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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 116 - Belo Horizonte – Maio/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 - 2016 - 140º Aniversário da Escola de Minas de Ouro Preto–UFOP
Envie-nos noticias: www.semopbh.com.br

Nossa mensagem:

Neste mês de maio comemoramos no dia 30 o Dia do Geólogo, aquele que
conhece o chão que você pisa. Mas muitas das vezes esquecidos nos projetos após sua
implantação, daí uma das razões para resultados desastrosos. Todos os profissionais são
muito importantes nas suas funções, mas, abandonar um conselho geológico é muito
arriscado porque não inconseqüente. Mas, o que mais vemos nos nossos dias é
esquecerem desse profissional que conhece o nosso chão como se fosse a pele do
mundo. E nesse momento recordando todos geólogos que se formaram em nossa Escola
de Minas desde as primeiras turmas lembramos do Prof. Dr. Djalma Guimarães, da
Turma de 1919, e destacamos que neste ano comemoramos o Centenário de
Nascimento do Prof. Dr. Aluizio Licínio de Miranda Barbosa, Turma 1941. Como disse
o escritor Monteiro Lobato o geólogo tem um sorriso de quem sabe e compreende o
que vê.
E a vida continua, na SemopBH a presença de ex-alunos e amigos da Escola de Minas
está sempre em alta, e próximos a atingir o 1.500º Encontro nos preparamos para fazê-lo em
grande estilo, será em nosso Jantar de Inverno, dia 10/06/2016, sexta-feira, véspera do dia dos
Namorados e uma oportunidade para lembrar dos tempos de Ouro Preto e da Escola de Minas
com amigos e muita alegria.
Venha a uma quarta feira no Restaurante do Minas II-Mangabeiras, confirmar o que
estamos sempre mostrando em nossos Informativos e confirmará a gentileza e bons fluídos que
correm em nossos Encontros.
Participe das “Ações entre Amigos SemopianosBH” a chance é de 1% e o retorno é de 250%.
Viva a nossa Escola de Minas Viva!

Saudações Emopianas!
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Onde estiver, esteja conosco, é a tradição Emopiana
Biblioteca Emopiana: Aguardamos fotos de Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro Preto ou
cujos autores passaram pela casa de Gorceix.

138º Livro: “A Vida de Ben Barnes e o início efetivo da Indústria Brasileira do Petróleo” por Frederico
Pereira Laier, Turma 1964, com a colaboração de Clovis Verde D’Elboux, Turma 1961, 296 páginas e
Anexo 1 e 2-Tese de Doutorado, 48 páginas. Presentes na sessão de autógrafos Geraldo Fonseca,
Francisco Lanna, Marcos Tadeu, Antônio de Pádua Vieira Chaves-Fundação Victor
Dequech/GEOSOL. Lançamento em 06/052016 no 56º Aniversário da Fundação Gorceix
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.
90º Quadro: o último
4 de maio de 2016 – Visita do Eurico Martins de Araújo

Fotos: 4ª Reunião da 34ª Diretoria e Conselho Consultivo: Geraldo, José de Matos, Ciro, Epifânio, José
Carlos, Sabino, Hugo, Toledo, Villanova, Rocha, Antônio de Pádua e Cláudio. 2) Visitante Eurico Martins de
Araújo em busca de informações para o seu próximo livro: 80º Aniversário da Repúblicca Consulado.

Fotos: 1) João Luiz Vale, irmão de Deniz Vale Neto, Turma 1954, Geraldo, Paola Bonanato, Hugo, Mendo,
Lázaro, Fernando Mendonça Araújo, sobrinho do Eurico, Mariza e Carla Bonanato, filhas e esposa do
Oleises Luiz Oliveira Bonanato, Turma 1962, 14º Presidente da SemopBH 1989, Nara e Eurico. 2) Ronald,
Lanna, Dilson, Fabrício, Flávio, Alder e Felipe.
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06 de maio de 2016 – 56º Aniversário da Fundação Gorceix (18/04/1960)

Convite das Festividades do 56º Aniversário da Fundação Gorceix, Assembleia do Dia do Trabalhador,
mesa Frederico Laier, Prof. Cristovam, Presidente Executivo, Clovis Nunes, Presidente do Conselho Diretor,
José Armando, Presidente do Conselho Curador, e o Prof Marcone, Magnífico Reitor da UFOP.

Fotos: 1) Antônio Cláudio, Floriano, Mendo, João fernandes, Bicalho,Sabino, Cyro, Hélder e Prof. Wilson
Guerra. 2) Prof Marcone, Magnífico Reitor da UFOP, Geraldo Fonseca, Prof. José Alberto Pinheiro, Prof.
José Manoel e Prof. Reinaldo Pinheiro. 3) Eurico Martins, Epifânio, Marcos Tadeu, Aziz, Hugo, Lauro Abreu,
Francisco Lanna e Bicalho.
11 de maio de 2016

Fotos: Hugo, Lúcio José de Figueiredo Sampaio, filho de Edmar Monteiro Sampaio, Turma 1939, Álvaro
Lúcio, Turma 1949, e Sebastião Toledo. 2) Alexandre(América Campeão Mineiro), Gentil, Ronald, Geraldo,
Jacyr, Cláudio, Sabino e o Bigode do Galo.
18 de maio de 2016

Fotos: 1)Ciro, Toledo, Epifânio, José Ary, Hugo, Renato Barbosa, De Lellis Andrade. 2) Lauro CasaesBoralina, Paulo Mendes, Dilson, José Carlos, Luciano, Cláudio Magalhães. 3) Francisco Lanna, Floriano,
Luciano, Alexander, José Carlos, Prof. José Jaime e Álvaro Lúcio, Turma 1949.
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Tem tempo para você agendar e marcar essa sexta de junho:

Jantar de Inverno em 10/06/2016 será nosso 1.500º Encontro
Com a sua participação faremos uma bonita comemoração
Toda quarta é o nosso dia de encontro no Restaurante Minas II-Mangabeiras
25 de maio de 2016 – Aniversariantes do Mês

Antônio Geraldo da Silva-1973, Cláudio Lineu Pereira Peixoto-1985, Francisco Lanna Leal-1965,
Hugo Lukschal Soares-1964, Ilder Santiago Costa-1949(91 anos),

Marcos José Soares-1973, Pedro Soriano de Carvalho-1975.(segue ao nome o ano de formatura).
A máquina não funcionou nessa quarta ficamos devendo essa cobertura.
Milésimo Qüingentésimo Encontro, venha confirmar o que é!

As mulheres receberão uma rosa com muita paz e saúde

Jantar de Inverno em 10/06/2016 será nosso 1.500º Encontro
Valor da Adesão R$80,00 por pessoa/igual do ano passado
Lembranças Centenárias e Tradições

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 voltou a ser Março/2016
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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Degustação de Vinhos na SemopGorceix, na Casa dos Antigos Alunos EMOP em 26/04/2016, entre outros
Márcio, Leopoldo, Marco Túlio, Marcelo, Fernando Gabriel, Maurício, Adilson, Fernando Kruger, Kepler,
Ruben e Eduardo.

Encontro de Emopianos em Lafaiete: Antônio Luiz Almeida de Abreu Junior e Wellington Ribeiro Moreira,
Turma 2003, Guilherme Gonçalves Santos, Turma 2008, Geraldo Fernandes Machado, Turma 1981 e
Villanova, Turma 1979. (vamos reativar a SemopLafaiete-Congonhas-Ouro Branco-Alto Paraopeba)

Comemorando o Dia do Géologo: Boralina do Lauro Casaes reserva Especial da Mapear Engeharia &
Geologia e os Geólogos na SemopBH Luiz Cláudio, Eurípedes, Naldo Torres, Cláudio Magalhães, Floriano,
Marcos Tadeu, Luiz Henrique, Prof. José Geraldo, Villanova, Prof. Issamu Endo e Edézio Teixeira.
30 de Maio dia do Geólogo.
Espaço para Colocações e Comunicados:
O CASO DA LISTA DE "NADA PARA FAZER"
Graduei-me no Curso Geral da EMOP em 1965 e ingressei-me na Usiminas no Departamento de
Engenharia Industrial em janeiro de 1966. Em 1968 transferi-me para o grupo de treinandos para a
implantação do Centro de Pesquisa da Usiminas, idealizado pelo saudoso Dr. Amaro Lanari Jr. Em 1971
foi inaugurado o Centro de Pesquisa e assumi a gerência da Unidade de Planejamento e Informações. Em
1974, em decorrência da transferência do Gerente do Centro de Pesquisa, Seigou Camey, para a
Superintendência de Marketing, fui promovido para a Gerência do Centro de Pesquisa, onde permaneci
por 17 anos. Apesar de um ritmo pesado de trabalho (equipe de 365 funcionários, sendo 87 de nível
superior, a maioria com mestrado, doutorado e especialização no exterior, mais de 40 mil metros quadrados
de laboratórios) sentia-me na zona de conforto.
Um belo dia, em 1990, uma funcionária da área de Relações Industriais me deu uma notícia que ela
acreditava ser muito agradável para mim: eu já poderia requerer minha contagem de tempo para a
aposentadoria. Além do tempo na Usiminas eu tinha muitos anos de carteira assinada como professor
durante meu tempo de estudante. Nunca havia pensado sobre esta situação e perdi meu azimute. Ipatinga
era uma cidade pequena que abrigava uma grande siderúrgica, cerca de 14.000 funcionários entre
empregados diretos e terceirizados. Lá existiam duas comunidades que conviviam sem problemas,
entretanto, não tinham nenhuma interação social. Na comunidade da Usiminas, seja nos clubes de
recreação, nas festinhas familiares, ou em qualquer outro evento social, como também nos botecos, o
assunto predominante era o dia-a-dia da rotina da usina. Quem se aposentava em pouco tempo ficava
desatualizado e ia sendo descartado. Aí residia meu dilema. Em pouco tempo estaria condenado ao
ostracismo. Este fantasma me atormentava. Todavia não tive opção. A Usiminas foi privatizada em 1991 e
ocorreram muitas mudanças na Alta Direção da empresa. Em dezembro de 1991 fui comunicado que estava
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sendo transferido para um cargo de "aspon" na sede da empresa em BH, o qual eu deveria assumir tão logo
regressasse de minhas férias, na segunda quinzena de janeiro de 1992. Ao longo do ano percebi que aquela
era uma situação transitória, sem perspectiva de futuro. Em dezembro de 1992 a Usiminas fez um PDV
muito vantajoso e que aderi, sendo desligado da empresa em 31/12/1992. Logo no início de janeiro de 1992
fui convidado pelo Prof. José Martins Godoi, da UFMG, a ingressar-me na Fundação Christiano Ottoni,
FCO, que estava disseminando no Brasil o Sistema de Gestão pela Qualidade Total, baseado no TQC de
origem japonesa, liderado pelo Prof. Vicente Falconi. Estava, portanto, eliminado o fantasma que tanto me
atormentou em 90/91. Trabalhei como consultor em implantação de Sistemas de Gestão pela Qualidade até
2002. Em 2003 passei a trabalhar como consultor no IQM, Instituto Qualidade Minas, que dissemina nas
empresas o modelo oriundo do sistema de gestão da qualidade americano, baseado nos Critérios de
Excelência do Prêmio Malcoln Gray. O serviço de consultoria exigia muito de mim e eu trabalhava até
tarde da noite estudando e preparando as visitas técnicas para o dia seguinte. Aí deparei-me com um novo
dilema: estava tendo sucesso profissional, "ganhando a vida", porém, estava envelhecendo sem gozar a
vida. Resolvi parar de trabalhar em 2010, apesar do receio do ócio, pois passaria a ter nada para fazer. A
partir de então, todas as manhãs ao levantar-me, pego em cima de meu criado mudo
uma lista de "NADA PARA FAZER". Fico completamente absorvido com os itens desta
lista e, no final do dia, ainda ficam itens pendentes para o dia seguinte. Não tenho tempo
para nada mais. Para trocar uma lâmpada queimada postergo por no mínimo uma
semana. Serviços mais complexos, como regular dobradiças de portas de armários,
esperam por mais de um mês. Mas, mudei também minha filosofia de vida. Não penso
mais em ganhar a vida, mas sim em desfrutar a vida. Não penso em futuro, pratico o
aqui e agora. Não perco as oportunidades que me aparecem, pois não sei se as terei
novamente. Vivo como se hoje fosse meu último dia. (Por Francisco Lanna Leal, Turma 1965).
Nota: Um dia à véspera de um Jantar da SemopBH recebemos um email do Lanna, estou
hospitalizado colocando alguns stents se tiver alta a tempo estarei presente, e não é que ele chegou).
70º Aniversário de Fundação da ADEM – Associação Desportiva Escola de Minas
Essa é a minha inesquecível história na ADEM:
Por Geraldo de Almeida Fonseca, Turma 1951: Para atender o pedido de descrever a melhor partida
de minha vida esportiva, detalho jogos inesquecíveis. Irei extrapolar para dois jogos, que me ficaram na
memória, do fatídico torneio de 1948.
Enfrentávamos na semi-final o bom time do Arquidiocesano onde pontificavam o saudoso Josafá (Fafá)
ponta direita ou centroavante e o centro médio Lito que chegou ao profissionalismo no Vila Nova (campeão
mineiro de 1950 ou 1951) e foi transferido para o Bangu, no Rio de Janeiro, à época do célebre dirigente do
jogo do bicho Castor de Andrade. Perdíamos no segundo tempo por 2x1 e estimo que em torno de 10
minutos fiz os dois gols, saindo carregado nos ombros dos colegas.
Na 1ª. partida, da melhor de três, com a Eletroquímica fiz um dos quatro gols que considero o mais
bonito da minha carreira. Se não me engano, após o empate de 1x1 quando coloquei o Caetano livre na
pequena área para a igualdade, recebendo centro da direita (Antomar) em grande voleio e posição
horizontal, de pé direito completei para o 2º ou 3º tento da goleada de 4x1.
Sem precisar constar, recordo-me de duas passagens excepcionais:
1ª.) Com a seleção da ADEM, Colégios de Ouro Preto e Escola Técnica fomos a Itabira enfrentar o futuro
Valeriodoce. Perdíamos no 2º. tempo por 2x0 quando caído na área fiz o 1º. gol e o empate de cabeçada
finalmente em corner cobrado pelo Valadão.
2ª.) Houve um amistoso em 1950 ou 1951 com a Arquitetura de BH na Barra. Perdíamos por 1x0 e viramos
o placar para 9x1 com seis gols meus sendo um deles, me recordo, quase na linha de fundo dei uma finta
tipo futesal e marquei sem ângulo bonito gol.
Aguardamos a sua história com a ADEM.

70º Aniversário da República Pif-Paf em 21 de Abril de 2016
Prezada família pifpafiana, meus colegas e futuros colegas.
Sendo hoje o menos jovem dos republicanos junto aos grandes amigos fundadores Caio e João Sabino e na
ausência do saudoso Fernando e em homenagem a ele e aos falecidos Gilberto Lenoir, Carlito Caldeira,
Corgosinho Carvalho, Antônio Augusto, João Batista Cursio, Pezinho e demais colegas que se transladaram
para eternidade, proponho façamos um minuto de silêncio.
Recuando ao ano de 1946, após o vestibular, os contemporâneos de São João d’El Rey Caio, Fernando e
Geraldo juntos com João Sabino, colega de meu de pensão e anexo na EMOP, resolvemos fundar a

116º Informativo da SemopBH-A³EM – Maio 2016

116-7
República Pif-Paf que por feliz vaticínio do Fernando, em sua ata inaugural, escreveu a famosa profecia de
que a Pif-Paf estaria reservada à eternidade.
Hoje no seu 70º Aniversário com a continuidade de todos que nos sucederam a Pif Paf caminha no rumo
traçado.
Comunico aos amigos que o colega Heitor Thomé que veio em 1948 se juntar e se formar conosco, passa
por problemas de saúde em São Paulo e por isso não pode comparecer e façamos votos para seu pleno
restabelecimento.
Presente sempre aos eventos do 12 de outubro, sinto-me integrado ao ambiente dessa grande e unida
família, extensão de nossas proles e feliz como também comungam do mesmo pensamento Caio e João
Sabino e enquanto tivermos saúde pretendemos apoiar as novas gerações que nos sucedem a cada
formatura. Por Geraldo de Almeida Fonseca.

A semopBH congratula-se com toda família Pifpafiana, longa vida, nas pessoas de seus fundadores: Caio
Vierno Leão, Geraldo de Almeida Fonseca e João Batista Sabino, todos da 73ª Turma 1951 da Escola de
Minas.

Prof. Barnes com o Prof. Moacyr do Amaral Lisboa, Antônio Cláudio Foscolo Nery, Turma 1961, e com os
ex-alunos Fabiano Alves Cossich, Turma 1961, e João Erdmann Ritter (Geólogo que descobriu Carajás, com
Erasto da USP), Turma 1965, no C.B. Geologia em Vitória em 1966
Prof. Ben Edmestone Barnes, um resumo retirado do livro:
Os avós do Prof. Barnes, William Barnes e Amélia Johnson Barnes, judeus escoceses de Edimburgo,
foram para Jamaica trabalhar na indústria de açúcar e preocuparam-se na educação do filho Isaac
Edmestone Barnes, nascido em 02/06/1857 na Jamaica. O pai do Prof. Barnes formou-se em Engenharia
Civil e Minas, primeiro negro na Faculdade da Jamaica. Abandonou as bananas e partiu para o mundo.
Na Mina de El Callao de George Stiebel, judeu-jamaicano, na Venezuela existente desde 1853, orientou
serviços da mina entre 1897 e 1890 e foi responsável pela implantação do marco geográfico da tríplice
fronteira Brasil-Venezuela-Guiana, no Monte Roraima. Entre 1890 e 1892 como evangelizador na Inglaterra,
Escócia e África conheceu o judeu alemão Wilhelm A. Fried Jungk seu futuro cunhado, irmão de Therese.
Após amealhar fortuna na Venezuela, Isaac associou-se a em Londres com o banqueiro Nathan Rothschild,
o Primeiro Barão Rothschild, um dos sócios da De Beers, fundada em 1888, com Cecil John Rhodes
(empresário de bombas) e Alfred Beit, na mineração de diamantes iniciada com a descoberta em 13/10/1867
do diamante Eureka em Kimberley, na época Colesburg Kopje. Entre 1903 e 1909 trabalhou em projetos
mineiros na África e publicou ...A White South Africa... , onde denunciava o apartheid, retornando a Londres
publicou vários pequenos livros. Trabalhou em mais de 15 países, fez mais de 53 viagens oceânicas, e no
Governo da Libéria, quando escreveu o livro: “Black Genius in a White Man’s world”.
Isaac casou-se com Therese em Londres em 1901, onde Ben Edmestone Barnes nasceu em 3 de junho
de 1903, em viagens e ajuda ao Governo da Libéria optou por adquirir uma casa para sua família em GoslarAlemanha, ao lado do Palácio Imperial, onde vivia a família de sua esposa. Suas últimas notícias foram em
1924, quando Ben Barnes completava o curso de Engenharia de Minas na Universidade de Clausthal.
Therese Junck faleceu em Goslar em 1953 e além de Ben Barnes teve 2 filhas.
Ben Edmestone Barnes, aos 5 anos recebeu do pai Isaac cópia de um de seus livros sobre os recursos
minerais da África, The Economic Value of the Native Races of Africa. Ben Barnes foi educado em Goslar,

116º Informativo da SemopBH-A³EM – Maio 2016

116-8
terminou o colegial em 1919. Em 1920 trabalhou em uma mina de potássio em Braunschweig, para obter
nacionalidade alemã e capacidade de prover seus estudos na universidade. Concluiu Engenharia de Minas
em Clausthal em 1924, Entre 1925 e 1927 fez o doutorado em paleontologia na Universidade Martin Luther.
Até 1934 alternou visitas a Marienburgo (Cidade da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos) atual Malbork, região
do âmbar e de colisões de placas e Basileia na Suíça. Na França freqüentou três Escolas onde graduou-se
em Engenharia Geofísica na EOST-Escola de Engenharia e Geofísica, Engenharia do Petróleo, no IFPInstituto Francês do Petróleo, na Universidade de Estraburgo, e em Geologia na ENSG-Escola Nacional
Superior de Geologia de Nancy.
2ª Guerra Mundial, Ben Barnes encontrava-se em Nancy no departamento de Meurthe-et-Moselle, quando
da invasão do exército alemão em 10 de maio de 1940 foi preso por portar documentação britânica, seu
nome retirado dos registros da ENSG. Barnes guardou por toda vida o amarelecido comprovante de uma
correspondência para sua mãe com data de 19/julho/1940. No Campo de Concentração em Sionne, região
de Vosges, conforme relato de um companheiro de prisão um longo período de chuvas solapou as
fundações da cerca ao redor do campo ocasionou um deslizamento criando uma lacuna por onde o Prof.
Barnes fugiu. O sofrimento fez do Prof. Barnes ser preocupado com água e alimento, e sua debilitada saúde.
No campo recolhia baratas da latrina e insetos para sopa, viu cenas de canibalismo. Sua fuga pode-se
comparar a uma verdadeira epopéia humana, atravessou sorrateiramente o solo francês, progredindo
somente a noite evitando contato com a população, até chegar a Marsrseille onde refugiou-se no Consulado
Americano. Uma rota de Sionne até Marseille tem 642 Km e o Prof. Barnes a fez em paralelo, por matas e a
noite. Levado a presença do vice-cônsul Hiram Bingham IV, mostrou seus conhecimentos em geologia da
França e recebeu seu salvo-conduto com documentação americana no final de 1940. O vice-cônsul Hiram
Bingham IV e o jornalista Varian Fry se notabilizaram como heróis por salvarem cerca de 2.000 perseguidos
do regime nazista.
A caminho do Brasil, em maio de 1941 Ben Barnes foi para Bridgetown, Barbados onde recebeu novo
passaporte e iniciou seu trabalhos na Schlumberger em San Fernando-Trinidad, em geologia do petróleo,
de lá vindo para o Brasil em 3/11/1945 em Belém-Pará depois Salvador-Bahia, pela PanAm em um Douglas
DC-3. Em solo brasileiro trabalhou em perfilagem em contrato com o CNP-Conselho Nacional de Petróleo
até 1948, na Bacia do Recôncavo. Com o encerramento do contrato Barnes permaneceu no Brasil prestando
serviços ao CNP tendo a frente os engenheiros Pedro Moura, Turma 1925 e Acyr Ávila da Luz, Turma
1949, até a implantação da Petrobras em 1954 onde trabalhou até 1956. Contrariado com as previsões
pessimistas e conceito de Walter Link, que não acreditava no petróleo no Brasil e que não havia
profissionais do petróleo se propôs a formá-los quando através de Hélio Pereira da Silva foi convidado pelo
Prof. Moacyr do Amaral Lisboa, Turma 1935, responsável pela criação do curso de Geologia na Escola de
Minas junto ao Ministro Clóvis Salgado quando da criação da CAGE-Campanha de Formação de
Geólogos, pelo Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Na Escola de Minas lecionou até 1963, criando
elos entre alunos a Petrobras e a geologia do petróleo. Retornando para trabalhar na Petrobrás até sua
morte em 28/051969, em Petrópolis/RJ. Em junho/1963 casou-se com a nutricionista Conceição Liberano
Barnes que faleceu em 2011, em Juiz de Fora/MG, tendo seus sobrinhos Patricia e Marcos Vinicius
Liberano, colaborados com os acervos particulares do Prof. Barnes. O Centro de Pesquisa da
Schlumberger na Ilha do Fundão/UFRJ tem o nome da Sala de Reuniões Ben Barnes.
Coincidências: O Prof. Barnes em Ouro Preto a partir do ano 1960 morou em um apto, na Rua Antônio
Albuquerque, nº 142, de propriedade de Petrônio Marzano, Turma 1963, casado com Maria da Conceição,
irmã de Maria Estela casada com Hélio Pereira da Silva, Turma 1952, irmã de Maria Beatriz casada com
Robert Cartner Dyer, Turma 1960, e irmã de Eveline casada com Osvaldo Magalhães Dias, Turma 1950,
amigos do Prof. Barnes, filhas do Professor de Inglês do Arquidiocesano Henry Rietra, holandês radicado
em Ouro Preto. Neste apto na década de 70 morou o Prof. William Luiz Roberti Leite, Turma 1962, 21º
Diretor da Escola de Minas 1979, atualmente residência Advogado Octacílio José Guerra, ex-aluno 1976.
Minha família morava no nº 24 atual nº 103 da Rua e muitas vezes além de vê-lo passar com sua capa beje,
vi meu tio Lineu Peixoto, EFarmácia-1959, saindo com um estojo de injeção para aplicar no Prof. Barnes,
ele tinha uma saúde instável. Comentário final: O livro é uma biografia e um enredo para um filme.
(Por Fernando A. P. de Villanova, 101ª Turma 1979 Escola de Minas, em 28/05/2016)

Notas Tristes:
Com tristeza comunicamos o falecimento em 06/05/2016, em Belo Horizonte, do Geólogo Paulo
Fernando Guimarães, Turma 1960, Primeira Turma de Geologia do Brasil, morou em Passagem de
Mariana. Aos familiares e amigos nossos votos de pesar, conforto e solidariedade.
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