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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 Nº55 - Belo Horizonte – Abril/2011
Encontros na Quarta-feira, Almoço no Minas II às 12:00 h.

29ª Diretoria da SEMOP BH 2011 – Eleita em 22/Dez/2010.
Presidente – José de Matos Neto – Turma 1964
1° Vice – Fernando Antônio Peixoto de Villanova – Turma 1979
2° Vice – João Batista Sabino – Turma 1951
Secretário – Antônio Geraldo de Pádua Junior - Turma 1973
2° Secretário – Marcos José Soares – Turma 1973
Tesoureiro – João Epifânio de Andrade Lima – Turma 1962
2º Tesoureiro – Hugo Lukschal Soares – Turma 1964
Diretor Social – Floriano Garcia Costa – Turma 1964
Diretor Social Adjunto – Júlia Paula de Miranda, Turma 2009
Envie-nos noticias: www.semopbh.com.br

A Diretoria com os Diplomas de Honra ao Mérito a serem entregues ao representante dos familiares
dos Professores Homenageados pelo Centenário de Nascimento Dr. Calaes, Dr. Washington e Dr.
Tibiriçá.

Nossa mensagem:
No mês de abril como fizemos no ano passado homenageando os mais antigos ex-alunos
este ano estamos homenageando os ex-Professores da Escola de Minas que
completaram o Centenário de Nascimento, uma maneira típica de nossa tradição de não
esquecer aqueles que fizeram manter o espírito de Gorceix e o nome de nossa Escola de
Minas, exemplo para todos. Uma tradição desde 1876.
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Também neste mês comemoramos o Dia do Metalúgico e recebemos a visita dos jovens
ex-Alunos da UFOP que organizam o II Encontro de Ex-Alunos da UFOP, encontro que
chega a contactar mais de 1200 ex-Alunos.
Viva nossa Escola de Minas de Ouro Preto no ano de seu 135º Aniversário e do TriCentenário de Ouro Preto.
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.

40º Quadro óleo em tela, de Rogério Delaroli, 1969, retratando o saguão interno da Escola de Minas, no
escritório do ex-Aluno Nulton Horta Zander, Turma 1960, no Rio de Janeiro.

Mande-nos notícias pelo nosso Site: www.semopbh.com.br
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.
Divulgue a A³EM/SemopBH, imprima uma cópia deste e coloque no mural dos departamentos e das
entidades na Escola de Minas-UFOP.

Biblioteca Emopiana: Aguardamos fotos de Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro Preto
ou que os autores passaram pela casa de Gorceix.
63º Livro....
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

04/04/2011 – República Sparta parabéns pelos 70 anos
Nossas palestras técnicas este ano contam com o apoio do
SINDIEXTRA
55º Informativo da SemopBH-A³EM – Abril 2011

3

Foto: Dr. Calaes na SemopBH, e no dia da Homenagem nosso Presidente do Conselho Aloysio Sá
Freire de Lima, Turma 1948, fazendo a entrega de nossa lembrança pela data ao filho Fernando
Calaes.

Doutor Calaes sete bentas é demais!!!
...Traçar planos tangentes às superfícies ortogonais diz o ano inteiro o Professor
Calaes...
03/Abril/2011 – Centenário de nascimento do Prof. Antônio Moreira Calaes, Turma
1934, Decano da Semop-BH.
Prof. Calaes, natural de Juiz de Fora-MG, chegou em Ouro Preto para fazer o Anexo em
1927, por influência o Teófilo Marques Álvares da Silva, Turma 1933, após formar
trabalhou pelo Brasil em projetos de engenharia até que em 1943 por concurso tornou-se
Professor de Geometria Analítica e Cálculo Vectorial até a década de 80. Morando em BH
tornou-se um assíduo freqüentador da SemopBH, e o mais antigo ex-Aluno da SemopBH.
No Doze de 2004 lançou o livro “Vivências e acontecências de um matemático”, livro
bom de se ler e que tem a demonstração elementar para o Teorema de FERMAT. Em
08/12/20017 recebeu a Homenagem de Mérito de Engenharia do CREA-MG/2006 por
indicação dos componentes da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de
Minas do CREA-MG.
Foi o 15º Diretor da Escola de Minas de 24/05/1972 a 15/05/1973.
Faleceu em Dezembro/2006.

Foto do almoço no dia da Homenagem ao Centenário de Nascimento do Dr. Calaes.
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Fotos: Homenagem do ex-Aluno Romero Machado Corrêa, Turma 1961, ao Prof.
Washington, e o Presidente da SemopBH José de Matos Neto, com os Diretores
entregando ao filho de Dr. Washington, Flávio Andrade, o Diploma de Honra ao Mérito,
em comemoração do Centenário de Nascimento de Dr. Washington.
13/04/2011 – Centenário de nascimento do Prof. Washington Moraes de Andrade,
Turma 1935.
Natural de Visconde de Rio Branco, trabalhou em minas de ouro do Andaime e Chicão em
São Gonçalo do Sapucaí, berilo em São José das Brejaúbas, e na mina de Juca Vieira,
vindo a lecionar em 1942 por concurso a cadeira de “Metalurgia Geral-Exploração de
Minas-Tratamento Mecânico dos Minerais” e defendendo a tese “A espiral de Humphreys”
obteve o grau de doutor e titulo de docente livre.
Foi o 16º Diretor da Escola de Minas de 15/05/1973 a 23/07/1973.
Faleceu em julho de 1974.

Foto: Yêda, filha de Dr. Washington, agradecendo a homenagem e a família
presente no dia, com os ex-alunos Otávio Elísio Alves de Brito, José Luiz Rezende
Pimenta e César Mendonça Ferreira
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Carta de uma filha pela homenagem ao pai Dr. Washington:
Amigos da SEMOP-BH,
Quero agradecer-lhes em meu nome e de toda a minha família por esta homenagem a nosso
pai.
Há 100 anos atrás, nascia um homem com H maiúsculo: generoso, líder, enérgico, entusiasmado,
otimista, idealista...
E nós tivemos o privilégio de sermos filhos deles!
Imensa é a saudade e inúmeras, as lembranças: ele no escritório ( o famoso escritório), com os pés
no seu caixotinho, forrado de flanela a corrigir suas provas, a nos ajudar nas tarefas do colégio (querendo
resolver nossos problemas de matemática, o que muito me irritava, ensinando como pegar o lápis, as
frações ( o caderno grifado em vermelho), preparando nossos cadernos de rascunho com envelopes das
correspondências que ele recebia. Neste mesmo escritório aconteciam as inesquecíveis conversas, e de
todos os filhos, acho que eu fui a mais convocada. Afinal, eu era muito parecida com ele e isto provocava
muita discussão entre nós. Mas eu o amava muito, e acima de tudo, o admirava: admirava sua energia, seu
brilho, seu entusiasmo, sua generosidade, sua liderança, ser caráter!
A minha última noite em casa às vésperas do meu casamento, fui despedir-me dele antes de me
deitar. Ele estava na cama, com sua tábua envernizada, corrigindo provas. Ele chorou muito!
Tristes lembranças: ele chegando suado e chorando muito no caminhão que foi buscar o corpo do
tio Reynaldo (eu tinha 6 anos), ele cuidando da tia Maria Elena na sua doença, o seu carinho com nosso tio
Hélio tuberculoso lá em casa... Sempre ajudando, este era o seu lema: dar de si sem pensar em si...
Mas ele teve muitos momentos alegres. Nas reuniões de família, nas festas e viagens do Rotary,
nas festas do 12 de outubro, e quando se excedia no vinho, a desculpa era sempre a mesma: a carne não
estava boa. As manhãs de domingo são inesquecíveis: o cheirinho da galinha cozinhando por horas, ele
molhando o pão no caldo, as valsas tocando alto nos acordando, ele engraxando os sapatos no alto da
escada, as missas das 10, ele descendo a rua Direita com Dr Cristiano e Dr. José Barbosa. Bem no meio da
rua os três. O almoço do domingo com toda família reunida e os agregados. As viagens à Belo Horizonte no
velho Cadilac, os churrascos na Camponesa ou restaurante Califórnia, as compras na Taubaté, a princípio,
e depois para Acesita (depois que Leila, Vânia e eu nos casamos). Era uma alegria para nós o mês de
julho. Eles chegavam na Vemaguete (papai, mamãe, vovó, Sandra, Roberto, Flávio, Cynthia, Peck e ainda
os jornais do mês e as compras do armazém! O seu carro, como ele mesmo dizia era como coração de
mãe! Isto acontecia todos os anos, até que em julho de 1974 ele não veio! Se eu fosse escrever todas as
minhas lembranças dele, teria que escrever um livro. A lembrança mais triste foi a notícia da sua morte.
Quando Marcos me acordou, falando que ele estava mal, eu já sabia. Achei que não sobreviveria. Ele era
além do pai, meu ídolo! E hoje, mais do que nunca, sentimos sua presença, pois a nossa lembrança o traz
de volta. Sabemos que nossos olhos nunca mais vão se cruzar, mas jamais estarão suficiente distantes
para serem esquecidos. Você continua vivo dentro de cada um de nós. Você esteve presente nos
momentos mais importantes de nossas vidas: sorriu com nossas alegrias, vibrou com nossas vitórias,
corrigiu nossos erros.
Esposo dedicado, pai amoroso: filhos, netos e bisnetos, estamos aqui hoje reunidos porque somos
continuidade do seu amor. No peito a dor da saudade, aliviada pela certeza que você e mamãe estão bem e
que um dia vamos nos encontrar de novo! Fica aqui o nosso mais sincero agradecimento a Deus por você
ter existido em nossas vida se ter nos dado a família que temos. E que chegue até você onde quer que se
encontre, todo nosso amor, nosso respeito e nossa admiração. E a certeza de que você estará sempre
conosco. Descanse em paz!
E a vocês, ex- alunos do Xitão, muito obrigada de coração!

Convite para você vir a Semop-BH:
Toda quarta feira a partir das 12 horas ex-alunos e amigos da Escola de Minas
encontram-se no Restaurante do Minas II, Mangabeiras-BH, a 15 minutos de táxi da
Savassi, um ritual que existe 1974, encontrando-se no número de 1230 encontros.
Aviso aos Aposentados e Pensionistas do INSS:
O STF em 08/09/2010 decidiu que todos aposentados entre Outubro/1988 a Dezembro/2003 com o
benefício limitado ao Teto Máximo têm direito à revisão de seu benefício, podendo resultar em reajuste de
até 28,4% ao mês e o retroativo.
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Homenagem da SemopBH aos ex-alunos semopianos mais antigos de 1956/1959.

Na ordem: Carlos Luiz Alves, Hélder Zenóbio e Sebastião Peixoto Toledo, Turma
1956, Antônio Pedrosa da Silva, Darcy José Germani, Hélder Parente Prudente e
João Batista Alves, Turma 1957, José Aloisio Paione e Luiz Simão Sawaya, Turma
1958, Geraldo Antônio Gonçalves, Raymundo Fusaro e Tomaz de Aquino Arantes,
Turma 1959.

Visite nosso site: www.semopbh.com.br
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Fotos: Almoço da Semop-Rio no sábado 09/04/2011, fotos enviadas pela Sra Maria do Carmo, esposa do
Newton Pereira de Rezende, Turma 1948, irmã do Aloysio Sá Freire de Lima.

Parabéns aos Emopianos, Viva a Escola de Minas da UFOP:
Na Vice-Presidência da FIEMG e Presidência do SINDIEXTRA o semopiano José Fernando Coura, Turma
1976.
No dia mundial da água 22/03/2011, Gabriel Tadeu Franqueira Junqueira, Turma 1976, recebeu a
Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço-MG do Governador de Minas Gerais.
Marcos Campos Silveira, Turma 1989, da Votorantim Metais, e equipe foram agraciados com o 13° Prêmio
de Excelência da Revista Minérios pelo Projeto de Redução de Consumo de Óleo dos Fornos de Redução
na Planta de Niquelândia/GO.
Em 11/04/2011, Sérgio Augusto Damaso de Sousa, Turma 1983, República Espigão, participou da 14ª
Diretoria da SemopBH 1989, foi nomeado Diretor Geral do DNPM-MME(Departamento Nacional da
Produção Mineral), cargo onde o último ex-aluno a ocupá-lo de 1995/98 foi Elmer Prata Salomão, Turma
1965.

Fotos: Dia do Engenheiro Metalúrgico, em detalhe Lázaro de Freitas, Argos Soares, Hugo
Lukschal, Orlanto Euler de Castro, Aloysio Sá Freire de Lima, José Ari Gomes Adeodato, Fernando
Machado, José Mendo Mizael, Olintho Pereira da Silva, Geraldo de Almeida Fonseca e Márcio Carvalho
Ferreira. Vista do almoço de confraternização.
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A Comissão Organizadora do II Ex OP, Encontro dos ex-Alunos de Ouro Preto-UFOP,
28/05/2011, sábado, Geraldo Pereira de Souza, Comp-1997, Rep.Marragolo, Bruna Sales
(Boo), Tur-2007, Rep.Girassol e Maiko Gregório (Borba), Turma 2007 , Rep.Consulado,
com o Convite e representantes da Diretoria da SemopBH 2011, o Presidente José de
Matos Neto, João Epifânio, Hugo Lukschal, e o Presidente do Conselho Aloysio Sá Freire
de Lima, Turma 1948, e os semopianos Marco Tadeu e Lauro Casaes. Do lado o Convite
do Encontro.
Notas de Falecimentos:
+Lamentamos informar o falecimento em BH, em 02/04/2011 do ex-Aluno Raymundo Fusaro, Turma 1959.
Presente nas palestras e encontros de homenagens da SempBH.
+Lamentamos informar o falecimento em Goiânia-GO, em 21/04/2011, onde era funcionário do DNPM, do
ex-Aluno Walter Hugo Schmaltz, Turma 1965.
+Lamentamos informar o falecimento em BH, onde após 20 anos frente à Presidência da Usiminas exercia
a função de Consultor, em 21/04/2011, do ex-Aluno Rinaldo Campos Soares, Turma 1963.

Nosso consternado voto de pesar e solidariedade aos familiares.
Homenagem ao Rinaldo:
“Muito triste estou e estamos todos com a perda do Rinaldo. Foi Rinaldo mais um dos homens da Escola de
Minas de OURO PRETO = de ferro e de aço= que como nós todos estudou e aprendeu com nossos
mestres, viveu nas encostas de VILA RICA e foi cumprir uma missão maior no campo profissional. E o fez
com brilho e competência. Elevou como outros que o sucederam e os que ainda estão por vir o nome da
nossa querida Escola de Minas e do nosso BRASIL. Rinaldo deixa a vida e entra na história. Estará
eternamente na nossa memória e da ESCOLA de MINAS. Não é necessário falar ou descrever do seu
currículo. Permitam-me falar do seu caráter. Rinaldo ,pessoa IGUAL, do interior e DO MUNDO ,que nunca
perdeu os sentimentos da origem de DIVINÓPOLIS, e de OURO PRETO e agregou os eternos valores
mineiros e dos nossos INCONFIDENTES, nunca os esqueceu. UM HOMEM DE CARÁTER, DE VALOR.!
Não
são
necessários
mais
adjetivos.
AMIGO!
É
como
melhor
consigo
defini-lo!.
Rinaldo, você fará falta , não será jamais esquecido e saiba que você foi INTEGRAL como TIBI nos
ensinou. Abraços eternos e saudosos dos Amigos da SEMOP-BH, dos quais sem procuração ,escrevi esta
linhas. Afonso Celso Araújo Valle, Turma 1968, ex-Presidente da 8ª Diretoria SemopBH,1980.”

No dia 25/05/2011, venha participar da Comemoração do Dia do Geólogo, quando
faremos um leilão de um brasão da Escola de Minas, doado pelo ex-Aluno Ronald
Fleischer, Turma 1965.
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