Geraldo Rocha  Filho/1977, Hélder  Zenóbio/1956, Jacyr  Magri/1965, 

Jorge  Augusto Cardenas de Castro/1963, Lucas Carvalho Coelho/1988 

 
Marcone Jamilson Freitas Souza/1982(Reitor da UFOP ), Nelson  Silva/1968, Ronald Fleischer/1965, 
Rubens  José de Oliveira/1962 e Sebastião Peixoto Toledo /1956. (segue o nome o ano de formatura) 
 

 
Fotos: Sarmento, Marcos José, Geraldo Fonseca, Caio, Pedrosa, Valério Fúsaro, Fernando Machado, 
Rubens, Marcos Tadeu, Aziz, Toledo, Ilder Santiago Costa, Francisco Lanna. 2) Rubens, Mendo, Márcio, 
Aziz, Toledo, Ilder, Pedros, Valério e Fernando. 
 

Jantar de Inverno em 10/06/2016 será nosso 1.500º E ncontro  
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Fotos: 1) Aziz, Francisco Rolla, Geraldo Fonseca, Calil e Caio. 2)Francisco, Aziz, Lauro, Valério, José Ary, 
Geraldo Fonseca, José Carlos Bicalho, Caio, Lanna, Oizer, Hugo, José Jaime, Waldemar e João Epifânio. 
Semopianos em Família: 

 
Fotos: 1) José Mendo e Alexandre Mendo. 2) Antônio Geraldo e Flávio de Pádua. 3) Eden, Lauro Chevrand 

e Geraldo Rocha da Tabu. 
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 . 

Pérolas de Kleber Farias Pinto , Turma 1959, Cônsul do Senegal : 
(Prólogo: Em 1986 no Doze, o Jantar foi no Maracanã, sai de lá passei no Bar Lampião e encontrei o Dr. 
Kléber, que me presenteou com uma Apostila “Baile do Encontro” com as músicas de serestas de Ouro 
Preto. Em uma reunião no CONFEA em 1997, encontrei-me novamente com ele me apresentei e ele me deu 
um cartão de visita com a seguinte recomendação aqui em Brasília se tiver problema é correr lá para  
minha casa e estará protegido . Quando comemorava o Jubileu de Prata estávamos num happy hour eu, 
Adriano, Reinaldo, Wanderley, Ladir, Targino e Chico, da 101ª Turma 1979, no Grande Hotel eis que ele 
surge e contou-nos várias histórias. Eu lhe disse de nosso primeiro encontro, ele duvidou eu busquei a 
Apostila de Seresta e ele autografou. Agora em nossos encontros nas Reuniões do Conselho da Fundação 
Gorceix sempre ele me passa um Xerox com suas histórias achei interessante além de reproduzi-las inserí-
las em nossa história. Kléber é o responsável por ter unido Thomaz Gonzaga e Marília  em ossos, é outra 
história, além de ter se apresentado ao Presidente Getúlio Vargas , em sua última visita a Ouro Preto como 
o Presidente  da República do Formigueiro). Por Fernando A. P. de Villanova, Turma 1979. 

 
Jornal de Ouro Preto nº 5 – Informativo da SemopBRASÍLIA, origem das Pérolas do Kléber . 
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Primeira :  
Revolução: Em 1930 0 Dr. Newton Aderaldo Castelo , Turma 1935, cujo irmão foi Governador do Ceará, 
recebeu de lembrança definitiva de sua vida estudantil em Ouro Preto: um tiro na perna, após uma feroz luta 
armada que mantiveram os estudantes com o Exército. Foi na época da Revolução de 30. A turma do 
Newton virou revolucionária e foi ao Quartel onde roubou fardas e armamentos. Foi atuante junto aos 
estudantes o Padre Penna: ‟Temos que tomar o Quartel como os franceses tomaram a Bastilha”, dizia o 
Padre. Mas alguns retrucavam: ‟Como se pode atacar fuzil com pedaço e pau?” E a revolução foi à 
garrucha mesmo. Dentre os revolucionários estavam o José Barbosa da Silva, Turma 1923, filho do 
Professor Augusto Barbosa da Silva, Turma 1882, e irmão do Professor Alberto Barbosa, e o Bené Saraiva. 
Os estudantes armados e fardados tomaram as cidades vizinhas Mariana e Cachoeira do Campo. Foram a 
Belo Horizonte em trem especial e chegaram lá recebidos sob ovação e flores na Avenida Afonso Pena. 
Mas, ao voltarem a Ouro Preto a contra-revolução. E houve uma batalha campal na Rua Direita com tiroteiro 
cerrado. E o Newton, “o Seu Chiquinho”  tornou- se herói dos estudantes. Levou um balaço de fuzil na 
perna e caiu. Levaram-no para a farmácia e lá o colocaram num sofá de palhinha. Foi carregado no sofá até 
a Escola de Minas. Segundo o depoimento do Newton foi a única coisa realmente apavorante da revolução: 
carregado num esquife pelas ruas e todo mundo olhando com pezar e chorando, era sinal de defunto a vista! 
E até hoje o Newton, lá em Fortaleza, apresenta uma sequela do grave ferimento. 
no próximo Informativo a 2ª Pérola 

 
A 21ª aula de Química Analítica  em 13/05/1957: Colorimetria, por Fernando Versiani dos Anjos , Turma 

1960. 

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. Ou no Yatch Club Rio 
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.  
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Menção Honrosa Semop-BH 2015, 9ª Edição – Diplomaçã o em 03/02/2016 
Aloysio Sá Freire de Lima-1948-Especial, José Ary Gomes Adeodato-1961-
53p, João Epifânio de Andrade-1962-52p, Hugo Lukschal Soares-1964-49p, 
Fernando Antônio Peixoto de Villanova-1979-48p, Marcos José Soares-1973-
48p, Sebastião Peixoto Toledo-1956-47p, José Carlos Bicalho-1976-43p, 
Alexandre Mendo-1987-43p, Geraldo Almeida Fonseca-1951-41p, Lázaro de 
Freitas-1963-39p, Marcos Tadeu Vaz de Melo-1962-38p, Márcio de Carvalho 
Ferreira-1963-38p, Floriano Garcia Costa-1964-38p, Ronald Fleischer-1965-
38p, Jorge Wilson Gonçalves Lessa-1975-37p, José de Matos Neto-1964-36p, 
João Batista Sabino-1951-35p, José Mendo Mizael de Souza-1961-35p, 
Antônio Geraldo de Pádua Junior-1973-34p, Marco Antônio de Lellis Andrade-
1962-34p, Geraldo Pereira da Silva-1962-32p, Francisco Lanna Leal-1965-31p, 
Ciro José Isaac-1962-29p, Luciano Tavares Siqueira-1962-29p, Geraldo Rocha 
Filho-1977-25p, Olintho Pereira da Silva-1961-24p, Nelson Silva-1968-24p, 
Aziz Assi-1961-24p, Cláudio de Castro Magalhães-1974-24p, Paulo Mendes-
1955-24p e José Jaime Rodrigues Branco-1954-24p.(em azul os 12 primeiros 
colocados).Ao lado a lista de presença elaborada e conferida de João Epifânio. 
  

Espaço para Colocações e Comunicados: 

Como antigos alunos temos o dever de colaborar para pleno desenvolvimento da Escola de Minas... 

“Estimados Semopianos, Los ex alumnos de la Escola de Minas de Ouro Preto residentes en Lima Perú 
SEMOP LIMA, tienen el agrado de adherirse al homenaje póstumo al recordado y admirado profesor Walter 
Kruger con motivo del centenario de su nacimiento y hacen llegar a su apreciada familia sus cordiales 
saludos. Así mismo saludamos al directorio de nuestro apreciado amigo y colega Lázaro de Freitas que deja 
el cargo al directorio entrante de nuestro apreciado amigo y colega José Carlos Bicalho, quien nos honró  
formando parte del grupos de Semopianos que nos visitaron el 2014. Felicitaciones a Lázaro y su equipo por 
su buena Gestión y auguramos todo éxito a José Carlos y su equipo, quienes con certeza cumplirán 
plenamente los objetivos que se propongan. Feliz año 2016 para todos ustedes y familia, reciban el abrazo 
Emopiano de la SEMOP LIMA”. Por Jorge Gustavo Cardenas de Castro , 85ª Turma 1963. 

 
Turma nota 10: entrou na ETFOP em 1966 e saiu na Es cola de Minas em 1973: 

1-César Roberto Couri Albanese, 2-José Emanuel Lopes Gomes, 3-Délcio Pereira Fortes, 4-Roberto Pereira 
Gomes, 5-José Olavo Gonçalves, 6-José Mendes Nunes, 7-Manoel Brasileiro Dias, 8-Gilson Carlos de 
Paiva, 9-José Dário Singulano, 10-Antônio Geraldo de Pádua Junior (1 a 6 Metalurgia, 7 a 9 Civil e 10 
Minas). 

 
2016 Centenário de Nascimento do Prof. Licínio em 0 3/Julho/2016 

Homenagem ao Prof. Aluízio Licínio de Miranda Barbo sa, Turma 1941 . 

 
Homenageado Prof. Dr. Aluízio Licínio de Miranda Barbosa , Turma 1941, pelos ex-alunos Prof. João 
Henrique Grossi Sad, Turma 1961(in memorian) e Prof. Dr. Eduardo Antônio Ladeira, Turma 1962. 

Licínio Barbosa, Geólogo por Profissão, Humanista p or Convicção 
 “Caríssima Comunidade Universitária aqui presente no IGC/UFMG, 

Todos os que estudaram sob a orientação do Prof. Licínio Barbosa, em Ouro Preto e em Belo 
Horizonte, e todos aqueles que com ele tiveram o privilégio de trabalhar ou interagir, aprenderam a conhecê-
lo como homem ímpar. Como professor foi um excepcional mestre em formar alunos bem treinados e seu 
mister e ensinados a combinar adequadamente métodos de campo e de laboratório, embora as condições 
infraestruturas para tal, tenham sido, na maioria das vezes, inadequadas ou adversas. Lembramo-nos, muito 
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bem, e já se passaram mais de duas décadas, sua equanimidade em tratar estudantes “convencionais” e 
brilhantes do mesmo modo, sem distinção de cor, credo ou origem. No exercício da pratica de geologia, fora 
da Universidades, sempre se comportou de maneira análoga. 

Trabalhar com Licínio Barbosa oi um grande privilégio, como estudante e como profissional. Tem 
Licínio Barbosa, as qualidades e/ou defeitos de todo grande mineiro. Sua qualidade ímpar: o saber, não só o 
saber geológico. Para nós, permanece indelével seu comentário a respeito da necessidade de se saber 
onde os lugares, as montanhas, os rios se situavam, e o que significam no contexto geológico e histórico. 
Para ilustrar, recordamos a época em que Átila Godoy, José Maria Fleury, Carlos Luiz Ribeiro e nós, ambos 
estagiávamos com o Prof. Licínio em Niquelândia, nos idos de 1960. Numa pausa para o lanche de campo 
em uma mata da Serra dos Borges, o Prof. Licínio, entusiasmado e em pé falava-nos a nós, sentados em 
círculo, sobre o equilíbrio delicado entre fauna, flora, e a infraestrutura pedológica e geológica. Foi aí que, 
ouvimos pela primeira vez a palavra ecologia com a conotação que ela tem hoje. No campo, na escola, no 
escritório, em casa, sempre se comportou de modo discreto e digno.E por essa dualidade que se 
transformou em um modelo para seus amigos e alunos. 

Causou-nos impressão indelével sua determinação em se manter à frente dos acontecimentos na 
Escola de Minas de Ouro Preto, quando então o recém-criado curso de geologia, qual uma criança, iniciava 
seu trôpego caminhar. Combateu sempre atitudes antidemocráticas, antiprogresso e antitrabalho, tão 
comuns em nossa pátria. Nunca aceitou o determinismo cultural apregoado por muitos, segundo o qual 
existem raças e credos superiores e climas ideais para explicar o desenvolvimento das nações. Mostrar, 
mormente aos jovens a estarrecedora irracionalidade de tais posições, sempre foi sua preocupação de 
mestre. 

Países como o Brasil apenas começam a livrar-se de um longo e inibidor passado colonial. Sempre 
defendendo seu dever do Estado Democrático colocar à disposição de seus cidadãos igualdade de 
oportunidade para seu desenvolvimento integral, Licínio Barbosa ajudou-nos a vencer a barreira do 
subdesenvolvimento geológico. Comentou conosco, mais de uma vez que, devíamos deixar de lado, para 
sempre, o subdesenvolvimento intelectual; que devíamos lutar pela liberdade mental; que devíamos 
conservar valores. Especialmente, ensinou-nos a rejeitar imposições. 

Um dos seus conceitos em questões de ensino e absolutamente atual: 
O especialista, como todo bom especialista, sabe cada vez: mais sobre cada vez menos. Licínio 

Barbosa sempre combateu o imediatismo programático de nossas Escolas. E vale a pena insistir sobre algo 
falado a algum tempo atrás por um dos denominados responsáveis pelo comando do País: Professores e 
Estudantes não deviam pensar. Tal pessoa não sabia o que estava a falar. Propunha que os jovens 
brasileiros só deviam estudar coisas para quais havia mercado imediato de trabalho. Penso que esta pessoa 
não recebeu o título de “o maior entre os medíocres’ por que o mesmo não se encontra em disputa. 

Em nome do imediatismo pragmático estamos desenvolvendo o culto a eficiência, falso e 
catastrófico. É uma forma de barbárie, em nossa opinião, pois criamos pessoas que não dominam o sistema 
vital de ideias sobre o mundo, pessoas que não serão nunca criativas, que só saberão “apertar parafusos 
com rosca direita”, mas nunca criarão parafusos e muito menos as máquinas que os usam. A eficiência 
absoluta impede o fluir criador do saber. Licínio vem de uma geração em que o saber era parte integrante da 
atitude de ideias norteadoras da vida e do comportamento da chamada ”filosofia humanista”. Ele é para os 
que o conhecem um combatente da impostura do saber em que vivemos atualmente. 
Vida longa lhe desejamos, caro professor e colega. Seus amigos o saúdam nessa homenagem e se sentem 
gratos a Universidade Federal de Minas Gerais pela oportunidade que nos proporcionou”. 16 de Agosto de 
1986. 
(A SemopBH Homenageou Prof. Licínio em Maio/2011 na comemoração do Dia do Geólogo-
Informativo Nº56 ). 

Onde estiver esteja conosco é nossa tradição 

Nota Triste: 

� Com tristeza comunicamos o falecimento em 17/12/2015, em Sete Lagoas-MG, do ex-Aluno 

Engenheiro Minas Metalurgista e Civil José de Souza Soares, Turma 1966, morou na República 

Serigy, página 328 República de Estudantes.  Aos familiares e amigos nossos votos de pesar, 

conforto e solidariedade. (ele foi homônimo de um ex-aluno Agrimensor da Turma 1931). 

semopbh @gmail.com  


