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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 131 - Belo Horizonte – Agosto /2017 

almoço quarta-feira, no Minas II às 12:00 h 
...onde estiver, esteja conosco é a tradição de ser ex-aluno 

                                      cum mente et malleo  

35ª Diretoria da SEMOP BH 2017 – empossada em 04/Jan/2017 . 
Presidente – Luciano Tavares Siqueira, Turma 1962  
1° Vice – José Carlos Bicalho, Turma 1976 
2° Vice – José Ary Gomes Adeodato, Turma 1961.   
Secretário  – José de Matos Neto, Turma 1964   
2° Secretário – Antônio Geraldo de Pádua Junior, Turma 1973 
Tesoureiro – João Epifânio de Andrade Lima, Turma 1962 
2º Tesoureiro – Hugo Lukschal Soares, Turma 1964  
Diretor Social – Francisco Lanna Leal, Turma 1965  
Diretor Social Adjunto – Marcos José Soares,Turma 1973 
Diretor de Comunicação – Fernando Antônio Peixoto de Villanova, Turma 1979 
Conselho Consultivo: Presidente – Geraldo de Almeida Fonseca, Turma 1951 
Vice-Presidente: João Batista Sabino, Turma 1951  
2ºVice-Presidente: Sebastião Peixoto Toledo, Turma 1956  
Conselheiros:  Romero Machado Correa, Turma 1961, Lázaro de Freitas, Turma 1963, Márcio de Carvalho 
Ferreira, Turma 1963, Paulo Alberto Vilela Guimarães, Turma 1963, Floriano Garcia Costa, Turma 1964 e 
Paulo Von Kruger, Turma 1966.   

1876 - 2017 - 141º Aniversário da Escola de Minas d e Ouro Preto–UFOP 
Envie-nos noticias: www.semopbh.com.br  

              Nossa mensagem: 
 Agosto um mês dos ipês rosas e amarelos que embelezam a cidade de Belo Horizonte. 

Muito sol e frio, mas nas quartas os momentos de encontro passam despercebidos e 
quando vemos já chegou a hora de irmos com saudades para esperar a próxima quarta e 
muita alegria e felicidade. 

 O Convite do 12 de Outubro encontra-se no site da A³EM, homenageia as Turmas de 
1957-60anos, 1962-55anos, 1967-50anos, 1972-45anos,  1982-35anos e 1992-25anos.  

Livre Pensar.. 
HAI! KAI! 

Se o tempo 

Parece pouco 

Eternize 

O segundo 

Kelé 666 
(uma pérola da coletânea poética do ex-aluno Prof. Osmar Alves de Oliveira Junior , Turma 1965 e 66). 

 
A SemopBH aguarda sugestões para levar à Assembléia da A³EM propostas para um 
Doze de Outubro sempre marcante a caminho do Sesquicentenário da Escola de Minas . 
Na SemopianosBH o Doze é o ano todo. Nosso objetivo é manter a chama viva de 
Escola de Minas.  

Onde estiver, esteja conosco, é a tradição Emopiana  
Viva a nossa Escola de Minas  Viva! 

Saudações Emopianas! 
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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.   

 
146º Livro: “Revista 60 Anos do E.C. Rosário de Our o Preto”, 
teve entre fundadores jovens que tornaram ex-alunos da Escola 
de Minas, Geraldo Antônio Ibrahim de Oliveira , Turma 1968, 
José Ibrahim de Oliveira , Turma 1971, Mario Raimundo Fortes 
Monteiro , Turma 1964, ex-Presidentes Prof. Benedito Amâncio 
de Moraes (Duca) , Turma 1970, José Eustáquio Fortes 
Monteiro , Turma 1980, e destaque para o Time Campeão da 
LEO 1ª Divisão em 1982 com vários estudantes da Escola de 
Minas. E um apaixonado pelo Time saudoso funcionário da 
Gráfica da Escola de Minas José Beraldo Moreira.   
(Toda história catalogada pelo ex-Presidente José Moreira Pinto Filho). 
 
 
 

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. 

93º Quadro : o último 
2 de agosto de 2017  

Não tivemos foto mas a presença no 1.560º Encontro de: Epifânio, Hugo, Floriano, Jorge Lessa, 
Sarmento, Ciro, Mário Casaverde, Geraldo Rocha, Láz aro, Luciano, Antônio Geraldo, José Carlos, 
José Jaime, Euripedes, Naldo, Marcos José, José Ary , Geraldo Fonseca, Álvaro Lúcio, José Lúcio, 
Hélder e Lanna. 

9 de agosto de 2017 

 
Mais uma quarta com muito frio e o calor da chama de nossa Tradição Emopiana. (fotos FcoLanna) 
 

 
O Milésimo SemopianoBH 2017: 999º  Marco Tadeu Vaz de Melo, 1.000º Naldo Torres e o 1.001º Prof. 

José Jaime Rodrigues Branco  
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16 de agosto de 2017  

 
Toda quarta é assim mesa cheia com várias gerações Emopianas. 

23 de agosto de 2017  

 
Marco Tadeu, Cláudio, Jorge, Rubens e Ronald. Epifâ nio, Helder, Cyro e Hugo...(fotos do Lanna) 

30 de agosto de 2017  

 
Antônio Geraldo, Marcos José, Osamu e José Lúcio. M isk, Ciro, José Carlos e Fernando Versiani. 

 
 Aniversariantes do Mês de Agosto   

 
Cláudio Azevedo, Turma 1973, Edouard Machoi Misk, Turma 1961, Fernando Antônio Peixoto de Villanova, 
Turma 1979, Fernando Versiani dos Anjos, Turma 1960, José Frederico Medrado de Albuquerque, Turma 
1946-im, Lázaro de Freitas, Turma 1963,  
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Lúcio Anderson Martins, Turma 2004, Maria Lúcia Brandão de Azevedo Rezende, Turma 1976, Mauro 
Nogueira Fontenelle, Turma 1968, Milton Nogueira da Silva, Turma 1964 e Osmar Alves de Oliveira Junior, 
Turma 1965-66. (im-in memorian, segue ao nome o ano de formatura). 

29 de Agosto 50 anos da descoberta de Carajás no Pa rá 
Lembranças Centenárias e Tradições 

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 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  
 

Notícias de nossas Semop’s: 

A³EM – Contacte: a3em.hg@gmail.com  ou no site www.a3em.org.br. 
  Tel. (31) 3551-5888 de 13 às 17 horas. Dôra ou Adriana 
Semop-HG – Encontro toda terça  às 18 horas na Casa dos Antigos Alunos em Ouro Preto-CA²EM 
Semop-Rio –  na 4ª quarta no Iate Club do Rio, na outras na Churrascaria 
Semop-Vit  - Desde a quarta 14/08/2013, almoço no "Canto da Roça", Praia do Canto, em Vitória. 
Semop-BA  – Curriola em Agosto dia 25 a partir das 18,30 horas na Churrascaria Parrillero na Pituba.  

Semop-Catalão –Encontro Anual em setembro. 
Semop-Lima  – Encontro na primeira sexta do mês no Restaurante Brazuca. 
Semop Austrália:  Criação em 13 de Março de 2016 Perth (Mandurah) Western Austrália 
Semop-DF -Em em reativação  
 
Família Semopiana:  
 No fundo do Baú de Antônio Carlos de Moraes Sarmen to, Turma 1965. 3ª e 4ª Parte 

 
...folheto do Teatro dos Estudantes em Outubro de 1 960 
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...folheto do Teatro dos Estudantes em Outubro de 1 961 

 
 Carta a um Jovem Engenheiro : 
Meus caros colegas: cheios de sonhos, vocês começam a buscar a oportunidade de entrar no 
mercado de trabalho. 
Faço-lhes então a pergunta: porque escolheram a engenharia e em Ouro Preto? Porque seus 
amigos estudavam lá e contavam maravilhas da vida em república com total liberdade, no sentido 
mais amplo? Porque a escola era federal e de graça? Por oferecer a cidade uma tolerante 
aceitação para as peraltices dos estudantes?... 
 Admitamos que concluíram o curso e não se sintam vocacionados para a profissão, apesar das 
variadas especializações que tornam tênue a fronteira entre as engenharias e as humanas. 
Se for o caso, agradeçam às suas famílias por tudo que fizeram por vocês e recomecem naquilo 
que é sua genuína vocação (se já o sabem agora). Nada pior na vida, que exercer uma profissão 
para a qual não se tem vocação; você se frustrará e lançará as bases para a criação de uma 
família frustrada e infeliz. Adie seu ingresso na vida prática e retome novo rumo, que lhes trará 
alegria e crescimento. 
Na hipótese que você fez o curso para o qual se sen te vocacionado, na busca do 1º 
emprego, nas entrevistas : 
a-Seja você mesmo, não procure impressionar, esbanjando autoconfiança. 
b-Esteja pronto para tomar decisão, pondo-se à disposição para viajar (se for o caso), tão logo 
atendidos os trâmites de admissão. 
c-Não procure os maiores salários, mas a natureza do trabalho que mais se coadune com a sua 
vocação. 
Quem faz o que gosta, fará cada vez mais bem feito, não se cansará e estará sempre bem 
disposto para retomar o trabalho no dia seguinte. 
Já se comprovou que após cinco anos do exercício da profissão, estará melhor, não o que foi o 
admitido com o melhor salário, mas o que soube escolher o trabalho para o qual tinha verdadeira 
inclinação. 
Ao fim de uma longa vida de trabalhos, se não ganhou dinheiro, estará feliz, realizado, com família 
bem constituída, e a finalidade primeira de vida é a busca da felicidade. 
Admitindo-se que já esteja empregado, apresento-lhe algumas sugestões de como proceder: 
Supondo-se que tenha feito um curso bem feito e uni ficado : 
01-Não tente mostrar conhecimento, quando não solicitado; tome a atitude de quem nada sabe e 
não perca a oportunidade de perguntar, seja a  um superior, colega ou mesmo subordinado. 
Procure sempre encontrar a resposta, com os próprios recursos, contanto que não demore muito, 
quando então deverá perguntar. 
O hábito de pensar na solução vai fortalecendo seu arcabouço intelectual, e tal como um atleta 
você alcançará sempre melhores resultados; mas para o atleta a idade conspirará contra seus 
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músculos.  Seu cérebro, porém, quanto mais usado, melhor estará e aumentará sua velocidade de 
avaliação e conclusão. 
Todo mundo está pronto a ajudar quem demonstre humildade em reconhecer que não sabe, mas 
não tolera a postura arrogante de quem quer parecer que sabe e é superior. Acabarão por armar-
lhes arapucas em que cairão, para alegria de todos; 
02-Aprenda a usar o nós, reconhecendo que o bom êxito de um empreendimento depende de 
todos, do graduado ao mais humilde. 
03–Não se omita e quando surgir um problema, seja o primeiro a chegar e procure colaborar no 
encontro da solução. 
Você avaliará de sua aceitação, quando começar sistematicamente a ser procurado. Desconfie 
quando as coisas começarem a fluir sem seu conhecimento. 
04–Preocupe-se genuinamente com seus subordinados, sua saúde, alimentação saudável e 
condições de salubridade do ambiente de trabalho. O Homem não pode ser considerado peça 
descartável. 
05–Seja pontual e cumpridor de seus deveres; imponha-se pelo exemplo e não pela hierarquia. 
06–Seja preocupado com salário do seu pessoal, evitando-se desigualdade gritante entre os de 
capacitação semelhante. 
07–Procure ler bastante, procurando aprofundar seus conhecimentos em economia e filosofia. 
08–Procure melhorar o conhecimento técnico de seu pessoal, estimulando-o e promovendo a 
freqüência de cursos rápidos, que melhoram sua capacidade profissional. Normalmente, o 
rendimento é alto, pois harmoniza a teoria com a prática que têm. 
09-Faça reuniões freqüentes com os encarregados, chefes e subchefes, pessoal de recursos 
humanos, contabilidade, almoxarifado, procurando seguir uma pauta já preparada, onde se 
analisará a semana que passou e o planejamento da semana seguinte. Isto evitará o “dedo duro”, 
pois as reuniões deverão ser francas, focalizando as queixas e reclamações, possibilitando à parte 
acusada apresentar sua defesa; muitas vezes a omissão foi da própria Empresa. Isto faz que se 
mantenha um estado de mútuo respeito. 
10–Procure estimular a dedicação, procurando premiar os que apresentarem sugestões que 
resultem em economia e dêem conhecimento a todos. 
11–Procurem estimular a produtividade e a criatividade dos funcionários, facultando-lhes a 
possibilidade de experimentar. 
Como dizia o Dr. Machado (Raimundo de Campos Machado, Turma 1937, professor e diretor da 
Alcan): só não erra quem não faz nada. 
12–Procure desenvolver seu conhecimento sobre a personalidade das pessoas; com algum 
tempo, você baterá os olhos em um candidato a emprego e instantaneamente ajuizará: se trará 
contribuição ou se será um zero à esquerda. 
13–Que seu sim seja sim e seu não seja não, com cortesia e firmeza. 
14-Combata ferrenhamente a burocracia, improdutiva e asfixiante, que quase sempre se esconde 
atrás da papelada. 
15-Ao tomar conhecimento de um fato, não tente desabaladamente 
tomar providências. Pense e medite um pouco; muitas vezes é melhor 
esperar e deixar que as coisas se resolvam por si. 
16-Não seja pessimista e não convoque um pessimista para chefia de 
alguma comissão, pois subliminarmente, ele torcerá pelo insucesso 
para não contrariar sua posição tomada. 
No mais, seja cidadão prestante e procure devolver o investimento em 
sua educação, trabalhando com honradez e dedicação para o 
desenvolvimento do País. Seja feliz e com vida profissional gratificante.  
Um abraço do colega pifpafiano. João Batista Sabino, Turma 1951. 

 

Participe dos Encontros Semanais da SemopBH 
 


