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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 Nº 90 - Belo Horizonte – Março/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: 
 Dizem no Brasil que o ano se inicia após o carnaval na SemopBH após uma coincidência, 

25/12 e 1º/1 numa quarta,  que nos afastou 21 dias da nossa convivência semanal, agora 
novamente mais 14 dias, quarta de cinzas não tivemos nosso almoço,  estamos presentes 
com uma frequência acima dos anos anteriores alguns a relacionando com a catilinária de 
posse de nosso Presidente Sebastião Peixoto Toledo, a quem só temos de agradecer.  
É uma cachaça que bebemos e que seu efeito é a simplicidade, amizade atenção e muita 
alegria é a SemopBH com uma agenda cheia para 2014. 
Todas as quartas recebemos visitantes ou ex-Alunos pela primeira vez vêm ao nosso 
encontro e a surpresa é agradável e emocionante. Se você ainda não veio venha conferir. 
Recebemos da Profª Maria Paula Delício, Diretora do  Museu da Escola de Minas, um 
Projeto de revitalização dos quadros da Galeria de Ex-Alunos da Escola de Minas.  
Vamos nos movimentar para angariar fundos para real izar esse Projeto, ou nossos 
Quadros não podem virar pó pela ação devastadora do s cupins.  Valor parcelado. 
Com o passar dos anos nossa Escola de Minas se destaca no cenário nacional da 
engenharia e o espírito de Gorceix esta presente em todos professores e alunos de nossa 
Escola de Minas  que comemora neste ano o seu 138º aniversário . 
Na nossa história tivemos o 1º Livro em 1922 , o 2º Livro em 1931 , o 3º Livro em 1956 , o 
4º Livro em 1966 , o 5º Livro em 1976 . Passaram-se 33 anos lançamos o nosso livro 
Escola de Minas, a Tradição de ser ex-Aluno, em 200 9, e vimos desencadear outros o 
2º Volume do Centenário da Escola de Minas, em 2009 , A História da Escola de 
Minas 1ª Edição em 2012 e a 2ª Edição trilíngüe em 2013, o Repúblicas de 
Estudantes um elo de ouro entre antigos Alunos e a Escola de Minas, em 2013,  e o 
nosso I Anais da SemopBH em 2014 . Viva nossa Escola de Minas de Ouro Preto-UFOP.  

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



2 
 

90º Informativo da SemopBH-A³EM – Março 2014 

Biblioteca Emopiana : Aguardamos fotos de Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro 
Preto ou cujos autores passaram pela casa de Gorceix. 117º Livro:  último 
 
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. 

 
74º Quadro:  Brasão da Escola de Minas , em madeira arte de ZNELSON, Ouro Preto-Fev/2014, ao lado a 
embalagem do presente da Tia Madrinha, no homeoffice de Fernando A.P. de Villanova , Turma 1979, em 
Belo Horizonte-MG. 
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. SOS para os Quadros de Fo rmatura: A revitalização e documentação da 
Galeria de Ex-Alunos precisa de apoio para revitali zar molduras como das Turma de 1918 1951 e 
1965, molduras e fotografias. O valor do Projeto é de R$28.608,00 e é dividido em 8 parcelas. Vamos 
nos mobilizar para encontrarmos os que podem colabo rar. Contato com a Profª Maria Paula Delício, 
email: mpaula@dwgweo.ufop.br . 

Quarta dia 12/Março/2014 

 
Fotos: 1) Segunda Reunião da Diretoria , Hugo, Villanova, Aloysio, Cláudio, Antônio Geraldo, Toledo, 
Lázaro, José de Matos e Epifânio. 2) Presença de Romero Machado Correa, com Geraldo, Lellis. Aloysio, 
José Carlos, Jorge, Paulo e Sarmento, Presidente da SemopRIOpomba. 
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Fotos: 1)Floriano, Predidente SemopBH 2013, recebendo o “Diploma de Menção Honrosa da SemopBH 
2013-7ªEdição” de Lázaro e Toledo. 2) Caio, Lázaro, Toledo, José Carlos, Aloysio, Luciano, Antônio 
Geraldo e Sérgio Barbosa, na entrega dos Diplomas. 

 

 
Fotos: A mesa concorrida em uma mais quarta.Antônio Geraldo, Caio e José de Matos. Geraldo. Lellis, 

Aloysio, Olintho, Márcio e ACSarmento, Presidente da SemopRiopomba. 
 

 
Fotos da mesa de uma ponta da mesa com destaque para o Toledo, Presidente, Alexandre, Antônio Geraldo 

e Argos. 2) Visita ilustre do Geoestatistico Jorge Manuel da Gama Pinto Valente, com Ronald Fleischer. 
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Quarta dia 19 de março de 2014 
Nesta quarta tivemos a entrega simbólica da 2ª Band eira da SemopBH, aos Guardiões João Epifãnio 
e Hugo Lukschal, a visita do Engenheiro Destaque 20 14, no 138º Ano da Escola de Minas Emílio de 

Paula e Silva Abdu, Turma 1973 , e colegas de sua e mpresa PROJEL, e a Turma do final dos anos 60 
da República Tabu e um de seus fundadores Paulo Men des, Turma 1955.  

Fotos: 1)Entrega da nova e 2ª Bandeira da SemopBH, presentes José de Matos, Lázaro, Toledo, 
Presidente, Aloysio, João Epifânio, Hugo Lukschal, Marcos Tadeu e Geraldo Fonseca. 2) Recepção ao 
Engenheiro Destaque 2014 da Escola de Minas, Emílio Abdu, e com os visitantes Humberto(Paracatu) e 
Cipriani (Arcos). 

 
Fotos:  1)Turma da República Tabu  do final dos anos 60, Ronaldo, Antônio Pinto, Lincoln, Eden, Botelho, 
José Geraldo, Geraldo Rocha, César Rolim, Paulo Mendes, Fundador, e Fontenelle. 2) Turma da Projel  
com o Engenheiro Destaque 2014 da Escola de Minas, Bráulio, Fabrício, Emílio Abu, Evaldo, Fernanda e 
Francisco. 

 
Fotos: Ex-Presidentes da SemopBH Villanova e Antônio Geraldo com o Emilio Abdu. O presidente da 
SemopBH Toledo e Floriano com os engenheiros da Projel  Emílio Abdu, Fernanda, Evaldo, Francisco e 
Fabrício, com a Turma do final dos anos 60 da República Tabu , Vagner,  José Geraldo, César Rolim, 
Antônio Pinto, Hugo, Milton, Botelho, Toledo e Lincoln. 
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Fotos do dia 19/Março`: Humberto de Paracatu, Waldemar, José Carlos,e Ronald. Uma parcial da Varanda, 
e a Mesa com a turma da República Tabu. 
 

 
Fotos: Hugo,Álvaro, Lázaro, Toledo,e João Epifânio. Uma panorâmica do dia 19 de março. 

   
26 de Março – Diploma aos Visitantes 

 
Fotos: 1)  Aloysio Paulo Furtado  e Pedro Soriano , agraciados com o Diploma de Visitantes da SemopBH, e 
o Presidente Sebastião Toledo 2) Entrega do Diploma de Visitante da SemopBH de Eurico Martins  à 
representante Mariza Bonato e sua Filha. Presentes Pedro Soriano, Paulo Furtado, Toledo, Aloysio, Mariza e 
sua Filha, Hugo e Joãp Epifânio. 
 
 

Lançamento do Livro “Repúblicas de Estudantes...” d o Eurico Martins de Araújo, Turma 1963, no 
Hotel Pousada do Mondego em Ouro Preto.  

28 de Março de 2014 às 19 horas. 
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Fotos: 1)Detalhe dos presentes na Pousada do Mondego, Villanova, Epifânio, Ricardo Pereira, Turma 1971, 
empresário da Pousada, Prof. Carlos Alberto, Gilda, filha de Altamiro Tibiriça Dias, Hugo, Prof. Osmar de 
Oliveira, Kelé, Eurico, Francisco Lana, Márcio Carvalho, Ângela Barbosa, filha do Cristiano Barbosa, Toledo, 
Geraldo, Márcio, Mariza, filha do Prof Antônio Pinheiro e viúva de Oleizes Bonanato, ex-Presidente da 
SemopBH e o Prof. José Fernando Miranda. 2) Francisco Lana, Toledo e Ricardo Pereira, com Eurico  
Martins na entrega do Diploma de Menção Honrosa da SemopBH ao ex-Aluno Vi sitante, 2ª Edição. 
 

 
Despedida com o Homenageado Eurico Martins de Araúj o, Geraldo Pereira, Gilda, Hugo, Toledo, 
Mariza, Eurico e Márcio Carvalho. 
 

Lembranças Centenárias e Tradições 
Em algum lugar existindo 2 ex-Alunos da Escola de Minas  nos assuntos aparecem os amigos comuns 
surgem a amizade que parece ser de longa data, é a nossa tradição de ser ex-Aluno da Escola de Minas . 
Palavras chave  eu estudei em Ouro Preto na Escola de Minas da UFOP. 

 
CAEM e do REMOP uma história de realizações dos Est udantes da 

Escola de Minas de Ouro Preto. 
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Fotos 1) Assim era a Praça Tiradentes com a Escola de Minas ao fundo e o Fórum da Comarca de Ouro 
Preto ao lado. 2)Veio o incêndio em 15/03/1949, alguns ligam ao crime ocorrido em 1896 no confronto entre 
Gaúchos e Paulistas, tendo um dos participantes Viriato Vargas irmão de Getúlio Vargas. 

 
Fotos 3)Naquela ocasião o CAEM era na esquina Rua de São José com a ladeira para Igreja do São José, 
alugado da família do Farmacêutico José Ovídio Fortes, EF-1946, que no térreo tinha o Bar Brasil. 4)Com 
apoio de ex-alunos e a Casa do Antigo Aluno da Escola de Minas, o CAEM conseguiu em 1950 tendo como 
Presidente Geraldo de Almeida Fonseca, Turma 1951, transferir o casarão que embaixo funcionava a 
Coletoria Estadual onde por 12 anos foi o principal clube social da sociedade Ouropretana, além do Doze e 
Carnaval era o ponto de encontro nos finais de semana e apresentação do Batuque ∫dx  que tinha entre 
outros ex-Alunos Ubirajara Quaranta que produziu discos e arranjos do Coral de Ouro Preto. Lembranças 
dessa ocasião estão no filme Rebelião em Vila Rica de Geraldo Pereira Santos  que teve a participação de 
muitos ex-Alunos e da população Ouropretana. 

 
Fotos: 5) Placa alusiva à inauguração do REMOP em 1958. 6) Entrada do REMOP. A história é que sem 
local do Fórum os estudantes da Escola de Minas em uma Seresta propuseram ao Presidente Juscelino 
Kubitschek, em uma de suas visitas a Ouro Preto, uma troca da Casa da Praça Reynaldo Alves de Brito pelo 
prédio da Praça Tiradentes com a restauração que foi a cargo da Diretoria do DAEM 1958/59. 
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Fotos: 1) Presidente Francisco Carlos Pinheiro Faro , Turma 1959. 2)Vice Euler Guilherme Apolinário , 
Turma 1960. 3) Secretário Azis Assi , Turma 1961. Na Placa de 1959, agradecimentos ao Ministro Clovis 
Salgado, ao Governador José Francisco Bias Fortes, ao Reitor da UNB Pedro Calmon e aos Professores. da 
EMM Dr. Salathiel Torres, Turma 1929 Diretor,  e Dr. Washington Moraes de Andrade, Turma 1935. 
2) Alemão. Alberto Carlos Rietberg , mais conhecido como Alemão, 86 anos, nasceu em Ouro Preto, Filho 
de alemães, depois do parto, seus pais o deixaram com uma família ouropretana, onde foi criado e vive até 
hoje. Alemão foi o primeiro funcionário do Remop. Assim que conseguiu o emprego no restaurante, mudou- 
se para o prédio do Remop onde morou quase 34 anos. “Eles deixaram um quarto nos fundos para mim, e, 
quando me casei, levei a minha esposa também. Morei no lugar todo tempo em que trabalhei lá.” 
Ele conta que havia uma comissão responsável pelo restaurante. “O diretório nomeava os membros, 
podendo ser apenas alunos dos cursos de Engenharia. Foi assim até 2010, ano em que o Remop foi 
interditado”. De acordo com Alemão, nos primeiros anos, o REMOP era só freqüentado pelos futuros 
engenheiros da Escola de Minas. “Os estudantes da Escola de Farmácia não puderam aproveitar o 
restaurante no início. Foram oito anos, até os alunos conseguirem um espaço nessa assistência estudantil”. 
Hoje, todos os discentes, técnicos administrativos, pós graduandos e professores têm direito a refeição nos   
restaurantes universitários. 
Figura conhecida pelos estudantes, Alemão fez muitos amigos no REMOP. Ele é homenageado em quase 
todas as republicas federais do centro histórico, por ser estimado pela simpatia e amor pelo que fazia. 
Aposentou-se em 1996. (Texto e Foto reproduzido do Jornal da UFOP Edição 193 Jan a Fev/2014)^.  
Nota: Alemão também é homenagem especial de muitas turmas de formandos da Escola de Minas. 

 
Fotos: 1) Centro Acadêmico da Escola de Minas-CAEM e REMOP, nos dias atuais após a reinauguração do 
REMOP pela UFOP em Março/2014, após paralização desde 2011. 2) Alemão do REMOP 
 
República “A Virtuosa” 
A propósito de la presentación del libro sobre las repúblicas de Ouro Preto, recuerdo que al comenzar el año 1957 fui al 
Consulado de Brasil, en Quito-Ecuador, para un concurso mediante el cual se escogería un becado por la CAGE 
(Campaña para la formación de geólogos de Brasil). Gané el concurso y fui designado a estudiar Geología en Ouro 
Preto. 
Mi sabia madre me aconsejó que tuviera mucho cuidado, porque había oído que Rio de Janeiro  era la capital mundial 
del homosexualismo. Así que yo, desde que llegué a Brasil, en marzo de ese año, desconfiaba de cuanto hombre se me 
acercaba para conversar conmigo. 
En el bus que me llevó por primera vez desde Belo Horizonte a Ouro Preto, venía a mi lado un joven, muy atento, quien 
al saber el objetivo de mi viaje, me dijo: me chamo Fafa, estudo Engenharia de Minas, voce pode ficar na minha 
republica Quitandinha. En las paradas del bus, me invitó una y otra vez a un cafezinho. Yo comencé a desconfiar. En la 
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tercera parada me dijo: Galo, gostas de pinga?, ante lo cual yo exploté de furia, porque en el Ecuador, ya se imaginarán 
lo que pinga significa. Fafa, al darse cuenta de que había un malentendido, repetía: mas, que é que eu disse?. Pinga..., 
tequila...Ah!, le respondí, un trago?... Sim, um trago, uma tequila, uma pinga!. 
En Quitandinha me quedé poco tiempo, porque a esos caras les gustaba demasiado la cachaza; y, me incorporé a la 
republica Virtuosa, fundada por un metodista, Carlos Alberto Marotta. La normas eran: nada de fumar, nada de beber 
cachaza, nada de mujeres dentro de la republica. Creo que cuando nos graduamos de geólogos, en diciembre de 1960, 
Marotta, Arnaldo Gramani, Paulo Guimaraes, Nulton Zander y yo, esa republica desapareció. Cómo podía durar en el 
tiempo, una cosa tan sin sabor, tan desabrida. como la Virtuosa?. 
Me gradué en diciembre de 1960 y en enero de 1961 me incorporé a la Escuela de Geociencias de la Universidad de 
Oriente, en Ciudad Bolivar, Venezuela. 
Prof. Dr. Galo Yanez P., M. Sc. Geomorphology. I. T. C. - The Netherlands. Ph. D. Geosciences - Department of Earth 
and Atmospheric Sciences. Purdue University. Indiana, USA 

Onde foi a Virtuosa? 
Espaço para Colocações e Comunicados : 

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

 
Convite : ‘Um mesmo Olhar...Fotografia de Dimas Guedes” , exposição no Centro de Arte Contemporânea 
e Fotografia-Fundação Clovis Salgado, de 26/02 a 06/04/2014, Av. Afonso Pena, Nº 737 – BH. Dimas Dario 

Guedes , Turma 1972, ex-Professor da Escola de Minas de Ouro Preto-UFOP.

 
Capa da REM em Outubro/1980, após um recesso administrativo, no ano em que Ouro Preto tornou-se 
Cidade Monumento Mundial , a Capa um quadro do acervo da Fundação Gorceix , “Ladeiras de Ouro 
Preto” , do aluno na época José Carlos dos Reis Teófilo , Turma 1982. 
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Fotos : Revista Mineração & Sustentabilidade , que sempre somos presenteados pelo representante do 
Conselho Editor Alexandre Mendo Gomes de Souza, FUMEC/1986 , amigo da SemopBH  e da Escola de 
Minas  presente em nossos Encontros semanais, na quarta feira. 

2014  SemopBH 10 anos no Minas II. 138º Aniversário  da Escola de Minas 
 

Venha participar de uma quarta na SemopBH lugar de Encontros, Alegria e Amizade 

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. 
 
SemopBA – Curriola de Março/2014 
Na expectativa de colocar o papo em dia no dia 14/0 3/2014, sexta, encontro na Churrascaria Parrillero 
no Bairro Pituba. 
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Fotos da Curriola de Março/2014 da SemopBA 

Estamos nos preparando para o “II Anais da SemopBH”  com os Informativos de Nº51 ao Nº87 , de 
Dezembro/2010 a Dezembro/2013 , 37 Informativos totalizando 384 páginas de muita história, lembranças 
do quarta a quarta da SemopBH. CONTAMOS COM SUA COLABORAÇÃO. Vamos Cotizar o valor entre 
Empresas de ex-Alunos da Escola de Minas, como manda nossa tradição.  

 
Outra solução para a 6ª Questão : 
Prezados colegas: No Boletim Informativo Nº89, foi proposto um problema com o enunciado seguinte:  
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. para o qual apresento a seguinte solução.  
Seja s a semi-reta de origem B, suporte do cateto BA e r a da hipotenusa BC (C a determinar) sobre a qual 
marcamos o ponto L, tal que BL seja igual ao comprimento dado (=BC+AC), Figura 1. Traça-se por L a semi-
reta p de origem L que corta s em M e é inclinada de 45� sobre a bissetriz (interna) relativa a B. Como um 
ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos internos não adjacentes, p faz o ângulo de 45�+�/2 com 
r e 45�-�/2 com s. A normal a p por L corta s em A, estando inclinada do ângulo LAM=45�+�/2 sobre s. A 
mediatriz de LA corta r em C, sendo, por construção: CL=CA e CA normal a s porque o ângulo CAL de 
vértice A é igual a 45�-�/2 e CAM=CAL+LAM. Assim, ABC é o triângulo solução.  

 
Problema semelhante, porém de solução bem mais simples, consiste em:  
Construir um triângulo retângulo conhecendo-se um dos ângulos e a soma dos catetos,  
Seja B o ponto origem de duas semi-retas, r e s, que formam o ângulo dado 
(Figura 2). Sobre uma delas, digamos s, marca-se o ponto L tal que BL seja igual à 
soma dos catetos. Traça-se a semi-reta t de origem L inclinada de 45� sobre s, 
medidos no sentido anti-horário. Seja C a interseção de t com r. A mediatriz de CL 
corta s em A, sendo CA=AL e CA perpendicular a s porque o ângulo ALC é igual a 
45�. ABC é o triângulo solução.  
Atenciosamente, Elysio R. F. Rugger, Turma 1972. Goiânia, 02 de março de 2014.  
 



12 
 

90º Informativo da SemopBH-A³EM – Março 2014 

7ª Questão: Problema 
Construir um triângulo retângulo ABC com o ângulo r eto no vértice A e conhecendo-se o ângulo β no 
vértice B e o comprimento m que é a diferença entre  o comprimento da hipotenusa com comprimento 
do cateto AB. (colaboração de Nelson Silva, Turma 1968). 
 
8ª Questão: Enunciada no almoço de 12/03/2014. Colaboração de Nelson Silva, Turma 1968. 
Problema proposto no vestibular de 1956 da Escola d e Minas de Ouro Preto 
Simplificar a expressão: 

� �
�� � 3� � ��	 � 1����	 � 4� � 2

�� � 3� � ��	 � 1����	 � 4� � 2
 

 
NOVO MARCO REGULATÓRIO DA MINERAÇÃO - NMRM  

1. Dia 21/FEV/2014 realizou-se o Fórum Brasileiro de Mineração, no Auditório JK, Cidade 
Administrativa do Governo de Minas Gerais, ao qual estiveram presentes, entre outros, os principais 
atores relativos ao Novo Marco Regulatório da Mineração Brasileira. 

2. Em síntese, cada um deles assim se manifestou: 
2.1 O Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, reiterou a visão do Governo Federal, defendeu o 

Projeto de Lei (PL) encaminhado pela Presidente Dilma Rousseff ao Congresso Nacional e não 
sinalizou com nenhum acordo no que respeita ao Substitutivo proposto pelo Deputado Federal 
Leonardo Quintão (PMDB.MG), Relator, na Câmara dos Deputados, do referido PL. 

2.2 O Relator Leonardo Quintão, por sua vez, defendeu o texto do seu Substitutivo, reenfatizou que o 
referido texto sintetiza todas as sugestões que recebeu dos diversos interessados e defendeu a 
pronta votação do PL relativo ao Novo Marco Regulatório. 

2.3 Pronunciando-se em nome do Empresariado, Wilson Brumer, Ex-Presidente da CVRD (hoje Vale), 
Ex-Secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e atual Presidente da Vicenza 
Mineração, após se referir ao atual “apagão mineral”, defendeu a pronta votação do Projeto de Lei, 
para acabar com a incerteza reinante na Mineração brasileira.  

2.4 O Governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia, após destacar que “o Mundo e o Brasil devem 
muito à Mineração”, elogiou o Substitutivo do Deputado Leonardo Quintão, destacou a importância 
da segurança jurídica e da validade das concessões para garantir a atratividade dos investimentos, 
a necessidade de se definir a questão da CFEM e concluiu enfatizando que “a Mineração tem que 
prosperar”. 

3. Em Brasília, DF, no Poder Executivo federal e no Congresso Nacional, entretanto, assuntos outros 
de maior relevância política têm dominado os debates, reforçando a visão daqueles que consideram 
que dificilmente o Novo Marco Regulatório da Mineração brasileira virá a ser votado ainda este ano 
no Congresso Nacional e a respectiva lei sancionada pela Presidente Dilma. 

4. De nossa parte, mantemos a visão de que o atual Código é muito bom - 
tanto assim que presidiu todos os crescimentos da Mineração brasileira 
-, pelo que o ideal seria, simplesmente, escoimá-lo de eventuais artigos 
meramente “procedimentais”, mantidos os Princípios de Política Mineral 
constantes da Exposição de Motivos do Código e, isto sim, 
atualizarmos o Regulamento do citado Código e dotarmos o DNPM e a 
CPRM de recursos humanos, financeiros, e organizacionais à altura da 
indiscutível relevância da Mineração para o nosso País. Colaboração 
de José Mendo Mizael de Souza , UFMG/1961, ex-Aluno Honorário da Escola de Minas/2011. 
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