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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 Nº72 - Belo Horizonte – Setembro/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
O nome Escola de Minas relaciona-se com entidade centenária mas de exemplos dignos de serem
referidos com orgulho como ocorre em semelhantes Universidades e Escolas pelo mundo. Estamos
chegando à data esperada pelos Emopianos o Doze, quando neste ano a Escola de Minas comemorará o
seu 136º aniversário de fundação. Uma Escola no interior de um Brasil continental que iniciada pela
vontade ideológica do Imperador D. Pedro II, teve olhares contrários que foram vencidos, sofreu um
desaquecimento com a Proclamação da República, passou por vários Ministérios, chegou a ser
independente e com a criação da UFOP em 1969, estabeleceu-se no cenário universitário brasileiro, e
desde 1961 pode-se dizer que tem uma retaguarda promissora que é a nossa Fundação Gorceix.
No dia 19 de setembro a SemopBH comemoramos o 1.300º Encontro com direito aos presentes de um
adesivo alusivo ao Encontro. Todos os encontros com livro de presença desde 1973 quando os ex-alunos
Luiz de Oliveira Castro, Turma 1955, com Geraldo de Almeida Fonseca, Josafá Martins Moreira e
Lauro Expedito Esteves Casaes compuseram a 1ª Diretoria da SemopBH empossada em 23/03/1973.
O primeiro livro de presença, de 1973 a 1979, extraviou-se, no período entre 1984 e 1986 não foram
registrados os encontros. Esse número de encontros demonstra nossa tradição de Escola de Minas de
Ouro Preto em nossas vidas, 39 anos de tradição.
No Doze de Outubro deste 136º aniversário da Escola de Minas além dos 26 ex-Alunos da Turma de 1962
que freqüentam a SemopBH e comemoram Jubileu de Ouro, temos ainda José Barros Cota, Jubileu de
Diamante,e homenageados Especial José de Matos Neto, Turma 1964, Engenheiro do Ano João Marques
Fernandes, Turma 1980, Jubileu de Prata Octávio Arantes Guedes, e Medalha da Escola de Minas aos
Professores João Henrique Grossi Sad e Antônio Gomes de Araújo.
Neste Doze comemoram 75 anos a Spé, Sociedade Excursionista Espeleológia-SEE e 50 anos a
República Butantan, fortes marcas de nossa tradição.
No almoço de 10 de outubro faremos nossa comemoração pelo 136º Aniversário da Escola de Minas..
Escola de Minas de Ouro Preto da UFOP uma tradição de 136 anos. Uma tradição que nos enche de
orgulho.
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.

88º Livro “Geologia Estrutural e Introdução à Geotectônica”. Edição 1976, autores: Louis de Loczy e o
ex-Aluno e Professor da Escola de Minas Eduardo Antônio Ladeira, Turma 1962.
89º Livro “Os 50 anos da Fundação Gorceix”, 2010. Relato fiel da trajetória de nossa entidade de apoio a
Escola de Minas.

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.

57º Quadro:Tela em óleo de autor desconhecido no salão do SOFITEL Hotel no Rio de Janeiro, enviado
pelo Leonardo Barbosa Godefroid, Turma 1980, 28º Diretor da Escola de Minas, na foto.
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58º Quadro:Tela em óleo em 1984, de George Washington Chaves, na residência em Ouro Preto de
Helder Luís Franzoso, Turma 1984.

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 referente 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.
A
Primavera dos Museus ocorre anualmente na proximidade do início da estação da primavera e tem o
objetivo sensibilizar os museus e a comunidade para o debate sobre temas da atualidade. Desde a sua
primeira edição, em 2007, a Primavera dos Museus já realizou quase milhares de eventos que abordaram
os temas “Museu”, “Memória e Vida”, “Museus e o diálogo intercultural”, “Museus e Direitos Humanos”,
“Museus e Redes Sociais” e “Mulheres, Museus e Memórias”. Para 2012 o tema é “A Função Social dos
Museus” e acontece nos dias 19 a 25 de setembro. Na programação da 6ª edição do evento, estão
previstas exposições, visitas guiadas, oficinas, palestras, exibição de filmes e documentários.
Museu de Ciência & Técnica da Escola de Minas/UFOP: Atividades, Programação e Informações:
http://www.museu.em.ufop.br-3559-3118

Blusão da SemopBH – valor R$100,00 ficou muito bonito.
Nossos Brindes: Plástico,para os presentes no 1.300º,
Calendário 2013/R$2,00,
Garrafa 136º Aniversário Escola de Minas/R$10,00.
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Semop-Rio: “Túnel da Mantiqueira” Palestra do ex-aluno Geraldo de Almeida Fonseca, Turma 1951.
“O famoso túnel da Mantiqueira relacionado historicamente à revolução constitucionalista de 1932. Será
abordado o trabalho técnico de altear e alargar o túnel, sem paralisar o tráfego de cargas e passageiros,
dentro do momento histórico antecedentes aos combates entre comunidades fraternas de São Paulo
contra Minas e o governo Vargas”. Local Sala no Restaurante Sweepstake, 11º Andar do Jockey Club
no Centro – às 12,30 horas. após a palestra o tradicional almoço.

Semop-Catalão-GO: 10º Encontro dos Emopianos de Catalão e Região realizado em 15/09/2012.
(montagem enviada por Marcos José Dias, Turma 2000).

Semop-Vila Cabanos-PA: Ricardo Monteiro Lara, Turma 1989, e José Abílio Chartouni, Turma 1975, a
espera de outros Semopianos para realizarem o 9º Encontro de 2012, mantendo a Tradição de Escola de
Minas.
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Semop-BA - Curriola de SETEMBRO de 2012 sexta-feira (28/09/2012) a partir das 18h30min.
Local: Restaurante GRANDE SERTÃO, Rua Adelaide Fernandes da Costa, 122 (Bairro STIEP).

Semop-BA: Convite da Festa do 12 de 2012.

Semop-Vale do Aço: Encontro dos ex-Alunos no dia 18/08/2012. (enviada por Heyder Franco).
Todas as Quartas na SemopBH

Foto 1: 9ª Reunião da Diretoria da SemopBH, Sabino, Floriano, José de Matos, Villanova, Epifânio, Hugo,
Antônio de Pádua, Aloysio e a presença do ex-Aluno José Lourenço Mont’Alverne, Semop-Fortaleza.
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Foto 2: Encontro de gerações campeãs (1949/50, 1961 e 1968/70) da ADEM de ex-Atletas João Sabino,
Geraldo Fonseca, Botelho, Hugo, Caio José Ary e José Lourenço. Em 05/09/2012.

Fotos: Detalhes do 1.298º Encontro da SemopBH dia 05/09/2012, 1ª)Márcio Trindade, Aziz, Ailton, Lauro,
Ronald, Toledo e o representante da Semop-Fortaleza, José Lourenço Mont’Alverne, Turma 1951.
2ª)Toledo, Sabino, Antônio de Pádua, Jorge, Sérgio, José Lúcio, Aloysio e José de Matos

Fotos do 1.299º Encontro no dia 12/09/2012. 1ª) Ossamu. Hugo, Antônio de Pádua, Romero, Sérgio, José
de Matos, Aloysio e Epifânio. 2ª) Márcio, Geraldo, Sabino, Toledo, Marcos e Haylton.
Emopianos na Mídia

Homenagem da ACMinas-Câmara de Mineração ao Darcy José Germani, Turma 1957
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Fotos: Entrega da Placa de Homenagem à Darcy José Germani pelo Presidente do Conselho de
Mineração da ACMinas José Mendo Mizael de Souza, detalhe da Placa. O Evento teve a presença do
Presidente da SemopBH e vários Diretores e ex-Alunos. BH, 13/09/2012.

Foto 1: Revista Vértice do CREA-Minas 2012-Nº12-JUL/AGO/SET, pág. 25 ex-aluno Geraldo Almeida
Fonseca, Turma 1951. Foto 2: Revista Carta Capital, 1º/Agosto/2012, pág. 86 e 87 ex-aluno João Bosco
de Freitas Mucci, Turma 1972.

No dia 30/Novembro/2012 sexta feira –Jantar de Final de Ano
SemopianosBH homenageados no 136º Aniversário da Escola de Minas

Homenagem Especial José de Matos Neto, Turma 1965, Engenheiro Destaque João Marques
Fernandes, Turma 1980, Jubileu de Prata Octávio Arantes Guedes Turma 1987, Medalha da Escola de
Minas João Henrique Grossi Sad, Turma 1960,(in memorian), e Antônio de Araújo Gomes, Turma 1968
(27º e 29º Diretor da Escola de Minas).

Valor do almoço a partir de 05/09/2012: R$35,00
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Homenagem da SemopBH aos 26 ex-Alunos da 84ª Turma da Escola de Minas-1962

Jubileu de Ouro

Na ordem: Antônio José da Silva Neto, Augusto Ferreira Cabral, Carlos Alberto Piacenza,
Ciro José Isaac, Cyro Cunha Melo, Eduardo Antônio Ladeira, Geraldo Pereira da Silva,
Jayme Mendes Pereira Pinto (19ºDiretor da Escola de Minas), João Epifânio Andrade
Lima, João Luiz Rezende Pimenta, José Fernando Durães Saraiva, Luciano Tavares
Siqueira, Luiz Ignácio Jacques de Moraes, Manuel Montiel Ginocchio, Márcio Damázio
Trindade-UFMG, Marco Antônio Lélis Andrade, Marcos Tadeu Vaz de Melo, Mário
casaverde Rio, Naldo Torres, Oleises Luis Oliveira Bonanato, Paulo Fernando Lobato de
Melo, Renato Augusto Barbosa da Silva, Roberto Pimentel de Souza, Ronaldo Jorge
Alves, Rubens José de Oliveira, William Luiz Roberti Leite (21º Diretor da Escola de
Minas).

Visite nosso site: www.semopbh.com.br
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Nossas Repúblicas:
O ex-Aluno Eurico Martins de Araújo, Turma 1963, 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
República Verdes Mares:Iniciou com os conterrâneos José Lins Albuquerque e José Amauri de Aragão
Araújo, ambos da Turma 1947, Raimundo Lins Albuquerque (estudava na Escola de Farmácia), José Penha
Cisne (estudava no Anexo), Turma 1949, e José Lourenço Mont’Alverne(estudava no
Colégio de Cima/Arquidiocesano), Turma 1951, primeiro na casa da Igreja de Nossa
Senhora da Conceição, no Antônio Dias, depois passou para Praça Tiradentes, nº 19,
onde ocorreram aparições de assombrações, de lá para Rua Xavier da Veiga , nº 2, e
depois para Rua do Ouvidor , nº 19, tendo como vizinho nos fundos o Prof. Paulo de
Andrade Magalhães Gomes, Turma 1921, Paulo Imbimba. Desta casa mudaram em
1951 para a casa no Largo do Delelém/BomSerá, Praça Juvenal Santos, nº 34, onde
encontra-se até nossos dias. (por José Lourenço Mont’Alverne, Turma 1951).
Um causo: A República Verdes Mares, em 1951, ficava na Rua do Ouvidor, era a primeira casa do lado
direito da descida, abaixo da Praça fronteira à Igreja de S. Francisco de Assis. O quintal era contíguo ao da
casa do Dr. Paulo Magalhães, de que se separava por um muro. Na República Pif-Paf, então situada na
mesma rua, do lado oposto, os rapazes imaginaram homenagear um colega que estava prestes a se formar.
Era ele um líder nato, respeitadíssimo não só pelos estudantes, mas pela sociedade ouro-pretana em geral,
pela competência, dedicação aos estudos, por suas qualidades morais, pela fina
educação e cortesia no trato com as pessoas e, como se não fosse o bastante, pelo
nível de seu desempenho como centro-avante, nas equipes da ADEM e do Tabajaras.
A homenagem, bem planejada, consistiria em uma incursão noturna, entrada pela
Verdes Mares, com transposição do muro divisório do quintal do Prof. Paulo, seguida
da subtração de uma ou duas gordas penosas do porão em que repousavam. O
retorno, com o produto da expropriação, se daria, naturalmente, também através da Verdes Mares. O
quase-formando, que não era dado a tal tipo de aventura, foi, entretanto insistentemente convidado a
participar. Por delicadeza e para não desapontar os colegas mais novos, acedeu ao convite. Não havia
ainda o wikileak, mas segredos já vazavam. Moça vizinha do alvo da incursão, estudante de Farmácia, ficou
sabendo do projeto, e entendeu de denunciar a operação noturna, quando esta já se iniciara; por janela dos
fundos de sua casa, despertou a empregada da família do Prof. Paulo. Acenderam-se prontamente as
luzes da casa, e os invasores foram delicadamente convencidos pelo saudoso Professor a deixarem a
residência pela porta da frente, evitando com o gentil gesto as inconveniências da passagem sobre o
muro.Menos ágil na transposição de muros alheios do que no trato da bola, o nosso quase-formando teve o
calcanhar cortado por um caco de vidro implantado no reboco do muro, exatamente para prevenir invasões.
Com o conseqüente sangramento, ficou o homenageado impedido de continuar o percurso planejado, tendo
que voltar ao interior da Verdes Mares para o devido socorro. Tomando conhecimento dos detalhes do
projeto da Pif Paf e do acidente com o calcanhar do rapaz, que teria de se submeter a algum repouso, Dr.
Paulo mandou para a república duas penosas, que serviriam ao preparo de alguma canja para o
acidentado. Maiores detalhes com o nosso engenheiro de túneis Geraldo Fonseca, que mais tarde
desposou a moça da delação. Vejam na revista VÉRTICE, do CREA MG, n° 12, os Sessenta anos de Boa
Engenharia do Geraldo. (por Fernando Versiani dos Anjos, Turma 1960).
Impasse no Setor Mineral: Carta do Leitor publicada, 4.SET.2012, pelo Jornal Valor Econômico. Com
respeito à matéria "Licenças de mineração estão suspensas até novo código", publicada em 31/8, a
Associação Brasileira para o Progresso da Mineração (Apromin) parabeniza ao jornal e
apresenta as seguintes considerações: O ministro Edison Lobão afirmou que há um
número excessivo de concessões de pesquisa e de lavra circulando por aí e que o
governo está decidido a reter a maior parte dos pedidos para exploração e produção em
novas jazidas, até a entrada em vigência do futuro Código de Mineração. Assim, no
momento em que a presidenta Dilma Roussef tem estimulado diversos setores com
vistas à retomada da economia nacional, o que temos de fazer é, isto sim, agilizar não só a concessão de
alvarás de pesquisa, como, também, a publicação de portarias de lavra, ou seja, desenvolver a mineração
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brasileira - e não o inverso! E sabemos que a discussão e aprovação final pelo Congresso Nacional de um
novo marco regulatório para a mineração brasileira, por sua complexidade intrínseca, poderá vir a demorar
de dois anos para mais e a pergunta que se coloca é: o progresso da mineração brasileira deverá ficar
congelado por todo esse período? É por isso que a Apromin solicita à presidente a pronta revogação dessa
decisão. (por José Mendo Mizael de Souza-Presidente Apromin, ex-Aluno Honrário da EMOPUFMG/1961).

Comentário e Depoimento: “Nesta semana a SEMOP BH realizou o 1300º almoço de confraternização dos
antigos alunos da Escola de Minas de Ouro Preto. Foi uma alegria geral para os participantes. Conversas
descontraídas de amenidades e recordações dos tempos passados que a todos
agrada. A saudade, a gratidão ao destino que nos colocou na Escola e nos
proporcionou a ventura de conhecer nossos colegas e de viver a vida que
vivemos são sentimentos prazerosos.
No próximo mês acontecerá o 136º aniversário da nossa Escola de Minas e tive a
oportunidade de ver um exemplar do “Convite” impresso com o programa das
solenidades e comemorações. Será prestada homenagem aos engenheiros das
turmas que completam 60, 50 e 25 anos de formatura, jubileus de Diamante, de
Ouro e de Prata respectivamente. Homenagem aos professores e funcionários com 25 anos de exercício e
aos que se aposetaram. Outorga da Medalha Escola de Minas a ilustres engenheiros. Dessa forma o Reitor
da UFOP e o Diretor da Escola de Minas promovem justas manifestações de reconhecimento ao valor dos
profissionais visados, assim como alimenta a chama da auto estima e entusiasmo da grande familia de
Gorceix. É uma festa tradicional que congrega dirigentes, professores alunos e antigos alunos e suas
familias.
Nos dias das solenidades acontece também a Assembléia da A3EM – Associação dos Antigos Alunos da
Escola de Minas. E é sobre esta que desejo comentar.
A A³EM foi criada em 1942 por iniciativa do engenheiro de minas e civil Joaquim Ribeiro de Oliveira,
primeiro aluno da turma de 1918, brilhante profissional, professor e empresário que foi presidente da
Siderúrgica Belgo Mineira. O secretário era o Professor Paulo Andrade de Magalhães Gomes. Esta
instituição, por intermédio de seus associados passou a assumir e estudar soluções para os problemas e
anseios da Escola, sempre em sintonia com sua administração. A Casa do Estudante de Ouro Preto foi
uma iniciativa dos antigos alunos e seu presidente era o inesquecível professor Reynaldo Otavio Alves de
Brito. Os sócios da A³EM maturaram a idéia lançada pelo engenheiro Amaro Lanari sobre a criação de uma
Fundação para apoiar a Escola de Minas e que resultou na Fundação Gorceix . A Casa do Antigo Aluno
também é obra da A³EM, com grande devotamento e trabalho gracioso de vários associados. O IIPA –
Instituto Internacional de Pesquisa Ambiental resultou de uma parceria entre a Fundação Gorceix e a A3EM
objetivando preparar profissionais com conhecimentos relativos a sustentabilidade, materializando as idéias
inovadoras lançadas na Rio 92 trazidas pelo engenheiro Octavio Reis Filho (Marajó).
As SEMOPs são associações de antigos alunos criadas em cidades onde residem uma pluralidade deles,
seja uma grande cidade ou uma mineração ou uma indústria. A SEMOP-BH aprovou a proposta do
engenheiro João Batista Sabino e levou à A³EM a idéia de transformar as SEMOPs em representantes
desta nas diferentes localidades, sem necessidade de registro em cartório ou repartições fiscais.
A A³EM em sua assembléia geral que se realizará no dia 11 de outubro homenageará os professores Joel
Campos Maynard e Reynaldo Otávio Alves de Brito, ambos Turma 1937, inaugurando placa alusiva ao
centenário de nascimento.
Por indicação da A3EM a Escola de Minas prestará homenagem aos engenheiros José de Matos Neto e
Márcio Damázio Trindade. Essas atividades, comemorações, reuniões, almoços, são a nossa vida, a
nossa maneira de retribuir o grande bem que recebemos ao estudar na Escola de Minas de Ouro Preto.
Numa reflexão podemos perceber a verdade do ditado: “a união faz a força” e constatar o legado da Escola
de Minas para o Brasil.
Faço um depoimento breve sobre o Professor Reynaldo Otávio Alves de Brito: Tendo eu concluído o
5º ano do curso ginasial fui, em janeiro de 1941, para Ouro Preto e matriculei-me no Curso Complementar
da Escola de Minas (2 anos), necessários para prestar o exame vestibular de ingresso ao curso de
Engenharia (6 anos). O professor de Matemática era o Dr. Gastão Gomes (diretor da Escola de Minas), que
em março adoeceu e foi sucedido pelo Professor Reynaldo de Brito. Este iniciou suas aulas recapitulando
Geometria; seguiu com trigonometria e análise algébrica. Era um didata espetacular; por semana eram 3
aulas de teoria, 1 de arguição e outra de 2 horas de composição (prova escrita de problemas a resolver).
Continuou professor no 2º ano complementar. Em 1943 o Dr. Gastão era nosso professor titular de
Geometria Descritiva no primeiro ano da Escola. Outra vez adoeceu gravemente e foi substituído
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novamente pelo Prof. Reynaldo de Brito até a contratação do Dr. Calaes que trabalhava na mina da
Passagem. Em 1944 Dr. Reynaldo ministrou as aulas do 2ºano da Escola: Topografia e Geodésia no
primeiro semestre e Astronomia de campo no segundo semestre. Assim, eu tive o privilégio de ser seu
aluno em 4 anos sucessivos; dos 16 aos 19 anos, a mente aberta, ávido por aprender. Foi o melhor
professor que tive, sem favor. Em 1947, minha turma cursava o 5º ano; em 1º de novembro, numa excursão
com a turma do 2º ano para visitar um marco geodésico na serra do Ouro Branco o Dr. Reynaldo sofre uma
queda fatal. Nós alunos velamos seu corpo na casa à rua Nova (rua Henry Gorceix) e acompanhamos seu
enterro. Foi uma perda enorme. 35 anos de idade; natural de Ouro Preto; importante figura da sociedade;
presidente da Sociedade dos Amigos de Ouro Preto; presidente da Casa do Estudante de Ouro Preto;
professor catedrático da Escola de Minas; professor no Colégio Arquidiocesano, chefe de família e cidadão
exemplar; pró-ativo, competente, inteligência arguta e de uma grande cultura e patriotismo. Sua valorosa
viúva concluiu a educação dos filhos, que se tornaram pessoas dignas, competentes e importantes da
sociedade mineira. Os dois mais velhos são os nossos ilustres colegas Otavio Elísio e Sergio Nertan Alves
de Brito.
Tenho hoje, firme convicção de que a melhor parte do legado da Escola de Minas aos seus formados é
proveniente do ensino de matemática, principalmente, que desenvolve o raciocínio e ensina a pensar. E
isso acarreta uma autoconfiança que somada ao bom conhecimento adquirido nas outras matérias os faz
bem conceituados profissionalmente.
Cum mente et Malleo”.(por Aloysio Sá Freira de Lima, Turma 1948, ex-Presidente da SemopBH,
Presidente do Conselho de ex-Presidentes da SemopBH, Medalha da Escola de Minas-2007).

Mensagem de longe: “Apreciada Directiva de la Semop BH: Agradezo por la invitación para disfrutar esta
1300º Reunión Almuerzo del día 19 de setiembre, a la que lamento no poder asistir, pero estoy esperando
con ansiedad el encuentro del día 10 de octubre en que tendré la alegría de encontrar a ustedes mis
queridos amigos para revivir las tradiciones de nuestra alma mater la Escola de Minas. Un fuerte abrazo y
hasta pronto”. Jorge Cárdenas Castro - Turma 1963.

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

Doação: Revue Scientifique-Tomo II(1º Année-2ºSem-1881), III(2ºAnnée-1ºSem-1882) e IV(2ºAnnée2ºSem-1882), revistas encadernadas que serão doadas pelo Aloysio Sá Freire de Lima, Turma 1948, à
Biblioteca de Obras Raras da Escola de Minas, durante a Assembléia da A³EM. No Tomo IIII, na Revista
Nº 18, de 06/Maio/1882, entre as páginas 553 e 561, conferência de Henry Gorceix “Diamants et pierres
précieuses du Brésil” na Association Scientifique de France.

10 de Outubro nosso almoço do 136º Aniversário da Escola de Minas
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Lembranças de nossa Tradição de 136 anos de Escola de Minas

Aula no Parque Metalúrgico e Baile do Doze 1960.

Diploma de Burro do Trote 1960/ Paschoal Geraldo Schettini, Turma 1967. Desfile dos Bichos em 1960

Desfile dos Bichos em 1960

No dia 30/Novembro/2012 sexta feira –Jantar de Final de Ano
72º Informativo da SemopBH-A³EM –Setembro 2012
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1.300º Encontros da SemopBH

Vida longa para nossa Tradição e Viva pelo 136º aniversário da Escola de Minas

19/09/2012 – 1.300º Almoço da SemopBH

1ª) Arnaldo, João Fernandes, Patrícia, Márcio, Vandersoni e Paulo.
2ª) Éder, Marco Antônio, Antônio de Pádua, Flávio, Antônio Valdo, Aldo, Floriano e Paulo Mendes.

1ª) Aloysio, Cipriani, Roberto, Eurico Martins. Alceu, Geraldo, João Epifânio e Mariza Bonanato.
2ª) Raggi, Márcio Trindade, Pedro, Hudson e Márcio.
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1ª) Haylton, Márcio, José Andrade, Vinicius, Ronald, Azemar, Jorge e Marcos José.
2ª) Arthur, Núbis, Azemar, Jorge, Marcos, Haylton, Márcio, José Andrade, Vinicius e Ronald.

19/09/2012 – 1.300º Almoço da SemopBH

1ª) Marcos, Oscar, Vanderley e José Oscar.
2ª) José de Matos, Newton, Sídon, Hélbio, Cláudio, Renato e José Mendo.

1ª) Geraldo, Romero, Hélbio, Antônio Cláudio e José Lúcio.
2ª) José Lúcio, Antônio Valdo, Éder, Antônio de Pádua, e Flávio.

19/09/2012 – 1.300º Almoço da SemopBH
72º Informativo da SemopBH-A³EM –Setembro 2012
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Fotos: Detalhe da mesa no 1.301º Encontro realizado em 26/09/2012. Na 2ª Ronalld, José Mendo,
Toledo, Sabino, os jovens estudantes da Escola de Minas Tharley Murilo e Natália Cristina, Osamu e
José Lúcio.

Fotos: 1ª) Floriano, Antônio de Pádua, José de Matos, Vanderley, Cláudio e Flávio Novais. 2ª) João
Epifânio, Lauro Casaes, Hugo e José Ary, Aloysio, Lázaro, Márcio Trindade e Mário Casaverde

Brasão da Escola de Minas em 2012, detalhe para os martelos um sobre o outro. Homenagem a SpéSociedade Excursionista e Espeleológica-SEE pelos seu 75º Aniversário em 2012.
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Os 50 anos da República Butantan

República Butantan – Uma República de Cobras
A vida estudantil confunde-se com a história de Ouro Preto. A partir da fundação da Escola de Farmácia em
1839 e da Escola de Minas em 1876 o cotidiano ouro-pretano passou a contar com a onipresença de
estudantes em suas históricas ladeiras. Segundo consta, as primeiras repúblicas de Ouro Preto foram
criadas durante o período de transferência e transição da capital para Belo Horizonte (1897). À época,
houve um forte declínio econômico e social. Nesse contexto, várias casas, prédios e sobrados desabitados
ou abandonados foram tomados por estudantes que reivindicavam moradias às suas instituições de ensino.
A partir dos anos 1950, a Escola de Minas iniciou um processo de arrendamento e integração dos casarões
invadidos pelos estudantes. Com isso, essas casas passaram a servir oficialmente como moradia estudantil
gratuita.
A história da República Butantan tem início nos meados da década de 60, quando alguns alunos da
Escola de Minas, devido a dificuldades financeiras da época, resolveram se juntar para dividirem as
despesas com moradia. Inicialmente, esse grupo de alunos era constituído por Alfeu Zanon (aluno de
Geologia) e pelos “cascudos” Marcos Donadello Moreira, Maurício Marcone Pereira Cunha e Emmanuel
Dutra Leal (que se preparavam para ingressar na EMOP)
A residência que abrigou inicialmente a República Butantan, um sobrado de três andares localizado na Rua
Getúlio Vargas, um pouco antes do Hotel do Rosário (atualmente Solar do Rosário); esta casa abrigou a
República por quase 5 anos. Esse período é descrito pelo relato enriquecedor do ex-aluno e republicano
(Geologia, 1965) e também ex-professor da Escola de Minas, Marcos Donadello Moreira:
A casa original ainda é a segunda que precede o Hotel, pelo lado direito de quem vai para o
Rosário. Tem três andares. No térreo ficava uma relojoaria, no segundo andar vagas para quatro
alunos, cozinha e banheiro, no andar de cima, vagas para mais seis. Ali mesmo, formaram-se o
Zanon (Geologia, 64), Marcos Donadello (Geologia, 65), Maurício Marcone (Minas, 65) e Emmanuel
(Geologia, 66).
Ele ainda complementa sobre o cotidiano e a rotina desta época:
O nome e a placa, ainda hoje mantidos, foram escolhidos desde início, na pretensão que lá
morariam os estudantes cobras. Na realidade, o atrativo era economizar com a divisão das
despesas de aluguel e luz. O elo entre os moradores era a pouca grana (...).
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Resumidamente, pode-se avaliar que o início da República Butantan foi permeado por muitas
dificuldades, mas, desses obstáculos, surgiram uma força e uma amizade imensamente fortes.
Assim, prossegue o relato de Marcos Donadello:
Cada um fazia o seu café e arrumava seu quarto. Alguns lavavam a própria roupa. As refeições
eram feitas em pensões próximas (só Zanon, desde a fundação da República aluno da Escola, tinha
o privilégio do REMOP). Banhos quentes, utilizando um aquecedor elétrico de 200 litros, só aos
sábados (dava sempre briga porque os primeiros da fila consumiam toda a pouca água aquecida).
As lâmpadas dos corredores ficavam apagadas e a porta de entrada sempre aberta (bons tempos).
Bastante sujeira e uma pobreza sustentável. Mas eram todos muito felizes e esforçados (cobras de
fato).
Na residência original (no Rosário) ainda moraram os ex-alunos Mauro Ribeiro (Engenharia de Minas, 71),
José de Souza Gomes (Zé Tarzan–Engenharia de Minas, 71), ambos mineiros e Carlos Alberto Hubner
Trindade (Capixaba–Geologia, 70), cujo apelido identificava sua origem.
A segunda metade da década de 60 foi marcada por muitas transformações na vida política do país e na
estrutura da educação, que se refletiram na história da República Butantan. Foi durante esse período que,
por meio de mobilização estudantil, a Escola de Minas adquiriu algumas residências no centro histórico de
Ouro Preto, com o intuito de melhorar as condições de vida dos estudantes. Entre as aquisições estava uma
residência localizada na Praça Barão do Rio Branco, 44 (Praia do Circo), que era propriedade da tradicional
família Trópia e que veio a ser a República Butantã.
Segundo o ex-cobra José de Lourdes Ribeiro Motta (Eng. Metalúrgica,1972):
A Butantan atual foi consequência de um grande movimento feito pelo Diretório Acadêmico em
1966, que sensibilizou a direção da Escola de Minas a investir em cerca de 10 casas, que
adquiridas e reformadas, acolheram repúblicas já existentes (...). Como podem notar, a Butantan
não caiu do céu, ela foi conquistada por um grupo de colegas que se expuseram na época, face ao
regime militar.
A República Butantan se transferiu para esta casa em 1967 e desde então transformou o local em seu
“habitat”. Esta fase é marcada por três fortes características, que se transformaram em pilares da essência
ofídica:
• a primeira faz referência ao seu período de glória no esporte: durante o final da década de 60,
Marcos Donadello, Carlos Alberto - Capixaba, Jarbas Caiafa Serpa-Jarbinhas, Vicente de Paulo
Barroso Lamas, José de Souza Gomes-Zé Tarzan, além de Benedito Amâncio de Moraes-Duca,
defenderam a ADEM (Associação Desportiva da Escola de Minas) que se sagrou bicampeã do
campeonato municipal, promovido pela Liga Esportiva Ouro-Pretana (LEO), em 1968 e 1970. Só
não foram tricampeões porque em 1969 a “LEO” não realizou o campeonato devido à reforma do
Estádio da Barra;
• a segunda característica inerente à República é a forte associação com a comunidade ouro-pretana
(fato que se estende até hoje, do qual nos orgulhamos muito). Destaque para a amizade com o exaluno e ex-professor da Escola de Minas, Benedito Amâncio (Duca–Geologia, 70, in memorian ) e o
também ex-aluno e professor da Escola de Minas, Espedito Teixeira de Carvalho (Civil, 1976) além
dos amigos e vizinhos da Praia do Circo e do Pilar.
Em meio a este ciclo de amizades são citados também o Sr. Gentil de Souza e a Sra. Célia Nazaré,
que foram os tutores do João da Mota, popularmente conhecido como João Pé de Rodo, na
aposentadoria deste junto ao INPS, processo este montado pelos moradores da Butantan, com o
apoio do Padre José Simões.
É impossível não associar a República Butantan ao lendário José da Mota, vulgo João Pé de Rodo.
São várias e inúmeras as histórias que circunlam sobre a sua vida junto a Butantan. Muitas dessas
histórias acabaram tornando-se lendas e habitam o imaginário popular ouro-pretano.
Segundo consta, João da Mota foi levado para a República pelo ex- cobra José de Lourdes Ribeiro
Mota, do qual o “João Pé de Rodo” orgulhava-se, pois considerava-o como primo, pela coincidência
do sobrenome “Mota”.
Pelas ruas da velha cidade, foi montando, aos poucos, o tipo humano que todos
conheceram: homem baixinho, com roupas grandes e desengonçadas, o sapato, bem maior
que seu número real, a arrastar pelas ruas (o que lhe reforçou a alcunha Pé-de-Rodo).
Sempre cismava que era militar, com a patente de capitão, razão pela qual costumava se
apresentar com fardas cheias de condecorações imaginárias. (Bohrer, Alex Fernandes –
Ouro Preto: Um novo olhar, pg. 74).
O Cônego José Feliciano da Costa Simões o definia assim:
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Um tipo popular que deixará uma marca na cidade, por ser criador de uma autêntica filosofia
de vida, da qual ninguém se esquecerá por muito tempo (...) uma pessoa que tem alma pura
e profundamente boa (...) e um grande sentimento de honestidade e dignidade;
• a terceira característica advém da forte participação política dos moradores da República (conforme
citado anteriormente) destaque para José de Lourdes Ribeiro Motta e Cláudio Ribeiro Lacerda que
à frente do Diretório Acadêmico tiveram uma participação ativa na política estudantil e nacional em
uma época que deve ser valorizada entre outros motivos, à repressão dos militares aos movimentos
populares e estudantis. Neste período as Entidades estudantis como a: UNE – União Nacional dos
Estudantes e a UEE/MG – União Estadual dos Estudantes, foram esfaceladas pelos militares e
passaram atuar na clandestinidade.
Com a criação da Universidade Federal de Ouro Preto (1969), composta pelas Escolas de Minas e
Farmácia, surge uma nova conjuntura estudantil. Nessa época, início da década de 70, o cobra Elias Costa
de Rezende estava à frente do DAEM. Durante esse período, os movimentos sociais cresceram e
pressionaram a Ditadura. No ano de 1979, Ouro Preto sediou o congresso de refundação da UEE/MG, a
definição de Ouro Preto como sede teve o seu indicativo numa reunião entre tendências politicas do
movimento estudantil em pleno quintal da Butantan.
Conforme cita José de Lourdes de Ribeiro Motta:
Durante muitos anos, a nossa Butantan, conforme puderam notar participou ativamente da política
estudantil da época, o que muito nos orgulha até hoje. Tenho certeza que após esta geração,
certamente outros também contribuíram com o D.A ou outras Entidades e ainda contribuirão.
Não se pode entrar no mérito da questão, mas pode-se afirmar que o envolvimento político dos “Cobras” ao
longo do tempo foi fundamental para a manutenção da República, dando à nossa casa um status de
vanguarda na formação de opinião dos estudantes quanto às políticas universitárias e nacional.
“Ter vivido nesse ninho de cobras é carregar pelo resto de nossas vidas as lembranças das lutas,
da amizade e companheirismo” (Roberto Rafael Guidugli Filho, Civil, 1980)
A transição para o século XXI (anos 1990/2000) chegou com uma nova conjunção estrutural, onde a
Universidade toma um papel diferenciando. O país vive um momento econômico de euforia e a antiga Ouro
Preto, que nos anos 70 assistia a pouco mais de 1000 estudantes circulando por suas ruas e becos,
atualmente conta com mais de 10.000 alunos, produto da expansão universitária.
Mesmo assim, a história da República Butantan tem sido sustentada, onde novos “cobras” mantêm os
princípios culturais plantados na década de 60 ainda no sobrado da Rua Getúlio Vargas. O lar dos Cobras,
no ano de 2012, chega ao seu cinquentenário com muita energia e vigor. Para quem não viveu na Butantan
é difícil explicar o que se passou em nosso habitat. Construíu-se, ao longo de 50 anos, uma grande
amizade, onde ex-alunos de diversas épocas orgulham-se do companheirismo e da fraternidade que leva a
todos a se considerarem como “irmãos de república”.
O momento atual tornou-se um tempo de desafios para os estudantes. O passado deixou lições de
superações durante as adversidades. Se a República hoje é uma instituição da qual todos os Cobras se
orgulham, isto se deve e muito aos momentos onde a dificuldades se fizeram presentes, e aí, exatamente
neste instante, surge à essência de ser de uma república: A República Butantan.
O prazer de voltar a nossa eterna “Butantan” é compartilhado por todos os ex-alunos,
pois sentir e reviver as lembranças da vida estudantil é suficiente para consolidar a
nossa amizade e nosso espírito Butantaniano. Os cobras/ Outubro/2012.
(Texto enviado por João César Cardoso do Carmo, Turma 1981).
Nos Informativos nº 42-Março/2010 e nº43-Abril/2010, noticiamos a homenagem ao
Centenário de João Pé de Rodo, com placa comemorativa na porta de seu quarto.

Lembrança da SemopBH pelo 136º Aniversário da Escola de Minas.
Uma pequena garrafa com 140ml de Boralina por R$10,00
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