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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 164 - Belo Horizonte – Maio/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

grãos metálicos achados em um ribeirão de onde se avistava um majestoso pico do itacolomi...
Escola de Minas de Ouro Preto uma joia da Coroa de Dom Pedro II criada pelo Cientista Francês Claude Henri
Gorceix, uma instituição centenária com espírito de desafios para o engradencimento da Engenharia.
‘Quarentena, reflexão, preservação de nossa vida e projetos futuros, vamos passar por este período de
distanciamento devido a grave pandemia, com cautela teremos muitas conversas para colocarmos em dia.
Vai passar e chegaremos lá”. Esperança! Com Vida 20.
Mande seu breve curriculum para nossa 2ª Edição de Escola de Minas. A tradição de ser ex-aluno.
Vamos fazendo a nossa parte com distanciamento social, usando máscara que protegem o próximo, constante
higienização lavando das mãos e o uso do alcóol gel, vai passar.
É nosso dever manter vivo o espírito de Gorceix e a chama da tradição EMOPiana.

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!
Vamos curtindo a saudade de nossos Encontros até a volta.
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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.

157º Livro. “Planet Model of Plate Tectonics”, autor Nivaldo Destro-EMOP/1984, ao lado o convite para
palestra virtual promovida pelo DEGEO/Escola de Minas no “Dia 30 de Maio- Dia do Geólogo”

Obervatório Astronômico concluído em 1922 pelo vice-Diretor da Escola de Minas Prof. Fausto Alves de
Brito-EMOP/1904 com equipamentos adquiridos da Escola Equatorial Meridiana.
Nota de Meteorologia no Diário Oficial de Minas Gerais, Ano III de 18/01/1890
6 de MAIO de 2020 13 de Maio de 2020 20 de Maio de 2020 27 de Maio de 2020
Quarentena que Com Vida 20 vamos passar.

Aniversariantes no mês de Maio/2020

Antônio Geraldo da Silva-1973, César Impellizieri Ribeiro-1971, Cláudio Lineu Pereira Peixoto-1985,
Francisco Lanna Leal-1965-Presidente da SemopBH, Geovani dos Santos Carvalho-1963, Guilherme Paiva
da Silva-1999, Hugo Lukschal Soares-1964,

Ilder Santiago Costa-im-1949, Jayme Mendes Pereira Pinto-im-1962-16º Diretor da Escola de Minas,
Joaquim Norberto da Silva Paes Filho-2001, José Andrade de Oliveira-1970, José Carlos Sales Campos1996, José Paulo Barcelos-1972,
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Lucas Ubaldo de Resende-1975, Marcos José Soares-1973, Pedro Soriano de Carvalho-1975, Reinaldo
Otávio Alves de Brito Pinheiro-1973, Renato Vilela-im-1966, e Walter Carvalho Magri-im-1964. (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).
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 e o champanhe francês ...(Revista Manchete Nº 154 de 26/06/1954 – Informativo SemopBH nº 155)
Abrindo o Baú do Wal (na prateleira de cima)
No dia 23/11/2007, fizemos o nosso 3º Jantar da SemopBH, naquela ocasião como encontra-se em nosso
Informativo da SemopBH nº14, trouxemos o famoso maestro e pianista do Coral de Ouro Preto/1957 a
1963 e do Conjunto Batuque ʃdx que abrilhantava as tardes de domigo no CAEM, anos dourados, com o apoio
financeiro de Romero Machado Correa-EMOP/1961. Passado esses anos vimos os vídeos e seguem
algumas imagens, que faltaram no nosso Informativo:

Ubirajara no piano, 2)Ubirajara, Luiz César e Roberto Campos, Luiz César e Fernando Versiani, Waldemar
Coellho e Heuser Dornas.

Batuque ʃ dx que trilhava os encontros na tardes de domingo entre 1957e 1962, acordeon Heuser Dornas
Antunes(Madrugada)-EMOP/1963, bateria Petrônio Marzano (van Johson)-EMOP/1963, baixo de cordas
Roberto Augusto Barbosa Campos (Menescau)-EMOP/1962, piano Ubirajara Quaranta Cabral (Bira)EMOP/1961 e sax Fernando Versiani dos Anjos(Passarinho)-EMOP/1960.
“Vejam acima a capa e contra capa do vídeo gravado desta Curriola, antológica, realizada pela SemopBH no
Minas ll, com a presença dos integrantes do Quinteto Batuque DX. Este evento foi idealizado a partir desta
foto (8 x 5) do quinteto que o Fernando Versiani, me mostrou no almoço da SemopBH, e também por um
desafio proposto por um amigo irmão, também pianista, que insitiu para convidar o Ubirajara. Ele havia
trabalhado na COBRAP, junto com o Ubirajara, quando este foi Presidente. A partir desta foto resolvi fazer
contato com todos para prestar uma homenagem ao quinteto Batuque DX, que estava fazendo 50 anos. Na
época eu era o Diretor Social da SemopBH e aceitei este desafio. Consegui contato de todos, não sei como,
exceto com o baterista que já falecido, mas falei com o filho dele, que juntamente com demais, vieram para

164º Informativo da SemopBH-A³EM – Maio 2020

164-4
festa comemorativa.(Magia de quem passou por Ouro Preto). Fui atrás do Ubirajara Quaranta Cabral. Não o
conhecia, e nunca havia falado com ele. Com muito custo aceitou o convite com 3 condições: Arcar com todas
despesas aéreas/transaldos/ hotel para o casal. (Rio/BH) No dia seguinte fazer uma curriola PRIVÊ, incluindo
amigos dele.(só para gente do ramo) . E no outro dia, levá-los para um passeio à Ouro Preto. Aceitei de cara
todas as condicões, e marcamos a data. No próximo Jantar de Final de Ano da SemopBH levei uma previa do
orçamento das depesas que teriamos. E aí como vamos cotizar estas depesas?
Neste dia o Romero Machado Correa (Sparta/ Vetorial) estava no almoço e sabíamos que ele havia acabado
de vender uma jazida de minério de ferro por milhões de doláres. Não tive dúvida, vamos pedir o Romero.
(Ele é muito amigo do Ubirajara e contemporâneos de Escola de Minas). Falei com ele a nossa idéia. Ele não
titubeou. "Ok. Você está de carro? Podemos ir ao meu escritório logo após o almoço?". Logo após o almoço
fomos ao escritório, e ele deu a grana integral para realizar este evento. Realmente um evento imblemático).
Os vídeos postados são fragmentos do vídeo que foi gravado neste dia. Nesta noite inauguramos um enorme
banner da foto Quinteto, que o Fernando Versiani havia passado.
Foi um momento muito emocionante para todos, principalmente para os integrantes do Quinteto que nunca
imaginaram aquela homenagem. Eles nos compensaram com um show de música, muita alegria e muita
energia. Momento realmente histórico.
Neste momento eu disse pro Madrugada que tocava sanfona e era um grande currioleiro.
(Nas noitadas de Ouro Preto, ele tomava todas e dava um pouco da bebida para a sanfona que tinha o
apelido de BICUDA). Neste video eu falei para ele que um cara que tinha o apelido Madrugada, naquela época
em Ouro Preto, você tinha que ter no mínimo respeito por ele. Kkkk E foi motivo de muitas gargalhadas. Figura
Maravilhosa. Pena que nos deixou no ano passado. Quando fiz contato com a Filha dele para vir para este
evento ele estava morando em Lavras, e ela me disse que tinha 15 anos que ele não tocava. Ele trouxe a
Bicuda que estava cheirando a mofo. Realmente não tocou a sanfona, mas liderou a cantoria com uma energia
e uma alegria contagiante como podem constatar nos videos. O cara tinha luz própria para curriola. Portanto
meus amigos. VÁ AOS ENCONTROS FELIZES. Quem participou de uma curriola com o Madrugada viu quem
não viu não vê mais. (Waldemar Abreu Coelho-EMOP/1978) texto no whatsapp Filh@sdeGorceix
LIVES de ex-Alunos neste momento difícil onde a música é um alívio (na rede digital)

Fernando Versiani dos Anjos-EMOP/1960, sax, Marco Antônio Marzano Amaral-EMOP/1973, piano, Wiliam
Thomaz von Kruger-EMOP/1981, gaita e Rodrigo Angelo Toffolo-EMOP2003, Maestro da Orquestra Ouro
Preto, piano, vilolino seu irmão Rodolfo. Nós agradecemos.
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1)Live: Almoço Virtual de Semopes por Geraldo Martins de Andrade Filho-EMOP/1976 (Maguila).
2) Engª de Minas Mariana Vieira de Moura-EMOP/2016, participando do concurso anual em maio Women
in Mine, The 2020 WIM USA Annual Meeting Photo Contest.
3) Mineiros do Ano 2019-Engº Geólogo Rodrigo Angelo Toffolo-EMOP/2003, filho de Ronaldo Rebert Bayão
Toffolo-EMOP/1975, Maestro da Orquesta Ouro Preto que este ano comemora 20 anos com 20 CD e turnês
pelo Brasil e Mundo., páginas 82 e 83 Edição Especial/Ano XVIII/Nº223.

1-2) Solidariedade na SemopES cestas distribuídas na Igreja do Padre Jusmar em Jardim Limoeiro, na Igreja
Evangélica de Jardim Carapina, num Circo, parado no Bairro de Fátima e as garçonetes do Canto da Roça.
3) Fila do REMOP em 1976.
ETFOP por onde muitos EMOPianos estudaram, foram professores: A esperança de um salto na vida
através de conhecimento pela excelência de ensino e um bom emprego. Parabéns!

Flâmula dos Jubileu de Prata da ETFOP cartaz da Programação on line dia 15/05/2020, 76º Aniversário da
ETFOP, que em 2002 passou a CEFET e em 2008 tornou-se IFMG, com junção das escolas federais
Agrotécnica de São Evangelista e o CEFET de Bambuí, com novos cursos, incluindo licenciaturas e
engenharias, com cursos de especialização, mestrado e doutorado.
A ETFOP antes ETFMMOP, foi criada pelos ex-Alunos da Escola de Minas Prof. José Barbosa da SilvaEMOP/1923, 8º Diretor da Escola de Minas-1943/45, e Prof. Theodorico da Cruz-EMOP/1931, funcionou no
prédio da Escola de Minas até 1964, transferida para onde foi o quartel da 4ª Cia de Comunicações do 10º
Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro. Atual Diretor Prof. Reginato Fernandes dos SantosEMOP/2004 entre os Professores Marco Antônio de Moraes Silva-EMOP/1980 e Paulo Roberto PiresEMOP/1985, todos ex-alunos da ETFOP.(foto enviada pelo Silmar Onofre de Oliveira-EMOP/2008).

1970 Pavilhão do 3º Ano ETFOP – 2016 Pavilhão de Ensino Superior IFMG Luiz Francisco Peixoto de
Villanova-EMOP/1985-Diretor em 1994, falecido em 15/05/2015.
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ETFOP CAMPEÃ DA LEO 1965 – Antônio Carlos, Gilberto, Celso, Tim, Gilson, Anastácio, Adair e Prof.
Walter Valadão(Técnico). Agachados: Carlinhos, Radamés, Márcio Vieira, Iran e Botelho. (foto do acervo do
Tri-Campeão José Pereira Botelho-EMOP/1971-ADEM 1968 e 1970).
TESTEMUNHO: “Centenas de jovens, recém saídos da adolescência, aportaram em Ouro Preto na década
de 60. Traziam sonhos, alegrias e queriam vencer na vida. De várias partes do estado de Minas e de vários
outros estados do Brasil. Viam Ouro Preto, com sua magia, seus fantasmas e lendas, como a esperança de
uma vida melhor. Saíram do abrigo familiar para um ambiente diferente. O conforto era menor nos muitos
locais de moradia disponíveis, então. Era a pensão Maia, a pensão Vermelha, a Dona Maria Carvalho, o Poli
Norte, o internato do Arquidiocesano, os alojamentos da Escola Técnica, etc. Pequenas repúblicas foram
constituídas com o básico do básico. Mesas e cadeiras de caixotes. Provenientes de locais mais carentes e
de ensino pior, muitos passaram apertos e viraram noites para equilibrar ou recuperar conhecimentos que
faltavam. Com um aperto aqui, um escorregão ali, um fogo acolá chegaram ao final do curso, receberam seus
diplomas e partiram para a vida "prática". Alguns tiveram mais sucesso, outros menos. A vida terminou,
precocemente, para alguns, coisa que causa dor e tristeza nos demais. Agora, quase todos com netos e
bastante vividos, todos têm histórias para contar. Vamos contá-las sempre que possível, entre crises políticas,
Corona Virus, mudanças e lembranças. Convidamos todos a abrirem o coração e a mente e rasgar o verbo.
Estilo? Cada um tem o seu ou se não tem, ainda, cria”. (Antônio Geraldo de Pádua Junior-EMOP/1973-30º
Presidente da SemopBH/2012-Sócio da Pousada do Arcanjo em Ouro Preto).
AÇÃO DE SOLIDARIEDADE R$52,00: “Uma Cesta para os assistidos que agradecem a de Maio”
Conselho Particular Nossa Senhora do Carmo-SSVP. Contato: José Antônio (31)999-047799 (whatsapp)
Banco: 104 (Caixa Econômica Federal) Agência: 2426 Op 003 Conta Corrente: 000442-8 Valor: R$52,00
CNPJ: 05.160.782/0001-40 (Conselho Central São Lucas-SSVP)

Dia 30 de Maio – Dia do Geólogo - Parabéns ao profissional que tem uma paixão em conhecer o chão que
você pisa, tornar econômico e definido os recursos minerais essenciais a nossa vida.
Saudades:
 Com tristeza comunicamos o falecimento em Belo Horizonte/MG, dia 27/05/2020 do
ex-Aluno Engenheiro Metalurgista Murilo Botelho Ulhôa, 95ª Turma
EMOP/1973. Natural de Paracatu/MG, toda sua vida profissional foi na Usiminas.
Em Ouro Preto morou na República Boite Casa Blanca, página 104 do livro
República dos Estudantes. Aos familiares e amigos nossos sentimentos de pesar e
conforto.
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