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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 172 - Belo Horizonte – Janeiro/2021 

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 2020/2021 – 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 - 2021 - 145º Aniversário da Escola de Minas de Ouro Preto–UFOP 
                 Visite nosso site: www.semopbh.com.br e Envie-nos notícias: semopbh@gmail.com 

 
150 Informativos com muita notícia de alunos, ex-alunos e da Escola de Minas de Ouro Preto-UFOP 

Onde estão todos ex-alunos da Escola de Minas? é a questão. 
Iniciamos o ano de  2021, Vida longa Escola de Minas de Ouro Preto-UFOP, devido a pandemia do 
Corona vírus, nossa Diretoria e Conselho Consultivo com ex-Presidentes se manterá até ao retorno de 
nossos Encontros semanais, de acordo com o Art. 18º de nosso Estatuto. 

Se todos puderem dar uma contribuição voluntária poderemos diminuir as necessidades de 
quem precisa do próximo através das atitudes solidárias da Fundação Gorceix a população carente de 
Ouro Preto, também colaborar para que tenhamos o espaço da Casa dos Antigos Alunos onde é 
sediada a AAAEM mantida de forma a receber nossos encontros e nossas reuniões. 

Temos de nos aplicar para demonstrar a toda(o)s aluna(o)s e antiga(o)s aluna(o)s a importância de 
ser ex-aluna(o) da Escola de Minas de Ouro Preto célula mater da UFOP com sua co-irmã Escola de 
Farmácia. É muito triste ouvir sou formado na UFOP e esquecer a Escola de Minas e do apoio da Fundação 
Gorceix, está faltando uma conscientização da importância dessas entidades.  

http://www.semopbh.com.br/
mailto:semopbh@gmail.com
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Faça sua inscrição na AAAEM, a ficha encontra-se no site. Análise sua contribuição Anual Voluntária 
à AAAEM, divulgue o Projeto de Restauração da Casa dos Antigos Alunos, e a participação no Doze de 
2021.... compensando o de 2020 e o distanciamento... 

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, talvez em 2026 com todas Turmas até 2025. 

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

 
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: “Trajetória de um Homem Público” por Dilson Barreto. A biografia do Antigo Aluno José 

Rollemberg Leite, EMOP/1935, Professor Catedrático de Matemática e Química e Conselheiro da 
Universidade Federal do Sergipe, Estado onde foi Governador em 1947/1951 e 1975/1979 e Senador de 

1965/1969.  
 

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:o ultimo. 

 
Janeiro de 2021 renovamos a esperança com distanciamento e medidas preventivas até que a 

vacina..enquanto isso saudades... 6 – 13 – 20 – 27 de janeiro de 2021   
 

Aniversariantes no mês de Janeiro/2021 
 

 
Antônio Pinto de Almeida Netto-1970, Geraldo de Almeida Fonseca-1951, Geraldo Rocha Filho-1977, Hélder 
Zenóbio-1956, Ignez Gomes-1970, Jacyr Magri-1965,  

 
Jairo José de Siqueira-1965, João Batista Sabino-1951, José Eduardo Buschinelli Mamede-1971, José 
Roberto Carneiro-im-1966, Lucas Carvalho Coelho-1988, Luiz Otávio Barbosa Leite-1984,   



172-3 
 

172º Informativo da SemopBH-A³EM – Janeiro 2021 

 
Marcone Jamilson Freitas Souza-1982 (15º Reitor da UFOP), Nelson Silva-1968, Newton Reis de Oliveira 
Luz-1973, Núbis de Queiroz Nunes-1979, Octávio Elísio Alves de Brito-1962, Orlando Euler de Castro-1960,  

 
Paulo Jacques Ponciano Gomes-1968, Ronald Fleischer-1965, Rubens José de Oliveira-1962, Ruy Lacourt 

Rodrigues-1986 e Sebastião Peixoto Toledo-1956. (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.  
Na 8ª Turma 1886 formaram somente 2 Agrimensores. 
1923- 45 ª Turma EMOP-Engenheiros de Minas e Civis: 
 
Américo Renné Giannetti- nascidoem Rosário/RS, trabalhou em Rio Acima, como engenheiro da Usina 
Siderúrgica, instalada, por seu pai, transferiu se para o setor de engenharia de estradas no trecho BH-Rio, e 
outras vizinhas em 1933 empreendeu uma viagem de estudos à Europa, regressando ao Brasil, iniciou a sua 
atividade industrial, organizando a S.A. Metalúrgica Santo Antônio, Fábrica de Papel Cruzeiro S.A, Cerâmica 
Santo Antônio, Eletro Química Brasileira S.A antecessora da ALCAN, Imobiliária Mineira.S.A e Cia. Mineira de 
Estradas e Construções, até 1947, quando, passou a exercer as funções de Secretário da Agricultura, Industria 
e Comercio do Estado de Minas Gerais. Exerceu vários cargos em sindicatos patronais fundador e primeiro 
Presidente da FIEMG, foi Prefeito de Belo Horizonte-1951/54. Vários trabalhos publicados e tem sua obra 
descrita no livro “Ventos do Sul nas Montanhas de Minas”, sua biografia, Cicero Cerqueira Pereira, nascido  
em Carandaí/MG, Empreiteiro de obras, Engenheiro do Estado de Minas, Professor Catedrático Escola de 
Minas-UB e UFMG, fundador da Escola Técnica Álvaro da Silveira, foi fabricante de gasogeneos a carvão e 
madeira, Edson Gonçalves, nascido em São João Evangelista/MG, foi Engenheiro do Estado de Minas 
Gerais, Francisco de Paula Assis Figueiredo, natural de Ouro Preto, Construtor das Usinas Hidrelétricas, 
de rodovias em Minas, Prefeito de Poços de Caldas, 1931/39, foi Diretor da SOTREQ, da FNV-Fabrica 
Nacional de Vagões e da Refinaria de Petróleo União-1954/56, Francisco Saturnino de Brito Filho- nascido 
em Campos/RJ, trabalhou no escritório de Engenharia e Civil e Sanitária de seu pai Francisco Saturnino 
Rodrigues de Brito, com trabalhos de redes de água e esgotos em várias cidades, foi professor Catedrático 
da Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil, publicou “Tratamento Químico e Filtração rápida 
de Águas pa uso potável”, José Alves Braga, nascido em Livramento de Aiuruoca/MG, Engenheiro da 
Diretoria da Viação e Obras Públicas do Estado do Espirito Santo, trabalhou, em comissão na estrada de Ferro 
do litoral. Foi delegado do estado do Espirito Santo ao 4°Congreso Brasileiro de Estradas de Rodagem 
(dezembro de 1926). Publicou relatórios e artigos técnicos com inédita memória sobre o abastecimento de 
água em Vitoria/ES, José Augusto de Almeida, nascido em Recife/PE, foi Engenheiro do Departamento 
Nacional da Produção Mineral, José Barbosa da Silva, natural de Ouro Preto, trabalhou na construção do 
alto forno da Usina Siderúrgica de Caeté/MG, fez especialização na europa na Usina da ARBED em 
Luxemburgo, e Usinas da França e BelgicaDERB, fundou a Escola Técnica de Mineração e Metalurgia de 
Ouro Preto, foi professor de Metalurgia, Siderurgia e Metalografia,  e o 8º Diretor da Escola de Minas, Luiz 
Porto Maia, nascido em Leopoldina/MG foi Engenheiro da Prefeitura de Belo Horizonte e Professor da Escola 
de Arquitetura da Universidade de Minas Gerais, Miguel Mauricio da Rocha, nascido em Maceio/AL, foi 
professor de Cálculo Infinitessimal na Escola de Minas e Catedrático da da Faculdade de Filosofia da 
Universidade de Minas Gerais, publicou vários trabalhos  nos Anais da Escola de Minas, Ney Chrisostomo 
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da Costa, nascido em Pelotas/RS, Trabalhou no Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, como Geólogo 
nos Serviços de Sondagens de carvão de pedra e petróleo e na direção do Laboratório de Química, foi 
Professor Emérito em Geografia Econômica e Geometria Descritiva das Escolas e Faculdades da PUC-RS, 
vários artigos publicados, Oscar Von Benetzeen Rodrigues- nascido em Natividade/GO, diplomou0se na 
Escola de Farmácia de Ouro Preto, Engenheiro do Estado de Minas Gerais,Otavio Rodrigues Alves- nascido 
em Rio Novo/MG, foi Prefeito do Município de Tombos/MG, Petrônio de Almeida Magalhães, nascido em 
Campo Belo/MG, Empreiteiro de Obras, Industrial no Rio de Janeiro. 
 

“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) 
 

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 com uma grande comemoração o 145º 
Aniversário da nossa querida Escola de Minas de Ouro Preto, o convida para coopatrocinar as festividades  
A sua LOGOMARCA será inserida em um Banner que será exposto nas Comemorações do 145º Aniversário.e 
em divulgações no Site, Instagram e Facebook  da A3EM. 
O valor deste investimento é de R$5.500,00, dando direito à dois ingressos para participar do baile. Condição 
de desembolso: Cinco (5) parcelas de R$1.100,00, a partir de 15/03/2021. 19 empresas já participam. 
Antecipamos agradecimentos. (Consulte a A³EM e a Comissão do Doze 2021) 

 
Notícias EMOPIANAS: 

A MATEMÁTICA  DO  PASTEL: Corriam os anos dourados de 1961 a 1964 na cidade de Ouro Preto, a antiga 
Vila Rica dos Inconfidentes e, também naquele tempo, joia preciosa no portfólio turístico brasileiro. Oito 
garbosos jovens de 20 anos habitavam uma casa situada no bairro das Lajes (na saída para a cidade de 
Mariana), que fora transformada em república de estudantes pelos referidos moradores, uma vez que todos 
estavam há pouco na cidade, precisavam de residência e o destino se incumbiu de os reunir num grupo coeso, 
harmônico e fraterno. Sim, eu era um deles. Tal república foi batizada com cerveja, pinga e foguetório, no dia 
21 de setembro de 1961 com o nome de “Território Xavante” (TX) em homenagem aos abundantes goianos 
que, com maioria esmagadora, venceram o plebiscito para escolha do nome e do logotipo que seriam as 
marcas registradas daquela casa nos, até agora, 60 anos de existência. Os dois mineiros (eu, um deles) 
aceitamos democraticamente as escolhas e sempre nos orgulhamos do arco e da flecha que vem decorando 
a Rua Conselheiro Quintiliano nestes mais de meio século. Recém aprovados no vestibular para a Escola de 
Minas de Ouro Preto (EMOP), escola que beirava seu centenário, imaginada por Dom Pedro II e inaugurada 
e dirigida pelo Geólogo francês Claude Henri Gorceix, em 1876, a convite do imperador brasileiro, aquela 
instituição era muito procurada pela juventude estudantil brasileira, uma vez que seu diploma era a garantia 
de competência e de total conhecimento das engenharias minerais ali lecionadas. O emprego para os ali 
formados era uma mera questão de poucas semanas, se não fosse garantido antes mesmo da formatura, 
como acontecia com a Petrobras e a Usiminas que, famintas por engenheiros brasileiros, se antecipavam em 
garantir a contratação do maior contingente possível oriundo daquela instituição de ensino. Em tempo: não 
existia a Universidade Federal de Ouro Preto e a EMOP era uma unidade de ensino superior autônoma, que 
respondia diretamente ao Ministério da Educação. A Escola possuía um restaurante (REMOP), subsidiado, 
que cumpria fielmente a sua finalidade de fornecer almoço e jantar para seus alunos a preços baixíssimos se 
comparados aos praticados pelas pensões da cidade; e nem se fale em restaurantes, pois, se havia um ou 
dois para atender os turistas, já seria uma fartura. Havia apenas um inconveniente com o REMOP: aos 
domingos não havia jantar. Afinal, as cozinheiras, servidoras, limpadoras e demais empregados também 
precisavam de seu descanso remunerado e, assim, no dia do Senhor, o almoço era transformado em 

mailto:carloschagas@casadaculturabrasil.com.br
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ajantarado, o que, para os nossos estômagos era uma tortura: o aparelho digestivo de jovens de 20 anos 
trabalha ininterruptamente, e nunca soube que dia da semana o calendário marcava. Paralelamente, se havia 
na nossa vida em Ouro Preto uma obrigação religiosa, da qual a ninguém era permitido escapar, era a sessão 
de cinema aos domingos, 18 horas, no Cine Vila Rica, cujo salão lotava naquele horário com filas intermináveis 
do lado de fora, que precediam a exibição e que serviam também como ponto de encontro para comentários 
acerca do filme e ser mostrado. A época era a das superproduções hollywoodianas, exibidas em 
Cinemascope, uma inovação espetacular que a mágica invenção dos irmãos Lumière acabara de receber. 
Aqueles que tiveram a sorte de assistir “Cleópatra” (Elizabeth Taylor), “Ben Hur” (Charlton Heston), “A Doce 
Vida” (Marcelo Mastroiani), “O Homem Que Sabia Demais” (Doris Day) e outros filmes do mesmo calibre, 
lembrarão imediatamente do sabor que havia naquelas duas horas ao cair da tarde do domingo.  Além de 
tudo, a película era precedida por desenho animado do infame Tom perseguindo o adorável Jerry, e nos dando 
ideias de inúmeras molecagens para ensinarmos aos sobrinhos nas férias. Não havia desculpa 
suficientemente sólida que justificasse a perda daquelas exibições, a não ser, é claro, uma prova de Química 
Física com o Prof. CBS, as 8:00 da manhã da segunda feira. Este era o lado bom e bonito da moeda. Mas, 
havia a outra face: o bilhete do cinema consumia todo o numerário que pagaria nosso lanche da noite e que 
substituiria o jantar. Era um ou outro: diversão ou alimento. Depois de algumas semanas de jejum aos 
domingos, percebemos logo que aquela situação não poderia continuar indefinidamente e, usando da sua 
prerrogativa de presidente, o decano da república TX me designou “cozinheiro” para produzir uma sopa de 
alguma (ou qualquer) coisa após a sessão do cinema. O custo do caldo, dividido por oito, seria certamente 
mais barato que oito lanches individuais. Resignado, fui para a cozinha que não possuía nem os apetrechos 
necessários para conter os ingredientes, quanto mais os modernos “caldo de carne Knorr” ou o “sazon”.  Servi-
me da única panela que encontrei e, dentro dela, despejei aquilo que me pareceu mais calórico para matar a 
fome de oito: água fria, sal, cebola picada, uma colher de óleo de soja e macarrão (muito macarrão para não 
faltar). Esperei a água ferver, mexendo esporadicamente e desliguei o fogão quando tudo parecia terminado. 
Chamei a turma e esperei que alguns se servissem para não correr o risco de ser a cobaia. Infelizmente foi 
um fracasso total. A “sopa” tornou-se um amontoado disforme, com gosto indefinido, que foi rejeitado por 
todos, inclusive por mim. Diante desta experiência melancólica, fui imediatamente defenestrado pelo 
presidente da república, que cortou, também, toda e qualquer verba para a natimorta sopa dominical. Assim, 
voltamos ao estado de avidez todo domingo após o regalo de um empolgante filme colorido no Cine Vila Rica. 
Como foi então que conseguimos passar os 4 anos em Ouro Preto, sair formados, com alguns colegas até 
mais gordos do que lá chegaram? Pois é. Estes dias, diante das restrições impostas pela pandemia (será?) 
do “corona vírus”, pus-me a meditar sobre aqueles tempos, aquela fome, aquele cafezinho solitário e 
requentado que ficava permanentemente num bule sobre o calor de uma mísera lâmpada de 40 W e que 
socorria nossos estômagos antes de dormir, quando então me lembrei de como apareceu a grande saída para 
aquela situação de fome no domingo à noite:  pastel. Passarinho era um dos 6 goianos que moravam na TX.  
Não; este não era o apelido dele, nem mesmo foi o codinome de “bixo” (com x) que ele recebeu dos veteranos 
durante o trote após o vestibular.  Passarinho foi um tratamento amigável que eu lhe apliquei desde cedo na 
república devido ao seu comportamento sempre meio aéreo, filosofo, descansado, calmo, nunca se 
apoquentado mesmo em situações escolares adversas, e além de tudo isso, dotado de um coração franco e 
sempre aberto as necessidades de terceiros.  E tem mais: corria entre os estudantes da Escola de Minas uma 
lenda de que nosso professor de Geologia do Brasil, prof. MTC, tinha uma memória tão prodigiosa que, quando 
estudante, arrancava, rasgava e jogava no lixo cada página lida da “benta” respectiva. Passarinho ia além; 
não precisava ler e muito menos se desfazer dos textos, porque bastava-lhe atenção às exposições das aulas 
para que ficassem gravadas em seu cérebro, “ad aeternum”, todas as informações nelas contidas. E olhe, 
meu leitor (a), a geologia dos nossos 8,5 milhões de km², que sobe dos pampas gaúchos até a interminável 
bacia amazônica, passando pelo multimineralizado Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, e registrando 
ocorrências e jazidas de infindáveis minérios, exige um bocado de fosfato e de estudo para saírem dos livros 
e se sedimentarem nas nossas cabeças. Pois num belo domingo após o filme, e já atravessando a nossa 
odisseia gastronômica, o Passarinho e mais uns dois ou três da TX, dirigem-se para o boteco do Zé de 
Arimáteia, pegado ao prédio do cinema. A lanchonete, de cardápio parco, era, entretanto, famosa por oferecer 
um pastel de ótima qualidade e frito na frente do freguês.  Passarinho, acho que já notando a nossa “pouca 
disposição” para pagar o lanche, nos ofereceu, a todos, um café acompanhado de um pastel que, àquela hora 
da noite, não seriam trocados nem por uma nota 10 (dez) numa prova da citada Geologia do Brasil. Desta 
iniciativa dele naquela noite, de pagar o repasto dominical, até ela tornar-se um hábito, sob o nosso 
entusiasmado incentivo, foi fácil e rápido. Praticamente todos os domingos, dali em diante, Passarinho 
assumiu a despesa do café com pastel no barzinho do Zé de Arimáteia para os colegas da TX que lá 
estivessem, numa demonstração de altruísmo que, hoje, tenho muitas dúvidas que ela possa ocorrer com 
facilidade nos meios universitários.  Com aquela atitude, ele angariou indulgencias de sobra, e não pode haver 
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dúvidas: seu lugar está garantido entre os anjos e os arcanjos que habitam o paraíso. O tempo então passou, 
os 4 anos acabaram e aquela vida de estudante chegou ao fim. Com nossos diplomas debaixo do braço 
tomamos nossos caminhos, os quais, coincidentemente, foram muito semelhantes: ambos aceitamos os 
desafios de penetrar a floresta amazônica farejando minérios para o Brasil, ele em Rondônia perseguindo 
cassiterita (minério de estanho) e eu no Pará no encalço de bauxita (minério de alumínio). A partir de então, 
continuamos a ter contatos anuais nas festas do “12 de outubro” (aniversário da Escola de Minas que em 2020 
estará celebrando seus 144 anos de fundação). Como já registrei em algum parágrafo anterior, passados 55 
anos dos fatos aqui narrados, o “corona vírus” (será?) me dá oportunidade de analisar, sob a ótica dos 
números, o montante que o Passarinho despendeu para aliviar minha fome nas noites de domingo em Ouro 
Preto. Para não ter que recorrer a transformações das moedas brasileiras no período (cruzeiro, cruzeiro novo, 
cruzado, cruzado novo, URV), o que exigiria calcular integrais triplas e equações diferenciais complexas, 
vamos utilizar valores de HOJE, em R$, e tudo se passará como se tivesse acontecendo agora. Então, vamos 
lá: Um mês tem 4 domingos. Nós ficávamos 8 meses do ano na cidade, portanto: 32 domingos/ano. O curso 
durou 4 anos: então, 128 domingos no total. Vamos abater 10% para faltas, viagens, doença, estudo, preguiça, 
etc. Restaram 115 domingos efetivos. Um pastel custa hoje R$ 2,60 numa boa pastelaria próxima do meu 
prédio em Belo Horizonte. Eu comia 1 pastel por domingo, logo, ele gastou redondos R$ 300,00 comigo nos 
4 anos. Como no filme “De Volta Para o Futuro”, saltemos rapidamente para o ano 2004, quando me estabeleci 
no apartamento em que resido hoje em Belo Horizonte. De lá para cá, meu apetite pelos pasteis aumentou 
consideravelmente, e, se adicionarmos o meu com o de um neto de 13 anos, que apelidei de “britador de 
mandíbulas” por razões óbvias, minhas compras semanais de pastel nunca ficam abaixo de 10 unidades. Uma 
vez firmada esta rotina, atraídos pelo cheiro inconfundível do popular salgado, foi muito fácil aparecerem 
“ajudantes” para dividir o pitéu comigo. Dois servidores do meu prédio, conhecedores dos meus hábitos, estão 
sempre “de plantão” para receberem seus quinhões, o que muito me agrada, pois estou tendo a oportunidade 
de proporcionar a terceiros aquilo que o Passarinho me ofereceu há mais de meio século. Diante da igualdade 
das duas situações, me ocorreu calcular, também, como andam meus gastos com pastéis oferecidos aos 
meus amigos. Fatos: Eu compro pastéis 1 vez por semana. O ano tem 52 semanas. Faz 16 anos que compro 
o salgado. Portanto, já fiz 832 compras. De cada uma, presenteei 2 pastéis. Foram, pois, 1664 pastéis doados. 
Vamos descontar os mesmos 10% para falhas nas compras: chegamos a 1500 pastéis, em número redondo. 
Ora, a R$ 2,60/pastel, meu gasto, até o momento, foi de R$ 3900,00. Diante deste número surpreendente, 
minha paz de espírito está completa em relação à taxa “pastéis doados/pastéis ganhos”. Agora, estou muito 
confiante de que, ao sinal do Senhor, não somente os anjos e os arcanjos, mas também os tronos, e até os 
serafins e querubins, estarão todos no Portal do Éden para me receber. Aldo Waney Ribeiro Grossi-
EMOP/1964. Julho de 2020. 
 
Saudades: 

 Com tristeza comunicamos o falecimento em 03/01/2021, em São Paulo/SP, do Antigo Aluno 

Engenheiro Geólogo José César Caiafa Junior, 94ª Turma EMOP/1972. Natural de 

Juiz de ForaMG, fez pós na FAAP-Fundação Armando Álvares Penteado, e mestrado 

na USP, participou do SINCOR/SP, era Corretor de Seguros.  Em Ouro Preto fundou 

a República Pulgatório, página 286 e 291 do livro República dos Estudantes, autor 

do Livro e CD “Pulgatório 40 Anos de História”, Edição 2009, noticiado no 74º 

Informativo da SemopBH-Novembro 2012. Aos familiares e amigos nossos sentimentos de pesar e 

conforto. 

 Com tristeza comunicamos o falecimento em 17/01/2021, em Timóteo/MG, vítima do Corona Vírus, 

do Antigo Aluno Engenheiro Metalurgista Luís Antônio Sader, 90ª Turma 

EMOP/1968. Natural de Governador Valadares/MG, trabalhou na ACESITA (Cia de 

Aços Especiais Itabira), de Engenheiro Industrial a Gerente do GEP (Grupo de Expansão 

e Projetos), após empresário na industrialização de produtos de aços inoxidáveis, foi 

fundador do Rotary Clube de Timóteo; e Secretário de Planejamento Econômico da 

Prefeitura de Timóteo, 1998-2001. Em Ouro Preto morou na República Ninho do 

Amor, página 244 do livro República dos Estudantes. Viúvo deixa os filhos Marcelo, Fernando e Luísa, 

aos familiares e amigos nossos sentimentos de pesar e conforto. 


