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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 163 - Belo Horizonte – Abril/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 

 
...e no cume do morro um palácio defronte a praça a Escola de Minas! 

Amig(a)os, vai passar esta crise causada pela pandemia do COVID-19, que exige de 
todos nós muita calma, equilíbrio e não esquecer dos procedimentos de lavar as mãos, usar 
álcool gel, evitar contatos e locais fechado, e ficar em casa, é a Quarentena. É grave mas 
conseguiremos atravessar está triste crise que nos deixará muitos exemplos de 
solidariedade e fraternidade como as que são noticiadas. Com Vida 20, vamos passar. 

“quanto mais tempo nos distanciarmos mais rápido voltaremos a nos encontrar”.  
Em 18 de abril a Fundação Gorceix comemorou 60 anos de sua criação, e em 

data oportuna teremos uma comemoração pela sua grandeza e excelência na Engenharia. 
O IIIº Volume dos Anais da SemopBH é a linha do tempo de todos ex-alunos que 

passam pelos nossos Encontros que estão chegando a casa dos 1.700º. É a história que 
teremos para rever no futuro a caminho do Sesquicentenário da Escola de Minas de Ouro 
Preto-UFOP, a ser lançado em nosso retorno, pós quarentena. 

Em 8 de abril, às 11horas Diretores e Conselheiros da SemopBH realizaram a 
Primeira Video Conferència Cimeira com apoio de Amâncio Ribeiro de Rezende, 
EMOP/1988, Gerente de TI da Fundação Gorceix. 

É nosso dever manter vivo o espírito de Gorceix e a chama da tradição EMOPiana.  

http://www.semopbh.com.br/
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                     Gerações futuras hão de nos a agradecer por manter a chama viva da Escola de Minas. 
Onde estiver, esteja conosco, é a tradição Emopiana.  Viva a nossa Escola de Minas!  

Saudações EMOPianas! Esperança! 
Vamos curtindo a saudade de nossos Encontros até a volta. 

Biblioteca Emopiana: Aguardamos fotos de Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro Preto ou 
cujos autores passaram pela casa de Gorceix. O ultimo 156 

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. O ultimo 113 

 
Quarentena - 1 de Abril de 2020 – Solidariedade 

 
Apoiamos a SSVP-Conselho de Nossa Senhora do Carmo, com dispensário à Rua Rio Verde, Nº544, recebe 
doações aos sábados de 11 às 15 horas. Para doação contactar o ex-aluno Engenheiro de Minas Metalurgia 
e Civil Dutervil  Geraldo Magalhães-EMOP/1964, cel 982.173.163, ou o Geólogo José Antônio Menezes de 
Paiva, IGC/UFMG 1981, jampaiva@yahoo.com.br, Vice-Presidente do Conselho ou ir aos sábados às 8 horas 
a Igreja de Santa Rita, no Bairro São Pedro/BH. Cidade dos Meninos de São Vicente de Paula em Neves/MG, 
para colaborar (31)3517-3908 ou doe@sistemadivinaprovidencia.org, dedutível no Imposto de Renda. 

 
A Boralina, Novo Cruzeiro/MG, cachaça secular de propriedade do ex-Aluno Lauro Expedito Esteves Casaes, 
EMOP/1961, interrompeu sua produção de pinga que exporta para fazer alcóol e distribuir gratuítamente em 

toda região do Vale do Jequitinhonha, nordeste de Minas Gerais.  

 
A Fundação Gorceix através de seus Conselho Diretor/Curador/Fiscal aprovou verba para compra de EPI's 
e respiradouro para Santa Casa de Ouro Preto para compor o Hospital de Combate ao Coronavírus-Covid-
19 na antiga Fábrica de Tecidos. Ao longo do ano de 2019 a Fundação Gorceix aplicou em Gratuidade e 
Beneficiência Institucional e a entidades filantrópicas de Ouro Preto, a quantia de R$5.286.000,00(cinco 
milhões e duzentos e oitenta seis mil reais). Nossos parabéns a nossa Fundação Gorceix! 
 

mailto:doe@sistemadivinaprovidencia.org
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Quarentena - 8 de Abril de 2020-Primeira Video-Conferência da SemopBH 

Aprovado pela Diretoria e Conselho da SemopBH: 
1ª medida: Criada a Ação de Solidariedade que será coleta espontânea 
mensal de R$10 com os participantes de nossos Encontros que ao final do 
mês será transferida para entidades filantrópicas/beneficientes. 
2ª medida: Sugeriremos como procedimento: lavarem as mão ao chegar ao 
Restaurante do Minas II/Mangabeiras para o Encontro da Quarta, evitarem 
contatos afetuosos e higienizarem com alcóol gel disponível na mesa da 
Diretoria, e se der nova disposição das mesas. 

 
Quarentena - 15 de Abril de 2020 – Nosso III Volume dos Anais  

III Volume dos Anais da SemopBH, com Informativos de 
nº101/Fevereiro/2015 ao nº150/Março/2019, 4 anos e dois meses de 
fatos e histórias envolvendo ex-alunos e a Escola de Minas de Ouro 
Preto, o lançamento será em nossa volta após a quarentena do 
Covi-19. Agradecemos a todos patrocinadores e aos colaboradores 
Semopianos que em 13 Edições recebram o Diploma de Menção 
Honrosa da SemopBH, que fazem de nossos Encontros Semanais 
a Tradição EMOPiana que matem vivo o espírito de Gorceix 
 

Selo comemorativo do Jubileu de Diamante. Criação de Uoster Zielinski. 18 de abril de 1960 – uma data 
para todos nós Emopianos guardar da criação de nossa 
FUNDAÇÃO GORCEIX. Institutição de Apoio a Alunos e a Escola 
de Minas de Ouro Preto-UFOP, uma trajetória nos ultimos 60 anos 
que se confunde com o avanço tecnológico da industria mínero-
metalúrgica do Brasil com competência e o espírito de Gorceix. 
(com a presença do Presidente da República JK, o brasileio do 
Século XX e vários semopianos...e saudação de Aziz Assi, 
EMOP/1962).  
 

"Ao dar existência legal à Vossa Fundação, o ato a que acabamos de assistir concretiza o sonho de um grupo 
de homens progressistas que, cooperando com o governo da República, decidiu imprimir um vigor novo à 
velha forja de engenheiros e pesquisadores idealizada e implantada no coração mineral da terra montanheza, 
pelo amor à ciência e pela capacidade organizadora  do benemérito  Gorceix.....", inicio do discurso do 
Presidente do Brasil JK o Brasileiro do Século XX. 
 

Dia do Metalurgista - 22 de Abril de 2020 – SOLIDARIEDADE DA INDUSTRIA MINERAL 
A Indústria Mineral, através das empresas mínero-metalúrgicas nesta pandemia do novo coronavírus, Covid-
19, tem demonstrado sua solidariedade e seu apoio nas mais diversas formas hospitais, financeira, compras 
de alimentos e suprimentos necessários a proteção de saúde pública. Atitudes que mostram que é um setor 
que arrecada fundos que favorecem as nossas divisas, é gerador de milhões de empregos entre diretos e 
indiretos e movimenta a vida financeira das regiões onde encontram-se mas preocupa-se com a Vida.  

 
Lingotes da 1ª Corrida de Alumínio da ELQUISA depois ALCAN em 24/03/1945 entregue ao Presidente do 
Brasil Getúlio Vargas em Petrópolis/RJ em 04/04/1945. A ELQUISA fundada por Américo Renné Giannetti-
EMOP/1923 com apoio de Simão Woods de Lacerda-EMOP1918 em 08/07/1934. O projeto inicial era 
produção de Ácidos Sulfúrico, Clorídrico e Nítrico e Soda Cáustica, passando na decada de 1940 a produção 
de Aluminio contando com o emprenho abnegado de Raimundo de Campos Machado-EMOP/1937, Walter 
José von Kruger-EMOP/1938 e Nicodemus Macedo Filho-EMOP/1940. Brinde de cinzeiro do Doze de 1976, 
como os outros mostrados em nosso Informativo da SemopBH nº69 de Junho/2012. (colaboração Armênio 
Antônio Barbosa de Queiroz, EMOP/1975) 
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29 de Abril de 2020  - Sétima Quarta feira em Quarentena  

Aniversariantes no mês de Abril/2020 

 
Alder Marcelo de Souza-2002, Álvaro Octávio Macedo Andrade-1960, Antônio Moreira Calaes-im-1934 (15º 
Diretor da Escola de Minas),  Caio Vierno Leão-1951, César Augusto Chicarino Varajão-1979,  César 
Augusto Rolim de Oliveira-1970,  Deilson Nogueira Tibo-1969, Antônio Gomes de Araújo-1968 (27º e 29º 
Diretor da Escola de Minas), 

 
Edézio Teixeira de Carvalho-1970, Eduardo Antônio Ladeira-1962, Elídio Lana Neto-1965, Evandro Lima 
Rolim-1976, Fábio de Figueiredo Brandão-1994, Floriano Garcia Costa-1964, Geraldo Antônio Ibrahim de 
Oliveira-1868, 

 
, Getúlio Vargas Guedes da Luz-1975, Gustavo Magalhães-1968, Jaime Paulino-1963,  José Ary Gomes 

Adeodato-1961, José Carlos Bicalho-1976,  José Fortunato Mendes-1969, Juvenil Tibúcio Félix-1961, 

 
, Kleber Farias Pinto-1959, Luiz Alberto Alves-1976,  Luiz Henrique dos Santos-1980, Marco Antônio de Lellis 
Andrade-1962, Marco Antônio Nunes de Carvalho-1979, Marcos Octávio Carvalho Magri-1995, Mário 
Casaverde Rio-1962, 

 
, Matheus Alves Madeira, de Souza-2016, Oscar Senra Monteiro de Castro-1965, Paschoal Luiz Caiafa 
Clemente-1971, Renato Augusto Barbosa da Silva-1962, Ricardo Aluísio Machado Maia-1984, Ricardo 

Monteiro Lara-1989 e Roberto Elísio Trópia Reis-1968. (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 11/Outubro/1970 –Informativo da SemopBH nº66 de Março/2012).  
 

Recebemos em 24/03/2020, do ex-Aluno João Luís Rezende Pimenta, EMOP/1962: 
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A53579c39-6714-4f97-
acd6-d5c5ac0fd022  Uma pesquisa em jornais da época de Gorceix mostra alguns aspectos de sua vida.  

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A53579c39-6714-4f97-acd6-d5c5ac0fd022
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A53579c39-6714-4f97-acd6-d5c5ac0fd022


163-5 
 

163º Informativo da SemopBH-A³EM – Abril 2020 

FUNDAÇÃO GORCEIX – 60 ANOS: Depois de ter passado quatro anos interno no Colégio Dom Bosco em 
Cachoeira do Campo, durante os quais minha vocação para a Geologia se consolidou de maneira definitiva, 
e tendo um tio formado na Escola de Minas em 1952, Eng. da Companhia Siderúrgica Nacional, que me foi 
um exemplo de estudo e cultura, no início de 1960 cheguei a Ouro Preto para ocupar um quarto, frio e úmido, 
no casarão de pedra bruta da Rua Alvarenga Nº 4, residência obrigatória de vários estudantes do 3º ano do 
Curso Científico no Colégio Arquidiocesano. No dia 18 de abril daquele ano, dia da criação da Fundação 
Gorceix (FG), tivemos aulas normalmente, apesar da proximidade com o feriado do dia 21, o qual seria muito 
especial naquele ano, pois Brasília seria inaugurada pelo Presidente Juscelino Kubistchek, que, no dia 18, em 
Ouro Preto, participou das solenidades de inauguração da FG. O Colégio Arquidiocesano congregava uma 
plêiade de professores cuja capacidade e didática prenunciavam uma possível e provável aprovação de seus 
alunos no vestibular do ano seguinte, para a Escola de Minas: José Benedito (Matemática), Alberto Barbosa 
(Física), Nei Albuquerque (Química), Walter Dornelas (Desenho), Pe. Carmelo (Filosofia), entre outros de 
mesma envergadura cultural e educacional. Em fevereiro de 1961, eis-me, pois, assentado nas solenes e 
centenárias salas da Escola de Minas, para enfrentar os eméritos professores: Antônio Calaes, Tibiriçá Dias, 
Cristiano Barbosa, Walter Dornelas, Moacir Lisboa, Jair Carvalho e outros, em provas escritas e orais que nos 
deixavam sem sono e sem sossego durante noites a fio. Os colegas que estão lendo este texto sabem bem 
do que estou falando...Passadas todas aquelas angustias, que certamente eu compartilhava com meus 
colegas vestibulandos daquele ano, alguns dias após, para meu alivio e alegria indizíveis, surge no quadro de 
avisos no pátio da Escola de Minas, sob o olhar atento de Henri Gorceix, portando seu indefectível “pince-
nez”, a relação dos aprovados naquele vestibular. Meu nome estava nela! Então, alguns dias após aquela 
façanha ter sido devidamente comemorada pela minha família e eu, retorno à Ouro Preto para iniciar meu 
curso superior na mais famosa Escola mínero-metalúrgica do Brasil. Então, a Fundação Gorceix entra no 
cenário brasileiro da educação superior, e na minha vida em particular. Inesperadamente, recebo uma carta 
da FG me convidando para comparecer pessoalmente em sua sede à Rua Conde Bobadela 150 (Rua Direita) 
para tratar de assunto de meu interesse escolar. No dia 21 de março de 1961, fui recebido pelo então 
Secretário da FG, Sr. José Ramos Dias, que, após os preliminares necessários para meu entendimento sobre 
a instituição, me comunicou que, em virtude da classificação obtida no vestibular, eu tinha feito jus a uma bolsa 
de estudo que cobriria todos os meus gastos para estudar em Ouro Preto, desde que cumpridas todas as 
rigorosas exigências que ela impunha aos merecedores das bolsas. Lido o documento, e de acordo com as 
condições nele descritas, assinei, naquela data, o “Termo de Compromisso Para Concessão de Bolsa”, 
também assinado pelo Prof. Joaquim Maia, o 1º Superintendente da FG, tendo como testemunhas José 
Ramos Dias e Antonio Augusto de Miranda. Este documento está guardado durante estes 60 anos na mais 
especial pasta de arquivo do meu escritório. No mês de abril de 1961 a minha bolsa tinha o valor de Cr$ 
5.800,00 (cinco mil e oitocentos cruzeiros), o que era suficiente para minhas despesas normais, sem excesso 
e sem falta, como estudante.  Porque sublinhei as expressões acima? Percebendo as variedades das 
diferentes necessidades dos bolsistas, os diretores da FG da época, com muita inteligência e senso de justiça, 
“personalizavam” as bolsas de acordo com o “modus vivendi” de cada bolsista. Dou um exemplo esclarecedor: 
eu morava numa república cujo imóvel era alugado, me cabendo 1/8 do aluguel; minha bolsa contemplava 
aquele valor. Por outro lado, um bolsista morador de uma república em imóvel da Escola, portanto de graça, 
não tinha este item incluído na respectiva bolsa. Muito inteligente não? E isto nunca provocou cizânia na 
comunidade dos bolsistas. Ao lado da bolsa propriamente dita, a FG nos fornecia o apoio didático necessário. 
Livros, por tempo determinado cabendo renovação. “Bentas” (que eram impressas na gráfica da EMOP) eram 
fornecidas gratuitamente. Régua de Cálculo (todos sabem o que é isto?), as precursoras das calculadoras, 
também eram emprestadas. E ainda havia apoio paralelo para eventuais despesas não previstas ou 
emergenciais, como era comum acontecer com os dentes de alguns bolsistas. Auxilio para consultas médicas 
era raro (jovens de 20 anos não adoecem!). Tudo que foi dito acima era uma das faces da moeda; mas havia 
a outra. A frequência escolar era acompanhada mês a mês, havendo uma estrita faixa para faltas. O bolsista 
deveria se dedicar única e exclusivamente aos estudos, não lhe sendo permitida qualquer outra atividade 
remunerada. Bom comportamento moral, social e escolar. Absoluta lealdade no seu relacionamento com a 
FG. Relatar, se requisitado pela Fundação, nossas despesas em qualquer momento do ano. E aqui estava 
embutida uma estratégia da FG para, desde cedo, acostumar o bolsista a registrar seus gastos e a não fugir 
do orçamento acertado de comum acordo com ela. Um exemplo: em outubro de um ano ela nos solicitava, por 
exemplo, os nossos gastos ocorridos em abril. E por último, o mais difícil dos compromissos que tínhamos 
que satisfazer: passar de ano sem qualquer “dependência” (matéria sem aprovação que podia ser “carregada” 
para o ano seguinte, desde que fosse cursada outra vez). Este era um verdadeiro “trabalho de Hércules”, pois 
o 1º ano de qualquer curso na EMOP funcionava como uma peneira de malha finíssima na qual muitos (senão 
todos) ficavam retidos e perdiam suas bolsas. Neste universo de compromissos consegui sobreviver até o 
final do meu curso, mantendo a bolsa pelos quatro anos. Com aminha formatura terminaram meus 
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compromissos de bolsista com a FG. A data do “Jubileu de Diamante” da Fundação 
Gorceix me lava à um passado distante que tive a honra de participar.  Agradecimentos a 
ela já os fiz várias vezes durante a vida, mas não custa repetir que a FG, não somente me 
proveu dos recursos materiais necessários para estudar em Ouro Preto, mas também foi 
um espelho permanente no qual eu me mirava para me moldar dentro dos princípios 
genuínos de homem e de profissional. Depoimento de Aldo Waney Ribeiro Grossi–
Turma 1964 - Bolsista Nº 1 da Fundação Gorceix em 1961). Em 18/04/2020. 
P.S. O destino, sempre incógnito e com muitas voltas, me reconduziu à FG muitas décadas depois, me 
colocando em cargos de sua Direção. Mas estas são histórias que serão contadas nos próximos 60 anos... 
Saudades: 

 Com tristeza comunicamos o falecimento em São Lourenço/MG, sua terra natal, em 12/03/2020, do 

ex-Aluno Engenheiro Metalurgista Marcelo Augusto Gonçalves Siqueira, Tetéia, 106ª Turma 

EMOP/1984. Em Ouro Preto morou na República Aquarius, página 61 do livro República dos 

Estudantes. Aos familiares e amigos nossos sentimentos de pesar e conforto. 

 Com tristeza comunicamos o falecimento em Uberlândia/MG, em 27/03/2020, do ex-Aluno 

Engenheiro Metalurgista Valternomem Coelho dos Santos, Fubá, 87ª Turma EMOP/1965. Era 

natural de Itumbiara/GO, em Ouro Preto morou na República Reino de Baco. Trabalhou no BDMG e 

na Fundação João Pinheiro tendo sido Presidente do CEAG e do SEBRAE-Nacional. Aos familiares 

sua esposa Maria das Graças Dias Santos,  os quatro filhos e amigos nossos sentimentos de pesar e 

conforto. (colaboração de José Augusto Trópia Reis. EMOP/1965). 

 Com tristeza comunicamos o falecimento no Rio de Jameiro/RJ, em 13/04/2020, do ex-Aluno 

Geólogo Benito Leonísio Fuschilo, 83ª Turma EMOP/1961. Natural de Mococa/SP,  

na Petrobras, trabalhou em geologia de subsuperfície, transferindo-se para área de 

processamentos e tecnologia de dados geológicos e informatização na exploração do 

Pré-Sal na área de E&P-Exploração&Produção, em 2018 foi homenageado no I 

SIMGEO. Em Ouro Preto morou na República Cassino, na casa dos professores na 

Rua das Flores, mencionado no livro República dos Estudantes. Aos familiares e 

amigos nossos sentimentos de pesar e conforto. (colaboração de Djalma Niger Noleto 

de Vasconcelos, EMOP/1961).  

 Com tristeza comunicamos o falecimento em Ouro Branco/MG, em 16/04/2020, do 

ex-Aluno Engenheiro Metalurgista Jorge Eustáquio Fernandes, Jararaca, 102ª 

Turma EMOP/1980. Natural de Barbacena/MG, trabalhou na Carborundun e na 

Magnesita. Em Ouro Preto morou nas Repúblicas Aquarius, página 60 e Vaticano, 

página 375, do livro República dos Estudantes. Aos familiares a esposa Nilma e duas 

filhas, amigos nossos sentimentos de pesar e conforto. 

 Com tristeza comunicamos o falecimento em Belo Horizonte/MG, em 17/04/2020, do ex-Aluno 

Engenheiro Geólogo Bartolomeu Ansaloni, 92ª Turma EMOP/1970. Natural de 

Ouro Preto, trabalhou na Petrobras como geólogo de exploração na Bacia do 

Recôncavo Baiano, depois nas funções gerenciais de geologia de desenvolvimento 

das bacias dos campos petrolíferos do Pré-Sal no Espírito Santo, em Campos/RJ, 

em Santos/SP e na Bahia, importante na geração de ativos de E&P-

Exploração&Produção. Aos familiares a esposa Regina e filhos Alexandre, Arthur, 

Allberto, Ana Luíza e amigos nossos sentimentos de pesar e conforto. (colaboração 

de José Ailton Pereira Prince, EMOP/1979) 

 Com tristeza comunicamos o falecimento em Belo Horizonte/MG dia 25/04/2020, do 

ex-Aluno Engenheiro Metalurgista Geraldo Pereira da Silva, Corujão, 84ª Turma 

EMOP/1962, sua vida profissional foi toda na USIMINAS.SemopianoBH condecorado 

com Diploma de Menção Honrosa e no III Volume dos Anais tem seu nome na 

lista de agradecimentos. Natural de São Domingos do Prata/MG, em Ouro Preto 

morou na República Hospício, página 202 do livro República dos Estudantes. A sua 

esposa Terezinha Gazinelli e filhos Geraldo Menotti, Paulo, Daniela, familiares e 

amigos nossos sentimentos de pesar e conforto. 


