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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 96 - Belo Horizonte – Setembro/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:
O Doze de Outubro está chegando e a programação de comemoração do 138º Aniversário da Escola
de Minas de Ouro Preto-UFOP mostra que a tradição de ser ex-Aluno da Escola de Minas é uma
efeméride também executada por outras Escolas e Institutos pelo Brasil, com objetivo de criar um vínculo
com o seu ex-Aluno, o espírito de Gorceix modelo na Engenharia.
No dia 10 de setembro tivemos a palestra pelo Prof. Issamu Endo, 32º Diretor da Escola de Minas que
teve a presença de mais de 77 ex-Alunos da Escola de Minas com uma amplitude 62 anos de formandos, o
que confirma a nossa tradição e interesse pelos andamentos de nossa Escola de Minas de Ouro PretoUFOP, adaptada aos novos conceitos, atualizada sem esquecer os ensinamentos de Claude Henri Gorceix
que a nortearam ao longo desses 138 anos. A Palestra encontra-se em nosso site.

Oh Escola de Minas de Ouro Preto.....onde um dia hei de me formar!
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Como antigos alunos temos o dever de colaborar para pleno desenvolvimento da Escola de Minas...

Viva nossa Escola de Minas! Parabéns
Visite nosso site: WWW.semopbh.com.br
“Nossa missão é manter a chama da tradição “cum mente et malleo”.
Biblioteca Emopiana: Aguardamos fotos de Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro
Preto ou cujos autores passaram pela casa de Gorceix.
119º Livro: o 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.
77º Quadro: a última Tela

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.
Desde 14 de agosto de 2014 temos o site da A³EM: WWW.a3em.org.br

03 de setembro de 2014 - Visita do Conselho Diretor da Fundação Gorceix

Fotos; 1)Membros do Conselho Diretor da Fundação Gorceix Fernando Peixoto de Villanova, Orlando
Euller de Castro, Cristovam Paes de Oliveira e José Mendo Mizael de Souza.
2) Sebastião Toledo, Presidente da SemopBH, Reinaldo Pinheiro, Superintendente da FG, Geraldo Fonseca,
Hugo, Villanova, Orlando Euller, Cristovam, Presidente da FG, José Mendo e José Barros Cota.
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Fotos: 1) Reinaldo, Cristovam, Orlando Euller, Alexandre Mendo, Naldo, João Epifânio e José Mendo.
2) José Ary, Antônio Neves, Geraldo,Romero Correia, Márcio Carvalho, Luciano, as filhas de Romero e Aziz,
José Barros Cota, Aziz e Nelson Silva.
Em nosso site todos os informativos da SemopBH. WWW.semopbh.com.br
e um pouco de nossa 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
Uma satisfação que nem um cartão de crédito cobre, o valor do Encontro R$40,00

Nossa lembrança para o 12 de outubro 2014 um porta petiscos valor R$10,00 (Ø = 10 cm)
A Gravata em gabardine com o brasão da Escola de Minas, valor R$35,00
João Batista Sabino, Turma 1951, chegando para o almoço
A³EM – Contacte com nossa Secretária Dora: a3em.hg@gmail.com ou o site www.a3em.org.br.
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.
Semop-Catalão – 12ª confraternização no dia 20 de Setembro.
Semop-BA – Comemoração do 138º Aniversário da Escola de Minas em 18/10/2014.
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Dia 10/Setembro/2014 Palestra do 32º Diretor da Escola de Minas
Prof. Issamu Endo, Turma 1980

Fotos: 1) Convite da Palestra Escola de Minas Hoje e o Futuro, que encontra-se em nosso site. 2) Prof.
Issamu Endo, 32º Diretor da Escola de Minas. 3) A palestra no anexo do Restaurante Minas II, como
sempre desde Fevereiro/ 2007.

Fotos: 1)Aloysio, decano da SemopBH, e Toledo, Presidente da Semop entregando uma Bandeira da
Escola de Minas, presente dos SemopianosBH, ao Prof Issamu Endo, 32º Diretor da Escola de Minas.
2) Paulo Furtado, Geysa, Raggi, Paulo Ricardo, Hugo, Isabela, Zenóbio, Vagner e Edézio Carvalho.
3) Alexandre, Revista Mineração & Sustentablilidade, José Mendo, Pedrosa, Hugo, Vanderley, José Carlos.

Fotos: 1) Toledo Presidente. Orlando Euler, Issamu Endo, João Fernandes, Reinaldo Pinheiro, Fernando
Versiani, Cristovam, João Bosco Perdigão e Cyro Melo. 2) Marcelo Albano, Fortunado Aldo, Newton, Antônio
Cláudio, Dutervil, João Viana e Perdigão. 3) Valério, Cláudio, Marcos Tadeu, Fabrício, Leonardo, Fernando,
Silmar e Newton Luz.

Fotos: 1) Argos, Luciano, Floriano, Nelson, Lellis, José Ary, Sarmento, Presidente da SemopRiopomba,
Fernando Versiani. 2) Antônio Cláudio, Lázaro, Epifânio, José Ary, Márcio, Geraldo, e Hugo ao fundo.
3) Turma de 1964/65, Hugo, Aldo Grossi, Osamu, Antônio Cláudio, José de Matos, Vanderley e Dutervil.
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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.

Imagens da Revista Mundo Ilustrado/1958, Texto de Haroldo Holanda e Fotos de João Mendes,
enviado por Fernando Versiani do Anjos, Turma 1960.

96º Informativo da SemopBH-A³EM – Setembro 2014

96-6
O "doze" a que nos referimos foi o de 1958. São dele as fotos do salão e do bar do CAEM velho.
Naquela época, a tradição era de se promover um baile no CAEM no dia 10, independente das
comemorações oficiais da Escola, dos dias 11(jantar e baile dos ex-alunos) e 12 (sessão solene e baile de
gala). Aconteceu que, no dia 9, faleceu o Papa Pio XII, e a Escola cancelou as referidas comemorações,
inclusive o jantar e os bailes de 11 e 12, que eram animados por Conjuntos musicais e orquestras trazidas
de BH. Porém, como a moçada já se encontrava ouriçada, e muitas "turistas" já haviam chegado a Ouro
Preto, foi improvisado no dia 10 um baileco no CAEM, com o Batuque dx. É o que a memória me diz.
1 - O baile do dia 10 de outubro era de responsabilidade do Centro Acadêmico. Só entravam, do sexo
masculino, os sócios alunos da Escola de Minas e da Escola de Farmácia.
2 - O do dia 11 era exclusivo para os ex-alunos, e suas famílias, mas os alunos do 6° ano do curso geral
eram admitidos. A organização da festa era conduzida pelos alunos do 5° ano, que tomavam conta da
Portaria e do Bar, servindo também como garçons, no Centro Acadêmico. Em 1959 já foi realizado no atual
prédio do CAEM.
3 - O do dia 12, primeiro no Antigo Fórum (Praça Tiradentes), depois no Grande Hotel e mais tarde no atual
CAEM (Fórum restaurado), era um baile de gala, com ex-alunos, alunos e convidados. Os convites eram
limitados, mas estendidos à Sociedade Ouropretana.
(colaboração Fernando Versiani dos Anjos, Turma 1960).

I Centenário da Escola de Minas de Ouro Preto convite e o selo comemorativo.
Vamos nos preparar para o 140º Aniversário em 2016

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

Fotos: Almoço da SemopRio no Iate Clube, dia 27/08/2014. 2) Lucas Tofolo, Victorio Siqueira, Jose Fernando,
Darcy Germani, nid, Nulton Zander, Sarcinelli, Roberto Machado, João Samuel, Eduardo Marques (Presidente da
SemopRio) e GuilhermeGazola.
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O Museu Minas e Metais, procura pelos agraciados com a Medalha Djalma Guimarães, concedida no
período de 1977 à 2009 para fazer sua documentação histórica dessa Comenda. São os Engenheiros
Geólogos da Escola de Minas de Ouro Preto-UFOP e Geólogos do Instituto de Geociências-UFMG. A
curadora atual é a Geóloga Márcia Regina Carvalho dos Santos Guimarães. (No Informativo nº 74,
Novembro de 2012, noticiamos uma entrega da Medalha com a presença do filho do Prof. Djalma
Guimarães, Sr. Raul Luiz Guimarães).
SOS Engenharia Mineral
A indústria da mineração mundial atravessa um período difícil, e da mesma forma a mineração brasileira não
é diferente, ou seja, ainda mais crítico. Consequentemente, o segmento da engenharia da área mineral no
Brasil está passando por momento de desafio e de desmantelamento de suas equipes, e dessa forma perde
a memória técnica e capacitação. Esses dois fatores são decisivos para sua sobrevivência. Por conta da
queda no preço das commodities minerais a partir de 2012, e as indefinições geradas pela discussão do
novo marco regulatório, que levou as empresas produtoras a reverem seus estudos de viabilidade e
cronogramas de projetos, as atividades nas empresas de engenharia e consultoria se reduziu drasticamente.
Algumas delas para continuarem ativas e conservarem seus núcleos de inteligência, partiram para disputar
projetos em outros setores da economia que se mantêm com bom nível de atividade, como o de
infraestrutura, óleo e gás, e geração de energia. As outras empresas que dependiam exclusivamente do
setor mineral e estavam concentradas no atendimento de poucos clientes, tiveram que encolher e promover
o desmantelamento de seus quadros de pessoal. Dessa forma, houve perda dos investimentos feitos em
treinamento de pessoal, que corresponde a um item importante no ramo de engenharia. É importante
lembrar que as pessoas são o principal ativo das empresas de engenharia. As reais perspectivas do setor,
as propostas de nova legislação mineral brasileira e suas implicações, o mercado de commodities minerais,
as possibilidades de financiamento de exploração mineral, o potencial nacional para novos depósitos
minerais, os casos nacionais de sucesso na exploração mineral e abertura de minas no Brasil, modelos
exploratórios e as novas técnicas de prospecção mineral são matérias predominantes em todos os órgãos e
congressos nacionais. Quanto ao novo Código Mineral o governo federal diz não à prioridade, e assim
ameaça a mineração no Brasil. Dos inúmeros pontos de divergência restam os seguintes:
• Regime de prioridade: o Governo não abre mão das licitações para as jazidas.
• CEFEM: o Governo quer poder mudar as alíquotas por decreto, criando o controle total e absoluto,
mudando sempre que necessário, as regras do jogo e alterando a arrecadação sempre que o caixa
estiver precisando.
A manutenção dessas regras levará a ingerência nos negócios da mineração, o que representa o fim da
democracia mineral. Enquanto nossos vizinhos Chile e Peru incentivam e facilitam os investimentos na
mineração, gerando receita para o país e emprego para sua mão de obra, aqui no Brasil vê-se justamente o
contrário, ou seja, investimento cada vez mais escasso e os poucos profissionais da área ainda em atividade
perdendo o seu trabalho. Assim, para impulsionar o desenvolvimento de novos projetos mineiros seria
importante a abertura de capital pela bolsa de valores visando à formação de capital para pequenas e
médias empresas, justamente aquelas que têm maior dificuldade para captação de recursos.
O Brasil apesar de ter um território enorme com grande potencial e produção mineral, tem na BM&F
Bovespa apenas algumas poucas empresas listadas, todas elas grandes conglomerados. As pequenas e
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médias empresas de mineração não tem acesso à bolsa de valores e nem mecanismos de captação de
recursos junto ao mercado.
As propostas até então apresentadas para formatar uma parceria com a BM&F Bovespa estão esbarrando
em dois obstáculos:
• Primeiro: o Brasil não tem aprovado uma sistemática para certificação de reservas, como tem o
Canadá através da NI - 43.101 (National Instrument for the Standards of Disclosure for Mineral
Projects), e a Austrália pelo JORC Code da Joint Ore Reserves Comittee. Neste sentido, o mais
objetivo e prático para o Brasil seria adotar uma das metodologias já existente.
• Segundo: atualmente o título minerário não é aceito como garantia. Para que isso ocorra na
proposta do novo marco regulatório da mineração, o direito de lavra deverá ser equiparado ao direito
real e que, portanto, possa servir de garantia fiduciária.
Outro ponto importante que o Brasil deveria adotar diz respeito ao aumento dos royalties da mineração. Em
alguns países a implementação da regra em que as empresas pagam mais quando os preços estão
melhores e menos quando caem foi a solução viável para os lados envolvidos. Aqui no Brasil, a proposta do
novo marco regulatório da mineração atrelou a mudança das regras do royalty a todo um projeto de
mudança das regras para o setor. Dessa forma, esses são temas importantes que precisam ser viabilizados
para impulsionar a mineração e com isso a engenharia mineral no Brasil. A grande questão é que os mais
diversos interesses são levados em conta pelos órgãos envolvidos no processo, e assim as coisas não
deslancham no Brasil. A aprovação de mudanças nas regras e leis não poderia
demorar tanto. Assim, quem conhece o setor mineral brasileiro sabe que a atividade é
cíclica, vive de altos e baixos. Portanto, a atuação no setor não permite estratégias de
curto prazo e isto leva em conta as empresas de engenharia e consultoria. Finalmente
pelo lado profissional, sabe-se que qualquer crise no setor mineral influencia
primeiramente o setor de projetos, e com isso o desemprego de profissionais de
elevado nível dessa área é alarmante, pois as estatísticas divulgadas pelos órgãos
oficiais brasileiros não contemplam esse específico grupo de trabalhadores. Sabe-se
que mineração sempre foi uma atividade essencial para a comunidade brasileira.
Dessa forma, pergunta-se até quando será necessário esperar por soluções idôneas e
rápidas para mais essa crise? (Colaboração de Eli José Leite, Turma 1975).
Evento Internacional visita à SemopLima-Peru: SemopianosBH entre os dias 18/09/2014 e dia
25/09/2014. Palavras do 32º Presidente da SemopBH 2014:
Estamos na véspera de uma viagem ao Peru e tudo faz crer ser memorável por varias
razões: Vamos celebrar e confraternizar com a Semop-Lima, recém fundada pelo
nosso colega Jorge Cárdenas do qual, além de fundador é seu primeiro presidente. O
mais notável desse encontro desse encontro é o Jorge ser um ex aluno peruano
vestindo a camisa de Gorceix gesto que mostra, acima de tudo, gratidão com a
Escola de Minas, um exemplo a todos outros ex-alunos. Posso afirmar, a meu
respeito que meus 9 anos (6 da Escola de Minas e 3 do Colégio Arquidiocesano, que
neste mês comemora 80 anos de ensino) , vividos em Ouro Preto foram, quando
estudante, os melhores possíveis. Cheguei menino (17 anos) e sai homem (26 anos),
graduado em Engenharia de Minas, Metalurgia e Civil, com um caráter forjado pelo
convívio com os professores e a boa gente Ouropretana. Logo, em seguida, outro grande acontecimento me
veio: o casamento. Agora, formado e casado, estava pronto pra enfrentar a profissão que escolhi, com
responsabilidade e o propósito de muita luta pautada na verdade e ética profissional. Assim, levei e vou
levando a vida, com a graça de Deus, junto á minha família, curtindo as viagens, as festas do 12 de outubro
e participando dos almoços da SemopBH, ás quartas feiras, os jantares de inverno e fim de ano, etc.
Saudades tenho muitas , inclusive do convívio com os colegas da “República
Serigy” visitando-a todas as vezes que vou ao 12. Nela morei 8 anos, convivendo
com os republicanos, pacífica e fraternalmente, dividindo as tarefas onde
aprendemos ser independentes e a nos organizar também, transformando as
dificuldades em desafios, os sonhos em realidade e a nossa vida como parte da
vida de outras pessoas. Portanto, a “República Serigy” foi para mim, sem dúvida
um grande aprendizado para enfrentar a vida, profissional. Abaixo expresso
minhas homenagens, em quatro quadras alusivas á “Serigy”, “Escola de Minas” e
“Ouro Preto”. (Sebastião Peixoto Toledo, Turma 1956).
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Serigy: Oito anos na Serigy passei,
tempo que nem percebi,
confesso sentir agora,
muitas saudades de ti.
Escola de Minas: Oh Escola de Minas querida
casa de singular tradição,
és por de mais conhecida
nos limites de toda a nação.
Ouro Preto: Tem saudade e fantasma
tem São Chico na escuridão
tem ouro nas Rochas
tem ouro na aluvião.
tem Repúblicas por todo canto
Formigueiro, Consulado e Serigy
nesta morei oito anos e,
com todos muito bem vivi.

Fotos: Apresentação da Viagem ao Peru por Roberto Pimentel de Souza, Turma 1962. Foto da Caravana
Emopiana em pé: Marcos Tadeu, Márcio Carvalho, Cláudio de Castro, Pedro Garcia, Roberto Pimentel, João
Epifânio, Jorge Gustavo Cardenas de Castro, Turma 1963, Helder Zenóbio, José Vandir, José Murilo,
Sebastião Toledo, José Carlos Bicalho, Armênio Queiroz e Marcone Jamilson(Reitor da UFOP). Agachados:
Zander Pontes, Claret Rodrigues, José Fortunato, Geraldo Martins, Ronaldo Barros, Jorge Lessa e José
Ivonez. (A Apresentação relatando toda viagem a calorosa receptividade dos ex-alunos em Lima e a
bonita visita encontra-se em nosso site na secção Palestras Técnicas).

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 das quartas da SemopBH. CONTAMOS COM SUA COLABORAÇÃO.

Dia 24/09/2014 aguardando o Doze e a visita do Prof. Adilson Rodrigues da Costa, Presidente da A³EM.
1)Dilma, Luciano, Sabino,Marcos, Ronald e Prof. Adilson. 2) Epifânio, recém chegado de Lima, José Ary,
Mendo, Aloysio, Ciro José, Lellis e Lázaro.
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“A História da SEE” desde 1937 a busca de patrocínio para sua realização.
Contacte-nos ou a Livraria e Editora Graphar
Visite nosso site: www.semopbh.com.br
Outubro festivo na SemopBH 2014
Com sua presença e prestigio faremos:
08 de Outubro de 2014, quarta feira, um dia para deixar saudades,
1.412º Encontro da SemopBH, 10 anos no Restaurante do Minas II, Mangabeiras-BH,
Comemoração do 138º Aniversário da Escola de Minas de Ouro Preto,
Bolo com o Brasão da Escola de Minas e o dístico "cum mente et malleo",
Cada presente acenderá 1 vela, nossa meta é termos 1 aluno por ano da Escola de Minas,
Para celebrar e deixar lembrança:
Inauguração da Placa a ser fixada em nosso espaço de quarta feira,
Adesivo para interior de carro com o Brasão da Escola de Minas,
Entrega do I Anais da SemopBH, com nossos informativos de nº 1 ao 50,
Louça porta patê em comemoração ao 138º Aniversário da Escola de Minas,
Gravata em garbadine listada azul e vermelho com o Brasão da Escola de Minas,
Fotografia em grupos de 15 ex-Alunos para contabilizar e entrarmos no Livro dos Recordes.

Agende-se para o Jantar de Final de Ano
31 de Outubro de 2014 – Restaurante do Minas II
Olá Dirigentes. A idéia da gravata foi fantástica. Por favor, reservem uma para mim. Pegarei na reunião do
dia 08/10. Meu abraço emopiano. Aldo Waney Ribeiro Grossi, Turma 1964.
Caros Semopianos. Infelizmente não estarei na data em BH. Estou trabalhando atualmente em CarajásSerra Leste-Pará. Gostaria de ter todas lembranças. José Carlos dos Reis Teófilo, Turma 1982.
12ª Questão:
“Constrói-se sobre cada lado de um hexágono regular e exteriormente um quadrado. Demonstrar que a
figura que se obtém pela ligação dos vértices exteriores desses quadrados é um dodecágono regular”.
(Concurso de habilitação 1954 - Prova escrita de GEOMETRIA-Escola Nacional de Minas e Metalurgia da
Universidade do Brasil). Enviada por Nelson Silva, Turma 1968.
NOTA DE FALECIMENTO:
Com pesar informamos que no dia 12/06/2014 faleceu em Paracatu-MG o Engenheiro Metalurgista
Diogenes Faria, Turma 1966, morou na República Canaã.
À Família e seu irmão Humberto Faria e amigos nosso consternado voto de pesar e solidariedade.
Esperamos ansiosos pela chegada do Doze, é mais um ano, é mais um aniversário de nossa Querida
Escola de Minas, são 138 aniversários com muita alegria.
Em nosso almoço pré-Doze dia 08 de outubro, quarta, aguardamos pela vista de muitos ex-alunos de muito
longe em passagem que vêm para comemorar e prestigiar nossa Escola de Minas nesta nossa data.
É um momento de rever amigos e colegas, conhecer antigos e novos alunos da Escola de Minas e de troca
de gentileza. A gentileza gerando gentileza. Felicidade.
Nós da SemopBH neste ano comemoramos 10 anos de encontros toda a quarta no restaurante do
Minas II, mais de 550 encontros e mais de 16.000 ex-alunos é uma tradição fortalecida pela participação
de todos que numa quarta quer com chuva, frio, ou sol estão presentes.
Nesses encontros a cada quarta temos registrado ex-alunos de 1937 a 2013 sem contar os alunos que nos
visitam. É um recorde que destaca o ser ex-aluno ou amigo da Escola de Minas de Ouro Preto.
Viva nossa Escola de Minas!
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