SEMOP- BH – A³EM
Sociedade dos ex-alunos da Escola de Minas de Ouro Preto em BH.
INFORMATIVO: 37/2009 - Belo Horizonte – Outubro/2009
Encontros na Quarta-feira, Almoço no Minas II às 12:00 h.

27ª Diretoria da SEMOP BH 2009 – Eleita em 17/Dez/2008.
Presidente – João Batista Sabino – Turma 1951
1° Vice – Hugo Lukschal Soares – Turma 1964
2° Vice - Ronald Fleischer - Turma 1965
Secretário – José de Matos Neto – Turma 1964
2° Secretário – Fernando Antônio Peixoto de Villanova – Turma 1979
Tesoureiro – João Epifânio de Andrade Lima – Turma 1962
2º Tesoureiro – Antônio Geraldo de Pádua Junior - Turma 1973
Diretor Social – Waldemar Abreu Coelho – Turma 1978
Diretora Social Adjunta - Fabiana Vasconcelos Caldas - Turma 2003
Envie-nos noticias: semop_bh@yahoo.com.br
Na ART, no campo denominado ENTIDADE, coloque 0019 – é o código da A³EM.

Foto: Comemoração da reabertura dos fornos do Parque Metalúrgico em 1955, foto cedida pelos exAlunos do Jubileu de Ouro/2009, Geraldo Antônio Gonçalves, Boudin, Tomaz Fernandes Soares de
Souza, Casseta, com Francisco Carlos Pinheiro Faro, Xico Faro na direita. Xico Faro, foi Presidente
da Semop-BH 11ª Diretoria 1984/86, quando Presidente do DAEM, foi idealizador e um dos
fundadores do REMOP, junto com Aziz Assi, e responsável pela construção das Repúblicas
Formigueiro, Pureza, Reino de Baco e Arca de Noé.
Divulgue a Semop, imprima uma cópia deste e coloque no mural dos departamentos e das entidades
na Escola de Minas-UFOP.
Visite “Gorceix 90 anos depois”, no Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas - UFOP.
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Pinacoteca Emopiana: Enviem-nos pinturas, desenhos, gravuras, aquarelas que retratam nossa Escola de
Minas de Ouro Preto, mencionando a quem pertence e quem é o autor a foto em jpg.
Biblioteca Emopiana: Continuando com os Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro Preto.

43ª Livro: “O NOME DO SÍTIO” de Dutervil Geraldo de Magalhães, Turma 1965, é um livro que
descreve as escolhas nos caminhos da vida.

44º e 45º Livros: “Mineração no Brasil. Augusto Antunes, O homem que realizava” edição
comemorativa do Centenário de Augusto Trajano de Azevedo Antunes 1906/2006, conta a história da
ICOMI/MBR, Serra do Navio, Águas Claras,Pico do Itabirito, Aços Anhaguera, onde vários ex-alunos da
EMOP constituíram sua vida profissional e engrandecimento do Grupo, Glycon de Paiva Teixeira, Turma
1925, Sebastião Peixoto Toledo, Turma 1956, Márcio Von Kruger e Gladstone Amora Done, Turma 1968,
Pedro Soriano de Carvalho, Turma 1975.
“Miguel Maurício” biografia pela Maria Cecília Mauricio da Rocha, sua esposa. O Prof. Miguel Mauricio
da Rocha, Turma 1923, morou na República Castelo dos Nobres, nas Lajes, fundador da TENENGE,
Diretor do Banco da Lavoura, grande empresário, foi professor da Escola de Minas tendo sido substituído
pelo Prof. Altamiro Tibiriçá Dias, Turma 1937, publicou vários trabalhos de matemática: “Um novo algorítimo
para equações diferenciais”, “Soluções por polinômios de equações por derivadas parciais”, “Aplicação de
um novo algorítimo na pesquisa de soluções de equações difierenciais”. A ele se deve o seguinte caso:
Apresentado a uma questão matemática deu a ela três respostas: A 1ª os professores resolvem, a 2ª
Cauchy, matemático francês tem a resposta, e a 3ª somente Miguel Maurício.
Na ocasião do almoço pré Doze foram distribuído alguns livros “Prosa e Verso do meu Universo” de
Eurico Martins de Araújo, Turma 1963, morou na Consulado. Entregues pelo Waldemar Abreu Coelho.
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Comunicados da Semop-BH
Nas quartas temos alguns livros para sua aquisição:
Márcio de Carvalho Ferreira, Turma 1963, “Ouro Preto and Phantons”.
David Dequech, Turma 1955, “As Boas Intenções do Diabo” e “Isto Dantes em Ouro Preto”.
Jorge Pereira Raggi, Turma 1969, “Talento & Oportunidades” consulte: GEOCONOMICA Ltda.
Dutervil Geraldo Magalhães, Turma 1965, “Nome do Sítio”, recém lançado.
“Escola de Minas. A tradição de ser ex-aluno”. Semop-BH 2009 – A³EM – 1ª Edição.
CARAJÁS Memórias da Descoberta por Newton Pereira de Rezende, Turma 1948, lançamento.
-ANUIDADE da A³EM (CNPJ 18.295.766/0001-06): Aprovada na Assembléia da A³EM no dia 10/10/2008,
às 21,30 hs, na Casa do Antigo Aluno, CA²EM. Valor R$ 2,00 faça sua adesão e participe.
A Semop-BH disponibiliza uma ficha de cadastramento à A³EM mediante quitação da Anuidade.

Fotos do Almoço do pré Doze, dia 07/10/2009 na comemoração do 133º Aniversário da Escola de
Minas, com a presença 102 ex-alunos com destaque para os jovens da Vale e da Sandvik.

Convite para o almoço pré-Doze em 07/10/2009, comemoração do 133º Aniversário da Escola de
MInas, que teve a presença de 110 ex-alunos.
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Fotos: O presidente da Semop-BH João Batista Sabino, Turma 1951, agradecendo ao Adriano Luiz do
Nascimento, Turma 1979, pela brilhante e concorrida palestra com o tema “Ressurge o Ouro no
Quadrilátero”, ao lado uma panorâmica do nosso 1.145º almoço.

Convite a palestra “Ressurge o Ouro no Quadrilátero Ferrífero”, por Adriano Luiz do Nascimento, Turma
1979.
Semop-Vale do Aço, promoverá seu encontro de final de ano 2009 no dia 21 de novembro, sábado, de
10 ás 18 horas, no sítio Jr, no bairro Taúbas, em Ipatinga O preço será de 40 reais por pessoa.
Semop-Rio a posse da nova Diretoria em 06/Novembro evento que contará com a presença de uma
delegação da Semop-BH chefiada pelo Presidente João Sabino será no Hotel Miramar, na Av Atlântica,nº
3.668 em Copacabana. Com direito a ver o sol nascer.

Alunos que faleceram durante o Curso na Escola de Minas: Aguardamos informações
para evitarmos esquecimentos. Temos 23 nomes de 1914 a 2008.
Nossa meta em dois mil e nove é atingirmos 2009 presenças, está difícil, mas, contamos com você!
Adquira o Livro “Escola de Minas a tradição de ser ex-aluno”. 1876/2009. E tenha em mãos informações
e pensamentos que mantêm a chama acesa de ser ex-aluno da Escola de Minas.
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Na Assembléia da A³EM no Doze dia 11/10/2009, domingo, às 15 horas, no salão Nobre da Escola de
Minas, foi eleita a nova Diretoria com mandato até 12/10/2013. Participe e colabore em manter a chama
acesa de nossa Tradição, o implacável tempo mostrará a importância desta atividade.
Diretoria (Art. 17):
Presidente: Engº José Geraldo Arantes de Azevedo Brito, Turma 1981 – azevedo@em.ufop.br
1º Vice Presidente: EngºFernando Antônio Peixoto de Villanova, Turma 1979 – mapear.bh@terra.com.br
2º Vice - Presidentes das Semop’s
1º Secretário: Engº Adilson Rodrigues da Costa, Turma 1978 – adilson@em.ufop.br
2º Secretário: Enga: João Epifânio de Andrade Lima, Turma 1962 – jeal33@bol.com.br
1 º Tesoureiro: Engº Geraldo Donizetti de Paula, Turma – 1989 – geraldo@em.ufop.br
2º Tesoureiro: Engº Hugo Lukschal Soares, Turma – 1964 – hugo@hugolukschal.com.br
Diretor Social: Engª Marcela Gobério, Turma- 1999 – mpgrob@uai.com.br
Diretor de Patrimônio: Engº Pedro Soriano de Carvalho, Turma 1975 – soriano.carvalho@gmail.com
Conselho Fiscal (Art.29):
Titulares:

Engº Paulo César de Souza, Turma 1977 – paulocesar@em.ufop.br
Engº Antônio Geraldo de Pádua Junior, Turma 1973 – agpjunior@yahoo.com.br
Engº Helder Luis Fransozo, Turma 1984 – helder@em.ufop.br

Suplentes:

Engº Milton Realino de Paula, Turma 1977 – realino@em.ufop.br
Engº Wilson Roberto Grossi, Turma 1981 – wrgrossi@cemig.com.br
Engº Pedro Carlos Garcia Costa, Turma 1979 – pccosta@almg.gov.br

“contamos com sugestões de ex-alunos para manter a chama de nossa tradição”.
Cabe a A³EM apoiar as Repúblicas da Escola de Minas, a Casa dos Antigos Alunos, as
Formaturas da Escola de Minas, referendar em assembléia o Engenheiro Destaque do Ano, o
evento do Doze, as Semanas de Estudo das entidades estudantis.
Pesquisa da Semop-BH
Apresentamos a pesquisa de presenças de ex-aluno ao longo de 2009 através de 172
cadastrados que participaram dos encontros ou eventos da Semop-BH:
40/1950 – 2,4%
51/1960 – 12,2%
61/1970 – 36,1%
71/1980 – 13,9%
81/1990 – 8,1%
91/2000 – 11,6%
01/2009 – 15,7%
Se você ainda não foi cadastrado e não participa venha fazer parte dessa tradição que mantém a chama de
ser ex-aluno da Escola de Minas, e conhecer, rever e saber o que é Semop-BH.
Ao se cadastrar você receberá um cartão com a foto da Escola de Minas e um plástico com o brasão da
Escola de Minas. Venha almoçar na quarta feira no Restaurante do Minas II – Mangabeiras, 15 minutos da
Savassi.
Agende:
18/Novembro, quarta no almoço – Homenagem aos ex-Diretores da Escola de Minas mais antigos,
21/Novembro, sábado – Jantar de Final de Ano,
16/Dezembro, quarta no almoço – Homenagem aos ex-Diretores da Escola de MInas mais novos,
19/Dezembro, sábado – Churrasco de Confraternização na Casa de Campo do João Sabino.
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Foto de Álvaro Lúcio, Turma 1949, e a seguir sua mensagem de agradecimento pela homenagem
“Jubileu de Diamante” na ocasião da Assembléia do 12 de Outubro no Parque Metalúrgico em Ouro Preto,
quando esteve presente também o ex-aluno Ilder Santiago Costa, e não puderam comparecer Ademar
Barbosa da Silva, José Penha Cisne e José Raimundo de Andrade Ramos.
“Usando os direitos inerentes à idade e prometendo não me alongar, desejo agradecer em nome de
meus colegas a homenagem desse Jubileu de Diamante.
Ao celebrar 60 anos de formado durante a sessão solene comemorativa do 133º Aniversário da
Escola de Minas de Ouro Preto, não há como evitar uma forte dose de saudosismo. Lembranças da
primeira vez que chegamos em Ouro Preto, ao desembarcar na estação ferroviária. Recordações da
emoção ao entrar pela primeira vez na Escola de Minas. Gratas recordações do carinho dispensado aos
estudantes da Escola de Minas pelos habitantes de Ouro Preto, sempre pacientes e tolerantes com as
brincadeiras da época.
Saudade, uma imensa saudade dos colegas de turma que já partiram. Nossa turma foi marcada
pelo falecimento precoce de vários colegas. Atualmente estamos reduzidos a um terço do número original.
A falta dos colegas que já partiram é acentuada pelo forte sentimento de fraternidade reinante entre nós.
Longe, em muitos casos muito longe, da família de cada um, juntos em Ouro Preto a maior parte dos 6 anos
de duração do curso, os laços de amizade entre os colegas de turma eram tão fortes que nos sentíamos
como pertencentes a uma só família. Com muita tristeza e emoção, lembro neste momento o nome dos que
nos deixaram para sempre: Alexandre Misk, Augusto Cândido Martins Fleury da Rocha, Belmiro Dias
Siqueira, Celso Emygdio de Moraes Sarmento, João Bosco Ponciano Gomes, João Carlos Costa,
Joffre Mozart Parada, José Fiúza de Magalhães, José Portela Nunes, Napoleão Goreti, Paulo Oliva de
Andrade Silva, Pedro Rios Borges, Severiano de Moraes Sarmento Neto, Wilson Fraga de Almeida.
Saudade, uma imensa saudade de nossos professores, nenhum dos quais está vivo. Eles não nos
transmitiram somente conhecimentos técnicos e científicos. Foram muito, além disto, pois contribuíram
através do exemplo de dedicação, de amor ao trabalho que o exercício do magistério exige, da
imparcialidade e rigor nos julgamentos, dos ensinamentos de humanismo, de filosofia de vida, e de
honestidade profissional, para nossa formação como cidadãos e não somente como engenheiros. Desejo
mencionar apenas um exemplo, dentre os numerosos que poderiam ser citados. O Prof. Odorico
Rodrigues de Albuquerque ministrava aulas de geologia com um entusiasmo e uma paixão contagiantes.
Ele foi pioneiro no Brasil da teoria das placas tectônicas e dos deslocamentos continentais originando a
separação dos continentes, que não foi imediatamente aceita na época de sua formulação no inicio do
século XX. Deve ser mencionado que esta teoria forneceu aos geólogos da Petrobrás, liderados por um exaluno dessa Escola os primeiros fundamentos para a descoberta do pré sal.
Nosso curso foi um curso enciclopédico: engenharia civil, de minas e metalurgia, o que nos obrigava
a muitas horas de estudo. Muitas vezes saímos de uma aula de uma disciplina de ciências exatas na qual
um imenso quadro negro se tornava repleto de complexas equações, para uma aula de disciplina de
ciências naturais. Demorou pouco tempo na vida profissional de cada um de nós para reconhecer o valor da
contribuição que essa formação nos concedeu. O geólogo que tem conhecimento de mecânica dos fluidos,
o engenheiro metalurgista que tem conhecimento de cristalografia, o engenheiro civil que tem
conhecimentos de mecânica das rochas, o engenheiro de minas que tem conhecimentos de geologia, são
profissionais que fazem a diferença. “Obrigado”

2009 - L’Anné de La France au Escola de Minas de Ouro Preto – 2009
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