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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 118 - Belo Horizonte – Julho/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:

Julho com muito frio aquecido a cada Quarta pelo nosso Encontro semanal, quando
atingimos o 1.000º ex-Aluno. Neste mês recebemos a notícia da criação da
SemopAustrália, o que confirma nossa tradição mantida além mares, estamos aguardando
notícias do Doze esse ano que será dia 8 de Outubro, e o 70º Aniversário da ADEM.
A Diretoria da ADEM solicita um apoio de R$100,00 para as festividades e R$55,00
pela camisa personalizada, a conta é de um Diretor da ADEM, veja neste Informativo.
Estamos programando um passeio à Catalão-GO na ocasião do 15º Encontro dos
Emopianos, em 17 de setembro, aproveitando para um descanço em Rio Quente.
Neste mês no dia 13 de julho alcançamos o 1.000º Semopiano no ano de 2016, e
nossa meta passar o dois mil no final do ano, colabore participando de nossos Encontros.
Infelizmente estamos aguardando até o momento a entrega do restante do II Anais
da SemopBH, que esgotou, promessa da Gráfica é que será em Agosto/2016.
Venha a uma quarta feira no Restaurante do Minas II-Mangabeiras, confirmar o que
estamos sempre mostrando em nossos Informativos e verá 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!

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.
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138º Livro: o último
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
6 de julho de 2016 – 5ª Reunião da Diretoria e Conselho e Homenagem aos Engenheiros de Minas

Fotos: 1) 5ª Reunião da Diretoria da SemopBH. 2) Comemoração do Dia do Engenheiro de Minas-12 de
julho, Gentil, Leonardo, Mendo, Pombo, Toledo, Rubens, Hugo e Antônio de Pádua. Sentados: Antônio,
Paulo Mendes, Walter, Benitez, Rocha, Sabino e Caio.

Fotos: 1)Antônio, Benitez, Felicíssimo, Rubens, Pombo, Maria Helena, Walter, Mendo e José Carlos. 2)
Sérgio, José de Matos, José Ary, Rocha, Leonardo e Lessa.
13 de julho de 2016

Fotos: 1)Geraldo, Roberto Pimentel, Hugo e Hélder. 2)João Etrusco, Paulo Mendes, Luiz, Prof. José Jaime,
Nelson Silva e Geraldo Rocha. 3) Ronald Fleischer, o 1.000º Semopiano 2016, Jacyr, Lanna e Sarmento.
Toda quarta é o nosso dia de encontro no Restaurante Minas II-Mangabeiras
20 de julho de 2016 (não teve fotos)
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27 de juho de 2016 - Aniversariantes do Mês

Antônio José da Silva Netto-1962, Antônio Geraldo de Pádua Junior-1973, Cid Queiroz Fontes-1963/USP,
Fabrício Fernandes Vieira-2009, Gentil Santos Sobrinho-1979, Geraldo Pereira da Silva-1962, Jorge Pereira
Raggi-1969, Lauro José de Sales Chevrand-1968, Lucas Dias Neves-2012, Marcelo Albano Ferreira de
Morais-1980, Vanderlei Antunes Guimarães-1964.(segue ao nome o ano de formatura).

Dia 27 de Julho: 1)Hugo, Luciano, Fúsaro, Toledo e Epifânio. 2)Antônio, Mendo, Lessa, José Ary, Floriano,
José Carlos, Lanna, Sarmento e Pedro Garcia. 3)Luciano e Ronald.

Ângulos observados pelo Lanna em sua potente máquina.
As Ações entre Semopianos 2º Plano ainda não foi completada, faltam 7 números.
Por R$10,00 você pode ganhar R$250,00
Com esse recurso temos quitado despesas com o site, palestras e os brindes.
Falando em brinde dê sua sugestão para o do Doze do 140º Aniversário da Escola de Minas
Coloque na sua Agenda Quarta eu vou à SemopBH
Adesão R$50,00 com tudo comes, bebes, golo, café e muita amizade.
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Emopianos em Família:

Fotos: 1)José Carlos Bicalho, Turma 1976 e João Batista Bicalho, Turma 1973. 2) Felicíssimo Pereira
Marques Neto, Turma 1975 e Benitez Pereira Marques, Turma 1977.
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$ 1,00Na 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 - no Clube Militar-18º ANDAR ou no Iate Club do Rio, na quarta no almoço
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 – Arraiá da SemopBA 18/06/2016, a partir das 18horas, no playground do Cond. Mirante do Rio
Vermelho-Rua Almirante Barroso, Nº312, Bairro Rio Vermelho/Salvador
Semop-Catalão–15º Encontro Anual em 17/09/2016, sábado, a partir das 10 horas, na residência do Amigo
Jair Melo de Souza, Meinha-Hospício, Rua 140, nº 115, Bairro Mãe de Deus.
Semop Austrália: Criação em 13 de Março de 2016 Perth (Mandurah) Western Austrália

Fundadores: Tôsujo-Guilherme Duarte Alves, Turma, Rep. Jardim de Alah, Murrinha-João Carlos de
Assunção, Turma 2006, Rep. Jardim de Alah, Xorano-Solanno Fabrícius Cabral Dias, Turma 2005, VicePresidente, Rep. Gaiola de Ouro, Nathalie Barbosa Toribio Dias, Turma 2003, Mariana, Adriana
Rodrigues Brandão, Turma 1993/Hist, Rep. Bem na Boca, Língua-Fábio de Figueiredo Brandão, Turma
1994, Presidente, Rep. Jardim de Alah, e Tássia Dutra Lagôas, Turma 2008, Rep. Tanto Faz.
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Espaço para Colocações e Comunicados:
70º Aniversário de Fundação da ADEM – Associação Desportiva Escola de Minas

Quadros da ADEM presenteados pelo ex-Atleta Geraldo de Almeida Fonseca, Turma 1951 à ADEM.
(já publicamos outras fotos em nossos Informativos Nº: 14, 26, 47, 49, 73 e 100)

Colabore com as festividades do 70º Aniversário da ADEM, contribuição R$100,00, valor da Camisa R$55,00
(Depósito na Conta do Gabriel Neres Campos-Diretor da ADEM, BcoBrasil-Ag 0473-1, CC 42.283-5).
Essa é a minha inesquecível história na ADEM: Aguardamos a sua história com a ADEM.
O APOSENTADO
Poucas são as pessoas que, aposentadas, continuam a trabalhar, quer na mesma empresa ou em outra. A
maioria se recolhe em casa. Quando a pessoa se aposenta, a não ser por incapacitação física, ela está no
auge de seu amadurecimento e capacidade técnica e criativa. É enorme a perda de energia. Alguns, poucos,
tentam abrir um negócio; onde a maioria perde às vezes, uma boa parte de suas economias. As despesas
aumentam, pois, o ócio, quase sempre, reclama lazer, com conseqüente aumento de gastos. Seu estado
psíquico piora com um sentimento de inutilidade e sua saúde também, levando ao aumento de gastos com
assistência médica e farmácia. A falta de trabalho traz como consequência o abandono da rotina que
implicava numa certa atividade física e hábitos saudáveis (levantar e repousar mais
cedo). A maior presença, em casa, sem o que fazer, piora o relacionamento familiar.
Caro colega este pequeno intróito é para provocar o assunto e obter contribuições de
sua parte. Acredito que uma boa parte estaria disposta a dar parte de sua experiência
e tempo como voluntário em alguma atividade gratificante para o seu ego.
Algumas sugestões: 1-Algum hobby que estaria disposto a ensinar. 2-Participação
em alguma atividade de ensino. 3-Maior relacionamento entre colegas com trocas de
visitas. 4-Maior participação em excursões por Minas Gerais e no Brasil. 5-Maior
participação na política (em seu sentido mais lato), no sentido de se criar uma Universidade para
capacitação de vereadores, deputados e senadores. Criação de comissões (no máximo 6 participantes) para
apreciação e estudo de problemas atuais, tais mo:segurança,saúde,educação, política etc. Colaboração
João Batista Sabino, Turma 1951.
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A jeguinha do Sertão
Quando me formei na Escola de Minas, juntamente com meu colega de turma Helder Zenóbio (1956), em
1957 fomos trabalhar na Bahia para uma firma chamada Plunbum S.A., subsidiário de uma empresa
francesa, com sede em São Paulo (capital). A finalidade da nossa contratação foi pesquisar chumbo no
Estado da Bahia, no ano de 1957 após um estágio de 4 meses numa mina, em funcionamento, na localidade
de nome Panelas (Paraná),hoje a cidade de Adrianópolis, em homenagem ao Sr. Adriano de Tal (chefão).
Para iniciar a pesquisa foi feito um sorteio para ver quem ficaria com a metade centro sul e a outro centro
norte, praticamente toda no sertão baiano que sobrou para mim. Escolhi para morar na cidade de Jacobina,
denominada a Princesa do Sertão, onde descansava alguns dias das agrurias das viagens estafantes pelo
interior do sertão. As idas ao interior baiano eram sempre feitas de Jeep, com motorista, somente em
estradas de terra, verdadeiras trilhas. Por sorte, quando o terreno era rochoso, por sorte minha, o mergulho
nunca passava de 20° permitindo a subida ou descida sem maiores dificuldades, apesar dos solavancos.
Inicialmente, a pesquisa era informativa até que se encontrasse uma boa evidência para então se fazer uma
pesquisa preliminar. Numa dessas viagens cansativas, depois de galgar o topo de uma serra, a mais de seis
horas de viagem numa paisagem árida, avistei na parte baixa, uma bela árvore, repolhada com as folhas,
inteiramente verdes, em um ambiente totalmente típica da caatinga, mais um calor beirando os 40°. Pelo
cansaço e a matula que sempre me acompanha lá chegando onde havia um casebre, talvez pelo barulho e o
veículo, correu meninos para um lado cabritos para outro. Aos poucos a correria cessou e as crianças foram
chegando junto do Jeep. Assim pude conversar com o mais velho (12 a 13 anos).
Ao todo eram uns oito garotos. Perguntei, então, ao mais velho pelos pais respondendo-me que o pai saiu
de casa, deixando-os só com a mãe. Aí perguntei-o por ela ao que me respondeu, sempre envergonhado,
que ela tinha ido com a jeguinha buscar água, numa distância de 2 léguas (ida e volta), mas como saiu cedo
não deveria demorar a chegar. Fui até ao Jeep e após uma meia hora de descanso, ao olhar para fora pude
avistar a mãe puxando a jequinha com 2 brutamontes corotes no lombo da bichinha. Fui ao encontro dela e
perguntei-lhe se estava cansada, obviamente respondeu-me que sim. Fazia esta viagem 3 vezes por
semana. O diálogo com essas pessoas é um tanto difícil a não ser que se fale do tempo. Faz muito tem que
não chove? Tá para mais de um ano, sô moço, mas, vou dizer uma coisa pro sinhô: a chuva num tá longe
não sinhô. Uai. Como é que a senhora sabe? Venha cá, levando-me até a jeguinha! Dobrou a orelha dela
para que eu pudesse ver atrás da mesma, junto ao pescoço do animal e disse-me: quando esta bichinha sua
atrás da orelha a chuva tá perto, a é? É sim sinhô. Pensei por alguns instantes, olhei para o céu e notei
algumas nuvens escuras, sinalizando alguma umidade no ar, o que fazia ela e a gente suar, pelo calor
úmido. Eis pois, a história da jeguinha do sertão. P.S. 1- A tal árvore que me referir e a famosa Quixabeira
inspiradora de uma belíssima canção nordestina. 2 - A prole da família em dez anos com o marido foi de 10
filhos, tendo 2 morridos. 3- Moral da história: Viva a sabedoria popular. 4- Vide na foto os garotos, em
escadinha. (Colaboração Sebastião Peixoto Toledo, Turma 1956).

Toledo é o segundo da direita para esquerda, de óculos escuro.
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Imagens do acervo de Geraldo Martins de Andrade Filho, Maguila dos Deuses, Turma 1976, monitor de
Geometria Descritiva 1974-75-76 do Prof. Nicodemus de Macedo Filho, Turma 1940. No juramento a
presença do Secretário da Escola de Minas Sr. Alencar Amaral, EFarmácia 1950.

Carteira do Curso Anexo 1959 à Escola de Minas de Antônio Cláudio Azeredo Lima, Turma 1965, e uma foto
da Turma de Metalurgia em visita à ACESITA, USIMINAS e BELGO, enviada pelo Maguila..
Notas Tristes:
Com tristeza comunicamos o falecimento em 29/06/2016, em Araxá-MG, do
Engenheiro Minas Lamartine Porfírio Junior, 101ª Turma 1979, morou na República
Ninho do Amor.
Aos familiares e amigos nossos votos de pesar, conforto e solidariedade.
Com tristeza comunicamos o falecimento em 03/07/2016, em Belo Horizonte, do Engenheiro de
Minas Metalurgista e Civil Lincoln Walfrido Abdo, 72ª Turma 1950, morou com seus pais em Ouro
Preto. Aos familiares e amigos nossos votos de pesar, conforto e solidariedade.
Em especial ao irmão SemopianoBH Calil Abdo Santiago, Turma 1960.
Com tristeza comunicamos o falecimento em 05/07/2016, em Aracaju-SE, do Engenheiro Civil José
Cláudio Temer de Oliveira, Zé Colméia, 95ª Turma 1973 morou na República Pif-Paf.
Aos familiares e amigos nossos votos de pesar, conforto e solidariedade.
Com tristeza comunicamos o falecimento em 08/07/2016, em Belo Horizonte, do Engenheiro de
Minas José Antônio Cravo, ex-aluno 1975/UFMG morou na República Marragolo. Aos familiares e
amigos nossos votos de pesar, conforto e solidariedade.
(em nosso 66º Informativo-Março 2012 mostramos o seu CD “Manhã em Ouro Preto”).
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Com tristeza comunicamos o falecimento em 05/07/2016, em Belo Horizonte, do Geólogo Osmar
Domingos Leão, 82ª Turma 1960, 1ª Turma de Geologia, morou na República Pif-Paf.
Aos familiares e amigos nossos votos de pesar, conforto e solidariedade.
“Gostaria de lembrar a todos os geólogos diplomados em Ouro Preto, da importância que teve
Osmar Domingos Leão para a profissão do geólogo no Brasil, pois ele fez parte ativa do grupo que
trabalhou para a Lei que regulamentou a profissão "geólogo ou engenheiro
geólogo", em várias oportunidades tive o prazer de hospedar Osmar em minha
casa, em Copacabana. O grupo tinha representantes de várias escolas, a
saber, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Ouro Preto
- as reuniões eram realizadas no Rio por causa da residência do Deputado
Federal Ranieri Mazzilli, à época Presidente da Câmara dos Deputados, maior
responsável pela Lei dos Geólogos”. (por Arthur Eduardo Horta).

(Era um freqüentador da SemopBH em nosso 89º Informativo-Fevereiro 2014, noticiamos o
lançamento de seu livro “As Pedras”).
Para analisar: Comemoramos no dia 21 de Abril o Dia dos Metalurgistas, as dificuldades do setor
siderúrgico, e a grande reserva de produtos na China, tornam difíceis as decisões e como se proceder para
que nosso parque industrial que é de ponta como os Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, Alemanha e
Turquia não seja dizimado. A China que produz 49% (823 milhões de toneladas de aço) da produção
mundial é a primeira, as suas exportações são quase o triplo de nossa produção anual (34 milhões de
toneladas de aço), ainda tem um excedente na casa de 1 bilhão de toneladas de aço, e seus produtos batem
a nossa porta concorrendo com nossos produtos. Onde está nossa política de isonomia e de proteção do
governo em diminuir a carga tributária p.ex., para que possamos sobreviver a essa ação predatória ou será
que não vemos que o nosso setor siderúrgico que responde por mais de 100 mil empregos diretos e
indiretos, se considerado a renda per capita, rende a nação R$3milhões.
Vamos acordar a siderurgia não é uma indústria de fundo de quintal.
Para analisar: Em 30 de maio Dia do Geólogo, e nós novamente debatemos com uma situação que tem
estagnado o setor da indústria mineral, o Novo Marco Regulatório da Mineração, tão debatido e cheio de
emendas e que nos últimos anos tem ameaçado os investidores em não darem continuidades a projetos que
poderiam estar resultando em grandes empreendimentos ou será que em nosso país tropical com espessa
camada de intemperismo tudo que se encontrou o Ouro, Diamante, Minério de Ferro, Bauxita, Níquel,
Manganês já acabou, não se encontrará mais nada? Não é o que vemos por exemplos como de Yilgarn na
Austrália e de Oyo Togoy no Afeganistão. Qual será a verdadeira razão do impasse do Marco Regulatório?
Até o final da década de 1970 tivemos programas geológicos que necessitam ser relidos e trabalhados com
os conhecimentos e equipamentos atuais ou vamos continuar a dormir em berço esplêndido? Uma das
questões do Novo Marco é a CFEM, que foi criada por lei e pode ser revista do mesmo modo. A produção
mineral é o insumo básico para o desenvolvimento sustentável, e para nós brasileiros responde por uma
grande fatia do PIB, será que esses números não demonstram seu valor?
Para analisar: Dia 10 de julho Dia do Engenheiro de Minas, homenagem ao Engenheiro de Minas, Pedro
Rache, Turma 1900, fundador da Escola de Engenharia da UFMG, Primeiro Presidente do CONFEA. Sem
as riquezas que a terra nos oferece voltaríamos à idade das pedras. (Por Fernando Villanova, Turma 1979)
A Industria mínero-metalúrgica não é pop, é a pergunta e de onde vem nossa casa e nosso conforto?
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