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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 Nº73-Belo Horizonte –Outubro/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

Capa do Convite do 136º da Escola de Minas de Ouro Preto - UFOP
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Nossa mensagem
Não poderíamos neste nosso 73º Informativo deixar de iniciar com o bonito convite do 136º Aniversário da
Escola de Minas o que tem demonstrado o empenho da Diretoria da A³EM, com apoio da Diretoria da
Escola de Minas e a Reitoria da UFOP em manter a bonita e importante data do 12 de Outubro.
O nome Escola de Minas relaciona-se com entidade centenária de exemplos dignos de serem referidos
com orgulho como ocorre em semelhantes Universidades e Escolas pelo mundo.
Entre as Universidades do Brasil situação ímpar pela tradição e exemplo que por decreto-lei o Conselho
Federal do MEC aprovou que os Cursos de Engenharia compõem a Escola de Minas da UFOP.
Neste mês de Outubro em festa comemoramos mais um aniversário da fundação da Escola de Minas pelo
Prof. Claude Henry Gorceix a convite do Imperador Dom Pedro II.
No mês do 136º Aniversário da Escola de Minas procuramos saber onde o Cientista Prof. Claude Henri
Gorceix encontrou o dístico “Cum mente et malleo” que tornou o lema da engenharia mineral do Brasil.
Com a colaboração da história, conseguimos saber que é um epítome de um trecho introdutório da Novum
Organum-Acrópolis de Francis Bacon, 1620:

"cum omnia per certia-simas regulas et.....facit et intelligit, quantum de naturae ordine,
opere vel mente, observaverit:neeamplius scit, aut potest......Dein globum forti malleo ad
duo latera adversaomplanavimus”.
No informativo anterior iniciamos uma formatação de colaborações com apoio do responsável pelo nosso
site Cleyton Ferreira, e ao passar desses 73 meses por sugestão passamos nossos informativos em pdf e
agora nesta formatação de textos, parece simples e nos deixa alegres em poder estar sempre noticiando
nossa tradição de ser ex-Aluno da Escola de Minas de Ouro Preto da UFOP.
Doze de 2012, novo brasão com os martelos sobrepostos e remodelado a forma do escudo.
Escola de Minas de Ouro Preto da UFOP uma tradição de 136 anos. Uma tradição que nos enche de
orgulho. Um Doze cheio de novidades e muitos encontros.
Parabéns Escola de Minas! Viva Escola de Minas!

Biblioteca Emopiana: Aguardamos fotos de Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro Preto
ou cujos autores passaram pela casa de Gorceix.

90º Livro: “A História da Escola de Minas”, livro com várias colaborações organizado pelo Editor Paulo
Lemos(foto) da Editora Graphar-Ouro Preto, com história peloPesquisador Mauro Werkema.Obra de
rara beleza com muito bom gosto, com 320 páginas e mais de 400 fotos. Livro realizado sob os auspícios da
Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocinado pela ThyssenKrupp, PETROBRAS e CBMM-Companhia
Brasileira de Metalurgia e Mineração e apoio entre outros da SemopBH.
Capítulo com ex-Alunos em ordem alfabética de 1876 a 2012.
O Livro será lançado em Belo Horizonte em data oportuna e local a ser confirmado.
Preço R$40,00.
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91º Livro“Fechamento de Minas”, Editora UFOP. Os autores Hernani Mota de Lima, Turma 1987 e José
Cruz do Carmo Flores, Turma 1976, Professores do DeMin da Escola de Minas.

92º Livro “Todos Cantam a sua Terra...”autor David Dequech, Turma 1955, autor do “Isto Dantes em
Ouro Preto”. Na quarta dia 17 de Outubro esteve no almoço da SemopBH autografando aos presentes.

Nossa missão é manter a chama da tradição “cum mente et malleo”.
Livros lançados no 136º Aniversário da Escola de Minas em 2012:
Blusão da SemopBH – valor R$100,00 ficou muito bonito.
Calendário 2013/R$2,00,
Garrafa 136º Aniversário Escola de Minas/R$10,00.

Visite nosso site: www.semopbh.com.br
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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.

59º Quadro:Tela em óleo de autor José do Rosário, 1885, enviada pelosex-AlunosAloysio Sá Freire de
Lima, Turma 1942 e José Maria Leal, Turma 1992.

60º Quadro: Tela em óleo de Dalva Gonçalves, na residência de Paschoal Geraldo Schettini, Turma
1967.
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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 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 ampliar
nossas ações,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: Comemoração do Doze dia 06/10/2012.

Semop-Oman
Como manda a tradição, onde se tem 2 ou mais exalunos de Ouro Preto morando formamos a famosa
SEMOP (sociedade dos ex-alunos da Escolade
Minas de Ouro Preto).Atualmente somos 7 exalunos em Oman e organizadores da festa (Aldo,
Emerson, Keyssian, Rodrigo e esposa Luciene,
Glauber e Matheus) realizaram o 1º Encontro da
SEMOP OMAN, quinta (11/10/12) a partir das 15h
na casa 322 (casa do Emerson/ Keyssian ).
Contribuição simbólica de 5 OMR.
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Semop-Rio: Jantar de Final de Ano - 23 de novembro de 2012, a partir das 21:00 horas até as 2:00 do dia
24 - Restaurante ICARO, no piso térreo do Shopping Rio Sul - Bufê variado - Musica eletrônica Custo
estimado : R$ 140,00 por pessoa. E-Mail: semop.rio@gmail.com
Semop-Catalão-GO: Aguardamos notícias.
Semop-Vila Cabanos-PA:. O pós-Doze sairá no próximo Informativo.

Quarta a Quarta na SemopBH

Foto 1: 10ª Reunião da Diretoria da SemopBH, no dia 03/10/2012, Antônio Geraldo, Hugo Floriano,
Aloysio, José Carlos, Villanova, João Epifânio e José de Matos.
Foto 2: Momento de Um Minuto de Silêncio pelo falecimento de ex-Alunos no mês de Outubro.

Fotos: Detalhes do 1.302º Encontro da SemopBH dia 03/10/2012, 1ª)José Ary, Olintho, Humberto, Naldo,
Luciano, Márcio Trindade, Lauro, Azis, Marcos José e Renato. 2ª) Fernando Versiani, Caio, Aloysio, Ildeo e
Antônio José, que neste nos presenteou com queijo de búfala de sua fazenda.

Comemoração do 136º Aniversário da Escola de Minas de Ouro Preto na SemopBH

1)Nosso bandeira, bolo e a garrafa. 2) Parabéns pelos decanos presentes, João Sabino, Aloysio, Geraldo
Fonseca e Marcos Tadeu. 3) Turma do Jubileu de Ouro/2012, Luciano, Geraldo, Lelis, Hugo, João Epifânio,
Marcos Tadeu, Renato, Manoel, Mário e Ciro.
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1)Vista do dia 10/10 com mais 80 presenças. 2)Dª Vilma e filhos de João Epifânio e Antônio Cerize e
esposa. 3) A mesa com Marco Antônio Lelis e João Sabino.

1)Geraldo Pereira, João Sabino, Mario Casaverde e Manoel Montiel e esposa. 2) Mário Casaverde, Afonso
Agenor, Renato Barbosa, Manoel Montiel e esposa, Geraldo Pereira e esposa e filha de Afonso.3) Olintho,
Antôno Geraldo, Cerize, Gilberto Valle,e Luciano Siqueira.

1)Newton, Marcus, Márcio Carvalho, Antônio Sarmento. 2) Ciro, Fernando Machado, Francisco Carlos,
Ronald, Vanderley, Aloysio e José de Matos. 3) João Epifânio, Gustavo Epov,José Massahud, Lauro, Pedro,
Alzemar e Edouard.

Brasão no Bolo e Fotos, 1) João Sabino, Francisco Carlos, Aloysio e Geraldo Fonseca. 2) Dª Vilma, Hugo,
João Epifânio e fillhos e Marcos José.

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 - Visiteo Site: www.emile.net.br (O recolhimento é sem ônus.
Recebem eletroeletrônicos sem utilidade, como eletrodomésticos velhos, telefones, TVs, informática, etc.
Emitem uma nota fiscal de doação).
73º Informativo da SemopBH-A³EM –Outubro 2012

8

Fotos: 1) Plínio e Carlos Roberto, neto e filho do Prof. Jair Carvalho da Silva, Turma 1947. 2) José Carlos
Bicalho. 3) Manoel Montiel e João Epifânio amizade cinquentenária.

Fotos do dia 17/10/2012: 1)David Dequech(auxiliares Maria e Pedro), Paulo Mendes, José Sobral e João
Villar. 2) João Epifânio, Paione, Sérgio Barbosa, Lázaro, Aloysio e José de Matos. 3) Cláudio, Floriano,
Luciano, Vanderley, Márcio, Geraldo Fonseca, João Sabino, Ronald e Calil.

Fotos do dia 24/10/2012: 1)Hugo Floriano, Toledo, Aloysio, Mario Casaverde, José de Matos e João
Epifânio. 2) Azis, João Sabino, Paulo Barcelos, Flávio, Walter, José Lúcio e Fernando Machado.

Fotos do dia 31/10/2012: 1)Luciano, Aloysio, Caio, Mario, José de MatosHugo, Márcio e Lázaro. 2)Renato,
José Carlos, Ronald, Cláudio, Marcos, Jorge, Humberto Geraldo e Orlando.
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Lembranças de nossa Tradição de 136 anos de Escola de Minas

Informativo Nº 02 da Semop-BH 10/04/1976, um achado literário.

A Caminho da Inauguração de Brasília-DF. Fotos: 1)Mamor Arima, Turma 1966, e Paschoal Geraldo
Schettini, Turma 1967, 2)Acampamento, 3)Márcio de Carvalho Ferreira, Turma 1963, Oyser Myssior, Turma
1964, Paschoal Geraldo Schettini, Turma 1967, João Epifânio de Andrade Lima, Turma 1962, Eggerth
Amadeu Laurini, Turma 1962, Pedro Nogueira,Turma 1966. Agachados: Thales Silveira, Turma 1964, ...,
Danilo Machado, Turma 1964. (foto enviada pelo Paschoal Geraldo Schettini, Turma 1967).
Nosso Jantar de Final de Ano dia 30/Novembro/2012 –sexta-feira – Faça sua reserva
Novo Preço por pessoa R$70,00
40 anos da SemopBH - 2013
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ADEM 1961: Em pé, Paschoal Geraldo Schettini-Turma 1967, Ricardo José Barbosa da Silva-Turma 1961,
ZéPrego-José Moreira de Souza-Turma 1961, Álvarode Faria-Turma 1961, Crispim-Eurico Ferreira dos
Santos-Turma 1962, JoséFernando Durães Saraiva-Turma 1962, Francisco Xavier de Vasconcelos-Turma
1962 e Vermelho-Ricardo Vilela-Turma 1961. Agachados, AntônioJoão Martins Torres-Turma 1962, Livio
Gasparine-ex-Aluno, Luciano Amaral Soares-Turma 1963, Moacir Nunes-ex-Aluno, e Osmar Alves de
Oliveira Junior/Kelé-Turma 1965-66. (foto enviada por Paschoal Geraldo Schettini, Turma 1967).
Um causo de Kelé (Osmar Alves de Oliveira Junior, Turma 1965-66): Em Ouro
Preto com a fama de ter jogado no Villa Nova de Nova Lima-MG, o Leão do Bonfim,
no futebol da LEO se notabilizou no campo da Barra como canhão no pé. Certa vez
já Professor da Escola de Minas jogando pela ADEM após a reforma do Campo de
Barra para o Estádio Genival Ramalho, havia uma placa com o nome no gol da
piscina do OPTC. Em um jogo, uma falta da intermediária e lá foi Kelé bater o tiro
com barreira e batendo por cima a bola bateu na placa que não resistiu à pedrada e
caiu. O comentário era que Kelé queria era jogar a placa no chão. Passado alguns
minutos outra falta e essa na quina da área e para espanto do adversário quem iria
bater pela esquerda era o Kelé aí aconteceu um fato inusitado o goleiro pediu barreira com 5 mas após
formada a barreira todos saíram antes do juiz apitar com desculpa para marcar e o goleiro ficou atrás da
trave coube ao grande artilheiro mandar a bola para redes.(enviado por quem viu).

A Bandalheira de 1962 (foto de João Epifânio)
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Foto Excursão de Campo Geologia Turma 1963/1964: No ônibus: Floriano Garcia e José Ivonez. Em pé:
Lorenzo Jorge, Alaor, Fernando Oliveira, Wolmir Tavares, Mauro Barbosa, Honório Fontana. Agachados:
Jaime Simon, Márcio Teixeira, Jaime Paulino, Luiz Paulo Godoy, Weber de Pádua e Itair Perillo. Sentados:
Samir Nahas e José Gomide. (foto de Floriano Garcia)

Momentos em Ouro Preto do 136º Aniversário da Escola de Minas

Fotos: 1)Antônio Gomes de Araújo, Cristovam Paes de Oliveira e Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro,
dirigentes da Fundação Gorceix recebendo lembranças da SemopBH. 2) Prof. Gilson Nunes, recebendo a
doação de Aloysio Sá Freire de Lima, Turma 1948, para Biblioteca de Obras Raras da Escola de Minas,
Tomo II, III e IV da Revue Scientifique, com texto de H. Gorceix. 3) Os três livros doados.

Detalhe da Camisa comemorativa do 136º Aniversário da Escola de Minas. Placa da revitalização do
Setor de Mineração com apoio da Fundação Victor Dequech. Maquete de uma pesquisa mineral com
sonda e foto do pico de Itabirito.
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Assembléia da A³EM, às 20,30 horas de 11/10/2012, quinta: Quadro doado à Diretoria da Escola de
Minas pelo ex-Aluno Márcio Damázio Trindade. Placa comemorativa do Centenário de Nascimento dos
Prof. Joel Campos Maynard e Prof Reynaldo Octávio Alves de Brito, Turma 1937. Placa comemorativa
dos 70º Aniversário da A³EM.

Foto 1: André Grossi Sad, filho de João Henrique Grossi Sad, Turma 1961, (in memoriam) Medalha
Escola de Minas. 2)Márcio Damazio Trindade, ex-Aluno Honorário, Naldo Torres, Turma 1962, Medalha
Escola de Minas e João Marques Fernandes, Turma 1980, Engenheiro Destaque Escola de Minas 2012.

CAEM em reforma parabéns a Diretoria. CAEM no próximo dia 15 de Novembro 2012, 97 anos.(fotos
enviadas pelo Sapo-Joe através de Areli Nogueira da Silva Junior, Turma 2007). CAEM 97 anos.

Nosso Jantar de Final de Ano dia 30/Novembro/2012 –sexta-feira – Faça sua reserva
De 20,30 horas à 1,00 hora
Novo Preço por pessoa R$70,00
2013 - 40 anos da SemopBH
Apoie a edição do I Anais da SemopBH serão 500 volumes de 250 páginas e 150 fotos.
Toda quarta encontramos no Restaurante do Minas II – Mangabeiras-BH – Venha participar!
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Foto do Encontro da 97ªTurma 1975, em almoço no dia 12/10/2012, sexta, no Grande Hotel Ouro Preto
Assentados: Santoro, Edson, Haylton, Luiz Alberto, José Augusto, Carlos Santiago, Belonio, Idelcí, Elí e
André. Em pé: Aloisio, Edílcio, Afonso, Marco Túlio, Paulo Humberto, Hanna, Jorge Wilson, Onésimo,
Álvaro, Marcos, Pedro Soriano, Felicíssimo e Armênio.(foto enviada por Pedro e Armênio)

Encontro de 35 anos da 99ª Turma 1977, no Hotel Villa Real em Santo Antônio do Leite-OP dia
12/10/2012, sexta. Em pé: José Pinheiro, José Francisco, Wagner Herbet(atrás), Fernando Vieira Marques,
Carlos Alberto Laporte, José Saturnino, Antônio Claret, Manoel Martins, Odilon Machado, Benedito de Assis,
Paulo Magalhães e Amaro Flores.Agachados: MauroGuimarães, José Maria, Lúcio, José Antônio, Márcio
Teixeira Alves,Raimundo, Milton Realino, Geraldo de Oliveira, Petrônio Perdigão e Antônio Cerize.(foto
enviada por Amaro Flores).
Jantar de Final de Ano dia 30/Novembro/2012 – a partir de 20,30 horas – Faça sua reserva.
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Prezados Amigos e Amigas,
Estamos, neste ano de 2012, celebrando os 100 anos de nascimento de
nossa Mãe, Eliza Machado Alves de Brito, e de nosso Pai, Reynaldo
Octávio Alves de Brito. Já celebramos, afetivamente, a data, entre
parentes e amigos, com todo sentimento de dor que carrega a saudade pela
perda de entes queridos.
Aqui, por uma especial consideração, esta Assembléia da A3EM está
homenageando, em seu centenário, o ex aluno, Professor e Pesquisador,
Reynaldo Octávio Alves de Brito e seu colega Joel Campos Maynard.
Falei do pesquisador, e insisto, porque Reynaldo seguiu o que Gorceix recomendou à Escola que fundava,
há 136 anos: “É absolutamente preciso estudar os fatos, observar os fenômenos”, e esta Escola deve dar
ênfase ao espírito de investigação; a pesquisa é fundamental para formar cientistas. Não apenas teoria,
mas trabalho prático de campo, excursões.
Nosso Pai formou-se em 1937, primeiro aluno da turma. Trabalhou em mineração de carvão, no Paraná, e
no Serviço de Saneamento e Urbanismo, em Minas, até ser chamado a substituir seu Pai, Fausto de Brito,
na Disciplina de Topografia, Geodésia e Astronomia, para a qual foi nomeado professor caterdrático em
1941. Teve curta vida profissional, tendo falecido tragicamente, em primeiro de novembro de 1947, quando
se encontrava em excursão com alunos, na Serra de Ouro Branco.
Um notável trabalho como professor foi a participação no Eclipse Total do sol de 20 de maio de 1947,
designado que foi, pelo Governador de Minas Gerais, para integrar a Comissão Científica que iria “receber
as missões estrangeiras e acompanhar as observações do eclipse”, como professor da Escola de Minas.
Foi encarregado de acompanhar a Expedição Finlandesa que se destinava a Bocaiúva.
Agradeceu o convite, por escrito, com as palavras “Acedemos, com prazer ao convite, tanto mais que, já
tendo travado conhecimento com Drs. R.A.Hirvonen, H.A. Halikoski e J. Sahade, (este do Observatório
Nacional de Córdova ), componentes da mesma, sabíamos bem do proveito que para nós daí resultaria.” E
sobre este Eclipse houve especial interesse científico. Para o Brasil vieram missões da Finlândia, dos EUA,
que foram para Bocaiúva, e as de Rússia, Suécia e Canadá, para Araxá. Duas outras equipes finlandesas
foram para a África e Corrientes, na Argentina. E o objetivo principal era um trabalho de geodésia de
determinação da distância entre dois pontos da superfície terrestre, pela observação dos eclipses solares. E
mostrar a movimentação dos continentes. As observações em Bocaiúva foram um sucesso pelas excelentes
condições do tempo.
Em Relatório apresentado à Comissão do Eclipse, e publicado nos Anais da Escola de Minas, conclui: “
Louvores àqueles que a (expedição cientifica mineira) projetaram e que os nossos dirigentes lembrem-se
sempre, como agora, que a ciência incipiente exige de nós, professores, e dos cientistas, para seu
desenvolvimento, um contato mais freqüente com os fenômenos e com a ciência dos países mais
adiantados”. Pouco mais de cinco meses depois do Eclipse, em primeiro de novembro, faleceu o Prof.
Reynaldo. E deixava pronto seu Relatório a respeito. Mas o diálogo científico que construiu, principalmente
com os finlandeses, não teve continuidade.
Estes fatos mostram que é justa esta homenagem prestada ao nosso Pai. E sugerimos que, com o apoio da
Escola de Minas e da UFOP, busquemos recuperar, no Instituto Nacional de Geodésia da Finlândia e no
Observatório Nacional, as documentações a respeito do Eclipse, para o acervo do Museu de Ciência e
Técnica da Escola de Minas.Nossos agradecimentos, em meu nome e da Família.Otávio Elísio Alves de
Brito, Turma 1962.
Discurso do Engenheiro Destaque 2012 na Comemoração do 136º
Aniversário da Escola de Minas de Ouro Preto-UFOP.
“Senhoras e Senhores: desvanecido com o título que a Escola de Minas da
Universidade Federal de Ouro Preto decidiu conferir-me, não poderia deixar
passar esta oportunidade sem a expressão de minha profunda gratidão a
todos os que me julgaram merecedor de tão grande honraria. E, ao mesmo
tempo, gostaria de deixar aos prezados amigos a minha visão de alguns dos
problemas que enfrentamos no Brasil, mais especificamente aqueles
relacionados com o campo da Engenharia.
INFRAESTRUTURA-Tendo em vista a minha formação profissional, eu só poderia falar desses problemas
com um “olhar de engenheiro”, que privilegia o que está para ser feito em termos de construções, de
instalações e de equipamentos para favorecer a vida econômica e social do nosso país. Mesmo este
campo, assim delimitado, é demasiado vasto para ser abrangido numa curta palestra como a que me
compete neste momento.
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A estrutura e infraestrutura das nossas cidades estão à beira da exaustão. Se olharmos para outras
direções, verificaremos, igualmente, o estado lamentável de grande parte das rodovias, ferrovias, portos,
aeroportos e toda uma deficiência logística que já se convencionou fazer parte do “custo Brasil” - um
emaranhado de problemas que passam pela altíssima carga de impostos, complexidade da tributação,
obsoletismo da legislação trabalhista e burocracia excessiva - sem que os problemas sejam atacados e
resolvidos de modo global.
Por exemplo, como afirmou Bernardo Figueiredo, indicado para presidir a mais nova estatal criada, “de nada
adianta duplicar uma rodovia se o que causa a fila de caminhões é a falta de armazéns no porto”.
Os governantes brasileiros reuniram algumas das obras mais urgentes num programa que recebeu
o nome marqueteiro de “PAC – Programa de Aceleração do Crescimento” – mas não conseguem fazer as
obras deslancharem, por diversos motivos: crise de decisões, de gestão, burocracia, enfrentamento de
ações na Justiça, dificuldades de obtenção de licença ambiental, licitações contestadas, e por que não
mencionar, em se falando de Brasil, os costumeiros desvios de verbas, os aditivos e o superfaturamento. Ao
fim de cada exercício fiscal, verifica-se que grande parte da verba orçamentária disponibilizada deixa de ser
gasta – basicamente por falta de planejamento, projetos e decisões.
Permitam-me lembrar um dos casos que estão na ordem do dia: em 30 de outubro de 2007 a FIFA
escolheu o Brasil para sediar a Copa do Mundo de Futebol, em 2014. Um estudo realizado pouco depois
mostrou que, naquele ano, nenhum estádio do país atendia aos padrões exigidos pela FIFA para a
realização dos jogos do torneio. Mas, tínhamos sete anos pela frente, tempo mais que suficiente para
resolver o problema. Toda obra de melhoria da infraestrutura é urgente, mas as dos aeroportos têm uma
data pela frente: precisam estar concluídas até junho de 2014, data do início da Copa do Mundo. E, sendo o
Brasil um país de proporções continentais, as condições de vôo e de pouso constituem elementos-chave
para garantir o sucesso do evento, para o qual são esperados cerca de um milhão de torcedores de todo o
mundo. Agora, quando faltam apenas dois anos, constatamos que muito pouco foi feito. O risco de um
vexame internacional é muito grande.
A Presidente Dilma Rousseff foi sensível ao “choque de realidade” ao comprovar que, sob a ineficiente
gestão do Governo, dificilmente as obras planejadas ficariam prontas a tempo de evitar o vexame a que já
me referi. Daí que enxergou o óbvio: não é possível tocar tantos projetos simultaneamente sem o concurso
da iniciativa privada. Assim, tomou a decisão de privatizar vários aeroportos, mediante concessão, para que
as empresas privadas pudessem aportar recursos e métodos de administração capazes de melhorar o
quadro. De qualquer forma, para dar uma satisfação a seus companheiros de partido, manteve a
INFRAERO como sócia obrigatória das empresas que se interessarem pela construção e ou operação de
terminais aeroportuários – o que, diga-se de passagem, poderá desestimular muitas empresas propensas a
investir nesse segmento.
Vejo nessa mudança de visão do Governo a grande chance de sairmos de uma logística sofrível,
possibilitando ao setor privado investir na infraestrutura. Ainda bem. Agora estamos no caminho certo. Pois
os gastos previstos, nesta primeira leva de concessões, atingem os 133 bilhões de reais. Se a iniciativa
privada fizer o que promete e arregaçar as mangas para trabalhar, e não meter grande parte dessa grana
no bolso teremos muitas obras. Isso não significa que o Estado brasileiro deva abdicar de seu dever crucial,
de continuar investindo – não os atuais míseros 2% do produto interno bruto (PIB) em projetos de áreas
como transportes, energia, telecomunicações e saneamento. Se aplicasse ao menos 4%, teríamos mais 100
bilhões de reais por ano para obras em todo o país.
Precisamos de muito, mas muito dinheiro para tirar o país deste marasmo, cortar os gargalos da
infraestrutura e diminuir, por esse lado, nossos custos de produção. Afinal, são anos e anos de poucos
investimentos e, às vezes, equivocados e geograficamente mal localizados. Mas, no Brasil, tudo se
complica. Vejam só: a medida provisória que criou a nova estatal, a EPL – Empresa de Planejamento e
Logística – já recebeu, de saída, nada menos que 62 emendas parlamentares: muitas delas propondo obras
em currais eleitorais dos congressistas...
A EDUCAÇÃO-A segunda e última vertente que desejo mencionar é a da formação profissional no país.
Com o nosso crescimento – que, aliás, ainda é bem inferior ao dos demais países incluídos no chamado
BRIC, Rússia, Índia e China – começam a faltar profissionais em diversas áreas, inclusive e sobretudo no
nosso campo da Engenharia. Hoje em dia nosso país tem um déficit deengenheiros em várias modalidades.
Segundo estimativas do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e da
Conferência Nacional da Indústria (CNI): - Temos hoje no Brasil 854 mil profissionais inscritos; - Déficit de
20 mil engenheiros por ano; - Até 2014, o Brasil vai demandar 90 mil novos engenheiros. Esta demanda
toda se deve aos fatos: PAC, Minha Casa Minha Vida, Pré-sal, Copa do Mundo de 2014 e Jogos olímpicos
de 2016.
73º Informativo da SemopBH-A³EM –Outubro 2012

16

Muitas empresas, cansadas de procurar inutilmente seus profissionais no mercado, estão sendo forçadas a
contratar primeiro e a habilitar depois o pessoal de que necessita. Além disso, pela lei da oferta e da
procura, nunca se pagou tão bem aos engenheiros, que começam a ser adequadamente remunerados.
No entanto, o Governo e os políticos parece que ainda não despertaram para a gravidade desse fato,
sobretudo tendo em vista que, como é sabido, o mundo está vivenciando uma nova revolução – a era do
conhecimento, da tecnologia e da informação. Isso exige que passemos a investir em Universidades e
Escolas Técnicas, com instalações adequadas, laboratórios, pesquisas, cursos de mestrado, doutorado e
pós-doutorado, inclusive no exterior, em países do Primeiro Mundo. Isso fará com que profissionais do
mercado de trabalho, além da paixão pessoal, possam sentir-se estimulados a se dedicarem à vida
acadêmica, onde poderão, por sua vez, ajudar na formação de profissionais cada vez mais qualificados.
Esses profissionais, devidamente aproveitados, poderão, futuramente, melhorar a qualidade da gestão
pública, aliando competência com honestidade.
Ao contrário, o que se vê, é muitas vezes uma Universidade sem condições de cumprir sua missão, o que
provoca quase todo ano o surgimento de reivindicações e de movimentos grevistas. Acabamos de sair de
uma greve nas Universidades Federais que durou, pasmem, mais de 120 dias. Um semestre inteiro
comprometido. Sem investir maciçamente em educação não seremos uma grande nação. Vejam o exemplo
da Coréia do Sul que, no século passado, a partir da década de 1950, priorizou a educação – e hoje colhe
os frutos dessa opção, com suas empresas ocupando espaços no mundo inteiro...
Se continuarmos a olhar para o que se passa lá fora, não poderemos deixar de mencionar, com tristeza, os
péssimos resultados de nossos estudantes, nos testes e medidas internacionais. Ao contrário do que
acontece na China, por exemplo, que, nos últimos testes promovidos pela “Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico”, mostrou os jovens de Xangai no topo do ranking das melhores notas.
Singapura, cujo progresso todos puderam comprovar, ao assistir à corrida do Grande Prêmio de Fórmula 1,
no mês de setembro, é outro exemplo de avanços fantásticos na área de educação.
Se tomássemos o desempenho econômico de 25% dos países do mundo que mais se têm desenvolvido e
se listássemos todas as principais variáveis que concorreram para isso, ficaria ainda mais evidente o papel
que a instrução desempenhou nesse progresso.
Precisamos insuflar nos governantes brasileiros essa saudável ambição de educar o povo. Está na hora de
o Brasil aumentar sua ambição. If you want, you can – se você quer, você pode!
Temos feito, periodicamente, reformas educacionais, com as famosas “leis de diretrizes e bases da
educação nacional”–que, porém, não têm realizado todas as grandiloquentes promessas com que são
aprovadas. O sistema educacional brasileiro é ainda caótico, e a formação deixa a desejar em termos de
cidadania, de respeito às regras – desde o ensino básico, que precisa ser revolucionado, voltando-se ao
que é realmente fundamental e, possivelmente, descartando grande quantidade de penduricalhos que terão
pouca utilidade na vida futura das pessoas.
No mês passado, no Fórum Exame, realizado em São Paulo, o prêmio Nobel de Economia e professor da
Universidade de Princeton, Paul Krugman, um dos palestrantes, disse com propriedade: “Se eu dissesse
onde é preciso investir, seria nas pessoas, nos jovens. Muitos estão excluídos”. Outro palestrante, este da
Universidade de Nova York, Paul Romer, declarou: “A questão macroeconômica mais importante que o
Brasil tem é elevar a eficácia de seu sistema escolar.”
Conclusão: não adiantará investir muito em infraestrutura se continuarmos falhando em nosso sistema
educacional. Precisamos de gente qualificada para operar toda a tecnologia que caracteriza, cada vez mais,
o progresso dos povos. Nossa Presidente atual fala muito em esforço. Temos que parar de medir o esforço
e passar a medir apenas o resultado: este é que interessa!
AGRADECIMENTOS-Concluindo, prezados amigos, gostaria de dedicar esta homenagem de que fui alvo a
todas as pessoas que me ajudaram ao longo da vida, e pediria permissão aos presentes para repetir uma
frase dita por mim na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, no dia 19 de agosto de 2010, por ocasião da
homenagem aos 20 anos da empresa Nascentes Fernandes: “Bem, com uma frase do sábio Isaac Newton,
retrato toda a minha trajetória: ‘Se enxerguei longe, foi porque me apoiei em ombros de gigantes’.”
Muito obrigado a Ouro Preto, à Escola de Minas, à Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas A³EM, à Sociedade dos Ex-alunos da Escola de Minas de Ouro Preto-SEMOP, à Fundação Gorceix e
especialmente à sua Diretoria, que me acolheram; à Escola Municipal de Realeza, ao Colégio
Tiradentes, de Manhuaçú, ao Colégio Pitágoras, aos amigos, aos meus pais, meus irmãos, todos os meus
parentes, à minha família aqui presente, a todos os colaboradores da NascentesFernandes, aqui
representados por um grupo, aos clientes, aos parceiros, aos professores, aos meus colegas de escola que
aguentaram o “João Pergunta” ou “João Pitágoras”; as duas empresas em que trabalhei nos 10 anos como
colaborador: Tercam – hoje Fidens e Camter e a Engeservice.
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Agradeço à minha terra natal, Matipó-MG – na pessoa do atual Prefeito Fábio Gardingo, cidade que tem
vários engenheiros aqui formados. Agradeço, enfim, a todos os que me incentivaram e acreditaram em mim,
e prometo cada vez mais lutar, por este país e por este planeta. Por último, agradeço ao Primeiro, ao
responsável por tudo – DEUS. Muito obrigado!”João Marques Fernandes, Turma 1980.
3

Prezado Presidente da A EM e Diretor da Escola de Minas:Em virtude de cargos e
encargos que se assumem ao longo da vida profissional, soem acontecer
homenagens, medalhas e outros que tais que sem dúvida nos trazem contentamento
e orgulho sadio. Com tranqüilidade posso afirmar, entre as até então recebidas por
mim, vem juntar-se a que caracterizo como a mais importante e que mais me toca
de perto o coração.Tenho a alegria de , entre ramos materno e paterno, estar na
quarta geração que se liga à Escola de Minas. De fato, meu bisavô, Leônidas
Botelho Damazio, estava entre os,creio, 5 professores chamados por Gorceix a
fundar a Escola de Minas há 136 anos atrás, sendo sua assinatura uma das que
compõem o documento de instalação conservado e em exibição nos dias de hoje. E
nela lecionou por vários anos, alem de temporariamente substituir Gorceix na
diretoria, pela viagem do mesmo à França.Se vivos fossem, estariam completando neste ano, 100 anos de
formatura, turma (único aluno) de 1912, meu avô Leônidas dos Santos Damazio, 100 anos de formatura,
turma de 1912, curso então existente de Agrimensura, César dos Santos Damazio, 80 anos de formado,
turma de 1932, meu pai, Randolpho Trindade Filho, 70 anos de formado, meu tio Cássio Trindade. E
com eles meus tios Cássio Elysio de Figueiredo Damazio e Rubens Trindade comemorariam 69 e 73
anosde graduação.Com êles, além de ter também primos aqui formados, me sinto pertencente a uma
tradição de famílias ouropretanas apesar de aqui não concluir meu curso. Ingressei na Escola, entre os 12
que lograram sucesso numa época em que os vestibulares de Ouro Preto e do ITA despontavam como os
mais difíceis do Brasil e aqui fiquei nos três primeiros anos do curso geral, quando a iniciativa (e a pressa)
de me tornar empresário me levaram à difícil decisão de ir concluir meu curso na UFMG, o que se deu há 50
anos atrás.Mas, como dizia eu certa vez, se entrei e não saí, ainda aqui estou. E tenho sempre
acompanhado a nossa Escola, permito-me chamá-la assim no possessivo, quando ocupei o cargo de
Conselheiro tanto no Conselho Diretor, quanto no Curador da Fundação Gorceix, alem de representar a
FIEMG no Conselho Universitário da UFOP e participar da fundação e diretoria do IIPA, que em certa época
o entusiasmo do Marajó implantou na Escola.No momento em que tantas revoluções se fazem sentir no
surgimento de uma nova era preconizada como a Terceira Revolução Industrial, época da energia renovável
e de novo conceito de sustentabilidade, grandes transformações se exigirão no ensino, mormente na
Engenharia e mais uma vez, tal qual naquele longínquo 1876, surge a oportunidade da Escola de Minas
uma vezmais distinguir-se entre os educandários nacionais, firmando de fato a legenda de uma
Sorbonne brasileira.Da família, trago uma história corrente sobre os primeiros a se ligarem à Escola
Minas:Lá pelos idos de 1910, manhã fria de Ouro Preto, subiam os dois, enfatiotados como então se usava
trajar, meu bisavô e meu avô, pai e filho, professor e aluno, galgando as Escadinhas, rua São José, subindo
rua das Flores e finalmente adentrando a sala de aula da Escola Minas, assumindo ambos seus respectivos
lugares, à mesa do professor e a carteira de aluno. Meu bisavô abria o caderno de chamada à frente e
solenemente convocava:” - Senhor Leônidas dos Santos Damazio.” E, incontinente, levantando-se,
empertigado com o respeito que então se votava aos professores, respondia solene e firme: “Presente!”.
Assim, pois, com forte sentimento de alegria, ao receber esta homenagem, posso assegurar-lhe, senhor
Presidente e Diretor, a qualquer tempo, chamado ou convocado pela Escola de Minas sob qualquer
motivo que venha a necessitar e possa eu ser útil, responderei forte e entusiasmado:--PRESENTE!Márcio
Damazio Trindade, ex-Aluno 1962/UFMG-Honorário daEscola de Minas/2012.
DISCURSO do ORADOR da84ª TURMA 1962 no JUBILEU de OURO em
12/Outubro/2012.
Exmo. Presidente da mesa e todos os demais componentes e presentes que me
desculpo não nomeá-los em vista dos míseros 5’ a mim concedido pela Telma.
Em protesto decidi gastar 10,5’.
Inicialmente, vamos a algumas observações preliminares:
-Inicialmente, devo informar que o processo de seleção do orador que lhes fala
passou por uma intensa votação vencida por unanimidade do único votante.
Tratou-se de um processo deindicação já comum no Brasil, candidato sem nenhum
passado político, no caso, oratório.
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-Vale também esclarecer que a turma de 62 foi a turma “viúva Porcina” do Roque Santeiro, aquela que foi
sem nunca ter sido.De fato, 1962 não teve formatura, estes jovens aqui presentes só vieram a se formar em
1963 devido a uma longa greve estudantil.
-Mas, se 62 não teve formatura, pelo menos merece registro um importante evento que alterou os rumos da
história brasileira contemporânea, o ano do campeonato mundial de futebol do Chile.
Para quem não se lembra do fato, Garrincha havia sido expulso de campo e iria a julgamento para a
próxima partida (a última) já que não existia ainda a suspensão automática do próximo jogo.
Subornamos o árbitro testemunha (um ilustre hermano uruguaio, que depois chegou a reclamar ter recebido
apenas a metade do combinado), Garrincha não foi julgado, jogou e fomos campeões.
Este fato tornou-se um marco na nossa história recente: a corrupção no Brasil passou a existir somente no
futebol.
Se a corrupção acabou no Brasil, o que teria acontecido nestes últimos anos.Muitacoisa mereceria
comentários caso se dispusesse de tempo.Registremos apenas alguns grandes contrastes ocorridos:
-Depois de mais de duas décadas de ditadura militar, censura, perseguições, etc., consolidamos uma
razoável democracia, ainda que com uma classe política pra lá de sofrível.
-A ameaça de um Malthusianismo inevitável tem sido superada pela formidávelRevolução Verde que tornou
o Brasil um dos maiores produtores de grãos do mundo, através de alta tecnologia, agricultura de precisão
orientada por satélites, etc.
Porém, em compensaçãoestamos construindo a reforma agrária mais estapafúrdia do mundo, onde 85
milhões de hectares (50% superior a área do agronegócio) foram cedidos para assentamentos improdutivos,
mesmo porque não existe nenhuma estatística de qualquer produção.
-Tivemos diversos planos falidos de combate à inflação antecipando o vitorioso Plano Real apesar de por
muitos negado e combatido.
-Ressaltemos também que após o ousado Plano Siderúrgico na década de 70, uma vitoriosa privatização
nos anos 90, a siderurgia brasileira vem tendo uma evolução extremamente medíocre, tendo crescido
apenas 75% nos últimos 20 anos; uma vergonha quando comparada com a Coreia (195%), Índia (380%) e
China (900%) no mesmo período.
-E, finalmente, como disse o grande filósofo Millor Fernandes a respeito da queda do socialismo real “o que
derrubou o socialismo foi a falta de capital”!Mas, dois assuntos merecem destaques especiais: a questão
ambiental e o papel da engenharia neste novo contexto.
No plano ambiental, assistimos ao aparecimento e crescimento da consciência ambiental alicerçada no
Brasil na Eco 92.Infelizmente, essa questão da maior relevância do mundo atual, passou a enfatizar temas
de forma polêmica e obtusa.
A palavra sustentável tornou-se um adjetivo inócuo porque repetitivo e compulsoriamente usado para tudo.
Mesmo atividades obrigatoriamente exaustivas, como mineração, foram obrigadas a se tornarem
sustentáveis.
Economia verde tornou-se uma mais uma marca publicitária como a cor dospolêmicos saquinhos plásticos
biodegradáveisfeitos de milho.
A radicalização do Fundamentalismo Climático levou a discussão do Clima da área racional e técnica para
uma nova teologia. Argumentos a favor são repetidos como uma ladainha interminável do único dogma
desta nova doutrina e profissão. Aos céticos da influência exclusiva antropogênica e partidários de outras
teorias como manchas solares, raios cósmicos, etc.é destinada a fogueira da Nova Inquisição.
Pobreza, fome, educação deixaram de ser a prioridade 1 da humanidade; quase ninguém conhece os oito
objetivos do Milênio da ONU mas muitos se preocupam apocalipticamente com o Clima.
No plano específico da engenharia no Brasilassistimos ao papel preponderante do engenheiro na
construção dos sistemas de gestão empresarial.
Nestas últimas cinco décadas, talvez pela boa qualidade das Escolas de Engenharia, em especial da nossa
EMOP, quando comparadas com a falta de objetividade dos cursos de Administração de então, a presença
do engenheiro foi marcante no crescimento das grandes organizações empresariais do país. E, ao longo
desses 50 anos a participação da engenharia foi acompanhando a ampliação contínua do foco da gestão
empresarial.Foram diversas etapas que merecem ser destacadas, engenharia de produção, engenharia
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industrial, engenharia econômica, engenharia de segurança, engenharia de processo que nossa geração
participou diretamente.
-Inicialmente, a questão principal era a produção industrial, o esforço de absorção de técnicas de produção
de países mais desenvolvidos, a adaptação às matérias primas locais, a convivência com recursos
humanos mal formados eram as dificuldades fundamentais. Era a engenharia de produção da época.
-Depois, a necessidade de aumentos de produção e a falta de recursos de investimentos para a aquisição
de novos equipamentos, impuseram uma busca pela produtividade, através de melhor treinamento de
pessoal e incorporação de novos sistemas produtivos, conseguidos através de métodos da engenharia
industrial.
-Quando a variável -custo- incorporou-se ao sistema de gestão deixando de ser mera exigência de
contabilidade fiscal para apuração de tributos sobre a renda, os sistemas de custos foram sendo
implantados, geralmente pelas unidades de engenharia industrial, criando o arcabouço gerencial então
denominado de engenharia econômica.
-A engenharia de segurança, motivo até de chacota nos anos 60, passou a desenvolver procedimentos de
respeito à vida dos trabalhadores além das vantagens econômicas do acidente zero.
-Com a maior abertura ao mercado internacional, já na década de 80, a nova dimensão - qualidade - surgiu
como forma de garantir mercado e atender realmente às necessidades dos clientes. E inspeção apenas não
se mostrava suficiente para o atendimento das novas reivindicações. Era a Engenharia de processo–
Qualidade Total.
Mas quando a quando a dimensão ambiental começou a ser introduzida no processo gerencial, a coisa
mudou de figura.Ao contrário das outras dimensões acima referidas, não houve, no primeiro momento, um
movimento voluntário nas empresas para incorporar as questões ambientais.E o engenheiro, como uma
importante peça no processo vigente de gestão empresarial, passou a ser visto como o responsável pelas
práticas poluidoras das organizações que dirigia e, muitas vezes, um obstáculo às melhorias da qualidade
ambiental.Em resumo, começamos bem, chegamos ao pentacampeonato de gestão e passamos a fazer um
papel feio na área ambiental, às vezes até por ignorância.Finalmente, depois de todo esse amontoado de
questões levantadas e mal analisadas, uma conclusão fundamental para as gerações futuras: “qual o futuro
que nós queremos para a engenharia, em especial para a nossa Escola de Minas”.
Em primeiro lugar, uma consciência ambiental crescente, resgatando o papel importante da engenharia no
processo de um desenvolvimento socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente correto.
Uma engenharia em contínuo aperfeiçoamento técnico e tecnológicopara um uso racional dos recursos
naturais; no desenvolvimento de tecnologias de energia renovável e emsua maior eficiência; na prevenção,
minimização e controle da poluição.
Uma engenharia forte de apoio a pesquisa para atendimento às necessidades das indústrias, assim como
da sociedade. Estamos entre os maiores produtores mundiais de TV, carros, telefones, quase que única e
exclusivamente como meros montadores de pacotes tecnológicos externos.
Uma engenharia com ênfase no desenvolvimento de práticas de gestãoimprescindíveis na consecução
convergente dos objetivos de todos os atores envolvidos nas atividades industriais/ambientais. É um desafio
aos educadores de como incluir esta atividade já nos currículos escolares.
Esse é um dos grandes desafios da engenharia moderna, assumir um papel relevante na questão da
“gestão ambiental”, hoje capitaneada por quem, com todas suas competências, não é familiarizado com as
questões de gestão.
E não confundamos gestão como conhecimento da legislação e de políticas públicas, mas, como a
coordenação eficiente e eficaz dos interesses de todos os atores envolvidos.
Como um advogado, especialista em defender partes de um confronto e afeito às práticas do contraditório
poderia ser um bom gestor? Pode ser quando deixa de ser advogado profissional.
O mesmo com relação a outros profissionais, fundamentais para se ter uma visão multidisciplinar das
questões ambientais, mas, no mais das vezes, despreparados para dirigir a resolução de conflitos.
E finalmente, porém, por ser mais relevante: o papel da mulher na engenharia moderna.
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Ao olhar para essa turma, originalmente de 61 formados, deparamos com um fato incomum nos dias de
hoje: nenhuma mulher!Machismo total!
Aliás, a história da Escola de Minas anota sua primeira engenheira somente em 1957, 81 anos depois de
sua fundação; 9 anos depois veio a segunda; em seu centenário não havia sequer uma dezena.
Felizmente, hoje já contamos com quase 40% de alunas e quem sabe teremos uma virada de gênero ainda
neste século, como já ocorrido em outras profissões antes exclusivamente masculinas.
Certamente, a sensibilidade diferencial feminina muito irá contribuir para a concretização das necessidades
acima indicadas.É o nosso mais profundo desejo e convicção, mesmo porque só tenho filhas, todas aqui
presentes e a quem neste momento presto minha sincera homenagem.Cristina, minha mulher, Marisa,
minha irmã,minhas filhas Carol, Renata, Cris e Luisa, meus agradecimentos pela suas presenças nesta
comemoração.
Porém, minhas caras engenheiras, formadas e formandas, preparem-se para a luta.
Baseado no princípio metafísico da impenetrabilidade (“dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no
espaço ao mesmo tempo”) e em fundamentos mínimos de estatística, se as mulheres passaram a ocupar
40% do mercado, quando era 0% há cincoenta anos, elas haverão de reconhecer terem se tornado as
maiores responsáveis, estatisticamente falando, pelo eventual desemprego masculino no setor.
Porém, como o Brasil tem pouco mais de 2 engenheiros por 10.000 habitantes, enquanto a Coréia do Sul
tem 17, a Finlândia 16, a China 13, com um pouco de esforço haverá lugar para todos.
Minhas caras e meus caros, meu tempo acabou, mas não poderia deixar de comentar o recente julgamento
do STF.Nosso egrégio tribunal vem nos dando lições maiúsculas de como pode e deve crescer nossa
democracia. Está sendo definido um novo paradigma de comportamento social e político.É um momento
histórico para reafirmarmos e praticarmos os princípios éticos de nossa profissão e colocarmos a
engenharia nessa longa estrada de construção da verdadeira democracia que precisamos para nós e para
nossos filhos.Muito obrigado. Rubens José de Oliveira, Turma 1962.

Notas de Falecimentos:
+Lamentamos comunicar que no dia 1º/10/2012 faleceu em Coronel Fabriciano, onde foi sepultado o ex-,
Aluno Engenheiro de Minas, Metalurgista e Civil José Teixeira de Oliveira, Turma 1962, morou na
República Hospício. Na quarta dia 03/10/2012 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 5/10/2012 faleceu em Belo Horizonte, onde foi sepultado o ex-, Aluno
Engenheiro Metalurgista Paulo da Silveira Machado, Turma 1964, neto do ex-Aluno e Professor Geraldo
da Costa Silveira, Turma 1898. Na quarta, dia 10/10/2012, foi feito um minuto de silêncio seguido de uma
salva de palmas. Aos familiares e amigos nosso consternado voto de pesar e solidariedade.

Fotos: Paulo participando de nossos encontros semanais e o seu filho Leonardo.

No dia 30/Novembro/2012 sexta feira–Jantar de Final de Ano
Valor por pessoa R$70,00 – Faça sua Reserva
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