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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 Nº60 - Belo Horizonte – Setembro/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

Nossa mensagem:
Setembro comemoramos a Independência do Brasil em grande estilo, no Restaurante do
Minas II, com uma feijoada e a presença de 65 ex-Alunos sendo quase 20 dos anos entre
2003 e 2010, um sucesso que demonstra que nossa tradição é forte e temos futuro.
Nossos abraços à 73ª Turma 1951, Jubileu de Diamante, formandos de 825 a 845, à 83ª
Turma 1961, Jubileu de Ouro, formandos de 1.036 a 1.102, e aos ex-Alunos da 108ª
Turma 1986, Jubileu de Prata, formandos de 3.271 a 3.415. Que chegue o Doze!
Alertamos que problemas de correios podem atrasar o convite mas acesse os endereços
da Diretoria da Escola de Minas, Diretor Prof. José Geraldo, azevedo@em.ufop.br ou o
site www.em.ufop.br.
Venha participar encontros da SemopBH toda quarta feira no Restaurante do Minas II,
Mangabeiras-BH, e não deixe de comparecer no dia 05/10/2011, a quarta antes do Doze,
quando teremos os brindes comemorativos e cantaremos parabéns Escola de Minas de
Ouro Preto pelo 135º Aniversário.
Uma tradição desde 1876. Viva a Escola de Minas Viva!

No almoço do DOZE, dia 05/10/2011, adquira uma de nossas lembranças.
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Biblioteca Emopiana: Aguardamos fotos de Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro Preto
ou que os autores passaram pela casa de Gorceix.

68º Livro. “MEMÓRIAS DE OURO PRETO”, por Lauro Sérgio Versiani Barbosa e Humberto Dornelas,
2003, entrevista com o Prof. Altamiro Tibiriçá Dias, Turma 1934.

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.

43ª Pintura: Desenho em guache no Convite do 12 de Outubro de 2006 da República Canaan.

Homenagem da SemopBH aos 3 ex-alunos e semopianos da 73ª Turma-1951.
Jubileu de Diamante

Ex-Alunos: Caio Vierno Leão, Geraldo de Almeida Fonseca e João Batista Sabino, fundadores da
República Pif-Paf e Vice-Campeões de 1948 e Campeões de 1949 pela ADEM no 1º e 2º Campeonato
LEO.
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Homenagem da SemopBH aos 19 ex-alunos e semopianos da 83ª Turma-1961.
Jubileu de Ouro

Na ordem: Arildo Gonçalves Drumond, Azis Assi, Clóvis Verde D’Elboux, Edouard Machoi Misk, Eurípedes
Palazzo da Silva, Gilberto Vale Corrêa, Ildeo Fantini, José Ari Gomes Adeodato, José Nilson Villaça, Lauro
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César de Abreu, Lauro Expedito Esteves Casaes, Luiz César Ituassú da Silva, Manoel Bezerra Lima,
Marcos de Vasconcelos Barros, Olintho Pereira da Silva, Ricardo José Barbosa da Silva, Romero Machado
Corrêa, Sérgio José Barbosa da Silva e Silvio Pires de Araújo.

José Mendo Mizael de Souza, UFMG/1961, Semopiano-BH, ex-Aluno Honorário da Escola de Minas

Professores ex-Alunos que comemoram 100º aniversário de nascimento em 2011

Dr. Antônio Moreira de Calaes, Turma 1934 - Dr. Washington Moraes de Andrade, Turma 1935 Dr. Altamiro Tibiriçá Dias, Turma 1937. 15º, 16º e 25º Diretores da Escola de Minas.
CONVITE DAS FESTIVIDADES DO 135º ANIVERSÁRIO DA ESCOLA DE MINAS
1876 - 2011
Dia 07/10/2011 - Sexta-feira
19:00h - Missa em Ação de Graças na Igreja Nossa Senhora do Carmo.
Comemorativa do 135º aniversário da Escola de Minas
e do 50º ano de fundação da República Território Xavante–TX.
Dia 08/10/2011 - Sábado
09:00h - Sessão Solene comemorativa dos 135 anos de fundação da Escola de Minas e entrega da
Medalha “Escola de Minas”.
22:30h - Baile dos ex-alunos da Escola de Minas no Parque Metalúrgico Augusto Barbosa - Centro de
Artes e Convenções - UFOP.
Dia 09/10/2011 - Domingo
Local: Escola de Minas - Praça Tiradentes.
15:00h - Inauguração no Setor de Mineralogia do Museu C&T da Escola de Minas.
16:00h - Assembléia da A³EM.
- Inauguração de placa comemorativa ao Centenário de Nascimento de ex-professores.
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Notícias da Escola de Minas, A³EM e Semops:
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.
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.
Desde 2004 a A³EM não recebe o repasse da ART do CREA-MG, mas agora conseguimos acertar todos
os documentos e a pendência de um pagamento que já havia sido enviado em 2006, vamos aguardar 2012.
Esse dinheiro poderá em muito colaborar para todas as nossas atividades,de acordo com a arrecadação da
ART e a Resolução nº 1.032 de 30/03/2011 e com a DN nº 30 do CREA/MG.
Museu da ESCOLA DE MINAS–UFOP: Abertura do 2º Andar do Museu de Mineralogia e do Observatório
Astronômico com visitas agendadas às quartas-feiras das 19 às 22h e nos sábados de 20 às 22h para o
público geral.O Observatório Astronômico foi criado no séc. XIX e é um dos mais antigos do país. O
telescópio refrator produzido pela empresa alemã Gustav Heyde é um dos destaques do Observatório,
completando neste ano 100 anos. A lente objetiva do telescópio foi substituída no ano de 1974 permitindo
uma imagem ampliada de 75 a 1000 vezes. Faz parte do acervo a luneta francesa do final do séc. XIX do
fabricante R. Mailhat que utiliza lentes objetiva e ocular para observação dos astros e a Alta Azimutal da
empresa A. Panthus e Cherrod, um aparelho utilizado para a determinação das coordenadas da Terra a
partir da posição das estrelas.

Visite o site músicas do Ubirajara Quaranta Cabral, Turma 1961: WWW.ubirajaracabral.com.
"FERBASA 50 anos de Desenvolvimento e Cidadania" no hall da FIEMG na Avenida do Contorno, nº
4456-Funcionários-BH realizada de 12 a 16 de setembro.
Diretoria da SEMOP-ES 2011/2012: Presidente - Rodrigo Boyer - Vice Presidente - João Júlio Tolentino Diretor Financeiro - Giosan Souto - Diretor Comunicação - Priscilla Messias - Diretor Administrativo - Eder
Lana - Diretor Social - Renato Armani - Diretor Técnico - Mateus Carneiro. Assessor José Vandir Nunes.
A toda Diretoria nossos parabéns e votos de sucesso.
Semop-Rio:

5 de outubro apresentação de Stephan Weber sobre a situação atual do Projeto Minas Rio.
19 de outubro presença de Roger Donway, presidente da MMX.
5 de novembro Jantar de Congraçamento.

Detalhe do Convite da Feijoada da Independência – A flâmula da SemopBH/2011
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07/Setembro/2011–Encontro de gerações da Escola de Minas de Ouro Preto
Um feriado da Independência do Brasil onde aproveitamos para rever e encontrar amigos
que trazem firme a tradição de ser ex-Aluno da Escola de Minas de Ouro Preto.

Diogo, Renato, Keyla, Andrea e Mayara com filhas, Paulo Secco, Aldo Lenzi- Márcio Moreira e Andrea.

Pedro Soriano, Adelaide, Yêda, Pedro Paulo, Josiane, Bárbara e Claudio Lineu- Marcos Tadeu com Maria
Conceição, Ana Flavia Ana Cristina, Arthur e Julia.

Adriana, Berenice, Hebert, Angela, Flávio, Antônio Pádua- Sarmento, Toledo, Haydée, Geraldo Fonseca.

Muita Alegria Descontração e Saudades, o tempo passou rápido.
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José Ari, Abigail, Angela, Marcelo Morais, Calil e Fco Rolla- Edda, Sabino, Welson, Julia, João Fernandes.

Edda, Haydée, Geraldo, Antônio Cláudio, Hugo, Diana,Epifânio, Sarmento, Toledo, Giovane- Geraldo, Caio,
Sabino e Francisco Rolla.

Júlia, Welson, Areli, Weverton, Lívia e Alder- Villanova, Hugo, JC Bicalho, Willian Kruger, Selma e Inês.

No 12/Outubro/2011, quarta, teremos almoço no Minas II, nosso pós-Doze.
Para receber nossos informativos faça seu contato em nosso site

Visite nosso site: www.semopbh.com.br
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50 anos da República Território Xavante TX
A República Território Xavante (TX) está completando 50 anos no “12”. Ela foi fundada em 21 de
setembro de 1961 e tenho a honra de ser um de seus fundadores. Para colaborar com o
cinqüentenário escrevi alguns “causos” curiosos acontecidos conosco naquela época em Ouro
Preto. Anexo vai o primeiro: “Izé”. Aldo Waney Ribeiro Grossi (Duvidoso), Turma 1964.
CAUSOS DA TX OURO PRETO. I Z É
Izé era filho de Nail. Nail, batizada Nair, foi a primeira cumadre da TX. Nail tinha seus 28 a 30 anos quando
a TX foi criada em 1961. Izé ia iniciar seu curso primário em 1962. Nail lutava com tremendas dificuldades
na época. Além de sua condição de vida muito humilde, parecia que havia problemas de convivência em
sua casa, e sua vida era, sem dúvida, muito difícil. Foi com grande surpresa, portanto, que, no inicio de
1962, o Presidente da república foi procurado pela cumadre Nail que lhe solicitou demissão do emprego,
uma vez que Izé, agora na escola, precisaria de cuidados de uma mãe mais dedicada ao dia a dia do filho.
O Presidente pediu dois dias para responder. Felizmente o Presidente da TX sempre foi cauteloso.
.Prudência e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém., dizia o nobre decano. À noite, reunião com
todo o Ministério. O Presidente nos colocou o problema e pediu sugestões. Estávamos ali, oito de nós,
todos alunos de curso superior, para decidir sobre um problema de curso primário. E que problema!... É
claro que a dificuldade não era o emprego da Nail. Era o Izé. Aliás, era um ciclo vicioso do tipo ovo e
galinha., pois um não existiria sem o outro. Atender a Nail seria a derrocada da vida dela, isso era certo.
Sem o salário que a mantinha e as ajudas sistemáticas que nós lhe dávamos, como poderia cuidar do Izé,
ainda mais que suas despesas aumentariam? Por outro lado, mantê-la, seria a certeza de que Izé estaria
destinado ao analfabetismo e à ignorância eterna, pois parecia não haver a menor chance de conciliar os
interesses naqueles anos de suas vidas. Meditação, discussões, opiniões, sugestões, corações apertados.
Cafezinho na cozinha para refrescar a cabeça. Nova rodada de análise e de propostas. Finalmente, a
primeira grande decisão tomada na TX. Aqueles oito jovens de 20 anos de idade já exibiam seu potencial
para lidar com as dificuldades, mas principalmente, mostravam um coração enorme e um amor ao próximo
que orientariam, depois, todas as suas trajetórias. Atrevendo em fazer uma comparação grosseira, a
decisão foi mais precisa que a de Salomão. O rei de Israel propôs dividir (literalmente) a razão. Nós ficamos
com a razão inteira. A Nail fica. E o Izé também fica. Mas como o Izé ficar? Seríamos irresponsáveis ao
ponto de trazer para morar na TX, além de nós, uma criança com 7 anos de idade , iniciando um curso
primário, necessitando de um cuidado diário, nós que não tínhamos qualquer experiência com educação de
um garoto? Pois chegamos a este delírio de irresponsabilidade... Inicio de março. Chega a Nail trazendo o
Izé. Disponível na casa, somente a sala de jantar, já que a sala de visitas tinha sido transformada no quarto
do Fred 4 Rodas.Pois foi lá mesmo que o Izé foi instalado. Compramos tudo: colchão, roupa de cama,
uniforme para o Grupo Dom Pedro, lápis, borracha, caderno e até sapatos. Izé estava devidamente
paramentado para a nova vida na TX e na escola. Izé tinha aula pela manhã. Nail chegava cedo e fazia o
café para todos. Izé tinha a nossa companhia até a Praça Tiradentes. Dali, descia a Rua das Flores e
estava em sua sala de aula. As onze horas Izé voltava. Nail lhe fazia o almoço (nós tínhamos o REMOP) e
passava a tarde com ele enquanto fazia os serviços da casa. As cinco, pelo menos um TXxano já estava
chegando e Izé tinha, então, companhia até o dia seguinte. Nail voltava tranqüila para a casa dela no Alto
da Cruz. A noite, sempre havia alguém disponível para o dever de casa.. Enfim, tudo funcionava como um
relógio suíço, e Nail e Izé estavam vivendo, seguramente, um período tranqüilo de suas vidas. É claro que,
como bons jovens estudantes não demoramos muito para encontrar brincadeiras para fazer com o Izé. Izé
era esperto, percebia os fatos com perspicácia e estava sempre alerta para os nossos conselhos. Por isso,
resolvemos brincar de coisa séria. Alguém propôs que, ao lado da cartilha .Vovó viu a uva. e da tabuada de
somar, Izé conseguiria absorver conhecimentos mais adiantados e começamos a ensinar a ele conceitos
que nós mesmos estávamos aprendendo na Escola de Minas. É claro que tivemos o cuidado e o bom senso
de só ensinar respostas curtas e, se possível, monossilábicas. Nada de dissertação sobre a espiral de
Arquimedes nem a dedução da equação da esterofóide. Izé foi guardando em seu cérebro novo e limpinho
uma série de respostas rombudas:
- Nós: - Izé , qual a idade da terra?
- Ize´: - 4,5 bilhões de anos.
- Nós: - Izé, quanto vale a integral de xdx?
-Izé: - x²/2.
-Nós: - Izé, quanto vale o logaritmo neperiano de e?
- Izé: 1 (um)
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-Nós: - Izé quanto vale a derivada do seno x?
- Izé: - coseno x.
- Nós: - Izé, qual foi o primeiro organismo vivo a habitar a terra?
- Izé: o trilobita.
- Nós:- Izé, porque a diferença de potencial elétrico foi denominada Volt.?
- Izé: - Em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta.
E assim, o Izé ia respondendo às dezenas de perguntas de assuntos variados, que só alunos afiados de
engenharia seriam capazes de enfrentar. Izé começou a criar fama em Ouro Preto. No Dom Pedro tinha
ótimo desempenho escolar e ainda lançava, de quando em vez, alguns desafios aos colegas, que nem
imaginavam sobre que assunto ele estava falando. Até ai, tudo bem. O problema começou quando as
outras repúblicas também ouviram falar do Izé. Começaram a chegar pedidos de estudantes para
conhecerem o Izé e discutir alguns conceitos matemáticos e físicos com ele. Sujou. Ficamos espremidos.
Se não, Izé seria uma farsa só aceita pelos inocentes alunos da 1ª série do Dom Pedro; se sim, Izé iria a
.knock-out. na primeira meia dúzia de perguntas fora do contexto de nossas aulas. Depois de muito pensar,
resolvemos aceitar as visitas, desde que as perguntas fossem diretas e de respostas curtas e precisas. Pois
veio o primeiro desafiante. Era um colega nosso que morava na República Sparta, logo acima da TX, nas
Lajes. Ele assentou-se na frente do Izé. Nós ao redor, todos apertados e pedindo a Deus para iluminar o
Izé, pois não tínhamos a menor idéia do que seria perguntado ao gênio.
- Izé. Vou lhe fazer apenas uma pergunta e ela vai ser difícil. Quanto vale o rotacional do gradiente?
Nossos corações vieram na boca e gelamos.
Izé esverdeou, mas não titubeou e mandou .na bucha.: - 0 (zero)!
Resposta absolutamente certa!
O visitante cumprimentou Izé, cumprimentou a Nail, nos cumprimentou e saiu impressionado com aquele
infante que parecia estar pronto para o curso de engenharia na EMOP. Foi uma festança na república! Até
hoje não sabemos quem ensinou Cálculo Vetorial ao Izé. Nós não fomos.
Post scriptum:
Sr. José deve ser hoje um respeitável cidadão de 58 anos de idade. Nós da TX nos orgulhamos de ter
colaborado, ainda que pouco, com sua educação e agradecemos sua paciência e bom humor com nossas
brincadeiras em 1962.
A SemopBH apresenta seus votos de parabéns a República TX e a todos TXxanos

Com informações dos livros de 1922, 1931, 1959, 1966 e 1976 e as turmas por ano até 2009 e os
alunos matriculados, todas as músicas cantadas em Ouro preto. Adquira o seu nos almoços da
SemopBH, com certeza encontrará seu nome e seu número de formado.
1876 - ESCOLA DE MINAS de OURO PRETO marco da ENGENHARIA - 2011
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Foto enviada pelo José Carlos Bicalho, Turma 1976, ele diz: Estive em Ouro Preto e entristeci-me ao ver
a beleza do suntuoso prédio da querida Escola de Minas ofuscado por manchas devido umidade. Quero
sugerir que a SEMOP-BH lance um grito bem alto para que seja feita uma limpeza como presente dos 135
anos de glórias dessa casa criada por Gorceix. Vamos pintar a Escola de Minas!
Quando comemoramos o 135º Aniversário da Escola de Minas, vamos cantar:
Canção da Escola de MInas
“Oh! Escola de Minas de Ouro Preto, que a minha vida aos poucos vai consumindo.
Oh! Escola de Gorceix e outros bambas que aqui passaram, se formaram e já se foram.
Minha vida é um constante penar; Outra coisa já não faço que estudar.
Oh! Escola de Minas de Ouro Preto, onde um dia hei de me formar!”
(Letra de Cássio Elísio de Figueiredo Damázio, Turma 1943, música Oh! Sweet mystery of life).
Quarta feira 12 de Outubro é feriado e vamos nos encontrar no Restaurante para um almoço pós-Doze,
buffet completo com 4 carnes e sobremesa, cerveja, refrigerante, e cachaça Boralina por R$30,00.
Compareça traga sua família e amigos e colegas para o Parabéns Escola de Minas

Nossos bonés da SemopBH/A³EM adquira-os em nossos almoços, Preço R$10,00
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