A³EM - SEMOP- BH
Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas
Sociedade dos ex-alunos da Escola de Minas de Ouro Preto em BH.
INFORMATIVO Nº49 - Belo Horizonte – Outubro/2010
Encontros na Quarta-feira, Almoço no Minas II às 12:00 h.
28ª Diretoria da SEMOP BH 2010 – Eleita em 23/Dez/2009.
Presidente – Fernando Antônio Peixoto de Villanova – Turma 1979
1° Vice – João Batista Sabino – Turma 1951
2° Vice – Aloysio Sá Freire de Lima – Turma 1948
Secretário – José de Matos Neto – Turma 1964
2° Secretário – Marcos José Soares – Turma 1973
Tesoureiro – Antônio Geraldo de Pádua Junior - Turma 1973
2º Tesoureiro – Hugo Lukschal Soares – Turma 1964
Diretor Social – Floriano Garcia Costa – Turma 1964
Diretor Social Adjunto – Fabrício Fernandes Vieira - Turma 2009
Envie-nos noticias: semop_bh@yahoo.com.br

Fotos: Nos 134 anos da Escola de Minas 192 anos de tradição, Aloysio Sá Freire de Lima, Turma 1948,
Dr. Victor Dequech, Turma 1940,e o Prof. Osvaldo Magalhães Dias, Turma 1950. Na outra com Calil Abdo
Santiago e Prof.João Henrique Grossi Sad, Turma 1960, mais 100 anos de tradição
Nossa mensagem: Em Outubro comemoramos o 134º Aniversário da Escola de Minas. O nosso tradicional
Doze. Uma festa bonita e cheia de emoções, homenagens póstumas pelas recentes perdas de ex-alunos,
centenário de nascimento de Professores, inaugurações de salas do Museu da Escola de Minas que a cada
ano valoriza o local e preserva nossa Escola de Minas, os Campeões da ADEM, uma Assembléia
comemorativa cronometrada sem ser cansativa, um discurso bonito do ex-Aluno, um baile chique e
elegante, com serviço a altura do evento, aos organizadores nossos parabéns! Valeu nossa carta de
propostas, elaborada com contribuições das Semop-Rio e Semop-ES, o que comprova que para muitos exalunos a Escola de Minas é o ano todo, como na SemopBH com a presença nos últimos anos de números
próximo a 2000 ex-alunos, e encontro toda a quarta. Fato que não passou despercebido é que a presença
de ex-alunos nos eventos oficiais da Escola de Minas foram em número muito abaixo do que se esperava
se comparado com as Repúblicas, fato esse preocupante e mais uma vez com muita propriedade
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questionado pelo Diretor da Escola de Minas, Prof. José Geraldo. Devemos rever nossa agenda e dar um
tempo na ocasião do Doze para ir a Escola de Minas, visitar o Museu da Escola de Minas que com as suas
anuais inaugurações de novos setores esta preservando nossa Escola de Minas, participar das Assembléias
e eventos, momentos de rever e prestigiar Professores, colegas e ex-alunos. Aqui na Semop-BH tivemos
um encontro no dia 06/10/2010, com uma grande presença, em torno de 109 ex-alunos, faltaram alguns que
poderiam atingir nossa meta de uma vela por cada ano da Escola de Minas, mas um fato interessante além
de termos a presença do decano da Semop-BH, Dr. Victor Dequech, Turma 1940, tivemos a do Prof.
Oswaldo Magalhães Dias, Turma 1950, vários da Turma de 1960 Grossi, Fernando Versiani, Euler
Apolinário, Fernando Monteiro, Calil Abdo, Carlos Francisco e 5 ex-alunos das Turmas de 2006. 2007, 2008
e 2009. Uma festa de amigos que deixa lembranças inesquecíveis e boas como tem ocorrido nos anos
anteriores. Parabéns Escola de Minas! Viva a nossa Escola de Minas! Vida longa para Escola de Minas!

Fotos: Homenageados do 134º Aniversário: Euler Guilherme Apolinário, Calil Abdo Santiago,
Fernando de Melo Monteiro, Carlos Francisco Pitella, Prof. João Henrique Grossi Sad, Dr. Victor
Dequech, Prof. Osvaldo Magalhães Dias e Fernando Versiani dos Anjos. Na outra foto nossa invasão
ao restaurante.

Fotos: Prof. José Dimas Torres Rietra, da Escola de Engenharia Kennedy e Diretor da AEK,
Aloysio Sá Freire de Lima, Turma 1948, Prof. Osvaldo Magalhães Dias, Turma 1950, um dos
fundadores Escola de Engenharia Kennedy e ex-Professor da EMOP, e Fernando A. P. de Villanova,
Turma 1979, Presidente da Semop-BH. O bolo com as 109 velas e o parabéns Escola de Minas.
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Fotos: Damas de Ouro da Semop-BH, Diana Lukschal, Anamélia Fantini e Vilma Andrade
Lima. A mesa cheia no dia 06/10/2010 ao fundo nossa bandeira.

Pinacoteca Emopiana: Aguardamos 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: Aguardamos fotos de Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro Preto
ou que os autores passaram pela casa de Gorceix.

56º Livro – “Nossos Causos de Pescarias” por César Augusto Rolim de Oliveira, Turma 1970, e o 57º
Livro - “Perfil da Industria Siderúrgica do Estado de Minas Gerais”, coordenado por Sidon Clévio
Pimenta Etrusco, Turma 1972.
Em 2010 seja um dos 10 a mais para conseguirmos alcançar a marca de 2010 presenças.

Agende: Nosso Jantar de Final de Ano: 19/Novembro/2010.
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Notícias de nossa Escola de Minas:
1 - Placa Comemorativa de 100º Aniversário de nascimento de ex-Professores da
Escola de Minas:
2009 – Prof. Armando Santos de Oliveira, Turma 1932
Prof. Jorge Campos Maynard, Turma 1933
Prof. José Martins de Loyola, Turma 1936
Prof. Márcio Coutinho de Magalhães Drumond, Turma 1937
Prof. Moacyr do Amaral Lisboa, Turma 1935
Prof. Teófilo Marques Álvares da Silva, Turma 1933
2010 – Prof. Alberto Teixeira da Silva, Turma 1935
Prof. Christiano Barbosa da Silva, Turma 1935
Prof. Décio Vasconcelos, UFMG/1933
Prof. Joaquim Maia, Turma 1934

2 - Homenagem a Augusto Barbosa da Silva, Turma 1882. (15/09/1860-16/06/1939)
Placa de Homenagem
Diplomado na Escola de Minas em 1882 foi Professor e Diretor. Enviado a Europa pelo Imperador Dom
Pedro II, que subvencionou seus estudos com uma bolsa particular. Na Europa foi nomeado lente de
Calculo Diferencial e Integral, Mecânica Racional e Trigonometria Esférica. Em 1908 construiu o primeiro
forno elétrico de sua invenção, que ainda funciona na Escola de Minas. Nessa época a eletrosiderurgia ainda dava seus primeiros passos. Durante a 1ª Guerra Mundial (1914/18) seu forno elétrico
trabalhou ativamente fabricando ferro manganês para abastecer a Estrada de Ferro da Central do Brasil,
impossibilitada pela guerra de importar o produto. Patrioticamente recusou vários convites para instalar na
Inglaterra e nos Estados Unidos o seu forno elétrico. Consta do nº 14 dos Anais da Escola de Minas de
Ouro Preto, pág. 62: “A primeira vez que se fez correr aço no Brasil foi em 1907, graças ao forno elétrico
de invenção do Dr. Augusto Barbosa da Silva”. Fez vir da Suíça seu sogro Jean Albert Gerspacher e seu
cunhado Joseph Gerspacher, que instalaram em Itabirito na Usina a que deram o nome de Esperança, o
1º Alto-Forno para produção de ferro que verdadeiramente funcionou no Brasil em 1891. Tornando o
local como o berço da siderurgia brasileira iniciando a fase contemporânea da indústria da fabricação do
ferro no Brasil. Era Professor Emérito da Universidade do Rio de Janeiro. Possuía o diploma de Honra ao
Mérito e Medalha de Ouro por sua colabora na Exposição Internacional de Indústria e Comércio de TurimItália em 1911.
Na Semop-BH contamos com a presença constante de 3 netos do Dr. Augusto Barbosa da Silva, Turma
1882, 4º Diretor da Escola de Minas, de 1919 a 1927, os filhos do Dr. José Barbosa da Silva, Turma 1923,
8º Diretor da Escola de Minas, de 1943 a 1945, Sérgio José Barbosa da Silva e Ricardo José Barbosa
da Silva, Turma 1961, Renato Augusto Barbosa da Silva, Turma 1962. O filho mais velho de Dr Augusto,
Prof. Alberto Barbosa da Silva, Turma 1915, teve os filhos Alberto Barbosa da Silva Filho, Turma 1945,
Aimé Barbosa da Silva, Turma 1947 e Ademar Barbosa da Silva, Turma 1948. O filho mais novo do Dr.
Augusto, Prof. Christiano Barbosa da Silva, Turma 1935, teve entre os filhos Christiano Barbosa da
Silva Filho, Turma 1974 e foi sogro de Aloísio Moreira, Turma 1967. O Dr. Augusto foi sogro do Prof.
Ernani Menescal Campos, Turma 1918, pai de Éneas Augusto Barbosa Campos, Turma 1959, Roberto
Augusto Barbosa Campos, Turma 1962, e sogro de Darcy José Germani, Turma 1957. Dr. Augusto foi
sogro de Luiz Rodrigues de Carvalho, Turma 1934. Colaboração Aloysio Sá Freire de Lima, Turma 1948.

3 - MUSEU INAUGURA SETOR DE QUÍMICA E RECEBE BÚSSOLA DE GORCEIX
www.museu.em.ufop.br - 3559-3118 - museu@ufop.br
a-Em comemoração aos 134 anos da Escola de Minas, no dia 10 de outubro, o Museu de Ciência e
Técnica em parceria com o Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) inauguraram o Setor de Química que já está aberto ao público
para visitação. Essa nova exposição contou com o apoio cultural da empresa Geosol e da Fundação Victor
Dequech.
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A exposição apresenta equipamentos originários das disciplinas de química que permaneceram sob
aguarda do Departamento de Química da UFOP e exibe os aparelhos evidenciando os fenômenos químicos
envolvidos na sua montagem e experimentação.
b-Os professores Christiano Barbosa da Silva, Turma 1935, e Joaquim Maia, Turma 1934, que
completariam o centenário de nascimento em 2010, foram homenageados com uma exposição de baners
abordando a biografia de cada profissional exposta no pátio interno do museu.
c-Durante os eventos, no dia 8, houve uma homenagem ao ouropretano e ex-aluno da Escola de Minas
Cássio Elysio de Figueiredo Damazio, Turma 1943. A filha do engenheiro, Maria Elizabeth Damásio de
Mello Flores, doou para o Museu de Ciência e Técnica a bússola pertencente ao fundador da Escola de
Minas Claude Henri Gorceix doada pelo próprio fundador á família. Na seqüência, as cinzas do engenheiro
Cássio Elysio de Figueiredo Damazio foram depositadas no jazigo da família no cemitério da Igreja de
Nossa Senhora do Carmo sob escolta da Guarda Municipal e a presença de diversas autoridades.

4-Entre os dias 24 e 28 de outubro realizou-se no Centro de Convenções da UFOP o 9º Encontro da
Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. São esperados mais de 1200 congressistas.
O Seminário Estrutura-Propriedades de Materiais", sob a responsabilidade do Prof. Leonardo Barbosa
Godefroid, Turma 1980, recebeu 108 trabalhos, destaca a palestra do Prof. David Matlock (Colorado School
of Mines - USA), realizada no dia 25 de outubro. Detalhes no site www.sbpmat.org.br/9encontro.

5-O Prof. Leonardo Barbosa Godefroid, Turma 1980, irá fazer a palestra "Mecânica de Fratura Aplicações e Desafios". Na primeira semana de novembro em Rosario/Argentina na Conferência Anual
de Siderurgia, promovida pelo Instituto Argentino de Siderurgia - www.siderurgia.org.ar.

6-Entre os dias 18 e 24 de outubro de 2010 aconteceu a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
(SNCT) com o tema Ciência para o Desenvolvimento Sustentável. O objetivo principal da semana é a
promoção de atividades, a divulgação do conhecimento cientifico e a estimulação de discussões acerca da
sustentabilidade como uma forma de melhorar as condições de vida da população brasileira.
O Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da UFOP preparou uma programação especial para a
semana. Nos dias 19 e 20 das 9h às 12h e das 14h às 17h, o museu realizou a oficina Alternativas de Baixo
Custo para Atividades Experimentais em Química com o Prof. Gilmar Pereira de Souza do Departamento de
Química/ICEB/UFOP. Nos dias 20a 22, às 20h, foram abertos para a visitação pública o Observatório
Astronômico, os Setores de Astronomia, Desenho e Topografia. No dia 21, quinta-feira às 14h o Museu
realizou a Oficina de Astronomia e Visita Monitorada.Para o dia 22, sexta-feira, além do Planetário Itinerante
que funcionou na Estação Ciência (Estação Ferroviária de Ouro Preto) das 10h às 16h o Museu também
realizou a oficina Santos Dumont em OuroPreto (agendamento:3559-3118). Finalizando a semana, no
sábado dia 23, das 9h às 12h, aconteceu a exposição “Santos Dumont em Ouro Preto” na Estação
Ferroviária de Ouro Preto. Para participar da programação o agendamento deve ser feito através do e-mail:
snct@ufop.br

Discurso do ex-Aluno João Gilberto Guimarães Lyrio, Turma 1960, na Assembléia
do 134º Aniversário da Escola de Minas no Parque Metalúrgico.
Inicialmente eu gostaria de agradecer aos meus colegas formandos de 1960 que ora comemoram o Jubileu
de Ouro, a indicação do meu nome para orador nesta solenidade. Agradeço também ao Diretor da EMOP,
Prof. Dr. José Geraldo Arantes de Azevedo Brito ter dado o seu aval, no escuro, para que eu falasse
também em nome dos ex-alunos, incluindo a turma que comemora o Jubileu de Prata. A recomendação
recebida foi no sentido de ser breve. As mensagens serão curtas.
Uma vez, conversando com um engenheiro americano, ele fez uma brincadeira relativa a como tocar
Projetos. Disse ele: existem três maneiras de tocar um Projeto - a maneira certa, a maneira errada e a
maneira francesa. Quando Dom Pedro II decidiu criar a EM, procurou na França, o Diretor da Escola
Politécnica de Paris Mr. Auguste Daubré e pediu-lhe a indicação de um mineralogista/geólogo que pudesse
implantar aqui no Brasil uma Escola voltada para a formação de engenheiros tendo em vista nossas
riquezas minerais. Já li também que Victor Hugo ajudou na escolha. O indicado, Claude Henri Gorceix,
mostrou-se um craque. Pela sua história dá para concluir que o que era Projeto tornou-se uma bela
realidade. A eles nossos agradecimentos.
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Inaugurada em 12/10/1876, no princípio da estação chuvosa, qual uma semente em terreno pedregoso, ela
germinou timidamente. Nos primeiros 14 anos, apenas 53 engenheiros. Com a criação de mais Cursos as
turmas foram se tornando maiores. Ao longo de sua história, além dos Cursos de Minas/Metalurgia./Civil,
houve Cursos de Geografia, Química Industrial e até poucos anos atrás, Agrimensura. Em 1960, ano de
nossa graduação, foi diplomado o engenheiro de número 1.000, o caro colega, Guido Geraldo Gomes
Pereira. As 4 turmas graduadas em 1960, Curso Geral, Minas e Metalurgia, 1ª. turma de Geologia e 1ª.
turma de Metalurgia, somaram 49 engenheiros, dos quais 14 são falecidos (28,5%). Atualmente a EM conta
com 9 Cursos tendo matriculados em 2010 - 2042 alunos. Em 2009 foram graduados 255 engenheiros.
É sempre um prazer retornar a Ouro Preto onde vivemos anos importantes de nossas vidas; é bom rever
amigos, lugares, repúblicas, instituições, respirar este ar da montanha, sentir o passado.
Lembramo-nos da nossa festa de formatura quando a figura imponente do nosso paraninfo, o saudoso
engenheiro e empresário Dr. Amaro Lanari (o pai), num bem elaborado discurso nos dava as diretrizes para
uma carreira de sucesso. Dr. Amaro e outros idealizadores da Fundação Gorceix, fizeram isto justamente na
hora em que a Escola passava por uma transição e precisava de um ombro amigo.
Ao retornar à Escola, lembramo-nos com carinho dos nossos mestres dedicados, capazes, amigos e que
paralelamente às matérias lecionadas, introduziam sempre alguma mensagem humanística. Muitos já
faleceram. Apenas os Professores Jair Carvalho, Aluízio Licínio e Francisco Bicalho, para alegria nossa, tem
resistido bravamente ao tempo. No caso do Prof. Bicalho, seria sua Mecânica? Nossa saudade também aos
bedéis, sempre alegres e prestativos. Nesse momento, façamos uma prece a todos que já se foram. Que
participem de nossa festa!...
Nestes 134 anos de existência, a EM formou quase 7.000 engenheiros (6.876 para ser exato) que
contribuíram ou continuam contribuindo bastante para o desenvolvimento do nosso país. Alguns deles
deixaram suas marcas gravadas profundamente na calçada da fama. Foram matemáticos, físicos, químicos,
siderurgistas, geólogos, arquitetos, engenheiros de estradas, de barragens, petróleo etc. Meses atrás, numa
revista de bordo num vôo da TAM, li um artigo, onde o autor creditava o mérito da descoberta de petróleo na
Bacia de Campos, ao eng. Carlos Walter Marinho Campos, ex-aluno da EM. Consta que a descoberta se
deu por insistência.
Como o Brasil era diferente 50 anos atrás!...Brasília era um bebê de 8 meses, a Petrobras uma criança de
6 anos, a Vale uma moça de 18 e a República uma idosa de 71. Usiminas e Cosipa estavam em
implantação. A CSN produzia 1,3 milhão de toneladas de aço e a produção do país não excedia 2MT. Hoje
produzimos 35MT com viés de 40MT. A Petrobras, campeã em águas profundas, produz perto de 2 milhões
de barrís/dia. A indústria de um modo geral cresceu bastante, veio o agro-negócio, o Brasil progrediu muito,
mas a distribuição de renda ainda é perversa, com bolsões de pobreza dispersos ou concentrados em
alguns estados.
Em termos mundiais, aconteceram pelo menos 4 guerras, o código genético foi decifrado, o homem pousou
na lua, uma nave pousou em Marte e com suas incríveis máquinas voadoras o homem se lança no espaço
para descobrir e explorar novos mundos, apesar deste aqui estar um pouco desarrumado, onde persistem a
fome, as doenças e as guerras.
É oportuno registrar aqui a atuação da Fundação Gorceix que nestes 50 anos vem cumprindo as metas
estabelecidas por seus criadores: fomentar o desenvolvimento técnico científico na área mineral e ação
social a alunos carentes. Atualmente ela conta com 5 Núcleos (Petróleo- Meio Ambiente- Educação
Continuada- Inovações Tecnológicas e Treinamento Acadêmico) Laboratórios, Convênios com grandes
empresas, bem como uma sólida carteira de serviços. Recentemente recebeu a certificação de seu sistema
de gestão de qualidade conforme ISO 9001:2008. Hoje, a FG constitui um dos principais pilares de
sustentação no tocante a ensino e pesquisa da EM. Parabéns à Fundação, na pessoa do seu Presidente,
Dr. Christovam Paes de Oliveira.
Tem sido frequente nas solenidades como esta os oradores mandarem uma mensagem. A deste ano eu
proponho um cuidado especial com o Meio Ambiente. Só que aqui tem um sentido mais abrangente. Inclui
não somente a natureza, mas também o HOMEM. Que cada um procure tornar melhor o mundo que o
cerca. Há progresso no país, mas a ética parece estar desaparecida. Os escândalos se sucedem e existe
uma leniência e convivência da sociedade com este status quo. Se queremos deixar um país
ecológicamente correto para os nossos pósteros, é preciso também que as pessoas sejam melhores. Cada
profissional na sua esfera de atuação pode e deve ser intolerante e fundamentalista contra estes desvios de
comportamento. Não à corrupção!!!.. Não à mentira!!!... É passada a hora de dizer, chega!!!....
Viajei muito por este país. Tenho uma confiança imensa no seu potencial. Seus recursos naturais são
imensos: terras aráveis, luminosidade, água, biodiversidade e recursos minerais. Mas isto só não basta.
Nenhum país é melhor que seu povo, assim como nenhuma empresa é melhor que sua Diretoria.
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Aos mais jovens eu recomendo: estudem muito. A demanda é grande, mas o mercado é exigente. Aquele
versinho da Perpétua, “Que o coração das mulheres foi feito para os doutores”, há muito se tornou obsoleto.
Com a emancipação da mulher, ela se tornou exigente na medida certa e implacável. Deslizes continuados
do companheiro, sem chance. Fui.....
Às nossas esposas e familiares, agradecemos a dedicação e compreensão nestes anos de convivência,
pedindo desculpas pelas longas ausências, impaciência e sonhos não concretizados.
Agradecemos de coração à ESCOLA na pessoa do seu Diretor Prof. Dr. José Geraldo Arantes de Azevedo
Brito esta bela homenagem que ora nos presta.
Muito Obrigado!!!!....
Semop-Rio:
MESA
REDONDA
SOBRE
POTENCIAL
MINERAL
DA
AMAZÔNIA
DIA 03/11/2010-quarta, a partir das 12,30 horas, na Sala anexa ao Restaurante do Jockey, 11º Andar. O exAluno Fabiano Expedito de Negreiros Sayão Lobato, Turma 1959, participará da "Mesa Redonda" para
discutir o potencial mineral da Amazônia, com ênfase em Bauxita, Titânio e Potássio.
Semop-Rio e o Encontro pós-Doze: A data escolhida é o dia 5/11/2010 e o local Hotel Miramar - Av.
Atlântica, 3668 - em Copacabana. Interessados favor confirmar. A estimativa de custo é de R$ 150,00 por
pessoa onde estão incluídos os drinques - whisky, vinhos, cerveja, etc, o jantar, a música e o que mais for
requerido para tornar a noite inesquecível para todos os participantes.Contato: por e-mail, com um dos
diretores ou ao Presidente José Fernando Saraiva - jfsaraiva@terra.com.br, fone (21) 2537 4541.

Em Pé da esquerda para direita: Ismael Alves Ferreira Júnior, Tomás Edson, José Carlos Mendes, Paulo
César Neves, Reinaldo da Costa Faria, Antônio Geraldo de Pádua Júnior, Ivonei Trancoso, Sérgio José
Cardoso Buarque, Marcos Donadello Moreira
Agachados: Sérgio Jorge Saliba, Oswaldo Antônio Rodrigues de Sá, Francisco Reinaldo Torres Lima,
Gelton Palmieri Abud, Osmar Alves de Oliveira Júnior, José Antônio Cravo e Geraldo Múcio Cardoso
Buarque. Colaboração de Antônio Geraldo de Pádua Junior
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40 anos da ADEM bi-Campeã da LEO: Nossos agradecimentos ao pessoal da PIF PAF
que gentilmente recebeu de braços abertos a todos. Um grande abraço aos que apoiaram
o encontro. Armênio Queiroz, Marcos Donadello, José Carlos Bicalho, Marcus Rogério,
João Batista Bicalho, Oswaldo Antônio, Romeu Delaroli, Paulo César, José Mauro Cota,
Osmar Alves de Oliveira, Benedito França Barreto, Fernando Villanova, Jorge Luiz
Gomes, Eli José Leite, Joel de Castro, Miguel Zorrozua, José Lamas Chaves, Claret
Rodrigues da Cunha, Antônio Geraldo de Pádua Jr, Elmer Prata Salomão, Campeão de
1962, e João Batista Sabino, Campeão de 1949 e demais colegas.

Agende: Nosso Jantar de Final de Ano: 19/Novembro/2010.
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.

Homenagem ao Prof. Walter Arcanjo Dornelas
Presto, neste momento, uma homenagem “post mortem” ao meu saudoso e inesquecível professor e amigo,
Walter Dornelas.
Pretendia proferir estas palavras a beira do seu túmulo no momento do sepultamento, mas, infelizmente, só
tomei conhecimento de sua morte após seu enterro, o que me causou profunda tristeza por não poder
despedir-me dele em corpo presente.
Conheci o prof. Walter no primeiro dia de aula, no mês de março de 1960, quando iniciei o 3º ano do curso
Científico no Colégio Arquidiocesano, nessa minha adotada cidade de Ouro Preto. A aula era de desenho e
o Prof. Walter estava recém saído da Escola de Minas. Bastaram aqueles 50 minutos para que eu jamais
esquecesse aquele professor. Metódico, preciso, hábil, o quadro negro impecável, as definições e o
método de uma precisão incomparável; em poucas palavras: uma aula de quem sabia e queria ensinar, e
eu, a partir de então, aprendi a aprender.
Não tive a felicidade de ter sido aluno do prof. Walter durante o curso na Escola de Minas, o que não me
impedia de desenvolver uma boa amizade com ele, uma vez que meu interesse pela Física sempre me
oferecia motivos e oportunidades para longas conversas sobre os fenômenos naturais.
Já formado e trabalhando na Alcan, aqui em Ouro Preto, tendo havido a necessidade de um professor
assistente para a cadeira de Física II – 2º ano – fui por ele convidado para ocupar a vaga e trabalhar com o
prof. Jaime Mendes Pereira Pinto, uma vez que ele, Walter, lecionava Física I para o primeiro ano.
No Departamento de Física da Escola de Minas permaneci por 7 anos, até 1973, quando o acúmulo de
viagens pela Alcan não permitia mais a compatibilização empresa-escola que eu tanto prezava e que me
permitia um convivência quase diária com o prof. Walter, tempo durante o qual eu desenvolvi meus
conhecimentos de Física, mesmo não tendo mais que prestar conta do aprendizado.
Quantas vezes, na antiga sala das Físicas, acima do cafezinho da EMOP da Praça Tiradentes, sala dividida
ao meio por solenes armários que continham os aparelhos para os trabalhos práticos das Físicas, ele de um
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lado e eu do outro, um com a mecânica o outro com o eletromagnetismo, pudemos preparar aulas
conjuntamente, e eu, como sempre havia feito antes, procurava absorver cada vez mais conhecimentos
daquela fonte inesgotável de saber.
No início da década de 70, o Brasil foi invadido pela malfadada prova de múltipla escolha como parte do
exame vestibular para ingresso nos cursos superiores. O prof. Walter não se conformara de maneira
alguma com a nova sistemática onde o fator sorte, conjugado com conhecimentos duvidosos, poderia
introduzir na nossa Escola de Minas estudantes que, devido à falta real de alicerce, com certeza não
suportariam o peso das cadeiras dos cursos escolhidos. Sua voz discordante se elevou sonora e firme por
toda Minas Gerais, até que, não conseguindo reverter o processo completamente, pelo menos introduziu em
Ouro Preto a regra de que “duas respostas erradas anulavam uma resposta certa”, preservado assim uma
secular seriedade nos concursos da nossa Escola.
O prof. Walter era assim. Algumas vezes ouvi poucos de seus alunos reclamarem de seu rigor científico e
de sua exigência do conhecimento transmitido, mas jamais encontrei alguém que dissesse ter sido o prof.
Walter um mau mestre ou que não soubesse transmitir os conhecimentos de maneira absolutamente
inteligível.
O tempo, inexorável, passou muito rápido. Trabalhos externos de pesquisa mineral me removiam
seguidamente de Ouro Preto e nossa convivência foi reduzida a esparsos encontros aleatórios quando de
minhas vindas a Ouro Preto. Tive, infelizmente, de me desligar da Escola de Minas, atividade das mais
prazerosas que tive em toda a vida.
No entanto, a nova tecnologia chegada ao final dos anos 80 me deu nova oportunidade de voltar a usufruir
do gênio de Walter Dorneles. Os computadores, com seus segredos de hardware e de software sob domínio
de meia dúzia de conhecedores sisudos e de difícil trato, negavam aos utilizadores leigos como eu, um
mínimo de informação para que pudesse ao menos utilizá-los de maneira prática, quando ainda o saudoso
DOS reinava absoluto muito antes do aparecimento do, hoje universal, Windows.
Pois novamente meu professor e amigo Walter Dornelas surge no meio do caos com um surpreendente
conhecimento de informática para alguém que, tanto quanto eu sabia, jamais havia estudado formalmente
a matéria. Autodidata, Walter em tempo recorde tornou-se profundo conhecer de programação e das
máquinas da época, tendo me ajudado inúmeras vezes quando meu computador “congelava” ou
simplesmente não executava os comandos transmitidos.
Meus colegas ex-alunos da Escola de Minas, muitos dos quais, senão todos, passaram pelas classes do
prof, Walter e dele receberam os ensinamentos precisos que até hoje, tenho certeza, lhe são úteis em suas
profissões: a Escola de Minas perdeu, em 2010, um professor que ficará perpetuado na história desta
secular instituição e que jamais será esquecido pelas gerações que tiveram a sorte de ser ensinadas pelo
sábio professor Walter Dornelas.
Mau caro professor e amigo Walter, obrigado por seu ensinamento, que a terra lhe seja leve e o Criador o
tenha com Ele por toda a eternidade.
Aldo W. R. Grossi – Em 10/12/2010. Ex-aluno da EMOP – Ano 1964.

Compareça aos almoços da quarta e adquira um de nossos brindes:

Adesivo - camiseta 15,00 – blusão 80,00/moleton – garrafa com Boralina 20,00

Divulgue a Semop, imprima uma cópia deste e coloque no mural dos departamentos e das entidades
na Escola de Minas-UFOP.
Na ART, no campo denominado ENTIDADE, coloque 0019 – é o código da A³EM.
Opte junto ao CREA-MG pela A³EM, temos 2 conselheiros na Câmara Especializada de Geologia e Minas
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Convite para Palestra e detalhe do dia com Rubens José de Oliveira, Turma 1962,
história do vergalhão, da sucata, coprodutos, outros insumos, e a siderurgia a carvão
vegetal.
Proposta da SemopBH na Assembléia da A³EM , no salão nobre da Escola de Minas , às 16
horas, dia 10/10/2010, domingo: “1) que todo empenho seja feito para que a A³EM tenha uma vida regular,
e não em alguns dias do ano na comemoração do 12. 2) dispõe a A³EM de sede própria, um sala na Escola
de Minas, uma condição para funcionamento normal. 3) precisaria para isto ter uma secretária, meio
expediente ou estagiária, que mantivesse em dia um banco de dados com informações de cada associado,
todos ex-alunos, 4) esta secretária seria responsável pela geração de um boletim informativo para todas as
Semops, 5) a A³EM poderia fazer reuniões eletrônicas, e ao formar o aluno levaria o endereço eletrônico da
A³EM e com isso manter seu cadastro sempre atualizado. Aprovado a Contratação da Secretária

por tempo integral e a ocupação da Sala da A³EM na Escola de Minas. O custo desta
secretária será neste primeiro ano descontado da arrecadação do Doze.
Notas de falecimentos:
Faleceu no Rio de Janeiro em 10/10/2010, o ex-Aluno Hélio Pereira da Silva, Turma de
1952, o corpo foi cremado e a missa de sétimo dia foi em 16/10/2010, na Igreja de N. Srª
da Conceição da Boa Morte, à Rua do Rosário, com Av. Rio Branco, no Centro do Rio. A
família e amigos nossos votos de pesar.
Faleceu em Florianópolis-SC no dia 14/10/2010, o ex-Aluno Dário Moraes de Almeida,
Turma 1983, funcionário do DNPM, baluarte na defesa da saúde e segurança dos
trabalhadores das minas de carvão de Santa Catarina. A família e amigos nossos votos
de pesar.
Faleceu em Belo Horizonte em 24/10/2010, o ex-Aluno Homero Schettino, Turma de
1945. A missa de sétimo dia foi dia 29/10, sexta, às 19 horas, na Igreja do Carmo em BH.
A família e amigos nossos votos de pesar.
Na ART, no campo denominado ENTIDADE, coloque 0019 – é o código da A³EM.
Opte junto ao CREA-MG pela A³EM, temos 2 conselheiros na Câmara Especializada de Geologia e Minas

Agende: Nosso Jantar de Final de Ano: 19/Novembro/2010.
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