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SEMOP- BH – A³EM 

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

INFORMATIVO: 20/ 2008 - Belo Horizonte – Maio/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. 

  

Diploma de Menção Honrosa da Semop-BH 2008. Mantendo a Tradição a comenda que você 

deve ter 24 presenças, nos eventos (Happy Hour, Jantar, Excursão e Almoços às Quartas) da Semop-BH 
no ano de 2008, controlada por João Epifânio. Até o mês de Maio de 2008 já alcançamos 500 presenças 
de 103 ex-Alunos. 

Visita à Geosol uma empresa com laços Emopianos 

 
Visita à GEOSOL: dia 8/05/2008, quinta feira, um sucesso e após visita às bonitas dependências da 
empresa, o museu de mineralogia, a biblioteca com acervos de ex-professores da Escola de Minas, visita à 
Praça Victor Decquech e almoço fomos presenteados com dois recentes livros editados pela Geosol, 
“Delineação de Depósitos Minerais” e “Guia de Mineralogia do Museu de Mineralogia Victor Dequech”. Na 
foto: João Luiz, Nilza Torres, Mario Casaverde, Geraldo Fonseca, Aloysio Sá Freire de Lima, Antônio de 
Pádua, Olintho Pereira, João Sabino, João Epifânio, Antônio José, Naldo Torres, Hugo Lukschal, Sebastião 
Toledo, Jorge Lessa, Lauro Casaes, Sérgio Barbosa, José de Matos, Daniel da Geosol, e Fernando 
Villanova. 

mailto:semop_bh@yahoo,com.br
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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.   
 

 
10ª Tela: Aquarela do artista...em quadro na recepção da GEOSOL. 
 

 

 

12ª Tela: Quadro de M.L.Colombarolli, na residência de Marcos de Vasconcelos Bastos, Turma 1961.  

 

     Semop-BH atenta aos interesses da Escola de Minas de Ouro Preto 
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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. 
 
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. 
  

Utilidades Públicas: 
1) Na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Federal tramita o Projeto Lei nº 5.476/2001. 

Ligue para 0800-619.619 e apoie o Projeto pelo cancelamento da taxa de telefone fixo. 
2)  Estudos na ESALQ de Piracicaba/SP comprovam que 5% de vinagre em um recipiente 

contaminado elimina as larvas do 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 cria um protetor natural contra o inseto da dengue. 
5)  Vamos salvar o site do Câncer de Mama, não custa nada, é só acessar: 

http:/cancerdemama.com.br 
6) FRANÇA e a DINAMARCA acabam de  proibir o RED BULL por ser um cocktail da morte, devido 

aos componentes de vitaminas com "GLUCURONOLACTONE", química altamente perigosa, que 
foi desenvolvida nos anos 60 para estimular o moral das tropas americanas no VIETNAM. 

7) O Hospital de Olhos de Sorocaba tem córneas e faltam pacientes, se você sabe de alguém      
que precisa : (75) 3212-7009 

 
Nota do Falecimento de RAYMUNDO de CAMPOS MACHADO: 
A Semop-BH lamenta profundamente comunicar o falecimento de nosso colega, ex-aluno da EMOP, 
Raymundo de Campos Machado, ocorrido no dia 12 deste mês, no Rio de Janeiro onde residia. Dr 
Machado, como sempre foi tratado, nasceu em Pitangui–MG, em 1913, fez seu curso secundário no Colégio 
Arnaldo, em Belo Horizonte e graduou-se em Engenharia de Minas, Metalurgia e Civil pela Escola de Minas 
de Ouro Preto em 1937. Após formado, empregou-se na Eletro Química Brasileira S.A, localizada em 
Saramenha , na época, pertencente à outro engenheiro ex-aluno da EMOP, Américo René Giannetti, nos 
anos 40 a fábrica de Saramenha, com o nome de Alumínio Minas Gerais S.A, passou a fabricar alumínio, 
tendo Dr. Machado como seu engenheiro chefe e Diretor. Em paralelo, Dr. Machado lecionava na EMOP: 
professor interino de “Termodinâmica - Tecnologia do Calor - Geradores de Vapor - Motores Elétricos” e 
depois, por concurso, “Termodinâmica Teórica e Aplicada”. 
No início da década de 70, após as descobertas das reservas de bauxita na região do Rio Trombetas, Dr. 
Machado foi convidado pela Alcan (canadense do alumínio proprietária da fábrica de Saramenha e 
descobridora da bauxita) para ser o Presidente da Mineração Rio do Norte S.A., empresa criada para 
desenvolver o Projeto Trombetas. A empresa iniciou suas operações em 1979 e hoje produz cerca de 16 
milhões de toneladas/ano de bauxita, a maior parte exportada. 
Depois do Projeto Trombetas, Dr. Machado, dotado de grande capacidade de trabalho, prestou serviços à 
Valesul, sempre partilhando seu conhecimento da indústria do alumínio, ramo em que foi um pioneiro e um 
dos maiores conhecedores no Brasil. 
Dr. Machado publicou vários trabalhos: “Teoria do Aproveitamento do Calor Central da Terra” (tese do 
concurso de catedrático), artigos diversos na REM, “Apontamentos sobre a indústria do alumínio no Brasil” 
(livro), “Projeto Trombetas, de Saramenha a Oriximiná” (livro).  
Dr. Machado foi um extraordinário formador de engenheiros e uma de suas constantes ponderações 
quando se ía a ele dando conta de um insucesso era: só não erra quem não faz nada; volte e tente de novo. 
Com a confiança renovada, saía-se para nova tentativa, sempre coroada de sucesso. 
Dr. Machado deixa a viúva D. Marina, filha do ex-Aluno Francisco Antônio Lopes, Turma 1913, os filhos 
Ieda, Roberto (Turma 1966) e Helena. -(por Aldo Waney Ribeiro Grossi, Turma 1964, João Batista Sabino, 
Turma 1951 e Aloysio Sá Freire de Lima, Turma 1948) 

A família enlutada os votos de pêsames da Semop-BH.  

 
Dia 4/06/08 – 1ª Quarta vamos votar em Pedro Garcia para Presidente do CREA 

Convites: 

http://cancerdemama.com.br/
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Prorrogação da Visita à SAMARCO em Mariana, devida à mudança da conclusão da obra de duplicação 
do mineroduto aguardamos nova data para visita a ser programada pela assessoria da Samarco. Em data 
oportuna passaremos a lista de inscrição para reserva.  
 
Vesperata em Diamantina: saída no dia 20/07/08, sexta, e retorno no domingo, ônibus, hotel, almoços e 
passeios: Preço R$1.000,00/casal, em 5 pagamentos iguais, a empresa é a Saint Germain/3291-
1630...participe 

 
“Colegas, para se reinscrever no CREA-MG há desconto de 90% para engenheiros de terceira idade: a 
anuidade  cai para R$21,00. Vale a pena se reinscrever e votar no colega Pedro Garcia, para Presidente 
do CREA-MG, não vale?” abraços Milton Nogueira. 
“Peço transmitir ao Pedro Garcia: Grande Pedrinho, que a muito tempo não o vejo. Vamos apoiá-lo sim.  
Abraços” Deilson Nogueira Tibo 

 
ANUIDADE da A³EM (CNPJ 18.295.766/0001-06): Valor é R$30,00, o pagamento pode ser feito na CEF – 
Ag. 0136 – Op. 013 – CC. 61160-5 
Envie o recibo para: Rua Henry Gorceix, nº 96 – 35.400-000 – Ouro Preto– MG 
 

Eleição do CREA-MG: Com o nosso voto podemos eleger o Pedro Garcia – nº 202 
Se nós formos às urnas do CREA-MG dia 4 de junho de 2008 elegeremos o Engenheiro Pedro Garcia, 
ex-Aluno à Presidente do CREA-MG, indicado pelo SENGE-MG, representante da A³EM no CREA de 
2002 a 2007 e de 1982 a 1987. O nosso voto é a forma fundamental de expressar o que queremos.  No site 
do www.crea-mg.org.br se encontra os locais das urnas. Por uma gestão Colegiada e Eficiente. 

  
No almoço de 21/05/08 o ex-aluno José Mendo Mizael de Souza, comunicou-nos que foi eleito Presidente 
da APROMIN, fundada em 1988, e a mudança do nome para Associação Brasileira para o Progresso da 
Mineração. No III SIMEXMIN realizado em Ouro Preto no Centro de Convenções Parque Metalúrgico da 
UFOP. Parabéns.   

 
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, prestigiado centro 
universitário de educação e pesquisa localizado no topo das montanhas em Ouro Preto.   

 

Palestra Técnica: ”Migração Continental e o Petróleo no Brasil”  
por José Ignácio Fonseca. 

No dia 28/05/2008 – às 11 hs no Anexo do Restaurante do Minas II, foi realizada a 
palestra do José Ignácio Fonseca, Turma 1955, que foi muito concorrida contando com a 
presença de 85 ex-Alunos e com muito debate, notas no Informativo de Junho).  
 
ELEIÇÕES CREA-MG/2008. A A³EM reunida em Assembléia Extraordinária no dia 
29/05/2008,deliberou pelo apoio ao candidato Pedro Garcia à presidência do CREA-MG, 

quese realizará em 04/06/2008. Pedimos a participação de todos, consultem na página do 
CREA-MG o local de votação: www.crea-mg@org.br. Saudações Emopianas, José 
GeraldoArantesdeAzevedoBrito/Presidente. 
 
Curiosidades:  
O Primeiro Presidente do CONFEA, em 1933, foi Pedro Demóstenes Rache, Turma 
1901, e o último ex-aluno Presidente do CONFEA Luiz Carlos dos Santos, Turma 1974. 
O Primeiro Presidente do CREA-MG 1933/34 foi Lourenço Baeta Neves, Turma 1899, 
após de 1936/39 Honório Hermeto Correa da Costa, Turma 1901, e o último ex-aluno 
Presidente do CREA-MG, 1959/60, José Alves, Turma 1929. 

http://www.crea-mg.org.br/
http://www.crea-mg@org.br/

