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84º Informativo da SemopBH-A³EM – Setembro 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 Nº84 - Belo Horizonte – Setembro/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 
No ano do 137º aniversário  da Escola de Minas de Ouro Preto -UFOP e do 40º da SemopBH , chegamos 
ao 84º Informativo , e lembramos que no dia 09 de Outubro  faremos nosso almoço em comemoração do 
Doze de Outubro , com bolo decorado com o brasão da Escola de Minas  e velas, e esperamos receber 
como nos anos anteriores 1 ex-aluno para cada ano da Escola de Minas , e uma caneca de 
lembrança .Nossos Informativos encontram-se no site. Nosso novo endereço semopbh@gmail.com . 
Em continuidade aos 40 anos  da SemopBH , neste mês de agosto homenageamos a 14ª, 15ª e a 16ª 
Diretoria e com a presença significativa de ex-alunos de Turmas com 65 anos de Escola de MInas  é nossa 
Tradição. 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.  

 
O Presidente da SemopBH Floriano  e ex-Presidentes   José de Matos, João Epifânio, Hugo Lukschal, 
Aloysio Sá Freire de Lima e Fernando Villanova recebem o 31º Diretor da Escola de Minas Prof. José 
Geraldo , o próximo 32º Diretor Prof. Issamu Endo  e o Prof. Espedito Felipe  na quarta 11/09/2013 nosso 
1.352º Encontro Semanal. 



 

84º Informativo da SemopBH

 
“Nossa missão é manter a chama da tradição “cum men te et malleo”.

  2013  SemopBH 40 anos. 137º Aniversário da Escola d e Minas
Nosso outro endereço: 

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

109º Livro: “ O Concreto sem Mistérios” e ao lado a página 3, de autoria do Prof. Espedito F
Teixeira de Carvalho, Turma 1976
 
Pinacoteca Emopiana : Aguardamos pinturas, desenhos, gravuras, aquarelas que retratam nossa
Escola de Minas de Ouro Preto
67º Quadro :foi o ultimo.  
 

Foto da Escola de Minas  em ref
Notícias da Escola de Minas
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“Nossa missão é manter a chama da tradição “cum men te et malleo”.
2013  SemopBH 40 anos. 137º Aniversário da Escola d e Minas

Nosso outro endereço: semopbh@gmail.com

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

 

O Concreto sem Mistérios” e ao lado a página 3, de autoria do Prof. Espedito F
Teixeira de Carvalho, Turma 1976 . Pode ser adquirido ou em ebook na WWW.amazon.com.br

: Aguardamos pinturas, desenhos, gravuras, aquarelas que retratam nossa
Escola de Minas de Ouro Preto , mencionando a quem pertence e quem é o au

em reforma do telhado se preparando para seu 137º Aniversário
cias da Escola de Minas , A³EM e Semops : 

2 

Setembro 2013  

“Nossa missão é manter a chama da tradição “cum men te et malleo”.                   
2013  SemopBH 40 anos. 137º Aniversário da Escola d e Minas  

semopbh@gmail.com  

Escola de Minas de Ouro Preto 

 
O Concreto sem Mistérios” e ao lado a página 3, de autoria do Prof. Espedito F elipe 

Pode ser adquirido ou em ebook na WWW.amazon.com.br 

: Aguardamos pinturas, desenhos, gravuras, aquarelas que retratam nossa 
, mencionando a quem pertence e quem é o autor, a foto em jpg. 

 
137º Aniversário , o novo brasão. 
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� 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:   

Museu de Ciência e Técnica da Escola de Minas da Un iversidade Federal de Ouro Preto  durante o 
GeoBRheritage - II Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico . 
Mostra Geociências e a Filatelia 
A Mostra Geociências e a Filatelia organizada pelo Coordenador do Núcleo de Mineralogia do Museu de 
Ciência e Técnica da Escola de Minas, Prof. Dr. Antônio Luciano Gandini, está à disposição do público entre 
os dias 24 a 28 de setembro de 2013  no DEGEO/DEMIN/Escola de Minas da UFOP durante o 
GeoBRheritage - II Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico. Se você curte selos e minerais não deixe 
de conferir.  
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 desde Outubro/2012 a virtual, desenvolvido pela empresa Era Virtual. www.eravirtual.org/pt/ 

 
PROGRAMAÇÃO DO 137º ANIVERSÁRIO da ESCOLA DE MINAS 

 
Dia 11/10/2013 - Sexta-feira 
19:00h - Missa em Ação de Graças na Igreja Nossa Se nhora do Carmo. 
20:30h -  Assembléia da A³EM. 
- Lançamento do Livro: “Repúblicas de Estudantes Elo de Ouro Entre Antigos  
Alunos e a Escola de Minas” . Autor: Eurico Martins de Araújo, Turma 1963.  
Local: Escola de Minas-Praça Tiradentes. 

Dia 12/10/2013 – Sábado 
09:00h - Sessão  Solene  comemorativa  dos 137 anos   de  fundação da  Escola  de  
Minas e entrega  da  “ Medalha  Escola  de  Minas ” e homenagem às turmas de 
“ Jubileu de Diamante/1953 , Jubileu de Ouro/1963  e Jubileu de Prata/1988 ”.  
Local: Parque Metalúrgico Augusto Barbosa 
 23:00h – Jantar de confraternização dos ex-alunos d a Escola de Minas.  
Local: Parque Metalúrgico Augusto Barbosa 
 Traje: passeio completo - convite especial (faça sua rese rva) 

 

Quartas na SemopBH  
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Fotos:  1) A nossa 8ª Reunião dia 04/09/2013 : João Epifânio, Villanova, Hugo, Sabino, Lázaro, Antônio de 
Pádua, José Carlos, José de Matos, Aloysio e Floriano, o Presidente. 2) Hugo, Fontella e Toledo. 

 

 
Fotos:  A mesa do dia: 04/09/2013, lá fora muito frio e chuva. 
 

 
Fotos : No dia 11/09/2013. 1) Prof. Espedito Teixeira apresentando o Livro “O Concreto sem Mistérios” na 
presença do Diretor da Escola de Minas Prof. José Geraldo e o Prof. Issamu Endo nosso próximo Diretor, e 
os Semopianos Sebastião Toledo, Hugo Lukschal, Geraldo Fonseca, Aloysio Sá Freire de Lima, Turma 
1948, Milton Nogueira e Paulo Mendes. 2) Semopianos com os Prof. José Geraldo e Issamu Endo, Aloysio 
Sá Freire de Lima, José Ary, Márcio Trindade, os ex-Alunos Honorários da Escola de Minas Márcio Trindade 
e José Mendo, o os semopianos Sebastião Toledo e Paulo Mendes. 
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Fotos: 1)  Cláudio, Flávio, Prof. José Geraldo, Márcio e Luciano, Antônio Geraldo, Prof. Issamu, José Mendo 
e Alexandre Mendo. 2) Márcio, Luciano, Jorge Lessa, Fernando Machado, Sarmento, Márcio Carvalho, 
Hugo Lukschal e Antônio Cláudio. 

 
A mesa do dia do nosso 1.352 º Encontro, 1) José Carlos, Antônio de Pádua, Prof. Issamu, José Mendo, 
Cláudio Lineu, Cláudio Magalhães, Flávio Novais, Prof. José Geraldo, Márcio e Luciano. 2) Vanderley, 
Geraldo, Alvaro Ciro,  Hugo, Geraldo Fonseca, Jorge Lessa. 
 

Palestra “Declaração dos Direitos Humanos da ONU ” dia 11/Setembro/2013  

 
O Engº Metalurgista, Milton Nogueira da Silva , Turma 1964, apresentando a palestra “Declaração 
Universal dos Direitos Humanos da ONU”  e o momento do agradecimento do Presidente da SemopBH 
Floriano ao Milton Nogueira. 
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Dia 22 de Novembro de 2013, nosso Jantar de Final d e Ano               

 
Fotos da “Declaração Universal dos Direitos Humanos  da ONU”, com seus 30 artigos. 
 

 
Fotos:  1) José Carlos, Hugo e o Presidente Floriano entregando a flâmula ao Milton Nogueira da Silva  em 
agradecimento pela Palestra proferida. 2) Um minuto de Silêncio pelo falecimento do Prof. Aluízio Licínio 
de Almeida Barbosa. 
 

 
Fotos: Detalhe do almoço de 25 de setembro. 1) Luciano, Francisco Lanna, Alzemar, José Carlos, 
Fernando e Ronald. 2) Hugo, Lauro, João Epifânio, Vanderley, Sérgio, Nelson, Lázaro, Aloysio e Márcio 
Ferreira. 
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Lembranças Centenárias Tradições 
  

 

 
 

Correspondências enviadas pelo ex-Aluno Renato Frota Rodrigues de Azevedo , Turma 1940, quando de 
nossa homenagem aos mais antigos ex-Alunos da Escola de Minas , em Março/2010.  

 

 
Foto e acervo de João Epifânio de Andrade Lima, Tur ma 1962, visita a Cubatão em 07/10/1959. 
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(Enviado por Paschoal Geraldo Schettini, Turma 1967) 
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Foto e acervo de João Epifânio de Andrade Lima, Tur ma 1962, visita a Osasco em 05/10/1959. 

 
Espaço para Colocações e Comunicados : 

A SemopBH envolve ex-alunos e amigos da Escola de Minas  com experiência e saber...amizade...  
 

 
1) Convite do Centro de Memória da Engenharia da AEAEE-UFMG  do 6º Prêmio TOP de ENGENARIA , 
que no dia 27/09/2013, às 20 horas, no Salão de Eventos do Minas II, homenageou a ESCOLA DE MINAS 
de OURO PRETO-UFOP. 
2) Homenagem ao ex-Aluno Geólogo Prof. João Henrique Grossi Sad , Turma 1960, Primeira Turma de 
Geologia da Escola de Minas, que deu o nome ao Auditório II do 15º Congresso Brasileiro de Mineração -
Exposibram , realizado no Expominas BH de 23 a 26/09/2013. 
 
SEMOP/ES- Desde o dia 14 de Agosto , toda Quarta-Feira, realiza o almoço no restaurante "Canto da 
Roça", na Praia do Canto , com comanda individual para cada participante.  

Semop-Catalão: “Pré-12” de Catalão-GO . 11° encontro , no dia 21/Setembro, na Rua 140, nº 115 – 
Bairro Mãe de Deus. Detalhes com Jair no tel. (64) 3411-2182 ou (64) 8144-0116.  

Semop-Vale do Aço: Comemoração pré-Doze no dia 07 d e Setembro de 2013. 
 
Semop-Rio : Desde a quarta-feira 31/07/2013 , reúne-se em novo local CLUBE MILITAR (CENTRO), 
ESQUINA DA AVENIDA RIO BRANCO, COM RUA SANTA LUZIA , 18º ANDAR. O acerto com preço fixo 
R$ 50,00 por pessoa, incluindo o almoço, refrigerantes, água  e cervejas.  
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Semop-BA: Na Cabana da Cely na Orla (Bairro Patamares). No dia 05 de outubro de 2013  comemorará o 
137º aniversário da nossa querida Escola de Minas. Conta com a presença de todos para manter unida esta 
tradição! 
 

 
 
EPISÓDIO DA DEMISSÃO SUMÁRIA DE TODOS OS ENGENHEIRO S DE MINAS, SETE NO TOTAL - DA 
ENTÃO COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, NA CIDADE DE ITAB IRA/MG, EM 19 DE MAIO DE 1961.  

“Assim como Fênix ressurge das cinzas (mitologia eg ípcia), uma voz se 
levanta (após 52 anos) pela “demissão sumária” de t odos os sete 
engenheiros de minas da mineração de minério de fer ro das minas da Vale 
do Rio Doce, na cidade de Itabira/MG, em 19/05/1961 . Isso porque, a mercê, 
fato como esse, inédito e histórico na Vale, não po deria passar em vão, 
independente do tempo em que ocorreu.” Sebastião Pe ixoto Toledo.1  
No período de aproximadamente quatro anos após a saída do superintendente 
das Minas, à época, Engenheiro Francisco Fonseca (in memoriam), a 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) teve cinco superintendentes - sendo um militar do exército e outro 
engenheiro de minas permanecendo na chefia das minas, em Itabira/MG, apenas alguns meses. Os outros 
quatro eram engenheiros civis. Com a saida do militar, nos foi mandado proveniente de Vitória/ES mais um 
engenheiro civil sem experiência alguma em mineração, para chefiar as minas de Itabira/MG.  
Por circunstâncias que serão comentadas à frente, esse novo superintendente tornou-se o“POMO DA 
DISCÓRDIA” , não pela pessoa dele, e sim pelos fatos que o envolveram no episódio da demissão sumária 
citada no título acima.  
Estávamos, à época, em entendimentos com o Dr. Fonseca, para que fosse convidado um engenheiro de 
minas experiente para assumir a chefia das minas (assim como veio a ocorrer após a saída do engenheiro 
civil de Vitória), logicamente depois do referido engenheiro experiente, acima citado, haver passado pelo 
crivo de quem de direto na Companhia. O fato é que os dirigentes da CVRD, sabendo ou não de nossa 
proposta ao Dr. Fonseca, não tomaram conhecimento de nossa reivindicação, o que, naturalmente, abateu 
profundamente o moral dos engenheiros de minas que, à epoca, trabalhavam nas minas da companhia em 
Itabira/MG. Profundamente decepcionados, mas sem uma combinação prévia em razão da aludida 
decepção, não se fizeram presentes à solenidade de posse do novo superintendente da mina - com 
agravante de ser mais um engenheiro civil, conforme dito anteriormente.  
Por isso, foi tomada pela CVRD, a atitude de demitir, sumariamente, todos os engenheiros de minas, menos 
um que pediu demissão, decisão por todos nós, considerada intolerante. Curiosamente, esse único 
engenheiro demissionário, o mais antigo e graduado da CVRD nas minas de Itabira, naquela ocasião teve 
um encontro com o novo superintendente no qual foi sacramentado o pedido de demissão do engenheiro de 
minas demissionário. A saída deste engenheiro de minas nos fez pensar que desta forma, sua saída viria a 
ser suficiente para acalmar os animos, ficando assim solucionado o problema.  
Passadas algumas horas, entretanto, circulou a notícia da demissão sumária dos outros seis. O que ficou 
para nós, naquela oportunidade, foi: se trabalhamos com superintendentes dos mais variados perfis, por 
que não haveríamos de trabalhar com o engenheiro civil vindo de Vitória?  
Fazendo a leitura do fato hoje, concordo que nossa atitude não foi a mais adequada, mas todos nós que 
vivenciamos aquele momento continuamos considerando que “o castigo que a CVRD nos aplicou foi 
demasiadamente forte, doloroso e injusto, pois para se admitir “UM”, “SETE” foram demitidos, o que, a 
nosso ver, poderia ser evitado através de um diálogo entre as partes, civilizado e conciliador, que levasse 
em conta todas as circunstancias acima citadas.  
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A decisão nos pareceu tão absurda que chegamos mesmo a supor que algum convidado, não funcionário 
da CVRD, presente ao ato da posse do superintendente em questão o tivesse influenciado a tomar a 
decisão, totalmente inadequada, de demitir sumariamente, todos os engenheiros de minas da empresa que 
trabalhavam em Itabira. Sinto-me bastante desconfortável ao comentar fatos ocorridos com pessoas, muitas 
delas já falecidas. Portanto, peço a Deus e a seus familiares que me perdoem se eventualmente faltei com a 
verdade ou se cometi enganos. Entrei na CVRD em 1º de agosto de 1959 e logo fui enviado aos Estados 
Unidos para um estágio de aproximadamente 04 meses nas minas de minério de ferro “Cleveland Cliffs”, 
estágio específico esse para geólogo de minas (geologista), para quando voltasse ao Brasil, assumisse tal 
função nas minas de Itabira/MG. Isso realmente aconteceu. Portanto, fui o primeiro geólogo da CVRD.  
Sem dúvida, foi lamentável e triste a nossa saída da Companhia pelas razões e pela maneira em que se 
deu, pelo menos pra mim, pois vislumbrava um futuro promissor na CRVD, assim como foi para tantos 
outros colegas que passaram pela empresa e se aposentaram muito bem.  
Termino com uma frase do meu ex-professor de lavra de minas, da nossa querida Escola de Minas de Ouro 
Preto, professor Joaquim Maia (in memoriam): “O engenheiro de Minas, acima de tudo, tem que ser um 
FORTE.”  
POSFÁCIO Tenho me perguntado por que somente agora, passados 52 anos, resolvi escrever sobre o 
episódio da demissão sumária dos seis engenheiros de minas em ITABIRA/MG. Assim sendo, enumero a 
seguir, algumas das minhas razões para tanto:  
1) Após minha demissão sumária juntamente com os demais engenheiros de minas fiquei envolvido com os 
empregos posteriores até me estabilizar profissionalmente.  
2) Devido à “pecha” de rebeldes, indisciplinados e criadores de caso que sempre me incomodaram e 
prejudicaram por onde trabalhei até minha aposentadoria em 1990.  
3) Desconstruir versões sobre o fato que revelaram quão díspares sao os comportamentos éticos e morais 
das diferentes pessoas evidentemente não para me enaltecer, mas sim para ser o mais possível fiel a 
história.  
4) Como sou um dos sobreviventes da época, me propus a contar como foi e como se deu o referido 
episódio da demissão em massa de todos os engenheiros de minas da mineração da CVRD em Itabira/MG, 
em “19/05/61”, dia em que , para mim, ficou gravado em uma “página negra” da história das minas de 
Itabira/MG.  
5) Fazendo-se uma comparação daquela época, que não se tinha a quem recorrer, com a de hoje, com 
vários órgãos de proteção ao cidadão, constato que a situação certamente seria outra, pois ficariam bem 
caracterizados “o abuso de poder e danos morais ” contra todos os engenheiros de minas que 
trabalhavam em Itabira/MG, quando do ocorrido.  
6) Depois de muito pensar sobre tal episódio, me veio à cabeça uma espécie de“catarse” em que todo 
sentimento e angústia reprimidos iriam ser colocados, com emoção, para lembrar a todos os 
acontecimentos que ainda estão vivos em minha memória, mesmo depois de passados 52 anos.  
sebastiaoptoledo@hotmail.com - Belo Horizonte, 19 de maio de 2013 
1-Engenheiro de Minas, Metalurgista e Civil pela Escola Nacional de Minas e Metalurgia de Ouro Preto da 
Universidade do Brasil, Turma 1956.  
 
Alô Toledo : Desculpe se demorei a retornar a comunicação, mas vamos lá. 
 Ficou muito boa a sua explanação, e minha sugestão é que o texto seja enviado para ser colocado no 
Informativo da SEMOP de BH.  
 Nos tempos antigos, ocorriam muitos absurdos nas Usinas, e me lembro de três, quando estudava na 
Escola Profissional de Acesita, por volta de 1956/1957, e fazia estágio na Empresa.  
 Uma vez, utilizaram revestimento refratário ácido na abóboda do Forno Elétrico, para um banho básico, ou 
vice e versa, não me lembro bem. A abóboda desintegrou em pouco tempo, e aí foram procurar as causas 
do fato. 
No Trem de Laminação 14/12, os operadores pegavam uma chapa quente saída do forno, com uma 
ferramenta parecendo um alicate grande, dobravam a chapa , com os pés, revestidos de botinas com sola 
de madeira, prensavam a chapa,  para ser retornada ao forno. (O pessoal trabalhava cerca de 15 a 30 
minutos, e saía para descansar, entrando outra turma). 
Um colega nosso, de aproximadamente 15 anos, fazia estágio na manutenção, e sem treinamento, foi 
operar um compressor, que explodiu, e causou sua morte.  
Esses fatos aconteciam e a vida corria normalmente. 
 É de se lembrar também da Revolta dos Bate-Paus no início da Usiminas, por volta de 1963, quando os 
guardas de segurança causaram uma confusão por vários dias, com tiros e mortes, e que nunca mais se 
falou a respeito. E um dos operadores que presenciou o fato, meu irmão, Aluizio, que, juntamento com 
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outros colegas tiveram que fugir de tiros disparados de vários lados, morreu no início do ano, e assim vai 
terminando a memória ocular da história. 
Eu mesmo já entrei em forno elétrico com a soleira ainda vermelha, na Usiba, para reparos nas paredes 
laterais. Era colocada uma chapa sobre a soleira, refrigerada, para o pessoal trabalhar, com ventiladorers 
possantes para ajudar no resfriamento do local. Nunca pensamos que, se essa chapa furasse, ou faltasse 
água, poderia ocorrer uma tragédia. 
Temos muitas histórias para contar, que ficam esquecidas com o tempo. 
Abraços, José Vandir Nunes , Turma 1971.  
 
Continuando as Questões: Problema de Geometria 
"Provar que em qualquer triângulo, traçadas as medianas, estas dividem-no em seis outros triângulos cujas áreas 

são iguais entre si". (Enviado por Nelson Silva, Turma 1967). 
 

Engenharia é na Escola de Minas da UFOP 137 anos de  Tradição 
Nosso novo endereço: semopbh@gmail.com 

 
 

 
 

137º Aniversário da Escola de Minas de Ouro Preto –  UFOP – 2013 
 

 
Em visita à França o Prof. Jório Coelho, Turma 1970 , Editor da Revista da Escola de Minas-REM,  
trouxe do Museu em Homenagem a Gorceix um encarte “ Claude Henri Gorceix” com várias fotos de 
seu tempo em Ouro Preto quando foi o Primeiro Diret or da Escola de Minas e seu Professor. Ao lado 
uma foto do mineral em sua homenagem. 
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Fotos: 1)Prof. José Geraldo Arantes de Azevedo Brit o, Turma 1981, 30º e 31º Diretor da Escola de 
Minas-UFOP, 2) Convite do 137º Aniversário da Escol a de Minas de Ouro Preto-UFOP, 3)Prof. Issamu 
Endo, Turma 1980, 32º Diretor da Escola de Minas-UF OP, 2013/2017. 
 

 
Homenagem da SemopBH à República Adega pelo seu Cin quentenário 

 

 
Homenagem da SemopBH à República dos Deuses pelo se u Cinquentenário 
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SemopianosBH da Turma de 1963 -  Jubileu de Ouro  
 

 

 

 
Turma 1963-Jubileu de Ouro : Antônio José Neves Pinto, Argos Soares de Matos-UFMG/1963, Eurico 
Martins de Araújo, Francisco Nogueira Fontenelle, Geovani dos Santos Carvalho, Jaime Paulino, Jairo 
Portes Bartolomeu, José Ernesto de Araújo, Lázaro de Freitas, Lorenzo Jorge Eduardo Cuadros y Justo, 
Márcio de Carvalho Ferreira, Osmar Franco Iannotti, Paulo Alberto Vilella Guimarães, Rinaldo campos 
Soares e Sérgio Nertan Alves de Brito. 
  

 
SemopianoBH da Turma 1988 - Jubileu de Prata : Mauro Sérgio Martins Calado 
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Engenheiro Destaque e Medalha Escola de Minas – 12/ Outubro/2013:  
 

 
Engenheiro Destaque 2013 : José Fernando Coura , Turma 1976,  
Medalha da Escola de Minas 2013 : Romero Machado Correa , Turma 1961, Fernando Antônio Peixoto 
de Villanova , Turma 1979 e João Luiz Nogueira de Carvalho , Turma 1991. 
 
 
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. 
 

Visite nosso site: www.semopbh.com.br  
 

Homenagem em Setembro às Diretorias : 
 

17ª Diretoria SemopBH 1993/94 :     
Presidente Marcos de Vasconcellos Bastos, Turma 196 1 

    1º Vice Augusto Ferreira Cabral, Turma 1962 
2º Vice Calil Abdo Santiago, Turma 1960 

    1ºSecretário Adriano Luiz do Nascimento, Turma 1979 
    2ºSecretário Fernando Machado, Turma 1965 

1ºTesoureiro Mateus de Oliveira Menezes, Turma 1979  
2ºTesoureiro Ildeo Fantini, Turma 1961 
Diretor Social Lázaro de Freitas, Turma 1963 
Diretores Adjuntos: Fábio Neto, Turma 1977, Márcio Carvalho Ferreira, 
Turma 1963, Azis Assi, Turma 1961, Dinésio dos Sant os Almeida 
Franco, Turma 1971 e João Marques Fernandes, Turma 1981. 
      

18ª Diretoria SemopBH 1995/96 :     
Presidente Romero Machado Correa, Turma 1961 
1º Vice Ildeo Fantini, Turma 1961 
2º Vice Rubens João Luiz Rezende Pimenta, Turma 196 2 

    1ºSecretário João Epifânio de Andrade Lima, Tur ma 1962 
2ºSecretário Miguel dos Santos, Turma 1969  

 1ºTesoureiro Ciro José Isaac, Turma 1962 
2ºTesoureiro Márcio Antônio Pereira, Turma 1964 
Diretor Social Lázaro de Freitas, Turma 1963 

 

19ª Diretoria SemopBH 1997/98 :   
Presidente Ildeo Fantini, Turma 1961 

     1º Vice João Epifânio Andrade Lima, Turma 1962  
     2º Vice João Luiz Rezende Pimenta, Turma 1962   
     1ºSecretário Luiz César Ituassú da Silva, Turm a 1961 

 2ºSecretário Lázaro de Freitas, Turma 1963 
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     1ºTesoureiro Hugo Lukschal Soares, Turma 1964 
     2º Tesoureiro Márcio Antônio Pereira, Turma 19 64  
     Diretor Social Edson Antônio Nunes, Turma 1966  
      

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 
 
Notas de Falecimento:  
 

�  Com pesar informamos o falecimento em Goiânia-GO no dia 21/08/2013, do ex-Aluno Engenheiro 
de Minas e Civil Clay Mendes, Turma 1947. A família em especial ao filho Mauro dos Santos 

Mendes, Turma 1975, e amigos nosso consternado voto de pesar e solidariedade.  

No ano passado recebeu da Assembléia Legislativa de Goiás a Medalha Pedro Ludovico Teixeira, 

pelas obras executadas no Estado e em Tocantins, inclusive a Assembleia de Goiás. 

 

� Com pesar informamos o falecimento em Ponte Nova-MG no dia 25/08/2013, do ex-Aluno 
Engenheiro Civil Marco Aurélio Espíndola, Turma 197 9, da República Consulado. A família e 

amigos nosso consternado voto de pesar e solidariedade.  

 

� Com pesar informamos o falecimento em Belo Horizonte-MG no dia 24/09/2013, onde foi 

sepultado no Parque da Colina do ex-Aluno Engenheiro de Minas e Civil Prof. Aluízio Lícinio de 

Miranda Barbosa, Turma 1941. A família e amigos nosso consternado voto de pesar e 

solidariedade.  

A SemopBH em março de 2010 o Homenageou como um dos ex-

Alunos mais antigos da Escola de Minas de Ouro Preto, ele esteve 

presente no evento do Dia do Geólogo de 2010 no almoço da 

SemopBH, veja fotos no Informativo Nº 56. Dr. Lícinio foi um dos 

grandes nomes da Geologia do Brasil, um grande mestre de muitos 

discípulos na geologia do Brasil. 

  

Homenagem de seu filho: 

 


