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92º Informativo da SemopBH-A³EM – Maio 2014 

A³EM - SEMOP-BH desde 1973 
Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas 

Sociedade dos ex-alunos da Escola de Minas de Ouro Preto em BH. 
INFORMATIVO Nº 92 - Belo Horizonte – Maio/2014 

Encontros na Quarta-feira, Almoço no Minas II às 12 :00 h. 
...onde estiver, esteja conosco é a tradição. 

cum mente et malleo 

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: 
 Ao chegarmos ao nosso nº 50 ficamos alegres mas, tínhamos uma preocupação até 

quando? Um pensamento consciente, mas conservador, por que? Se temos as peças 
importantes do modelo porque temer? Temos os ex-alunos que a cada dia aumentam na 
quarta, e quando dela participam parecem que se revigoram para o dia a dia, pode ser 
uma cachaça, e por isso temos dois galões sobre a mesa uma prata/branca e outra 
ouro/amarela da Boralina do Lauro Casaes. Chegamos ao 92 são os números que nos 
abraçam, nossa Escola de Minas  com uma história de ano a ano desde 1876 completa 
neste Doze seu 138º Aniversário, a SemopBH 41 anos, e encerra o mês de maio de 2014 
no seu 1.390º encontro de toda quarta sem parar.  
E você é que responsável por esses números se já veio uma ou mais vezes está na hora 
de voltar para rever os amigos de sempre programe-se para vir a SemopBH é um 
encontro de deixar lembranças. 
Em nosso Informativo você encontra além de nosso quarta a quarta as notícias que 
envolvem nossa Escola de Minas  e seus ex-Alunos  é a nossa tradição, temos de 
melhorar aguardamos contribuições e idéias enquanto isso vamos mirando o nº 100. 
Todas as quartas, sem falta, até nos jogos da Copa não vamos deixar de estar no nosso 
almoço da quarta. 
 

Se você ainda não conhece venha conferir. Onde esti ver, esteja conosco . 
Viva nossa Escola de Minas de Ouro Preto-UFOP . Ano do 138º Aniversário . 

 
Agende-se para participar do Jantar de Inverno Juni no pré Copa do Mundo 

Dia 13 de junho, sexta, a partir das 20 horas no Mi nas II 
“Nossa missão é manter a chama da tradição “cum men te et malleo”. 
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Biblioteca Emopiana : Aguardamos fotos de Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro 
Preto ou cujos autores passaram pela casa de Gorceix.  
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:  o último 
 
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. 
 

Quarta dia 07 de maio de 2014 – 4ª Reunião da Diret oria e 10 anos de Minas II 

 
Foto: 1)Reunião: José de Matos, Cláudio, Antônio Geraldo, João Epifânio, Hugo, Mário Casaverde, Aloysio 
Sá Freire de Lima, Sebastião Peixoto Toledo, Villanova e José Carlos. 2) Presidente da SemopBH Toledo 
com os Garçons que nos atendem no mais alto padrão: Edvan, Sebastião e Bruno. 

 

 
Fotos :1)Lanna, Alexandre, Lauro e Ronald. 2)Alexandre com a Revista Mineração & Sustentabilidade , 
Hugo, Lázaro e José Mendo. Toledo, João Epifânio e Paulo Jacques, em folga de Moçambique. 
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14 de maio de 2014 
 

 
Fotos:  1) Caio, Geraldo Fonseca, Cyro, Euripedes, Nelson, Lellis, Aloysio e Lázaro. 2) Emílio Abdu, 
Engenheiro Destaque 2014, Wanderley, Geraldo, Márcio, Waldemar, Marcos, Toledo, Francisco e Fernanda. 
   

 
Fotos :1) Marcos Tadeu, Eurípedes e Naldo. 2) Cláudio, Cyro, Flávio, Emílio. 
 

 
Fotos : Luciano, Alvaro, Ildeo, Márcio e Ronald. 2) Alexandre, Nelson, Lázaro, Toledo, João Epifânio, José 
Ary, Hugo, Caio, Geraldo Fonseca e Ildeo Fantini. 
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21 de maio de 2014  

  
Fotos: 1) Hugo e nosso Presidente Toledo recebendo Wanderley José Lopes,  Presidente de Honra da 

Semop-Vale do Aço e José Vandir Nunes , Presidente da Semop-ES. 2) José Vandir, Geraldo+Caio+Sabino 
(Trio 1951) e Marcos Tadeu. 

 
Fotos: 1) Francisco Lanna, Toledo, com o Convite do Jantar Junino, Marcos José, Wandeley, José Ary e 
Floriano. 2) José Fontella, Milton, Sabino, Villanova, Geraldo e Caio.  
 

28 de maio de 2014 – Dia do Geólogo  

 
Fotos : 1)Antônio Geraldo, Presidente do SingeoMG, Pedro Garcia, Aziz, Luciano, Lázaro, Ossamu, Márcio e 
Alexandre Mendo, Revista Mineração & Sustentabilidade. 2) Nelson.Lázaro, Aloysio, José de Matos, João 
Epifânio, o garçon Edvan, Cyro, José Ary, Márcio Carvalho, e Paulo Mendes. 
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Fotos: 1) Homenagem aos Geólogos, Paulo Mendes, Geraldo Fonseca, Luciano, Aziz, Pedro Garcia, 
César, Antônio Geraldo, Sebastião Toledo e Villanova. 2) Representantes orientais: Renato Shikama , Turma 
1971,  e Ossamu Takanohashi,  Turma 1965. 

Jantar de Inverno será no dia 13 de junho de 2014 a  partir das 20,00 horas 
prestigie o sucesso é sua presença 

Lembranças Centenárias e Tradições 
Em algum lugar existindo 2 ex-Alunos da Escola de Minas  nos assuntos aparecem os amigos em 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. 

 
Espaço para Colocações e Comunicados : 

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

Meus Cadernos. Petróleo e Eu .  Desde que o petróleo jorrou em 1.859, pela primeira vez, em 
Tittusville nos Estados Unidos, a economia mundial cada vez mais vai se enrolando nas suas cadeias de 
hidrocarbonetos. Verdade que no princípio sua destinação principal era gerar querosene de iluminação. Só 
em 1.910 as múltiplas destinações geradas pelos mecanismos de craqueamento superaram o fator 
iluminante. Nesta época, dois grandes grupos econômicos dominavam mais de noventa por cento do 
mercado mundial. Um, superlativamente majoritário, era o americano liderado por Rockfeller e o outro, 
russo-sueco, comandado pela família de Alfred Nobel, autor da premiação que lhe deve o nome.  Acho que 
sei bem porque nasceu minha curiosidade em torno do óleo. É que aos dezesseis anos, cursando o segundo 
grau em Ouro Preto, vem-me às mãos “O escândalo do petróleo”, de Monteiro Lobato. A obra descascava a 
burduna em Fleury da Rocha, instituidor do Departamento Nacional da Produção Mineral, grande geólogo, 
que posteriormente viria a ser o diretor da Escola de Minas de Ouro Preto. Em seu estilo jornalístico 
carregado de certezas ele provava que o Brasil seria um país rico em petróleo, que, no entanto, pelas mãos 
e malabarismos de uma imprensa cheia de vendilhões da pátria, não poderia jamais ser descoberto, porque 
nosso destino estava traçado pelos trustes internacionais: nosso fadário era sermos importadores de óleo. 
         Em determinado capítulo destinado à região do pantanal – lembro-me bem- o autor dizia que o gado ali 
criado frequentemente se recusava a beber a água de certas áreas, onde apresentavam um sabor enjoativo, 
senão repugnante. E concluía, dizendo que no pantanal até as vacas sabem que existe petróleo. Quem não 
sabe são apenas os geólogos do DNPM. Em 1.954, já estudando em Belo Horizonte, fui assistir a um 
comício, que se realizou nas proximidades do Instituto de Educação, em favor da campanha do “Petróleo é 
nosso”. Nos meus 17 anos encontro-me com o Delegado Luís Soares da Rocha, que fora colega ginasiano 
de meu pai em Viçosa, e ele me diz, simplesmente, que, se eu continuasse ali no meio daqueles comunistas 
promotores de arruaças, ele escreveria ao meu pai, informando-o de meu comportamento em Belo 
Horizonte. Já na Faculdade de Direito, eu viajo para Salvador representando o Diretório e a própria 
Faculdade, num Congresso Brasileiro de Folclore. Fico enturmado com alguns estudantes do Ceará e 
Maranhão e lhes sugiro irmos à Petrobrás tentar “descolar” uma visita aos campos de petróleo da empresa e 
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à sua Refinaria Landulfo Alves.  Foi um passeio bonito e instrutivo, no dia seguinte. Saímos cedo de lancha, 
rodamos o dia inteiro de ônibus, conhecendo cada item importante no processo de recuperação e tratamento 
do produto. A visita à refinaria valeu como descortino de um mundo que escassamente supúnhamos existir. 
Continuei minha vida onde Deus me mandou, na prefeitura, na Assembleia Legislativa, sempre preocupado 
com o tema, que se tornou leitura de cabeceira. Livros, “house organs”, conferências – eu estava sempre 
envolvido com o petróleo. Eu já vira que os dois grandes conflitos armados do século foram resolvidos pela 
abundância americana de óleo e pela abstinência germânica e nipônica do produto. Assim, quando já 
deputado federal, sou convidado pelo governo de Sua Majestade Britânica a passar vinte e três dias na ilha, 
conhecendo os aspectos econômicos e culturais, que eu apontasse ao embaixador, eu não iria, por isso 
mesmo, deixar de incluir o complexo petrolífero do Mar do Norte. Lá pude visitar a Universidade de 
Aberdeen, que preparara 63.000 técnicos de todos os níveis e graduações para o grande salto, que os 
ingleses realizaram. A sala onde ficavam os comandos dos milhares de quilômetros de dutos, que saiam do 
fundo do oceano, com registro de temperatura, pressão, densidade e outras especificações, tanto para óleo 
quanto gás, me pareceu cena de filme com temática extraterrestre. Chegando ao Congresso Nacional em 
1.971, inscrevo-me como membro da Comissão de Minas e Energia, que seria presidida pelo grande mineiro 
Aureliano Chaves. Foi o espaço de consolidação do tema em meu espírito. Tinha a meu lado um grande 
professor, com quem conversava longamente todos os dias, além de iniciativas que iam amadurecendo o 
conhecimento da química e da economia dos hidrocarbonetos. Um dia convidamos o Presidente da 
Petrobrás, general Araken, para uma palestra na comissão, sobre as políticas que a estatal estava 
desenvolvendo, na busca de nossa autossuficiência em petróleo. E entendi de fazer-lhe uma pergunta, que 
mereceu uma resposta quase hilariante. Quanto tempo ainda viveria o mundo –pergunto-lhe- sob o signo do 
petróleo, tendo-o como peça básica de muitas economias e, sobretudo, como fator decisivo para as grandes 
decisões políticas. “Mais vinte e cinco anos. Ainda teremos o petróleo por mais vinte e cinco anos, como 
fator primordial das grandes decisões políticas universais”- respondeu ele. A partir de então iniciamos um 
vasto programa de conhecimento e visitas a tudo que fosse ligado ao óleo: campos produtores, bacias 
marítimas, refinarias, oleodutos e gasodutos, plataformas marítimas, universidades e por aí fomos. O que eu 
ignorava era que na queda de Fernando Collor da Presidência, Itamar Franco convida Aureliano Chaves 
para ser o Ministro do recém recriado Ministério de Minas e Energia. E que Aureliano lhe diria, naquele seu 
gostoso dialeto sul mineiro: “Itamar, eu sou café requentado. Já fui Ministro e até presidente da Comissão 
Nacional de Energia Por que você não convida algum deputado mais novo, que goste das competências do 
ministério?” Diante daquela asserção tão cheia de decisão, o Presidente lhe indaga: “quem, por exemplo?” E 
o Aureliano cita tal de Paulino Cícero, que o Itamar aceita no ato e lhe pede que, em seu nome, me faça o 
convite para ocupar a pasta de Minas e Energia. Mal sabia eu que, ao empossar-me na pasta, receberia de 
Benedito Moreira, quinto presidente nomeado pelo Collor para a presidência da Petrobrás, uma carta de que 
vou publicar alguns excertos. Ei-los: “Senhor Ministro, minhas desculpas por este manuscrito, mas não é 
assunto para datilógrafa. O resumo do relatório anexo é que a Petrobrás tem um rombo de caixa (perda 
líquida) de US$ 300 milhões por mês. É absolutamente insustentável e a empresa caminha rapidamente 
para a concordata. Será uma explosão política. A pedido do ex-Ministro Pratini, administramos a crise por 
cinco meses. Ele deu apoio forte e o Márcio Fortes se desdobrou nos bastidores de Brasília. Em 12 meses, 
são US$ 3,6 bilhões, isto é, 30% do faturamento. Não há empresa no mundo que aguente perder 30% de 
seu faturamento. Mais ainda, o governo ”confiscou” os ativos representados por Ações da petroquímica e 
nos entrega moeda alternativa. Ou seja, trocou lucro ou investimento potencial    (renda em dinheiro) por 
mais prejuízo, inclusive com a ameaça de ter de pagar imposto de renda e IOF sobre lucro e operação 
fictícia. Nem Kafka teria sido mais imaginativo. Este rápido esboço de perdas reais somado aos 
compromissos nos próximos quatro meses: pagamento de empréstimos de bancos no exterior e folha de 
pagamento, por certo levará a empresa à concordata.”. Levei a Juiz de Fora, onde estava o Presidente, o 
engenheiro graduado em Itajubá e já com passagem com sucesso pela diretoria de produção da Petrobrás, 
Joel Mendes Rennó. Disse ao Itamar quem era ele e, mais, acrescentei que era meu candidato para a 
presidência da Petrobrás, onde gigantescos desafios nos aguardavam. O Presidente aceitou e lá onde 
estava, no refeitório do hotel em que a imprensa se reunira, anunciou o nome do novo presidente da 
empresa, que, também, ali mesmo, deu sua primeira entrevista. Antes a empresa tivera cinco presidentes 
em menos de três anos. Joel Rennó permaneceu na função até quase o final do governo Fernando 
Henrique, durante seis anos em que a empresa simplesmente evaporou do noticiário rocambolesco das 
falcatruas políticas do país. E entre tantas dificuldades geradas por um passivo financeiro astronômico deu-
me a alegria de ver iniciado o gasoduto Rio-Belo Horizonte, tão reclamado por nossas classes produtoras, e, 
também, o poli duto Paulínia-Uberaba-Uberlândia-Goiânia-Brasília, que retirou milhares de caminhões de 
combustível das estradas, obras que reativaram o mercado brasileiro de aços planos e de tubos. Se é 
verdade que em Urucu, no Amazonas, que é antes de tudo uma bacia gasífera, pudemos inaugurar uma 
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usina produtora de diesel para o baixo Amazonas, utilizando gás natural de petróleo, mais importante foi ter 
em nossa gestão e com os esforços do Dr. Rennó e sua equipe, celebrado em 17 de fevereiro de 1.993 o 
acordo de Cochabamba para a compra do gás boliviano e a consequente construção do grande gasoduto, 
que uniu os dois países, que incorporou o Brasil a este vigoroso mercado e colocou um fim nas negociações 
bilaterais, que já completavam vinte anos de declarações diplomáticas e clamor econômico. Em pouco 
tempo mudamos radicalmente o cenário contábil da empresa e pudemos restaurar a confiança dos 
investidores privados nacionais e estrangeiros. O curioso é que passados alguns meses de minha 
investidura no Ministério, adentro o gabinete presidencial no Palácio do Planalto, onde conversavam o 
Presidente e os ministros Fernando Henrique, da Fazenda, e José Eduardo, da Indústria e Comércio. Em 
tom quase de desafio e falando alto disse o Presidente: “Lá vem de novo o Paulino, querendo aumentar o 
preço da gasolina e do gás de cozinha. Assim não dá!” Ainda de pé, antes de sentar-me, tirei do bolso a 
minha velha Parker 51 e lhe disse:“Presidente, esta caneta, com que assino todos os atos de minha 
competência, nunca assinou uma portaria sequer de gás, gasolina, diesel, nem de energia elétrica, 
aumentando seus preços. Sabe como fico sabendo que o preço da gasolina vai subir? É quando chego a 
meu apartamento para jantar e vejo, no posto de combustível abaixo de minha janela, uma interminável fila 
de automóveis, todos desejando encher o tanque de seus carros antes do aumento. Aí, Presidente, eu 
concluo: o Dr. Fernando Henrique está de novo aumentando o preço da gasolina”. Nunca mais o Presidente 
desde então tocou no assunto comigo. Mas o mundo gira e certas posturas se transformam em constantes 
de nossa vida. Daí a pouco Itamar Franco é eleito Governador de Minas e eu sou convidado para que? Para 
exercer em Minas o cargo de Secretário de Estado de Minas e Energia. Lá estou eu de novo enredando-me 
com energia, mineração e, naturalmente, petróleo. Foi quando conheci um dos maiores geólogos do Brasil, 
Carlos Walter Marinho Campos, filho de Barbacena, graduado com louvor na Escola de Minas de Ouro Preto 
e no M.I.T. (Massachusetts Institute of Tecnology). Como diretor da Petrobrás, depois de amplo trabalho de 
busca do óleo nos locais sugeridos pelo famoso Relatório Link, ele carrega a PETROBRÁS para o mar, onde 
começou do zero os estudos de sísmica e estratigrafia. Na verdade, não conhecíamos nada de nosso 
subsolo marítimo. Hoje, mesmo antes do pré-sal, no mar estão 90% de nossas reservas de óleo e gás.  
Certo dia, ou, antes, eu diria, certo almoço no Rio de Janeiro ele voltou-se para mim e disse com a maior 
simplicidade: Paulino, você como secretário de Minas e Energia de nosso estado está sentado sobre um 
oceano de gás.” Como se estivesse conversando num circuito de especialistas – pobre de mim! – dizia que a 
bacia do Rio São Francisco, de formação geotectônica proterozóica, oferece as mesmas condições da 
Sibéria, que hoje abastece de gás quase todo o continente europeu. Mais ele disse que a nossa estatal 
havia na região realizado estudos de mais de 2.800 quilômetros de linhas sísmicas, realizado quatro 
perfurações que acusaram a presença de óleo em volume não comercial. E confessou que haviam cometido 
um erro: não haviam realizado perfurações até o nível que as circunstâncias geológicas recomendavam. 
Fiquei tão agradecido a ele, sobretudo pelo desenvolvimento na Escola de Minas de Ouro Preto, em 
associação com a então Escola Federal de Engenharia de Itajubá – EFEI – do NUPETRO, núcleo de 
estudos do petróleo, que propus com amplos aplausos do setor a outorga, por decreto do Governador, da 
Medalha Eschwege, maior premiação oficial do estado. Ele faleceu dois meses antes de receber a comenda, 
tendo sido representado por sua viúva, numa grande reunião no Palácio da Liberdade, onde sua memória foi 
reverenciada pelo ex-colega do M.I.T., Antônio Ermírio de Morais. Escusado dizer que contratei serviços de 
geologia básica sobre a região, que foram custeados pela COMIG e, posteriormente, indenizados pela 
Agência Nacional de Petróleo, que teve grande interesse em distribuir o trabalho com os eventuais 
candidatos à arrematação de blocos de pesquisa. O resultado de tudo isto é que hoje nosso estado tem 
nove blocos de pesquisa arrematados e nossa expectativa é que poderemos 
surpreender o país com os resultados dos trabalhos. Continuo lendo sobre 
petróleo. Lendo muito sobre petróleo. Vejo que o tema se politizou. Tornou-se 
matéria prima de muita publicidade. Algumas me assustam. Tenho às vezes o 
direito de duvidar. Como seria bom se realmente em 2.020 pudéssemos 
produzir mais de quatro milhões de barris/dia de óleo! Paulino Cícero de 
Vasconcellos , ex-Ministro das Minas e Energia, ex-aluno do Colégio 
Arquidiocesano de Ouro Preto, texto enviado pelo José Silvio Soares Rio , ex-
aluno do Colégio Dom Bosco de Cachoeira do Campo-Ouro Preto.(foto no dia 
do lançamento na FIEMG do livro “A História da Escola de Minas”) 

“Fico satisfeito de receber notícias Semopianas. Infelizmente não estou tendo condições de participar das 
Reuniões e Passeios. Que os Prezados Colegas aproveitem o Máximo. Abraços a Todos e Especialmente 
ao Claret”. Luiz Marzano Filho , Turma 1948. 
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CANTARIA, tal como entendemos.  OURO PRETO é, també m, uma obra de cantaria! 
No perímetro urbano, e fora dele, um fantástico acervo expresso em trabalhos de cantaria, atestado de 
prodigiosa competência criativa de uns tantos tocados por divino sortilégio.Ouro Preto , patrimônio cultural 
da humanidade. Não de graça. Na rocha afeiçoada a materialização do sentimento de eternidade inerente 
ao ser humano. Na rocha o que de palpável mais à mão com sentido do eterno, ainda que ilusório. Fruto de 
nossa efemeridade. O que nos foi legado deve ser preservado,passado adiante. É nossa responsabilidade. 
A questão:como fazê-lo? Edward T. Hall em seu livro A dimensão oculta, tece considerações sobre questões 
que trazemos à apreciação, por julgà-las oportunas. -“A linguagem do espaço é tão importante e diferente 
quanto  o idioma falado.” -“É essencial aprendermos a interpretar as comunicações silenciosas com a 
mesma facilidade com que interpretamos as impressas e faladas.” -“Em pauta a questão crucial da 
territorialidade como sistema comportamental. A territorialidade fornece proteção contra predadores e 
também expõe a predação aos inaptos que são fracos demais para estabelecer e defender um território.” -“A 
grande arte também se comunica em profundidade. Às vezes leva anos ou mesmo séculos para que a 
mensagem seja captada em sua plenitude. Na realidade nunca se pode ter certeza de que uma verdadeira 
obra-prima tenha revelado seu último segredo e de que o ser humano saiba tudo o que há a saber a respeito 
dela. Para entender uma obra de arte é preciso contemplá-la muitas vezes e entabular uma  conversa com o 
artista por meio dela. ” Do que se observa além da fachada é preciso ver o que dela existe sem que se 
perceba claramente, o oculto. Ver o invisível, complemento no revelar-se da obra por completo. -“Os gregos 
do período clássico desenvolveram tal sofisticação na integração de linha e forma e no tratamento visual 
dado a arestas e planos que raramente chegou a ser igualada. Todos os intervalos e bordas do Partenon 
foram cuidadosamente executados e dispostos para parecer iguais e foram deliberadamente curvados para 
parecer retos. Os fustes das colunas são ligeiramente mais grossos no centro para preservar a aparência de 
adelgaçamento uniforme. Até mesmo a base é no centro alguns centímetros mais alta  que nas 
extremidades para fazer com que a plataforma sobre a qual as colunas se erguem pareça absolutamente 
reta.”  -“Aves e mamíferos não só possuem territórios que eles ocupam e defendem contra outros indivíduos 
de sua própria espécie, mas dispõem também de distâncias uniformes que mantêm entre si.” Pelo visto há 
sempre  um espaço de privacidade a ser observado, no reino animal, no vegetal, acrescentamos e, por que 
não dizer relativo a tudo que existe. Ultrapassá-lo sem permissão é ato de invasão não consentida. 
Agressão. O que existe necessita um entorno que garanta sua integridade, preserve sua identidade. 
Notadamente as obras de arte, no caso presente as obras de cantaria. Preocupa-nos as intervenções 
visando sua conservação. Cesari Brandi em seu Teoria da Restauração, alerta: ”A obra de arte condiciona a 
restauração e não o contrário”. Continua: ”A restauração tem implicações que vão da pura conservação até 
propostas propostas profundamente reintegrativas, por outro. ”Há implicações tais como: ”O que é a 
restauração, qual é a sua relação com a obra de arte, como essa última se manifesta, o que é testemunho 
histórico e como nós o consideramos em relação ao restauro. ”Pelo que se pode observar “a qualidade 
média das restaurações” é insatisfatória, por vezes desastrosa. Citamos como exemplo  as intervenções 
feitas nos monumentos da Estrada Real , entre Ouro Preto  e Ouro Branco . ”Apud” Ponte do Falcão. 
Cantaria é trabalho para Mestres e Canteiros. Mão de obra altamente especializada, na qual somos 
carentes. Qualquer intervenção em monumentos, a nosso ver, pressupõe consentimento, autorização da 
própria obra para invasão do entorno que constitue o espaço de sua privacidade. Trocando em miúdo: ter 
conhecimento sobre a obra, sua história, em detalhes seus constituintes, sintonia com o astral que a 
envolve, saber enfim onde está metendo o bedelho. Há que assegurar, insistimos, o entorno de privacidade 
que garanta a integridade da obra de arte, preserve sua identidade, o espaço em que possa respirar, fugir do 
sufoco, mostrar o que tem de belo, a que veio. O tratamento dado às “obras de arte” do trecho da Estrada 
Real ou Estrada da Corte  entre Ouro Preto e Ouro Branco , recentemente,mostra bem o mal uso de 
dinheiro público, fruto de planejamento feito e executado por responsáveis 
destituídos de suficientes conhecimentos, desprovidos, mesmo, de respeito e 
sensibilidade para com um acervo que, mais que a gestores de plantão, pertence 
à história de uma nação. Restaurar, preservar, revitalizar, tenha que nome tenha, 
pressupõe, além de conhecimento, respeito ao trabalho dos “artífices-
mestres”,ao eterno do artista traduzido no que produziu, no que criou, na rocha 
que adquire vida pelas mãos abençoadas, afeiçoando a matéria prima, o místico 
ritual que justifica a já comprometida integração ser humano e o ambiente em 
que insiste sobreviver. O simples nas mãos de mestres torna-se divino. Acorda 
Ouro Preto e Região,  no que lhe resta de honra ainda! (por Osmar Alves de 
Oliveira Junior , Kelé, Turma 1965-66, ex-Professor da Escola de Minas-UFOP)  
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9ª Questão: Prova do Vestibular de 1956 dia 16/02/1 956. 
Um remador encontra-se à 6 km duma praia retilínea e pretende atingir, o mais rápidamente possível, um 
ponto dessa praia a 10 km de sua posição atual. Sabendo que rema a 3 km/h e que anda a pé 4 km/h, a que 
distância de seu destino deverá aportar? (colaboração de Sérgio José Barbosa da Silva , Turma 
1960).                                                            

“A Seresta” a Vesperata de Diamantina, 1º a 4 de Ma io/2014” 
Foram ao passeio os ex-Alunos acompanhados de suas respectivas esposas: João Villar, Vilma, Lázaro, 
Cristina, João Sabino, Edda, Diana,  e  Sebastião Toledo, José Ivonez/esposa, Francisco Lana, Lucas 
Coelho/esposa, Hugo, Márcio, João Epifânio, Wilma, Dulce e Alda. 

 
Momentos da chegada em Diamantina das serestas e belezas naturais, a cidade de JK. 

 
Em respeito aos fatos: 
Do final da década de 60 até início da de 70, o pessoal da República dos Deuses resolveu 
adotar uma galinha (ave penosa de botar saudáveis ovos) como mascote da República. Para a 
época foi um estranhamento, imaginem! Quem ia pegar o "bonde das dez" ficava estupefato. 
Entre discussões sobre as cônicas, cubilots, jurássicos e sub-níveis, protendidos e muito mais, 
tinha que submeter-se as pausa decretadas pelos cro-cro da galinha suplicando os miolos dos 
pães. Sabia-se que a galinha-penosa, a mascote da República, dormia ora no quarto de um, 
ora de outro, para esconder do frio. Não existia café da manhã sem ela e o bonde terminal sem 
a sua presença. Era um tal de trazer comida do CAEM para ela, pão do Crispin, e ademais era 
muito dengo. Frescura como se diz hoje; para não dizer outra coisa (Posso dizer que do meu 
conhecimento nenhum pisou na casca de banana). Seguinte: uma noite, o Genival (bedel 
do Prof. Bicalho), o Maganga (Paulo Roberto Arantes), sinagogano, e eu também da República 
Sinagoga,resolvemos ir a uma e outras, depois de outras resolvemos que tínhamos que 
roubar a galinha da República dos Deuses. E assim fizemos...altas horas da madrugada, 
entramos na República dos Deuses, e lá veio a penosa nos recepcionar na porta. Mão ágeis 
(na época) no pescoço da bicha, corremos para a Sinagoga onde o Perouse a cozinhou com 
pena e tudo. O sumiço da galinha causou comoção na cidade. No Centro Acadêmico cartazes 
pediam noticias da Penosa. Rumores afirmavam que um gambá velho e matreiro havia dado 
cabo matriarca galinácea. Diante da repercussão do caso, reunimos os tres resolvemos adotar 
um pacto de silencio. O tempo correu...Muito bem! Passados mais ou menos uns 40 anos, 
almoçando com Bernardino engenheiro da Usiminas em então, ex-republicano dos Deuses e um 
dos zeladores  e educadores da GALINHA , perguntei:Bernardino, você sabe quem roubou a 
galinha de vocês? Ante ao inusitado da pergunta e não esperando reposta contei o caso; e os 
olhos dele ficaram entumecidos; e mal balbuciou...foram vocês? Me arrependo até hoje! Eis os 
fatos, Florips. Agora, que foi sacanagem editarem esse filme, foi!!! Aconteceu igualzinho em 
Ouro Preto. Dizem que o Florips participou do roubo da galinha que o Belas e outros criavam com estima 
na república deles e que ele, Belas, sentiu, e ainda sente, tanto quanto a dona da Rafinha. Ai gente!! 
Hahaha. (encaminhado por José Abílio Chartouni , Turma 1976, enviado à SemopBH por Fabrício 
Fernandes Vieira , Turma 1979) Nota: queríamos saber desse filme. 
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2014  SemopBH 10 anos no Minas II. 138º Aniversário  da Escola de Minas 

Jantar de Inverno na sexta dia 13 de junho de 2014 

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

 

A³EM – Novidades contacte com nossa Secretária Dora: a3em.hg@gmail.com 

SemopHG – Encontro toda terça às 18 horas na Casa d os Antigos Alunos em Ouro Preto 
SemopBA  – Curriolas a programar. 
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. 

Evento Internacional: VAMOS à LIMA, no PERU - Semop ES 
Prezados Colegas: Nosso colega Jorge Cardenas de Castro, Turma de 1963, e outros ex-alunos, criaram 
a SEMOP-PERU, em Lima, e nos convidaram para participarmos de uma das festas da nova SEMOP.  
Estamos programando uma viagem à Lima, no Perú, para um Encontro Internacional de Ex-Alunos da 
Escola de Minas . O último Encontro Internacional, de que temos notícia, foi o realizado na França, quando 
ocorreu o centenário da Escola de Minas de Paris.  
A viagem deverá ser em Setembro próximo , e estamos verificando a melhor data, e os dias de viagem. 
Favor verificarem a disponibilidade para sua participação, e ajudar na divulgação já temos os seguintes Ex-
Alunos pré-confirmados, por ordem de confirmação: 
Roberto Pimentel e Maria Lúcia, Evandro Rolim e Mariza, José Murilo e Mirna, José Vandir, Hélder Zenóbio 
e Marina.  
Aguardamos a participação dos SemopianosBH, para pa rticipar contactar com José Vandir Nunes, 
Turma 1971-Presidente da Semop-ES, email jvn.vix@terra.com.br . 
 

Nosso novo endereço: semopbh@gmail.com 

Visite nosso site: www.semopbh.com.br 

 
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.  

Participe. Jantar junino com música, tiragosto, cerveja, pinga, vinho, 
whisky, canjica, comida de buteco, e ainda um saboroso jantar com 
sobremesa e café. Faça sua reserva. Preço por pessoa R$80,00. 

 

 
“A História da SEE” desde 1937 a busca de patrocínio para sua realização. 
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Ex-Alunos da Escola de Minas  recebem 16º Prêmio Excelência da Revista Minérios por trabalhos inéditos 
na mineração: 

 

 
 

 
Destaques enviados pelo ex-Aluno Antônio Azeredo Azeredo Lima , Engenheiro de Minas Metalurgista e 

Civil, Turma 1964, da Escola de Minas e Metalurgia da UFOP   
 

Ética Profissional : 
Ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. A palavra ética é derivada do grego 
e significa aquilo que pertence ao caráter. Num sentido menos filosófico e mais prático podemos 
compreender um pouco melhor esse conceito examinando certas condutas do nosso dia a dia, quando nos 
referimos , por exemplo, ao comportamento de alguns profissionais tais como um médico, engenheiro, 
jornalista, advogado, empresário, um político e até mesmo um professor. Para estes casos é comum 
ouvirmos expressões como: ética médica, ética jornalística, ética empresarial, ética pública e ética 
profissional. Para isto existem códigos que indicam como um indivíduo deve se comportar no âmbito de sua 
profissão na comunidade. Dentre as várias éticas vamos no ater a Profissional. Ética profissional é um 
contexto de normas éticas que formam a consciência do profissional e representa imperativos a sua 
conduta. A ética é uma propriedade de caráter, ser ético é agir dentro dos padrões, é proceder bem e jamais 
prejudicar o próximo principalmente no ambiente de trabalho. Cada profissão tem seu código de ética que 
pode variar graças às diferentes áreas de atuação. No entanto há elementos da ética profissional que são 
universais e por isso aplicáveis a qualquer atividade profissional como honestidade, responsabilidade, 
competência e “respeito ao próximo”.  Agindo assim, esse profissional estará exercendo sua cidadania. 
Código de ética profissional é um conjunto de normas que devem ser seguidas pelos profissionais no 
exercício de seu trabalho, sendo elaborado pelos conselhos que representam e fiscalizam o exercício da 
profissão. Posso dizer então, sem medo de errar que os engenheiros de Minas Metalurgistas e Civil, 
abreviado para MC² (sugestão, opinem-se) até o final do curso comumente chamado “Geral” exerceram 
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fielmente, com raras exceções, seus deveres de profissionais competentes, 
honestos, responsáveis e acima de tudo, éticos no exercício de suas 
profissões. Referi-me ao final do curso “Geral”, em 1967, porque a Escola de 
Minas de Ouro Preto, até aquela data, tinha a média de 120 alunos/ano, 
portanto mais fácil de se avaliar e sermos avaliados. Muito Obrigado. 
(Sebastião Peixoto Toledo , Turma 1956, Presidente da SemopBH 2014) 

 

Jantar de Inverno 2014 – dia 13 de junho de 20 às 24 horas 
Sem você não alcançaremos o número 100. 

 
Estamos querendo fazer uma logo da SemopBH, com o verdadeiro símbolo da cidade a Igreja da Pampulha 
e a lagoa, Temos o esboço do Oscar Niemeyer, quem sabe algum colega nos dê uma idéia: 
 

 
NOTA DE FALECIMENTO : 

� Com pesar informamos que no dia 20 de Maio de 2014, faleceu em Belo Horizonte/MG, cremado no 
Parque da Colina, o Engenheiro de Minas Metalurgista e Civil José Maurício Neto , Turma 1959, ex-
Professor da Escola de Minas . À Família e amigos nosso consternado voto de pesar e 
solidariedade. 

Nota do SINDIEXTRA . Com muita tristeza vimos comunicar o falecimento do amigo querido e inesquecível 
professor da Engenharia de Minas do País que dedicou grande parte de sua vida a mais nobre missão, 
ensinar, e nome pelo qual se chamava “Professor José Maurício Neto” . É uma perda irreparável para 
todos nós que com ele aprendemos os ensinamentos nos bancos da Escola de Minas de Ouro Preto e que 
com ele passamos a conviver. A mineração perde um doutor. A sociedade perde um mestre em toda a 
extensão da palavra. Foi um homem sábio, digno, íntegro, ético, humilde, grande demais, em generosidade 
e conhecimentos e formador de gerações, que eu tive a honra de ser seu aluno e anos depois o destino me 
trouxe para ser sucessor no Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais. Homem de visão, 
suas ações resultaram em enorme impulso ao desenvolvimento da mineração. Fundou o Sindiextra visando 
a congregar as empresas da área e a defender e valorizar a mineração sendo o seu presidente durante 10 
anos. Deixa filhos, netos e viúva, a Sra. Margarida Martins Neto, a quem transmitimos os nossos 
sentimentos e com os quais nos solidarizamos na dor de uma perda. (por José Fernando Coura, Turma 
1976, Presidente do Sindiextra, Presidente do IBRAM e VP da FIEMG.). 

� Com pesar informamos que no dia 29 de Maio de 2014, faleceu em Belo Horizonte/MG, sepultado 
no Bosque da Esperança, o Arquiteto Dalmy Motta Durante, UFMG-1965, ex-Professor da Escola 
de Minas na década de 70 . Autor de um livro no prelo que cometa causos de sua passagem pela 
Escola de Minas de Ouro Preto-UFOP. À Família e amigos nosso consternado voto de pesar e 
solidariedade. 

Onde estiver, esteja conosco, é a tradição Emopiana  
Nosso outro endereço: semopbh@gmail.com  

Visite nosso site: www.semopbh.com.br 

Jantar de Inverno 2014 – dia 13 de junho de 20 às 24 horas 


