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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 Nº71 - Belo Horizonte – Agosto/2012
Encontros na Quarta-feira, Almoço no Minas II às 12:00 h.

30ª Diretoria da SEMOP BH 2012 – Eleita em 21/Dez/2011.
Presidente – Antônio Geraldo de Pádua Junior, Turma 1973
1° Vice – Floriano Garcia Costa – Turma 1964
2° Vice – Cláudio de Castro Magalhães, Turma 1974
3º Vice – Jorge Wilson Gonçalves Lessa, Turma 1975
Secretário – José de Matos Neto, Turma 1964
2° Secretário – Marcos José Soares, Turma 1973
Tesoureiro – Hugo Lukschal Soares, Turma 1964
2º Tesoureiro – João Epifânio de Andrade Lima, Turma 1962
Diretor Social – Fernando Antônio Peixoto de Villanova, Turma 1979
Diretor Social Adjunto – José Carlos Bicalho, Turma 1976
Conselho de ex-Presidentes: Presidente - Aloysio Sá Freire de Lima, Turma 1948
Vice-Presidente: João Batista Sabino, Turma 1951
Conselheiros: Geraldo de Almeida Fonseca, Turma 1951, Romero Machado Correa, Turma 1961, Ildeo
Fantini, Turma 1961, Cyro Cunha Melo, Turma 1962, Márcio de Carvalho Ferreira, Turma 1963.
Envie-nos noticias: www.semopbh.com.br

Nossa mensagem
No dia 19/Setembro, quarta-feira, comemoraremos no tradicional almoço no Minas II-Mangabeiras-BH, o
nosso 1.300º Encontro uma marca com livro de presença, que nos últimos 7 anos atinge uma média anual
de 1700 ex-alunos.
No dia 22 de setembro ex-Alunos que trabalham em Catalão e região vizinha incluindo Paracatu e Vazante,
comemorão o 10º Encontro Emopianos de Catalão e Região, o que demosntra que oes[írto e tradição
Emopiano esta vivo onde se tem um ex-Aluno. Parabéns aos participantes
Continuamos empenhados em manter a chama acessa e ficamos sempre na expectativa de receber um
maior número de ex-alunos em nossos encontros de quarta um momento mesmo com esse frio que temos
passado por aqui de aquecer nossos relacionamentos, rever amigos e saber que temos pessoas que nos
reconhecem como amigos.
Estamos nos organizando para o nosso jantar de final de ano, veja a nova forma de reserva para o evento,
e no almoço de 10 de outubro faremos nossa comemoração pelo 136º Aniversário da Escola de Minas,
participe.
Estamos com um projeto de tornamos nosso IAnais da SemopBH, com informativos do nº 1 ao nº 50 um
livro, será uma realização que eternizará toda a SemopBH dos anos de 2006 a 2010.
Existem várias possibilidades para você que trabalha ou mora em BH de ir ao nosso Encontro Semanal à
Quarta Feira no Restaurante do Minas II, o local é de bom acesso por carro, ônibus e táxi até táxi lotação, e
a volta mais fácil ainda com as caronas. O nosso almoço é a partir das 11,30 horas e vai até 14 horas ou
mais dependendo do que você vai encontrar sempre muita alegria e recordação além de amigos. Do centro
de BH ao Minas II são 10 minutos e a volta também, se você esta em serviço é sair pegar táxi e trazer seus
amigos, colegas até clientes e demonstrar como você além de reconhecido sentirá em casa em nosso meio
profissional. Não tem preço pela satisfação. Estamos a sua espera.
Se você tem alguma lembrança ou alguma estória do tempo de Ouro Preto envie-nos.
Escola de Minas de Ouro Preto da UFOP uma tradição de 136 anos.
Venha à SemopBH.

Nossa missão é manter a chama da tradição “cum mente et malleo”.
O Doze do 136º Aniversário da Escola de Minas em 2012:
No dia 11/Out, quinta: Missa em Ação de Graças,19 horas,
Às 20.30 horas Assembléia da A³EM no salão nobre da Escola de Minas.
No dia 12/Out, sexta: Sessão Solene do 136º Aniversário da Escola de Minas às 9 horas,
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Biblioteca Emopiana: Aguardamos fotos de Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro Preto
ou cujos autores passaram pela casa de Gorceix.

86º Livro “Turma de 1951”. Edição comemorativa do Jubileu de Ouro em 2001 contendo história e um
breve curriculum de cada um dos formandos. Um exemplo para todas as Turmas, que registra na história.
87º Livro: “Compêndio dos Mineraes do Brasil” Edição/Imprensa Nacional de 1928 com detalhes dos
conhecimentos geológicos na época, autoria Luiz Caetano Ferraz, Turma 1888.

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.

55º Quadro:Tela em óleo em 1975, de Milton César Passos, ex-aluno 1976, na residência em Goiânia-GO
de Elysio Roberto de Figueiredo Ruggeri, Turma 1972.
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56º Quadro: Artesanal com cabos, limalhas e lâminas de cobre, feito por Bráulio Londrom, almoxarife da
Cia Mineira de Eletricidade-Juiz de Fora/MG em 1970, mostrado no suplemento de O Globo. Adquirido por
Márcio Damázio Trindade, ex-Aluno 1962/UFMG, que presenteou o tio Cássio Elysio de Figueiredo
Damázio, Turma 1943, que após seu falecimento a sua prima Beta o devolveu e neste mês está doando à
Diretoria da Escola de Minas.

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 no site da Escola de Minas e participe das Assembleias no Doze.
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 de Geologia e Minas.
Aguardamos neste ano de 2012 a verba refeente ao repasse da ART que nos ajudará aumentar as
nossas atividades,de acordo com a Resolução nº 1.032 de 30/03/2011 e a DN nº 30 do CREA/MG.

Museu da Escola de Minas em série televisiva de documentários sobre museus brasileiros que é exibida
nos canais de televisão da EBC, no programa Conhecendo Museus, que apresenta ao público os museus
do Brasil, seus acervos e as histórias, exibido na TV Canal Brasil sempre às 17 horas.
Museu de Ciência & Técnica da Escola de Minas/UFOP: Atividades, Programação e Informações:
http://www.museu.em.ufop.br-3559-3118
Semop-BA: Curriola do mês de AGOSTO de 2012, na sexta-feira (24/08/2012) a partir das 18h30min.
Local: Churrascaria Parrillero, Rua: Fernando Menezes de Gois, Pituba.
Contamos com a presença de todos e vamos manter a chama dessa tradição acessa!
Assuntos da curriola:- Preparativos para a Pré-Festa do 12 (06/10/2012) - Preparativos para o encontro das
SEMOP's (02/11/2012)
Semop-Rio: Palestra sobre TERRAS RARAS, proferida pelo Darcy José Germany, Turma 1957, na
quarta feira, dia 29 de Agosto de 2012. Palestra em combinação com o nosso tradicional almoço das
quartas, em uma sala adjacente ao Restaurante Sweepstake, no prédio do Jockey Club, 11º Andar.
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Semop-Catalão-GO: No próximo dia 22/09/2012, realizará o 10º Encontro dos Emopianos de Catalão e
Região. Uma data onde juntamos os Ex-alunos de toda a região para uma CURRIOLA a moda ouropretana,
não podendo faltar um bom bate papo e uma grande quantidade de cerveja gelada, tiragostos e churrasco.
Contatos: Marcos José Dias-Markito, fone-031-9798-3582 ou Jair Melo de Sousa-Meinha, fone- 064-34112182, jamelsou@yahoo.com.br

Barcarena-PA, onde temos a Semop-Vila Cabanos, a Empresa que congrega em seu quadro profissional
vários ex-alunos da Escola de Minas, entre eles o Engº Victório Siqueira, Turma 1965, que escreveu
“Alunorte – uma história de sucesso”. (enviado pela SemopVila Cabanos/PA)
“Colegas da Escola de Minas, tenho recebido regularmente o Informativo da SEMOPBH, que me faz muito
feliz. O objetivo de manter a chama acesa se cumpre, um pouquinho cada dia. Há anos, cada vez que
assino uma ART, não esqueço nossa Associação. Como sou um calculista muito ativo, são numerosas as
ART's. Tenho em execução, normalmente, entre 10 e 15 obras simultâneas. Atualmente, são 3 em Manaus,
4 em Macaé, uma ponte no Teles Pires(Odebrecht), um galpão em BH, uma residência no Santo Antonio
(BH), o galpão da casa de força da PCH Palmeiras(Manhuaçu) e um hangar em Goiânia; em São FranciscoMG, onde vivo, são 7 galpões e uma obra predial Administro meu pequeno laticínio. Para que é aposentado,
considero que estou bem ativo. Mantenho minha página na INTERNET www.africamae.com.br, na qual
publico meus escritos. Peço que leiam meus artigos, nesta página. E divulguem, se gostarem. Vou inserir na
mesma o escudo da Escola e o "cum mente et malleo". O meu abraço. Agradeço aos zelosos cuidadores da
chama o fato de me enviarem regularmente o Informativo.” Fidêncio Maciel de Freitas, Turma 1969.

Jantar de Final de Ano
30/Novembro/2012 – a partir das 20 horas – última Sexta de novembro
Reserve seu lugar acertando com os financeiros João Epifânio/Hugo Lukschal
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Homenagem da SemopBH aos 30 ex-Alunos e Amigos de 1980 a 1984

Na ordem: Turma 1980- Albertino Francisco da Silva, Carlos Amilcar Litwinski, Carlos Gilberto Ferlini, Fábio
Lúcio Martins Junior, João Marques Fernandes, Leonardo Barbosa Godefroid,(28º Diretor da Escola de
Minas), Luiz Fernando de Souza Ribeiro-UFMG, Marcelo Albano Ferreira de Morais, Maria de Lourdes
Fortes Álvares da Silva, Mirian Eni Litwinski, Wilson Trigueiro de Souza-UFPE, Turma 1981- Carlos Antônio
Coelho, Dacildo Rodrigues de Souza, Domingos Sávio Rodrigues, Evaldo Freitas Lira, Jaime Duchini Junior,
João César Cardoso do Carmo, José Geraldo Arantes de Azevedo Brito, (30º e atual Diretor da Escola de
Minas), Juarez Linhares, Márcio José Moreira, Maurílio Mansur dos Reis, Wiliam Thomas von Krüger,
Turma 1982- Antônio Paulo do Valle Salles Junior, Fernando José Gomes, Turma 1984- Antônio Carvalho
Filho, Cláudio José Mendes Pedrosa, Geraldo Alves Ferreira Junior, José Teotônio de Faria Fonseca, Júlio
de Andrade Tolentino, Paulo Sérgio Sant’Ana Furtado.(Não temos nenhum da Turma de 1983).

Visite nosso site: www.semopbh.com.br
No dia 19 de Setembro de 2012
vamos comemorar nosso 1.300º Almoço da SemopBH no Minas II
1973 a 2012 são 39 anos de tradição Emopiana
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Nossas Repúblicas:
O ex-Aluno Eurico Martins de Araújo, Turma 1962, esta elaborando um livro sobre as Repúblicas da
Escola de Minas, contribua fornecendo dados da república que você morou como começou e alguns
causos, moradores atuais, site e novidades. Pelo que se promete o autor do livro “O Trepidante Caminhar
da Humanidade” fará um trabalho para ficar na história da nossa Escola de Minas.
e-mail: eurico-martins@bol.com.br.

Foto 1: Reunião da Diretoria da A³EM. Foto 2: O Diretor da Escola de Minas Prof. José Geraldo, com os
brindes da Semop-BH.

Fotos: Detalhes do almoço em 22 de Agosto. 1) Flávio, Renato, Azis, João Etrusco, Ronald, Sabino, José
Mendo, Geraldo, Paulo Mendes e Lauro. 2) Antônio Geraldo, Prof. José Geraldo, Aloysio, José de Matos,
Prof. Geraldo Donizeti, Floriano e Epifânio.

Foto 1: O Presidente Antônio Geraldo com o milésimo comensal de 2012, Lázaro de Freitas. Foto 2: Prof.
José Geraldo e Marco Tadeu com o novo blusão da SemopBH.
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Fotos da Quarta dia 29/08/2012: 1ª) Ronald, José Carlos, Cláudio, Ricardo, Flávio, Fernando e Rodolfo
Koeppel. 2ª Marcos Tadeu, Fernando MachadoAloysio, Lauro, José Barros Cota, e Antônio José.

Livro a importância da Escola de Minas para o desenvolvimento do Brasil.
•
•
•
•

•
•

O que? Livro sobre a história da Escola de Minas-UFOP que agora comemora 136 anos e
homenageia os 7.250 formandos, todas pessoas que ajudaram muito nosso país a crescer.
Quem? Produzido por pesquisadores de alta competência e sob orientação técnica do editor do
livro “Ouro Preto 300 anos de imagem”, com um registro histórico e fotográfico.
Quando? Para lançamento no próximo dia 12-outubro, portanto sua decisão precisa ser rápida.
Como participar? Utilizando recursos de incentivos culturais - Lei Rouanet - 100% dedutíveis do
Imposto de Renda. Não tem burocracia - Você recebe o número da conta bancária especial e logo
depois recebe o recibo oficial para registro contábil correto. Sua empresa pode aplicar até 4% do
Imposto de Renda devido. Em função do valor aplicado, você irá receber livros.
Quanto? O livro será feito em regime de cooperação mútua entre empresas participantes.
Portanto, qualquer parcela que puder ser alocada ajuda de forma importante na realização.
Como?
Fazendo
contato
com
Rodolfo
Koeppel
(31)
9967-6292
ou
rodolfo.koeppel@gmail.com

Blusão da SemopBH – valor R$100,00 ficou muito bonito.
Nossos Brindes: Plástico, Calendário 2013/R$2,00,
Garrafa 136º Aniversário Escola de Minas/R$10,00.

Bandeira de mesa/não tem preço
Recolhimento de Lixo Eletrônico:
Empresa gerada na Incubadora Tecnológica e Empresarial de Betim – ITEBE, localizada no campus da
PUC MINAS Betim - prédio 4 - sala 203 - Visite o Site: www.emile.net.br
O recolhimento deste material é realizado após um prévio agendamento. sem ônus. Recebem tudo que for
eletroeletrônico sem utilidade, como eletrodomésticos velhos, telefones, TVs, informática, etc. Emitem uma
nota fiscal de doação, sem valor comercial.

19 de Setembro de 2012 é o 1.300º Encontro da semopBH
Participe deste encontro
Valor do almoço: R$35,00
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Lembranças de nossa Tradição de 136 anos de Escola de Minas

Trote de Turma no Sábado de Aleluia de 1959 e Jantar dos Formandos em Novembro de 1964, no Remop.
(acervo de Antônio Cláudio Azeredo Lima, Turma 1964)

Time da Turma de 1964. (acervo Acalima, Turma 1964
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“O maior brasileiro de todos os tempos”

JK em Ouro Preto 1: Cópia do jornal Estado de Minas do dia 20/04/1961, que noticia a criação da
Fundação Gorceix e a presença do Presidente da República Juscelino Kubitschek de Oliveira.(no Livro ”Os
50 anos da Fundação Gorceix”)
JK em Ouro Preto 2: No dia 11 de setembro de 1971, fui ao casamento de uma prima de um primo em
Saramenha, Wanda Mazon e Reginaldo (José Reginaldo Lima Verde Leal, Turma 1969), após a festa
guardei o cartão que acompanhava o bombom. Na praça Tiradentes já por volta de 1 hora da madrugada
fiquei sabendo no Pilão que JK tinha jantado lá, através do amigo Walmiré Fortes, que estudava Farmácia,
ele sabia que eu admirava o JK, mas, disse-me que ele estava lá no Relicário. Saímos em direção ao
Restaurante e ao descer a escada defrontei-me com JK assentado e batendo papo com o Prof. Bastos. Ele
me olhou e eu disse que o admirava cumprimetando-o ele me disse “que bom saber que jovens ainda me
consideram”, para ser breve na interrupção pedi-lhe um autógrafo o único que tenho e foi no verso do
cartão, ele olhou a hora e colocou a data 12/09/1971, eu marquei a hora e o local 1,30 horas, e guardei na
minha caixa de lembranças. Com a passagem do Centenário de JK, eu colecionei e li todos os livros sobre
ele, um dia conversando com um amigo disse-lhe em uma de nossas viagens de trabalho que eu além de
admirar JK tinha duas lembranças: O dia em que ele foi a Ouro Preto de helicóptero e desceu no Largo do
Coimbra e como estudante do Grupo Dom Pedro II, fomos fazer uma ala na Rua do Ouvidor com
bandeirinha de Minas e do Brasil de papel para saudá-lo, nós em Ouro Preto achávamos que ele foi lá
buscar o sino do Pe. Faria para missa de inauguração de Brasília-DF. Não sabia e quando a SemopBH
comemorou o 1.000º Almoço soube na exposição de fotos de O Cruzeiro que era o dia da criação da
Fundação Gorceix, 18/04/1961. E a segunda o dia que o cumprimentei e pedi-lhe o autógrafo, procurando
em minha caixa me expantei com a data era o dia do seu 69º Aniversário de JK, simples e solitário, um
exemplo. Naquela noite ainda o vi numa seresta na escadaria da Igreja do Carmo. (Fernando A.P. de
Villanova, Turma 1979).
JK em Ouro Preto 3: ”Nos tempos de estudante, em OP, certa noite de golo, encontramos o JK, Dilermano
Reis e Francisco Petrônio tomando uns golos e fazendo uma seresta no Calabouço. Me lembro que, na
época estávamos eu, o Buia, o Gordo e...não me lembro de quem mais. Gordo, um goiano lá do interior de
Goiás, era de uma cidadezinha que talvez nem apareça em nenhum mapa!! Pois quando o Gordo disse que
o seu pai era ou havia sido o seu prefeito, JK começou a dizer-lhe: "E a sra sua mãe, e disse o nome!!
Enfim, disse o nome de toda a família - pai, mãe, de três irmãs e por fim, perguntou ao gordo: e vc, não é o
fulano? e disse-lhe o nome!!! confeso que nunca me lembro qual era o nome do Gordo!! Nem sei como
guardei o seu apelido! Mas,"o maior brasileiro (e político limpo) de todos os tempos", lembrou-se do nome
de toda a família!! Ah! “(Gabriel Tadeu Franqueira Junqueira, Turma 1976),

71º Informativo da SemopBH-A³EM –Agosto 2012

10

Foto do Quadro: Lucas Lopes, Ministro da Fazenda-Primeiro Presidente da CEMIG, Presidente do Brasil
JK, e Amaro Lanari, Turma 1909, Empresário do Setor Mínero-Metalúrgico, mentor da idéia de criar a
Fundação Gorceix de apoio a permanência da Escola de Minas da UFOP como centro de
excelência.(este quadro encontra-se na sala de reunião da Presidência da FG)
Na Rede SBT, tem um Programa na Quarta feira “O Maior Brasileiro de Todos os Tempos” para que o
povo escolha. De uma seleção inicial de 100 personalidades, agora chegaram a 6. Dentre esses de 2 a 2
passarão para a final Juscelino Kubitschek de Oliveira x Santos Dumont será votado no dia 19 de
Setembro. Não tirando o mérito do pai da Aviação que esteve nos bancos do Anexo da Escola de Minas, o
JK foi um admirador de Ouro Preto e sempre prestigiou nossa Escola de Minas, a mudança do CAEM para
Praça Tiradentes, a presença na Constituição da Fundação Gorceix, no Salão Nobre da Escola de Minas,
em 18/04/1960, treis dias antes da inauguração de Brasília. Trecho da mensagem que recebemos:
“Neste programa dividido por semana entre 2 dos 12 ganhadores para a final são escolhidos
"embaixadores" para apresentarem e destacarem a importância história do concorrente que representam.As
votações acontecem de todo o Brasil durante a semana que antecede a apresentação dos próximos
concorrentes.Na quarta dia 22 (por incrível que pareça o dia em que papai faleceu), será a vez de JK x
Pelé. Fui convidada para ser a "Embaixadora de JK". Sei que sentirei muita emoção e peço que JK me
inspire. Como a votação é espontânea e vinda de todas as partes do Brasil, não sei qual será o resultado,
como filha fã de JK peço-lhes que divulgue este evento para que nosso querido JK tenha uma boa votação,
mesmo que não seja o vencedor. Ele já é vencedor para nós brasileiros. A votação será portanto feita nesta
semana. É só entrar no site do SBT(www.sbt.com.br/maior brasileiro,),programa "O melhor brasileiro de
todos os tempos", poderá descobrir como votar .Vamos ganhar mais esta? Saudações,” Maria Estela.
Lembramos que além de filha de JK, Maria Estela possui importantes conexões com o setor mineral, é casada com
Rodrigo Lopes, filho de Lucas Lopes, ouropretano, ex-Ministro da Fazenda no governo de JK e Primeiro Presidente da
CEMIG criada por JK, e neto de Franscisco Antônio Lopes, Turma 1913, ex-professor da Escola de Minas autor dos
livros “A Escola de Minas”, 1921 e 1931.

Jantar do Final de Ano – Dia 30/Novembro/2012 - 1º Lote: valor por pessoa
R$65,00 (até 30/Setembro) - 2º Lote: valor por pessoa R$70,00 (até
30/Outubro) - 3º Lote: valor por pessoa R$75,00 (até 21/Novembro)
No dia 30/Novembro – R$80,00/pessoa
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No dia 19/Setembro comemoraremos o 1.300º Encontro da SemopBH
Nota de Falecimento:
+Lamentamos comunicar que no dia 22/07/2012, faleceu em Poços de Caldas-MG, onde foi sepultado o exAluno Ricardo Afonso Junqueira, Engenheiro de Minas, Metalurgista e Civil, Turma 1952. Na quarta
dia 22/08/2012 foi feito um minuto de silêncio seguido de uma salva de palmas. Aos familiares e amigos
nosso consternado voto de pesar e solidariedade.

+Lamentamos comunicar que no dia 24/07/2012, faleceu em Santos-SP, onde foi sepultado o ex-Aluno

José Alberto Pessoa Domingos, Engenheiro de Minas, Turma 1984. Na quarta dia 22/08/2012 foi
feito um minuto de silêncio seguido de uma salva de palmas. Aos familiares e amigos nosso consternado
voto de pesar e solidariedade.
+Lamentamos comunicar que no dia 04/08/2012, faleceu em Belo Horizonte, e foi sepultado na Igreja de
N.Srª das Mercês, de Baixo, em Ouro Preto no dia 05/08 o ex-Aluno Marcos de Vasconcelos
Bastos, Engenheiro de Minas e Metalurgista, Turma 1961, foi o Presidente da 17ª Diretoria da
SemopBH, 1993/94 e foi homenageado pela SemopBH conforme nosso 13º Informativo-Outubro 2007.
Na quarta dia 22/08/2012 foi feito um minuto de silêncio seguido de uma salva de palmas. Aos familiares e
amigos em especial aos colegas de Turma que freqüentam a SemopBH nosso consternado voto de pesar e
solidariedade.

Marcos Bastos, em fotos de participação nos almoços, no dia em que foi homenageado pela SemopBH,
detalhes nos encontros da SemopBH.
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“Caros colegas da Escola de Minas. Estou certo de que todos se lembram daqueles velhinhos devotos,
não muito bem compreendidos por todos, que, desde bem jovens em sua maioria, se entregaram ao ensino
na Escola de Minas (e que artistas do ensino!!) para fazer dela uma alavanca para o desenvolvimento da
engenharia mineral neste pais. Marcos trabalhou por fora das salas de aula, mas foi um sacerdote da
Escola de Minas, tão convicto da missão da Escola quanto os nossos mais dedicados mestres. Gostaria que
essa mensagem pudesse chegar às mãos dos seus familiares e amigos mais íntimos não apenas para
consolá-los em qualquer grau, mas para saberem que seu nome entra na lista dos guerreiros da Escola de
Minas. E porque não dizer agora o que ele mesmo dizia sempre: Viva a Escola de Minas, nosso orgulho,
nossa paixão! Com comovidos cumprimentos a todos.” Elysio R. F. Ruggeri (Bregas) - Turma 1972.
+Lamentamos comunicar que no dia 04/08/2012, faleceu em Belo Horizonte onde foi sepultado ex-Aluno

Gladson Fernandes, Engenheiro de Minas, Turma 1982, morou na República Vaticano. Na quarta dia
22/08/2012 foi feito um minuto de silêncio seguido de uma salva de palmas. Aos familiares e amigos em
especial ao seu irmão Gutemberg Fernandes, ex-aluno 1976, nosso consternado voto de pesar e
solidariedade.
+Lamentamos comunicar que no dia 20/08/2012, faleceu em Ouro Preto onde foi sepultado na Igreja do
Senhor Bom Jesus do Matozinhos, nas Cabeças, o ex-Aluno Paulo César Neves, Engenheiro
Metalurgista, Turma 1971, é o pai das ex-alunas Ana Paula Vilas Boas Neves, Turma 1999, e Betânia Vilas
Boas Neves, Turma 2002. Na quarta dia 22/08/2012 foi feito um minuto de silêncio seguido de uma salva de
palmas. Aos familiares e amigos, nosso consternado voto de pesar e solidariedade.

“Paulo César, o grande amigo Sopa, filho do Prof. José Benedito, Zé Bené, ex-Prefeito de Ouro Preto entre
1962 e 1966, enquanto estudante da Escola de Minas foi excelente professor de matemática no Colégio
Arquidiocesano (Colégio de Cima do Pe. Rocha) e na Escola Técnica, no esporte estudante jogou na ADEM
e batia aquela bola na Pif-Paf, no Laboratório, e Veterano no campo do Colégio de Cima, formado foi para
Usiminas. Aposentado retornou a Ouro Preto onde lecionava aula de matemática a preço simbólico com o
objetivo de ensinar e era um colaborador do Asilo dos Velhos da SSVP que voltou a ter suas atividades
regularizadas.. Exemplo de simplicidade desapego e amigo, participava de todos os eventos comemorativos
alusivos a Escola de Minas que trazia no coração, sempre com a mesma alegria.” por Fernando A. P. de
Villanova, Turma 1979, ex-aluno e amigo. (Veja foto do time da ADEM no dia de uma vitória histórica no
campeonato da LEO no Informativo nº 49 de Outubro/2010).
“Vamos sentir muito a sua falta nos encontros de Ouro Preto. Trago ótimas lembranças desse grande
amigo.” Willian Thomas von Krüger, Turma 1981.

No dia 19 de Setembro de 2012 é dia de nosso 1.300º Encontro
1973 a 2012 são 39 anos de tradição Emopiana
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