SEMOP- BH – A³EM
Sociedade dos ex-alunos da Escola de Minas de Ouro Preto em BH.
INFORMATIVO: 15/ 2007 - Belo Horizonte – Dezembro/2007
Encontros toda Quarta-feira, Almoço no Minas II às 12:00hs
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

Envie-nos noticias: semop_bh@yahoo,com.br
Na ART, no campo denominado ENTIDADE, coloque 0019 – é o código da A³EM.

Foto: O ano de 2007 teve a presença de 1632, uma média de 30 Semopianos por Encontro, na véspera
do Natal estavam lá os fortes candidatos a Inscrição Honrosa no Livro da Semop-BH. Semopianos que
estiveram presentes no ano de 2007 em mais de 25 encontros. O objetivo é manter viva nossa Tradição de
Escola de Minas.
Palavra de nosso Presidente em 19/12/2007:
Apresentação do Relatório de gestão 2006-2007 da Semop-BH. (apresentado resumidamente a seguir)
Ilustres e prezados colegas.
Estamos finalizando nosso mandato de presidente da Semop-BH, iniciado em meados do ano passado.
Sucedemos ao querido colega Alexandre Misk, já com problemas de saúde.
Minha primeira referência é a ele que não poupou esforços para bem dirigir e congregar nossa confraria.
Várias vezes manifestou-me sua alegria no reencontro com os colegas que apareciam nos almoços e
reuniões.
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Agradeço aos colegas que, com simpatia e confiança, me escolheram para dirigir a nossa Semop-BH.
Espero não tê-los decepcionado.
Agradeço aos colegas de diretoria que se esforçaram por bem cumprir os deveres inerentes aos seus
cargos, seja pela competência, seja pelo zelo, pela assiduidade, sempre com bom humor e entusiasmo.
A Semop-BH, por seu estatuto, tem o seguinte Objeto:
a) Manter e incentivar a solidariedade entre os ex-alunos da Escola de Minas de Ouro Preto e seus
familiares.
b) Apoiar e representar seus associados em suas reivindicações coletivas.
c) Promover a defesa dos interesses e apoiar as iniciativas da Escola de Minas de Ouro Preto.
d) Atuar na área de interesses dos vários setores da engenharia.
É uma associação que precisa manter contínuas as suas atividades. É saudável essa união dos sócios e
sua constante preocupação em acompanhar o que acontece na Escola de Minas. É necessário preservar os
valores morais e intelectuais adquiridos ao tempo de estudante. Estimular, incentivar, enaltecer cada
associado em sua atividade diária na qual exerce habilidades acumuladas numa vida de trabalho, de
esforço e de muita renuncia.
Há que se ter continuidade entre as sucessivas gerações de ex-alunos. O grande obstáculo reside no fato
dos mais novos terem dificuldade em comparecer aos almoços das quartas-feiras, eis que estão em sua
base de trabalho, quase sempre fora da cidade. Contudo, é preciso um esforço constante para estimular a
união de todos.
A Escola de Minas continua valorosa e eficiente. Recentemente alguns de seus cursos receberam nota
máxima na classificação de qualidade. É resultado de esforço continuado de dirigentes e professores
dedicados. Os ex-alunos, exercendo sua engenharia em modernas instituições e indústrias podem e devem
colaborar com a Escola, mantendo contato com os professores, sempre que for aconselhável, enviando
opiniões e observações construtivas expondo assuntos e novidades pertinentes, promovendo visitas de
estudos.
A ação desta diretoria da Semop-BH está registrada nas atas de reuniões de diretoria, regularmente
realizadas, e que se resumiu no Relatório de Atividades.
Com os almoços, as palestras técnicas sobre assuntos palpitantes de engenharia realizadas por colegas
notáveis com os três jantares festivos e outros atos, procuramos cumprir nossa gestão.
Foi eleito para presidir a Semop-BH no ano próximo Engenheiro João Batista Sabino, Turma 1951. A
entidade estará em mãos seguras.
Como temos conduzido nossas atividades, finalizamos esta apresentação com uma saudação à Escola de
Minas. VIVA A ESCOLA DE MINAS.
Aloysio Sá Freire de Lima, Turma de 1948 - Presidente da Semop-BH Diretoria 2006/07
Resumo das Atividades da Diretoria 2006/07:
Presenças nos Encontros: 2005 - 945 (média 20); 2006 - 1.165 (média 23); 2007 - 1.632 (média 30).
Histórico: Em 1942, por ocasião das festividades do 66º aniversário da Escola de Minas, foi criada a
A³EM–Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas, entidade sem fim lucrativo, visando ao
congraçamento e ao culto das salutares tradições da Escola. As SEMOPs vieram depois. A primeira foi a do
Rio de Janeiro. A nossa foi formalmente instituída em 1973. Elas são criadas onde existem ex-Alunos, seja
numa capital de estado, seja num pólo industrial de mineração ou siderúrgico. É importante preservar essa
amizade e congregar os ex-Alunos
Reuniões: A primeira foi no dia 13 de setembro de 2006. A partir de então, as reuniões se sucederam de
modo regular, nas primeiras quartas-feiras de cada mês, às 11h, nas dependências do Minas Tênis Clube II.
A atual Diretoria se reuniu 16 (dezesseis) vezes; Todas as reuniões foram registradas pelos secretários em
atas, devidamente transcritas no livro de atas.
Palestras: Foram realizadas seis Palestras Técnicas.
- Em 14 de fevereiro, Marco Antonio Lélis de Andrade, Turma 1962, apresentou seu trabalho
“Hidrocarbonetos na Bacia de São Francisco em Minas Gerais”;
- Em 25 de abril, Cyro Cunha Melo, Turma 1962, fez a apresentação da palestra “Panorama do Minério de
Ferro”;
- No dia 20 de junho, Geraldo de Almeida Fonseca, Turma 1951, fez sua conferência sobre “Acidentes
Comuns em Túneis”;
- Em 29 de agosto, Cristovam Paes de Oliveira, Turma 1973, fez a palestra “Fundação Gorceix e sua
Missão”;
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- No dia 24 de outubro, Milton Nogueira da Silva, Turma 1964, apresentou a palestra “Mudanças
Climáticas e Convenção da ONU.”;
- No dia 5 de dezembro, o ex-Aluno Prof. Francisco Carlos Rodrigues, Turma 1979, fez a Palestra
“Inovações Tecnológicas para Edificações estruturadas em Aço”.
Jantar de Confraternização: Foram realizados três jantares festivos nesse período, nos dias 24 de
novembro de 2006, 29 de junho de 2007 e 23 de novembro de 2007, nos salões do Minas Tênis Clube II.
Com excelente participação de ex-Alunos e suas famílias sendo o convite elaborado pela Teresa esposa do
ex-aluno Jorge Lessa e, a decoração do salão feita pela Márcia esposa do ex-Aluno Waldemar Coelho, no
último em 23/11/07, contamos com o apoio da Vetorial Siderurgia, e tivemos a apresentação do ex-Aluno
Ubirajara Quaranta Cabral, Turma 1961, que fez o lançamento do Projeto 50 anos do Batuque dx.
Happy hours: Visando a integração com colegas mais jovens, que não podem freqüentar os almoços, a
Diretoria promoveu a realização de happy hours no Restaurante Minas Tênis Clube II, com comanda
individual, a partir das 18hs, nos dias 1° de março, 12 de abril, 3 de maio, 5 de julho de 2007
Homenagens Especiais: Foram realizadas cerimônias de homenagem aos ex-Presidentes da Semop-BH,
em reconhecimento pelos trabalhos que realizaram em seus períodos de atuação, na Primeira Quarta dos
meses de maio a outubro de 2007, 23 ex-Presidentes, sendo 2 representados por suas esposas, ao
Reitor,Vice-Reitor da UFOP, o Diretor e ex-Diretores da Escola de Minas,que visitaram a Semop-BH, e aos
7 Samurais da Usiminas, ex-Alunos da Turma de 1957.
Divulgação da Semop-BH:
- Boletim Informativo da SEMOP-BH, por via eletrônica; foram editados 15 (quinze) números até dezembro
de 2007.
- Notícias sobre a SEMOP-BH, divulgadas no jornal “No Foco da Notícia” e em diversos outros jornais
(Estado de Minas, Informativo da ADEEKennedy).
- Contatos pessoais e por e-mail com outras SEMOP’s.
- Confecção e distribuição de vários brindes: flâmulas com brasão da Escola; cartão com foto da Escola;
garrafas de aguardente alusivas ao 1000° Encontro (doadas pelo colega Lauro Expedito Casaes-Cachaça
Boralina); adesivos para carros alusivos ao 1000° Encontro; agasalho em moletom com escudo da Escola.e
camiseta.
Gestão Financeira: Adotou informalmente o uso de uma taxa de R$ 20,00 para os almoços semanais, o
que facilitou o controle dos pagamentos e permitiu ainda a ocorrência de pequeno saldo. Esse saldo
juntamente com o proveniente dos jantares, permitiu a realização de algumas despesas, tais como os
brindes já citados e material de expediente. O saldo financeiro atual, a ser repassado à próxima Diretoria, é
de R$1.480,00.

Esta Diretoria Semop-BH 2006/07 agradece aos seus associados o apoio, estímulo e
cativante simpatia que sempre dispensou à sua gestão
Relação dos 27 agraciados com a Inscrição Honrosa no Livro da SEMOP-BH.
Semopianos que estiveram presentes no ano de 2007 em mais de 20 encontros e que serão
homenageados com um Diploma de Menção Honrosa 2007 da Semop-BH no dia 23/01/2008, quarta-feira,a
partir das 12 hs, no Restaurante do Minas II, Mangabeiras.

Aloysio Sá Freire de Lima–1948, Hugo Lukschal Soares – 1964, João Luis Rezende
Pimenta – 1962, Fernando Antonio Peixoto de Villanova – 1979, José de Matos Neto –
1964, Ronald Fleischer – 1965, João Epifânio de Andrade Lima – 1962, José Ary
Gomes Adeodato – 1961, Lauro Expedito Casaes – 1961, João Batista Sabino – 1951,
Helder Parente Prudente – 1957, Geraldo Almeida Fonseca – 1951, Marcio Carvalho
Ferreira – 1962, Sergio José Barbosa da Silva – 1961, Mario Casaverde Rio – 1961,
Caio Vierno Leão – 1951, Jorge Wilson Gonçalves Lessa – 1975, Argos Soares de
Mattos – 1961, Waldemar Abreu Coelho – 1978, Helbio Pereira – 1969, Marco Antonio
Lellis de Andrade – 1962, Sebastião Peixoto Toledo – 1956, Edouard Machoi Misk –
1961, Ildeu Fantini – 1961, Antonio Geraldo de Pádua Junior – 1973, Cyro Cunha Melo
– 1962, Romero Machado Correa – 1961.
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PROPOSIÇÃO DE METAS DE TRABALHO PARA A³EM.
Dados coletados por José Vandir Nunes, Turma 1970, em 04/10/07, na Semop-ES, para discussão na
próxima reunião da A³EM, visando aproveitar melhor o potencial da Associação e dos Ex-alunos da Escola
de Minas. (continuação)
BANCO DE TALENTOS: Organizar, com as SEMOPS, nomes de ex-alunos aposentados que são
especialistas em determinados setores da Engenharia, e que queiram desenvolver algum trabalho de
consultoria, remunerado, ou apenas trabalhos voluntários, sem fins lucrativos, como palestras, etc.
Após organizado o banco de talentos, as SEMOPS deverão ficarem atentas à oportunidades de colocação
desse pessoal em atividade. Verificar uma possível ajuda da Fundação Gorceix.
EMPREGOS: Enviar para cada aluno recém-formado, os endereços das diversas SEMOPS, para que
possam buscar apoio logo que chegarem ao novo local de trabalho. Incentivar as SEMOPS a listarem os exalunos que estiverem momentaneamente desempregados e as oportunidades de emprego que aparecerem,
para que a A³EM possa montar um banco de empregados e desempregados
META PRINCIPAL DA A³EM E DAS DIVERSAS SEMOPS: Utilizar o potencial dos ex-alunos, (recémformados/ em atividade/ aposentados), numa associação que possa prestar serviços à engenharia em geral,
às comunidades onde atuam, e aos próprios associados, tornando o convívio de todos mais humano e
agradável

Foto: Prof. Francisco Carlos Rodrigues,Turma 1979, Professor da Escola de Minas e do DECIV da
UFMG, no dia 05/12/2007, quarta- feira às 11 horas, no anexo do Restaurante do Minas II quando
proferiu a Palestra Técnica: “Inovações Tecnológicas para Edificações Estruturadas em

Aço”. Sistema inovador construtivo para edificações residenciais, estruturadas em aço, com baixo custo,
avançada tecnologia e rapidez na construção, tendo sido construídos mais de 300 edifícios, em São Paulo e
Minas Gerais, em parceria com a Usiminas. (1 prédio de 6 andares em 8 horas).
Escola de Minas: Aguardamos sugestões para uma visita numa Quinta feira, com saída de BH às 8 horas
e volta às 20 horas, na programação apresentações e debates por uma Escola Minas de Excelência.
CONSELHEIROS no 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 CREAMG, o mandato é de 3 (três) anos, tendo compromisso de participar em 2 quintas alternadas por mês..
Nosso Site: Estamos fazendo acordo para termos um site, aguardamos colaborações.
O Cátalogo “Escola de Minas a Tradição de ser ex-aluno”. Em conclusão.
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Foto: Esses são os brindes da Semop-BH que você pode adquirir indo ao encontro semanal da Quarta, no
almoço no Minas II, Mangabeiras ou solicitar via e-mail, a camiseta é R$11,00 e o moleton R$39,00.

Foto: Turma de Metalurgia em uma partida de futebol na Barra em 1977, em pé: Marcio Teixeira Alves,
Antônio Luiz Cerize, Amaro das Flores Siqueira Neto, Benedito de Assis Lima Junior, Brasílio Ramon
Hashizume, Manoel Martins Neto, José Antônio Mendes Gomes, Milton Realino de Paula, Jose Braz
Schettini, Jose Francisco de Resende. Agachados: Antônio Claret Soares Sabioni, José Pinheiro Sampaio,
Claudiney Panissi, Carlos Alberto Laporte, José Romualdo de Carvalho Lima, Lucio Guimarães Silva,
Raimundo Nonato de Sena Fernandes, Francisco Aparecido de Souza, Paulo Roberto Magalhães Bastos,
Valdir Teodoro Pereira e Francisco de Sena Campos (arquivo de Amaro). Na descrição colaboração do
Maurílio Mansur e do Antônio Máfia.
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Diretoria da Semop-BH 2008 – Eleita em 7/Nov/2007.
Presidente – João Batista Sabino – Turma 1951
1° Vice – Hugo Lukschal Soares – Turma 1964
2° Vice – Lauro Expedito Esteves Casaes - Turma 1964
Secretário – Fernando Antonio Peixoto de Villanova – Turma 1979
2° Secretário – José de Matos Neto – Turma 1964
Tesoureiro – João Epifânio de Andrade Lima – Turma 1962
2º Tesoureiro – Evaldo Lima Junior - Turma 2003
Diretor Social – Waldemar Abreu Coelho – Turma 1978
Diretor Social Adjunto – Ladário Calaes Junior - Turma 2000

Programa de Gestão da Diretoria:
- Manter contato contínuo com a Diretoria, Professores e Alunos da Escola de Minas;
- Manter e incentivar o intercambio e colaboração com a A³EM, FG e as outras Semop’s;
- Discutir a posse da Casa do Ex-Aluno pela A³EM;
- Promover Palestras sobre a vida profissional e experiências;
- Dar continuidade em meses alternados de Palestras Técnicas;
- Promover um passeio a cada semestre;(p.ex., a Vesperata de Diamantina);
- Promover uma visita a Escola de Minas e encontro na Casa dos Ex-Alunos;
- Participar de Reuniões com a A³EM e programar visitas às semop’s;
- Dar continuidade ao Informativo da Semop-BH;
- Dar continuidade na homenagem aos mais freqüentadores dos eventos da Semop-BH;
- Criar um site da Semop-BH;
- Incentivar o Jantar de Inverno (Junho) e o de Final de Ano (Novembro);
- Incentivar a realização de 2 Happy Hours, um em Abril e outro em Agosto;
- Promover Visitas Técnicas a empresas no campo de nossas especialidades.

Reuniões Mensais:
Toda 1ª Quarta-feira do mês, às 11 horas – Anexo do Restaurante Minas II
Mangabeiras - BH
ALMOÇO SEMOP-BH: RESTAURANTE MINAS II – Mangabeiras
A sua presença nas quartas-feiras, no Restaurante do Minas II, um almoço tipo self-service muito bom, a
partir das 12:00 hs. Momento de viver a tradição, rever e fazer amigos.
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