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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 160 - Belo Horizonte – Janeiro/2020 

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 

38ª Diretoria da SEMOP BH 2020 – empossada em 08/Jan/2020. 
Presidente – Francisco Lanna Leal, EMOP 1965 
1° Vice – Geraldo Rocha Filho, EMOP 1977    
2° Vice – João Epifânio de Andrade Lima, EMOP 1962   
Secretário – Antônio Geraldo de Pádua Junior, EMOP 1973   
2° Secretário – Rubens Vianna de Oliveira Junior, EMOP 1971/72                              
Tesoureiro – Hugo Lukschal Soares, EMOP 1964 
2º Tesoureiro – José Carlos Bicalho, EMOP 1976 
Diretor Social – Floriano Garcia Costa, EMOP 1964 
Diretor Social Adjunto – Luiz Otávio Barbosa Leite, EMOP 1984 
Diretor de Comunicação – Fernando Antônio Peixoto de Villanova, EMOP 1979 
Conselho Consultivo: Presidente – Geraldo de Almeida Fonseca, EMOP 1951 
Vice-Presidente: João Batista Sabino, EMOP 1951  
2ºVice-Presidente: Sebastião Peixoto Toledo, EMOP 1956  
Conselheiros: Romero Machado Correa, EMOP 1961, José Ary Gomes Adeodato, EMOP 1961, Luciano 
Tavares Siqueira, EMOP 1962, Lázaro de Freitas, EMOP 1963, José de Matos Neto, EMOP 1964 e Marcos 
José Soares, EMOP 1973.  

1876 - 2020 - 144º Aniversário da Escola de Minas de Ouro Preto–UFOP 
Envie-nos notícias: www.semopbh.com.br 

Início de Ano Novo, ano do 144º Aniversário da Escola de Minas de Ouro Preto-
UFOP, oportunidade para ajustarmos nossa vida e na SemopBh traçarmos estratégias para 
trazer novos ex-Alunos da Escola de Minas a nossos Encontros semanais, às quarta feiras. 

Nosso compromisso é manter acesa a chama de tradição EMOPIANA criada com o 
espírito de Gorceix, nosso mestre de coração de ouro. 

Neste ano novo que se inicia desejamos a todos muita paz, saúde e conquistas e que 
participem da SemopBH.  

Conseguimos realizar a impressão do III Volume dos Anais da SemopBH, 02/2010 
a 11/2018, com os Informativos de Nº 100 ao 150, com uma bonita diagramação executada 
pela Pool Promoções através do designer Uoster Zielinski. 

Destacamos o Encontro EMOPiano em Meaipe/ES, nos dias 10, 11 e 12 de janeiro, 
na casa de Waldemar de Abreu Coelho-EMOP/1978, que com sua esposa Márcia Cássaro 
e os filhos Pedro, Julia e Luísa, promovem desde 2015, as festas para comemorar os 
aniversariantes, 500anos, 600anos, 700anos, 800anos, 1000anos e nesse ano o Sexto 
1090anos, pelos 90 anos de Sebastião Peixoto Toledo, EMOP/1956. 
 “A SemopBH solidariza-se com a população de Belo Horizonte e Região Metropolitana  
pelos estragos causados pelas chuvas, fruto da omissão administrativa, vontade política e 
descaso com a engenharia”. Os Semopianos individualmente têm colaborado com itens 
listados nos pontos de coleta das entidades de assistência aos desabrigados. 

É nosso dever mater vivo o espírito de Gorceix e a chama da tradição EMOPiana.  
              Nosso objetivo é manter a chama viva da 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 

http://www.semopbh.com.br/
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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.  

 
107º Quadro: de George Washington, em 1994, 108º Quadro de Milton Passos, em 2014, ouro-pretanos  

 
109º Quadro de Elias Lyon, em2004, marianense.  Na residência em Lima/Peru de Lucha e Jorge Cardenas, 
EMOP/1963. 

08 de Janeiro de 2020 

 
1)Primeira Reunião da 38º Diretoria da SemopBH. 2)Visita de duas ex-alunas Lúcia da Paixão-EMOP/1981 e 

Cristina Dornelas-EMOP/1986. 
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15 de Janeiro e o Sexto Encontro em Meaípe 1090 anos em 11 de Janeiro. 

 
1)Nossa reverência ao ex-Aluno Decano da Escola de Minas Álvaro Lúcio-EMOP/1949. 
 2) Sexto Encontro em Meaípe, 1090 anos, confraternização com 28 ex-Alunos. 

22 e 29 de Janeiro de 2020  

 
1) Lanna, Geraldo, Bicalho, Lellis, Luiz Otávio, Lessa, Lázaro, Emir, Eden, Ary, Hélder e Toledo. 
2) Homenagem ao Serigyano Sebastião Toledo com o Diploma de Menção Honrosa da SemopBH pelos 90 

anos, Geraldo, Lucas, Lanna-Presidente, Liguori, Toledo, Hugo e Epifânio 

Aniversariantes no mês de Janeiro/2020: 

 
Antônio Pinto de Almeida Netto-1970, Geraldo de Almeida Fonseca-1951, Geraldo Rocha Filho-1977, Hélder 
Zenóbio-1956, Jacyr Magri-1965, Jairo José de Siqueira-1965, Luiz Otávio Barbosa Leite-1984, 

 
 João Batista Sabino-1951, José Eduardo Buschinelli Mamede-1971, José Roberto Carneiro-1966-im, Lucas 
Carvalho Coelho-1988, , Marcone Jamilson Freitas Souza-1982, Orlando Euler de Castro-1960, Rubens José 
de Oliveira-1962, 
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Nelson Silva-1968, Octávio Elísio Alves de Brito-1962, Paulo Jacques Ponciano Gomes-1968, Ronald 
Fleischer-1965, , Ruy Lacourt Rodrigues-1986 e Sebastião Peixoto Toledo-1956.(segue ao nome o ano de 
formatura, im-in memoriam). 

Lembranças Centenárias e Tradições 

“Sem exagero pode-se dizer, que a tradição belíssima da Escola de Minas se confunde 
com o nome de Gorceix” 

 
A SemopBH em apoio a Campanha do Telhado da Casa do Antigo Aluno da Escola de Minas-CA²EM procura 
por ex-Alunos que colaborem  depositando na Conta da A³EM e a cópia do comprovante enviada à Secretaria 
da A³EM para o final dessa restauração da Casa do Antigo Aluno.   

 

 
1)Os Anfitriões Waldemar e Márcia com os Decanos Cardenas, Hélder, Toledo, Roberto, Cristiano e Nulton. 
2) A Taça lembrança do Sexto Encontro de Meaipe 1090 anos em 2020. 3) A Diretoria: Luiz Antônio, Ricardo 

Filgueiras, Dequech, José Murilo, Evandro, Robert, Ivanir Torres, José Augusto e PauloToledo. 
 
Homenagem ao 90º Aniversário de Sebastião Peixoto Toledo, 78ª Turma EMOP/1956: 

“Confesso que ser designada para fazer o discurso mais importante da noite me tirou algumas 
noites de sono: Não só pela responsabilidade de homenagear o Toledo, que foi o verdadeiro 
precursor dessa festa, mas também pela responsabilidade de falar para uma plateia de 
tamanho peso como essa. No início, pensei em coletar informações sobre ele com as pessoas 
que o conhecem melhor do que ninguém. Mas aí o texto não seria mais meu, seria muito fácil 
falar sobre o Toledo, porque todos que estão aqui o conhecem muito bem, sabem da sua 
brilhante trajetória profissional e do amigo que ele representa para cada um de vocês. Então 
hoje eu resolvi falar sobre o Toledo que a Luisa conhece. Eu o conheci em nossos verões aqui 
em Meaípe. Quase todos os dias ele caminhava da sua casa até aqui só para tomar café da 

manhã com a gente. Mas com o tempo eu fui percebendo que ele não vinha pelo café da manhã. Há bem da 
verdade, ele vinha era pelo dedo de prosa, pelas companhias, pra ver o movimento da casa, pelo encanto que 
ele tinha com as plantas, encanto este que foi eternizado em nosso jardim quando ele nos presenteou com 
uma muda do seu Flamboyant. E a sensação que aquilo me trazia é que a cada visita que nos fazia, ele 
ganhava uns bons anos de vida. O Toledo que eu conheço é um apaixonado pela vida e nos traz um 
ensinamento que eu tenho tentado incorporar cada vez mais na minha vida: a importância de se fazer 
presente. Ele não foi só a grande razão para o surgimento dessa festa, como também foi quem teve a ideia 
de criar o “Arraiá do Toledo”, isso por que ele tinha receio de não estar presente no próximo verão. Então 
porque não duas grandes festas? Porque não se tornar o Presidente da SEMOP de BH para ter não só duas, 
mas várias festas ao longo do ano? Uma vez eu li que Deus em sua infinita sabedoria ao criar o mundo teve 
uma ideia genial: ao invés de nos presentear com um número cravado na testa para que soubéssemos 
exatamente quantos dias de vida ainda teríamos na Terra, nos deu em troca a imprevisibilidade do tempo. E 
eu acho que essa é a verdadeira beleza da vida: A de sermos presenteados APENAS com o HOJE. Por isso, 
meus caros, não deixem para o ano que vem aquela ida ao 12 de outubro, não adie sua vinda na Festa 
de 1090 anos. Sabe aquele velho amigo de faculdade que você não fala há anos, mas morre de 
saudade? Ligue para ele! Sabe os almoços de quarta-feira da SEMOP? Vá! E se tiver reunião: 
DESMARQUE! Porque nos encontros tristes você irá desmarcar a reunião e pegará o primeiro avião 
para se despedir daquele amigo querido. Mas o Toledo que eu conheço me ensinou a pegar o primeiro 
avião para VISITAR os amigos queridos e não para se DESPEDIR deles. Ele me ensinou que a vida nos 
exige pressa. Pressa para viver cada encontro como se fosse o último, porque um dia desses a gente 
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acaba acertando. Por isso que hoje, queremos te parabenizar não só pelos seus 90 anos de vida muito bem 
vividos, mas por nos ensinar a verdadeira beleza da vida, a importância de se fazer presente, de ir aos 
encontros felizes e de preservar as verdadeiras amizades. Este sim será SEMPRE o seu grande legado”. 
Obrigada! (Luisa Cássaro Coelho.11/01/2020. Filha de Waldemar Abreu Coelho, EMOP/1978). 

 
Engenheiro Destaque 2020: Jorge Gustavo Cardenas de Castro, 85ª Turma EMOP/1963. 

Estivemos em 1º de Janeiro de 2020 com o Engenheiro de Minas e Metalurgista Jorge 
Cardenas, e confirmamos ser êle o “embaixador da Escola de Minas de Ouro Preto 
em Lima-Peru”. Marcou-me a calorosa recepçãp dele e sua esposa Lucha, com quem 
constituiu a família com a filha Beatriz e os filhos Jorge, Fernando, Rodrigo e Gonzalo. 
Em sua casa a sala nos leva a Ouro Preto e a Escola de Minas com quadros de vários 
ângulos inclusive o presenteado pela SemopBH quando em visita a Lima em 
Setembro/2014. Convidado fomos a um passeio pela costa peruana em seu veleiro 
Lucha e depois um happy hour no Yacth Club Peruano em La Punta, onde êle é muito 

estimado. Nos momentos de nossa visita colhemos preciosidades de sua vida que resumimos a seguir: Natural 
de Huancavélica, 320 km de Lima a sudeste passando por Chinha Alta, quarto filho que 2 dias antes do 
nascimento prematuro perdeu o seu Pai, eram quatro filhos, um de seus irmão Dom Alcides Mendonza Castro, 
o arcebispo Emérito de Cuzco, e foi o Bispo mais novo do Concilio Vaticano II. Na idade de ingressar em uma 
universidade foi orientado ir para Ouro Preto estudar Metalurgia, na única Escola da América Latina daquela 
época. Em 2 de fevereiro de 1956, saiu de Lima até Arequipa de ônibus, uma noite, em conduções regionais, 
passando por Puno de trem e navegando pelo Lago Titicaca, chegou a La Paz/Bolívia, 3 dias. Desta capital 
foi de trem até Cochabamba, neste trecho não se esquece da ajuda que teve para entrar no trem superlotado 
por causa das festas regionais, pela janela, e desta de caminhão até Santa Cruz de La Sierra, 3 dias, onde 
aguardaria o trem semanal que pegaria a margem esquerda do Rio Grande para chegar a Corumbá. 
Aconteceu que ocorreram atrasos neste trecho e quando cruzava o Rio Grande de canoa, viu o trem ir embora. 
Neste momento teve medo de morrer pois, encontrava-se numa área de mata, ao anoitecer, sem nenhum 
recurso, mas, a proteção lhe apareceu através de uma tropa de boiadeiros que o acolheu e na sede da fazenda 
dormia na varanda em rede com mosquiteiro e no 7º dia conseguiu embarcar para seguir seu caminho. Esse 
novo trecho era dividido por segmentos interrompidos por rios onde se fazia a transposição por canoas, e 
participava dos carregamentos de lenha da Maria Fumaça. Ao chegar a Corumbá, após 4 dias, ficou 
impressionado com os grandes prédios. Pegou o trem para Bauru, 1 dia, em acomodação confortável. De 
Bauru seguiu de trem para São Paulo, quando conheceu um herdeiro da Cometa, que o levou até a  Rodoviária 
e pagou sua passagem para a Capital Federal Rio de Janeiro. No Rio após 21 dias de viagem ficou 2 dias 
para ver as documentações na Embaixada do Peru, no Itamaraty e na Universidade do Brasil na Urca para 
seguir para Ouro Preto. E partiu para Belo Horizonte, de trem, chegando a noite, hospedou-se no Hotel Itatiaia, 
na Praça da Estação, e na manhã seguinte cedo viu a placa da Escola de Engenharia e foi lá quando viu que 
era da UFMG, e soube que teria continuar viagem. Retornando ao Hotel viu um ônibus com o destino Ouro 
Preto, fez sinal entrou e mais a frente deu o lugar a um Senhor de terno, seguindo viagem em pé, foi informado 
por uma Senhora, que depois veio a saber era a dona da Pensão Vermelha, Dona Tunica, que o Senhor era 
o Vice Diretor da Escola de Minas o Prof. Antônio Moreira Calaes-EMOP/1934. Naquela ocasião o ônibus ao 
chegar em Ouro Preto passava pela Variante, hoje rua Irmãos Kennedy e na Praça Tiradentes tinha um ponto 
antes de seguir para Ponte Nova. Ao descer do ônibus o Prof. Calaes o levou à Escola de Minas, solicitou seu 
registro com o Secretário Farmacêutico Alencar Amaral, EFOP/1950, que constatou que os documentos 
estavam incompletos, mas o Prof. Calaes, ponderou que o erro não era do aluno e sim da Embaixada, o levou 
para almoçar em sua casa na Variante, Água Limpa, e depois a República Pureza naquela ocasião na Rua 
Direita defronte da Tabu, até outubro de 1958 quando foi para Rua das Mercês, nº 212, em uma das 
Repúblicas doadas pela CBA-Votorantin, através de Dr. Antônio Ermírio de Morais,  conforme notíciamos no 
Informativo da SemopBH nº 10-Julho/2007. Na Escola de Minas estudante dedicado foi passando até tomar 
uma segunda época de Estabilidade das Construções com o Prof. Salathiel Torres-EMOP/1929, que na 
ocasião foi substituído pelo Prof. Osvaldo Magalhães Dias-EMOP/1950, perdendo. Conseguindo um estágio 
na Belgo Mineira e Ferro Brasileiro, trabalhando nas minas de Caeté e do Gongo Soco e na sinterização, onde 
aprendeu muito com Afrânio Camarão Sobrinho-EMOP/1958 . Nesta ocasão o Prof. Osvaldo em um encontro 
na rua lhe disse “se não assistir minhas aulas não passará”, mas ele precisava do estágio, aconteceu que 
quando foi para o teste final, a prova estava marcada para 2 de abril de 1964, e a banca composta pelo Dr. 
Altamiro Tibiriça Dias-EMOP/1937 e o Prof.Maurício de Almeida Fonseca-EMOP/1958 esperou pela chegada 
do Prof. Oswaldo que não aconteceu e o aprovou com louvor. Durante seus trabalhos de Escola com o 
colega Márcio de Carvalho Ferreira-EMOP/1963 (Engenheiro Destaque 2016), com os conhecimentos 
adquiridos na Belgo em aciaria LD fizeram no Parque Metalúrgico, o primeiro Aço a partir do gusa do 
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alto forno, utilizando um conversor LD com uma lança e o forno que eles providenciaram em 1962. O 
tempo passou e eles queriam fazer uma comunicação deste acontecimento e não o fizeram. Durante 
seu período de Escola de Minas fez parte de um Grupo de Amigos que elaboraram um curso de ciceronamento 
a Ouro Preto, eram eles, os comerciantes Nelson Queiroz e Rodrigo Toffolo, Prof. Orlandino-Diretor do Museu 
Inconfidência e o Farmacêutico Joaquim Claudino Filho-EFOP/1956. Concluído o curso de Engenharia 
retornou ao Peru chegando a Lima no dia 24/abril/1964. Empregado na recém constituída MEPSA, na 
fundição; Após 2 anos de operação, aceitou um novo desafio de ir para norte do Peru, trabalhar na Empresa 
Siderúrgica do Peru em  Chimbote, atual Gerdau. Lá chegando passou aperto ao ser questinonado pelos 
Químicos de sua necessidade na aciaria. Ele vendo e comparando os procedimentos com a sua experiência 
nas fundições da Ferro Brasileiro e Belgo, e que na fundição eram utilizadas lingoteiras japonesas Kobota, se 
reportou ao Diretor que teria condições de fazer as lingoteiras lá, mas, que precisaria do ferro fundido na 
especificação. O boicote à sua ideia ocorria pois os outros sempre falavam que não tinha sobra de gusa. Um 
certo dia lhe forneceram um gusa frio, ele com seus conhecimentos e experiência acertou a composição 
química, com introdução de oxigênio e a temperatura e frente ao que ele chamou de Circo Romano fundiu as 
que seriam as perfeitas lingoteiras elogiadas pelos alemães que tornaram seus amigo. Com esta criatividade 
e diminuição de custos tornou-se com o tempo Chefe da Aciária e da Fundição, duplicando a produção no 
primeiro ano, triplicando no segundo e passando a ser 10% a mais que a capacidade. Foi Gerente de Produção 
e Gerente Geral, e no período frente a Siderúrgica fez um intercâmbio com a Usiminas onde não esquece o 
apoio de Dr. Amaro Lanari-EMOP/1909, José Barros Cota-EMOP/1952, o Grande Samuray, e João Augusto 
Machado Caldeira-EMOP/1964, e outros, quando encaminhou 8 profissionais para reciclagem na Usiminas, 
visando sempre a otimização da produção. Em 1982 saiu para ter seu próprio empreendimento no setor de 
insumos de fundição e siderurgia, quando também teve um grande apoio do Engenheiro Químico Lívio Euler 
de Araújo da Faculdade Mackenzie-São Paulo e outros. Sua empresa MERCÚRIO Ind.Com. Sac, situada a 
nordeste da região metropolitana de Lima em San Juan de Lurigancho produz materiais necessários para 
fundição e siderurgia que consistem em: Refratários, tintas, exotérmicos e fundentes. (Fernando A. P. de 
Villanova-EMOP/1979)  
Saudades: 

 Com tristeza comunicamos o falecimento em Santa Luzia-MG, dia 18/12/2019, do 
ex-Aluno Engenheiro Metalurgista Geraldo Celso Ferreira Filho. 86ª Turma  
EMOP/1964.  

 Com tristeza comunicamos o falecimento em Belo Horizonte, dia 23/12/2019, do ex-
Aluno Engenheiro de Minas e Metalurgista e Civil José Cláudio Lanna Filho, 
Sossegado, 80ª Turma  EMOP/1958. Em Ouro Preto morou na República Consulado 
página 164 do República dos Estudantes.  

 Com tristeza comunicamos o falecimento em Belo Horizonte, 27/12/2019, da ex-
Aluna Engenheira Geóloga Eneida de Souza Barbosa, Farofa, 94ª Turma  
EMOP/1972. Em Ouro Preto morou na Pensão de Dona Maura na Rua do Pilar.  

 Com tristeza comunicamos o falecimento em Cuiabá-MT, 31/12/2019, 
do ex-Aluno Engenheiro Geólogo Cleverson Cabral, 90ª Turma  
EMOP/1968. Natural de Petrópolis, era proprietário da Império 
Minerações Ltda. Em Ouro Preto morou na República Necrotério, página 
240 do República dos Estudantes. A sua esposa Avany, os familiares e 
amigos nossos sentimentos de pesar e conforto. 

 Com tristeza comunicamos o falecimento em Niteroi/RJ, 20/01/2020, do Geólogo 
Prof. José Roberto Secioso Chiavegatto, UFRJ/1973, DEGEO da Escola de 
Minas onde lecionava Estratigrafia.  

 Com tristeza comunicamos o falecimento em Belo Horizonte, 21/01/2020, 
do ex-Aluno Engenheiro de Minas Luiz Carlos Terto, Buda, natural de 
Malacacheta/MG, era o Gerente da Mina de Esmeraldas Belmont em 
Itabira/MG, 108ª Turma  EMOP/1986. Em Ouro Preto morou na República 
Zoológico na Rua da Escadinha no Pilar.  
 
Aos familiares e amigos nossos sentimentos de pesar e conforto. 


