SEMOP- BH – A³EM
Sociedade dos ex-alunos da Escola de Minas de Ouro Preto em BH.
INFORMATIVO: 11/ 2007 - Belo Horizonte – Agosto/2007
Encontros toda Quarta-feira, Almoço no Minas II às 12:00hs
1ª Quarta a Homenagem ex-Presidentes / 1ª Quinta o dia do Happy-Hour

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.
Repeteco de Nossa Canção:
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, letra de Cássio Elísio de Figueiredo Damázio, Turma 1943, que é cantada com a
música Oh! Sweet mystery of life).

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.
Palavra de nosso Presidente na Homenagem aos ex-Presidentes em 01/08/2007:
Caros amigos e colegas
Estamos homenageando os seguintes ex-presidentes da SEMOP–BH:
13ª- Antonio Augusto Andrade Oliveira- Turma 1958 – Mandato 1988
14ª- Oleíses Luiz Oliveira Bonanato – Turma 1962 - Mandato 1989
15ª- Helder Parente Prudente – Turma 1957 - 2° Mandato 1990
16ª- Paulo Alberto Vilela Guimarães – Turma 1963 – Mandato 1991/92:
Cada um destes colegas dispensou seu esforço, tempo e dedicação à nossa Semop-BH por um ano ou
mais. Isto não ficou esquecido e a prova está consubstanciada nesta singela solenidade de hoje, na qual
reverenciamos as suas pessoas.
Estendemos nosso reconhecimento aos diretores de cada gestão que sob a orientação do seu presidente
trabalhou graciosamente em prol de uma harmonia e solidariedade que nos une sob o signo de nossa
sempre lembrada e querida Escola de Minas.
São engenheiros da maior dignidade que, com eficácia e competência, desempenharam suas funções nas
organizações a que estiveram ligados e, ainda hoje, sempre que convocados, estão a servir ao nosso País.
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Nossa homenagem está materializada nesses pequenos emblemas, miniaturas do brasão da Escola de
Minas de Ouro Preto, sob o qual se inscreveu o nome da nossa: SEMOP-BELO HORIZONTE–MG–2007.
É muito gratificante para nós rememorar as nossas origens de formação profissional realizada naquele
imponente e austero edifício, sobranceiro à praça Tiradentes, antigo palácio dos governadores da Minas
Gerais colônia, império e início da república.
Em 1897 a capital que era Ouro Preto, foi transferida para a nova cidade de Belo Horizonte, especialmente
construída para sediar o governo do Estado. Em decisão acertada o governador de Minas Gerais, Crispim
Jaques Bias Fortes, cedeu o prédio do antigo palácio para as instalações da Escola de Minas.
Foi nesse prédio que passamos os verdes anos de nossa juventude matriculados num severo e rigoroso
curso de engenharia. Assistíamos às aulas e aos trabalhos práticos que ocupavam todo o nosso dia. Alguns
professores se destacavam em aulas brilhantes por sua extensa cultura e excepcional habilidade em
transmitir saber técnico ou científico. Outros, com didática menos primorosa, tinham, contudo, um profundo
conhecimento das matérias da Engenharia. Todos com muita dedicação e responsabilidade.
Ao lado das aulas do curso, aprendemos lições de vida, de solidariedade, de convivência e de coleguismo.
Adquirimos amigos eternos. Que saudade dos que já se foram!
E é nestas reuniões semanais da Semop-BH, onde agora estamos saudando os ilustres colegas que nos
soltamos em alegria juvenil para conversar com liberdade, descontraidamente, mas com respeito mútuo e
falamos de coisas boas. É o nosso RECREIO. Salve a Escola de Minas! Salve a SEMOP BH!

Foto: Momento da homenagem de Agosto/2007: Lauro Expedito Esteves Casaes, Paulo Albertto
Vilela Guimarães, nosso Presidente Aloysio Sá Freire de Lima, Oleises Luiz de Oliveira Bonanato e
esposa Mariza Pinheiro, Antônio Augusto Andrade Oliveira, Helder Parente Prudente, Hugo Lukschal
Soares e o aniversariante Leonardo, filho de Paulo da Silveira Machado, Turma 1964, e Helbio
Pereira, ao lado.
ANTÔNIO AUGUSTO ANDRADE OLIVEIRA
Engenheiro de Minas, Metalurgista e Civil, Turma de 1958, foi presidente da Semop-BH em 1988.
Casou-se com Vânia Maria Pinheiro, com quem tem as filhas Adriana, Ana Paula, Andréia e Alessandra.
Formado trabalhou na Braenco, passando para Mineração Acaiaca em Diamantina, indo para Usiminas
onde permaneceu até 1972, transferindo-se para Usimec, onde ficou até sair para Açominas em 1977, na
sua criação, e em 1992 foi para ser Diretor da Cosipa transferindo para ser Assistente da Diretoria da CSN
até se aposentar.
OLEISES LUIZ OLIVEIRA BONANATO
Engenheiro Minas, Metalurgista e Civil, Turma de 1962, Presidente da Semop-BH em 1989.
Casou-se com Mariza Pinheiro, filha do ex-Diretor da Escola de Minas, Antônio Pinheiro Filho, Turma 1932
com quem tem as filhas Carla, Paola e Karina. Formado trabalhou na Alcan, Acesita, Forjas Acesita,
Cimetal, Itaminas e Hoffling Hauss, e atualmente é Consultor.
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HELDER PARENTE PRUDENTE
Engenheiro de minas, metalurgia e civil. Turma de 1957, Presidente em 1976 e em 1990.
Natural de Camocim no Ceará, em Ouro Preto morou na República Verdes Mares, é casado com Maria
Luiza de Castro Prudente, com quem tem as filhas Maria Clara, Ana Luiza e Juliana, que lhe deram os netos
Manuela, Bruno e Gustavo. Iniciou sua carreia profissional na Usiminas participando de treinamentos no
Japão e na comissão de compras de equipamentos da Usina Intendente Câmara (veja a Nota), passando
pela chefia de diversas divisões, até 1969 quando foi reabrir o escritório da Usiminas no Japão onde
permaneceu até 1972, quando transferiu-se para Coordenadoria de Projetos da SUDENE, em seguida
eleito Vice-Presidente da USIMEC. Em 1979 foi eleito Vice-Presidente da COSINOR. Em 1980, Chefe do
escritório Norte-Nordeste da SIDERBRAS. Em 1982 Diretor e após Presidente da USIBA. Em 1986 Diretor
da DOVA e a partir de 1989 iniciou as atividades como consultor.
Nota: É um dos 7 Samurais (Primeiros ex-Alunos e Engenheiros da Usiminas que foram fazer os
treinamentos no Japão, para partida da Usina. Nesta turma além de Hélder estiveram: Álvaro Luís Macedo
de Andrade, Mauricio de Melo, Antonio Pedrosa da Silva, Manoel Moacélio de Aguiar Mendes, João Geraldo
Pessoa Evangelista e Valério da Silva Fusaro, todos da Turma de 1957 contratados pelo Paraninfo Dr.
Amaro Lanari Junior, da Turma de 1936).
O Hélder foi Presidente da Semop-BH por 2 vezes em 1976 ano do Centenário da Escola de Minas, e 1990,
e da Semop-BA em 1983/84. É atualmente presença constante nas atividades da Semop-BH.(noticiado em
nosso Informativo Nº 8 – Maio/2007).
PAULO ALBERTO VILELA GUIMARÃES
Engenheiro de Minas, Metalurgista e Civil. Turma de 1963, Presidente da Semop-BH em 1991/92.
Casou-se com Maria Luiza Martins, com que tem os filhos Paulo Alberto, Márcio Augusto e Luiz Antônio.
Formado entrou para Usiminas onde permaneceu até sua aposentadoria.
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.
ALMOÇO SEMOP-BH: RESTAURANTE MINAS II – Mangabeiras
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, rever e fazer amigos.

Semop-Salvador/BA: No dia 24/08/2007 reuniram-se em Salvador os ex-Alunos que residem e
trabalham na boa terra. Nota enviada pela ex-Aluna Celane Nery de Oliveira Batista, Turma 2003.
Aguardamos mais detalhes para informarmos.

Temos de integrar as Semop’s, aguardamos Notícias:
Semop-Vale do Aço: Wanderley José Lopes.
Semop-Vitória/ES: José Vandir Nunes.
Semop-Juiz de Fora/MG: José Geraldo da Silva Junior.
Semop-Rio: Darcy Germani.
Semop-Poços de Caldas/MG: Resk Frayha.
Semop-Paraopeba/Ouro Branco/MG: Jose Maria Barros Campos.
Semop-Florianóplis/SC: Acyr Ávila da Luz.
Semop-Recife/PE: José Maria de Castro Araújo.
Semop-PR: Renato César Revelles Pereira.
Semop-Aracaju/SE: José Francisco Barreto Sobral.
Fica nossa sugestão a colegas e amigos para incrementarem novas Semop’s!
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CREA-MG: A A³EM e a Escola de Minas têm que indicar um conselheiro e um suplente de Eng.
Geológica e de Eng. de Minas para o próximo triênio na renovação do Terço do CREA-MG, 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, o compromisso é participar
em 2 quintas alternadas no mês, uma de Reunião de Câmara de 9hs às 13 hs, e a outra de Plenário de 13
às 18hs. Valorização profissional, ética e fiscalização.
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.
Na Reunião da Semop-BH, em 01/08/2007 foi formada uma comissão composta pelos Diretores Aloysio Sá
Freire de Lima, João Batista Sabino, Hugo Lukschal Soares, José de Matos Neto, que visitaram a Escola de
Minas, e reuniram com o Diretor Prof. José Geraldo Arantes de Azevedo Brito, e a Fundação Gorceix, e
reuniram com o Presidente Prof. Cristóvam Paes de Oliveira, na quinta dia 16/08/2007, visando colher
dados e esclarescimentos dos últimos fatos que ocorrem na comunidade Escola de Minas.
Acontecimento: No dia 20/08/07, segunda, no auditório do CREA-MG, às 14,00 hs, promovido pelos exAlunos Marcos de Vasconcelos Bastos, Turma 1961, ex-Superindente da Fundação Gorceix em 1988, Aldo
Waney Ribeiro Grossi, Turma 1964, e Antonio Valdo de Alburquerque Nunes da Costa, Turma 1960, para
debater o tema “Fundação Gorceix e seu Estatuto”.
Como convidado o Prof. José Geraldo Arantes de Azevedo Brito, Diretor da Escola de Minas e Presidente
da A³EM, acompanhado de Professores e representantes dos Departamentos de Geologia, Minas, Civil,
Metalurgia, Controle Automação, Produção e Meio Ambiente, com a palavra questionou as inversões da
Fundação Gorceix na Escola de Minas.
Com a palavra Luiz Carlos de Assis Moreira, Turma 1958, que demonstrou sua decepção com a Fundação
Gorceix, ao indicar o ex-aluno Marcos de Vasconcelos Bastos, Turma 1961, para substituí-lo no Conselho
da Fundação, uma vez no início foi ele que captou inúmeros parceiros e foi Diretor do Instituto Costa Sena.
Com a palavra Marcos de Vasconcelos Bastos, Turma 1961, comentou sobre a ausência de representantes
de alunos, dos Balanços da Fundação e do desvirtuamento da Fundação no seu ponto de vista.
Representantes da Semop-BH presentes ao debate comunicaram a Palestra do Prof. Cristóvam Paes de
Oliveira, no Ciclo de Palestra da Semop-BH a ser realizada em 29/08/07, às 11 hs no Minas II-Mangabeiras.
Palestra na Semop-BH: No dia 29/08/07, a Semop-BH realizou na sua programação bi-mensal uma
palestra com o tema “Fundação Gorceix e sua Missão”, programada desde junho pela Semop-BH,
proferida pelo seu Presidente Prof. Cristovam Paes de Oliveira, com a presença de professores da Escola
de Minas, do Diretor Prof. José Geraldo Arantes de Azevedo Brito e do vice-Reitor Prof. Antenor Rodrigues
Barbosa Junior, Turma 1981, e inúmeros ex-alunos. Com duração de 45 minutos iniciada por volta de 11,15
hs, foi apresentado em forma de slides em data show, os programas da Fundação Gorceix, com o lema
“Contribuição da Fundação Gorceix na área social e no desenvolvimento mineral do Brasil”, e
missão, contribuir com a formação profissional e com o desenvolvimento científico e tecnológico na área
mineral sempre tomando como premissa a responsabilidade social. Histórico da Fundação Gorceix1960/2007, que tem um Conselho Diretor com 11 componentes, Conselho Curador com 30 componentes e
presidência de Orlando Euler de Castro, Turma 1960, e números da UFOP, que recentemente completou 38
anos com 27 cursos, 402 docentes (70% doutores, 24% mestres, 3% Especialista e 3% graduados), 5374
alunos, (1500 alunos na Escola de Minas), 2166 alunos à distância, e 628 administrativos. A Fundação tem
projetos de assistência a alunos carentes, formação profissional, inglês, computação e gestão. Colabora
com o desenvolvimento científico e tecnológico na área de atuação da Escola de Minas elaborando e
executando projetos em parcerias com Empresas, gerando conhecimento e engrandecimento de alunos
bolsistas e atualização de professores e profissionais de empresas parceiras que utilizam a Fundação para
cursos de reciclagem. Atualmente a Fundação Gorceix tem projetos agrupados nos núcleos: NUPECNúcleo de Pesquisa e Educação Continuada, NUPETRO-Núcleo de Geologia do Petróleo com vários
projetos em parceria com a Petrobrás no Brasil, Argentina e Uruguay, NUTEC-Núcleo de Inovações
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Tecnológicas, NTE-Núcleo de Treinamento Empresarial, que visa complementar a formação
profissional dos alunos da Escola de Minas e treinamento de profissionais de empresas, NUMANNúcleo do Meio Ambiente, que assessora o ministério público e desenvolve medidas mitigadoras
junto a empresas.
Finalizando demonstrou que no último exercício a Fundação que em 2002 movimentou 14 milhões
chegando a 2006 com 26 milhões, apresentando um bom Índice de Liquidez Corrente, e nesse período
construiu suas novas acomodações na Bauxita, (Morro do Gambá), e distribuiu seu benefício no último
exercício nas seguintes alíquotas: R$7,4 milhões a Escola de Minas, R$2,3 milhões para UFOP e R$
0,77 milhão em convênios com Prefeitura de Ouro Preto.
Palavra livre foi questionado sobre o Estatuto da Fundação e seu Objetivo, respondeu que as mudanças
foram para adaptá-la às exigências legais e foram aprovadas pelo Ministério Público, sobre filantropia
exemplificou comunicando que entre os melhores alunos da Escola de Minas em todos cursos a
predominância é de alunos bolsistas da Fundação Gorceix e quanto à representação de alunos disse que o
procedimento deve partir da Fundação Gorceix e que é uma das pautas do Conselho.

Foto: Momento em que o Presidente da Semop-BH Aloysio Sá Freire de Lima agradeceu ao palestrista
Prof. Cristovam Paes de Oliveira, Turma 1973, e o presenteou como ex-Diretor da Escola de Minas, exReitor da UFOP e Presidente da Fundação Goceix com o estandarte da Semop-BH/2007.
Fato 3: A Semop-BH através de seu Presidente Engº Aloysio Sá Freire de Lima, Turma 1948, ao encerrar o
eventou agradeceu ao palestrista, as presenças e leu a carta que entregou ao Prof. Cristóvam e abaixo
transcrevemos:

Carta da Semop-BH à Fundação Gorceix
Ao Professor Dr. Cristovam Paes de Oliveira, DD. Presidente da Fundação Gorceix, Ouro Preto/MG.
Estivemos na semana passada, aí com você, na sede da Fundação Gorceix. Levou-nos a Ouro. Preto, o
intuito de melhor conhecer as razões que têm levado ao deterioramento das relações institucionais entre a
Escola de Minas e a Fundação Gorceix. Tanto você quanto o Prof. José Geraldo, Diretor da Escola de
Minas, querem o bem e a prosperidade da nossa Escola de Minas. Temos a convicção de que a exposição
para uma platéia grande de colegas, mais alimenta do que amaina as divergências. A sua informação de
que estaria trazendo para a Fundação Gorceix o antigo Diretor da Escola de Minas, Professor Antônio
Gomes de Araújo, para nós, afigura-se uma boa solução. A intermediação das divergências, concentrada
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nas mãos de uma única pessoa, de caráter conciliador e respeitado pelas partes, poderá restabelecer a
harmonia, objetivo de todos que amam a nossa Escola Minas. Somos de opinião que os balanços e
balancetes da Fundação devam ser precisos e transparentes, consignando em rubricas específicas a
destinação das dotações para a Escola de Minas. Por exemplo, assim distribuídas em Reais (R$):
1) Filantropia (alunos da Escola de Minas), 2) Filantropia (alunos da UFOP), 3) Despesas
(manutenção do imóvel Escola de Minas), 4) Despesas (re-aparelhamento de laboratórios), 5)
Bolsas para professores da Escola de Minas, 6) Bolsas para professores da UFOP e 7) Aplicações na
comunidade Ouropretana.
Somos de opinião que aplicações na comunidade, visando dotá-la de meios que possam beneficiar a saúde
e o bem estar dos estudantes é inteiramente defensável e se inclui no objetivo de apoio à Escola de Minas.
Acreditamos, também, que o procedimento – comumente adotado por Empresas – de elaboração de
balancetes trimestrais, neles incluindo e fixando dotações para atender as reivindicações da Escola de
Minas, com prioridades definidas e acompanhadas de orçamentos, muito contribuiria para a boa harmonia
das partes. Pensamos, também, que a contratação de professores para participarem de projetos
da Fundação Gorceix é uma prática louvável, pois, contribui para manter o professor em
permanente reciclagem. Dever-se-ia, contudo, buscar a interveniência dos Chefes de Departamentos da
Escola de Minas, assim evitando aborrecimentos pelo desvio de professores de suas obrigações docentes
e o conseqüente prejuízo do ensino. São observações que nos ocorrem. Manifestamos o permanente
empenho da Semop-BH em apoiar construtivamente todas as iniciativas que possam aduzir
enriquecimento intelectual científico e técnico para os alunos, professores e ex-alunos da Escola de
Minas e também da Fundação Gorceix. Com o intuito de estar trazendo uma contribuição pertinente,
testemunhamo-lhe o nosso apreço. Semop-BH.

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

Happy Hour:
Confirmando o sucesso dos meses anteriores, na Primeira Quinta de Setembro, dia 06/09/07
encontraremos a partir das 18,30 horas no Restaurante do Minas II. Contamos com sua presença.

O Informativo da Escola de Minas V, em formato pdf, acesse www.em.ufop.br
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).

Palestra de 10/10/2007 – Quarta – às 11,00 hs
Local: Anexo do Restaurante Minas II – Mangabeiras
Tema: As Mudanças Climáticas na Convenção da ONU
Por Milton Nogueira da Silva, Turma 1964.
“Você precisa ser a mudança que você quer ver no mundo”
Nossos Informativos e fotos estão no: http://semopbelohorizonte.blog.terra.com.br
Envie-nos noticias: semop_bh@yahoo,com.br
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