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SEMOP- BH – A³EM 

Sociedade dos ex-alunos da Escola de Minas de Ouro Preto em BH. 

INFORMATIVO: 18/ 2008 - Belo Horizonte – Março/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. 
  

No dia 4 de Junho de 2008 vamos às urnas do Sistema Confea-CREA eleger nosso Candidato o ex-Aluno 

Pedro Carlos Garcia Costa, da Turma 1974/79, candidato único da oposição à reeleição do atual Presidente do 
CREA-MG. Pedro Garcia é apoiado pelo SENGE, SINGEO, ASSEMMG, pela SEMOP-BH e A³EM, e mais 24 
entidades de classe. Para conversar com nosso Candidato acesse: pedrogarcia08@hotmail.com.  

 
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. 
 
No dia 06/03/2008, quinta feira, a Diretoria da Semop-BH visitou o Diretor da Escola de Minas para discutir 
sobre as necessidades da Escola de Minas e sugerir ações, após, participou do “happy hour semanal da 
Semop-OP”. A saída de BH foi às 14 hs e retornou às 22 hs  de van.   
  

Convites: 
A SME, convida para Palestra “Mineração Perspectivas Desafios e Ações a empreender”, a 
ser proferida pelo Engº de Minas e Metalurgista José Mendo Mizael de Souza, na Avenida 
Álvares Cabral, nº 1.600, 3º Andar, dia 29/04/2008, terça feira, às 18,30 hs. (faça sua reserva 
com antecedência devido ao número limitado de presença).  
 

Visita à SAMARCO em Mariana, dia 12/Junho/2008, quinta feira, saída às 8 hs da Av. 

N. Sra. do Carmo, em frente ao Marista Hall, e retorno às18 hs. Faça sua inscrição para reserva 
da condução que a Samarco oferecerá.  
 
 

Vesperata em Diamantina: saída no dia 27/Junho/08, sexta, e retorno no domingo, 

ônibus, hotel, almoços e passeios: Preço R$1.000,00 por casal, em 5 pagamentos iguais. (já 
temos inscritos 20 casais até o dia  09/04/08...participe 
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Pinacoteca Emopiana: Neste Informativo apresentamos as pinturas que ex-Alunos nos enviaram, se você 

possui alguma mande-nos desenhos, pinturas, gravuras, aquarelas que retratam nossa Escola de Minas de Ouro 
Preto, mencionando a quem pertence e quem é o autor. Envie-nos a foto em jpg. 
 

 

 
 
6ª Tela: É um desenho em nanquim do artista Fisher, 1976, de Aloysio Sá Freire de Lima, Turma 1948. 
 
 

 
 

7ª Tela: É uma pintura em óleo de Katu, Carlos Lacerda, 1980, o artista é filho do ex-Aluno, Simão Woods de 
Lacerda, Turma 1918, na residência de Mário Figueiredo Santos Filho, Turma 1975.  
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8ª Tela: Pintura em óleo do artista e ex-Aluno Milton César Passos, 2008, na residência de Fernando Antônio 
Peixoto de Villanova, Turma 1979 
 
Nosso Site: Estamos fazendo acertos para termos um site, aguardamos colaborações. 
O Cátalogo “Escola de Minas a Tradição de ser ex-aluno”. Em conclusão. 
 

Semop-SP:  

Aguardamos noticias. 

Semop-BA:  

 O Presidente é Cláudio Batitucci Nora, Turma 1980. (cnora@caraiba.com.br). Aguardamos notícias. 

Semop-JF: 
Aguardamos noticias.  

Semop-Vale do Aço: 

O Presidente é Wanderley José Lopes, Turma 1979, (wanderley@comtran.com.br). E as notícias? 

Semop-ES: 
 Eleita em 10/11/2007 a nova Diretoria, tendo como Presidente: José Vandir Nunes -  jvn.vix@terra.com.br, ficamos 
aguardando novas notícias?  

 
Diploma de Menção Honrosa da Semop-BH 2008. O motivo é a Tradição para receber esta comenda 

basta você atingir a 24 presenças no ano de 2008, nos eventos (Happy Hour, Jantar, Excursão e Almoços às 
Quartas) da Semop-BH no ano de 2008, de acordo com a freqüência marcada pelo João Epifânio. Nestes três 
primeiros meses de 2008 já alcançamos 319 presenças de ex-Alunos até 26 de março. 
 
Um gesto que faz uma enorme diferença. 
Vamos salvar o site do Câncer de Mama, não custa nada, é só acessar http:/cancerdemama.com.br. 
 
Nova Camiseta: Devido a grande procura fizemos uma segunda remessa das camisetas atendendo as observações 
de João Luiz Pimenta e do Caio Vierno Leão, as brancas custarão R$11, e as azuis R$12,00. Adquira a sua. 
 
Nova Flâmula da Semop-BH um brinde para ficar exposto em seu escritório, é a marca de uma tradição que 
perdura desde 1876, de ex-Alunos da Escola de Minas de Ouro Preto, além fronteiras. 
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“A Escola de Minas um prestigiado centro universitário de educação e pesquisa localizado no topo das 
montanhas em Ouro Preto líder nacional quissá mundial em ciência e tecnologia voltada às áreas minero- 
metalúgicas. A Escola de Minas de Ouro Preto, que teve seus primeiros alunos admitidos em 1876 até os 
dias de hoje em 2008 inúmeros ex-Alunos que participaram e participam do crescimento econômico do 
Brasil.”  
    

Semop-BH atenta aos interesses da Escola de Minas 

Agende: 09/abril/08 – Palestra do Diretor da Escola de Minas 

 

  1º Happy Hour de 2008 

 Happy hour no Maria das Tranças da Prof. Morais a partir das 18:30hs 

 

   Quinta – dia 10/04/2008 

Notas de Falecimentos:  
João Ruy Ribeiro Ferreira, Turma 1962, vivia em Vitória e por uma fatalidade médica, faleceu em 

Setembro/2007, somente agora através do ex-Aluno Cid Neves tivemos conhecimento. 

Francisco de Paula Freire, Palito, Turma 1975, era Professor da Escola de Minas, faleceu no último dia 

28/03/2008. 
Às famílias enlutadas a Semop-BH deseja-lhes votos de pesames e sentimentos. 
 
 

Utilidade Pública: 
 

1) NA Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara Federal tramita o Projeto Lei nº 
5.476/2001. Ligue para 0800-619.619 e diga que quer votar a favor do Projeto que é pelo 
cancelamento da taxa de telefone fixo. 

 
2) Estudos realizados e comprovados na ESALQ de Piracicaba/SP comprovam que 5% de 

vinagre em um recipiente contaminado elimina as larvas do mosquito Aedes aegypti, o 

Mosquito da Dengue, 1 colher de vinagre em recipiente em cada foco é a solução. 
 

3) A ingestão de inhame fortalece o sangue e protege nosso organismo contra a dengue. 
 

4)  O uso de própolis em gotas forma um protetor natural contra o inseto da dengue. 
 

5) O Sistema Confea-Crea encontra-se convocando a todos os inscritos técnicos e 
engenheiros a participarem das eleições para Presidente a se realizarem no dia 4 de 
junho de 2008, quinta feira, de 8 às 20 hs, nas Inspetorias e na Sede do Crea-MG, temos 
de participar. 


