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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 98 - Belo Horizonte – Novembro/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:
Novembro seria um mês de chuvas mas não chegou, no dia 18 foi comemorado o 200º
Aniversário da morte do Mestre Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, que viveu entre
1737 e 1814 em Ouro Preto, o Grande Artista que deu novas formas ao barroco no Brasil
e precursor do uso de pedra de sabão, com lançamento de Medalhas, Livro e muitas
exposições. Na SemopBH as quartas continuaram repletas de encontros e muita alegria
como manda nossa tradição Emopiana. Venha desfrutar dessa gentileza de encontros de
amigos e ex-Alunos da Escola de Minas, é toda quarta desde 1973. Se você ainda não
desfrutou desse encontro de gerações venha comprovar o que falamos e tornará um
adepto de acordo com suas possibilidades, mas, fique sabendo que existem alguns
exemplos ex-Alunos que saem do serviço vêm almoçam e voltam para tarefa diária é
corrido e deixa uma de saudade, mas, vale à pena.
Estamos encerrando o ano de 2014 e no próximo ano iniciaremos nossos preparos para a
comemoração do 139º Aniversário da Escola de Minas, de primeira temos uma proposta
do ex-Aluno e Escritor Márcio Carvalho Ferreira, Turma 1963, de presentearmos aos
novos alunos da Escola de Minas egressos do ENEM, o vestibular dos dias atuais, com
um Diploma contendo imagem e explicação do idealizado D. Pedro II, do fundador Claude
Henri Gorceix e o 2º Diretor da Escola de Minas Prof. Archias Medrado.
Em 2015 teremos pela primeira vez a comemoração da Turma Jubileu Rubi, 40 anos de
formados, e o Doze será num final de semana maior, pois, dia 12 feriado nacional será na
segunda, agende para participar das festividades e rever a Escola de Minas por onde se
passaram tantos bambas e que um dia nós formamos....
Ao passarmos pelo 138º Aniversário temos de estar muito orgulhosos de vermos uma
Escola de Minas atualizada e fornecendo Engenheiros para o crescimento do Brasil.
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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.

122º Livro: “Boca do Chafariz” de Rui Mourão, Editora Vila Rica-1991, história e biografias de figuras
marcantes de Ouro Preto nos anos 70 e 80, e sempre voltando às noites no passado no antigo Palácio
dos Governadores ocupado pela Escola de Minas e Metalurgia, dos encontros no telhado, da alma do
Governador da Capitania de Minas Gerais, Luís Cunha Menezes que tinha o sossego pertubado pelos
trabalhos do mineralogista Engenheiro Henri Gorceix.

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.

78º Quadro: De José Maria, enviado por José Carlos Bicalho, Turma 1977.
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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 da Assembléia 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

05 de novembro de 2014 –

Reunião da Diretoria da SemopBH: Villanova, Hugo, José Carlos, Toledo, Antônio Geraldo, Cláudio, José de
Matos, Epifânio e Márcio

Fotos no dia 5/11: Cláudio, Newton, Euripedes, José Carlos e Marcos. Marcos Tadeu, Geraldo Pereira,
Sérgio Barbosa, José Carlos, José de Matos e José Lúcio.
Em nosso site todos os informativos da SemopBH. WWW.semopbh.com.br

Onde estiver, esteja conosco, é a tradição Emopiana
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Dia 19/Novembro/2014 – Dia da Bandeira Nacional

Fotos: Epifânio/Serigy e José Ary/Verdes Mares contemporâneos desde o tempo do Colégio Arquidiocesano
em 1951, Hugo, Edouard, Lauro, Aloysio, Azis, José de Matos e Toledo. José Lúcio, Oscar, Ronald, José
Carlos, Francisco Lanna, e Márcio Trindade.
26 de novembro

Fotos no dia 26/11/2014: Marcelo Albano, idealizador da AMMET-Associação Mineira dos Engenheiros
Metalurgistas em criação, Domingos Sávio, Lelis, Jposé Ary, Azis e Nelson. Uma conversa no final do
almoço, Marcos, Epifânio, Toledo, Marcelo, Hugo, José Mendo, Domingos, José Carlos, Sabino, José Ary e
Antônio Geraldo.
Lembranças Centenárias e Tradições
Um encontro de ex-Alunos da Escola de Minas muita alegria e paz com a felicidade e amizade que parece
ser de longa data, é a tradição de ser ex-Aluno da Escola de Minas de Ouro Preto da UFOP.
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Convite do CAEM na década de 50. 15 de Novembro 1915/2015 – 100 anos

∞

Recortes de Jornal com notícias do Batuque ∫0 dx e do Coral de Ouro Preto, do Ubirajara Quaranta
Cabral, Turma 1961. Sucesso em discos e participação no filme “Rebelião em Vila Rica” de Geraldo Santos
Pereira, 1960.

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

Ex-Atletas da ADEM/1973-Campões da Cidade 2ª Divisão da Liga Ouropretana, José Carlos Bicalho,
Turma 1977, e Armênio Antônio Barbosa Queiroz, Turma 1975.(foto do time encontra-se no 47º
Informativo da SemopBH – Agosto/2010).
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Revista do Diretório da Escola Técnica “Vida Técnica” Nº2 Junho/1952, e Nº3 Outubro/1951. Com
notícias da comunidade e trabalhos de professores e ex-alunos da ETFOP, atualmente IEFMG.(acervo
de Dirceu Faria, ETFOP/1963)
Ano de 1951: Chegar em Ouro Preto era só por trem a Central do Brasil-RFFSA, quem vinha do nordeste
como o Cearense José Ary que morou na Verdes Mares e o Sergipano João Epifânio que morou na
Serigy, e em Ouro Preto chegaram para estudar no Colégio Arquidiocesano dirigdo pelo Padre José Rocha
Filgueiras, era chegar em março e só voltar para as férias de dezembro no início de dezembro. A viagem
iniciava-se com o trem em Ouro Preto, baldeavam em Miguel Burnier, com destino Belo Horizonte, onde
pernoitavam em Hotel e na manhã seguinte às 5 horas iam de lotação até a Pampulha onde embarcavam
em um DC3 da Pan Air, via Rio de Janeiro ou Real Aero Vias pela rota Montes Claros, Petrolina, Juazeiro do
Norte e já de noite chegava em Fortaleza. Telefone em Ouro Preto era através da Cia Telefônica por
telefonista e às vezes durava um dia até concluir a ligação. Dinheiro vinha através de comunicado por
telegrama a uma representante do Banco do Brasil Dona Lili Gonçalves que seu pai tinha um Posto na
esquina defronte à República dos Deuses. A saga semelhante à descrita no livro de Pedro Rache com uma
diferença antes era viagem de navio 5 a 10 dias. São histórias para um filme.

nossas Semop’s em atividade
A³EM – Contacte com a Secretária Dora: a3em.hg@gmail.com ou no 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.

Nosso novo endereço: semopbh@gmail.com

Visite nosso site: www.semopbh.com.br
“A nossa SemopBH depende de você que comparece, manda notícias e nos informa sobre acontecimentos
envolvendo a Engenharia. Contamos muito com sua participação e com ela teremos sempre a chama de
nossa tradição emopiana de sermos amigos, trocarmos gentilezas, e encontrarmos como se fosse um
recreio todas as quartas. Exemplos temos de ex-alunos que saem de exames ou pequena cirurgia e vêm
para o encontro da quarta. Nós temos em BH a certeza que toda quarta encontraremos em torno de 35
semopianos, um sinal que vamos aumentar esse número se contarmos com sua presença nem que seja
uma vez por ano, por semestre, por trimestre, por mês até chegar na semanal , padrão Aloysio Sá Freire de
Lima (Turma 1948), João Epifânio, José de Matos, José Ary, Hugo Lukschal. Esses semopianos atingem no
ano mais de 48 presenças e com mais uns 23 que em média vêm mais de 30 vezes serão homenageados
com a nossa maior insígnia o Diploma de Menção Honrosa da Semop BH 2014”.
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Club Tie Escola de Minas de Ouro Preto – 2014: 1ª Turma

Fotos de alguns membros do Club Tie no Jantar Dançante do 138º Aniversário da Escola de Minas
(obs.: foto da Ouro Preto Fotografias do Roberto Ribeiro, que pode ser adquirida por email a um custo de
R$10,00 a unidade 20x15cm, ). 1ª Escola de Engenharia da América do Sul, a ter um Club Tie.
1-José de Matos Neto-1964, 2-João Batista Sabino-1951, 3-Geraldo de Almeida Fonseca-1951, 4-Hugo
Lukschal Soares-1964(Adão Marcos Conrado-1964), 5-Paschoal Geraldo Schettini-1967, 6-José Aloisio
Paione-1958, 7-José Mendo Mizael de Souza-1961, 8-César Impellizieri Ribeiro-1971, 9-Márcio Antônio
Pereira-1964, 10-Fernando Versiani dos Anjos-1960, 11-Nelson Silva-1968, 12-Adilson Rodrigues da Costa1978, 13-Lázaro de Freitas-1963, 14-João Epifânio de Andrade Lima-1962, 15-José Carlos Bicalho-1976,
16-José Ary Gomes Adeodato-1961, 17-Jorge Wilson Gonçalves Lessa-1975, 18-Flávio Lima de Novais1974, 19-José Fernando Coura-1976, 20-Marcone Jamilson Freitas Souza-1982, 21-Issamu Endo-1980, 22José Geraldo Arantes de Azevedo Brito-1981, 23-Cristovam Paes de Oliveira-1973, 24-Reinaldo Octávio
Alves de Brito Pinheiro-1973, 25-Aldo Waney Ribeiro Grossi-1964, 26-Leonardo Apparicio da Silva-1977, 27Romero Machado Correa-1961, 28-Silmar Onofre de Oliveira-2008, 29-Luciano Tavares Siqueira-1962, 30Fernando Antônio Peixoto de Villanova-1979, 31-Pedro Soriano de Carvalho-1975, 32-Jorge Pereira Raggi1969, 33-Paulo Cesar Souza-1977, 34-Rubens Vianna de Oliveira Junior-1971-72, 35-Paulo Henrique
Coelho-1990, 36-José Carlos dos Reis Teófilo-1982, 37-Antônio Geraldo da Silva-1973, 38-Eurico Martins de
Araújo-1963, 39-Kleber Farias Pinto-1959, 40-Helder Zenóbio-1956, 41-Waldemar Abreu Coelho-1978(Júlio
César Carvalho Coelho-1988), 42-Wanderley José Lopes-1979, 43-José Vandir Nunes-1971, 44-Roberto
Pimentel de Souza-1962, 45-Paulo Sérgio Sant’Ana Furtado-1984, 46-Sebastião Peixoto Toledo-1956, 47Márcio de Carvalho Ferreira-1963, 48-José Murilo Mourão-1976, 49-José Aloisio Paione Filho, 50-Aloysio Sá
Freire de Lima-1948. (a Segunda Turma será no 139º Aniversário da Escola de Minas, inscreva-se)

Em 19/11/2014 Encontro mensal da SemopRio no Iate Club do Rio: Victório Siqueira, Márcio von Kruger,
Tarcisio Mosci, Aldo Albanese, Abel Benjamin, Fernando Toledo, José Ignácio, Helton Pereira, Luiz F.
Sarcinelli, Alberto Almeida e José Aloisio Paione.
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11ª Reunião da Semop-Lima em 21 de novembro de 2014

Estimados colegas de la Semop Lima:La noche del 21 de noviembre nos reunimos para nuestra 11ra.
Sesión ordinaria, con la asistencia de Fernando Café, Zander Pontes Ferreira, Itamar Machado, Domingos
Lacerda, Manuel Montiel, Gesner dos Santos, Rafael Lópes y Jorge Cárdenas. También nos acompañaron
las señoras Tania Lópes y Lucha Cárdenas. Danilo Taranto, anticipó que no podía asistir por razones de
viaje y Fernando Demuner comunicó que por razones de trabajo no podía llegar a tiempo y se disculpó;
parecía que iba a ser una reunión con plena concurrencia y nos habíamos alegrado bastante como lo
manifestó Fernando Café en un correo electrónico. La reunión fue muy amena con los casos que siempre
sabe contar Zander, Manolo que había olvidado revisar su agenda, al enterarse de la reunión vino a la
velocidad de un rayo a nuestro encuentro, palmas! Jorge, tuvo poco que informar sobre el magno encuentro
en Lima de las Semop´s de BH, ES y LIMA, pues todos conocíamos lo agradable que resultó para todos,
anfitriones y visitantes. Fue un encuentro de hermanos de una familia nacida del “Espíritu de Gorceix”. Los
que tuvimos la suerte de estar para el 12 en Ouro Preto, con emoción escuchamos las palabras elogiosas y
llenas de satisfacción y amistad que expresó en su discurso durante la Sesión Solemne del día 11 el
Magnifico Rector de la UFOP doctor Marcone Freitas Souza. También fueron notorias las manifestaciones
de simpatía hacia la Semop Lima de los colegas de todas las épocas y procedencias que se han reunido en
Ouro Preto y Belo Horizonte. En nuestra condición de anfitriones, dimos estricto cumplimiento a lo acordado
en nuestra sesión del 20 de setiembre pasado y felizmente los 38 visitantes fueron atendidos sin
contratiempos, los que fueron al Cusco y Machu Picchu, pese a que algunos tenían bastante juventud
acumulada no presentaron malestares de mayor cuidado y esto es una suerte muy grande, pues aun los
peruanos que estamos acostumbrados a las alturas frecuentemente sentimos el mal de altura. Durante la
cena y baile del 12, en medio del entusiasmo un grupo de colegas de las Semop BH, ES y LIMA acordamos
reunirnos para el 3 de enero en la playa de Meaipe para celebrar los aniversarios que se cumplen en enero,
candidatos habían que sumaban primero 400 años y luego en BH subió a 500 años, promete ser una farra
fenomenal!, el Passarinho Jorge fue nombrado Embajador de Meaipe en Lima, consecuentemente tendrá
que asistir con muchísimo gusto. Cabe resaltar que durante el Encuentro en Lima de las Semop’s BH, ES, y
LIMA fue muy sentida la ausencia de nuestros colegas semopianos de Lima: Fernando Café, Manuel
Montiel y Fernando Demuner, los que tuvieron razones de trabajo y salud que los han obligado para tal.
Durante la sesión se celebró con bastante alegría el cumpleaños de Rafael que había ocurrido el miércoles
19. Para el sábado 29, Jorge ha invitado a los colegas para un almuerzo en la sede del Yacht Club del Perú.
Se ubica en La Punta, Callao y será para algunos motivo para conocer una región interesante de la región.
Con muchos abrazos y entusiasmo se cerró la sesión pasadas las 23 horas.
Durante a 125ª Reunião do Conselho Diretor da ABMS, realizada em São Paulo no dia 26/11/2014, o
Presidente Professor André Assis, aprovou uma moção de congratulações ao
associado Geraldo de Almeida Fonseca, pelos mais de sessenta anos de
exercício da profissão de engenheiro geotécnico e lembrou de seu primeiro
encontro, há muitos anos, quando o destacado colega já era uma das grandes
autoridades brasileiras em túneis de 30 anos. O Conselho Diretor manifestou
sua total solidariedade à homenagem prestada ao Dr. Geraldo pelo Núcleo
Regional de Minas Gerais no evento Almoço Geotécnico realizado no dia
25/11/2014. A SemopBH congratula-se com o ex-Aluno Geraldo Almeida
Fonseca, Turma 1951, por mais essa homenagem que muito nos orgulha.

Prestigie: em 17/Dezembro posse da 33ª Diretoria da SemopBH-2015
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SOS Ouro Preto
“Meus amigos e meus inimigos salvemos Ouro Preto” clamor do poeta Manuel Bandeira, e agora temos
novamente de fazer o pedido de socorro. Alcan-Novelis-Hindalco fechando a porta após 64 anos de
atividade ininterrupta encerrando com uma produção de 50 mil toneladas ano de alumínio, cujo preço varia
em torno de US$1850, a um KWh de R$0,21, sendo que tem várias represas nas redondezas para produção
de energia, ficando uma pergunta: porquê fechou? A Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, por
problemas financeiros, mesmo com apoio das mineradoras como a Vale e Samarco, da Fundação Gorceix e
da UFOP que atualmente tem um curso de medicina, mais uma pergunta: porquê? E encerrando as notas
tristes em jornal regional o Educandário Santo Antônio, Rua Pe. Rolim, nº 167, local onde foi a Primeira
sede da Escola de Minas, quando foi criada, encerra suas atividades por não conseguir um orçamento para
melhorar e restaurar as condições do seu prédio de acordo com a fiscalização, mais uma pergunta: porquê?
Chamamos a atenção para o Educandário Santo Antônio, onde uma imagem comum era ver as meninas
levando e trazendo os vasilhames do REMOP que doava a sobra da comida das refeições para a Instituição
uma notável e fraterna medida que nunca foi politizada, uma imagem que merecia uma foto e o destaque de
uma grande atitude filantrópica. Será que para as questões acima nós que queremos o melhor para Ouro
Preto não teremos algumas sugestões ou mesmo uma solução? Voltando ao Educandário Santo Antônio
será que poderemos saber o que é preciso para que as Irmãs possam dar continuidade à missão de tornar a
vida de muitas crianças a maioria do sexo feminino menos difícil. Como ex-Alunos da Escola de Minas de
Ouro Preto temos de nos mobilizar para que as condições de vida em nossa Ouro Preto sejam favoráves
para que nossos futuros colegas e nossos Professores possam se sentir em condições dignas de vida e
convivência fraterna com a comunidade ouropretana.

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.

“A História da SEE” desde 1937 a busca de patrocínio para sua realização.
Contacte-nos ou a Livraria e Editora Graphar
12ª Questão:
ESCOLA NACIONAL DE MINAS E METALURGIA DE OURO PRETO DA UNIVERSIDADE DO BRASIL
Concurso de habilitação 1954 - Prova escrita de GEOMETRIA
Enunciado: Dá-se um quadrilátero cujas diagonais são perpendiculares entre si. Demonstrar que o lugar
geométrico dos centros dos retângulos circunscritos a ele é o círculo que tem por diâmetro a distância entre
os meios das diagonais do quadrilátero considerado. (colaboração de Nelson Silva, Turma 1968)

No próximo dia 17 de Dezembro de 2014
Nossa última quarta feira do ano de Encontros, nosso 53º Encontro.
Realizaremos a posse da 33ª Diretoria da SemopBH 2015
Também neste dia anunciaremos os que serão agraciados com o nosso
“Diploma de Menção Honrosa 2014” da SemopBH em sua 8ª Edição
Venha participar e iniciar a Semana de Natal e a passagem para um Ano
Novo com muito trabalho, paz, saúde e felicidade.
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Imagens retiradas do Histórico de Gorceix, colaboração de João Luiz Rezende Pimenta, Turma 1962.
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