
171-1 
 

171º Informativo da SemopBH-A³EM – Dezembro 2020 

 

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 171 - Belo Horizonte – Dezembro/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 
                 Visite nosso site: www.semopbh.com.br e Envie-nos notícias: semopbh@gmail.com 
 

 
Um Pedido de Natal: Inserção do Brasão nas placas de identificação no Campus Morro do Cruzeiro da 
UFOP, do DEMIN, DEGEO e da Escola de Minas, e restauração das placas da Escola de Minas, estão 

apagagadas na véspera de nosso Sesquicentenário. 
. Mais um mês dezembro  fechando o atípico ano de 2020, Ano do Corona Vírus, que chegue a vacina 

que permita que retornemos com segurança e saúde aos nossos Encontros Semanais, matar a saudade que 
aumentou com o distanciamentom nosso 1.695º Encontro realizado em 11/03/2020 com 26 presenças 
 Faça sua inscrição na AAAEM, a ficha encontra-se no site. 

Envie  seu nome onde nasceu e um breve curriculum, para compor o nossa 2ª Edição do 
Livro já esgotado desde 2010,  “Escola de Minas a A Tradição de ser ex Aluno”.  

Este livro será editado para o Doze do Sesquicentenário da Escola de Minas em data 
a ser acertada, talvez em 2026 com todas Turmas até 2025. 

Neste período de alerta contra o Corona vírus Covid-19 apoie a população carente de 
Ouro Preto através da Fundação Gorceix, um ato de solidariedade é agradecimento. 

Saudações EMOPianas! 
Nº 1.695º foi o nosso Encontro em 11/03/2020...e chegou a pandemia. Saudades! 

http://www.semopbh.com.br/
mailto:semopbh@gmail.com
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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.  

 
163º Livro: “Unidades de Desaguamento” autoria de Cláudio Lineu Pereira Peixoto, EMOP/1985 (tema 

de sua Palestra na SemopBH em 08/09/2010, Informativo da SemopBH nº48 – Setembro/2010)  

 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.  

 
118º Quadro:na residência de Eden José de Rezende Dutra-EMOP/1968. 

 
Dezembro chegou o distanciamento é a nossa proteção até a vacina que esta para chegar... 

2 – 9 – 16 – 23-30 de dezembro de 2020   
 

Homenagem a 92ª Turma 1970 – EMOP -50 anos de história EMOPIANA de Glória 
 

 
Afonso, Arce, Prof. Antônio Gonçalves, Antônio Pinto, Armando, Bartolomeu(im) e César Rolim, 
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Prof. César Mendonça, Prof. Edézio, Ernesto, Francisco, Ignez(1ª Eng.Geóloga), Pignataro e José 

Andrade 

 
José Arthur, José Geraldo, José Oscar, Roosevelt, Serafim e Weber 

 

Aniversariantes no mês de Dezembro/2020 

 
Ângelo César Damião-1976, Antônio Landi Borges-1979, Antônio Pinto Ribeiro Neto-1966, Antônio Carvalho 
Filho-1975-sf, Ciro José Isaac-1962,  Antônio Cláudio Azeredo Lima-1964, Daniel D”Alessandro Araújo-
UFMG/2011,  

 
Dinésio dos Santos Almeida Franco-1971,  Farid Assi João-1984, Francisco Xavier Resende Rolla-1978, 

Gilberto Queiroz Silva-1978, João Marques Fernandes-1980, José de Matos Neto-1964,  

 
José Geraldo Arantes de Azevedo Brito-1981, José Pereira Botelho-1971, Luciano Tavares Siqueira-1962, 

Paulo Mendes-1955, Perouse Cardoso-1969 e Ricardo Dequech-1975. (segue ao nome o ano de formatura, 

im-in memoriam, sf-sem foto). 
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 1920, 44 anos da criação formaram-se em 42 turmas, 363 profissionais: 235 de Engenharia de Minas, 
a partir de 1892 com regalias em Civil , 101 Agrimensores e 27 Engenheiros Geógrafos.  
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Na 8ª Turma 1886 formaram somente 2 Agrimensores. 
1922- 44 ª Turma EMOP-Engenheiros de Minas e Civis: 
Alberto Façanha Sá, natural de Aguirraz/CE foi empresário da Construção Civil em Fortaleza, Amador 
Parreira Barbosa, natural de Formiga/MG, como prêmio recebeu uma viagem a Europa de aperfeiçoamento,  
visitando Mina de Carvão em Westphalia, montadora de carros para mineração Hochschule em Berlin e 
estagiou na Usina Phoenix Aktiengesellschaft, fabricação de fios de ferro, na Bélgica trabalhou na Acierie 
d’Angleur onde cursou na Universidade Siderurgia e Metalurgia. No Brasil trabalhou no setro ferroviário até se 
ingressar na Cia Siderúrgica Nacional, Dante Guimarães de Carvalho Sampaio, natural de Mariana/MG, foi 
político e fazendeiro de Mariana, Eustáquio José de Oliveira, natural de Juiz de Fora/MG, foi professor de 
cursos secundários, em Viçosa, Ouro Preto, São João del Rey e Belo Horizonte, tornou-se industrial no Rio 
de Janeiro, José Bawden Teixeira, natural de Mariana/MG, foi engenheiro de Obras do Estado de Minas, na 
secretaria de Agricultura, Industria e Comércio, foi prefeito de Cons. Lafaiete, Oliveira e Araxá, tornou-se 
membro do Conselho Estadual de Administração de Minas Gerais, José Belém Barbosa, natural de 
Franca/SP, foi engenheiro da Cia Eletrometalúrgica de Ribeirão Preto, passou para o quadro de engenheiros 
de estradas rodoviárias do Estado de Minas Gerais, foi Professor de Termodinâmica da Escola de Minas, José 
Carlos de Moraes Sarmento, natural de Juiz de Fora/MG, foi Industrial e Diretor da Cia Fiação e Tecelagem 
Moraes Sarmento em Juiz de Fora, foi administrador da The Leopoldina Railway Co. Ltd, publicou vários 
trabalhos de economia e finanças, José Ferreira Monteiro de Castro, natural de Além Paraíba/MG, 
engenheiro do Estado de Minas, na Usinada Paciência e depois da E.F. Leopoldina Railway, José Soares de 
Mattos, natural de Cachoeira do Campo-Ouro Preto, engenheiro e em seguida inspetor geral de Estradas de 
Rodagem do Estado de Minas, Prefeito de Belo Horiznte de 1933 a 1935, foi secretário de finanças do Estado, 
estudou os problemas das inundações de Araçuaí/MG, Diretor da da Divisão Pan-Americana de Estradas, 
participou da criação do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, publicou trabalhos voltados a 
estradas de rodagem e a propriedade de terras, José Zuquim de Figueiredo Neves, natural de São Vicente 
Ferrer/M, foi engenheiro do Estdo de Minas, Luciano Jacques de Moraes, natural Jaguaruçu/MG, diplomou-
se da E.S. de Guerra em 1935, foi geólogo da Inspetoria de Obras Contra as Secas, Diretor do Serviço 
Geológico e Mineralógico do Brasil, Diretor Depto Nacional da Produção Mineral, professor e Diretor do Depto 
de Geologia da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de São Paulo representante em 
mais de 30 comissões de estudos no Brasil e exterior, recebeu várias condecorações com destaque para 
Medalha de Ouro José Bonifácio em 1961 no XV Congresso Brasileiro de Geologia e a Medalha comemorativa 
do Cinquentenário da Escola de Minas em 1926, publicou mais 172 trabalhos de geologia, Manoel Isler Vieira, 
natural de Porto Alegre/RS, superintendente da mina de São Jerônimo da Cia E. Ferro  e Minas, gerente da 
Cia de Energia Elétrica Rio Grandense engenheiro da Empresas Elétricas Brasileiras, publicou calculo 
elementar de redes elétricas de distribuição, Mário Dufles Teixeira de Andrade, natural de Barbacena/MG, 
engenheiro da Cia Siderúrgica Mineira, depois do Estado de Minas, em estradas de rodagem, Olinto Vieira 
Pereira, natural de Minas Gerais, Ordalino Rodrigues dos Reis, natural de Ponte Nova/MG, foi engenheiro 
da Prefeitura de Ponte Nova, Oscar da Silva Lamarca, natural de Bicas/MG, foi engenhenheiro do Estado de 
Minas, oficial do gabinete da Secretaria de Agricultura e Diretor da Estrada de Ferro Paracatu/MG, Ramiro 
Rivera Miranda, natural de Resende/RJ, chefe da comissão de obras novas de abastecimentode água de 
São Paulo, chefe da sondagem da Itabira Iron, engenheiro da E.F. Sorocabana, onde chefiou equipes de 
estudo de combustíveis minerais, no Paraná e em São Paulo, Diretor da Usina Termoelétrica da Figueira, 
chefe da construção da Fábrica de Cimento Portland Itajaí, consultor de geologia da Sociedade Industrias 
Votorantim, chefiou estudos da Cimento Portland Mauá, Diretor da Mineração Norte do Paraná e Diretor da 
Cia Paulista de Cimento, diversos trabalhos técnicos sobre cimento, siderurgia, carvão mineral e petróleo., 
Sebastião Virgilio Ferreira, natural de Conceição do Mato Dentro/MG, chefe de distrito da Secrtaria de 
Agricultura, da Secção de Melhoramentos Municipais, de Serviços Urbanos, chefe do Serviço de Produção 
Mineral(1935), assessor do Instituto de Tecnologia do Estado de Minas Gerais, Professo Catedrático de 
Geologia (criador da cadeira) da Faculdade de Filosofia da UFMG, Prefeito de Cons. Lafaiete/MG (1945), entre 
trabalhos publicados “Seca no Norte de Minas”, Tomé Salgado Reis, natural de Rio Pomba/MG, engenheiro 
da E.F. Oeste de Minas, engenheiro responsável pelo calçamento e serviços de esgoto da Rio Branco de 
Minasengenheiro da The Aerchaft Operating Co.Ltd, nos serviços cadastrais do Rio de Janeiro, professor de 
Engenharia Rural da Escola Superior de Agricultura de Viçosa/MG. 
e Vírgilino Rosa, natural de Monte Carmelo/MG, foi engenheiro da Cia Belgo Mineira em Sabará e da 
Prefeitura de Belo Horizonte. 
Agrimensor: Antônio de Brito Junior 

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

Contribuição Anual Voluntária a AAAEM, valor sugerido R$100.00 
Campanha do Telhado da Casa do Antigo Aluno da Escola de Minas colabore  e envie o comprovante à 

Secretaria da A³EM.  ITAÚ – Agência 8119 – Conta 20.525-3 - CNPJ 18.295.766/0001-06 
 

 
Projeto de Restauração da Casa dos Antigos Alunos da Escola de Minas-CA²EM. 

 Contacte a A³EM se você pode conseguir um Patrocínio dedutível no Imposto de Renda. 
Gestor do Projeto: Carlos Wilson-Casa da Cultura (31)3498-7830/(31)8726-1309 – 

carloschagas@casadaculturabrasil.com.br 

A Comissão do Baile do DOZE de 2021, com o objetivo de realizar o maior Baile de todos os tempos, 
buscando resgatar um dos nossos maiores valores ainda presente no nosso imaginário, bem como prestar 
homenagem à nossa querida Escola de Minas de OuroPreto, que mudou nossas vidas para sempre!!! 
Oportunidade para reencontrar os grandes amigos e parceiros, para se abraçar e comemorar, Você ou sua 
Empresa pode colaborar para alcançarmos este objetivo, investindo neste projeto. 
Em contra partida daremos a divulgação de mídia da sua empresa em todos os Vídeos mensais a serem 
divulgados a ex-alunos de diversas gerações e segmentos de mercado e o nome de sua empresa estará 
sendo divulgado na lista de PATROCINADORES  até o mês outubro de 2021. 
 A sua LOGOMARCA será inserida em um Banner que será exposto nas comemorações dos Eventos Oficiais 
do DOZE , bem como, teremos divulgações permanentes no Site, Instagram e Facebook  da A3EM. 
O valor deste investimento é de R$5.500,00, dando direito à dois ingressos para participar deste evento 
histórico. Condição de desembolso: Cinco (5) parcelas de R$1100,00, a partir de 15/03/2021. 
Antecipamos agradecimentos, (Consulte a A³EM e a Comissão do Doze 2021) 

 
Notícias EMOPIANAS: 

 
Engenheiro Destaque 2020 da EMOP recebendo sua Homenagem em Lima: Engº de Minas 

Metalurgista Jorge Gustavo Cardenas de Castro-EMOP/1963 e sua esposa Lucha. 
 

Desbravando Brasília. Nunes, um Homem: Corria o primeiro semestre de 1958; eu estava no pátio do 
acampamento da obra de ligação de Belo Horizonte-Brasília, sub-trecho Rio S.Marcos/GO- entrada do Distrito 
Federal. Aproximou-se de mim um cidadão forte, com traços nítidos de nordestino, com uma carteira 

mailto:carloschagas@casadaculturabrasil.com.br
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profissional na mão. Peguei-a e vi que se tratava de um encarregado de lubrificação; então, disse-lhe: Nunes, 
vamos abrir uma nova frente de terraplenagem, Cristalina–Rio S.Marcos e vou aproveitá-lo como encarregado 
de lubrificação; respondeu-me: vou onde o Sr. me mandar, mas o Sr. tem um problema maior aqui; perguntei-
lhe: qual e ele respondeu-me tratar-se da cozinha. Aí, acrescentou: estes homens que estão lá, não são de 
nada; continuou; doutor já fui dono de pensão em beira de estrada e, modéstia à parte, entendo disto. Era tal 
a firmeza dele que fiquei convencido. Se o Sr. quiser fazer uma experiência, vou precisar:  um galpão de tanto 
por tanto, 20 mesas de 12 lugares, com os correspondentes bancos; acrescentando: o Sr. tem aqui um 
encarregado ótimo e mecânico excelente, que poderá cortar em chapa de 1/2 a chapa do fogão. Quando tudo 
estiver pronto o Sr. me arranja um caminhão, que vou a Brasília buscar umas cozinheiras. Ficando tudo pronto 
num sábado à tarde, procurou-me para autorizar a condução. Eu já estava deitado, domingo à noite, quando 
Nunes bateu na minha janela e disse: as cozinheiras estão aqui. A cozinha começou a funcionar nos trinques. 
Corria tudo bem e, então aconteceu. O encarregado do pessoal bateu na minha janela e disse: o Nunes acaba 
de matar um empregado na cozinha; respondi-lhe: ponha o defunto na caminhonete e mande para Luziânia e 
registre a ocorrência na delegacia policial, que já eu desço. Quando cheguei ao pátio soube que na realidade 
um operador estava só baleado e tomei conhecimento do que se passara. O rapaz que servia travessas no 
refeitório voltando à cozinha disse que estavam reclamando que o arroz estava duro; Nunes perguntou à 
cozinheira-chefe se mandara rapa de arroz para alguma mesa tendo ela respondido que não. Nunes então 
falou: este povo está querendo confusão; veio então para o meio do refeitório e disse: cambada de filhos da 
p., vou passar de mesa em mesa perguntando quem achou o arroz duro e então vou esfregar a travessa no 
nariz dele; se arranhar está duro, se não arranhar é porque não está duro. Foi de mesa em mesa perguntando? 
Como ninguém se manifestasse pediu que fossem para seus alojamentos e batendo a mão no peito 
acrescentou: confusão aqui é comigo. Mais tarde quando saia da cozinha um cabo de aço zuniu no ar; 
desviando-se do agressor deu-lhe um tiro e ele caiu ao chão. Era um operador que sentindo-se humilhado, 
resolveu ir à forra. Chegando à Luziânia para as praxes legais o motorista foi surpreendido pelo delegado que 
disse: este povo tem que ser tratado assim pois dias antes funcionários de outra Construtora derrubaram a 
cadeia para libertar colegas presos em bagunça na zona boêmia da cidade. Por João Batista Sabino-
EMOP/1951. (Empresário da Construção Pesada)          
 
Saudades: 

 Com tristeza comunicamos o falecimento em 290/12/2020, em Belo Horizonte/MG do Antigo Aluno 

Engenheiro Metalurgista Paulo Alberto Vilela Guimarães, 85ª Turma 

EMOP/1963. Toda vida profissional na USIMINAS onde iniciou no Controle de 

Laminação de chapas grossas, passou para coordenação de produtos semi-

acabados, e divisão de controle de processos e chegou a Diretor da Usina em 

Ipatinga/MG. Em Ouro Preto morou numa República da Metalurgia na Rua Direita, 

foi 16º Presidente da SemopBH 1991/1992. Aos familiares Maria Luiza e filhos 

Paulo, Márcio e Luiz, amigos nossos sentimentos de pesar e conforto. 

 Com tristeza comunicamos o falecimento vítima do Corona-vírus, em 

30/12/2020, em Ipatinga/MG sua terra natal, do Antigo Aluno Engenheiro Civil 

Edmilson de Souza Braga, Boca, 108ª Turma EMOP/1986. Era empresário do 

setor de construção em Ipatinga. Em Ouro Preto morou na República Casa 

Blanca, página 105 do livro República dos Estudantes, foi Diretor do REMOP. 

Aos familiares e amigos nossos sentimentos de pesar e conforto. 

 

Atitudes de Solidariedade: Faça sua Ação  
A Fundação Gorceix doou nesta semana de Final de Ano, uma mesa cirúrgica  ao 

Centro Cirúrgico da Santa Casa de Ouro Preto, que beneficiará milhares de 

pessoas, e o treinamento dos profissionais de saúde pela equipe técnica da Barffab, 

empresa especializada em equipamentos  hospitalares. 

O povo de Ouro Preto agradece.   

Particite solicite Boleto: contato@gorceix.org.br 

 

A Glória de ser ex-aluno da Escola de Minas de Ouro Preto, tradição de 144 anos! 

mailto:contato@gorceix.org.br

