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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 94 - Belo Horizonte – Julho/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: 
 Final de Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil com os tropeços de nossa Seleção 

continuamos a nossa vida e o semana a semana de nossa SemopBH que na quarta feira 
dia 23 de Julho comemorou seu 1.400º (milésimo quadrigentésimo) Encontro  Semanal. 
Esse número poderia ser maior de encontros se não tivesse perdido o livro de presenças 
de 1973 a 1979 e extraviado no período de Mar/1984 a Mar/1986, com mais um destaque 
neste dia alcançamos o 1.000º (milésimo) SemopianoBH  presente em nossos encontros 
neste ano de 2014. Como nas pesquisas considerando uma margem de erro de -1ou +1 
tivemos como o 999º Euripedes Palazzo da Silva , Turma 1961, 1.000º Fernando 
Versiani dos Anjos , Turma 1960 e o 1.001º José Lúcio Pádua Soares , Turma 1965. 
Números mais agradáveis que os 7x1 e 3x0 da Seleção e que demonstram como é grande 
nossa tradição de ser ex-Aluno de nossa amada Escola de Minas de Ouro Preto-UFOP  
que comemora neste ano seu 138º aniversário  no próximo dia 12 de outubro numa fase 
ascendente que nos deixa orgulhosos pela glória de sermos ex-alunos da casa de 
Claude Henri Gorceix. Viva nossa Escola de Minas! V iva! 

 Neste nosso Informativo buscamos algumas fotos de nosso acervo a partir de 2005.   
 Chegar aos 138 anos  é um marco que só vale à pena quando se tem tecnologia e ensino 

de ponta que destaque no meio cientifico e é o que podemos constatar com a nossa 
Escola de Minas da UFOP  que cumpre fielmente os desígnios estabelecidos pelo nosso 
fundador Claude Henri Gorceix . Tal fato nos deixa orgulhosos de sermos ex-Aluno da 
Escola de Minas  onde um dia nos formamos. 

 Oh Escola de Minas  de tantos bambas onde um dia eu me formei! 
 

Numa quarta venha conferir nosso Encontro. Onde est iver, esteja conosco . 
“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.  
 

 
118º Livro: “Figuras Notáveis de Minas Gerais”, de Almênio José de Paula e Saturnino G. Ferreira, 
Pioneiros e Expoentes Editorial, Belo Horizonte, 1973-1974, relaciona vários ex-Alunos da Escola de 
Minas de Ouro Preto. 
 
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. 

 

   
76º Quadro:  Tela a óleo, exposição na Casa dos Contos,de Milton Passos , ex-Aluno 1976, ao lado o povo 
a Praça Tiradentes  ao fundo a Escola de Minas  na noite de 08/Julho 303º Aniversário de Ouro Preto.  
 
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 nº 1.032-30/03/2011 e a DN nº 30-CREA/MG. 
 

Alcides Lins , Turma 1913 
Alfredo Teixeira Baeta Neves , Turma 1897 
Álvaro Astolfo da Silveira , Turma 1892 
Augusto Barbosa da Silva , Turma 1882,  
        4º Diretor da Escola de Minas 
Euvaldo Lodi , Turma 1920 
José Barbosa da Silva , Turma 1923,  
        8º Diretor da Escola de Minas 
Lourenço Baeta Neves , Turma 1899, um dos 
fundadores da Escola de Engenharia-UFMG, 1º 
Presidente do CREA/MG 
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Dia 02 de julho de 2014  

 
Fotos;  Um lado: Epifânio, Hugo, Alexandre, Rocha, Aloysio, José de Matos, Mário Casaverde e Toledo. 
Outro lado: Aziz, Márcio, Sérgio, Gazzola, Bicalho, Marco, Geraldo e Lanna. 
 

Mais uma quarta a caminho do 1.400º Encontro  da semopBH 

 
Fotos:  Cláudio, Aziz, Alexandre, Marcos Tadeu, Olintho, Geraldo, Mendo, Lanna e Ronald. Hugo, Bicalho, 
Epifânio, Antônio Geraldo, Ricardo, Márcio, Romero, Aloysio e Toledo, Presidente  trabalhando. 
 

 
Fotos:  Toledo,Caio, Hugo, Villanova, Geraldo e Aloysio. Bicalho, Toledo, Caio, Aloysio, Floriano, Hugo, 
Villanova, Romero, José de Matos, Antônio Geraldo, Elysio, Mendo e Epifânio. 
 

Em nosso site todos os informativos da SemopBH. WWW.semopbh.com.br  
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1.400º (milésimo quadrigentésimo) Encontro da Semop BH em 23/Julho/2014 
 

 
Fotos:  1)Naldo Mendo, Márcio, Vanderley, Geraldo, Newton, Marcos, FlávioHebert, Geraldo Fonseca, 
Antônio Cláudio José Geraldo, Walter e Alexandre. 2) Hugo, Lázaro, Paulo Mendes, Villanova, Márcio, 
Waldo, Aldo,  Vanderley, Geraldo Rocha, José de Matos e Aloysio. 

 
Fotos:  1)Jaime, Ronald, Márcio, Sarmento, Epifânio, Luciano e Osmar. 2) José Vandir(Presidente da 
SemopES), Sarmento(Presidente da SemopRIOpomba), José Ary, Hugo, Fernando Versiani, 1.000º e  
Euripedes Palazzo, 999º Semopianos de 2014 , Paulo Mendes, Geraldo Fonseca e Aziz. 
 

Lembranças Centenárias e Tradições 
Um encontro de ex-Alunos da Escola de Minas  aparecem os amigos em comuns surgem a amizade que 
parece ser de longa data, é a tradição de ser ex-Aluno da Escola de Minas de Ouro Preto da UFOP . 

 
Nova Bandeira da Escola de Minas e a lista de todos  que colaboraram. 
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Início da diástema da SemopBH o livro sumiu 

 
Final do sumiço, felicidade com a presença confirma ndo nossa tradição 

 
Espaço para Colocações e Comunicados : 

SemopBH envolve ex-alunos e amigos da Escola de Minas de Ouro Preto  com experiência e amizade. 
 
À SEMOP/BH, 
Prezados colegas, 
Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a SEMOP/BH por ter alcançado número 
tão expressivo em reuniões semanais, colaborando para manter vivo o espírito da 
Escola de Minas. Aproveitando, eu gostaria de compartilhar com os companheiros 
a outorga da Medalha Hubertus Colpaert pela Associação Brasileira de Metalurgia, 
Materiais e Mineração - ABM, por ocasião dos 70 anos da entidade, a serem 
comemorados na próxima semana em São Paulo. É a primeira vez que um 
professor da Escola de Minas recebe esta medalha. Segue abaixo um texto que eu 
preparei para o site da UFOP, explicando melhor a honraria. 
Saudações. 
Leonardo Godefroid - Turma de 1980/2, ex-diretor da Escola de Minas 
A "Medalha ABM Hubertus Colpaert"  é conferida trienalmente pela Associação Brasileira de Metalurgia, 
Materiais e Mineração - ABM ao associado titular - autor de trabalhos e obras publicadas no País - pelo 
mérito de sua contribuição nos campos da metalografia e da metalurgia física.  A premiação foi instituída em 
1957, em homenagem ao grande metalógrafo brasileiro. A escolha de meu nome para receber a referida 
medalha não se relaciona com a premiação de um currículo, pois eu tenho plena consciência de que meu 
currículo isolado não é padrão CNPq/CAPES, e muitos colegas daqui e de outras instituições poderiam ser 
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lembrados no meu lugar. Trata-se, na realidade, do reconhecimento de uma parceria de sucesso entre o 
nosso grupo de trabalho aqui na UFOP e a ABM. Esta parceria iniciou-se há exatamente 35 anos, quando 
eu me filiei à ABM (ainda como estudante). Ela foi implementada com a criação (há 21 anos) e 
amadurecimento do Grupo de Estudos sobre Fratura de Materiais - GEsFraM, grupo ligado ao DEMET/EM, 
com a participação dos colegas Luiz Cláudio Cândido, Geraldo Lúcio de Faria, Willy Ank de Morais, Sidney 
Cardoso de Araujo e Anísio Martins. A ABM tem oferecido, por intermédio desta parceria, inúmeros cursos 
de educação continuada na área de comportamento mecânico de materiais e análise de falhas para 
profissionais da indústria, mantém sob nossa coordenação um seminário há 20 anos dentro de seu 
tradicional congresso anual na área de integridade estrutural e mecânica de fratura, tem nossa participação 
no conselho editorial de sua revista de divulgação tecnológica, e teve diversas vezes nossa participação na 
administração de sua divisão técnica de ciência dos materiais. Por outro lado, a ABM tem proporcionado a 
todos nós a oportunidade de um contato direto e eficaz com empresas, seja na área de ensino, seja na área 
de pesquisa. Este contato tem sido fundamental para nosso aprimoramento técnico-científico, uma vez que 
os desafios propostos pela indústria nos forçam a manter uma atualização constante e abrangente de nosso 
conhecimento, assim como nos permite oferecer cursos cada vez mais próximos das necessidades do país 
para os nossos estudantes. Em outras palavras, a ABM faz com muita competência a ponte para a tão 
falada e almejada relação universidade-empresa. Quando a ABM nos homenageia, ela está confirmando 
esta importante relação, e destacando de forma carinhosa e fraterna o exemplo de nossa parceria de 
sucesso. 

 
A SemopBH congratula-se com o  Professor  Leonardo Barbosa Godefroid , Turma 1980, o 28º Diretor 
da Escola de Minas -UFOP, pela Medalha da ABM Hubertus Colpaert, recebida no 69º Congresso Anual 
da ABM Internacional, realizado no dia 21/07/2014 e m São Paulo. .  
 

Em nosso site todos os Informativos e um pouco de n ossa história 
Onde estiver, esteja conosco, é a tradição Emopiana 

Nosso novo endereço: semopbh@gmail.com 

Visite nosso site: www.semopbh.com.br 

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 

 

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

Semop-HG – Encontro toda terça às 18 horas na Casa dos Antigos Alunos em Ouro Preto 
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, PERU  
Temos uma lista com 20 SemopianosBH, para participa r contactar com José Vandir Nunes, Turma 
1971-Presidente da Semop-ES, email jvn.vix@terra.com.br .  
Saída dia 18/09/2014 retorno dia 25/09/2014.  
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Semop-BA  – 

 
 

Foto 01:  Em pé da esq/direita: Cícero Pereira , turma 1960, Pardal , turma 2004, Luiz Raphael , turma 1962, 
Wiclef , turma 2012, Tamagoshi , turma 2010, Cláudio Nora , turma 1980, Falecido , turma 2006, Trivelato , 
turma 1979, Eros,  turma 1985. Agachados da esq/direita: Fiducu , turma 2009, Smeralda , turma 2009, 
Allrora , turma 2008, Paraná , turma 1971, Uau, turma 2009.  
Foto 02:  Alcy- Esposa do Cícero, Esposa do Luiz Raphael, Mara-Esposa do Cláudio Nora, Vanusca, turma 
2002, Cida -Direito UFOP, Milena -esposa do Falecido, Fernanda -Esposa do Uau, Betânia -Turismo UFOP, 
Camila -Nutrição UFOP, Patty -Nutrição UFOP, Marise -Escola de Farmácia, Júlia -Esposa do Paraná, 
Marcella , turma 2012. 

 
Arrasta pé no Arraiá da SemopBA em 12/Julho/2014 
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10ª Questão:  
"Construir um triângulo conhecendo-se dois de seus círculos exincentros." 
(colaboração de Nelson Silva, Turma 1968) 
 

 
  
11ª Questão: 
ESCOLA NACIONAL DE MINAS E METARLUGIA DA UNIVERSIDA DE DO BRASIL 
Concurso de Habilitação – Fevereiro de 1956 - Prova Escrita de Geometria 
 
11-1º - Dão– se um ângulo XÔY e um ponto arbitrário M em um plano. Sejam P e  Q  as projeções  
ortogonais de M  sobre  OX  e  OY ;W e S os pontos médios  de OM e PQ, respectivamente. Qualquer que 
seja a posição de M, ter-se-á sempre: 

a-      WS perpendicular a  PQ 
b-      WS igual à metade de PQ se for XÔY = 45º 

11-2º - Sejam a e r, a’  e r’ , respectivamente o apótema e o raio de dois polígonos regulares e equivalentes, 
de n e 2n lados. Deduzir as relações: 

a-       r’  = √�. � 
b-       a’ =.��. ���	  

11-3º - Considera-se  um semi-hexágono regular de diâmetro AD = 2r  , sobre cujos lados se  
dispõe  ,exteriormente , triângulos equiláteros e quadrados, de lados iguais a  r. 
Calcular os volumes gerados por esses triângulos e por esses quadrados, mediante uma rotação da figura 
em torno do suporte de AD. 
 
11-4º - Calcular os lados de um triângulo cujo perímetro é de 1,20m  ;  B = 35º 17’ 15’ ’ e  
C = 62º 43’ 30’’. 
 
Ouro Preto ,17 de fevereiro de 1956. 
A Comissão: Antônio Moreira Calaes, Ernani Menescal Campos e Nicodemus de Macedo Filho 

 
Nosso outro endereço: semopbh@gmail.com  

Visite nosso site: www.semopbh.com.br 
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BRASIL: DOS “CINCO FRÁGEIS” PARA OS “CINCO FANTÁSTICOS” E A NOSSA MINERAÇÃO? 
 Interessante o ponto de vista adotado, recentemente, pelo The New York Times, relativo ao Brasil, no que respeita ao 
que este conceituado jornal americano, na pessoa do jornalista Landon Thomas Jr, denomina o “quinteto fantástico”, 
segundo o Estado de São Paulo de 19.JULHO.2014: 
 “Os “Cinco Frágeis” se tornaram os “Cinco Fantásticos”. Apenas seis meses depois que um derretimento de mercados 
emergentes abalou os mercados mundiais, ações e bônus das economias conhecidas como Cinco Frágeis - Turquia, 
Índia, Indonésia, Brasil e, em menor escala, África do Sul - se tornaram os principais alvos de investidores globais 
famintos por rendimentos. 
Segundo pesquisa do MERRILL LYNCH, quase todos esses países estão entre os dez ativos de melhor desempenho até 
agora este ano. A Indonésia, por exemplo, figura em primeiro lugar, com retorno de 30%, enquanto a Turquia vem em 
segundo, com o retorno de 25%. 
 A Índia teve um retorno de 20,4%, que lhe valeu o quinto lugar, e o Brasil retornou sólidos 15,2% até agora. O quinto 
membro retardatário do grupo, África do Sul, não ficou entre os dez primeiros, mas mesmo assim apresentou um 
resultado respeitável, com uma alta de 10% no seu mercado acionário no ano. 
 No geral, não é um mau relatório semestral para um grupo de países que, em razão de suas moedas voláteis, baixos 
níveis de crescimento e incertezas políticas, eram vistos há não muito tempo como uma ameaça à economia global (...). 
Na Turquia e no Brasil, as mudanças gerais foram mais especialmente no âmbito da Política. Mas em ambos os casos, 
os investidores se mostraram menos avessos aos riscos que os países ainda apresentam: crescimento estagnado, altos 
níveis de endividamento privado e taxas de inflação teimosamente altas”. 
 Cotejada tal visão com a de Robert Johnston, Diretor Global de Energia e Recursos Naturais do Eurasia Group (USA), 
exposta em seu Artigo “Ambiente acolhedor garante continuidade dos investimentos”, publicado na Indústria da 
Mineração, editada pelo IBRAM, de que “um levantamento dos países ricos em minerais - a lista inclui Canadá, EUA, 
Bolívia, Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, México, República Democrática do Congo (RDC), Gana, 
Guiné, África do Sul, Moçambique, Zâmbia, Filipinas, Mongólia, Quirguistão e Romênia - revela que seus governos não 
estão se afastando do nacionalismo de recursos, embora tendam a demonstrar mais moderação na aplicação dessas 
políticas”. Segundo o referido autor “a entrada de um ciclo de baixa para as commodities geralmente vem 
acompanhada do sumiço do prestígio dos governos para aprovar políticas de recursos nacionalistas. Porem, vários 
países estão adotando condições mais onerosas, apesar de tudo”. 
 No que respeita a Mineração brasileira, o que estamos assistindo é uma paralisação do governo brasileiro no que 
respeita a ir em frente ou arquivar o por ele denominado Novo Marco Regulatório da Mineração brasileira - e, no bojo 
do mesmo, aumento expressivo da CFEM - o qual, segundo a maioria dos analistas não governamentais, deveria, isso 
sim, é ser arquivado, bastando - ponto este que tenho defendido - desburocratizar o 
vigente - e muito bom! – Código de Mineração, atualizando o seu Regulamento (Decreto 
62.934, de 02 de julho de 1968). 
É o que, a meu juízo, melhor combinaria a visão acima do New York Times no que 
respeita ao retorno de investimentos no Brasil com a atração de recursos financeiros 
para o desenvolvimento sustentável da Mineração brasileira. José Mendo Mizael de 
Souza (Membro da SEMOP.BH, Engenheiro de Minas e Metalurgista, EEUFMG, 1961, Ex-
Aluno Honorário da Escola de Minas de Ouro Preto, Presidente da J.Mendo Consultoria 
Ltda). 

Números de nossos Jantares de Inverno e Final de Ano : Vamos participar para alcançarmos 138 
presentes, uma referência ao 138º Aniversário da Escola de Minas , no Jantar do Final de Ano  pós-Doze 
dia 31 de Outubro , a partir das 20 horas, no Restaurante do Minas II, Mangabeiras-BH.  
 

Ano  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Inverno  85 ---- 83 39 31 37 51 47 
Final  132 77 64 78 82 91 93 138 

132 o Jantar com o Bira (Ubirajara Quaranta Cabral) em que nossa máquina pifou, veja o Informativo nº 14 . 

Agende-se para o Jantar de Final de Ano 
31 de Outubro de 2014 – Restaurante do Minas II 

A partir das 20 horas até 24 horas 

Nosso pós Doze de Outubro 
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Estamos nos preparando para o “II Anais da SemopBH”  com os Informativos de Nº51 
ao Nº100, de Dezembro/2010 a Janeiro/2015 , 50 Informativos totalizando 500 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.  

“A História da SEE” desde 1937 a busca de patrocínio para sua realização. 
Contacte-nos 

 
10 anos de Minas II com passagens pelo Minas I 

(Em Janeiro de 2004 os encontros da SemopBH passaram a ser no Minas I, passando depois para o Minas 
II e retornando ao Minas II quando da reforma do Restaurante. Em nossos acervos temos fotos a partir de 
abril/2005). 

 

 
Fotos: 1)No Minas II em Abril/2005. 2) No Minas I e m Agosto/2005 

 

 
Fotos: Comemoração do Doze de Outubro de 2005, na q uarta dia 05/10/20105 

 
 

NOTA DE FALECIMENTO : 
� Com pesar informamos que no dia 01/07/2014 faleceu em Belo Horizonte, sepultado no Parque da 

Colina o Engenheiro de Minas José Melim Abujerli , Turma 1964. À Família e amigos nosso 
consternado voto de pesar e solidariedade. 
 

Visite nosso site: www.semopbh.com.br 


