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181º Informativo da SemopBH-A³EM – Outubro 2021 

 

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 181 - Belo Horizonte – Outubro/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 

39ª Diretoria da SEMOP BH 2021 – empossada em 06/Ago/2021. 
Presidente – Lauro Expedito Esteves Casaes, EMOP/1961 
1° Vice – Geraldo Rocha Filho, EMOP 1977    
2° Vice –  Francisco Lanna Leal, EMOP 1965    
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 – Patrícia Tonidandel Schettini, EMOP 1999 
Diretor Social Adjunto – Luiz Otávio Barbosa Leite, EMOP 1984 
Diretor de Comunicação – Fernando Antônio Peixoto de Villanova, EMOP 1979 
Conselho Consultivo: Presidente – João Batista Sabino, EMOP 1951 
Vice-Presidente:  José Ary Gomes Adeodato, EMOP 1961 
2ºVice-Presidente: Romero Machado Correa, EMOP 1961 
Conselheiros: João Epifânio de Andrade Lima, EMOP 1962, Luciano Tavares Siqueira, EMOP 1962, Lázaro 
de Freitas, EMOP 1963, Floriano Garcia Costa, EMOP 1964, 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 

 
Foto de Gorceix resgatada dos arquivos de Bujulev na França.  Convite do 145º Aniversario 

 No ano passado não tivemos o Doze, e este ano também, mas duas surpresas nos foram 
presenteadas. .A primeira o vídeo produzido pela Fundação Gorceix com a história e com o resgate de uma 
foto de Claude Henri Gorceix. A segunda o agradável resgate do Hino á Escola de Minas, de Flavio 
Stockler Queiroz Pimentel, composto em 17/07/1953, falecido em 1963 ainda aluno, cuja letra nos foi 
apresentada pelo antigo Aluno Cid Marcos Esteves Neves-EM/1960-im, que está em nosso Informativo da 
SemopBH Nº10 de Julho/2007. A música resgatada pelo saudoso Sebastião Peixoto Toledo-EM/1956, que 
nos deixou em março deste ano, cantada pelo Coral da UFOP na Assembleia do 140º Aniversário da Escola 
de Minas, noticiada em nosso Informativo da SemopBH Nº121 de Outubro/2016, este ano cantada na voz de 
Evandro Rolim na Turma 1976-https://youtu.be/e98d4_6dv_s,, acompanhada em órgão na Turma de 1975, e 
no sax de Fernando Versiani-EM/1960,  Ano que vem vamos ter um DOZE³ que promete.  

Veja o vídeo sobre Gorceix em: https://youtu.be/YeVbNns8Eno, 
 

3/Dezembro/2021 a partir das 20 horas Jantar de Final de Ano da SemopBH – MinasII  

http://www.semopbh.com.br/
mailto:semopbh@gmail.com
https://youtu.be/e98d4_6dv_s
https://youtu.be/YeVbNns8Eno
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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.  

 
172º Livro: Doação na ocasião do 145º Aniversário da Escola de Minas de um exemplar raro impresso 
em 1833 do livro “Pluto Brasiliensis” do Geólogo Wilhelm Ludwig von Eschwege, alemão que viveu 
no Brasil de 1810 a 1821. Doação à Biblioteca de Obras Raras da Escola de Minas ao Diretor Prof. 

Issamu Endo pelo Antigo Aluno José Murilo Mourão-EM/1976. 
 

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.  126º Quadro:  

 

A SemopBH retornamos em 09/07/2021, em Outubro como foi: 
 

  
Convite para o almoço do Doze dia 08/10/2021. Brinde da SemopBH mouse pad. 

 

  
Dia 08/10/2021 Comemoração do 145º Aniversário da Escola de Minas de Ouro Preto, com bolo, 

espumante e brinde. Vida longa Escola de Minas! 
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 !) Engenheiros DIAMANTES: Edouard, Epifânio, Prof. Orlando Euler, Lauro Casaes, Fabiano, Marco Antônio 
e Fontenelle. 2) Bigonha, Lamas, Lauro, Marcus Lemos, Hugo, Lázaro, Aldo Grossi, Wilson, Marcelo, Jorge 
Lessa e Francisco Rolla. 

 
Pós Doze, a visita do José Murilo-SemopES e do Diretor Social da AAAEM Waldemar,  Epifânio, Rocha, 

Lázaro, Murilo, Bicalho, Fontenelle, Lessa, Cláudio, Edouard, Lauro e Hugo. 
Continuamos com nossos Encontros semanais às Sextas-feira venha conferir. 

Dia 03/12/2021 vamos ter nosso Jantar de Final de Ano, participe. 
 

Aniversariantes no mês de Outubro/2021 

              
Adilson Rodrigues da Costa-1978, Álvaro Lúcio-1949, Ariel Soares D’Alessandro-im-1961, Edna 
André Santos-1990, Cláudia Aparecida Nonato-1988, Felipe de Souza Cardoso-Econ-2011,  

     
 Geraldo Fernandes Machado-1981, João Pignataro Pereira-1970, José Carlos Danza Enrico-1978, 

José Lamas Chaves-1973, José Murilo Mourão-1976, Lauro Expedito Esteves Casaes-1961,  

      
Márcio Abade Dettogni-1998, Márcio Damázio Trindade-im-UFMG/1962, Márcio Rogério von Kruger-
1968, Marco Aurélio Jardim da Costa-1971,Olintho Pereira da Silva-im-1961, Osamu Takanohashi-

im-1965, ,  
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Osmar Fritscher Puperi-im-1981, Paschoal Geraldo Schettini-1967, Paulo Márcio Rodrigues 

Carvalho-1968, Paulo Roberto Secco-1973, Romero Machado Correa-1961, Sérgio Jorge Saliba-

1973 e Wanderley José Lopes 1979.  (segue ao nome o ano de formatura, im-in memorian). 
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 1930, 54 anos da criação formaram-se em 52 turmas 545 profissionais: 364 de Engenharia de Minas, 
a partir de 1892 com regalias em Civil , 124 Agrimensores, 40 Engenheiros Geógrafos e 17 Químicos 
Industriais..  
Na 8ª Turma 1886 formaram somente 2 Agrimensores.(52 Turmas e 51 Turmas de Engenheiros) 

1930- 51ª Turma EMOP-Engenheiros de Minas e Civis: IS-181/Outubro/2021 
Afonso Scarlatelli, nascido em Minas Gerais, foi empreiteiro de obras no Estado de Minas 
Gerais, Álvaro de Paiva Abreu, nascido em Araxá/MG, foi engenheiro da General Eletric, 
no Rio de Janeiro, depois do Fomento da Produção Mineral, Chefe do Laboratório de 
Química., Antônio Alexandre Bayma, nascido em Codó/MA, foi Prefeito Municipal da 
Capital São Luiz/MA, Diretor de Obras Públicas do Estado do Maranhão, engenheiro do 
Estado do Maranhão, Administrador do Serviço de Águas, Esgotos, Luz, Tração e Prensa 
de Algodão, da Capital, Diretor da Estrada de Ferro São Luiz/Teresina, vereador, em duas 
legislaturas à Câmara Municipal de São Luiz/MA, Antônio Fusaro Filho, nascido em 
Ubá/MG, foi Construtor em Ubá, engenheiro, engenheiro chefe e gerente das Companhias 
Carbonífera de Urussanga e Minas do Rio Carvão em Santa Catarina, Carlos Gomes Filho, 
nascido em Campos/RJ, foi engenheiro da Cia. Siderúrgica Belgo Mineira-Sabará, ocupou 
o lugar de chefe do Bureau d‘Études, engenheiro da divisão de Geologia e Mineralogia e 
Conselheiro da Usina Mineiros em Campos/RJ, foi avaliador da Carteira Industrial do B. do 
Brasil, publicou “Hulha branca e o seu aproveitamento”, “Estudos geológicos no município 
de Campos”,  “Chapada do Araripe- Pernambuco” e “Faixa Litorânea pernambucana”, 
Ismael Costa Pereira, nascido em Belo Horizonte/MG, foi Engenheiro da Secretaria da 
Viação e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais; Prefeito Municipal de Campos 
Gerais/MG e de Parreiras/MG, foi engenheiro do Departamento de  Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais, Jaime Benedito de Araújo, nascido em Rio Pomba/MG, foi 
Engenheiro da Cia. Siderurgia Belgo Mineira e do Laboratório da Produção Mineral, Belo 
Horizonte, João Carvalho de Aragão, nascido no Ceara, João Miranda, nascido em 
Bambuí/MG, trabalhou na Cia.de Mineração de Ouro de Passagem de Mariana, e foi 
Engenheiro do Fomento da Produção Mineral, José Ferreira de Moraes Filho, nascido em 
Mariana/MG, foi Engenheiro da Prefeitura de Miraí, da Cia Construtora Procópio Ladeira & 
Cia. Ltda, avaliador do Banco do Brasil em Juiz de Fora, Vice-Diretor e Diretor da Escola de 
Engenharia de Juiz de Fora e professor de Mecânica Aplicada-Bombas e Motores 
Hidráulicos, Luiz Holanda Montenegro, nascido em Iguatu/CE,  engenheiro da Inspetoria 
Federal de Obras Contra as Secas, Presidente do Conselho Rodoviário do Estado do Ceará, 
Diretor do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Ceará, sócio da firma “ 
Montenegro & Cia-Comércio e Industria, Nero Passos, nascido em Ubá/MG, engenheiro de 
minas da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Departamento Nacional da Produção 
Mineral e Otavio Barbosa, nascido em Ituverava/SP, Geólogo Assistente do Serviço 
Geológico e Mineralógico do Brasil, Engenheiro de Minas da Divisão de Fomento da 
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Produção Mineral, DFPM, professor catedrático de Geologia da Escola Politécnica da USP, 
publicou mais de 100 trabalhos científicos na área das Geociência, sua perspicácia 
geológica o induziu a projetos pela PROSPEC S.A. e CPRM, atual Serviço Geológico do 
Brasil, que resultaram em grandes minas de Nióbio e Fosfato, “Chaminés Alcalinas do 
Triângulo Mineiro”, e Projeto Marabá/PA que forneceu informações que reultaram no 
grande Projeto Carajás, com minério de Ferro, Ouro e Cobre. 
 “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) 

Envie  seu NOME onde NASCEU e um breve CURRICULUM, para compor o nossa 2ª Edição do Livro   
“Escola de Minas. A tradição de ser ex-aluno”. A ser editado para o Doze do Sesquicentenário. 
Notícias Semopianas: 

    
Homenageados no 145º Aniversário da Escola de Minas: Engenheiro Destaque 2021 pela A³EM-
Rodrigo Alvarenga Vilela-EM/1994, Medalha “Escola de Minas” Prof. Cristovam Paes de Oliveira-
EM/1973 e Prof. Antônio Maria Claret de Gouvea-EM1978, e Orador pelos Antigos Alunos Victório 

Siqueira-EM/1965 
As festividades do 145º Aniversário da Escola de Minas foram elaboradas pela Topázio Imperial 

Eventos, patrocinadas pela Fundação Gorceix, na plataforma digital  Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=wVF_37Yr-Dk  

Discurso do Antigo Aluno na comemoração do 145º Aniversário da Escola de Minas 
em 09/10/2021 

“É uma grande honra estar aqui para falar, em nome dos antigos alunos da Escola de Minas, nesta cerimônia 
comemorativa do 145º aniversário desta escola, sobre cujos alicerces foram criados os cursos de Engenharia 
de Minas, de Metalurgia e de Geologia que forneceram os primeiros profissionais destas áreas ao Brasil. 
Inicialmente gostaria de fazer um breve retrospecto sobre aquela época (145 anos atrás): A Revolução 
Industrial, iniciada em 1776 com a máquina a vapor de James Watt e completada em 1830 com a primeira 
locomotiva sobre trilhos, criada por George Stephenson, estava mudando o mundo. A Grã Bretanha, com suas 
enormes reservas de carvão e onde tudo começou, estava à frente e era a nação mais rica e poderosa, 
produzindo mais carvão e mais ferro do que o resto do mundo somado. Os EEUU, recém saídos da guerra 
civil, ainda estavam longe de absorver os progressos da nova era: embora dispondo de ricas reservas do 
carvão mineral, ainda tiravam da lenha o dobro da energia que tiravam do carvão. Mas os EEUU estavam 
mudando rapidamente: em 1873 foi criada a Colorado School of Mines e ao final do século a produção de 
carvão americana já era maior que a da Grã Bretanha. Como se vê, a mineração e o uso do carvão mineral, 
foram o grande motor da revolução industrial, do enriquecimento britânico e do começo do desenvolvimento 
americano. Estava demonstrada a grande relevância que seria alcançada pela Engenharia e Economia 
Mineral no futuro. O Brasil tinha vivido o fabuloso ciclo do ouro, do qual Ouro Preto é a relíquia mais preciosa 
mas ainda era um país marcantemente rural. Contudo, fruto do conhecimento e visão de nosso Imperador 
Dom Pedro II, e da competência e dedicação do grande professor francês Claude-Henri Gorceix, foi instalada 
a Escola de Minas de Ouro Preto, a 12 de outubro de 1876; apenas 3 anos depois da famosa escola do 
Colorado. Os propósitos eram claros: desenvolver conhecimento na área da Engenharia Mineral como meio 
de se promover o desenvolvimento da Nação Brasileira. E essa linha de pensamento foi extremamente bem 
aplicada pelo Prof. Gorceix nos 15 anos em que dirigiu a Escola. Seguindo o modelo da já centenária Escola 

https://www.youtube.com/watch?v=wVF_37Yr-Dk
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de Minas de Paris, ele fixou com clareza que esta deveria ser uma escola de excelência no ensino, na pesquisa 
e nos trabalhos práticos, ou seja, uma escola onde seus alunos nunca dissociariam o rigoroso aprendizado 
científico, da experiência prática ou dos objetivos finais do estudo ou da pesquisa. Dizia o grande mestre: “As 
minas e os estabelecimentos metalúrgicos, serão os melhores livros de nossa biblioteca”. Tal 
sistemática ficou tão bem estabelecida por Gorceix que nunca deixou de nortear a formação dos engenheiros 
que saíram desta casa. E é preciso mencionar a experiência singular da vida em “Repúblicas”, tão 
característica quanto memorável para os estudantes que passaram por Ouro Preto. Longe das famílias esses 
jovens, ao mesmo tempo em que absorviam os conhecimentos técnico-científicos ministrados pela Escola, 
aprendiam a conviver e a compartilhar conhecimentos, enquanto desenvolviam amizades para toda a vida. E 
essa tradição se mantém nos tempos atuais. Desde 1878, quando se formou a 1ª Turma, esses engenheiros, 
fiéis ao conceito original de Pedro II, foram se lançando na busca de reservas minerais de valor e no 
estabelecimento dos projetos para sua exploração e conversão em metais e outros materiais de interesse para 
a sociedade. E assim, vale registrar que os engenheiros de Ouro Preto estiveram ligados às origens do 
desenvolvimento de quase todos os setores da economia mineral brasileira. -Na geologia e mineração, com 
destaque para importantes descobertas minerais, como a do nióbio de Araxá e para a implantação da Cia Vale 
do Rio Doce; -Na siderurgia: com a implantação de muitas unidades de produção de ferro-gusa em Minas 
Gerais, assim como na produção de aço de Monlevade, da Acesita, da CSN, da Usiminas, da Açominas  e da 
CST; -Na primeira produção de alumínio do Hemisfério Sul, feita aqui mesmo em Ouro Preto, em 1945; -Na 
descoberta de petróleo na Bahia e na plataforma continental brasileira; -No desenvolvimento de pesquisas 
radioativas, nas sondagens de solo e subsolo, na instituição do DNPM, da CNI, Sesi e Senai, etc; -E na difusão 
do ensino de engenharia através de grandes e renomados professores aqui formados. Foi com o trabalho 
daqueles pioneiros, a quem rendemos justas homenagens, mesmo sem citá-los nominalmente que se formou 
a tradição de excelência da Escola de Minas; mas é preciso deixar claro que quando falamos em manter as 
tradições, não significa acomodação ou qualquer tipo de imobilismo tecnológico. Ao contrário, entendemos 
perfeitamente que o mundo mudou desde o longínquo 12 de outubro de 1876, especialmente ao longo das 
últimas 6 ou 7 décadas. Ao final da 2ª Guerra tivemos os primeiros passos da ciência de computação que 
evoluiu rapidamente, levando o homem à lua nos anos 60 e à série de inovações de que dispomos hoje: 
Internet e as redes de comunicação; Automação; Carro elétrico; Inteligência Artificial e Tecnologia 5G. 
Similarmente à Revolução Industrial essa Revolução Computacional e de Comunicação já mudou novamente 
o mundo, com enorme impacto no cotidiano das pessoas, no comércio e na indústria. E logo surgiram novas 
exigências de controle ambiental, de sustentabilidade, de responsabilidade social, etc, assim como novas 
demandas: fontes alternativas de energia, aço e alumínio baixo carbono, hidrogênio verde, etc. Tudo isso 
descortina amplos setores para o desenvolvimento da engenharia, levando a ensejar sonhos de se buscar 
minérios no espaço, em asteroides possivelmente ricos em metais preciosos. Contudo é fato que ainda temos 
na Terra, os recursos requeridos para atender às demandas da sociedade, assim como é certo que grande 
parte desses recursos está no subsolo brasileiro. Paralelamente a toda essa evolução tecnológica, veio 
também a necessidade de modernização dos cursos de engenharia, assim como dos cursos de outras 
especialidades. E neste sentido enaltecemos o esforço com que a Direção da Escola de Minas, com apoio da 
UFOP e da Fundação Gorceix, vem mantendo razoavelmente bem atualizados, os cursos mais tradicionais 
de Geologia, Engenharia de Minas e Metalurgia, além da Engenharia Civil, enquanto foi organizando novos 
cursos, como os de Engenharia Ambiental, de Controle e Automação, de Mecânica, de Produção e de 
Arquitetura e Urbanismo. Igualmente louvamos a criação dos cursos de pós-graduação que aperfeiçoam e 
enriquecem toda a grade curricular da nossa Escola. A propósito é interessante notar que também a tradicional 
Escola de Minas do Colorado ampliou sua grade curricular, oferecendo hoje vários outros cursos além 
daqueles relativos à Engenharia Mineral, assim confirmando que é com a tradição do bom ensino e sempre 
em sintonia com a evolução tecnológica, que se poderá melhor atender às demandas da sociedade. E dentre 
essas demandas está o principal desafio de todas as nações do mundo moderno e que é a demanda por 
empregos. Temos muitas riquezas a explorar e temos engenheiros de ótima qualificação 
como os saídos daqui, para levar avante as difíceis tarefas de localizar as oportunidades e 
convertê-las em projetos economicamente viáveis. Precisamos então, mais que nunca, de 
atrair os investimentos necessários à materialização dessas oportunidades. Incentivos 
fiscais com prazo definido, como foi feito nos anos 80 para estimular a produção do 
alumínio no norte do Brasil, são uma boa ferramenta para tal atração: a Hidroelétrica de 
Tucuruí, as fábricas da Albras, Alunorte e Alumar e a própria energização do Maranhão e 
de todo o Leste do Pará, só puderam acontecer graças a esses incentivos. E eles já foram 
amplamente compensados. Contudo, ainda mais importante que incentivos fiscais, é dispor 
no país de um ambiente favorável a investimentos. Precisamos das reformas que darão 
condições de melhor equilíbrio fiscal ao governo e de maior estabilidade à economia. E 
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precisamos de um ambiente de absoluta segurança jurídica. Empreendedores, em qualquer país, querem 
conhecer as leis a que estarão sujeitos e querem acreditar que as mesmas são respeitadas e cumpridas. 
Como nos tempos de Pedro II, precisamos de desenvolvimento; e se pudermos contar com o ambiente 
favorável acima preconizado, é certo que a Engenharia Mineral poderá dar uma boa resposta a essa demanda 
e assim, além da geração de empregos, estaremos ampliando os benefícios de nossas riquezas minerais para 
o País, pois como aprendemos nesta querida Escola de Minas: “O bem mineral só tem valor a partir do 
momento em que é extraído; embaixo da terra ele não serve a ninguém””. Victório Siqueira-EM/1965. 

 
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 

Ação de Solidaridade à população menos favorecida: 

SemopBH apoia a SSVP-CarmoSion/BH CEF Ag 2426 Op 003 – Conta 0442-8 (Dutervil Geraldo de 

Magalhães/EMOP/1965 é Confrade Vicentino). 

 
Homenagem da Turma de 1975: 45 anos Safira – Brasão do ZeNelson, homenagem da Républica Verdes 

Mares a José Carlos Bicalho e o pin com o cristal de Safira. 

 
Tradição EMOPIANA; Engenheiros de Minas de 1973 defronte do Caixotinho no morro do Cruzeiro ao 
lado do Centro de Convergência e comemorando 48 anos de formados: João Batista Bicalho, Lúcio 

Cardoso, Sérgio Jorge Saliba e Antônio Geraldo de Pádua Junior. 

  
1)Homenagem no 145º Aniversario da Escola de Minas às Républicas.  

2)  Mauro Nogueira Fontenelle-EM/1968 comemorando no Itacolomi seus 79 anos de vida. 
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Nova Diretoria da AAAEM para o período de 12/10/2021 a 12/10/2025: 

Presidente: José Luiz Amarante Araújo-EM/1979, Vice-Paulo Roberto Pires-

EM/1985, Secretária: 1ª-Lúcia Cardoso Paixão-EM/1981 e 2º-Sérgio Correa Botelho-

EM/1991, Tesoureira: 1ª-Patrícia Tonindandel Schettini-EM/1999 e 2º Bráulio Araújo 

Rodrigues-EM/2012, Diretor Social-Waldemar Abreu Coelho-EM/1978, Diretor de 

Patrimônio-William Thomas von Kruger-EM/1981. Conselho Fiscal: Titulares e 

Suplentes: 1º-Aldo César de Albanes-EM/1969 e Arcelino Mendonça da Cunha-

EM/1979, 2º-Issamu Endo-EM/1980 e Luciana Corrêa Magalhães-EM/1999, 3º-Paulo 

Henrique Abreu Coelho-EM/1990 e José Alberto Naves Cocota Junior-EM/2005. 
 

Mensagem da SemopBH à Nova Diretoria da AAAEM em 08/10/2021: 

Guardiões da Casa de Gorceix: Aproveitando o clima festivo em homenagem aos 145° Aniversario 

da Gloriosa Escola de Minas, após ser informado sobre a eleição da Nova Dretoria da AAAEM; em 

um breve histórico de nossa caminhada, salientamos a necessidade do apoio de TODOS antigos 

alunos à causa de Revitalizar a Escola de Minas. Os presentes manifestaram intenção de apoiar a 

Nova Diretoria da AAAEM em todos os seus desafios....querem ser informados de todas as ações. O 

Prof Orlando Euller de Castro-EM/1960) e Fabiano Alves Cossich-EM/1961) afirmaram ser imperioso 

que a AAAEM seja de fato a voz dos Antigos Alunos! Viva a Escola de Minas! 

Saudades: 
 

 Com tristeza comunicamos o falecimento em 28/08/2021, em 
Uberaba/MG, do Antigo Aluno Engenheiro Civil Manoel Brasileiro 
Dias, 95º Turma EMOP/1973.  Natural de Campo Formoso/BA, foi 
empresário da construção civil em Uberaba. Em Ouro Preto morou na 
República Arca de Noé, página 69 do livro República dos Estudantes. 
Aos familiares e amigos nossos sentimentos de pesar e conforto. 
 

 Com tristeza comunicamos o falecimento em 8/09/2021, em Belo 
Horizonte, do ex-Aluno Engenheiro de Minas Cesarino Goes 
Cavalcante, 91º Turma EMOP/1969. Natural de Macapá-AP 
trabalhou toda sua vida profiisonal com minério de ferro na Mina da 
Alegria da Samitri/Vale, em Mariana. Em Ouro Preto morou na 
República Adega, um dos fundadores, página 53 do livro República 
dos Estudantes. Aos familiares e amigos nossos sentimentos de pesar e conforto. 

 
 Com tristeza comunicamos o falecimento em 27/09/2021, em Belo 

Horizonte, do ex-Aluno Engenheiro Geólogo Sebastião 
Scaramussa, 98º Turma EMOP/1976. Em Ouro Preto morou na 
República Casanova, um dos fundadores, página 120 do livro 
República dos Estudantes. Aos familiares e amigos nossos 
sentimentos de pesar e conforto 

Vamos nos cuidar para passar essa pandemia com vida. 

 
Noticias da Fundação Gorceix acesse: https://www.agenciapool.com.br/news/newsfg.ano6.n26.pdf 
 

Jantar de Final de Ano da SemopBH em 03/12/2021, sexta feira a partir das 20 horas até 24 horas, 
com o som do Trio Marzano. 

https://www.agenciapool.com.br/news/newsfg.ano6.n26.pdf

