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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 Nº80 - Belo Horizonte – Maio/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
E aí vamos seguindo no ano dos 40 anos da SemopBH e do 137º aniversário da Escola
de Minas de Ouro Preto-UFOP. Nossos encontros semanais tornam além de uma
confraternização de gerações um momento de alegria e amizade uma terapia Emopiana.
A receita é se deslocar ao Restaurante do Minas II toda quarta feira, uma satisfação que
não tem preço.
No dia 15 de maio Geraldo de Almeida Fonseca, Turma 1951, autografou seu livro
“entre túneis...minha vida profissional” que teve a presença de muitos ex-alunos e seus
colegas em sua trajetória na engenharia.
Parabéns a República Verdes Mares pelos 70 anos de fundação.
Em continuidade aos 40 anos da SemopBH, neste mês de maio homenageamos a 5ª, 6ª
e a 7ª Diretoria e os Engenheiros Geólogos e Geólogos que comemoram seu dia em
30 de maio, mas que na SemopBH a fizemos no dia 29 de Maio, um quarta feira.
Seguem as nossas notícias de quartas a quarta na SemopBH uma chama na Tradição de
ser Escola de Minas de Ouro Preto-UFOP, no ano de seu 137º aniversário.
“Nossa missão é manter a chama da tradição “cum mente et malleo”.
2013 SemopBH 40 anos. 137º Aniversário da Escola de Minas
“Na SemopBH você participa de encontro de gerações e conhecer a história que
tornou o diferenciale a tradição de ser ex-Aluno da Escola de Minas de Ouro Preto”
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!
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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.

101º Livro: “Vim de longe...muito longe”, A vida de Irineu Borges do Nascimento, Turma 1950, ao
lado um breve currículo profissional.

102º Livro: “Entre Túneis. Minha vida profissional”, de Geraldo de Almeida Fonseca, Turma 1951,
fundador da República Pif-Paf, da SemopBH e 3º Presidente da SemopBH em 1975.

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.

67º Talha em Madeira: Comemoração dos 70 anos da fundação da República Verdes Mares,
15/Maio/2013. (enviada por José Carlos Bicalho, Turma 1976)
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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, 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.
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/
PROGRAMAÇÃO DE MAIO/2013
Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas/UFOP
- 02 a 10 - Inscrições gratuitas para o Curso de Extensão de Introdução à Astronomia – Aulas no
prédio do DEDIR-DETUR-DEMUL de 14 de maio a 10 de setembro às 18horas – Prof. Gilson Nunes
- 04 e 11 – Sábados – 20h – Observatório Astronômico fechado à visitação pública - recesso
escolar
- 01 a 14 – Setor de Siderurgia - Parque Metalúrgico/Centro de Artes e Convenções da UFOP
fechado à visitação pública – recesso escolar
- 14 a 31 - Mostra dos Meteoritos da Coleção de Paulo Antenor Ferreira da Costa Oliveira – Setor
de Mineralogia I
- 15 – Quarta-feira – 13h - Reabertura do Setor de Siderurgia - Parque Metalúrgico/Centro de Artes
e Convenções da UFOP à visitação pública – término do recesso escolar
- 18 – Sábado – 20h – Reabertura do Observatório Astronômico à visitação pública – término do
recesso escolar
- 21 a 31 - Mostra dos Globos das Constelações, Esfera Armilar e Planetário restaurado pelos
estagiários do Laboratório de Conservação e Restauro do Departamento de Museologia da UFOP – Setor
de Física
- 22 - Projeto “Sou Mais Juventude” – Parque Metalúrgico Centro de Artes e Convenções da UFOP
- Setor de Siderurgia aberto à visitação pública das 9 às 17h
- 30, 31, 01 e 02 de Junho – 12h – Setores de Mineralogia I, História natural, Mineração, Metalurgia
e Química abertos à visitação pública durante o feriado
- 30 e 31 – Setor de Siderurgia - Parque Metalúrgico/Centro de Artes e Convenções da UFOP
fechado à visitação pública – feriado
- 01 de Junho – Sábado – 20h – Observatório Astronômico fechado à visitação pública - feriado
Semop-Rio: Promoveu o encontro festivo do 1º semestre de 2013: um churrasco, no dia 26 de maio, e
realizado na CASA DA POLÔNIA, à Rua das Laranjeiras, 540. Adesão foi R$85,00.
Semop-Rio: Promoverá no dia 12 de junho de 2013, na sala anexa ao Restaurante do Jockey Club(11º A)
às 12,30 horas, palestra do ex-aluno Newton de Oliveira Rezende, Turma 1948, com o tema “Tópicos de
Minha Vida Profissional”. Ele foi Diretor e Vice-Presidente da Cia. Meridional de Mineração minério de
manganês, com participação marcante na descoberta de Carajás, e nas negociações para a abertura da
mina e foi o primeiro diretor presidente da Valesul.

SEMOP-Vila dos Cabanos-PA: O 18º Encontro em 15/05/2013, o 6º de 2013, com a
presença de José Abilio Chartouni, Turma 1975 e Gilberto Correa, Turma 1997. E a
apresentação do Livro “A História da Escola de Minas”.
“Uma chama que não se apaga de nossa Tradição”.
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Semop-BA: Curriola do mês de Junho de 2013:

Recuperação do muro da Casa dos Antigos Alunos: Precisamos levantar a quantia de R$60 mil para
fazermos a recuperação do muro e revitalização do local, provavelmente com uma garagem que poderá
render créditos para manutenção da CA³EM. Vamos cotizar essas despesas aguardamos sugestões.
2013 SemopBH 40 anos Quartas na SemopBH

Fotos: Em nosso 1.333º Encontro dia 08/05/2013. Depoimento de Sebastião Peixoto Toledo, Turma 1956,
sobre a “demissão dos engenheiros de minas da CVRD em 19 de maio de 1961. Bem vindo Toledo.

Fotos: Detalhe da mesa no dia 08/05 de um lado Edouard e Sérgio e de outro Cid Fontes-USP-1963,
José Carlos, Aziz, José Oscar e Vanderlei.
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Em 08/05/2013: 1)João Sabino, Hugo, Toledo, José Fontella, Aquiles, José Ary, Villanova e Tomas de
Aquino, O Caceta, assentado. 2)Comemorando: em pé, Nelson, Antônio Geraldo, Caio, José Fontella,
Toledo, Tomas de Aquino, assentados Floriano, João Epifânio, Hugo o aniversariante, e Edouard.

15 de Maio “Entre túneis...minha vida profissional”

Fotos: 1)Geraldo Fonseca apresentando um resumo de sua vida família o amor a Drª Haydée, a
engenharia e o futebol. 2)A família e amigos desde Ouro Preto.

Fotos: Aloysio Sá Freire de Lima, Turma 1951, Presidente do Conselho de ex-Presidentes da SemopBh,
Fernando Villanova vice-Presidente da A³EM e a Diretoria da SemopBH com o presidente Floriano Garcia.

Prestigie nosso Jantar de Inverno no dia 28 de junho
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Fotos: 1)Geraldo e Caio amizade desde tempos da Escola de Minas a família e sua esposa Drª Haydée. 2)
A Diretoria da EPC representando o Presidente Nuziato Schettino, Maurício Noce(Sócio), José Francisco
Neves e Sinval Silva Junior e colegas Emopianos José Wilson, Dinésio, Fernando Lisboa e Sérgio Brito.

Fotos: Detalhe da mesa prestigiando o lançamento do livro “Entre túneis...minha vida profissional”,
1)Benitez, Felicissimo e José Carlos. 2) Hugo Calil, Antônio Cláudio, João Epifânio, José Ary, Oizer, Nelson,
Aloysio e Lázaro.
29 de maio Dia do Geólogo e Engenheiro Geólogo

Fotos: A mesa no dia do Geólogo 29/05/2013. 1) Azis, a esposa do Jairo Portes, Eurico Martins de Araújo,
Turma 1963, de Goiânia, e Mariza, esposa do ex-Presidente da SemopBH Oleises Bonanato. 2) João
Epifânio, Rubens, Paulo Mendes, Floriano e Sebastião Toledo.
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Fotos: 1) Pedro Garcia, Márcio Trindade, Azis, Newton Luz, Presidente da Assemmg, Benites, Aloysio e
Antônio Geraldo, Presidente do Singeo/MG. 2) Alceu Parreira, Paulo Mendes, Sebastião Toledo, Álvaro
Lúcio, João Villar e Geraldo Pereira.

Fotos: 1) Geraldo Pereira, Hugo, João Epifânio, Cláudio, Newton, José Carlos e José Ary. 2) Hugo, José
Carlos, Marcos Donadello, Salvador-BA, e Cláudio

Foto: Marcos Tadeu recebendo o Marcos Donadello(Semop-BA).
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Fotos: 1) Os Geólogos Marcos Donadello, Marcos Tadeu, Ronald Fleischer e Villanova. 2) A família:
Giovane Cardoso Machado, Turma 1994, Marcos Donadello Moreira, Turma 1965 e sua filha Maria Teresa
Moreira Machado, Turma 1994.
Parabéns aos Geólogos pelo seu dia: 30 de maio. Conhecem o chão que você pisa.

2) Geólogos e Geóloga: Villanova, Fleischer, Antônio Geraldo, Felicíssimo, Floriano, Cláudio, Hugo, Marcos
Donadello e sua filha Maria Teresa.

Prestigie nosso Jantar de Inverno no dia 28 de Junho
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Lembranças Centenárias Tradições

Teatro dos Estudantes da Escola de Minas em 1959. (enviado por Paschoal Geraldo Schettini, Turma
1967).

Prestigie nosso Jantar de Inverno no dia 28 de Junho
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Convite para o Teatro do Doze em 1963, enviado pelo Paschoal Geraldo Schettini, Turma de 1967, entre
os artistas Sr. José Beraldo Moreira e Sr Alírio Mineiro Moyle, funcionários da Escola de Minas que nos
anos 70 eram os Chefe da Gráfica da UFOP.

Prestigie nosso Jantar de Inverno dia 28 de Junho
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Em 1958 no pátio interno da Escola de Minas, no Busto de Gorceix: Na frente: Jairo Pacheco kilowat,
Bedoya, Rubens Formigão, Gilson, Geraldino, Mozart e José Libêncio. Atrás: Américo, Dr. José Pedro
Xavier da Veiga, Turma 1924, Homenageado da Turma, Reinaldo Baiacú e João Batista Godoy.(enviada
por José Fernando Durães Saraiva, Turma 1962)
Srs. Catedráticos, Professores,alunos, Ex-alunos, meu caro Prof. Antônio Gomes de Araújo, o mais
humilde sacerdote e o mais bravo guerreiro da Escola de Minas, Representantes da Fundação
Gorceix, meu amigo e mestre Antônio Moreira Calaes.
Mais uma vez nos reunimos nesta efeméride salão nobre para acrescentar aos arquivos da Escola de Minas
mais uma obra de seu filho ilustre: o Prof. Antônio Moreira Calaes. Disso me aproveito para amortizar parte
da dívida que tenho com a Escola de Minas, a Escola de Minas que outrora deu mais vida à minha vida, a
Escola de Minas outrora meu orgulho. Disso me aproveito também para agradecer o nosso bravo Prof.
Calaes pelo dia de hoje e pela oportunidade que temos aqui de aprender mais uma lição de vida. Vendo de
um lado a Escola de Minas, devemos ver do outro lado "o homem certo, para o lugar certo, na hora certa,
com a intenção certa". Nesse particular, se o Prof. Calaes não foi perfeito eventualmente, chegou muito
perto disso certamente. Oxalá os postulantes por cargos administrativos, hoje, pudessem ver nisso um
exemplo de conduta ou uma inspiração para os seus bons sensos atordoados. Com efeito, meus amigos.
Consciente da sua vocação científica, exerceu (contrariado) funções administrativas apenas nas horas
certas porém amargas, durante pequenos conflitos ou impasses entre grupos, mas com intenções certas. A
engenharia, o magistério e a pesquisa, entretanto, exerceu-as por toda a vida, com toda a satisfação; pelo
ensino e pela pesquisa, nunca ninguém suplicou disputar posição com ele, mesmo que o suplicante já se
predispusesse em aceitar um honroso segundo lugar. A "Coletânea de Estudos Matemáticos" do Prof.
Calaes - hoje, em segunda edição, editada pela Fundação Gorceix nos computadores do Centro de
Editoração Eletrônica da Escola de Minas e impresso pela Imprensa Universitária - retrata, em parte, o
período do áureo da Escola de Minas, a meu ver situado entre as
décadas de 20 e 50. Um novo período áureo - assim espero e me esforço para tanto - algum dia haverá de
ser devolvido à Escola de Minas, em nível até mais elevado do que fora, para atender o progresso
tecnológico e científico atuais. Com essa "Coletânea de Estudos Matemáticos" do Prof. Calaes vou fazer
aqui um pequeno e rápido exercício, apresentando fatos unilaterais apenas, para avaliarmos
superficialmente algumas das mudanças necessárias à conquista do novo período áureo. Durante o período
que denominei "áureo" o ambiente da Escola de Minas era substancialmente matemático. A sua biblioteca,
sabiamente dirigida pela erudição de seu ex-aluno e professor, o Dr. José Pedro Xavier da Veiga, adquiria
regularmente as principais obras e revistas de matemática publicadas no mundo. Com isso, além daqueles
problemas clássicos de geometria apresentados no F.I.C., como: o número 9, o 36, o 129 (do Pollock) e
outros, que desafiavam, ano após ano, a inteligência dos alunos do curso preparatório (o "Anexo"), outros
apareciam oriundos de revistas, geralmente detectados pelo Dr. José Pedro: via de regra, eram questões
nada simples propostas em exame de admissão às Escolas francesas. Assim, os alunos da Escola de
Minas eram selecionados e eram educados, dentro de um ambiente matemático e de um regime
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democrático onde todos concordavam que o seu direito era o de resolver problemas e a sua obrigação a de
desistir da formatura se não conseguissem resolvê-los. A Escola era aberta a todo indivíduo que
satisfizesse os seus requisitos como candidato e, depois, como aluno. Primeiro problema a resolver: hoje a
Escola de Minas não prepara nem seleciona; tão somente preenche vagas democraticamente postuladas
por leis infames. Os quatro primeiros estudos apresentados na "Coletânea" do Prof. Calaes, todos originais,
apresentados durante a década de 50, foram incorporados ao seu antigo Curso de Geometria Analítica.
Digo antigo para distingui-lo dos pobres cursos que os professores são obrigados a lecionar hoje em dia;
estes são pobres porque os alunos, muitos deles intelectualmente mais capacitados que eu mesmo, são
despreparados e não selecionados (lembram-se do primeiro problema?). O quinto estudo: "Resolução de
uma questão clássica", o décimo: "Considerações teóricas em torno de um método prático de construção
gráfica" e o décimo primeiro: Demonstração elementar de um teorema clássico da geometria" retratam o
"culto à geometria", tão praticado em sua época. Diz o autor no quinto estudo: "A aplicação dos conceitos
Fundamentais de Geometria nos permitem desvendar o labirinto do desenvolvimento algébrico que a
questão comporta"..."esse ovo de Colombo"... essa "sagacidade geométrica" a que eu já me referi noutra
oportunidade. No décimo estudo, o autor, um privilegiado, detecta algo raro, como vereis: um lapso do
grande matemático francês F. Combette, que, de forma nenhuma, o desmerece. Estudar uma série para o
Prof. Calaes é algo pequeno demais; afinal ele passou com a nota máxima em Cálculo Infinitesimal com o
seu Prof. Miguel Maurício Rocha. O ideal para ele é estudar logo uma família, algo sem chorumelas. Assim
é o sexto estudo: "Estudo sobre o cálculo da soma de uma família de séries", uma generalização de uma
série clássica cujo estudo ele publicou em 1951 e que não aparece aqui nessa "Coletânea". Essa
publicação foi feita no "Jornal de Matemática e Física Elementares", que, lamentavelmente, não sobreviveu
mais que quatro anos (50 a 53), em Belo Horizonte, fundado e suportado durante esses anos pelo espírito
idealista e benemérito de um outro verdadeiro professor, autor de mais de uma centena de livros didáticos,
a quem muito deve a juventude estudiosa brasileira: o ex-aluno da Escola de Minas, o grande amigo do
Prof. Calaes, a quem parabenizo neste momento, o Prof. Mário de Oliveira. O sétimo estudo da Coletânea:
"Dedução vetorial da fórmula fundamental do duplo produto vetorial", bem recente, não foi ainda
incorporada ao seu "Curso de Cálculo Vetorial", cuja segunda edição foi feita pela Fundação Gorceix em
1979. Para o novo período áureo da Escola de Minas, entendo que uma terceira edição se fará necessária,
e contrariamente ao absurdo que ocorre hoje no Programa de Matemática do ICEB, onde a Geometria
Analítica e o Cálculo Vetorial são lecionados em uma só disciplinada no período de apenas dois semestres,
o Cálculo Vetorial e a Geometria Analítica voltarão a ser as importantes disciplinas que foram, esta última
regularmente lecionada em um ano com sete bentas ... se Deus quiser. Ainda hei de ouvir novamente o
cântico dos alunos, dizendo: "Dr. Calaes, 7 bentas é demais!". Quando bem quiserem, posso lhes mostrar
que o Cálculo Vetorial, mesmo calaesmente estruturado com todo o requinte, já está se tornando ferramenta
fraca frente aos problemas atuais que se avolumam e se complicam. O vetor, hoje é a célula de um
complexo: o poliádico. No novo período áureo da Escola de Minas o Cálculo Vetorial será incorporado ao
Cálculo Poliádico, a ferramenta ideal para o trato de uma nova disciplina: a Mecânica dos Corpos
Deformáveis - a antípoda da Mecânica Racional - classicamente denominada de Mecânica do Contínuo. Vêse, pois, que nesse novo período áureo, duas novas disciplinas anuais deverão incorporadas aos cursos de
graduação. Amplificando este ponto de vista vemos que temos um segundo problema a resolver: é a
reformulação do curso básico. Desculpem-me se não consigo aliviar-lhes a exaustão, meus amigos, mas
não posso concluir sem fazer referências aos parceiros do Prof. Calaes em seus trabalhos. No estudo do
número 9, sem o meu conhecimento, o meu nome foi incluído como parceiro. Conhecer razoavelmente a
Álgebra Superior parece-me necessário para fazer Teoria de Números, mas não é suficiente. Por isso tenho
o dever moral de comunicar-lhes que a minha participação neste estudo foi substancialmente passiva. Aliás,
sobre esse assunto eu já havia preparado um artigo que intitulei: "À volta do Teorema de Fermat", no qual
eu dizia textualmente que ia apresentar alguns resultados das pesquisas do Prof. Calaes em torno do
Teorema que redundaram na descoberta e na demonstração de algumas identidades da Análise
Combinatória; propus denominá-las "Identidades Combinatórias de Calaes". Os senhores as verão no livro,
no final do estudo de número 9. Em segundo lugar lamentei não ter encontrado no exemplar que obtive para
preparar estas palavras as "Notas sobre um problema célebre", de 1951 (em comemoração aos 75 anos de
fundação da Escola de Minas), em que o Prof. Calaes teve como parceiro o nosso saudoso amigo, o Prof.
Tibiriça. Lamentei porque considero este trabalho - à parte o livro o "Ultimo teorema de Fermat: um desafio"
- uma das maiores manifestações do Departamento de Matemática da época, pela natureza do problema:
uma generalização de uma questão de admissão à Escola Politécnica de Paris de 1849, pelo alto nível da
pesquisa e das consultas bibliográficas (Almeida Lisboa, Eduard Luca e até as "Recherches" de Gauss).
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Como vêem, meus amigos, o novo período áureo da Escola de Minas que,
indiscutivelmente, todos almejam, está hoje muito fora do nosso alcance; e só
será atingido a partir de mudanças radicais como a que lhe ocorreu (à Escola)
inadvertidamente em 1969. A Escola de Minas, e apenas ela nesse nosso
Brasil, tem experiência de 117 anos no ensino de engenharia mineral. Essa
experiência inigualável, a sua história e a sua fama bastam para que, como
um direito adquirido, lhe devolvam a auto-conduta. Professores, alunos e exalunos da Escola de Minas: Uni-vos e lutai pela sua iberdade. Ouro Preto, 31
de outubro de 1993. Elysio Roberto de Figueiredo Ruggeri, Turma 1972
(texto enviado por Jorge Wilson Gonçalves Lessa, Turma 1975).

Espaço para Colocações e Comunicados:
A SemopBH envolve ex-alunos e amigos da Escola de Minas com experiência e saber...amizade...
Impossibilitado de comparecer, as aulas estão sendo retomadas esta semana, mas transmitam o meu
abraço especial de congratulações ao meu Xará, Geraldo de Almeida Fonseca. José Geraldo Arantes de
Azevedo Brito, Turma 1981, 31º Diretor da Escola de Minas.
Agradeço de coração a gentileza do convite, minhas felicitações ao grande profissional Geraldo de
Almeida Fonseca. A engenharia de túneis muito foi por ele engrandecida em nosso país. Vida longa e
muitas realizações. Osmar Alves de Oliveira Junior, Kelé, Turma 1965/66, ex-Professor da Escola de
Minas.

Convite da República Verdes Mares para comemoração de seu 70º Aniversário de Fundação, dia 1º de
Junho de 2013. Ao lados alguns Verde-Marinos que freqüentam a SemopBH, José Lourenço Mont’Alverne,
Turma 1951, (Fundador), Helder Parente Prudente, Turma 1957, José Ary Gomes Adeodato, Turma 1962,
Antônio Pinto de Almeida Netto, Turma 1974, José Carlos Bicalho, Turma 1976

No dia 18 de Maio Dia Internacional dos Museus, a Câmara dos Vereadores de Ouro
Preto através de seu Presidente Vereador Leonardo Barbosa em sua primeira edição
concedeu a Medalha do Sistema de Museus de Ouro Preto:
Medalha de Honra – Prof. João Luiz Martins – ex-Reitor da UFOP,
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Medalha do Mérito: Antônio Luciano Gandini, Turma 1982, e
Gilson Antônio Nunes, Turma 2002.
Engenharia é na Escola de Minas da UFOP 137 anos de Tradição

José Fernando Coura, Turma 1976, escolhido para receber o Prêmio Bom Exemplo 2013.

70 anos da República Verdes Mares

Fotos: 1) A Turma da Verdes Mares, 2) José Carlos Bicalho, Turma 1976, e esposa Telma, 3) José Ary
Gomes Adeodato, Turma 1961 e esposa Abigail.(enviado por JCBicalho)
Problemas de Geometria Plana, extraído do livro “Traité de Geometrie” de Rouchê & Comberoousse:
1ª Questão: ‘Construir um pentágono conhecendo-se os pontos meio dos cinco lados’ (Colaboração
de Nelson Silva, Turma 1968).
3ª Resposta: enviada por Elysio Roberto de Figueiredo Ruggeri, Turma 1972.
Solução:
Seja dado o pentágono qualquer (convexo ou não) de vértices 1, 2, 3, 4 e 5 formado com os pontos médios
dos lados de um pentágono a determinar. Determinemos o ponto M451 que com 4, 5 e 1, digamos, forma um
paralelogramo, sendo, então: 15=4M451. Construamos em seguida o triângulo BCD de que M451 seja o ponto
médio do lado BD, 2 o ponto médio de BC e 3 o ponto médio de CD (essa construção é clássica e
elementar).
Seja agora E a interseção de D4 com a paralela a 4M451 por B. Então 4 é ponto médio de DE, pois M451 é
médio de BD. Seja, ainda, A a interseção de E5 com B1. Então 1 o ponto médio de AB e 5 o ponto médio de
AE porque no triângulo ABE o lado BE é paralelo a 15 porque 15 é paralelo (e igual) a 4M451 (por
construção).
Assim, o pentágono ABCDE é a solução do problema proposto.
Outros questões relativas ao problema resolvido:
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1 - Provar que a solução apresentada é única.
2 - Pontos como M451 existem em número de 10 (tantos quantas são as combinações dos 5 pontos tomados
tomados 3 a 3). Estudar as relações existentes entre esses 10 pontos.
4ª Resposta: Estou lhe enviando o texto que utilizei para a solução gráfica do pentágono (irregular, convexo
ou não convexo) ABCDE dados M1 , M2 , M3 , M4 pontos MÉDIOS, respectivamente dos lados AB , BC,
CD , DE e EA.
Propriedades geométricas necessárias: 1. Simetria de um ponto em relação a outro. 2. Propriedades
(definição) de um paralelogramo: lados opostos paralelos e iguais. As diagonais cortam-se mutuamente ao
meio. Observação importante: As construções gráficas deverão ser feitas com a MÁXIMA precisão possível!
Roteiro a seguir: Desenhe o ponto P simétrico de M1 em relação à M2. Q simétrico de P com relação à M3
; R simétrico de Q em relação à M4 ; X simétrico de R com relação à M5. Você vai verificar que o ponto X
vai ficar ALINHADO com o lado AB do pentágono pedido. Note que: PC é igual e paralelo à M1B : QD // e =
PC =M1B : ER // e = à XA = M1B. Portanto, A é ponto médio de XB. Tendo A e M1 você determina B ...
C...D...E e terá assim desenhado o PENTÁGONO ABCDE pedido. Acho que dá para entender, né? A é
ponto médio de XM1. (por Rubens Marques Ferreira Marques, Turma 1965)

2ª Questão: Se de um ponto qualquer tomado na base de um triângulo isóscele, traçarmos paralelas aos
outros dois lados, formaremos um paralelogramo de perímetro constante. Envie sua resposta e a
publicaremos no próximo Informativo. (enviado por Nelson Silva, Turma 1968).
1ª Resposta: enviada por Elysio Roberto de Figueiredo Ruggeri, Turma 1972.
Solução:
Seja ABC um triângulo isóscele de base BC, com AB=AC e M ponto qualquer de BC. Se por M se traça a
paralela a AC, que corta AB em A', e a paralela a AB que corta AC em B', então MC'AB' é um paralelogramo
com MC'=BC' e MB'=CB' porque os triângulos BMC' e CMB', semelhantes a ABC, são isósceles. Então, o
perímetro de A MC'AB' é igual à soma dos lados iguais do triângulo ABC, logo constante.
Nota:
Um teorema parecido com o proposto, e muito útil, tem o seguinte enunciado:
Se um ponto é interior a um triângulo equilátero, a soma de suas distâncias aos lados é constante.
2ª Resposta: enviada por Heyder José Dias Franco, Turma 1987, República Consulado.

Vamos fazer nosso I Anais da SemopBH em revista. Nº 1 ao 50
Contamos com a colaboração de todos será mais uma maneira de confirmar a
tradição de ser ex-Aluno da Escola de Minas de Ouro Preto-UFOP
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2013 SemopBH 40 anos
Homenagem às Diretorias em Junho:
8ª Diretoria SemopBH 1980:

Presidente Afonso Celso Araújo Valle, Turma 1968
Vice João Lúcio de Pádua Soares, Turma 1965
1ºSecretário Luciano Cunha Campos, Turma 1967
1ºTesoureiro José Ary Gomes Adeodato, Turma 1961
9ª Diretoria SemopBH 1981: Presidente Fidêncio Maciel de Freitas, Turma 1969
1º Vice Hebelardo Reinaldo Costa Magalhães, Turma 1971
1ºSecretário José Otaviano Faria Junqueira, Turma 1972
2ºSecretário Giovane dos Santos Carvalho, Turma 1963
1ºTesoureiro Jorge Pereira Raggi, Turma 1969
2ºTesoureiro: Ary Cabral Oliveira, ex-Aluno
Diretor Social: Glauco Amora Done, Turma 1972
10ª Diretoria SemopBH 1982/83: Presidente Paulo Von Kruger, Turma 1966
1º Vice Geraldo de Almeida Fonseca, Turma 1951
2º Vice Antônio Caláudio Azeredo Lima, Turma 1964
1ºSecretário Oizer Myssior, Turma 1964
1ºTesoureiro Atahualpa Valença Padilha, Turma 1968
Diretor Social Ivan Pinto, Turma 1971

Dia 28 de Junho – sexta feira
A partir das 20 horas no Restaurante do Minas II, Mangabeiras-BH,

Jantar de Inverno 2013 SemopBH
(tiragosto com comida de buteco, jantar com frango, filet, e massas, água,
refrigerante,cerveja, vinho, whisky e pinga, muita alegria e música)
Valor por pessoa: R$75,00
Prestigie, faça sua reserva e compareça
Visite nosso site: www.semopbh.com.br
A Comissão do Doze no 137º Aniversário da Escola de Minas de Ouro Preto-UFOP
aguarda contatos dos formandos das Turmas:
Jubileu de Diamante – Turma de 1953
Jubileu de Ouro – Turma de 1963
Jubileu de Prata – Turma de 1988
Entrar em contato com o Diretor ou com a Secretária da comissão
Telma(tm.assis@uol.com.br).
Nota de Falecimento:
 Com pesar informamos o falecimento em Fortaleza/CE no dia 15/05/2013, do ex-Aluno
Engenheiro Civil Celso Renaldo Lima Verde Leal, Peninha, da República Verdes Mares,Turma
1975. A família ao irmão José Reginaldo Lima Verde Leal, Turma 1969 e amigos nosso consternado
voto de pesar e solidariedade.
 Com pesar informamos o falecimento em Mogi das Cruzes/SP no dia 20/05/2013 do ex-Aluno
Engenheiro Metalurgista Fernando Freire, Turma 1968. A família e amigos nosso consternado voto
de pesar e solidariedade.
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