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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 Nº50 - Belo Horizonte – Novembro/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 

 

 Nossa mensagem: Em novembro como nos anos anteriores tivemos nosso Jantar de 
Confraternização de Final de Ano, um encontro que nos deixa boas lembranças para 
alimentarmos nosso ano novo que esta por chegar. A novidade fica para o nosso 
Informativo que chega ao Número 50, 50 meses de notícias de nossa SemopBH e com 
ele lançamos nosso site www.semopbh.com.br, onde todos poderão ter as informações e 
acontecimentos da Escola de Minas e da SemopBH. Nossos encontros semanais 
parecem ser um recreio de reencontros e satisfação de amigos a média em 2010 atingiu a 
média dos 30 ex-alunos, o que mostra que nossa tradição é marcante com ex-alunos de 
1940 a 2009, 70 anos de tradição que mantém a chama acesa.  
Viva a nossa Escola de Minas! Vida longa para Escola de Minas!   

Site da Semop-BH: WWW.semopbh.com.br 
 

Veja o Quadro da 90ª Turma da EMOP, Turma de 1968: 
 

Escola Federal de Minas de Ouro Preto - Formandos de 1968 - EFMOP - Álbuns da web do Picasa 
 

Em Ouro Preto visite o Museu da Escola de MInas www.museu.em.ufop.br-(31)3559-3118  

 
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 

 
 
 

No dia 22/Dezembro/2010 apresentaremos nosso “1º Anais da SemopBH” 
contendo todos os informativos do nº 1 ao nº 50. 

 
 

mailto:semop_bh@yahoo.com.br
http://www.semopbh.com.br/
http://picasaweb.google.com.br/ouropreto68/EscolaFederalDeMinasDeOuroPretoFormandosDe1968
http://www.museu.em.ufop.br/
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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. 
 

  
 
33º Quadro: Na Pousada do Ouvidor, na Praça do Antônio Dias, em Ouro Preto. 
 

Biblioteca Emopiana: Aguardamos fotos de Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro Preto 

ou que os autores passaram pela casa de Gorceix. 
 

 

 
 
58º Livro – “60 anos da Tabu, Muito bem vividos”, livro documento muito bem feito que merecia ser 
colado por outras Repúblicas e Entidades de nossa Escola de Minas, parabéns República Tabu, sua 
história foi notícia em nosso Informativo nº21, junho/2008,. Ao lado dois ex-alunos fundadores da Tabu: 
João Batista Alves e Antônio Pedrosa da Silva, ex-Alunos da Turma 1957.  
 

Em 2010 seja um dos 10 a mais para conseguirmos alcançar a marca de 2010 presenças. 
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Imagens: O convite da apresentação de 4 Pianistas, entre eles o ex-Aluno Marco Antônio Marzano Amaral, 
Turma 1973, ao lado Convite do Jantar de Confraternização de Final de Ano da SemopBH, elaborado 
pela Maria Rita e fotos do Congraçamento no dia 19/11/2010, a partir das 20,30 horas no Restaurante do 
Minas II-Mangabeiras-BH, com o musical do “Marzano Trio” e decoração do ambiente da MD Decorações 
da Márcia Coelho. 
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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. 
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Convite para Palestra e foto do dia 10/11/2010  com Darcy José Germani, Turma 1957, recebendo os 
agradecimentos do Diretor da SemopBH José de Matos Neto, Turma 1964. 
 

 

 
 

 
Fotos: A presença na Palestra sobre o Carvão Mineral do Brasil, por Darcy José Germani, Turma 1957, e 
um detalhe do almoço da quarta, eventos com a presença do Dr. Victor Dequech, Turma 1940. 

 
 

Notas de falecimentos:  

 

Faleceu em Vitória-ES, 02/11/2010, o ex-Aluno Rogério Vasques Benezath, Crioulo, 
Turma de 1968, Campeão pela ADEM 1968.   A família e amigos nossos votos de pesar. 

 

Faleceu em Belo Horizonte, 03/11/2010, o ex-Aluno Salim Frayha, UFMG/1951. 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 
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Nosso site: www.semopbh.com.br 

SemopBH 
  
 

A SemopBH, Sociedade dos ex-Alunos da Escola de Minas de Ouro Preto 

em Belo Horizonte é um braço em BH da   

Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas de Ouro Preto da UFOP. 

 

No limiar de 2010 após 50 informativos mensais, iniciados em Agosto de 2006, nós da SemopBH nos 

presenteamos com o nosso site, interessante que a reserva do nome Semop já existe de uma empresa de 

obras civis, mas vamos lá agora a SemopBH é o canal de interação para todo ex-Aluno da Escola de Minas 

comunicar e saber do que acontece. 

 

Porque de um site? Além de algumas curiosidades da Escola de Minas neste site estaremos todo mês 

informando o que acontece na SemopBH e nas entidades ligadas à nossa Escola de Minas inclusive todas 

as outras Semop’s existentes em Minas no Brasil e no exterior. 

 

Porque um site? Estamos na era da informação, a nossa Escola de Minas centenária com seus quatro 

cursos Minas, Civil, Metalurgia e Geologia, nos seus 134 anos tem mais outros novos cursos, Produção, 

Ambiental e Controle e Automação, e ainda mais recente Arquitetura e Mecânica, um total de 9 cursos. 

 

Porque um site? A Escola de Minas até o ano de seu 132º Aniversário, 2008, formou 6.538 alunos e em 

2009 tinha 1790 alunos matriculados.  
   

  

 Nossa motivação é manter acesa a chama de nossa tradição. 

  

 

A SemopBH fundada em agosto de 1973 teve seu primeiro livro de presença extraviado e somente a partir de 

1979 temos os registros de ex-Alunos nos encontros que ocorrem sempre às quartas feiras, e também não temos 

os registros entre 1984 e 1986, mas contando todos os encontros comemoramos com festa o Milésimo Encontro 

e atualmente encontramos na casa do 1.200º Encontro Semanal.  

  

 
A SemopBH tem nesses últimos anos tido uma presença superior a 1500 ex-Alunos e desde 2007 concede aos 

ex-Alunos presentes em mais de 24 eventos no ano o Diploma Menção Honrosa da Semop - BH. 

  

 

Na SemopBH além dos saudáveis encontros da quarta no Restaurante do Minas II, Mangabeiras - BH, desde 

2004,com vista para descansar a vista, a partir de 2007 são realizadas uma média de 6 Palestras Técnicas por 

ano com temas relevantes da Engenharia do Brasil, muitas por ex-Alunos da Escola de Minas. 

  

 Desejamos vida longa a Escola de Minas. Viva Escola de Minas. 

  
Saudações Emopianas, 

28ª Diretoria SemopBH 2010 

   
 

 


