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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 161 - Belo Horizonte – Fevereiro/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

O tempo esta passando chegamos ao mês de Fevereiro do ano do 144º Aniversário
da Escola de Minas de Ouro Preto-UFOP, mais tempo e oportunidade para revermos
amigos e ajustarmos nossa vida e na SemopBH em nossos Encontros semanais, às quarta
feiras é a hora.
Sucesso em dose Dupla, a Palestra do ex-Aluno Eden José de Rezende Dutra
mostrou um produto de durabilidade e a entrega dos Diplomas de Menção Honrosa da
SemopBH 2019, em sua 13ªEdição.
Os homenageados são muito agradecidos de participarem desta tertúlia semanal.
E nossa meta é trazer ex-alunos mais novos, talvez das décadas de 70, 80 e 90.
Envie um breve curriculum para fazer parte do Livro “Escola de Minas. A Tradição
de ser ex-Aluno-2ª Edição”, no 150ª Aniversário da Escola de Minas (natural de, quando
formou, em que especializou e trabalha ou trabalhou, 6 linhas). Existem Escolas com menos
de 50 anos de vida com um curso de Engenharia que já formou 44 mil, outras que em um
único curso formou num semestre 245 alunos. Nossa Escola de Minas vê o crescimento da
Engenharia e se destaca em formar profissionais de elevada competência que colaboram
com a Engenharia do Brasil e do Mundo.
Venha participar de nossos Encontros semanais e dê suas sugestões, temos de
trazer ex-alunos mais novos que se interessem em manter a chama viva.
É nosso dever manter 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
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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.

110º Quadro: Tela em guache e contorno em nanquim de Júlio César Coelho-ex-aluno/1976 presenteada a
Sebastião Peixoto Toledo, pela passagem dos 90 anos, no Sexto Encontro/2020 em Meaípe/ES 1090anos.
Esposa Alda e a filha Adriana com a madrinha Luísa Cássaro Coelho

111º Quadro: Tela em guache e contorno em nanquim de Júlio César Coelho-ex-aluno/1976 presenteada a
Hélder Zenóbio, no Sexto Encontro/2020 em Meaípe/ES 1090anos. O padrinho Dr. Ivan Maciel Coelho, o
Homenageado e o Anfitrião Waldemar Coelho.
05 de Fevereiro de 2020
Palesra: “Uma breve história do Aço Inoxidável Plano no Brasil”, pelos Engenheiros Metalurgistas
Eden José de Rezenda Dutra.EMOP/1968 e Ederson dos Santos, UFMG/1972.

1)Presidente da SemopBH Francisco Lanna entregando com o decano Geraldo Fonseca o diploma de
agradecimento aos Palestristas Eden e Ederson. 2)O Encontro após a Palestra muita alegria e bons papos.
12 de Fevereiro de 2020
Nesta quarta feira a SemopBH extendeu o tapete vermelho à 24 Semopianos agraciados com o “Diploma de
Menção Honrosa da SemopBH 2019, 13 ª Edição”. Esses Semopianos 5 da década de 50, 12 da década

de 60 e 7 da década de 70, com os outros que totalizaram 1.477 são a história e a tradição.
161º Informativo da SemopBH-A³EM – Fevereiro 2020

161-3

1)Almoço festivo do Dia dos Diplomas Lanna, Marcos Tadeu, Marcos José, Euripedes, Naldo, Lessa, José
Ary, João César e esposa Maria Teresa e Milton Nogueira..
2)Os Diplomados presentes sendo o Primeiro colocado com 51 presenças José Ary, na 13ª Edição.
19 de Fevereiro de 2020

Almoço pré-Carnaval: Lanna, Núbis, Antônio Geraldo, Marcos, Alvaro Lúcio, Luiz Otávio, Bicalho e Hugo,
Geraldo Fonseca, Lauro, Naldo, José Ary, Wilson, Sabino e Rubens. 3)Conselho Diretor da Fundação
Gorceix, Mauricio Max, João Marques e Villanova, com os Diretores Prof. Cristovam e Prof. Reinaldo,
Eduardo Químico e o Engº Cláudio, nas dependências do GEOANALABS no Jardim Canadá/Nova Lima.

Aniversariantes no mês de Fevereiro/2020

Acyr Ávila da Luz-im-1948, Angélica Fortes Drummond Chicarino Varajão-1978, Antônio Pedrosa da Silva1957, Clênio Afonso Guimarães-1980, Cristovam Paes de Oliveira-1973, Eden José de Rezende Dutra1968, Elias Costa de Rezende-1976,

Emerson de Castro Santos-2003, Evangelina Maria de Jesus Apparício-1978, Flávio Henrique de Pádua2004, João César Cardoso do Carmo-1981, João Geraldo Pessoa Evangelista-1957, Joaquim Osmar Alves
de Lima-im-1965, ,
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Jorge Wilson Gonçalves Lessa-1975, José Joaquim Lima de Campos ETFOP-1970, José Mendo Mizael de
Souza-im-1961/UFMG, José Martins Pereira Neto-1967, Luiz Marzano Filho-im-1948, Maria da Glória
Rodrigues dos Santos Laia-1987, ,

Newton Pereira Rezende-im-1948, Oizer Myssior-1964, Paulo Henrique Abreu Coelho-1990, Ricardo José
Barbosa da Silva-1961, Sérgio José Barbosa da Silva-1961 e Weber Alves Coelho-1970. (segue ao nome o
ano de formatura, im-in memoriam).
A SemopBH em apoio a Campanha do Telhado da Casa do Antigo Aluno da Escola de Minas-CA²EM
procura por ex-Alunos que colaborem com depósito na Conta da A³EM e o comprovante enviado à
Secretaria da A³EM. ITAÚ – Agência 8119 – Conta 20.525-3 - CNPJ 18.295.766/0001-06
Nosso 37º Presidente da SemopBH/2019: MARCOS JOSÉ SOARES
Natural de Mar de Espanha/MG, de uma família de 9 irmãos, em Ouro Preto morou
com seu irmão Dr. EmanoeL, que foi atuante politico da cidade, e o Dr. Décio. Fez o
pré-ginasial em Paraíba do Sul/RJ, e cursou o cientifico entre Ouro Preto no
Arquidiocesano e Baêta e Tres Rios/RJ. Graduou se em Engenharia Metalúrgica na
95ª Turma EMOP/1973. Seu primeiro emprego foi na Gerdau-Usina Farrapos em
Porto Alegre onde trabalhou 2 anos, transferindo-se para Magnesita onde trabalhou
na área técnica de refratários, comercial e informática, neste período intercalou
várias visitas técnicas ao Japão/Kurousak e EUA/Montec, até se aponsentar.
Constiutiu família com Márcia com quem teve os filhos Daniel, Kátia e Renato. Um
SemopianoBH frequente e sempre nos traz noticias de sua captação de energia por
placas voltaicas e na safra limões galegos que divide em sacos para não criar confusão.
No Sexto Encontro de Meaípe/ES-1090 anos, em Janeiro/2020, entre os homenageados Hélder ZenóbioEMOP1956, que foi apresentado pelo Dr. Ivan Maciel Coelho, UFMG/1970 que fez a seguinte descrição: “fiquei
muito alegre e emocionado, por ter sido escolhido apesar de com certeza não ser o
mais indicado para desempenhar esta missão para homenagear ao Helder, falar de
você é dificil e fácil ao mesmo tempo.Difícil, meu caro amigo, você é uma pessoa
afetuosa, gentil, camarada, companheiro, empreendedor, congregador, conciliador,
lider nato de posições definidas, de fino trato e de um carisma todo especial, então é
difícil falar de uma pessoa com tantas qualidades. Fácil, falar de você, meu caro, pois
depois daquela festa memorável em 25/04/15, em que fui empossado membro
honorário da SemopES, no salão de festas de sua casa, sob as bençãos e a bondade
dos corações generosos de vocês aqui presentes, desde então sentimos uma empatia
recíproca e a nossa amizade, ainda que não tão velha, se tornou de uma solidez ímpar. Hélder nasceu em 03
de janeiro de 1933, em Miguel Burnier, distrito de Ouro Preto. Estudou três anos em escola rural, depois com
uma professora particular devido a sua baixa idade, até completar 11 anos. Cursou o Colégio Arquidiocesano
por dois anos no regime de internato, foi para Belo Horizonte para terminar o científico no Colégio Arnaldo
com 17 anos. Nesta idade perde seu pai Ângelo, prematuramente aos 40 anos de idade, sua mãe Olga não
conseguiu continuar as diversas atividades do seu pai: armazém, mineração, produção de carvão, garimpo de
ouro e tantas outras atividades. Retorna a Ouro Preto morando com na casa de um tio fez o vestibular para a
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Escola de Minas, passando em sexto lugar dentro os vinte. Vários seus colegas eram da República Consulado,
tornou–se então membro honorário da república . Formou-se em 1956, casa-se com Marina Assis Fonseca
Zenobio e desta união nascem três filhos: André, Marcelo e Eduardo. Foi para a Bahia trabalhar na Cia
Plumbum do Brasil onde ficou por três anos e tem vários casos pitorescos. Depois, veio para a Vale do Rio
Doce em Itabira, onde trabalhou por 7 anos. Criou o Centro de Pesquisa em BeloHhorizonte, Km 14 da Vale,
e depois transferiu-se para Vitória/ES como Superintendente Geral do Departamento de Pelotização,
comandando uma excelente equipe técnica que foi responsável pela implantação operação de 6 usinas num
período de 4 a 5 anos. Recentemente em novembro de 2019, foram comemorados os 50 anos da
Superitendência de Pelotização, hoje chamada Diretoria de Pelotização, nesta ocasião você foi homenageado
pela segunda vez, além de ter o seu nome imortalizado no prédio Helder Zenóbio, na sede da Diretoria de
Pelotização. Helder foi desde a fundação (eram 6 usinas duas da Vale, uma da Itabrasco, uma da Hispanobras
e duas da Nibrasco) o Diretor Superitendente, até se aposentar em 1990. assim Helder o seu nome está e
estará sempre imortalizado na pelotização da Vale. Sempre é bom lembrar que a pelotização foi a primeira
indústria da Vale, e que este departamento, foi um divisor de águas, no crescimento da companhia.
Aposentado trabalhou na Secretaria de Desenvolvimento do Espírito Santo como assessor por 2 anos, em
seguida por 7 anos na Marlim Azul, empresa ligada a combustível de avião. Helder depois desta breve
biografia, necessário que os presentes saibam, do seu amor pela Escola de Minas, quando no seu belo e
emocionante discurso de 50 anos de formado em 2006, você mostra o seu espírito aguerrido e a sua defesa
firme da tradição e da gratidão a Escola de Minas, abordando estes temas com maestria ímpar. Helder você
merece todas as homenagens por esta brilhante trajetória humana e profissional. Encerrando, leio, com
emocão, este cartão que você me enviou e que guardo no fundo da minha alma quando saiu do hospital em
setembro de 2018, que demonstra a sua gratidão. “Prezado Ivan, vou lhe contar um fato que me marcou
muito. Estava no quarto do hospital sozinho, Marina havia saido para umas compras, quando comecei
a pensar no apoio que você tem me dado, com sua capacidade profisssional, sua sensibilidade, pediume um exame que detectou um problema, provavelmente me salvando de um mal maior. Pensei quais
as razões do Ivan dar tanto apoio moral e físico? Telefonando para os médicos, pedindo urgência,
presenciado pessoalmente o procedimento, dando-me completa segurança sem o mínimo interesse
comercial. Só mesmo a amizade e a vontade implícita de servir aos amigos e ao próximo esclarecem
o fato, nesta hora, chorei copiosamente, não um choro triste, mas um choro de agradecimento, de
confiança, de amizade, de gratidão. Só deus pode lhe compensar, digo mais, se, caso difícil de ocorrer,
algo não desse certo, digo-lhe que morreria sendo-lhe eternamente grato. Um grande abraço com
recomendaçoes a Ana.” Hélder Set/2018. (No livro a Escola de Minas. A tradição de ser ex-Aluno/2009
páginas 43-46 tem um belo discurso do Helder Zenóbio no 12 de outubro de 2006, no 97º Informativo da
SemopBH Outubro/2014, mostramos o Prédio da Diretoria de Pelotização da Vale em Tubarão/Vitória/ES).
Convite da 141ª Turma da Escola de Minas e Metalurgia – UFOP
Paraninfo Engenheiro Civil Prof. Dr. Luiz Fernando Rispoli Alves-EMOP/1973
Colação de Grau dia 13/03/2020 e Missa em Ação de Graça dia 14/03/2020

132 Formanda(o)s, 63 Engenheiras e 69 Engenheiros, que devem levar consigo que a Escola de
Minas, tem a tradição de formar Engenheiras e Engenheiros, merecedores da confiança como os
relógios suíços, a casimira inglesa e o champangne francês, e outras especialidades nacionais
irretorquíveis. (Escola de Minas. A Tradição de ser ex-aluno, página 46, trecho do discurso de Hélder
Zenóbio-EMOP/1956 no Doze/2006).
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1)Os Sete Samurais da USIMINAS da Turma 1957: 1-Alvaro Luiz Macedo de Andrade, 2-José Geraldo
Pessoa Evangelista, 3-Valério da Silva Fúsaro, 4-Manoel Moacélio de Aguiar Mendes, 5-Maurício de Mello, 6Hélder Parente Prudente e 7-Antônio Pedrosa da Silva.
2)Aula de Campo de Estratigrafia em 1976 com Prof. Clovis Verde D’Elboux, 1961. Quem é o autor da foto?
3)Os Principes Ingleses Diana e Charles, em visita a Carajás e plantando uma Castanheira no Parque
Zoobotânico de Carajás em 23/04/1991, na presença dos ex-alunos Mozart Kraemer Litwinski-EMOP/1977 e
Marconi Tarbes Vianna-EMOP/1976.

1)Feijoada Solidária SemopES para o tratamento de Sulamita Santos Resende Meneses-Turma 2010, em
01/02/2020. 2)Carnaval em Ouro Preto: Wanderley, Paulo Pires, O Kariá Anônimo?, Waldemar e Geraldo
Andrade. Em Ouro Preto muitos ex-alunos no Zé Pereira, Balanço da Cobra, Bandalheira, Sanatório...!!!
Hino a Escola de Minas: Ofereço à SemopBH e desafio colegas ex-alunos à elaboração de paródias novas.
A diferença para o hino tradicional, de Cássio Elysio de Figueiredo Damázio, EMOP/1943, com a música Oh!
My Sweet mistery of life, no meu entender, não é “que a minha vida aos poucos vai consumindo” mas sim
“crescendo em técnica e congraçamento”. Comunico também que jamais fizera um poema e me deu na telha
de elaborar essa paródia. (veja a Canção e o Hino em nosso Informativo nº10-Julho/2007)
“Oh! Escola de Minas de Ouro Preto
Que minha vida irá sempre exaltando
Oh! Escola que é orgulho entre outras mil
Elevando a engenharia do Brasil
Desde Gorceix, sempre honrando seu brasão.
Iluminando Minas com sua missão
Oh! Escola de Minas de Ouro Preto
Berço de infinita tradição.”

(por Geraldo de Almeida Fonseca, EMOP/1951 em 11/12/2019)
Saudades:
 Com tristeza comunicamos o falecimento em Divinópolis/MG, dia 31/12/2019, do ex-Aluno

Engenheiro Metalurgista Petrônio Eduardo Faria, Morcego, 89ª Turma EMOP/1967. Natural
de Martinho Campos/MG em Ouro Preto morou na República Arca de Noé, página 69 do
República dos Estudantes. Trabalhou na ALCAN em Saramenha onde era especialista em
eletrodos para fornos. A família e amigos nossos votos de pesar, solidadriedade e conforto.
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