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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 169 - Belo Horizonte – Outubro/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

Convite do 144º Aniversário da Escola de Minas e da 84ª Assembleia da AAAEM
Talvez não seria a hora, mas, estamos em uma crise sanitária que nos deixará marcas e
tristes lembranças mas, também nos mostra a importância da amizade e da solidariedade.
Quem passou por Ouro Preto aprendeu a ter no coração a lembrança de tempos as vezes
difíceis para cada um, e o prazer da vitória que oferece num mundo das diferenças um
ponto comum na vida...É ser ex-aluno da Escola de Minas de Ouro preto
Proteja-se vamos passar essa triste crise sanitária e livre do vírus.
Na era da informática o Primeiro Doze Virtual que seja o ultimo com o isolamento que tanto
nos deixa apreensivos. Ter passado pela Escola de Minas é uma tradição que mantem vivo
o espírito de Gorceix.
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 2026.
Saudações EMOPianas!
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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. 116º Quadro:ultimo
Biblioteca Emopiana: Aguardamos fotos de Livros que mencionam a Escola de Minas de Ouro Preto ou
cujos autores passaram pela casa de Gorceix.

161º Livro “Quadrilátero Ferrifero Avanço dos Conhecimentos nos últimos 50 anos” coordenado pela
Equipe Gestora do Centro de Estudos Avançados do Quadrilátero Ferrifero, criado em Abril/2018,
Prof. Issamu Endo, Prof. Fernando Flecha de Alkimin, Prof. Paulo de Tarso Amorim Castro e Prof.
Hermínio Arias Nalini Junior todos DEGEO/EM-UFOP.
Mais quatro Quartas Feira aumentando nossa saudade:
7 – 14 – 21 – 28 de outubro de 2020

Seria muita festa e muitos encontros, ficam para ano que vem.
Nossa Homenagem de Outubro aos SemopianosBH, 409 anos de história da Escola de Minas!

Ex-Alunos da Turma 1957-Antônio Pedrosa da Silva, João Geraldo Pessoa Filho e Valério da Silva
Fúsaro, “da Turma dos 7 Samurais da USIMINAS”, da Truma 1958-Maurício de Almeida Fonseca, e da
Turma 1959 Kleber Farias Pinto e Théo Amorim.

Aniversariantes no mês de Outubro/2020

Adilson Rodrigues da Costa-1978, Álvaro Lúcio-1949, Ariel Soares D’Alessandro-im-1961, Edna André
Santos-1990, Geraldo Fernandes Machado-1981, João Pignataro Pereira-1970, José Carlos Danza Enrico1978,
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José Lamas Chaves-1973, José Murilo Mourão-1976, Lauro Expedito Esteves Casaes-1964, 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-1961Osamu Takanohashi-1965, Paschoal Geraldo Schettini-1967, Paulo Márcio
Rodrigues Carvalho-1968, Paulo Roberto Secco-1973, Romero Machado Correa-1961, Sérgio Jorge Saliba1973 e Wanderley José Lopes-1979. (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.

“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)

Um Doze diferente por causa da crise sanitária pelo Corona vírus-Covid-19
Mensagem do Engenheiro Destaque em 2020
...”Nesta solenidade de saudação à nossa querida Escola de Minas, pelos seus
144 anos de vida, é justa e propícia a oportunidade para destacar a sua
importância no desenvolvimento do Brasil, e enfatizar o papel desempenhado
pelo imperador Dom Pedro II e pelo mineralogista francês Claude-Henri
Gorceix na conceituação e implantação desse admirável centro de ensino.
Transcorria a segunda metade do século XIX, quando o Brasil estava em pleno
ciclo do café. Nesse contexto, o Imperador Dom Pedro II, pessoa culta, bem
relacionada com cientistas da Europa e dos Estados Unidos, percebeu que o
Brasil tinha sua economia dependente, exclusivamente, da agricultura. Para diversificá-la e expandila, vislumbrou que seria necessário explorar as riquezas minerais do território nacional. Isso só seria
viável com a ajuda de profissionais das geociências, dos quais o Brasil não dispunha, naquela
época. Para o imperador, a única solução viável seria instalar um centro de ensino superior, para
cuja sede Gorceix escolheu a capital da província de Minas Gerais, daí advindo o nome da
instituição: Escola de Minas de Ouro Preto, onde o ensino das geociências se deu com a criação do
seu primeiro curso: o de Engenharia de Minas. A estruturação e a direção foram confiadas a ClaudeHenri Gorceix, que implantou a filosofia do ensino teórico e prático, altamente valorizada e expressa
em seu lema “CUM MENTE ET MALLEO”. No seu discurso de inauguração da Escola, Gorceix dizia:
“As minas e os estabelecimentos metalúrgicos serão os melhores livros de nossa biblioteca”. Desde
a abertura da escola, até as primeiras turmas encontrarem empregos, ligados à profissão de
engenheiro, longos anos se passaram. Dom Pedro II e Gorceix muito se dedicaram para manter viva
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esta obra fundamental, tendo enfrentado grandes dificuldades, de toda natureza, que a ameaçavam
de fechamento. Até que, finalmente, a semente plantada germinou e se tornou uma árvore frondosa,
cujos frutos foram excelentes engenheiros, que tiveram a missão de trabalhar para que o Brasil
recebesse o século XX, com o domínio de seu patrimônio mineral, fato que permitiu a instalação de
empresas mineradoras, metalúrgicas, siderúrgicas e petrolíferas que contribuíram decisivamente
para que o Brasil de hoje se encontre entre as nove maiores economias do mundo. Sim, senhoras
e senhores, a história provou que Dom Pedro II e Gorceix estavam mais que corretos. Isso nos
impele a seguir o seu exemplo para que a nossa Alma Mater mantenha a sua excelência, e continue
a ser a propulsora de progresso e bem estar deste nosso maravilhoso Brasil. Obrigado”, Jorge
Gustavo Cárdenas Castro-EMOP/1965 de Lima/Peru

https://www.instagram.com/tv/CGIySX0gUGI/?igshid=1qzj3xeof0gsu
Saudação à Escola de Minas pelos 144º Aniversário:
https://www.instagram.com/tv/CGIySX0gUGI/?igshid=1qzj3xeof0gsu

Filme no Instagram: Geraldo/1951, Valério/1957, Sarcineli/1960, Luiz Fernando/1962, Aldo/1964,
Eden/1968, Perouse/1969, João Armelin/1970, João Pignataro/1970, José Lourdes/1972, Villanova/1979,
José Antônio/1979, Wanderley/1979, Helder/1985, Maria Cristina/1988, José Margarida/1991, Aldemir/1993,
Daniel/2000, Annhele/2020 e Equipe Arcelor Mittal. Agradecemos as participações que atenderam nossas
solicitações. (Produzido pela Escola de Minas)

“Desde que me entendo por gente participo da Festa do 12. Aniversário da Escola de Minas. Sou
filha de um ex aluno (Paschoal Geraldo Schettini-EMOP/1967) com uma nativa, sou sobrinha,
prima e irmã de ex alunos (Leonardo Tainha da TX), então não tinha como fugir disso. Quando era
criança, lembro das Festas do 12 de Caeté, cidade onde moramos, e quase todos engenheiros da
siderúrgica onde meu pai trabalhava eram ex alunos também. Lembro deles fazendo discursos,
contando casos, bebendo todas e eu achando aquele povo velho muito doido. Hoje devo ter a idade
daqueles velhos doidos...Depois fui crescendo e lembro das idas nas repúblicas, na via sacra do
Seu Paschoal, que passava por todas as repúblicas pra rever os amigos! Aí então eu passei no
vestibular pra engenharia na Escola de Minas e hoje faço também essa mesma via sacra pelas
repúblicas com ele. Ele revendo os amigos da época dele e eu os meus. Só depois que comecei a
estudar lá entendi melhor esse espírito que só essa Escola tem. Da amizade entre as pessoas que
ali estudaram, o amor pela escola e pelas repúblicas, a empatia entre seus ex alunos de todas as
gerações. Lembro de um amigo que mudou-se para outra universidade e me disse que a diferença
era que em Ouro Preto todos eram colegas e amigos e na outra faculdade todos eram concorrentes.
Ninguém era solidário, não emprestavam nem o caderno pra aquele xerox salvador. Finas então
nem pensar... enquanto isso em Ouro Preto as repúblicas tinham até finários, armarios com livros,
provas e cadernos de gerações e gerações para ajudar nos estudos. Lá em casa tinha até um
saquinho com colas prontas..kkk...Talvez algumas pessoas não entendam e falem com um pouco
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de ciúmes da tal máfia Ouropretana. Uma pessoa uma vez me disse que ia me mandar em mais
reuniões de trabalho com certos clientes, porque as pessoas da outra empresa eram ex alunos de
Ouro Preto e quando ele ia sozinho apanhava muito, e quando tinha ex aluno de Ouro Preto na
reunião as reuniões eram mais tranquilas...rs...difícil explicar pra quem não estudou na Escola de
Minas esse espírito de Gorceix. Esse espírito que faz com que as pessoas esperem o ano todo por
esse encontro de gerações na festa do 12. Ouvir os casos dos ex alunos, reencontrar
os amigos e ter a sensação de que o tempo não passou quando você os encontra ,
mesmo ficando anos sem se ver, é impagável. Esse ano não teremos esses encontros
tão saudáveis. Mas tenho certeza que cada ex aluno, de onde estiver, estará pensando
no orgulho que é ser ex aluno da Escola de Minas e de Ouro Preto! Teremos muitos
Dozes pela frente! Ainda nos encontraremos muitas vezes pra celebrar a tradição de
ser ex aluno!! Viva a Escola de Minas!!” Patrícia Tonidandel Schettini-EMOP1999, (ex-aluna da
República Snoopy).
Parabéns Escola de Minas pelos seus 144 anos de atividade e de grandes conquistas.
Parabéns pelos seus egressos engenheiros que tanto orgulham a classe. Parabéns pelas
repúblicas e entidades universitárias, que permitiram a visão humana conseguida pelos alunos
que delas foram membros. Parabéns pela unidade e solidariedade que fazem parte de todos
nós, eternos aprendizes da dignidade humana. Hoje é um dia de comemorar e meditar sobre
o caminho percorrido por nós em períodos significativos nesses 144 anos. Vamos em frente!
William Thomas von Kruger-EMOP1981.
Parabéns Escola de Minas de Ouro Preto. Fico orgulhoso de meu filho pertencer a essa comunidade de
valores humanos, cuidando, formando e transformando as novas gerações em homens de ouro. Nessa
alquimia o conhecimento e o amor à Escola de Minas e o senso de comunidade e ensino, são a pedra
filosofal. Paulo Roberto Dias de Azevedo pai de Ricardo Vieira de Azevedo Dias-EMOP/2019.
Notícias EMOPIANAS:

Criação da Semop Poços de Caldas/MG: Presentes José Carlos Danza, Clovis Zingoni, Heloisa Ruggeri,
Antônio Eymard Rigobelo, Luiz Roberto Siqeira, Antônio Carlos Alvisi, Cássio Mattos e Alexandre Cagnani.
Em 03/10/2020. Parabéns e sempre nos mandem notícias.

Criação da Semop Porto Trombetas/PA em Ouriximiná/PA: Presidente Igor Antônio M. Ribeiro, Vice
Maurílio Rocha Drumond, Secretário Marcos José Dias, Tesoureiro Júlio César Augusto Gomes, Comunicação
Maurício Rezende. Em 03/10/2020. Ao lado a Ata de criação. E a comemoração do DOZE dia 10/10/2020.
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Memórias do Janelão em Januária/MG, onde a SEE foi a primeira Expedição Espeleológica a executar o
mapeamento da Cavernas do Peruaçu, no mês de Julho dos anos de 1975-1976-1977. Foto da Gruta
Bonita na Fazenda Janelão do Sr. Antônio Miguel, ao lado entrevista para Guano Speleo de Mário Corbani
Filho-EMOP/1981, https://www.youtube.com/watch?v=1FXVlAapnNg&t=477s
Saudades:
 Com tristeza comunicamos o falecimento EM 15/10/2020, em Ouro Preto, do ex Aluno
Luís Armando Vieira Leite, Jacaré, EMOP/1976. Natural de Ponte Nova/MG em Ouro
Preto morou na República KapaOnça, tornou-se um empresário com loja de Pedras
Preciosas, restaurante e hotel em Ouro Preto que o adotou. Aos familiares e amigos
nossos sentimentos de pesar e conforto.
 Com tristeza comunicamos o falecimento em 21/10/2020, em Nova Lima/MG, do
Antigo Aluno Engenheiro Geólogo Mário Corbani Filho, Zé Cocô, 102ª Turma
EMOP/1980. Natural de Jacareí/SP, aposentou na Cia de Mineração Morro Velho, atual
ANGLO GOLD ASHANTI onde trabalhou nas Minas Velha/Nova Lima, Lamego e
Cuiabá/Sabará. Em Ouro Preto morou na República Necrotério, página 241 do livro
República dos Estudantes. Aos familiares, seu filho Bernardo Machado Corbani,
QuInd/UFOP/2008 e amigos nossos sentimentos de pesar e conforto.
 Com tristeza comunicamos o falecimento em 22/10/2020, em São Paulo/SP, do Antigo Aluno
Engenheiro Metalurgista Osamu Takanohashi, 87ª Turma EMOP/1965. Natural de
Bastos/SP, trabalhou na CBA-Compahia Brasileira de Alumínio, passando para
Siderurgica Aliperti, em 1977 transferiu-se para recém inaugurada AÇOMINAS hoje
Gerdau, em Ouro Branco/MG, atuando na laminação e calibração até 1990, quando
aposentado passou a ser consultor da Yadoya S/A. Em Ouro Preto morou na República
Baviera, página 92 do livro República dos Estudantes. Aos familiares a esposa Alzira e
filhos Marcos e Silvia, a nora Sônia e o genro Sérgio e netos Clara e Eiki, e amigos nossos
sentimentos de pesar e conforto.
 Com tristeza comunicamos o falecimento em 25/10/2020, em Belo Horizonte/MG, do Antigo Aluno
Engenheiro Metalurgista Roberto Elísio Trópia Reis, 90ª Turma EMOP/1968.
Natural de Ouro Preto, fez sua carreira profissional na MAGNESITA S/A no
departamento de refratários para altos fornos e depois como gerente de vendas e
aposentado representante comercial da empresa para altos fornos a carvão vegetal.
Aos familiares, a esposa Angela e filhos, o irmão José Augusto Trópia ReisEMOP/1965 e amigos nossos sentimentos de pesar e conforto

Atitudes de Solidariedade: Faça sua Ação. 5º mês Outubro/2020:
CNPJ: 23.063.118/0001-64 – valor sugerido: R$100,00
Banco do Brasil: Ag. 0473-1 – Conta 82.181-0
Santander: Ag. 3222 – Conta 130.790.953
CEF: Ag. 0136 – Op 003 – Conta 3272-1 ou solicite Boleto: contato@gorceix.org.br
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