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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 Nº76-Belo Horizonte –Janeiro/2013
Encontros na Quarta-feira, Almoço no Minas II às 12:00 h.

31ª Diretoria da SEMOP BH 2013– Eleita em 05/Dez/2012.
Presidente – Floriano Garcia Costa – Turma 1964
1° Vice – Cláudio de Castro Magalhães, Turma 1974
2° Vice – Antônio Geraldo de Pádua Junior, Turma 1973
3º Vice – Lázaro de Freitas, Turma 1963
1º Secretário– José de Matos Neto, Turma 1964
2° Secretário – Fernando Antônio Peixoto de Villanova, Turma 1979
1º Tesoureiro – João Epifânio de Andrade Lima, Turma 1962
2º Tesoureiro –Hugo Lukschal Soares, Turma 1964
Diretor Social – José Carlos Bicalho, Turma 1976
Diretor Social Adjunto – Haylton Aloise, Turma 1975
Conselho de ex-Presidentes: Presidente - Aloysio Sá Freire de Lima, Turma 1948
Vice-Presidente: João Batista Sabino, Turma 1951, 2ºVice-Presidente: Geraldo de Almeida Fonseca,
Turma 1951. Conselheiros: Romero Machado Correa, Turma 1961, IldeoFantini, Turma 1961, Cyro Cunha
Melo, Turma 1962, Márcio de Carvalho Ferreira, Turma 1963.
Envie-nos noticias: www.semopbh.com.br

Nossa mensagem
Iniciamos o ano do 137º Aniversário da Escola de Minas da UFOP.
No dia 27 de fevereiro por decisão da Diretoria serão entregues aos condecorados a
mais alta insigne da SemopBH, o “Diploma de Menção Honrosa de 2012”, na sua 6ª
Edição, a 23 ex-Alunos no ano que em 55 eventos com a presença de 1681 ex-Alunos.
Também neste ano faremos no dia 20 de março a comemoração do 40º Aniversário da
SemopBH, criada lá nodistante março de 1973, com a 1ª Diretoria: Luiz de Oliveira
Castro, Josafá Martins Moreira, Geraldo de Almeida Fonseca e Lauro Expedito
Esteves Casaes.
Neste ano de 2013 quando a Escola de Minas da UFOP comemora o seu 137º
Aniversário só temos que brindar e congratular. Na centenária jornada de nossa Escola
de Minasas dificuldadesacolocaramno lugar de destaque no ensino, pesquisa e formação
de profissionais nas áreas de engenharia, Minas, Civil, Geologia, Metalurgia,
Ambiental, Produção,Controle e Automação, Mecânica e Arquitetura.
Nosso projeto é fazer um vídeo da Escola de Minas aguardamos colaborações para
concluir e publicar nosso I Anais da SemopBH.
Engenharia é Escola de Minas da UFOP
Nossa missão é manter a chama da tradição “cum mente etmalleo”.
Visite o nosso site e envie-nos colaborações na história da Escola de Minas você é
parte importante. Novas idéias sempre bem vindas.
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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.

96º Livro: “A Benta da Baviera” de Márcio de Carvalho Ferreira, Turma 1963. Autor do histórico e
documento livro “Ouro Preto andPhantons”.

97º Livro: “Rochas e Histórias do Patrimônio Cultural do Brasil e de Minas”, autoria do Geólogo Prof.
Antônio Gilberto Costa, UFMG/1979, com detalhe do Pirulito da Praça Sete BH, e da construção do Palácio
dos Governadores, atual Escola de Minas da UFOP.

Destaque na Revista do Arquivo Público Mineiro, Ano XLVIII-Jan-Dez/2012, pág 146-167, do livro de
Pedro Demóstenes Rache, Turma 1901, “Homens de Ouro Preto”, Memórias de um Estudante, 1954.
Pedro Rache, casou-se com Maria Cândida Cabral,DªYayá, com quem teve 17 filhos, foi o 1º Presidente do
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CONFEA, lutou pela criação da Vale S.A. em 1942, e da Acesita atual Arcelo-Mittal em 1944. Tornou-se o
Patrono dos Engenheiros de Minas que comemoram o dia de seu nascimento como o dia do Engenheiro de
Minas, 10/Julho. O livro é a última obra literária de Pedro Rache, com o subtítulo “Memórias de um
Estudante” indica que se trata de memórias que remetem a seu tempo na Escola de Minas...são
simples, doces e suaves recordações, impregnadas de saudades dos mestre a quem ele diz tanto
venerava e devia, não mais do que um insuspeito depoimento ditado pela consciência de um aluno
agradecido.(sinopse pelo Prof. Geólogo Friedrich EwaldRenger-UFMG).
(comentário: O livro poderia ser reeditado e a história passar para telas de cinema, é muito bonito)

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.

63º Quadro:Bico de Pena de José Pio do Monte, Ouro Preto/1982, no espaço etílico na residência de José
Carlos Bicalho, Turma 1976, em Belo Horizonte/MG.

Visite nosso site: www.semopbh.com.br
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, exibido na TV Canal Brasil. Museu de Ciência & Técnica da Escola de Minas/UFOP:
Atividades,Programação e Informações: http://www.museu.em.ufop.br-3559-3118
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Museu Virtual: Além das novidades que os visitantes encontrarão no Museu, um outro tipo de visita está
disponível a partir de Outubro/2012 a virtual, desenvolvido pela empresa Era Virtual.www.eravirtual.org/pt/

Quartas na SemopBH

Fotos: Primeiro Encontro em 02/01/2013 com brinde com espumante vindo de longe.

Fotos: 1ª Reunião da Diretoria da SemopBH, no dia 09/01/2013, sob a Presidência de Lázaro de Freitas,
ao lado Aloysio, Hugo, José Carlos, Cláudio, Antônio de Pádua, Geraldo, Villanova, José de Matos, João
Epifânio.Frequência normal da SemopBH e muita conversa e troca de idéias no 1.317º Encontro.

Fotos do dia 09/01/2013, 1.317º Encontro da SemopBH.1)Villanova, Ronald,Fernando Machado, Hugo,
José Carlos, Antônio Geraldo, José Mendo. 2) FernandoMachado, Márcio, Cláudio, Luciano, Antônio
Geraldo e José Ary.Luciano
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Fotos Férias vista de netos:os de HugoLukschal Soares, Turma 1964, e do IldeoFantini, Turma 1962.

Foto: Em 16/01/2013, o VP da A³EM Fernando Villanova entregando ao Presidente da Vetorial
Engenharia Romero Machado Correa, a placa comemorativa do 136º Aniversário da Escola de Minas
pelo apoio ao evento, com a presença do Presidente da SemopBH Floriano Garcia Costa e do Conselho
Aloysio Sá Freire de Lima.

Fotospresença na quarta dia 16/01/2013: 1)Hugo, Lázaro, José Ary, Azemar, Fábio Lúcio/Palmas, Sérgio
Barbosa, José de Matos. 2)Villanova, Márcio, Olintho, Marcos José, Marcos Tadeu, Fernando Machado,
Milton Nogueira, Jorge Lesa, Lauro Casaes, Rubens Oliveira e Paulo Furtado.

76º Informativo da SemopBH-A³EM – Janeiro 2013

6

Quarta dia 23/01/2013, 1.319º Encontro com as Visitas ilustres de: Newton Pereira de Rezende, Turma
1948, vindo do Rio autor do Livro “Carajás Memórias da Descoberta”, e Eurico Martins de
Araújo,Turma 1963, vindo de Goiânia autor dos Livros“O Trepidante Caminhar da Humanidade” e
“História das Repúblicas da Escola de Minas de Ouro Preto”este a ser lançado no próximo Doze na
Escola de Minas.

Fotos1)O VP da A³EM Fernando Villanova, Turma 1979, entregando ao ex-Aluno João Villar Etrusco,
Turma 1955, o pin de Jubileu de Ouro de seu irmão in memoriam Éneas Villar Etrusco, Turma 1962, com
a presença de Aloysio Sáfreire de Lima, Turma 1948, Presidente do Conselho, Floriano Garcia Costa,
Turma 1964, Presidente da SemopBH, Paulo Mendes, Turma 1955, e Márcio Damázio Trindade, Turma
1962-Ex-Aluno Honorário. 2)Detalhe da mesa em 30/01/2013.

Encontro nº 1.320 na quarta dia 30/01/2013 a presença de 40 ex-alunos.
Engenharia é na Escola de Minas da UFOP
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“Diploma de Menção Honrosa da Semop-BH 2012” 6ª Edição
Ex-Alunos a serem condecorados no dia 27/02/2013:

Condecorados por ordem de presenças: José de Matos Neto, Turma 1964, João Epifânio de Andrade
Lima, Turma 1962, Antônio Geraldo de Pádua Junior, Turma 1973, José Ary Gomes Adeodato, Turma
1961, Hugo Lukschal Soares, Turma 1964, Fernando Antônio Peixoto de Villanova, Turma 1979, Aloysio
Sá Freire de Lima – Turma 1948, Jorge Wilson Gonçalves Lessa, Turma 1975, Floriano Garcia Costa,
Turma 1964, Marcos José Soares, Turma 1973, Lázaro de Freitas, Turma 1963, Ronald Fleischer, Turma
1965, Cláudio de Castro Magalhães, Turma 1974, João Batista Sabino, Turma 1951,Geraldo Fonseca de
Almeida, Turma 1951, José Mendo Mizael de Souza, Turma 1961, Marcos Tadeu Vaz de Melo, Turma
1962, José Carlos Bicalho, Turma 1976, Fernando Machado, Turma 1965, RenatoShikama, Turma 1971,
Luciano Tavares Siqueira, Turma 1962, Márcio Antônio Pereira, Turma 1964, Sebastião Peixoto Toledo,
Turma 1956.

mais de 24 presenças em 55 eventos de 2012 com a presença de 1681 ex-alunos
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Espaço para Colocações e Comunicados:
A SemopBH envolve ex-alunos e amigos da Escola de Minas com experiência e saber...
Prezados dirigentes da SemopBH, o meu muito obrigado pelo apoio e atenção por ocasião do lançamento
do meu livro em 19/12/12.Foi um encontro muito feliz, em que pude participar com todos os ex-colegas
presentes da Escola de Minas de Ouro Preto, da minha emoção, da minha alegria em fazer dedicatórias no
meu livro.Encontros como este só vêm confirmar a tradição da nossa querida Escola de Minas, com o
registro sempre lembrado do slogan “ Cum Mente et Malleo”. Viva a Escola de Minas de Ouro Preto! Viva a
SemopBH! Abraços, Fernando Lisboa.
Ricardo Monteiro Lara, Turma 1989, engenheiro metalúrgico, foi nomeado Diretor Industrial da Hydro
Paragominas (PA), Mineração de Bauxita, assumindo a nova posiçãoem 1º de janeiro de 2013. Unindo-se à
Hydro, em fevereiro de 2011, passou vários anos na Vale/ Alunorte, onde teve posições de liderança,nas
áreas de sistemas de gestão, HSE e qualidade. Antes disso, passou 17 anos na Albras, em várias funções
comogerente geral de Redução e Fundição, de 2001 a 2007. Em 2010, ele assumiu a posição de gerente
geral de Sistemasde Gestão e continuou, como tal, após a Hydro comprar a área de alumínio
daVale,noBrasil.
Gostaria de informar que os três tomos da RevueScientifiquedoados em outubro de 2012, já foram
cadastrados na Biblioteca de Obras Raras da Escola de Minas e restaurados pelo Laboratório de
Conservaçãodesta Biblioteca.Att. Renata Ferreira dos Santos - Bibliotecária - SISBIN/UFOP
Teatro da EMOP: Cum Mente é Melhor.
Milton Nogueira vem sugerir a idéia de um teatro amador
produzido por colegas da SemopBH.
Ele sugere a peça "A Ceia dos Cardeais", do português
Júlio Dantas. Famosa na comunidade ouro-pretana pela
zombaria de estudantes da Emop e considerada injuriosa
pelo público irado, a peça nunca mais foi representada em
Ouro Preto. No entanto, ela é encantadora e parece ter
sido escrita para ex-alunos da Escola de Minas.
Noite alta no Vaticano, em Roma, três cardeais
aposentados garimpam fatos recônditos de suas vidas e
buscam explicações no lugar errado, o veio da religião.
Nem tragédia, nem comédia, seria uma linda love-story,
uma rapsódia, um crime? Com apenas três personagens
falantes, a cena tem também dois fâmulos e três bailarinas
jovens representando Três Musas.Teatro amador não precisa ser ruim e pode até mesmo ser muito bem
feito, dependendo do empenho dos participantes e do número de ensaios. Cada colega escolheria uma
função no palco ou na produção, tais como diretor, ator, ponto, iluminador, técnico de som, técnico de voz,
figurinista, RP, organizador de teatro. O primeiro ensaio seria uma leitura do texto, em voz alta, para permitir
a cada um escolher o personagem a interpretar. A partir daí, seriam feitos ensaios semanais, cena por cena,
sob uma direção de arte. Semanas antes de ir ao palco, haveria dois ensaios gerais, com figurino, luz, som
e texto completos.
Podem crer, é muito fácil de montar e extraordinariamente magnética e culturalmente atrativa. Mas, o
melhor mesmo é a paixão, crescente a cada ensaio, numa espécie de cachaça geral.
Milton convida reunião geral para discutir a produção:
dia 20 de fevereiro, quarta, 19:00h. Local: apto de Milton, Tel 8828 3225, email milton41@me.com.
Se de interesse, Milton pode enviar o texto digital completo da peça e o elenco de personagens e demais
papéis.
O tempo e os costumes. Antes nos considerávamos estudantes ou ex-alunos da Escola de Minas de
Ouro Preto da UFOP, hoje o que vemos em vídeos da UFOP, Programas de Extensão e mesmo
informações em revistas técnicas com ex-alunos é engenharia da UFOP, será que são os costumes com
o tempo?
A seguir apresentamos a Notícia no Jornal da Vale. (enviada por Antônio Geraldo de Pádua
Junior, Turma 1973).
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Escola de profissionais de ouro

Cientistas trabalham no Laboratório de Mineralogia e Geologia da Escola de Minas de Ouro Preto (MG), num registro de
1925

Você sabe qual a relação da Escola de Minas de Ouro Preto (EMOP) com a nossa empresa e a história da
mineração no Brasil? O passado pioneiro no mapeamento geológico e na pesquisa científica tornou a escola
uma referência no estudo de minérios. A formação de excelência da instituição fez com que diversos
profissionais que passaram por lá fizessem parte da Vale, basta lembrar de nossos dois primeiros
presidentes, Israel Pinheiro e Dermeval Pimenta. Até hoje, boa parte da nossa mão de obra vem das listas de
formatura da EMOP, que virou parte da Universidade Federal de Ouro Preto, desde 1969.
Em pouco mais de 30 anos após a fundação, os engenheiros formados pela Escola passaram a ditar os
rumos da política mineral no País. Foram milhares desde então, entre eles Getúlio Vargas, que teve uma
rápida passagem pela instituição. Os estudantes saíam a campo atrás de novas jazidas e o setor de
mineração dava mais importância à estratégia. No Congresso de Estocolmo (1910), evento que mostrou ao
mundo as potencialidades minerais brasileiras, o mapeamento geológico do subsolo do nosso País foi feito
pelos primeiros profissionais formados na casa. Hoje, mais que a bela sede erguida no centro da cidade de
Ouro Preto, a escola forma 72 novos geólogos e engenheiros de minas a cada ano. "A Escola de Minas da
UFOP é uma das melhores Instituições acadêmicas na área de Mineração e Geociências. Para a Vale, as
parcerias com a EMOP garantem o acesso a conhecimento e tecnologia de ponta", destaca Luiz Mello,
diretor-presidente do Instituto Tecnológico Vale (ITV).
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Detalhes das fachadas principal e lateral do prédio que abriga a instituição

137 anos de história
A EMOP foi fruto do esforço pessoal do imperador Dom Pedro II, que tinha planos de estudar melhor as
riquezas minerais do Brasil. Ele convidou AugusteDaubrée, seu colega na Academia de Ciências de
Paris e diretor da Escola de Minas de Paris, para liderar o projeto de construção de uma instituição
voltada para o estudo do subsolo brasileiro. Daubrée, que não podia se ausentar da França, indicou o
também francês Claude Henri Gorceix para a missão. Foi então que, em 1876, Gorceix fundou a Escola
de Minas de Ouro Preto e uma nova maneira de olhar para a riqueza mineral do país.

Nota deFalecimento:
Faleceu no dia 07 de janeiro de 2012, o SrGeorges Louis Minvielle com 102 anos de idade. A sua história
de vida está intimamente relacionada com a história da Magnesita, da qual foi um dos fundadores. Georges
Minvielle nasceu na cidade de Pau, no sul da França, junto aos Pirineus, tendo lá completado seus estudos
básicos, e viajado para o Brasil ainda bem jovem com o intuito de realizar um grande sonho: vencer na vida.
Pesquisando um projeto promissor, encontrou no DNPM do Rio de Janeiro uma amostra de um mineral
muito branco que estava rotulada como Magnesita, cuja procedência indicada era interior da Bahia. Junto
com seu sócio, o também francês Pierre Cahen, internaram-se pelo sertão baiano, sem estradas razoáveis
num Ford-29. Na cidade de Jequié encontraram um garimpeiro de esmeraldas que conhecia o local onde
ocorria um minério semelhante ao da amostra era a Serra das Éguas em Bom Jesus dos Meiras, hoje
Brumado, chegando em Brumado em lombo de burro, em Pirajá (local da amostra) e Pedra Preta, que os
impressionou pelo volume dos afloramentos de magnesita.Voltando ao Rio de Janeiro, registraram as
concessões dos locais no DNPM e fundaram a Magnesita Ltda em 1939. Não possuindo recursos para
desenvolver projetos, contataram o banqueiro Antônio Mourão Guimarães, que aconselhado pelo seu
amigo Louis Ensch, presidente da Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, investiu no negócio de refratários
fundando a Magnesita S.A em 1942, tendo o SrMinvielle sido eleito diretor da nova empresa. Estudos
geológicos em Pedra Preta indicaram grandes veios de talco compacto de alta pureza junto à mina de
magnesita. Georges Minvielle foi então responsável pelo primeiro projeto industrial da Magnesita S.A:
otalco. Foi construída uma fábrica com moagem e classificação de talco no Rio de Janeiro, começando a
produzir em 1943 talco moído principalmente para cosméticos e produtos farmacêuticos. O SrMinvielle foi
responsável pelo negócio talco da Magnesita S.A durante todo o tempo que foi diretor da empresa até a sua
aposentadoria, tendo colaborado extraordinariamente com o desenvolvimento do setor. Ele também foi o
pioneiro nas exportações de sínter para a Europa. Na época só havia o sínter M-10 e as exportações foram
iniciadas para a França, Espanha e Alemanha.GeorgesMinvielle foi um exemplo para todos que tiveram a
felicidade de conviver com ele, devido ao seu comprometimento, perseverança e otimismo com que dirigia
todos os seus projetos. Homenagem da SemopBHpelos ex-funcionários da Magnesita que lá trabalharam
até se aposentarem Álvaro Lúcio, Turma 1949, Lauro Expedito Esteves Casaes, Turma 1961 e Marcos
José Soares, Turma 1973, que nos enviou este texto.
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