SEMOP- BH – A³EM
Sociedade dos ex-alunos da Escola de Minas de Ouro Preto em BH.
INFORMATIVO: 16/ 2008 - Belo Horizonte – Janeiro/2008
Encontros toda Quarta-feira, Almoço no Minas II às 12:00hs
Diretoria da SEMOP BH 2008 – Eleita em 07/Nov/2007.
Presidente – João Batista Sabino – Turma 1951
1° Vice – Hugo Lukschal Soares – Turma 1964
2° Vice – Lauro Expedito Esteves Casaes – Turma 1964
Secretario – Fernando Antonio Peixoto de Villanova – Turma 1979
2° Secretario – 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 de Calais Junior – Turma 2000

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

Foto: No dia 23 de Janeiro de 2008, entrega do Diploma de Menção Honrosa da Semop-BH 2007, em
pé João Epifânio, Cyro Melo, Helder Prudente, Argos, Lauro Casaes, José Ary, Jorge Lessa, Antônio de
Pádua, Aloyso Sá Freire de Lima, José de Matos, Mario Casaverde, Caio Leão, Sérgio Barbosa, agachados,
Ildeo Fantini, Fernando Villanova, Geraldo Fonseca, João Pimenta e Waldemar Coelho.
Trechos da Palavra de nosso Presidente em 23/11/2007:
Minha primeira referência é a todos os presentes que não pouparam esforços para estarem aqui
participando de nossa confraria. Passando ao prolegômeno de posse tenho a dizer: “Aqui nos encontramos
para cumprir o ritual da troca da guarda. Ganhei, mas ainda não levo, para fazer jus ao rendimento do mês,
gratificação de Diretoria e 13º integral, o famoso3 em 1 nosso Presidente estenderá seu mandato até o fim
de dezembro. Pode-se assim avaliar a rendosa sinecura que acumula a presidência...Os candidatos já não
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são mais numerosos porque está se tornando tradição que este posto é reservado a candidato
provectogenário, pois, para o exercício do elevado cargo é mister experiência que se supõe grangeada nos
vários anos de vida, cumpramos pois na íntegra o ritual...A propósito ouvi em um concurso para uma
cátedra em Ouro Preto de um emérito Professor que o orador a não ser brilhante deve ser breve, e
escudado neste sábio conselho quero poupá-los, não prolongando por mais tempo a ânsia que se vê nos
rostos para conversar, rever colegas e reviver o clima dos tempos de Ouro Preto...Não poderia neste
momento deixar de agradecer ao amigo Aloysio, pela nossa gratificante convivência na Semop-BH, sua
distinção, cavalheirismo e acentuado amor a nossa Escola de Minas e as causas de Ouro Preto tornaram
nossos encontros agradáveis e ainda mais pelos Diretores que herdo de sua Diretoria. Muito obrigado e
viva a Escola de Minas”.
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 indicou os Engº Geólogos Prof. Paulo César Souza, Turma 1977
e Carlos André Carneiro, Turma 1998, a Escola de Minas indicou os Professores Engº de Minas Wilson
Trigueiro de Sousa e Jose Cruz do Carmo Flores, Turma 1976, como efetivo e suplente respectivamente
para o próximo triênio, 2008-2010. A eles desejamos muito empenho e dedicação nesta árdua tarefa de
representar profissões.
Quero compartilhar com Vocês algumas de minhas percepções em projetos de gestão, na entrevista que
está na homepage do site do INDG-Instituto de Desenvolvimento Gerencial,

www.indg.com.br, lado direito: "Palavra de Sócio". Orlando Euler de Castro, Turma 1962.
“O Kennediano”, Informativo da Associação dos Engenheiros da Kennedy, Ano I - Jan/2008,
Recebemos do Prof. José Dimas Torres Rietra. A nova Associação que reune-se às quartas no Restaurante
do Minas II é uma divergência a anterior ADEEK. Fazemos votos que cumpra sua missão.
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. Reuniões às 1ª quartas.

Networking: não adianta a quantidade de nomes na agenda. É preciso relacionarse com seus contatos. Colaboração de William Thomas von Krueger, Turma 1982.

Semop-SP: Temos o contato do Emílio de Paula Abdu, Turma 1973, (emilio.projel@uol.com.br) que se
interessa em colocar em prática. Aguardamos o local para os encontros e o dia quem sabe a tradicional
Quarta-feira.

Semop-BA: Prestigie o Presidente é Cláudio Batitucci Nora, Turma 1980.

(informe-se

cnora@caraiba.com.br). Aguardamos notícias.

Semop-ES: Prestigie o ex-Presidente José Vandir Nunes, Turma 1970, (jvn.vix@terra.com.br) e o atual
Presidente Vinicius Oliveira Fonseca, Turma 1990. (informe-se viniciusfonseca@samarco.com).

Semop-JF:

Aguardamos notas da Manchester Mineira. Marly
(marlybreyer@infowave.com.br) e,
Jose Geraldo da Silva Junior, Turma 1995, (josegeraldo.silva@vmetais.com.br).

Breyer,

Turma

1979,

Semop-Vale do Aço: Prestigiem, o Presidente é Wanderley José Lopes, Turma 1979,
(wanderley@comtran.com.br).
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Pinacoteca Emopiana: A partir deste Informativo estaremos divulgando os desenhos, pinturas,
gravuras, aquarelas que retratam nossa querida Escola de Minas de Ouro Preto, mencionando a quem
pertence e quem é o autor. Se você tem alguma figura envie-nos a foto em jpg. A Diretoria.

1ª Tela: É o desenho de Targino de Souza Guido, Turma 1979, que foi reproduzido do original na
parede do CAEM, encontra-se no Convite da 101ª Turma Julho/1979, e foi o fundo de nosso “Diploma de
Menção Honrosa Semop-BH 2007”.

2ª Tela: É o desenho de Flávio Sandro Lays Cassino, Turma 1979, que presenteou os ex-Alunos no 129º
aniversário da Escola de Minas, em 2005.
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Nosso Site: Estamos fazendo acertos para termos um site, aguardamos colaborações.
O Cátalogo “Escola de Minas a Tradição de ser ex-aluno”. Em conclusão.

Diploma de Menção Honrosa da Semop-BH 2008. A regra é clara basta você atingir mais de 24
presenças no ano de 2008, ou seja, estar presente a mais de 2 eventos (Happy Hour, Jantar, Excursão e
Almoços às Quartas) da Semop-BH em cada mês. No ano de 2007 tivemos a presença de 1.632 pessoas,
27 condecorados e neste ano estaremos avaliando quantos ex-Alunos freqüentam ou visitaram a SemopBH. (hercúleo trabalho executado pelo João Epifânio).
Assembleia da Fundação Gorceix no dia 19/01/2008 em Ouro Preto.
Recebemos da Diretoria da Escola de Minas alguns comentários de ex-Alunos sobre o Novo Estatuto da
F.G, e transcrevemos alguns artigos questionados:
Art. 1º - Não é definido o tipo de Fundação. Código Civil 2002 - Há 4 tipos de Fundações. FG é de fins
culturais: Técnicos-científicos.
Art. 2º - A Missão da FG foi definida na proposta do Engº Amaro Lanari, no discurso de 12 de outubro de
1959: Apoiar a Escola de Minas de Ouro Preto. Quem gera, desenvolve e transfere conhecimento científico
e tecnológico é a Escola de Minas, pelo seus quadros profissionais. Segundo o Prof. Henri Gorceix: "A
Escola de Minas de Ouro Preto tem por fim (missão) dirigir a indústria siderúrgica. Não se esquecerá deste
dever".
Art. 3º - Desvirtuada a finalidade da FG na revisão estatutária de 1997, incluindo 2 novos objetivos de
caráter de assistência social.
Capítulo IV - Conselho Consultivo
É novo nome para a Assembléia Geral da FG definida no estatuto original. Reconhece a importância dos
fundadores, instituidores e colaboradores. Órgão sem atuação administrativa operacional. Há inclusão
indevida de novo membro e cassação da prerrogativa original de representação do corpo discente.
Art. 17º- Não definido o que é doação de monta à Fundação.
Art. 21º - Violência contra fundadores e instituidores pessoas físicas. É questão estabelecida no Estatuto de
1960, no qual o Código Civil é respeitado com o atendimento do artigo 24 (Código Civil de 1916) e art. 62
(Código Civil de 2002),de acordo com Art.59 do estatuto original, que se transcreve:
Art. 59 - Os presentes estatutos, aprovados em Assembléia Geral da Constituição da FUNDAÇÃO
GORCEIX, realizada a 5 (cinco) de fevereiro de 1960, foram formuladas pelos seus fundadores e
instituidores os quais assim declaram a maneira de administra-lá, ex-VI do artigo 24 do Código Civil (1916)
(Art.62-CC/2002).
Art. 4º- V - Retirar "podendo ampliar tal ajuda a alunos de outros cursos da Universidade Federal de Ouro
Preto". Razão - Igualar apoio a alunos de outros cursos (Artes Cênicas, Música, História, Nutrição, etc...)
com os de Engenharia fere as finalidades da Fundação.
Art. 14 - Se o Presidente da Fundação não responde por suas obrigações, quem então responde?
Art. 16 - Não é adequado que a representação discente da Escola de Minas seja maior que a do corpo
docente (2 representantes discentes versus nenhum representante docente) em um conselho de uma
Fundação de apoio.
Art. 20 - II- indicar, melhor seria: Escolher a cada 2 anos, 6 membros do Conselho Curador.
Art. 22 - V - Forma inadequada de escolha dos membros do Conselho Diretor.
Razão - Se o Conselho é formado por 6 membros (Presidente, 3 indicados pelo Presidente e 2 indicados
pelo próprio Conselho, o resultado seria o seguinte: Como o Presidente já detém 2/3 de votos do Conselho,
os dois indicados pelo Conselho serão provavelmente escolhidos pelo grupo do Presidente que é maioria no
Conselho; assim teríamos todo o Conselho indicado pelo Presidente, dificultando uma ação com uma
autonomia mínima).
Art. 32 - Se o objetivo dos redatores foi montar o Conselho totalmente vinculado ao Presidente (Art. 22 - V),
os mandatos de seus membros devem ser, no tempo, concomitante com o do Presidente. Assim, se por
algum motivo o Presidente deixar a presidência, os membros do Conselho teriam, ao mesmo tempo,
encerrados seus mandatos.
A Semop-BH programará em março, de acordo com o decidido na Reunião de 13/02/08, palestras
sobre o Novo Estatuto de FG onde serão convidados o Presidente da Fundação Gorceix e o Diretor
da Escola de Minas. Fique atento e não perca.

Semop-BH atenta aos interesses da Escola de Minas
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