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89º Informativo da SemopBH-A³EM – Fevereiro 2014 

 
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 Nº 89 - Belo Horizonte – Fevereiro/2014 
Encontros na Quarta-feira, Almoço no Minas II às 12 :00 h. 

...onde estiver, esteja conosco é a tradição. 
32ª Diretoria da SEMOP BH 2014 – Eleita em 18/Dez/2013. 
Presidente – Sebastião Peixoto Toledo, Turma 1956  
1° Vice – Lázaro de Freitas, Turma 1963 
2° Vice – Antônio Geraldo de Pádua Junior, Turma 1973 
Secretário  – José de Matos Neto, Turma 1964 
2° Secretário – Floriano Garcia Costa, Turma 1964 
Tesoureiro –  Hugo Lukschal Soares, Turma 1964  
2º Tesoureiro – João Epifânio de Andrade Lima, Turma 1962 
Diretor Social –  José Carlos Bicalho, Turma 1976 
Diretor Social Adjunto – Cláudio de Castro Magalhães, Turma 1974 
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, Márcio de Carvalho 
Ferreira, Turma 1963, Fernando Antônio Peixoto de Villanova, Turma 1979. 
 

Envie-nos noticias: www.semopbh.com.br  
              Nossa mensagem: 
 Fevereiro de 2014 não teve carnaval, mas, na SemopBH foi agitado na SemopBH, iniciamos com a palestra 

do Engº Gilson de Carvalho Queiroz Filho, Presidente da FUNASA, tivemos o lançamento do livro “As 
Pedras” do ex-Aluno Osmar Domingos Leão, Turma 1960, o nosso Diploma de Menção Honrosa da 
SemopBH, em sua 7ª Edição e a distribuição de nosso “I Anais da SemopBH” , com os Informativos do 
Nº01 ao Nº50, de Agosto/2006 a Novembro/2010. 
E bem lembrado iniciamos o 10º ano que após anos de encontros na SME passamos para o Minas T.C., no 
início alguns desencontros na Praça da Liberdade e depois no Minas II-Mangabeiras onde estamos até o 
momento.  
Neste período de 10 anos foram mais de 540 encontros semanais, toda quarta é quarta e não têm férias ou 
feriados, sol ou chuva com excessão como ocorreu no ano passado com a coincidência com o Natal e 1º de 
janeiro que coincidentemente ocorreu em 2003. 
Os números correspondem com nossa tradição de ser ex-Aluno da Escola de Minas de Ouro Preto -UFOP. 
Numa quarta venha participar de nosso encontro a satisfação será nossa e alegria de todos.  
Onde estiver, esteja conosco , é a tradição Emopiana. 32ª Diretoria da SemopBH 2014 - 41º aniversário. 
 
Último almoço na SME, Rua Timbiras, em 17/Dezembro2 003: 
Foram 14 ex-Alunos e um amigo, na ordem: João Epifânio de Andrade Lima, Ildeo Fantini, Antônio Moreira 
de Calaes, Geraldo de Almeida Fonseca, José Ary Gomes Adeodato, Maurício de Mello, Márcio de Carvalho 
Ferreira e seu neto Matheus Ferreira, João Luiz Rezende Pimenta, Hugo Lukschal Soares, Osamu 
Takanohashi, Antônio A. Moreira-CDTM, Paulo Roberto Haman Barcellos, Silvio Pires de Araújo e Francisco 
Carlos Pinheiro Faro. 
Primeiro almoço no Minas I, Praça da Liberdade, em 07/Janeiro/2004: 
Presentes no Minas I: Hugo Lukschal Soares, Márcio Carvalho Ferreira, João Luiz Rezende Pimenta, Lauro 
Esteves Casaes. Em um restaurante na Rua Goiás, Argos Soares, Ildeo Fantini, Sayão e Totonho do 
Cavaquinho. (transcrito de nosso Livro de Presença, atualmente arquivado na A³EM) 
 
Algumas retificações: Sempre que recebemos dos ex-Alunos comunicados de algum erro em nossa edição 
do Informativo, nós providenciamos as correções antes de enviá-lo para o nosso site, 
WWW.semopbh.com.br. Agradecemos aos que têm colaborado. 
 

Onde estiver, esteja conosco, é a tradição Emopiana  
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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. 

 

 
116º Livro: “A vida de um Geólogo”, de Acyr Ávila d a Luz, Turma 1948 . 

 

 
117º Livro: “As Pedras”, de Osmar Domingos Leão, Tu rma 1960, compilado e editado com o apoio do 

SINGEO/MG-CREA/MG e ENGECRED. 
 

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. 

 

 
73º Quadro:  Bordado em Pano de Adelaide Soriano  esposa de Pedro Soriano de Carvalho , Turma 1975. 
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“Nossa missão é manter a chama da tradição “cum men te et malleo”. 
Nosso outro endereço: semopbh@gmail.com  

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 Assembléias 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. 

Para recebermos o repasse da ART da Resolução nº1.032-30/03/2011 e a DN nº30-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:   

Quarta dia 05/Fevereiro/2014 – Palestra Técnica 
Tema: “Plano Nacional de Saneamento da FUNASA e o C onvênio com o CREA-MG” 
Por: Engº Gilson de Carvalho Queiroz Filho, UFMG 19 80 – Presidente da FUNASA  

O Plano Municipal de Saneamento Básico – proposto p ara o período de 2013-2033, atenderá aos 
municípios com menos de 50 mil habitantes, no Brasi l até 5 mil existem 1.302 municípios, até 20 mil 
3.915 e até 50 mil 4.958 municípios. A verba destin ada é de R$501 bilhões. 

 
Fotos: 1) Palestra do Engº Gilson, detalhe do Plano 2013-20133, representantes da SemopBH com o 
Palestrante Engº Gilson. 

 
Fotos:1) Marcelo, José Oscar, Antônio Geraldo, Gilson e Luiza. 2)Despedida da comitiva do Palestrante: 
Elder, Milton, Marcelo, Geraldo Fonseca, Cid Fontes, Gilson e esposa Luíza, Márcio, Antônio de Pádua, 
Waldemar, Ivo, Newton e Marcos. 3)Gilson de Carvalho Queiroz Filho, UFMG-1980, Presidente da FUNASA.  

 
Fotos: 1) Ignez e filho, Flávio Novais, Cláudio e Rubens 2)Elder, Waldemar, Luciano, Newton,  Cid Fontes-
USP, Silvio Bosco, Geraldo. 3)Flávio, Lauro, Milton, Geraldo Fonseca, Waldemar e Hugo Lukschal. 
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Fotos: 1)Caio, João Epifânio, José Mendo,Edouard Misk, Ciro, Jorge, Sérgio, Orlando, Lázaro e José de 

Matos. 2)Avô e Neto, Márcio Carvalho e Vitorino. 2)Lauro, Márcio e neto, Milton e Flávio. 
Quarta 12 de Fevereiro de 2014 

 
Fotos : 1)Fernando, Renato, Alexandre, Marcos Tadeu, Antônio José, Olintho, José Mendo, Ronald, Marcos. 
2) Familiares de Osmar Domingos, Márcio. 3) Nelson, Geraldo, Geraldo Budin, Aloysio, Jorge e Osmar 
Domingos. 

 
Fotos:  1)Lauro, Epifânio, Ildeo, Nelson, José Ary, Aloysio e José de Matos.2) Aloysio, Hugo Lukschal, na 
apresentação do livro “As Pedras”, de Osmar Domingos Leão, Turma 1960, e Antônio Geraldo da Silva, 
Turma 1973, Presidente do SINGEO-MG que coordenou a edição do livro. 

 
Foto: Agraciados com o “Diploma de Menção Honrosa da SemopBH 2013”, 7ª Edi ção : Geraldo, Ronald, 
Epifânio, Aloysio, José de Matos, Nelson, Olintho, Hugo, Milton, Marcos, José Ary, Lázaro, José Mendo, 
Jorge, Villanova, assentados Márcio e Marcos Tadeu. 
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19 de fevereiro de 2014 
Nesta quarta distribuímos os exemplares de nosso “I Anais da SemopBH” , muita alegria e lembranças dos 
momentos que vivemos de Agosto de 2006 a novembro de 2010. Como já mencionado 244 páginas de 
história da SemopBH e de nossa tradição e glória de ex-Aluno da Escola de Minas de Ouro Preto . 
Manifeste sua opinião sobre essa nossa nova publicação. A SemopBH na alegria da realização de seu “I 
Anais da SemopBH”, não deixa de lembrar e agradecer aos Patrocinadores, SINDIEXTRA, na pessoa de 
seu Presidente José Fernando Coura , Turma 1976, à FUNDAÇÃO GORCEIX , na pessoa de seu 
Presidente Cristovam Paes de Oliveira , Turma 1973 e à FUNDAÇÃO VICTOR DEQUECH , na pessoa de 
seu Presidente Eurípedes Palazzo da Silva , Turma 1961. E aos colaboradores das Diretorias e do 
Conselho da SemopBH, á Gráfica EGL, na pessoa da Sra Graça e do diagramador Mauro Oliveira. 

 

 
Fotos : 1) Nosso ”I Anais da SemopBH” distribuído aos presentes.  

 
Foto : O aniversariante José Mendo , ex-Aluno Honorário da Escola de Minas,  com Antônio Geraldo, João 

Epifânio e Hugo Lukschal. 

 
Fotos: 1)Antônio Carlos de Moraes Sarmento, Presidente da Semop-Riopomba , Marília Barcellos, Filha de 
Juber Vieira de Rezende , Turma 1931, Paulo Barcellos e Márcio Pignataro. 2) Álvaro, NelsonSérgio, José 

Ary, e Ciro. 
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  2014  SemopBH 10 anos no Minas II. 138º Aniversár io da Escola de Minas 
 

Quarta dia 26 de fevereiro de 2014 
 

 
Fotos : 1) Fernando, Marcos, Olintho, José Mendo, Alexandre, Francisco e Hugo, Paulo Furtado, José Ary, 
João Sabino. 2)João Epifânio, Hugo, Geraldo, Nelson, Milton, José de Matos, Aloysio e Sebastião Toledo.  

 

 
No Jornal Tempo: Antônio Geraldo de Pádua Junior , Turma 1973, o novo Presidente da Skal 

Internacional de Belo Horizonte, 2014/2016. (o segundo assentado da esquerda para direita). Parabéns. 
 
Convite: 
No dia 26 de Março de 2014 , quarta-feira, a SemopBH concederá o   

“Diploma de Menção Honrosa da SemopBH ao ex-Aluno V isitante 2014”  a: 

 Eurico Martins de Araújo , Turma 1963 – Goiânia/GO 

 Pedro Soriano de Carvalho , Turma 1975 – Ouro Preto/MG 

William Thomas von Krüger, Turma 1982 – Congonhas/MG 

Paulo Sérgio Sant’ana Furtado , Turma 1984 – Ouro Preto/MG 

Esses ex-Alunos tendo passado por BH nos honram com a presença na Quarta e nos eventos da SemopBH. 
Já agraciamos ex-Alunos em 2011 e 2012. 
 

Venha participar de uma quarta na SemopBH lugar de Encontros, Alegria e Amizade 
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Lembranças Centenárias e Tradições 
Prezados Colegas : 
No Informativo nº 88 , nas fotos sobre a Excursão em 1944 tenho os seguintes detalhes a fornecer: Por uma 
falha de comunicação está redigido com engano o nome do professor da Escola de Minas da excursão em 
JULHO 1944 a Belo Horizonte, Itabira e Vitoria. Batizada “Embaixada Fausto de Brito” e realizada sob a 
direção do Professor Reynaldo Octavio Alves de Brito, da cadeira de “Topografia–Astronomia e Geodesia”, 
que sucedeu ao seu pai, Prof. Dr. Fausto Alves de Brito nessa cadeira que era lecionada no 2º ano da 
Escola de Minas. 
“A excursão constou de uma visita técnica ao Serviço de Geografia e Cartografia (Secretaria de Viação e 
Obras do Estado de Minas Gerais), dirigida pelo engenheiro civil Dr. Benedito Quintino dos Santos-UFMG. 
Em Itabira a CVRD designou os engenheiros de minas e civil Márcio Coutinho de Magalhães Drummond, 
Turma 1937, e Alberto Inchausti Velasco, Turma 1944, para acompanhar a embaixada Prof. Fausto de Brito 
nas minas do Cauê. Em cima do Pico do Cauê existia implantado um marco de triangulação, elemento 
utilizado para o levantamento geodésico, base para a confecção dos mapas cartográficos do Estado de 
Minas.  A embaixada seguiu em vagão especial engatado no trem da Estrada de Ferro Vitória-Minas, até as 
obras de construção de variantes e de túneis. O vagão era desligado da composição do trem e estacionava 
nos desvios. Em Vitória foram visitadas as obras do cais de embarque de minério”. Participaram da 
Excursão: Acyr Ávila da Luz, Ademar Barbosa da Silva, Afonso Segura, Aloysio Sá Ftreire de Lima, Antonio 
Claudio Sá Freire de Lima, Antonio Castanheira Neto, Bento Romeiro Vianna, 
Belmiro Dias de Siqueira, Borisas Cimbleris, Celso Emygdio de Moraes 
Sarmento, Evandro Caetano de Lima, Genesio Martins de Araujo, Geraldo 
Maia, Ilder Santiago Costa, João Rezende de Castro Monteiro, José Machado 
de Lacerda, José Moreira Torres, José Raymundo de Andrade Ramos, Luiz 
Leonidas Branco Gualberto, Luiz Marzano Filho, Napoleão Goretti, Olav Smith, 
Osvaldo Felicissimo, Osvaldo José de Oliveira, Paulo Barbosa Arantes, Paulo 
Oliva de Andrade Silva, Rômulo Genuino de Oliveira, Severiano de Moraes 
Sarmento Neto, Wilson Fraga de Almeida.  (Aloysio Sá Freire de Lima , 
Turma 1948). 
 

Espaço para Colocações e Comunicados : 
A SemopBH envolve ex-alunos e amigos da Escola de Minas  com experiência e saber...amizade...  

 
Mensagem do 32º Presidente da SemopBH 2014 na posse  da Diretoria, em 18/12/2013. 
 No almoço da semana anterior, 11/12/13, no Minas II, estava sentado em frente ao nosso “decano” 
Aloysio de Sá Freire Lima, quando falou-me do aproveitamento dos jovens estudantes da Escola de Minas, 
que se sobressaíssem como bons alunos, num patamar acima da média dos outros, deveriam ser 
recrutados para receberem um tratamento diferenciado. Ai em meio de tantas conversas o assunto mudou e 
não se falou mais sobre o mesmo, porém, penso que captei onde o Aloysio queria chegar. Hoje, 17/12/13, 
voltei a pensar no que o Aloysio havia me dito naquele almoço da semana passada. Meus Amigos, por que 
não voltamos ao assunto sobre a excelência da Escola de Minas? O tempo passou, a Escola mudou, nós 
mudamos portanto, os enfoques daquela época, certamente não serão os mesmos de hoje. Se não se 
acertou em uma ou duas vezes, que se tentou, por que não tentarmos uma terceira, analisando falhas no 
projeto e/ou de gestão do mesmo? Por que não se criar outro projeto, proposto agora por um comitê de alto 
gabarito, por profissionais da Engenharia da Escola de Minas, Minas, Civil, Geologia, Metalurgia, Produção, 
Ambiental, Controle e Automação, Mecânica e Arquitetura, recrutados entre os Antigos Alunos da nossa 
querida Escola de Minas? Esse comitê seria gerenciado por outro profissional de grande experiência 
(vivência) nas áreas citadas, tudo de uma maneira simples, pé no chão, sem vaidades, de uma forma 
harmônica, entre os profissionais do aludido projeto, com representantes do corpo docente e discente (um 
ou dois alunos do grupo selecionados) da Escola de Minas/UFOP e finalmente da Fundação Gorceix, grande 
benfeitora da nossa querida Escola de Minas. Se a Fundação Gorceix é hoje uma grande realidade 
comandada pelo nosso colega e amigo Presidente Cristovam Paes de Oliveira, poderíamos chamá-la de 
“braço forte” da Escola de Minas. Pelo que sei da Fundação Gorceix, ela possue em seu quadro de 
funcionários técnicos e engenheiros de renomada experiência em níveis de excelência, produzindo trabalhos 
notáveis para grandes firmas nacionais e internacionais, na área de mineração, principalmente para minério 
de ferro. Isso é praticamente tudo o que precisamos para realizar nosso projeto. Se os planos econômicos 
de governo só deram certos depois de três fracassos, alguém acertou numa quarta tentativa como o “Plano 
Real”. Por que não fazer o mesmo após anos ou tentativas negativas? Com o apoio das Semop´s, Escola de 
Minas/Ufop e da Fundação Gorceix, seguiremos em frente. O importante é escolher as pessoas certas para 
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os lugares certos, comandada por um executivo conhecedor, como já disse, de todas as áreas ligadas à 
Escola de Minas/UFOP e à Fundação Gorceix, conhecedor do ambiente e do trâmite processual, nos 
diferentes setores da área técnica e humana que se interligarão. Só assim será possível formar um grupo 
forte, coeso e empreendedor, para fazer a Escola de Minas despontar em níveis de excelência. Vontade não 
nos faltará, nesta árdua tarefa sem nos esquecer de que, para se ter bons alunos, obviamente, precisamos 
de bons professores preparados cientificamente, tecnicamente com grande 
experiência profissional principalmente na área de sua matéria. Fácil não será 
mas, também não será impossível, mormente se estivermos embasados neste 
novo tripé: Escola de Minas/UFOP, Fundação Gorceix e as Semop´s de vários 
estados, principalmente a de BH. Só assim poderemos sonhar em se ter a 
excelência na Escola de Minas, o que será muito bom para ela e para UFOP 
como um todo. O importante, acima de tudo, mesmo que não consigamos 
transformar este sonho em realidade a curto ou médio prazo é não deixá-lo 
morrer, insistir e não desistir. Obrigado, Sebastião Peixoto Toledo , Turma 1956 (mensagem encontra-se na 
Home de nosso site, www.semopbh.com.br). 
Posfácil : No primeiro período de excelência da Escola de Minas, algumas décadas, desde a sua fundação, 
foi fundamental, como nos disse o colega Márcio Carvalho Ferreira, Turma 1963, o tripé sobre o qual esteve 
embasada por um bom tempo: Dom Pedro II, Claude Henri Gorceix e Archias Eurípe des da Rocha 
Medrado, Poli-Rio, 2º Diretor da Escola de Minas . Em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013. 

Brasis 
Em 1500 nosso atual território estava todo ocupado quando houve a invasão portuguesa. Havia 11 etnias 
somando 640.000 nativos só na costa marítima, conforme Eduardo Bueno em “Brasil: Uma História”.  
Estima-se que, nessa época, havia entre 1 e 10 milhões de nativos na extensão atual do território brasileiro, 
falando 1.300 idiomas diferentes. 
A ocupação portuguesa foi lenta, em torno de 100.000 nos primeiros 200 anos. Foi disputado por franceses 
e holandeses. Os primeiros relatos que foram conservados enfocam muito os comportamentos dos nativos, 
e pode ser que esses comportamentos sejam a maioria dos que nós temos no presente. 
Os nativos eram mais numerosos dos que os portugueses que aqui chegaram e do que os africanos que 
foram trazidos à força para trabalhar nas fazendas, nas minas e depois que o pau-brasil dos brasileiros – 
que trabalhavam com essa madeira – deixou de ser econômico e competitivo. Brasileiro era a profissão de 
quem trabalhava com pau-brasil, podendo ser português, francês ou de qualquer outra nacionalidade. 
Os nativos absorveram os costumes dos portugueses, dos africanos e de outras várias nacionalidades que 
aqui aportaram. Os gens alteraram, mas o ambiente é o dos nativos e ficamos todos com a grande maioria 
dos comportamentos então já existentes em 1500, porque eles estavam ancorados em mais de 10.000 anos 
de civilizações nesta terra. As pesquisas antropológicas indicam várias migrações que retroagem a milhares 
de anos. O crânio de “Luzia”, encontrado nos arredores de Belo Horizonte, mostrou traços negroides na sua 
constituição, datado de 11.500 anos. A miscigenação das três raças que nos formou após 1500 está apoiada 
em mais de 10.000 anos de civilização. É importante considerar o peso de cada uma das raças, mas talvez 
o peso maior seja do quarto componente: o ambiente. Se assim for, os comportamentos dos nativos 
adaptados ao território é que prevaleceram. 
Outro aspecto a ser considerado, que se refere aos comportamentos - bem marcantes - dos nativos, 
presente nos textos dos que primeiro escreveram sobre eles, pode ser uma prova deste fato: quando 
aceitamos, atualmente, que algumas leis sejam respeitadas e outras não, mostra que não mudamos 
significativamente este comportamento em 500 anos. Ou seja, precisamos ser convencidos por persuasão 
mais do que por leis e penalidades.Cao Hamburger, diretor do filme “Xingu” lançado em 2012, disse em 
entrevista ao jornal “Valor”, 27/04/2012, que nas cenas em que os índios participavam, quando cansavam, 
simplesmente abandonavam a cena e deixavam a equipe a ver mosquitos. Fábio Lins, presidente da 
Prudential do Brasil, “O Tempo”, 29/04/2012, revela que se demonstrar para um japonês que o valor que ele 
gasta para ir a esportes no mês, ele pode pagar um seguro, não tem dúvidas que ele comprará a apólice. O 
brasileiro irá optar pelo lazer.  
 Em “A Inconstância da Alma Selvagem”, o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro destaca vários 
depoimentos de europeus que primeiro tiveram contatos com os nativos nos século XVI e XVII.  Resumindo 
e reduzindo muito o artigo, no Sermão do Espírito Santo, padre Antônio Vieira disse “os brasis, ainda depois 
de crer, são incrédulos”. Não havia fé, lei e rei. O chefe de cada aldeia precisava convencer para mandar. O 
padre capuchinho Évreux dizia que eram grandes amantes da bebida, lúbricos, inventores de falsas 
histórias, mentirosos, levianos, inconstantes. Mas versáteis ao extremo, de entendimento ágil e agudo. No 
Diálogo da Conversão, o padre Manoel da Nóbrega é incisivo :”Sabeis qual é a maior dificuldade que acho ? 
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Serem tão fáceis de dizerem sim, ou como vós quiserdes; tudo aprovam logo, e com a mesma facilidade 
com que dizem pá (sim), dizem aani (não).” 
Os brasis não eram judeus ou muçulmanos, que eram forçados a aceitarem outra religião, com outros 
deuses, outras crenças. Para Anchieta, “os impedimentos que há para a conversão e perseverar na vida 
cristã...são seus costumes inveterados...como terem muitas mulheres; seus vinhos em que são muito 
contínuos e em tirar-lhes há mais dificuldade que em todo mais ... as guerras em que pretendem a vingança 
dos inimigos, e tomarem nomes novos, e títulos de honra; o serem naturalmente pouco constantes no 
começado, e sobretudo faltar-lhes temor e sujeição.” 
A vingança era um exercício constante de vida para os brasis, quase uma religião, era o ponto inegociável, 
não o canibalismo a ela associado. Guerreavam muito entre as tribos – um exercício constante. 
Preparativos. Aí se incluía o canibalismo como um ritual que propiciaria novos combates. A pessoa a ser 
canibalizada tinha que ser um valente, que merecesse a honra. Talvez por isso, Hans Staden não foi 
comido. Ele chorava algumas vezes. Mas deixou bons relatos sobre os costumes da década de 1540. 
O padre francês Thevet conta um encontro com o grande chefe Pindabuçu, que estava acamado com uma 
febre persistente, e este perguntou  o que era feito com as almas depois que saíam do corpo. Thevet 
respondeu que iam para junto de Tupã, lá no alto, no céu, junto daqueles que não eram vingativos. Dois dias 
depois, Pindabuçu pediu para chamar Thevet e pediu-lhe para rogar por ele a Tupã, e acrescentou que, 
assim que estivesse de pé e com saúde, vestiria como ele, usaria barba comprida, honraria Tupã,... se 
conformaria com tudo, com exceção de não se vingar de seus inimigos; e que, mesmo se o próprio Tupã lho 
ordenasse, ele não poderia concordar, pois, se o fizesse, mereceria morrer de vergonha. 
O canibalismo era um ritual, e a própria pessoa a ser executada tinha orgulho do culto. Existia toda uma 
preparação por meio da qual o prisioneiro sentia que teria uma morte gloriosa, muito preferível a morrer e 
ser sepultado. O inimigo ideal para ser canibalizado por um tupinambá era outro tupinambá. Cardim 
registrou que alguns prisioneiros manifestavam seu contentamento em serem comidos e que não aceitavam 
ser resgatados. Seriam vingados e isso seria considerado uma honra, pois a guerra era uma religião. 
Longa vida, abundância, vitória na guerra era o que os brasis desejavam. Em lugar disso, os portugueses 
determinaram o oposto: “em vez de errância migratória, aldeamento forçado; em lugar de longa vida e 
abundância sem esforço, morte por epidemias e trabalho escravo; em lugar de vitórias sobre os inimigos, 
proibição de guerras e de canibalismo; em lugar de liberdade matrimonial, novas restrições.” 
Os brasis não impunham castigos físicos nem davam ordens ásperas uns aos outros e aos demais e 
também não aceitavam a autoridade. Muitas vezes, pagavam o preço da adesão verbal, aceitando 
determinada situação, para serem deixados em paz. Era usual um homem ter três ou quatro mulheres e, se 
era valente, dez a vinte. Abbeville escreveu que não faziam a guerra para conservar ou estender seus 
limites, nem para enriquecer com os despojos dos seus inimigos, mas unicamente pela honra e pela 
vingança. Thevet acrescenta sobre “essas guerras sem justa causa, obra de uma mera vontade de 
vingança, e de uma índole bestial, que os faz tão sanguinários e na qual estão tão imersos, que se uma 
mosca passar diante de seus olhos eles quererão vingar-se dela.” Tinham uma memória elefantina para as 
coisas dos inimigos. Gandavo viu mais : “assim como são muitos permitiu Deus que fossem contrários uns 
aos outros e que houvesse entre eles grandes ódios e discórdias, porque se assim não fosse os 
portugueses não poderiam viver na terra nem seria possível conquistar tamanho poder de gente.” 
As batalhas descritas pelos cronistas da época envolviam um bocado de bravatas, troca de insultos e 
gesticulação, e não há nenhuma referência a carnificinas – exceto, é claro, quando se fala das guerras dos 
portugueses contra os brasis. Estes eram belicosos, mas não eram violentos como os portugueses.  
Jácome escreveu que “seus prazeres são ir à guerra, beber um dia e uma noite, sempre 
beber, cantar e bailar, em pé correndo por toda a aldeia, como vão matar seus inimigos 
e as novidades dos ataques, preparar seus vinhos e cozinhadas de carne humana, e as mulheres velhas 
que dizem que vão se tornar moças.”  Esta ambientação dos nativos gerando comportamentos chamava a 
atenção de todos que aportavam no nosso território, incluindo por aquele que veio a escrever “A Origem das 
Espécies”, mostrando que somos genética + ambiente. Darwin, duzentos anos depois dos primeiros 
depoentes, ao chegar a Salvador, com seus 22 anos, no dia 29/02/1832,  escreveu em seus “Diários”: 
“Delícia, no entanto, é termo insuficiente para dar conta das emoções sentidas por um naturalista que, pela 
primeira vez, se viu a sós com a natureza no seio de uma floresta brasileira.” 
 Aportando no Rio de Janeiro, aceitou o convite de um inglês para visitar sua fazenda no Rio Macaé e relata 
atrocidades de um país escravocrata. Darwin chama a atenção para um tipo de comportamento das pessoas 
do lugar. Os que por ali passavam em viagem, ao desarrear os animais de montaria, pediam a gentileza de 
lhes ser oferecido algo para comer. “O que quiserem, senhores, era a resposta habitual.” Se tivessem sorte, 
duas horas depois, serviam frango, arroz e farinha. Muitas vezes, eles mesmos é que tinham que correr e 
abater as galinhas. E, se muito cansados, mesmo com muita educação, insistissem na mesa posta, 
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recebiam a resposta: “Ficará pronto quando estiver pronto.” Se insistissem mais, mandavam seguir a 
viagem.  No prefácio do livro de Darwin “A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais”, Konrad 
Lorenz, em 1965, escreveu que padrões comportamentais são características tão confiáveis e conservadas 
nas espécies como as formas dos ossos, dos dentes, ou de outra estrutura corporal. 
 O que procuramos evidenciar neste texto é que valorizamos muito o europeu, 
depois os africanos, e ainda chamamos de índios os nativos do nosso 
território, como se fossem da Índia. Mas pode ser que as características dos 
brasis de 1500 tenham predominado nos comportamentos que temos hoje. 
Conforme J. L. Borges, citado por Viveiros de Castro : “Todo homem é dois, e 
o outro é o mais verdadeiro.” O Brasil mais verdadeiro no nosso 
comportamento atual seria aquele que já estavam com os nativos em 1500, 
pois vieram de mais de 10.000 anos de aculturamento no nosso ambiente 
territorial. (Jorge Pereira Raggi , Turma 1969).  jorgeraggi@geoconomica.com.br    
 
Semop-Rio : Desde a quarta  31/07/2013 - CLUBE MILITAR- 18º ANDAR. R$50,00 por pessoa.  
Semop/ES- Desde a quarta 14/08/2013 , almoço no "Canto da Roça", Praia do Canto , com comanda. 

Uma boa Notícia.  “O convênio firmado entre a Vale e a UFOP, em 31/01/2014, conforme li no Estado de 
Minas do dia 5/2/2014 pagina 16 (nós publicamos a notícia no jornal Hoje em Dia neste informativo). A 
parceria entre a Vale e a UFOP firmando um acordo de participação cientifica que ”prevê um inédito 
laboratório colaborativo empresa-escola voltado à pesquisa , ensino, e empreendedorismo na exploração 
mineral a partir de 2015 . Denominado Instituto Tecnológico Vale-ITV . Será construído um edifício no 
campus Norte da Escola de Minas e devidamente equipado com recursos financeiros aportados pela Vale. 
Esta poderá ser a grande oportunidade da Escola avançar celeremente no aprimoramento de processos de 
tecnologia mineral já em uso e de descobrimento de novos caminhos. A Escola de Minas  tem por objeto 
selecionar e ensinar os jovens mais talentosos e esforçados formando-os engenheiros. Tem razão o diretor 
presidente do ITV, Luiz Mello quando diz que as pesquisas serão pensadas no desenvolvimento de soluções 
futuras para a mineração. É com entusiasmo e esperança que os antigos alunos da Escola de Minas  
receberam esta noticia da criação do ITV, instrumento de qualificação de jovens com talento e garra para 
participarem do desenvolvimento do nosso país. Realmente, parece-me uma grande oportunidade que não 
pode ser desperdiçada com disputas de pessoas e de poder (vaidades). A Escola  de Minas  deve fornecer a 
ciência  e a Vale a experiência e agilidade . E os alunos (e professores) sairão ganhando conhecimento e 
inovação. Aloysio Sá Freire de Lima , Turma 1948 

Notas sobre o nosso “I Anais da SemopBH” 
“A SemopBH através de sua Diretoria e Conselho de ex-Presidentes com o I Anais da SemopBH , 
Agosto/2006 a Novembro/2010, está de parabéns pelo excelente e importante trabalho que, certamente, 
exigiu muitas e muitas horas de precioso tempo. O livro, trazendo agradável e curioso conteúdo, é uma peça 
muito importante para o enriquecimento da memória da gloriosa Escola de Minas da UFOP ”. Engº Romero 
Machado Corrêa –Turma 1961. 

Com a chegada do “I Anais da SemopBH”  já estamos nos preparando para o “II Anais da SemopBH”  
esse com os Informativos de Nº 51 ao Nº 87 , de Dezembro de 2010 a Dezembro de 2013 , 37 Informativos 
totalizando 384 páginas de muita história, lembranças do quarta a quarta da SemopBH.  
No ‘II Anais da SemopBH”  pretendemos cotizar o valor entre Empresas de ex-Alunos da Escola de Minas, 
como manda nossa tradição.  

No dia 28 de Março de 2014 , sexta-feira, às 19 horas, o escritor Eurico Martins de Araújo , a Editora 
Kelps  e a Pousada do Mondego em Ouro Preto , estarão apresentando em homenagem aos Ouropretanos 
o relançamento do livro “Repúblicas de Estudantes. Elo de Ouro entre Antigo s Alunos e a Escola de 
MInas”.  A  SemopBH providenciará lista para ir Ouro Preto, saída de BH às 17 horas e retorno às 23 horas. 
 
Veja o link http://www.acobrasil.org.br/site/portugues/biblioteca/LIVRO_ACO_BX.pdf do livro Aço Brasil-  
uma viagem pela indústria do aço , segundo o Prof.Adilson Rodrigues da Costa, Presidente da A3EM: "... 
possam ter acesso ao conteúdo de um livro em que a Escola de Minas tem destaque à altura da sua 
importância."  
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Jornal Hoje em Dia -  05/02/2014 – 1º Caderno – página 11 
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6ª Questão: Problema de Geometria 
Construir um triângulo retângulo ABC (ângulo reto em A) conhecendo-se o ângulo β do vértice B e a soma 
dos comprimentos do cateto AB com a hipotenusa BC. 
Solução  
A partir do ponto A vamos construir um ângulo reto formado pelas semi-retas s e r.  
Sobre a semi-reta s e a partir de A vamos tomar um comprimento que chamaremos de AM

�
 igual ao 

comprimento dado (AB + BC). 
A partir do ponto A vamos traçar um segmento de reta AN de comprimento igual ao segmento dado (AB + 
BC) e que forme com a semi-reta s um ângulo igual a (180º - β); 

 
 
Os segmentos de reta AM e AN são posições limites da soma dos comprimentos do cateto AB com a 
hipotenusa BC, onde em AM, BiCi = 0 e o ponto Bi coincide com o ponto M, e em. AN o ponto Ci coincide 
com o ponto N e BiCi tem o comprimento total de AN. Portanto, dentro desses dois limites o ponto Ci se situa 
sobre o segmento de reta MN. Podemos afirmar que o segmento de reta MN é o lugar geométrico dos 
pontos Ci.  
Resta-nos então provar que os pontos Ci estão sempre formando o segmento de reta MN, para assim 
realmente configurarmos o lugar geométrico. 
Se observarmos o ����AMN, ele é isósceles, pois AM = AN por construção e o ângulo MAN mede (180º - β), 
também por construção. Se de um ponto qualquer B’ do segmento de reta AM tirarmos uma paralela à AN, 
que chamaremos de B’C’, e de comprimento igual à BM, fazendo um ângulo igual a (180º - β) com o 
segmento de reta AM estaremos construindo um triângulo isósceles de ângulos iguais aos do ����AMN. Se 
procedermos da mesma forma em relação à B’’ e C’’ estaremos construindo 
outro triângulo isósceles de ângulos também iguais aos ângulos do  AMN. 
Observamos que os ângulos BiMCi são comuns a esses triângulos isósceles. 
Portanto os pontos Ci se encontram sobre o segmento de reta MN. Desta 
forma, onde o segmento de reta MN cruzar a semi reta s teremos o vértice C do 
triângulo que queremos construir. Se desse pinto C tirarmos uma paralela à NA 
até encontrarmos a semi-reta r estaremos então construindo a hipotenusa no 
nosso ����ABC. (colaboração Nelson Silva , Turma 1968). 
 
Nota de Falecimento:  
� Com pesar informamos o falecimento no dia 10/02/2014 do Prof. José Ramos Dias , Farmácia-1948, 

cremado no Parque da Colina em BH. Foi professor e o 13º Diretor 10/1979 a 06/1980 da Escola de 
Farmácia-UFOP, autor da 3ª Edição do livro “Apontamentos Históricos do Sesquicentenário da Escola 
de Farmácia, 1989” Editado pela UFOP (1ª Edição em 1939 teve autoria do Prof. Alberto Coelho de 
Magalhães Gomes, 2ª Edição em 1961, autoria do Dr. Gerardo Trindade). Era neto do Comendador 
Vitorino Antônio Dias, primeiro grande empresário em Ouro Preto, responsável pela Cia Força e Luz, 
pelo Banco Comércio Indústria, e Fábrica de Tecidos, e filho do Prefeito de Ouro Preto nos anos 
1930/40 Washington Dias. Casou-se com Dª Marília com quem teve as filhas Ana Amélia que casou 
com o ex-Aluno Eduardo Rodrigues Drummond, Turma 1976, e Silvana casada com Mário de 
Figueiredo Santos Filho, Turma 1975. Durante 17 anos foi o Superintendente da Fundação Gorceix, em 
2007 foi agraciado com a Medalha da Escola de Minas.  
A família e amigos nosso consternado voto de pesar e solidariedade. 


