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77º Informativo da SemopBH-A³EM – Fevereiro 2013 

 

 
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 Nº77 - Belo Horizonte – Fevereiro/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 
Secretário  – José de Matos Neto, Turma 1964 
2° Secretário – Fernando Antônio Peixoto de Villanova, Turma 1979 
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, Ildeo Fantini, Turma 1961, Cyro Cunha 
Melo, Turma 1962, Márcio de Carvalho Ferreira, Turma 1963. 
 

Envie-nos noticias: www.semopbh.com.br  
              

Nossa mensagem 
 
 2013  a SemopBH comemora 40 anos. 

Neste ano de 2013 quando a Escola de Minas da UFOP  comemora o seu 137º 
Aniversário , 137 anos é um marco que demonstra um futuro privilegiado para uma 
instituição que tem um passado e participa no crescimento da Engenharia do Brasil  

A Escola de MInas  de hoje tem 2.980 alunos  divididos nos 9 cursos, 357 em 
Minas, 360 em Civil, 350 em Metalurgia, 372 em Geologia, 314 em Arquitetura, 340 em 
Ambiental, 383 em Controle e Automação, 351 em Produção e 153 em Mecânica, 174 
Professores  e 60 Técnicos Laboratoristas-Administrativos. 

 Nesta centenária jornada de nossa Escola de Minas  as dificuldades a colocaram 
no lugar de destaque no ensino, pesquisa e formação de profissionais nas áreas de 
Engenharia, Minas, Civil, Geologia, Metalurgia, Amb iental, Produção, Controle e 
Automação, Mecânica e Arquitetura . 

Neste informativo as notícias de nossa 6ª Edição de nosso “Diploma de Menção 
Honrosa da SemopBH 2012 ” quando homenageamos 23 ex-Alunos que tiveram mais de 
24  presenças/participações nos encontros semanais da SemopBH. 
 Vamos participar das comemorações do 40º aniversário da SemopBH, na quarta 
dia 20/03/2013, durante nosso almoço de encontro. 
 Agende uma quarta para ver de perto o encontro da SemopBH no Restaurante do 
Minas II, Mangabeiras/BH, momentos de descontração e muita conversa boa, Venha! 

Engenharia é Escola de Minas da UFOP  
  

Nossa missão é manter a chama da tradição “cum ment e et malleo”. 
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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. 
 

  
98º Livro : “Água e Mudanças Climáticas” , autoria do ex-aluno Milton Nogueira da Silva, Turma 1964. 

 

 
99º Livro: “Ventos do Sul nas Montanhas de Minas”,  de Maria Olívia A.B.P.Couto-Senai-MG 1992, 
biografia do ex-aluno Américo Renné Giannetti , Turma 1923. Fundador em 8 de julho de 1934  com 
Simâo Woods de Lacerda , Turma 1918, da Eletroquímica Brasileira S/A-Elquisa em Saramenha/O uro 
Preto  a primeira indústria de alumínio no Brasil. Também foi Prefeito de Belo Horizonte entre 1951 e 1954. 
Na edificação da fábrica contou com a competência dos abnegados engenheiros Raimundo Campos 
Machado , Turma 1937, Walter José Von Krüger , Turma 1938 e Nicodemus de Macedo Filho , Turma 
1940. Um ideal brasileiro encerrado por dificuldades políticas em 06/Junho/1950, quando o Bco do Brasil 
transferiu à Aluminium Limited do Canadá os seus direitos creditórios contra a Elquisa. 
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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. 
 

 
64º Quadro : Óleo em tela, República Castelo dos Nobres  na residência do ex-Aluno Israel José 
Barbosa , Turma 1979, na Bahia. 
 
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.  

Programação de Março 2013  

01-Sexta-feira – 17h - Palestra "Conservação preventiva em museus: uma ação coletiva” – 
Conservador/Restaurador Edson  Fialho de Rezende 
02–Sábado – 20h – Reabertura do Observatório Astronômico à visitação pública (as exposições dos setores 
de Astronomia, Topografia e Desenho encontram-se fechados devido a obras de reforma no telhado)  
02 e 03, 09 e 10, 16 e 17, 23 e 24 - Sábados e Domingos – 14:00 às 16:00h - Intervenções Cênicas da 
Personagem Juju nos setores do Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da UFOP  
05–Terça-feira – 13 às 17h - Ciência Divertida - Atividades de Geociências: Paleontologia e Mineralogia – 
Profa. Maria Paula Delicio – Departamento de Engenharia Geológica EM/UFOP e bolsistas do Projeto 
Museu Educa/PROCIÊNCIA/PROEX-Parceria Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas/UFOP, Pró-
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reitoria de Extensão, Programa UFOP com a Escola e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES)  
 05, 12, e 19–Terças-feiras–14 às 16h- Seções do Planetário Inflável (Projeções de estrelas e constelações) 
13–Quarta-feira – Reabertura do Setor de Siderurgia - Parque Metalúrgico/Centro de Artes e Convenções 
da UFOP à visitação pública 
19 e 26–Terça-feira – 13 às 17h - Programa Jovens Talentos - sub-projeto Ciência Divertida: Atividades de 
Fotografia Pinholle – Profa. Gabriela de Lima Gomes e Restaurador Edson  Fialho de Rezende  
Departamento de Museologia da UFOP 
22–Sexta-feira – Abertura da Exposição Temporária com acervos dos Setores de Astronomia, Topografia e 
Desenho–Sala de Exposições do Museu da Ciência e Técnica da Escola de Minas da UFOP 
30–Sábado – 20h – Observatório Astronômico fechado à visitação pública - recesso de Semana Santa. 
 
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/ 

Semop-Rio. Promoveu na quarta dia 20/02/2013, uma palestra “Ouro, a evolução do preço desde o 
tempo de Isaac Newton e as regiões produtoras no Mu ndo e detalhes do Brasil ”, por Darcy José 
Germani, Turma 1957. Às 12,30 horas no anexo ao Restaurante do Jockey Club, Andar 11A  
 
Semop-Rio Diretoria 2013 : Presidente: Eduardo Marques - V.Presidente: Ronaldo Jorge Alves, Secretario: 
Marcio von Kruger – 2º Secretario: Fernando Toledo, Tesoureiro: Victorio Siqueira - 2º Tesoureiro: Alberto 
C. Almeida, Diretor Social: Roberto Machado - 2º Diretor Social: Jose Fernando Durães Saraiva, “Nossos 
votos de sucesso e que mantenham a chama de nossa t radição ” 
 
Convocação da Turma de 1958 : José Aloisio Paione convida aos 10 da Turma de 24 a encontrarem no 
Doze em Ouro Preto para comemoração do 137º aniversário da Escola de Minas e Metalurgia da  UFOP. 

 
Quartas na SemopBH 

 

 
Fotos: 1) Segunda Reunião  presente José de Matos, Cláudio de Castro, Floriano Garcia(Presidente), Hugo 
Lukshal, Antônio de Pádua, Jose Carlos Aloysio Sá freire de Lima, e Fernando Villanova, 2) O ex-Aluno 
José Fernando Durães Saraiva , Turma 1962, da Semop-Rio recebendo o “Diploma de Ex-Aluno 
Visitante da SemopBH 2012” , do Presidente Floriano Garcia e do ex-Presidente Antônio Geraldo de 
Pádua Junior.  
 

Na quarta feira de cinza, dia 13/02/2013 por manute nção do Restaurante não 
tivemos o encontro. 
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Dia 20/02/2013 – Sorteio de Brinde enviado pelo Armênio Antônio Barbosa Queiroz, Turma 1975, TAQ 
Logística,  o sorteado recebendo de Hugo Lukschal, Álvaro Lúcio, Turma 1949. 
 

 
Diploma de Menção Honrosa 2012 em sua 6ª Edição mar ca firme de nossa Tradição 

 
1)O Presdente da SemopBH Floriano condecorando os 2 Semopianos mais presentes em 2012, João 
Epifânio e José de Matos, com a presença de Aloysio e de Hugo. 2)O Presidente Floriano entregando o 
Diploma a Aloysio e Lázaro. 
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O Presidente Floriano, na presença de Aloysio, condecorando Ronald e Marcos José. 2)O Presidente com a 
presença de Hugo condecorando Márcio Pereira e José Carlos. 
 

 
1)Floriano condecorando José Ary e Hugo Lukschal, com a presença de Márcio. 2)Floriano condecorando 
João Sabino e Cláudio de Castro.  
 

 
1)Floriano condecorando Jorge Lessa e Fernando Machado 2)Floriano condecorando Fernando Villanova e 
Geraldo Fonseca. 
 

SemopBH 40 anos de Tradição Emopiana  
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1)João Epifânio o mais freqüente de 2012 entregando a condecoração do Presidente Floriano e de Luciano 
Siqueira. 2)Os semopianos no dia 27/02/2013, dia do Diploma de Menção Honrosa da SemopBH 2012. 
 
Senhor presidente da 31ª Diretoria da SEMOP BH . 
Agradeço a comunicação. Estou muito honrado em receber esse Diploma. A SEMOPBH é um espaço virtual 
que usamos por sentirmo-nos vinculados até hoje à nossa querida Escola de Minas . E nesses encontros, 
que compareço sempre que posso, sinto-me adolescente aluno convivendo alegre e despreocupadamente 
com excelentes colegas, sérios, inteligentes, estudiosos. E isto nos ajuda a bem viver. Pretendo 
comparecer, com muita honra. Cordial abraço do amigo e admirador. Aloysio Sá Freire de Lima , Turma 
1948 
 

Lembranças Centenárias Tradições 

 
Diploma do I Encontro dos Emopianos Nativos , realizado no Doze de 1978, no 102º Aniversário da 
Escola de Minas e Metalurgia da UFOP e do II Encont ro em 1979 . Na ocasião na Escola encontravam-se 
matriculados em torno de 90 alunos nativos sendo que 68 participaram do Encontro na Casa dos Antigos 
Alunos  antes da reforma, numa banheira fizemos o freezer para cerveja gelada, capinamos e podamos o 
mato que existia lá, foi uma festa que começou às 8 da manhã e acabou a luz de vela por volta das 20 
horas no sábado do Doze, na comissão participaram Geraldo Cardoso Malta e William Augusto Guedes, 
Luiz Henrique Lisboa e Fernando Antônio Peixoto de Villanova, Milton José dos Santos e Antônio Carlos 
Pinto da Rocha, José das Graças Carneiro e Cláudio José dos Santos. O destaque foi a pinga escura 
levada pelo Geraldo Emiliano de Souza , trazida de Paracatu de Cima distrito de Mariana, 10 litros que 
evaporaram, a festa se repetiu em 1979. Neste encontro foi homenageado de acordo com Dr. Paulo 
Andrade Magalhães Gomes , Turma 1921, que liberou a casa para nosso encontro, o Prof. Cristovam 
Colombo dos Santos , Turma 1914, o mais antigo ex-Aluno nativo. No ano seguinte em 1979 o 
homenageado foi o Dr. Paulo . Os diplomas foram feitos na Gráfica da Escola de Minas/UFOP com apoio do 
Sãobartolomense José Beraldo Moreira /Eterno Presidente de Honra do E.C. Rosário e Sr Firmino que 
eram os chefes da gráfica. 
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Um retiro no Colégio Arquidiocesano: Francisco Sayão Lobato(1947), José Lins Albuquerque(1947), Camil 
Caram(Dentista), Aloysio Sá Freire de Lima(1948), José Amaury Aragão Araújo(1947), Geraldo Maia(ITA), 
José Salvador Avisa(1950), Antônio Barros Mendes(Farmácia), Raymundo Lins Albuquerque((Farmácia), 
Roberto Lacerda(Jornalista)......agachados, José Geraldo Vieira(1950), Ivan Albuquerque Monteiro, Antônio 
Cláudio Freire de Lima(UFMG/1948) e José Penha Cisne(1949).  

 
Encontro de ex-Alunos da esquerda José Fiúza de Magalhães(1949), Severiano de Moraes Sarmento 
Neto(1949), Celso Emygdio de Moraes Sarmento(1949), Francisco José de Carvalho Brito(1952), Olav 
Smith(1948), Alexandre Misk(1949) Belmiro Dias de Siqueira(1949), Aloysio Sá Freire de Lima(1948) e 
assentadas as esposas.(as fotos 1 e 2 enviadas Aloysio Sá Freire de Lima)  
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Encontro de Amigos da Turma de 1948, Aloysio Sá Freire de Lima  e Luiz Marzano Filho , na 
comemoração de aniversário em Janeiro/2013. (enviada por Aloysio Sá Freire de Lima). 

 
Engenharia é na Escola de Minas da UFOP 136 anos de  Tradição 

 

 
Recorte do Estado de Minas-09/04/1981, do falecimento em fevereiro/1981 do Dr. Rômulo Soares 
Fonseca , Poli-Rio/1923, 13º Diretor da Escola de Minas  11/1964 a 03/1968.(Aloysio Sá Freire de Lima) 
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Imagens do bonito calendário da República do Deuses , enviado pelo ex-Aluno Fabrício Fernandes Vieira, 
Turma 2011. 

 
Espaço para Colocações e Comunicados: 
A SemopBH envolve ex-alunos e amigos da Escola de Minas  com experiência e saber...  
 
Discurso feito em evento na Fundação Gorceix para 1 00 formandos dos cursos de Engenharia da 
Escola de Minas de Ouro Preto-UFOP. A Engenharia e a Evolução Industrial. Janeiro/2013  

        Introdução- 
        Surpresa e contentamento do convite por estar junto a tantos colegas em 
torno do fascínio da Escola de Minas.  A escolha do tema sugerido a mim, difícil 
de colocar em poucos minutos, melhor a demandar noites  de tertúlia como nos 
velhos tempos de república, nas madrugadas em torno do bagulho. 
         Momento atual: 
         Coincidência de estarem iniciando um novo estágio na vida, decisiva na 
realização dos sonhos alimentados ao longo da juventude. Respondendo a 
indagação e o futuro? Para turma de unidade avançada da UFOP, dizia eu do 
ambiente até então - convívio, estudos em comum, dificuldades compartilhadas, 
alegria, responsabilidades como que divididas. E mais dizia a soleira de repente 
com a graduação, separando o até então do início de carreira, a ansiedade com 
o desconhecido, o peso em demonstrar o aprendizado e, sobretudo, a sensação 
de isolamento. Mas não precisa ser assim, como acabaremos por concluir 

       Os ciclos evolutivos: 
Aparentemente girando a passos coordenados e velocidades brandas, o sentimos assim no avançar 

de nossas vidas, o mundo atravessa ciclos e estágios em que o desenvolvimento das civilizações se obtém 
e se conquista através da mente humana em contínuo adestramento e lapidação. 
 Entretanto, quanto mais se ramifica a técnica, mais exigências se apresentam, com a consequência 
do implemento diria exponencial deste desenvolvimento. Das imensas eras do predomínio do campo na 
vida das pessoas, passamos no princípio cautelosamente à incrementação das aldeias, depois vilas, 
cidades e hoje estupendas metrópoles. Da mesma forma, os meios de sobrevivência, a necessidade de 
domínio entre as nações e a busca do conforto e comodidade a que se entrega o ser humano, fatores os 
mais diversos vêm proporcionando uma alternância de ciclos evolutivos, que volta e meia irrompem como 
uma verdadeira revolução de idéias e inventos a provocar igual movimento no seio industrial. 
           E os ciclos cada vez mais se separam por períodos curtos tamanho o aumento da velocidade que a 
ânsia de criar e crescer provocam a cada degrau acessado. Aqui mesmo, pessoas de meus tempos de 
estudante podem atestar o quanto testemunhamos em avanço científico. Da régua de cálculo e tabela de 
logaritmos usados no científico e princípio do curso superior, logo nos chegou a maquininha de marca 
CURTA, vieram as calculadoras da CASIO, logo  logo os computadores, no início pequenos monstros, hoje 
cada vez mais diminutos mas com infinitas mais funções. (Meu tempo de empresário iniciante, 50 anos 
atrás - o avanço da telefonia). Fato é que as grandes conquistas da humanidade e seus avanços se 
destacam em um período pouco maior de 100 anos, frente a milhares de anos da presença do homem na 
Terra! E três revoluções, assim diríamos, ocupam lugar de destaque nesse panorama de conquistas, 
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quando as grandes revoluções econômicas na História ocorreram pela convergência de novas tecnologias 
de comunicação com novos sistemas de energia. 
      A primeira baseou-se na energia gerada a partir do carvão, introduzindo a máquina a vapor e, daí, o 
aparecimento do cilindro a vapor, depois a prensa rotativa e o linotipo, proporcionando a difusão da 
comunicação e consequente alfabetização em massa. E ainda temos tantos em nosso País que nunca 
tiveram uma oportunidade de ao menos aprender a ler! 
       A segunda , assistindo ao avanço da comunicação pelo telefone, rádio e mais tarde a televisão, teve 
o binômio atendido pelo motor de combustão interna movido a gasolina.   Entrava assim o petróleo como o 
grande impulsionador do progresso, com o ponta-pé inicial dado pelo advento  do automóvel, explosão 
quantitativa das fábricas, das cidades, estradas, geradoras de eletricidade, tudo em fim que nós podemos 
atestar por estarmos vivenciado estas descobertas e novas conquistas em nosso dia a dia. 
       A que colocamos como terceira e se identifica também com seu início de vida na carreira 
profissional, pontifica hoje nas tomadas de decisão seja no cunho técnico, seja de cunho econômico e 
político.  Resultante mais uma vez da união comunicação-energia, dá ainda seus primeiros passos frente a 
um inegável declínio da era anterior, a despeito de aqui e ali surgirem notícias de novos mananciais a 
alimentar a esperança nos tempos de maior fartura e progressos normais à escalada da humanidade. 
      Defendida por cientistas de peso e entidades e associações em várias partes do Mundo, parece não 
haver mais dúvida quanto à chegada deste novo ciclo, destinado a causar o mesmo impacto que 
ocasionaram a Primeira Revolução Industrial no século XIX e a Segunda no século XX. 
       Assim, uma sociedade acostumada a estilo de vida econômica , social e política baseado em 
combustíveis fosseis deverá migrar-se para relações colaborativas e distributivas de um novo momento 
industrial, que chamaremos verde, ou seja, das energias renováveis ora se conjuminando com o formidável 
reinado da tecnologia de comunicação da internet. 
     Ensina-nos o pensador social Jeremy Rifkin que cinco pilares serão a base de toda esta nova fase 
da vida do homem: a introdução e uso da energia renovável, a transformação das unidades patrimoniais em 
microgeradoras de energia, o emprego de hidrogênio e outras tecnologias de armazenamento nas 
edificações , uso da internet para criar redes de compartilhamento e a transição da frota de transporte para 
veículos movidos a células de combustíveis ou elétricos. Eis, pois, o futuro que se descortina à nossa frente. 
      O Brasil, mais uma vez , se mostra privilegiado pela natureza, para não falar por Deus, por não 
querer atribui-lhe o papel de injusto com outras nações. Pena que, se assim nos beneficiamos-nos com os 
bens naturais, nos imobilizamos com a massa de males humanos que nos assaltam pela incompetência dos 
governantes, pela falta de instrução, pela violência e pela corrupção. 
      Mas aí estão, à espera de que as desfrutemos, a energia hidráulica (esta felizmente até agora bem 
aproveitada dos grandes rios, faltando a micro geração de rios e córregos locais), a energia eólica (com 
apenas 1% de aproveitamento), a energia termo solar o fotovoltaica, sem falar na produção de etanol, 
exploração de ondas do oceano e marés em nossa vasta cota atlântica sem falar na conversão de dejetos 
sólidos e esgoto em energia nas principais áreas urbanas.  Tudo isto a nos proporcionar oportunidades de 
desenvolvimento técnico, científico, obras inúmeras, trabalho e formação de mão de obra qualificada. 
      Exemplos desta ainda tímida entrada já nos cercam, estão aí as primeiras ações na construção de 
edifícios e casas inteligentes, o agora programa Smart Grid no aproveitamento da comunicação entre 
consumidores e concessionárias, inúmeras soluções que tive  oportunidade recente de compartilhar com 
empresas lançando equipamentos sofisticados de armazenamento  de energia e monitoração de 
equipamentos elétricos a garantir maior eficiência e aproveitamento completo de sua vida útil. 
        É a humanidade em marcha, onde vocês, formandos, irão pontificar contribuindo com o que desta 
centenária Escola de Minas levam a engrandecer o Pais , num atestado vivo do que aqui aprenderam e pela 
sua competência irão desenvolver. 
        E, se se estende a nossos pés e principalmente aos seus que ora iniciam sua carreira, primordial é 
a importância da Engenharia, base de todo saber voltado ao crescimento da humanidade. Daí esperar-se 
modificações ou adaptações no próprio ensino da Engenharia, indispensável sua adaptação aos novos 
tempos que se iniciam, sem perder a educação de base, fundação primeira de onde se erguem os alicerces 
do nosso desempenho profissional. 
        Nosso País necessita de engenheiros, lamentável nossa diferença frente a outros países em 
desenvolvimento, tais como China, Índia e Coreia, que souberam ,no devido tempo, reerguer-se do atraso 
educacional e hoje apresentam brilhantes resultados em termos científicos e econômicos  
        E forçosamente a chegada dos novos tempos está a exigir-nos uma dedicação total à educação não 
só dos que já vêm caminhando nos tortuosos caminhos de seus programas escolares mas principalmente 
dos que irão iniciar sua formação. E, se esperamos e desejamos se formulem novas grades curriculares a 
conformar desde cedo a vocação  que se inicia, paradoxalmente devemos também iniciar a atualização de 
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uma imensa massa de mestres assim titulados, mas desprovidos de uma estabilidade financeira que lhes dê 
o justo retorno à missáo que, não só os pais, mas toda a Nação a eles confiam. 
         A sala de aula, aqui me aterei à Engenharia, há que passar por profundas modificações, não 
podemos fugir a uma base que vai sendo esquecida e que muitas vezes é objeto de nosso questionamento 
- a que serve?- e mais tarde de súbito nos acordamos - serve para nos fazer raciocinar. Nada de resolver 
uma raiz quadrada pelo simples apertar de uma tecla da mais humilde calculadora, porém de aprender 
como fazé-lo, num belo exercitar o pensamento. Professores não podem fixar-se à produção de papéis 
muitas vezes pela necessidade de exigências de mestrado a acrescentar valores monetários que o infeliz 
governo não se preocupa em dar-lhes pela verdadeira tarefa que é de acompanhar pari passu o 
crescimento intelectual do aluno a ele confiado. Alunos não podem entregar-se ao simples passar de ano, 
ao ócio e prazeres que a jovem idade lhes desperta (e Ouro Preto tem permitido noticiário bem negativo a 
respeito), mas entregar-se com toda dedicação ao aprendizado da carreira pela qual optaram, pois o 
sucesso não somente será egoisticamente de cada um, mas de todo ciclo que os cercou, a partir da família, 
da Escola e dos mestre que os acolheram, dos amigos que os ajudaram e, finalmente , de toda a Nação da 
qual o progresso e a riqueza resultam do somatório do que cada um individualmente alcançou. 
       Daí que aquele sentimento de isolamento que assalta o primeiro dia do recém formado pode e deve 
deixar de existir, quando o cooperativismo aplicado ao ensino, o contacto sadio com as empresas 
produtoras, a ciência atualizada recebida pelos mestres participativos, há desde os primeiros bancos 
escolares de mantê-los integrados e preparados para alçarem largos vôos de realizações. 
       E a Escola de Minas, neste agitar de inovação que vem agitando e vai mais ainda agitar o avanço 
da Engenharia, como precursora que foi de seu Ensino no Brasil, tem à frente, num desafio a seus 
dirigentes , professores, funcionários e alunos, além a meu ver, pelo objetivo com que foi criada ,a 
Fundação Gorceix. Mais que desafio, o dever de projetar e lançarias bases de um novo Ensino, chamando 
suas co-irmãs a compartilhar as lutas que então se desenham. 
     E, despeito do complemento que lhe  queiram dar, já nos tempos de meu bisavô , meu avô e meu 
pai, chamada "de Ouro Preto", no de tios meus "federal de Ouro Preto", no meu tempo "Nacional da 
Universidade do Brasil" e agora "da UFOP", seja ela sempre, para orgulho e amor de todos nós e da cidade 
berço  a  ESCOLA DE MINAS DE OURO PRETO  ! 
       Em fim, desejo que defendam sua carreira em todos os momentos, pois a Engenharia pensa, 
propõe, planeja, projeta, calcula, produz, edifica, transpõe, possibilita, participa, congrega, transforma, 
reforma, cria, submerge e imerge, revoluciona, muda, inova, liga, cresce e enriquece, avança, gera e 
fecunda.  
       A Engenharia se faz presente em todos os tempos e a todos nos envolve, especialmente nesta 
solenidade, em torno da para sempre Escola de Minas , e quando, colegas formandos, encerro desejando-
lhes imenso sucesso e constantes vitórias!  Márcio Damázio Trindade (ex-Aluno Honorário da Esco la de 
Minas, UFMG/1962). 

 
 Teatro SemopBH; “A ceia dos Cardeais”.  Os preparativos continuam os encontros às 
quartas antes do almoço. Davi Dequech  vai colaborar com o teatro (montou seis peças 
quando estudante; ninguém sabe se foi parte da famosa montagem satirica da Ceia dos 
Cardeais). Ubirajara Cabral , disse que tentará reunir as meninas e meninos do Coral de 
Ouro Preto para tirar foto na noite do teatro. O músico Jairo  se dispoe a nos orientar 
sobre musica em teatro. A fotografa Clarisse  colaborará. Bezerra , morando no Rio, 
poderá ajudar a escrever o folheto e o programa. Todos estão convidados. Precisamos de 
colaboradore(a)s para: figurino, luz & som, RP, 2 fâmulos, caixa$, fotografia, cortina, 
assistente de direção e ponto. abs. Milton Nogueira  cel-8828 3225.  
Reunião Extraordinária na Casa do Milton na terça d ia 05/03/2013 às 19,30 horas. 
Confirme sua presença. 
 
Agende: 
Dia 07/03/2013 – Homenagem às Mulheres da Escola de Minas de Ouro Preto-UFOP  
 
Dia 27/03/2013 – Homenagem aos Semopianos Decanos – 2013 –  

Prof. Aluízio Licínio de Miranda Barbosa, Turma 194 1 
Prof. Francisco Sette Bicalho, Turma 1946 
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Fotos: 1)Fernando Villanova , Turma 1979, recebendo a Medalha de Amigos da A.E.K (Assossiação dos 
Engenheiros da Escola Kennedy) na 6ª Edição da Medalha Mauro Pereira Lopes , no Informativo AEK  
nº56-Janeiro 2013. 2) José Mendo Mizael de Souza , UFMG/1961, em entrevista na Revista Encontro , 
nº140/Janeiro 2013, detalhe para a Placa de Ex-Aluno Honorário da Escola de Minas de Ouro Preto -
UFOP,  e do Livro A História da Escola de Minas  sobre a mesa.  
 

 
No dia 27/02/2013 na Feira Internacional de Granitos do Espírito Santo em Serra-ES o ex-Aluno José 
Fernando Coura , Turma 1976, recebeu da Assembléia Legislativa de Espírito Santo o “Diploma de Cidadão 
Espiritossantense”, entregue pelo Governador Renato Casagrande. 

 
 

  Visite nosso site: www.semopbh.com.br  
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Ações entre Amigos SemopianosBH ; Recebemos essa jóia ao lado do ex-Aluno Jorge Pereira Raggi , 
Turma 1969. A jóia é em prata com banho de ródio e ouro. O design é de Ana Rita e as águas marinhas são 
do garimpo de Raggi da Geoconômica. Decidimos face as despesas do ano do Quadragésimo Aniversário 
da SemopBH , sorteá-la entre os Semopianos através de uma lista de 100 números, 01 a 99 e 00. O sorteio 
será no almoço do dia 27/03/2013 , se até a data conseguirmos negociar todas as ações. Participe e 
colabore com nossa SemopBH. (A jóia encontra-se no cofre de uma empresa de grande valor). 
As ações serão anotadas em uma lista enumerada. 
O valor da Ação é R$10,00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos fazer nosso I Anais da SemopBH em revista. Nº  1 ao 50 
Contamos com a colaboração de todos será mais uma m aneira de confirmar a 

tradição de ser ex-Aluno da Escola de Minas de Ouro  Preto-UFOP 
 

 


