1

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 Nº62 - Belo Horizonte – Novembro/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
Ouro Preto continua lindo...
Estamos a beira de mais um final de ano onde a presença nos almoços da quarta feira até nos feriados que
caíram na quarta 21 de abril, 7 de setembro, 12 de outubro e 2 de novembro foram momentos de encontro
com uma grande turma da última década da Escola de Minas, o que fortalece nossa chama de tradição que
atinge os 135 anos da Escola de Minas.
Neste mês de novembro como nos anos anteriores tivemos no dia 18, sexta feira, o Jantar de Final de Ano
da SemopBH, um evento que deixa saudades e marca encontros de várias gerações de ex-Alunos da
Escola de Minas, neste ano atingimos uma presença de 82 pessoas, que deleitaram com boa música, tira
gosto, jantar e sobremesa, com cerveja, pinga, whiskey e vinho.
Venha participar encontros da SemopBH toda quarta feira no Restaurante do Minas II, Mangabeiras-BH.
Uma tradição desde 1876. Viva a Escola de Minas Viva!
Para receber nossos informativos faça seu contato em nosso site

Visite nosso site: www.semopbh.com.br
Biblioteca Emopiana: Aguardamos fotos de Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro Preto
ou que os autores passaram pela casa de Gorceix.
Texto de encerramento da Revista que destacamos: Tristeza e Decepção
Hoje, nos sentimos tristes e decepcionados ao ver que o Museu de Mineralogia Professor Djalma
Guimarães, que representava uma justa homenagem dos mineiros a esse grande pesquisador, tenha
encerrado suas portas no dia 31 de dezembro de 2009. Está sendo substituído apenas por uma ala dentro
do “Museu das Minas e do Metal”, que o Governo do Estado acabou de inaugurar. Com o desaparecimento
do Museu de Mineralogia, completa-se assim, a série de desmantelamentos dos órgãos geocientíficos
do Estado das “MINAS” Gerais. Tal movimento foi iniciado em 1943. O Estado liquidou, uma a uma, as
seguintes instituições (algumas datas são incertas, pois as instituições, quase sempre, passaram por
desmembramentos, aglutinações, mudanças de nomes e outras mágicas, até desaparecerem sem ninguém
notar):
•
•
•
•
•
•
•

Serviço da Produção Mineral, Secretaria da Agricultura – 1943.
Instituto de Tecnologia Industrial – 1963.
Instituto de Minérios e Tecnologia – 1965.
Departamento de Geologia do Cons. Estadual do Desenvolvimento – 1970.
Departamento de Geologia do Instituto de Geociências Aplicadas – 1992.
Secretaria de Minas e Energia – 2002
Museu de Mineralogia Professor Djalma Guimarães – 2009.
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70º Livro. “Resgatando a Memória de nossa Geoquímica”, suplemento da Revista Escola de Minas, Nº
03–Ano 75-v 64 Ano 2011 por Cláudio Vieira Dutra.

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.

46ª Pintura: Tela a óleo de Teresa Soares, 1973, na copa da República Sparta.
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Homenagem da SemopBH aos mais novos SemopianosBH
ex-alunos da Escola de Minas de Ouro Preto 2006-2010

Na ordem: Turma 2006-Heric Costa de Paula, Luciano Rodrigues e Silva, Thiago Faleiros Santos, Tiago
Francioli Souza, Turma 2007-Areli Nogueira da Silva Junior, Bruna de Oliveira Sales-Tur, Jaider Câmara
Ilário, Leandro Antônio Caetano Fonseca, Maiko Reis de Gregório, Turma 2008-Bernardo Machado CabaniQuiInd, Frederico Augusto Ribeiro, Marcela Teixeira Lopes Silva, Rodrigo Barros de Amorim, Silmar Onofre
de Oliveira, Turma 2009-Fernando Marcel Tarantino Martins, Júlia Paula de Miranda, Paula Quissak
Bartelega Vieira de Carvalho, Priscilla Macieira, Weverton Campanharo Alonso, Turma 2010-Fabrício
Fernandes Vieira, Lívia Luiza Fagundes de Souza e Welson Magalhães Barbosa.
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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
09/10/2011, às 15,30 horas, no Salão Nobre da Escola de Minas, CA²EM. Valor R$ 1,00 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, conseguimos acertar todos os
documentos e pendências. Em 2012 com essa verba poderemos realizar as nossas atividades,de
acordo com a arrecadação da ART, a Resolução nº 1.032 de 30/03/2011 e a DN nº 30 do
CREA/MG.
Eleições no CREA-MG – Dia 08/11/2011 (terça feira) de 9 às 19 horas foram concorridas para
Presidente do CREA e do CONFEA. Participaram em Minas Gerais 7.368 profissionais que
representaram um universo de 145 mil profissionais. Que os Presidentes eleitos se empenhem em
tornar o Sistema Confea/Crea transparente e participativo. Boa sorte.
CANCELAMENTO DA TAXA TELEFÔNICA de: R$ 40,37 (residencial) e R$ 56,08 (comercial)
Quando se trata do interesse da população, nada é divulgado.
Ligue 0800-619619 . Quando a secretária eletrônica atender, então digite: 1 (um) , depois novamente 1
(um) , e por fim 1 (um) novamente . Assim você votou a favor do cancelamento da taxa de telefone fixo.
O Projeto de Lei é o de n.º 5476 , do ano de 2001.
Netos (Eliza, Malu, Matheus e Rogério) do Prof. Walter José von Kruger, Turma 1938, que compõem o
“Quarteto Primo” lançam CD produzido pelo Márcio Rogério von Kruger, Turma 1968, com músicas do
Dorival Caymmi, lançamento oficial marcado para o dia 20/12 no Solar de Botafogo, Rio, interessados em
adquirir contactar: quartetoprimo@gmail.com .
Gilson Antônio Nunes Turma 2002, do Depto de Museologia-UFOP, foi condecorado com a Comenda
Liiberdade e Cidadania em homenagem ao herói Tiradentes na Fazenda do Pombal onde nasceu o Alferes
Tiradentes, no dia 13/11/2011. O Chanceler da comenda Liberdade e Cidadania é o ex-Aluno Eugênio
Ferraz, Turma 1979. E no dia 15/11/2011 foi agraciado com a Medalha Gonçalves Ledo, pela Ordem dos
Cavaleiros da Inconfidência Mineira, sucessora da Ordem dos Cavaleiros de Vila Rica, fundada em 1779, no
Museu Casa dos Contos em Ouro Preto. A SemopBH congratula-se com o jovem e dedicado Professor
Gilson.
Museu C&T ESCOLA DE MINAS–UFOP:
a-O Conselho Gestor do Sistema de Museus de Ouro Preto (SMOP), reunido no dia 3 de outubro de 2011,
lançou uma Monção de Protesto contra os cortes deste ano no orçamento do Ministério da Cultura, assim
como do órgão estadual de cultura de Minas Gerais. Educação e Cultura deixados de lado.
b-Nos dias 11 e 12 de Novembro aconteceu o seminário “Novos Olhares”, uma evento vinculado à
exposição Assim sim, assim também não: Ouro Preto entre “causos” e memórias, realizada pela primeira
turma de Museologia da UFOP.Com a proposta de discutir os diferentes olhares que se pode ter sobre os
personagens abordados na exposição (João Pé de Rodo, Sinhá Olympia e Bené da Flauta) e buscar
entender como as diferenças podem ajudar a compreender o legado deixado por eles, o seminário oferece
a seguinte programação: Personalidades recentes de nossa Ouro Preto, mas sugerimos para estudos
futuros Pedro Boia e irmãos, Chico Azedo, Maria Pé de Anjo, o músico Chico Sapo e o enigmático e
poeta Alcides Feijoada. “eh Padre João, o sino tiniu, o foguete subiu, a procissão saiu, eh Padre!
c-Em homenagem a Associação Desportiva da Escola de Minas (ADEM), Exposição de Fotos da ADEM.
Entre os dias 11 a 18 de novembro a exposição ficará no Prédio da Escola de Minas/Campus Universitário,
e no Pátio da Escola de Minas–Praça, de 22 a 30 de novembro. As fotografias foram doadas pelo ex-aluno
Geraldo de Almeida Fonseca (turma de 1951) à A³EM na Assembleia de 09/10/2011. A ADEM foi fundada
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em 14 de novembro de 1946, sendo responsável, juntamente com outros times da cidade, pela fundação da
Liga Esportiva Ouropretana. Depois de algumas dificuldades nos anos de 2007, 2008 e 2009, a ADEM
com a ajuda da Fundação Gorceix retornou a elite do futebol Ouropretano. Mas este ano teve um jogo
pelo campeonato no dia 09/10/2011, no final de semana do 135º Aniversário, e perdeu, devia ter
solicitado a data para comemoração do DOZE e evitar essa derrota. Faltou o Cartola.
d-A Capela Nossa Senhora da Conceição, que integrou o Palácio dos Governadores, atual sede histórica
da Escola de Minas da UFOP e que pertence ao Setor de Mineralogia II do Museu C&T Escola de Minas
encontra-se aberta a visitação pública de terça-feira a domingo das 12 às 17h.

Nos almoços da quarta adquira Garrafa/R$15,00, Caneca/R$5,00, boné R$10,00.
(curiosidade: tivemos encomendas para: o Panamá, Cingapura, Vila Cabanos-PA, São Paulo, PalmasTo, Corumbá-MS. Estoque no fim o que demonstra o sucesso de se ter nossa marca e tradição).

Prestação de Contas do
Jantar de Final de Ano – 2011
79 Adesões

R$3.160,00

Garçons

R$715,00

ECAD

R$80,00

Pianista

R$200,00

10 Vinho/ 3 Whiskey

R$440,00

5 Espumantes

R$100,00

12 Cervejas

R$50,00

Despesa Total

R$4.745,00

Arrecadação

R$4.740,00

Saldo/SemopBH

-R$5,00

Convite do Jantar de Final de Ano que saudades, ao lado as contas que fecharam em cima.
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Sucesso do Jantar de Final de Ano, a presença de 82 Semopianos.

Epifânio e Hugo, Fernando Machado e Ildeo, Drª Haydée, EFarmàcia-1949 e Geraldo Fonseca e amigos.

José Ary, Lázaro e Antônio José, Quintão, Cavalieri e William Kruger, Pedro João César, Elias e Angelo.

José Lamas, Mangualde, Flávio Novais,Antonio Geraldo, Cláudio Lineu, Emir e Paulo Jacques.

.
João César, Lívia e Eli Semopopianos novos e mais vividos, confraternização geral.

Foto do encontro de Final de Ano, João Epifânio, Djalma e José Lamas, a pianista Leila Tavares.
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Elias, Djalma e José Lamas, Ricardo Cordeiro e os novos, os novos e Geraldo Fonseca, Turma 1951.

Estréia na Quarta Feira

Fotos do Almoço dia 23/11/2011 estreia na SemopBH dos 2 garrafões de 8 litros da BORALINA.
Quadro e notas da 90ª Turma da Escola de Minas, Turma de 1968: (informamos no Informativo nº 50)
Escola Federal de Minas de Ouro Preto – Formandos de 1968 – EFMOP – Álbuns da web do Picasa
http://picasaweb.google.com.br/ouropreto68/EscolaFederalDeMinasDeOuroPretoFormandosDe1968

Visite: www.mlink.com.br, um site de todos os ex-Alunos de Ouro Preto
Visite o site do Ubirajara Quaranta Cabral, Turma 1961: www.ubirajaracabral.com.
Notas de Falecimentos:
+Lamentamos informar que no dia 16 de novembro de 2011 faleceu em Juiz de Fora o ex-Aluno Jeremias
Rodrigues Homem, Turma 1955. Nosso consternado voto de pesar e solidariedade aos familiares e
amigos.
+Lamentamos informar que no dia 19 de novembro de 2011 faleceu em Belo Horizonte o ex-Aluno José
Geraldo Vieira, Turma 1950. Nosso consternado voto de pesar e solidariedade aos familiares e amigos.

Engenheiro José Geraldo Vieira. Um exemplo de Homem.
Colegas da A³EM e da SEMOP–BH
Desejamos homenagear nosso querido colega e excepcional homem, ngenheiro José Geraldo Vieira.
Faleceu no dia 19 deste mês e foi enterrado no cemitério da Colina.
Breves dados da sua vida profissional: Nasceu em Ouro Preto em 3-9-1923. Faleceu em Belo Horizonte em
19-11-2011. Fez o curso primário no Grupo Escolar D. Pedro II, em Ouro Preto. Curso Ginasial (5 anos) no
Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto. Curso Complementar da Escola de Minas de Ouro Preto (2 anos).
Curso de Engenharia de Minas, Metalurgia e Civil (6 anos) na Escola de Minas de Ouro Preto, turma de
1950.
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Trabalhou na: SAMSA - Sociedade Anônima Metalúrgica Santo Antônio - usinas siderúrgicas em Rio Acima
e Cidade Industrial de Belo Horizonte. Empresa América de Construções Ltda. Belo Horizonte. Sócio do
engenheiro de minas metalurgista e civil José Moreira Torres (turma 1948). CEMIG- Centrais Elétricas de
Minas Gerais. Companhia Ferro e Aço de Vitoria - Espírito Santo. Companhia Vale do Rio Doce até
aposentar-se.
Nesta companhia foi Superintendente das Minas, em Itabira. Na época a Vale explorava somente as jazidas
de Itabira: Cauê e Conceição. Exercia com proficiência esse cargo, quando sofreu um acidente de
automóvel que o afastou do serviço por três meses. Com a saúde recuperada voltou ao trabalho ocupando
o mesmo cargo por mais cinco anos sendo, então, designado para chefiar o escritório de Belo Horizonte.
Posteriormente foi convidado para presidir a Minas da Serra Geral, uma recém criada “joint-venture” da
Companhia Vale do Rio Doce e empresas japonesas lideradas pela Kawasaki Steel Corporation. Com a
mesma habilidade e competência dirigiu essa nova companhia que realizou com total sucesso os trabalhos
de projeto, implantação e lavra da mina de Capanema. Após vários anos de gestão bem sucedida afastouse para aposentar, eis que a Vale, então estatal, recebera instruções do governo no sentido de remanejar
diretorias de suas subsidiárias e coligadas. Era muito respeitado e considerado pelos sócios japoneses,
como também em Itabira e em todos os lugares por onde trabalhou.
Foi membro do Conselho Curador da Fundação Gorceix.
Associado de entidades de classe, científicas e profissionais. Recebeu homenagens de reconhecimento das
empresas japonesas. E muitas outras. Comendador da Ordem do Mérito Militar (29-7-1981).
O José Geraldo foi um dos meus melhores amigos. Dos mais antigos e permanente. Convidou-me para com
ele trabalhar quando assumiu a presidência da Minas da Serra Geral. No trabalho pude mais intimamente
conhecê-lo em ação e lhe admirar as extraordinárias virtudes de homem correto, de atitudes e de comando.
Conhecedor de sua profissão era habilidoso na condução dos trabalhos de equipe e nas tomadas de
decisões. Achava tempo para tudo. Criterioso. Permanentemente preocupado em acertar e ser justo. Era
impar.
Exemplar chefe de família, encontrou na esposa, Sra. Maria Helena Harmendani Vieira, uma boa
conselheira e aliada de todas as horas.
Depoimentos:
O advogado Carlos Magno de Almeida que trabalhou na Companhia Vale do Rio Doce e na Minas da Serra
Geral diretamente sob sua chefia, expressou-se com muita fidelidade ao responder-me a mensagem sobre
sua morte:
Aloysio: Aí vão algumas lembranças do eng. José Geraldo Vieira, escritas espontaneamente e ainda sob o
impactodeseufalecimentonodia19/11/2011. Um dos traços que sempre me impressionou era sua serenidade
e sua postura de homem digno, sério, mas de trato afável. Ele transmitia àqueles com quem convivia esse
seu modo de ser que, de inicio podia afastar alguns, porém, num segundo momento, era sempre acolhedor.
Em seu modo de ser, os mais atentos podiam perceber o "esprit de finesse", de que fala Alceu Amoroso
Lima em seu livro "A voz de Minas", como sendo uma das características mais marcantes do mineiro de
melhor estirpe. Falar pouco, saber ouvir, discernir rapidamente sobre o que realmente importa, ter bons
modos, modéstia, viver a realidade. Nunca o vi erguer a voz para fazer valer seu pensamento, dizer uma
expressão vulgar, espantar-se, falar mal de alguém, fazer um gesto brusco. Era firme, mas ameno.
Certamente mereceu sua vida longa e feliz porque era um mestre na arte de viver, sabia evitar os conflitos e
confrontos, polêmicas. Seguramente nunca teve um desafeto.Um exemplo de vida, para quem puder seguilo.
Outro colega que trabalhou na Companhia Vale do Rio Doce, em Brasília, enviou-me o seguinte e-mail:
Aloysio: Sinto muitíssimo o falecimento do "Doutor Vieira"
Peço-lhe um grande favor de encaminhar aos familiares do José Geraldo meu profundo pesar. Ele sempre
foi um grande amigo e um GRANDE HOMEM que nunca quis aparecer nem ostentar grandes glorias por ele
merecidas. Ao José Geraldo devo, ainda, a indicação do meu nome para compor o Conselho de Curadores
da Gorceix quando ele era o Supervisor das Minas da CVRD em Itabira. Perdemos um grande amigo que
entra para a galeria dos Esteios da Escola de Minas, da Fundação Gorceix e dos pilares da Vale do Rio
Doce; e para o rol dos grandes homens que fizeram, com seu trabalho, a grandeza deste pais. Meus
pêsames! Kleber Farias Pinto.
Efetivamente perde a Escola de Minas um de seus mais dignos engenheiros, que bem cumpriu sua missão.
Sua família pode orgulhar-se do Patriarca que teve. Outros engenheiros podem procurar imitá-lo.
Nossa homenagem póstuma ao José Geraldo Vieira.
Peço um minuto de silêncio. Belo Horizonte, 23 de novembro de 2011.
Aloysio Sá Freire de Lima, Turma 1948
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