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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 158 - Belo Horizonte – Novembro/2019
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
37ª Diretoria da SEMOP BH 2019 – empossada em 09/Jan/2019.
Presidente – Marcos José Soares, Turma 1973
1° Vice – Francisco Lanna Leal, Turma 1965
2° Vice – João Epifânio de Andrade Lima, Turma 1962
Secretário – Antônio Geraldo de Pádua Junior, Turma 1973
2° Secretário – Geraldo Rocha Filho, Turma 1977
Tesoureiro – Hugo Lukschal Soares, Turma 1964
2º Tesoureiro – José Carlos Bicalho, Turma 1976
Diretor Social – Lázaro de Freitas, Turma 1963
Diretor Social Adjunto – Floriano Garcia Costa, Turma 1964
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, José Ary Gomes Adeodato, Turma 1961, Luciano
Tavares Siqueira, Turma 1962, Paulo Alberto Vilela Guimarães, Turma 1963, José de Matos Neto, Turma
1964 e Paulo Von Kruger, Turma 1966.
1876 - 2019 - 143º Aniversário da Escola de Minas de Ouro Preto–UFOP
Envie-nos notícias: www.semopbh.com.br

No mês de novembro, tivemos a visita de muitos ex-alunos, além dos mais frequentes
candidatos a um Diploma de Menção Honrosa da SemopBH/2019. A palestra sobre “O
Mercado do Nióbio no Estado de Minas Gerais”, no dia 13 de novembro, teve uma grande
presença, e esclaresceu a a comercialização deste minério que tem um preço diferenciado
e poucas são as minas no mundo.
Neste Informativo publicamos o histórico discurso da Reitora da UFOP Drª Cláudia
Aparecida Marliére de Lima na comemoração do 143º Aniverspário da Escola de Minas e
o do representante do ex-Alunos Engº Geólogo Claret Rodrigues da Cunha.
É a história viva da Escola de Minas em dia, uma tradição que se mantém em 143 anos de
muita Excelência Credibilidade e Inovação que fazem da Escola de Minas uma vanguarda
na Engenharia Nacional.
No dia 29 de novembro realizamos nossa 25ª Edição de Jantar, um Encontro semestral que tem chamado
sempre um número recorde de ex-Aluno(a)s e família, uma receita para tornar um Encontro de Gerações da
Escola de Minas.
O Jantar de Final de Ano com a presença de 118 ex-alunos e família foi um sucesso, comprove o sucesso
deste Jantar de Final de Ano e prepare-se para o de Inverno no próximo ano.
Veja as fotos do Jantar de Final de Ano e comprove a alegria dos participantes e os encontros.

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!
Saudações!
Biblioteca Emopiana: Aguardamos fotos de Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro Preto ou
cujos autores passaram pela casa de Gorceix.
155º Livro: último
Pinacoteca Emopiana: Aguardamos pinturas, desenhos, gravuras, aquarelas que retratam nossa Escola
de Minas de Ouro Preto, mencione a quem pertence e o autor, a foto em jpg.
106º Quadro último
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06 de Novembro de 2019

Mais uma quarta com a presença de muitos ex-Alunos, é toda quarta
13 de Novembro de 2019-“O mercado do Nióbio e a participação do Estado de Minas Gerais”

A palestra e o Agradecimento SemopBH ao Geol. Eduardo de Albuquerque Ruiz Martins-CODEMGE
20 de Novembro de 2019

Gerações de ex-aluno(a)s da Escola de Minas.é como manda a tradição e o espírito de Gorceix.
27 de Novembro de 2019

Os presentes no almoço e a Turma do Restaurante Tião, as meninas e Edvan
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Aniversariantes do mês de Novembro/2019:

Armênio Antônio Barbosa Queiroz-1975, Dilson Nogueira Tibo-1971, Eurico Martins de Araújo-1962, Geraldo
Martins de Andrade Filho-1976, João Augusto Machado Caldeira-1964, João Villar Etrusco-1955,

João Epifânio de Andrade Lima-1962, João Francisco de Souza Caiafa Clemente-2006/UFMG, José Alberto
Alves de Brito Pinheiro-1966-im, José Aloisio Paione-im-1958, José Oscar Costa de Andrade-1970, Leonardo
Lopes Souza-2008,

Luiz Alberto Pessoa Ayres-1975, Maurício de Almeida Fonseca-1958, Odilon Carlos de Lima Filho-1979, Paulo
Márcio Rodrigues Carvalho-1968 e Valério da Silva Fúsaro-1957. (segue ao nome o ano de formatura, im-in
memoriam).
Lembranças Centenárias e Tradições
Claude-Henri Gorceix – Saint Denis de Mur – França. (1842-1919) seus restos mortais foram transferidos
para Escola de Minas de Ouro Preto em 1973.
Até 1910, 34 anos da criação formaram-se em 32 turmas, 224 profissionais: 152 de Engenharia de Minas, a
partir de 1892 com regalias em Civil , 69 Agrimensores e 3 Engenheiros Geógrafos.
Na 8ª Turma 1886 formaram somente 2 Agrimensores.

“Sem exagero pode-se dizer, que a tradição belíssima da Escola de Minas se confunde
com o nome de Gorceix”
Ser Engenheiro pela Escola de Minas é merecer a confiança como os relógios suíços, a casimira
inglesa, o champanhe francesa ...
Discurso da Reitora da UFOP na Assembleia Comemortiva do 143º Aniversário da Escola de Minas:
“É com orgulho que participo da comemoração dos 143 anos de criação da Escola de Minas. Este ano é
particularmente, muito especial, por comemorarmos também os 50 anos de criação da UFOP que teve como
seu primeiro Reitor, de 1969 a 1971 o Professor Antônio Pinheiro Filho, ex-aluno da Escola de Minas, natural
da cidade de Crato no Ceará. Outros ex- alunos da Escola de Minas vieram como o Prof. Fernando Antônio
Borges Campos (Abecê) de 1988 a 1992, Prof. Cristovam Paes de Oliveira; de 1992 a 1996 e de 2013 a 2017
Marcone Jamilson Freitas Souza. No ano de celebração do cinquentenário de sua criação a Universidade
Federal de Ouro Preto (UFOP) conta com 55 cursos de Graduação oferecidos em três municípios do Estado
de Minas Gerais: Ouro Preto, Mariana e João Monlevade. Nesses seus 143 anos da Escola de Minas conta
com 10 cursos de graduação. Além dos tradicionais cursos de Engenharia de Minas, Metalúrgica, Civil e
Geológica, há também os cursos de Engenharia de Produção, Ambiental, de Controle e Automação, Mecânica,
Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Urbana. São 3096 alunos que representam mais de 26% dos
estudantes matriculados na UFOP. A UFOP ostenta padrão de qualidade educacional conforme avalições
oficias conduzidas pelo Ministério da Educação e rankings privados. Este ano a UFOP ficou entre as 1000
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melhores Universidades do mundo e entre as IFES com as menores taxa de evasão, 13%. E a Escola
de Minas tem papel muito importante nesta projeção positiva da UFOP nas áreas de ensino, pesquisa,
extensão e inovação na sociedade brasileira. A título de ilustração, no que se refere as avaliações oficiais
conduzidas pelo MEC, nas três últimas edições do Exame Nacional dos Estudantes (ENADE) os Cursos
oferecidos pela Escola de Minas apresentam índices positivos, sendo 90% destes com Conceito Preliminar
de Curso (CPC) de 4 (quatro), superando o índice nacional. Em sintonia com as Políticas Nacionais de
Democratização do Ensino Superior e por meio das políticas de ação afirmativa, a UFOP vem reconfigurando
seu corpo discente, com o recrutamento de grupos sociais antes pouco representados nos Cursos da
Instituição. E a Escola de Minas é referência no acolhimento de estudantes de vulnerabilidade
socioeconômica. Esse e o grande desafio que se coloca a nos educadores e gestores da UFOP, a Manutenção
da Excelência Acadêmica com a Inclusão Social. Essa política já deu mostras de que a oferta de suporte
material, associada à qualificação do nosso corpo docente e técnico- administrativo, para concretizar a
articulação entre teoria e prática, podemos oferecer aos alunos oportunidade para um melhor ensino e
aprendizado, e para a realização de estágios curriculares e extracurriculares por meio de convênios
estabelecidos pelos parâmetros legais. A UFOP esta conveniada com 68 empresas para realização de
estágios dos alunos dos cursos da Escola de Minas. Embora hoje a Escola de Minas esteja colocada como
a segunda maior unidade da UFOP ela e a unidade com maior participação na Pós-Graduação, com 18 cursos
sendo oferecidos:6 de doutorado, 8 de mestrado acadêmico e 4 mestrados profissionais. A UFOP investe em
média 70 mil reais anuais em bolsas de Iniciação Cientifica somente na Escola de Minas. O auxílio ao
pesquisador e o auxílio a publicação ofertada aos professores da Escola de Minas alcança 130 mil reais
anuais. As bolsas pagas aos alunos de mestrado somam 165 mil reais anuais e as de doutorado em torno de
95 mil reais anuais. Nas atividades de extensão a Escola de Minas soma 45 ações desenvolvidas pelos 10
cursos. E, na inovação, a Escola de Minas contribui com a UFOP na adoção de medidas necessárias para a
execução da política de inovação que provem recursos humanos, materiais, financeiros necessários à
pesquisa, e estabelece o cumprimento das medidas existentes no Marco Legal de Ciência e Tecnologia. Mas
quais impactos podemos asseverar que se deram por conta de tamanha longevidade da Escola de
Minas? São múltiplos e incontáveis os efeitos dessa longa existência, nos planos científicos, pedagógicos,
econômicos, e históricos. Quantas e quantas pessoas modificaram e foram modificadas ao longo destes anos
todos nesta passagem pela Escola de Minas, que gritam pelos quatros cantos do mundo que se orgulham
de ser ex- alunos da Escola de Minas? Quantos docentes, técnicos administrativos e discentes lutaram e
lutam por sua autonomia didático–cientifica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial, pela liberdade
de cátedra assegurando a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber,
garantindo o pluralismo de ideias e concepções na Escola de Minas. Portanto, sintam-se todos
homenageados nesta cerimonia; aceitem nosso parabéns porque foram vocês e através de vocês que
a Escola de Minas é cada dia mais forte, produtiva, respeitada e referenciada, e por isso, o motivo para
comemorar e registrar estes 143 anos. A Escola de Minas enquanto escola é de fato e real reconhecida
por sua tradicional educação ofertada que cresceu e consolidou sua força política na história educacional do
país. Os compromissos com a sociedade foram através de um projeto de nação constituída pelos
milhares de profissionais egressos da Escola de Minas que ajudaram o Brasil no seu desenvolvimento
industrial, econômico, social e político. A história da UFOP começa na sorte de termos aliados como o Rei
Dom João VI que, em Carta Régia de 18 de fevereiro de 1808, mostrava o interesse em oficializar o ensino
das práticas médicas em Salvador, Rio de Janeiro e Vila Rica e que se torna real pelo decreto do regente
Araújo Lima de criação da Escola de Farmácia e Bioquímica de Ouro Preto (1839), na determinação do
imperador Dom Pedro II, pela criação da Escola de Minas (1876), e depois pelo ato de criação da UFOP (1969)
do Presidente Artur Costa e Silva. Em sintonia com as políticas nacionais de democratização do ensino
superior, a UFOP juntamente com a Escola de Minas vem apresentado uma reconfiguração do seu corpo
discente, passando a recrutar grupos sociais antes pouco representados nos cursos da Instituição. Por meio
das políticas de ação afirmativa, adesão ao Programa de REUNI, participação da Universidade Aberta do
Brasil, garantia de suporte material via Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), entre outras
iniciativas, registra dentre os estudantes das Instituições de Ensino Superior, contingente expressivo de
egressos de escolas públicas, de pessoas de baixa renda, de grupos étnico-raciais sub- representados e de
pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Apenas como exemplo, cito aqui, o primeiro ex- aluno cego,
Felipe Riogoni que cursou Engenharia de Produção na Escola de Minas-UFOP que hoje é deputado federal
pelo Espirito Santo. Destaco ainda o fato de a UFOP ter passado a oferecer suas vagas através do Sistema
de Seleção Unificada (SISU), utilizando a pontuação dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM)–iniciativas democráticas de governo que ampliaram as oportunidades de acesso ao ensino superior.
No bojo dessas ações a UFOP também ampliou as oportunidades para seus estudantes participarem de
processos de mobilidade estudantil em outras instituições universitárias do pais ou do exterior. Entretanto,
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esse investimento da UFOP na internacionalização ainda não foi suficiente para melhorar o nosso ranking
entre as melhores do mundo juntamente com a empregabilidade. Por isso, solicito aos ex-alunos e exalunas que não deixem de responder os questionários sobre a UFOP por que é através deste
questionário que somos avaliados e ranqueados. Entretanto, há três anos vivemos momentos conturbados
na política, educação pública e na ciência brasileira. Na política, vivemos uma escalada persecutória no país
iniciada pela introdução distorcida da Teoria do Domínio do Fato. Tratada como voltada apenas aos políticos,
hoje o que se percebe é seu caráter geral. Uma recente reportagem do Jornal Econômico mostra que no setor
empresarial, os sócios, os diretores e os gerentes de empresas viram-se condenados em 82% dos casos
submetidos à Justiça criminal em cortes estaduais e em tribunais federais entre 2013 e 2019. Como as
corporações geralmente não figuram como réus em ações penais, as condenações vem recaindo sobre seus
dirigentes, sobretudo em situações nas quais as provas não permitem identificar quem foi o responsável pelo
cometimento dos delitos. Um criminalista atribuiu esse alto índice de condenações ao emprego indevido da
teoria germânica do domínio do fato cuja ótica se espalhou pelas demais instâncias judicantes, levando–as a
responsabilizar os executivos apenas com base na presunção de que estes, em razão da posição ocupada,
teriam ciência dos malfeitos praticados. Essa inflexão jurisprudencial já atinge a indústria (como o caso da
Samarco e de Brumadinho) onde vários ex-alunos da Escola de Minas foram presos logo após o desastre de
Brumadinho e, recentemente, indiciados pela Política Federal.Essa interpretação distorcida da Teoria do
Domínio do Fato, inibe o engenho (a engenharia) e o arrojo inerentes ao empreendedorismo. Quem ocupa
posição de comando pode ter, de fato, emitido a ordem, e devem ser punidos, mas somente depois de apurado
realmente sua responsabilidade pelo crime. Distorcida como tem sido no Brasil, pode-se dizer que a Teoria da
Domínio do Fato anda de costas para o sagrado princípio constitucional da presunção de inocência, e assim
a sociedade passa colocar em dúvida as instituições, como neste caso a Escola de Minas, de onde saíram
estes profissionais, e isto não podemos aceitar. Na educação pública e na ciência brasileira, o risco de
privatização das universidades federais é iminente. Governo e uma parcela reduzida da sociedade falam
das universidades públicas e de seus dirigentes com tom jocoso e desrespeitoso. Usam e abusam da palavra
“balburdia”. Ignoram que aqui existe trabalho sério, dedicado, competente e de compromisso com a sociedade
que a sustenta. Vocês são a prova da seriedade da Escola de Minas e da UFOP, e por isso, pedimos
deferência ao que representamos. Precisamos e devemos resistir contra os infundados ataques. Nossa meta
foi e sempre será produzir valores para o desenvolvimento humano, social, cultural e econômico. As
universidades federais são patrimônio do povo brasileiro. E assim buscaremos
nas adversidades motivos não só para a resistência, mas para continuarmos a
sonhar com o crescimento, na realização do sonho da Ccarta Régia de 1808 que
projetava a criação de escolas de ensino superior no Brasil, e esse projeto pioneiro
citava Vila Rica. Hoje estamos aqui para comemorar, porque estamos vivos,
somo capazes, temos história, temos memória e para afirmar que projetos de
destruição de nossos direitos e da universidade pública de destruição de
nossos direitos e da universidade pública brasileira serão combatidos.
Mantemos nossa firme convicção de dar formação de qualidade a todos aqueles
que procurarem a Escola de Minas porque conhecemos seus valores, suas
qualidades e sua importância para esse país. Por fim, parabenizo todas e todos
que ajudaram a construir a trajetória de sucesso da Escola de Minas e, em
particular, a Republica Castelo dos Nobres pelos seus 100 anos. Um forte
abraço, muito obrigada e bom dia!!! (Reitora da UFOP, Prof. Drª Cláudia Aparecida Marliére de Lima).
Discurso pelos ex-Alunos Claret Rodrigues da Cunha, EMOP/1974:
“Ao ser convidado pelo Diretor da Escola de Minas para discursar em nome das turmas que comemoram
25,35,45,50,55 e 60 anos de formatura neste 143° aniversário de fundação da Escola de Minas, convite
que muito nos honrou e aqui agradeço a distinção, fiquei a refletir qual seria a maneira mais adequada de
expressar os sentimentos dos colegas aqui presentes. Com certeza, o que nos traz aqui é o orgulho de
sermos ex- alunos da Escola de Minas e fazermos parte deste seleto grupo de engenheiros que fizeram e
fazem papel importante no desenvolvimento do nosso país; não se pode imaginar o setor mínerometalúrgico brasileiro sem a contribuição da Escola de Minas. A gratidão de jovens que já fomos e aqui
chegaram para estudar, tornaram-se adultos e se graduaram em engenharia, nos leva a comemorar os
aniversários da Escola de Minas, data magna para nossa comunidade; sim, porque além dos conhecimentos
técnicos ensinados na escola, a vivência em Ouro Preto nos transmitiu os princípios de correção e dignidade
nos atos e comportamento. O fato da escola estar em Ouro Preto, cidade patrimônio cultural da humanidade,
nos atrai todos os anos pois é impossível não se apaixonar pelas lindas paisagens ouropretanas e o ambiente
romântico e boêmio da cidade. As repúblicas, que foram e são nossos lares em Ouro Preto, propiciam o
encontro de diferentes gerações e o convívio por anos com colegas de distintas regiões do Brasil e até do
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exterior, criando laços de amizade que perduram por décadas. Este ano a direção das festividades teve a
brilhante inciativa de homenagear as republicas, sendo que temos a primeira república a completar 100 anos
de fundação, a “Castelo Dos Nobres”, minha casa. A A3EM e as Semops além do papel de congraçamento
de ex-aluno constituem um fórum privilegiado para discussão e implementação de ações de apoio à Escola
de Minas. Este conjunto formado pela Escola de Minas, Ouro Preto/Republicas e a A3EM/Semops
constitui um triângulo, figura geométrica de resistência máxima; sustentando uma união impar entre os
engenheiros formados pela Escola de Minas. E como nós, ex- alunos, podemos expressar nossa gratidão?
O Professor Cristovam Paes de Oliveira, orador desta solenidade em 2018, falou da quarta
revolução industrial, a indústria 4.0, com rápidos e profundos avanços tecnológicos. O setor
público sozinho não conseguira prover os recursos necessários a formação destes novos
engenheiros; far-se-á imperiosa a interação escola-empresa, garantindo mútuos ganhos.
Cada um de nós, ex- alunos da Escola de Minas, deve procurar participar de ações em
prol da escola, seja em instituições já existentes como a Fundação Gorceix, fundada nos
anos 60, que surgiu por iniciativa de ex-alunos e a direção da Escola de Minas à época. Ou
mesmo criando novos organismos como a Fundação Victor Dequech, estabelecida pela
Geosol. Ao encerrar peço aos homenageados que me acompanhem na saudação: Viva
Gorceix! Vida longa a Escola de Minas!
Jantar de Final de Ano da SemopBH 25ª Edição desde 2007

A chegada, a decoração e o Trio Marzano que abrilhantou o Jantar

97ª Turma EMOP/1975, a que teve maior presença com 7 ex-alunos, seguida por 6 ex-alunos das Turmas
de 1968 e 1979, integração dos presentes.

Homenageados com a camisa SemopBH Dr. Ivan, Márcio Fernandes(mais novo) Mauricio Max(Presidente
do Conselho da Fundação Gorceix, e Ricardo Dequech. O mais novo e o Decano Geraldo Fonseca. A
panela de Rio Pomba(António, Paschoal, Sarmento e Lamas)
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Festa boa com todo mundo alegre

Destaque para 3 ex-alunas da Escola de Farmácia, Elaine, Cláudia e Virginia e ex-Alunos de 1988

A integração de várias gerações da Escola de Mnas.

Só alegria é o Jantar de Final de Ano da SemopBH.

O prazer de uma noite de muita alegria e que deixará lembranças aos 188 presentes.
No final receberam uma lembrancinha de “pão de mel” elaborado pela Mariah
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Virginia-EFarm/1986 e Ari Ferreira-EMOP/1981, representantes do 1º EUROP, em Aveiros/Portugal. Convite
do Jantar elaborado pelo JCBicalho, e os brindes a lixeira e o “pão de mel”, da Mariah Congelados.
Na rede virtual:

1) Em Crisciúma: Homero, Zanatta, Arcelino Mendonça, Luiz Carlos e Paulo Roberto. 2)Em Lima Jorge
Cardenas, Manuel Montiel, Fernando Café e DaniloTaranto um encontro pré Doze na quarta 02/10/2019;
Noticias do Doze de 2019:
1)O almoço festivo da SemopBH o 1.675º, com direito a bolo e brinde de champanhe, na quarta dia 09 de
outubro teve a presença de 94 ex-alunos.
2)Na comemoração dos 50 anos da República Aquarius no Parque Metalúrgico a presença 140 ex-Alunos.
3)A Turma de 1979 encontrou na sexta e teve a presença de 54 ex-Alunos (156 participantes), numa Turma
de 181 onde 9 já faleceram. Com uma bonita ação humanitária o saldo de caixa foi doado ao Asilo dos
Velhos de Ouro Preto, organizado pelo Eugênio C. L. Victorasso.
4) A Turma de 1975, reuniu no sábado, no Restaurante Glaura, com a presença de 26 numa Turma de 62,
organizado pelo Pedro Soriano e Armênio Queiroz.
5)enquanto isso foi sugerida uma comissão para o Doze de 2020 pela SemopES.
Notas Tristes:

Com tristeza comunicamos o falecimento em Belo Horizonte, 04/11/2018,
do ex-Aluno Engenheiro Metalurgista Sérgio Domingos Marinho, 95ª
Turma EMOP/1973. Em Ouro Preto morou na República FG, página 182
do República dos Estudantes. Conforme depoimento de seu amigo e sócio
Afrânio Silva Mendes-Carbometal Ltda, um dos maiores Aciarista do Brasil,
elaborou projeto de mini-Steel da Votorantin em Rezende/RJ, elaborou a
concepção do projeto da CSN em Volta Redonda/RJ até o start up.
Aos familiares e amigos nossos sentimentos de pesar e conforto.
“A SemopBH deseja um Feliz Natal e uma passagem de Ano com muita Paz, Saúde e Alegria”
Toda quarta é dia do almoço das estrelas da SemopBH. O lugar da amizade.
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