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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 Nº56 - Belo Horizonte – Maio/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 SemopBH e Semopianos recebendo Dr. Vict or Dequech, Turma 1940, e o Prof Aluízio 
Licínio de Miranda Barbosa, Turma 1941, os mais ant igos ex-Alunos da Escola de Minas, na foto 
João Epifânio. Floriano Garcia, Aloysio Sá Freire d e Lima, Fernando Villanova, Hugo Lukschal, 
Sérgio Saliba, José de Matos Neto, Presidente da Se mopBH, Argos Soares, Luiz de Castro, Geraldo 
Fonseca, Milton Nogueira, Gilberto Vale Corrêa e Ma rcos Tadeu Vaz de Melo. 
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 Nossa mensagem : 
Maio passamos com uma presença de ex-Alunos acima da média o frio do inverno 
aquecido pelo calor humano, encerramos com a presença de dois mais antigos ex-Alunos 
da Escola de Minas e ilustres profissionais na área da geologia e engenharia de minas, 
Dr. Victor Dequech e o Prof. Aluízio Licínio de Miranda Barbosa no Dia do Geólogo.  
Nossos encontros às quartas feira estão passando de um almoço para uma 
confraternização amiga que o tempo voa e que só quem passou por Ouro Preto sabe o 
que é, uma diferença que faz a tradição de ser ex-Aluno da Escola de Minas de Ouro 
Preto – UFOP, no ano do tri-Centenário de Ouro Preto quando a nossa Escola de Minas 
comemora o seu 135º Aniversário. 
Uma tradição desde 1876 .Viva a Escola de Minas Viva ! 
    
Prof. Aluízio Licínio de Miranda Barbosa 
“Desde Toronto - Canadá, donde me encuentro visitando a mi nieta, envío al Prof. Aluizio Licinio de Miranda 
Barbosa mi más afectuoso abrazo. Siempre le recuerdo como el Prof. que más influyó en mi formación, 
tanto como geólogo como también como hombre de bien. La pasantía final en 1.960, estudiando la geología 
del Cuadrilátero ferrífero, en su compañía y con su dirección, fue el broche de oro en mi formación 
profesional. No le he quedado mal Prof. Licinio: como Prof. universitario he publicado unas pocas decenas 
de trabajos científicos, tanto en Venezuela como internacionalmente; y, en la Academia, he logrado llegar a 
los más elevados niveles académicos. Doy gracias a usted y a la gloriosa Escuela de Minas de Ouro Preto. 
Atentamente, Prof. Dr. Galo Antônio Yanez Pintado, Turma 1960 , Geólogo, M. Sc., Ph. D.” 
 
Caros amigos da Semop BH : 
Fiquei muito feliz com a notícia da presença do Prof Licínio  no encontro de hoje (25/maio/2011). Se for 
possível e ainda houver tempo, peço a algum membro da Diretoria (entre os quais tenho alguns amigos e 
contemporâneos de Escola) que deixem com o nosso querido mestre , em meu nome e da turma Geologia 
65, nossa mensagem de gratidão e de respeito  pela sua forte participação  na nossa formação como 
profissionais e cidadãos. Marcos Donadello Moreira, Turma 1965  (Salvador - Bahia). 
 
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. 
 

 
 

41º Escultura do Brasão, Escudo da Escola de Minas em madeira, do artista Zenelson, doado pelo ex-
Aluno Ronald Fleischer, Turma 1965, que foi sorteado entre os presentes no dia 21/05/2011, quando 
comemoramos o Dia do Geólogo , sendo sorteado o nº 61 , por Dr. Victor Dequech. 
 
Biblioteca Emopiana : Aguardamos fotos de Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro Preto 
ou que os autores passaram pela casa de Gorceix.  
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64º Livro . “Aquecimento Global” Prof. José Maria Fleury, Turma  1962, Goiânia-GO, esta a disposição 
para consulta e será levado para Biblioteca da A³EM , no prédio da Escola de Minas, atual Museu de 
Ciência e Técnica Escola de Minas – UFOP 
 
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. 

 
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. 
 

 
Mande-nos notícias pelo nosso Site: www.semopbh.com.br 

 

 
 
Foto: Convite para a Palestra Técnica dia 11/05/2011, ao lado o Presidente da SemopBH José de Matos 
Neto  fazendo os agradecimentos e presenteando como lembrança um livro “Escola de Minas. A tradição de 
ser ex-Aluno” e uma camiseta da SemopBH ao Elzo Jorge Nassaralla, UFJF-1956 , Diretor da ENECON.  
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A caminho a Semop-SP. 
Aurélio Soares (Dicionário)  Engenheiro de Produção, Turma 2007, contactou-nos para dizer que ex-
alunos que moram na Grande São Paulo têm um grupo de e-mails que reúne cerca de 120 ex-alunos,  
grande maioria de turmas recentes, mas também contam com alguns colegas já com mais de 10 anos de 
formados que residem na grande São Paulo e no Estado. Dicionário  diz que ele, Perdiz (Ninho do amor)  e 
o Atrazadu (Consulado)  estão empenhados em criar a Semop-SP.  
Já contaram com a ajuda do Zaca (filho do Cuíca da Adega)  e do Xilick (Verdes Mares)  que moram 
agora no Rio e querem participar da Semop-Rio.  
Respondemos o contato indicando o Emílio de Paula Abdu , Turma 1973, que também quer ativar a 
Semop-SP. Vamos lá manter acesa a chama de nossa tradição em São Paulo. Viva a Escola de Minas ! 
 
Semop-Rio: Promoveu no dia 11/05/2011, a Palestra “ A OGX: Atividades, Resultados e Perspectivas"  
proferida pelo Geólogo Paulo Mendonça , USP/1982. 

 

 
Foto dos Geólogos João de Campos Viana, Gilberto Vale Corrêa, Euripedes Palazzo da Silva e José Nilson 
Vilaça, Turma de 1961, faltou o Lauro Expedito Esteves Casaes, que justificou a ausência. Na outra foto o 
almoço com a presença do ex-Aluno José Pereira Botelho, Turma 1971. 

 

 
Foto 1, os mais antigos ex-Alunos Álvaro Lucio, Dr. Victor Dequech, Prof. Aluízio Licínio de Miranda 
Barbosa com a esposa, Aloysio Sá Freira de Lima e o Presidente da SemopBH 2011, Jose de Matos Neto. 
Foto 2, no primeiro plano Pedro Garcia, Marcos Tadeu Vaz de Melo, Naldo Torres, Prof. José Jaime 
Rodrigues Branco, Fernando Machado, Luiz césar Ituassu da Silva e Aziz Assi. 
 

ALMOÇO DE INVERNO em 02/JULHO/2011 – Sábado 
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Homenagem da SemopBH aos 21 ex-alunos semopianos da  84ª Turma - 1962. 
 
Na ordem : Ciro José Isaac, Cyro Cunha Melo, Eduardo Antônio Ladeira, Geraldo Pereira da Silva, Jayme 
Mendes Pereira Pinto, João Epifânio de Andrade Lima, João Luiz Rezende Pimenta. José Fernando Saraiva 
Durães, Luciano Tavares Siqueira, Luiz Antônio Cipriani, Luiz Ignácio Jacques de Moraes, Márcio Damázio 
Trindade, Marco Antônio de Lelis Andrade, Marcos Tadeu Vaz de Melo, Mário Casaverde Rio, Naldo Torres, 
Oleíses Luis Oliveira Bonanato, Renato Augusto Barbosa da Silva, Roberto Pimentel de Souza, Rubens 
José de Oliveira, William Luiz Roberti Leite. 
 

 

 

 

 

 
Continua na próxima página 
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Outras fotos do “Dia do Geólogo” na SemopBH 
 

 
Foto 1 Alvaro Lúcio, Dr. Victor, Prof. Licinio e esposa. Na 2, Marcos Dias, Antônio Geraldo, Milton Nogueira, 
Argos e Ildeo Fantini.  
 

  
 

102 presenças para manter a Tradição de nossa Escol a de Minas 
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Na foto dos geólogos  Prof. Eduardo Ladeira , Marcos Tadeu Vaz de Melo, Floriano Garcia, Fernando 
Villanova, Pedro Garcia, Prof. Aluízio Licinio de Miranda Barbosa , Mario Casaverde Rio, José de Matos 
Neto, Presidente da SemopBH, Antônio Pinto, Cláudio Magalhães, Gilberto Vale Corrêa, Jaime Paulino, 
Prof. José Jaime Rodrigues Branco , Silmar Onofre de Oliveira e Milton Nogueira. 

 

 
 

Marcos Tadeu, Prof. Eduardo Ladeira, Claret, Dalmo,  Euripedes e Naldo, Dr. Victor Dequech e Prof. 
Licínio e sua esposa. Uma história da Geologia no B rasil 
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30 de Maio – Dia do Geólogo 

“O sorriso que tenho nos lábios é um sorriso geológico – 

o sorriso de quem sabe, olha, vê e compreende” 
Monteiro Lobato 

30 de Maio dia do Geólogo - Uma profissão que desperta curiosidade e fascínio ao 
homem, desde os primórdios da civilização. No Brasil, os portugueses já buscavam ouro 
e pedras preciosas nas primeiras viagens à colônia. D. Pedro II teve a percepção do 
patrimônio mineral da colônia, e trouxe para Ouro Preto Henry Gorceix, Geocientista 
Francês, para fundar a primeira escola de engenharia mineral do Brasil. Entretanto, a 
profissão Geologia e Engenharia Geológica só foi formalizada em 1956, pelo também 
visionário Presidente JK. 
Hoje a profissão vive um grande momento, não pensem meus amigos "neogeólogos" que 
sempre foi desta forma. Tivemos tempos difíceis, onde a ocupação do nosso espaço, só 
foi possível com muita luta e união em torno de nossas Associações, defendendo idéias 
desprovidas de corporativismo, com uma enorme responsabilidade ambiental e social. É 
preciso manter a história viva em nossas memórias, para que a Geologia continue a 
ocupar o seu espaço. Sendo reconhecida pela sociedade, como uma profissão que conhece 
o chão que todos pisam que, muito mais do descobrir as riquezas minerais, essenciais 
para a melhoria das condições de vida do povo brasileiro, é fundamental no planejamento 
de todas as intervenções no meio físico, utilizando de ferramentas técnicas que dão 
sustentabilidade e segurança ao convívio equalizado entre homem e o planeta Terra, 
mesmo que estas ações venham a desagradar aos insaciáveis políticos e exploradores de 
um país que deveria ser de todos os brasileiros. 
Parabéns geólogos e geólogas  
Por João César Cardoso do Carmo, Turma 1981 

No mês de maio, na 9ª Semana Nacional de Museus, o Museu de Ciência e Técnica da Escola 
de Minas – UFOP , realizou exposições e Oficinas:  

1-Coleção de Lápis da Profª Neide das Graças de Sou za Bortolini do Depto de Artes e Cultura da 
UFOP. Os lápis expostos no museu estão agrupados por “série” ou estilo, como lápis da série personagens 
infantis, série esporte, série brilhante e até publicidade. A coleção possui exemplares dos Estados Unidos, 
China, Brasil, Itália, Rússia e República Checa.  

2-Coleção de Pincenês e Óculos é do Advogado Paulo Sé rgio Monte Alto . O mais antigo óculos 
exposto na coleção é de 1870 e pertenceu ao Barão de Monte Alto. Na coleção também está exposta 
alguma caixas para óculos e pincenês, no qual uma delas pertenceu ao professor francês Claude Henri 
Gorceix – fundador da Escola de Minas/UFOP . 

3-Aprenda fazendo: Oficinas: Durante a semana nacional de museus houve uma intensificação das 
oficinas de Paleontologia, Astronomia e Pigmentos , oferecidas pelo Museu de Ciência e Técnica da 
Escola de Minas da UFOP no Laboratório Multimídia d e Ensino de Ciências . As palestras ocorrem 
eventualmente com o agendamento prévio para alunos do ensino fundamental e podem ser oferecidas 
durante todo o ano. Os responsáveis por ministrar estas palestras são os graduandos do curso de 
Museologia da UFOP , bolsistas do Programa Integrado de Extensão para o Ensino de Ciências – PRÓ-
CIÊNCIA Carlos Vitor, Ranielle Menezes e Jéssica Dalcomo.  Para agendar  a sua visita entre em contato 
pelo email museu@ufop.br ou ligue no telefone (31)3559-3118. 
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4-Revista Musear do Departamento de Museologia da UFOP, endereço eletrônico é 
musear.revista@demul.ufop.br.faz sua "chamada para artigos" em torno do tema "Museus e 
Museologia". 

Notas de Falecimentos: 
 
+Lamentamos informar o falecimento na BR 040 próximo a Lafaiete-MG, em 06/05/2011 do ex-Aluno, JAIR 
HORTELAN ANTÔNIO, Mentex, Turma 2007, natural de Ba uru-SP, e ex-morador da Serigy .  
Nosso consternado voto de pesar e solidariedade aos familiares e amigos. 
 
+Lamentamos informar o falecimento dia 20/05/2011 em Vitória-ES, do ex-Aluno CID MARCOS ESTEVES 
NEVES, Turma 1960, República Consulado , que sempre nos visitou quando passava por BH. É um dos 
homenageados em nosso Informativo Nº53, na Turma de 1960. 
Nosso consternado voto de pesar e solidariedade aos familiares e amigos. 
 
Adeus ao Cid:  
“Com profundo pesar a notícia que recebo a nota de falecimento do Cid. Desde que cheguei a Ouro Preto, 
vindo do Peru, no ano de 1956, o grande amigo Cid foi um dos primeiros colegas brasileiros que conheci em 
Ouro Preto. Pessoa de grande coração, sempre afetuoso, uma forte dose do Bom Humor (que era sua 
característica) com os amigos e colegas. Todos os dias, durante os anos que cursei a Escola de Minas (Cid 
estava dois anos na minha frente), encontrava com frequência, pois ele partia do "Consulado" e eu subia o 
pequeno quarteirão da Rua das Mercês (do Vaticano),,,,,,,assim nosso encontro era praticamente todos os 
dias. Depois passamos a visitar-nos quando era possível; Durante os últimos anos mantivemos 
correspondência, com muita frequência, por meio de e-mails. Entre os peruanos que compartia esta bela 
amizade do Cid, está o meu amigo e também colega de Escola de Minas, Jorge Cárdenas Castro, que com 
toda certeza recebeu esta notícia com grande pesar. Cid deixa muitas saudades entre nós. SEMPRE 
ESTARÁ PRESENTE EM NOSSAS LEMBRANÇAS pelo GRANDE AMIGO E COLEGA QUE FOI”. 
(Mario Casaverde Rio, Turma 1962). 
 
+Lamentamos informar o falecimento no dia 20/05/2011 de ANTÔNIO CLÁUDIO SÁ FREIRE DE LIMA . 
Ingressou na Escola de Minas de Ouro Preto no vestibular  em setembro de 1942 e cursou os 3 primeiros 
anos de 1943 a 1945. Transferiu-se em 1946 para a Escola de Engenharia da UFMG onde se graduou 
Engenheiro Civil em dezembro de 1948. Foi professor do SENAI BH; da Escola Técnica Federal de Minas 
Gerais; da Escola de Engenharia da UFMG. Atuando no ramo de construção civil com empresa própria, 
decidiu por desligar-se do magistério. Cumpriu muito bem sua missão. Foi um líder, um esposo e pai 
exemplar, um filho primogênito amoroso e responsável, um irmão presente e solidário. Um brasileiro 
patriota.Com muita saudade e lembranças boas conforta-me acreditar que Deus o acolheu.  
(Aloysio Sá Freire de Lima, Turma 1948).  
A família, ao irmão e amigos nosso consternado voto de pesar e solidariedade.  
 

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: Dia  2/Julho/2011, sábado , nosso almoço de inverno  
momento para aquecermos nossa amizade, faça sua ade são.  

Dia 2/Julho/2011, sábado 

Visite nosso site: www.semopbh.com.br  
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Para matar a saudade da Escola de Minas visite nos Olhos d’Água em BH: 

 
Biblioteca João Henrique Grossi Sad, da Geosol 

 

 
Exposição de Minerais, da Geosol 


