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A³EM - SEMOP-BH
Associação dos Antigos Alunos da Escola de Minas
Sociedade dos ex-alunos da Escola de Minas de Ouro Preto em BH.
INFORMATIVO Nº74 - Belo Horizonte – Novembro/2012
Encontros na Quarta-feira, Almoço no Minas II às 12:00 h.

30ª Diretoria da SEMOP BH 2012 – Eleita em 21/Dez/2011.
Presidente – Antônio Geraldo de Pádua Junior, Turma 1973
1° Vice – Floriano Garcia Costa – Turma 1964
2° Vice – Cláudio de Castro Magalhães, Turma 1974
3º Vice – Jorge Wilson Gonçalves Lessa, Turma 1975
Secretário – José de Matos Neto, Turma 1964
2° Secretário – Marcos José Soares, Turma 1973
Tesoureiro – Hugo Lukschal Soares, Turma 1964
2º Tesoureiro – João Epifânio de Andrade Lima, Turma 1962
Diretor Social – Fernando Antônio Peixoto de Villanova, Turma 1979
Diretor Social Adjunto – José Carlos Bicalho, Turma 1976
Conselho de ex-Presidentes: Presidente - Aloysio Sá Freire de Lima, Turma 1948
Vice-Presidente: João Batista Sabino, Turma 1951
Conselheiros: Geraldo de Almeida Fonseca, Turma 1951, Romero Machado Correa, Turma 1961, Ildeo
Fantini, Turma 1961, Cyro Cunha Melo, Turma 1962, Márcio de Carvalho Ferreira, Turma 1963.
Envie-nos noticias: www.semopbh.com.br

Nossa mensagem
Origem de nosso dístico um epítome de um trecho introdutório da Novum Organum-Acrópolis de Francis
Bacon, 1620:

"cum omnia per certia-simas regulas et.....facit et intelligit, quantum de naturae ordine,
opere vel mente, observaverit: nee amplius scit, aut potest......Dein globum forti malleo ad
duo latera adversa omplanavimus”.
Escola de Minas de Ouro Preto da UFOP uma história de 136 anos. Uma tradição que nos enche de
orgulho ter passado por Ouro Preto. Neste número iniciamos nosso Espaço para Colocações.
Vida longa para Escola de Minas! Viva Escola de Minas!

Diploma da Escola de Minas e Metalurgia da UFOP um diferencial e histórico, um de 1919 do Prof. Dr.
Djalma Guimarães e o outro de 1979, semelhantes em papel vegetal/pergaminho com pequenas
mudanças de nome separados por 60 anos de história e tradição que valorizam nossa história de nossa
centenária Escola de Minas que cresceu com o Brasil. Uma jóia rara de nossa Escola de Minas.
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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.

93º Livro “República Pulgatório”. Capa, CD e flipeta. Edição 2009, autor o ex-Aluno José César Caiafa
Júnior, Turma 1972.

Calendário Acrílico 2013/R$2,00,
Garrafa 136º Aniversário Escola de Minas/R$10,00.

Nossa missão é manter a chama da tradição “cum mente et malleo”.
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94º Livro: “A marca do Professor” A trajetória de Rinaldo Campos Soares, Turma 1963, Convite para o
Lançamento, O Livro e em visita à SemopBH.

Pinacoteca Emopiana: Aguardamos pinturas, desenhos, gravuras, aquarelas que retratam nossa
Escola de Minas de Ouro Preto, mencionando a quem pertence e quem é o autor, a foto em jpg.

61º Quadro:Tela em óleo de Zilda Gonçalves, 1985, na residência de José Ari Gomes Adeodato, Turma
1961.

Visite nosso site: www.semopbh.com.br
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Notícias da Escola de Minas, A³EM e Semops:




ANUIDADE da A³EM (CNPJ 18.295.766/0001-06): Aprovada na Assembléia da A³EM no dia
09/10/2011, às 15,30 horas, no Salão Nobre da Escola de Minas, CA²EM. Valor R$ 1,00 faça sua
adesão no site da Escola de Minas e participe das Assembleias no Doze.
Na ART, no campo denominado ENTIDADE, coloque 0019 – é o código da A³EM.
Opte junto ao CREA-MG pela A³EM , temos 2 conselheiros na Câmara de Geologia e Minas.
Aguardamos neste ano de 2012 a verba referente ao repasse da ART que nos ajudará ampliar
nossas ações, de acordo com a Resolução nº 1.032 de 30/03/2011 e a DN nº 30 do CREA/MG.

Museu da Escola de Minas em série televisiva de documentários sobre museus brasileiros que é exibida
nos canais de televisão da EBC, no programa Conhecendo Museus, que apresenta ao público os museus
do Brasil, seus acervos e as histórias, exibido na TV Canal Brasil sempre às 17 horas.
Museu de Ciência & Técnica da Escola de Minas/UFOP: Atividades, Programação e Informações:
http://www.museu.em.ufop.br-3559-3118
Semop-BA:

Semop-Rio: Jantar de Final de Ano - 23 de novembro de 2012, a partir das 21:00 horas até as 2:00 do
dia 24 - Restaurante ICARO, no piso térreo do Shopping Rio Sul - Bufê variado - Musica eletrônica
Custo estimado : R$ 140,00 por pessoa. E-Mail: semop.rio@gmail.com
Semop-Catalão-GO:
Semop-Vila Cabanos-PA:.
Semop-Oman
Semop-Vale do Aço

Quarta a Quarta na SemopBH

Fotos: 11ª Reunião da Diretoria da SemopBH, no dia 07/11/2012. Detalhe no 1.307º Encontro da mesa
de um lado o aniversariante João Epifânio, Aloysio, José Mendo e José de Matos, do outro Sebastião
Toledo, João Sabino, Geraldo Fonseca e Fernando Machado.
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Fotos: O aniversariante em 07/11/2012 João Epifânio com a esposa, Dª Vilma e sua filha Dulce. A turma
que cantou o parabéns.

Dia de autógrafo do Livro “A Marca do Professor” na SemopBH

Fotos do dia 21/11/2012: Rubens Viana, José Lúcio e Hugo Lukschal e Dª Conceição Soares autografando
o Livro sobre a trajetória de Rinaldo Campos Soares, Turma 1963, detalhe do 1.309º Encontro.

Fotos do dia 28/11/2012, 1.310º Encontro da SemopBH, na 1ª João Sabino, Cláudio Magalhães, Sergio
Barbosa da Silva, Edouard Miski e Renato Augusto Barbosa da Silva, na 2ª Pedro Garcia Marco Antônio
Lellis, Ronald, José Mendo, Marcelo Mendo e Fernando Villanova.
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Jantar de Final de Ano em 30 de Novembro de 2012
1.311º Encontro da SemopBH

89

Prestação de Contas
Pianista Leda Tavares...250,00
Vinho e Whisky.............695,90
1/2cx de CervejaExtra... 65,00
Reposição de Copos.... 28,00
Buffet.........................4.877,00
Total.......................... 5.915,90
89 Adesões............ 6.230,00
Saldo SemopBH........ 314,10
Convite de nosso Encontro de Final de Ano 2012.

A chegada, o encontro e gente alegre

Uma mesa alegre, mais encontro e reencontro

Mais encontros e papos e mesa alegre.

Muito sorriso e alegria. Viva 2012!
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Encontros e encontros.

Confraternização de gerações da Escola de Minas.

Mais festa, encontros e uma geral do Jantar.

Encontros, lembranças e a Turma de 1979.

Turma de 1963, alegria e lembranças.
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Lembranças de nossa Tradição de 136 anos de Escola de Minas

Prestação de Contas do Doze em 1963, os responsáveis pelo Doze eram os alunos do pnúltimo ano que
organizavam a festa cujo lucro era passado aos do último ano para custearem a formatura. (enviado por
Aldo Waney Ribeiro Grossi, Turma 1964)
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Homenagem da SemopBH à Fundação Gorceix, 52 anos de apoio à Escola de Minas
(fotos dos quadros com desenhos a lápis de José Alberto Alves de Brito Pinheiro, Turma 1966)

Dom Pedro II, idealizador da Escola de Minas, Claude Henri Gorceix, fundador, Amaro Lanari, Turma 1909,
Presidente Honorário da Fundação Gorceix.

Presidentes:1º) 60/62/65-Salathiel Torres, Turma 1929, 2º) 1962-Theófilo Marques Álvares da Silva, Turma
1933, 3º) 65/70-Raimundo de Campos Machado, Turma 1937, 4º) 70/76-Theodorico da Cruz, Turma 1931

5º) 76/80-Walter José Von Kruger, Turma 1938, 6º) 80/84-Nicodemus de Macedo Filho, Turma 1940,
7º)84/89-William Luiz Roberti Leite, Turma 1962, 8º)89/95-Amaro Lanari Junior, Turma 1937,

8º)95/99-Cássio Elysio de Figueiredo Damázio, Turma 1943, 9º)2000-Marco Antônio Palmieri, Turma 1978,
10º)2001/05/10/14-Cristovam Paes de Oliveira, Turma 1973.
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Medalha Djalma Guimarães-Museu Minas e Metais/Praça da Liberdade-BH

Medalha Djalma Guimarães, Homenagem ao Primeiro Aluno da Escola de Minas-UFOP e do DGIGC/UFMG de 2012; Foto 1)Pai da Tatiana, Antônio Geraldo, Turma 1973, Presidente do SINGEOMG,
Tatiana Alice Soares de Oiveira, Turma 2011, Professores da Escola de Minas Edson Tavaza e Antônio
Luciano Gandini, Turma 1982, Foto 2)Os homenageados com a Medalha Djalma Guimarães, 2012, Yaro
Moisés Parizek Silva, 35ª Turma 2011-DG-IGC/UFMG e Tatiana Alice Soares de Oliveira, 133ª Turma
2011-Escola de Minas-UFOP com o filho do Dr. Djalma Guimarâes, Luiz Raul Guimarães. Cerimônia
realizada no Museu Minas e Metais na Praça da Liberdade-BH em 10/Nov/2012, às 15,30 horas.
Agradecemos o apoio em nos enviar uma foto do Diploma do Dr. Djalma Guimarães, à Geóloga do MMM
Márcia Regina Carvalho dos Santos Guimarães.

História da República Arcádia. A República Arcádia surgiu em 1977 da união de estudantes de
cursos variados que com o mesmo objetivo resolveram alugar uma casa, dividir
as despesas e assim diminuir o custo de vida. Nascia o que poderia ter sido
apenas mais uma república particular em Ouro Preto. No entanto, essa república
desde seu nascimento, já demonstrava contornos de sua especialidade, pois até
então, não era comum que estudantes de cursos variados convivessem
organizados nas tradicionais repúblicas de Ouro Preto. Mas naquela casa da
Rua Antônio de Albuquerque, as coisas eram diferentes. Eram estudantes de
Engenharia, Farmácia e Direito convivendo de maneira tranqüila e dividindo uns
com os outros os melhores anos de suas vidas.
Hoje, com trinta e cinco anos de história, a República Arcádia ainda
encontra-se no mesmo lugar e a solidariedade, amizade e companheirismo de
outrora tem crescido juntamente com o passar dos anos. Já são cinquenta e oito
os ex-alunos, onze os ex-alunos homenageados, sete os moradores e infinitos os
casos e histórias que passam de geração a geração.
Contudo, entre todos esses casos um deles merece destaque. Merece
destaque por se tratar da forma como se tentou concretizar um sonho antigo que
povoava o pensamento dos Árcades de todas as gerações, de todos os anos. “Uma casa Própria”. Foi em
setembro de 1997, quando o antigo proprietário da casa onde se encontra a República Arcádia, não
demonstrando interesse em renovar o contrato de aluguel, trouxe aos Árcades a ameaça de perda de toda
sua história e tradição. Por esta época, descobrimos que havia uma casa da Universidade desocupada e
vimos, então, a possibilidade de salvarmos nossa história, nosso passado e garantirmos nosso futuro.
Foram várias as inspeções e as visitas noturnas para que pudéssemos analisar friamente a maneira
de realizarmos a ocupação. Em reunião traçamos os planos, que realizados de maneira precisa vieram a
nos levar para dentro da casa. Em poucas horas todos nossos móveis já estavam em casa e de mãos
dadas rezamos, agradecendo o sucesso da operação e pedimos a Deus que abençoasse nosso novo lar.
Era exatamente duas horas da manhã do dia seguinte, quando pregávamos com orgulho na nova casa a
placa de nossa República. Na época os moradores eram os seguintes: Sombra, Perninha, Da Lua, Bolota,
Kliança, Bikudo, Fissra e Requeijão, acompanhado dos amigos Amber Vision e Kokim. No entanto, apesar
da alegria momentânea e sucesso aparente, as coisas não eram fáceis, pois não tínhamos sequer o apoio
total dos alunos, posto que as mulheres entendessem não ser viável mais uma república masculina da
UFOP. Acabamos por nos retirar da casa invadida com promessas, nunca cumpridas de recebermos uma
moradia da Universidade.
74º Informativo da SemopBH-A³EM – Novembro 2012

11

Mas a frustração do fracasso cedeu lugar a um orgulho enorme que tomou conta de nós, pois
havíamos tentado retribuir à casa que nos proporcionou alguns dos melhores anos de nossa vida um pouco
de tranqüilidade e a certeza de imortalidade.
Contudo para quem é verdadeiramente Árcade, o futuro de nossa casa estará sempre garantido e a
República será sempre imortal, pois não fomos unidos por paredes ou por um teto, o que nos une é
amizade, a tradição e o respeito, e esses sentimentos não precisam de casa, precisam apenas de
retribuição.
Entretanto, a realização do sonho que antes tentado a tão duras penas, de modo quase clandestino,
se concretizou finalmente. No ano de 2004 com nossa união conseguimos financiar a casa. Cada ex aluno e
morador contribuíam mensalmente para pagar as noventa parcelas financiadas. Durante três anos o lucro
do carnaval foi revertido para o financiamento e no dia 28 de maio de 2007 tivemos a felicidade de quitar as
últimas parcelas. A Arcádia agora é nossa! Tal realização se deveu principalmente ao espírito fraterno que
unem todos aqueles que por aqui passarem e de que alguma maneira contribuíram para fazer desta
República um local único onde só quem morou ou mora sabe. A Gloriosa República Arcádia tem agora
assegurada a perpetuação de sua história, tradição e espírito fraterno na história de Ouro Preto.
Organização
No ano de 2000 foi criada a Associação dos ex alunos e moradores da República Arcádia
(AARCÁDIA)sendo administrada por Diretor, Vice-Diretor, Secretário-Tesoureiro e Vice-SecretárioTesoureiro, a serem eleitos em assembléia geral, respeitada a porcentagem de 50% (cinquenta por cento)
dos cargos destinados a sócios honorários e 50% (cinquenta por cento) destinados a sócios efetivos, como
descrito no capítulo quarto do estatuto da Associação.
Em períodos regulares são realizadas reuniões entre os moradores (sócios honorários) onde são
discutidos assuntos definidos em pauta. Em casos extremos é convocada a Assembléia Geral (Ex alunos–
sócios efetivos, moradores-sócios honorários). Nas reuniões periódicas designam-se responsáveis para
atuar nas diversas atividades da República. São exemplo delas a organização do Bloco da Praia, a
organização do “É pra Fechar” (festa beneficente para ajudar o Lar São Vicente de Paula), membro
representante na REFOP, Tesouraria da República entre outras tarefas provisórias como funções no
carnaval e na Festa do 12.(enviado pelo ex-Aluno Amâncio Ribeiro Rezende, Turma 1988).

Espaço para Colocações:
A SemopBH envolve ex-alunos e amigos da Escola de Minas com experiência e saber, de todas as área de
Engenharia que é um setor de maior valor agregado no desenvolvimento do Brasil. Em nossos encontros
semanais e em nosso informativo temos sempre o espaço para debate dos mais variado temas que pautam
o dia a dia da notícias e da vida de nós Brasileiros. Neste local colocaremos os desafios identificado e as
formulações para o desenvolvimento sustentável, mas sempre estaremos atentos em recordar e cultivar
nossas tradições de ex-Aluno da Escola de Minas de Ouro Preto da UFOP.
Tema 1: O Metrô de BH.
Será um sonho ou promessa para alguém pagar. Nos dias atuais vemos que o processo de licitação esta
em andamento e que no trecho onde será implantado encontram-se sendo feitas sondagens. Será que a
opção pelo metrô será:
a)em solo que na região é espesso, mas e a distribuição caótica dos serviços de esgoto, água, telefonia e
energia, seriam os obstáculos ou não estaria na hora de uma metrópole organizada?,
b)será na interfácie entre solo e rocha alterada, onde o fluxo do lençol freático pode exigir maiores
despesas com a proteção do túnel quanto arisco de deslizamentos,
c) será na rocha fresca utilizando de perfuratrizes que avançam sem nehuma dificuldade em rocha fresca,
mas e o custo?
Colaboração de Milton Nogueira da Silva, Turma 1964:
“Conheço uma forma de financiamento e construção, com investimento ínfimo para a prefeitura. Vamos
discutir somente metrô ou também outras formas de mobilidade urbana? Vocês conhecem o sistema de
aluguel de carro "Car2go", já adotado em várias cidades européias?”
Em 4/Dezembro/2012 será feito um debate sobre o metrô no CREA-MG

Nota de Falecimento:
+É com pesar que informamos o falecimento no dia 19/11/2012 do nosso colega Engenheiro Metalurgista
Júlio Toshio Nakashima, Ponpoca, Turma 1975, morou na República Canaan. Trabalhou Usiminas, em
Ipatinga, em Santos na Cosipa e em Ouro Branco na Gerdau. Aos familiares e amigos nosso consternado
voto de pesar e solidariedade.
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Jantar de Final de Ano da SemopBH
Uma preparação para Boas Festas e Feliz 2013

A SemopBH no ano de seu 40º Aniversário a ser comemorado em 20/03/2012.
Adquira o Calendário de 2013, o valor é de R$2,00 por unidade.
Dezembro de 2012
Dia 19 - Posse da 31ª Diretoria da SemopBH 2013 – Presidente Floriano Garcia Costa, Turma 1964
Dia 19 – Assembleia Extraordinária da A³EM, às 12 horas no anexo do Restaurante do Minas II

A SemopBH esta em busca de colaborações para edição de 500 números do I Anais da SemopBH,
Informativos de Nº 01-Agosto de 2006 e Nº50-Dezembro de 2010, 250 páginas com 150 fotografias.
O Valor do Livro esta sendo quotizado e se você pode colaborar entre em contato.
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