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POR QUE ESTE PASSEIO À DIVINÓPOLIS?

Na década de 1950, vários jovens de Divinópolis foram à Ouro Preto estudar na Escola Técnica Federal
de Mineração e Metalurgia, e em sequência, na Escola de Minas, Metalurgia e Civil.
É claro que houve uma influência grande destes pioneiros nos seus contatos com outros jovens
divinopolitanos no sentido de os entusiasmarem a estudar em Ouro Preto e, nas décadas subsequentes
60,70 e 80, vários outros jovens partiram em busca de um diploma na antiga capital de Minas.
Num cálculo ligeiro, Murilo Mourão e eu chegamos a contabilizar mais 35 colegas divinopolitanos
formados em Ouro Preto, quer em engenharia, quer em técnicos em Mineração e Metalurgia.
Então, este número expressivo de formados nos incentivou a organizar um passeio à Princesa do Oeste,
cuja organização ficou a cargo de Murilo, que desempenhou a função com rara competência, na
elaboração do programa que foi anunciado aos semopianos amigos de Divinópolis, em Vitoria e em Belo
Horizonte, e de pronto, recebeu a adesão expressiva de 20 companheiros.
A data escolhida foi determinada em função de dois eventos, o 140º aniversário da Escola de Minas, que
sempre é comemorado no sábado mais próximo do 12 de outubro e no sábado seguinte, a
comemoração do aniversário do nosso colega Wanderley Lopes.
Os interessados no passeio iriam participar de ambos os acontecimentos e neste intermédio, alocamos
o passeio à Divinópolis para o dia 13 de outubro de 2016, quinta feira, e assim aconteceu.
Na opinião geral foi um sucesso e possivelmente haverá uma reprise, quem sabe!

Roberto Pimentel de Souza



PARTICIPANTES

SEMOP NOME 

ES

Roberto Pimentel de Souza, turma de 1962 e Maria Lúcia

Helder Zenóbio, turma de 1956 e Marina

José Murilo Mourão, turma de 1976 e Mirna

Geraldo Martins de Andrade Filho, turma de 1976 e Ana Lúcia

Evandro Rolim, turma de 1976 e Marisa

José Vandir Nunes, turma de 1971

Lima-Peru Jorge Gustavo Cárdenas Castro, turma de 1963 e Lucha

BH

Sebastião Peixoto Toledo, turma de 1956 e Alda

José Carlos Bicalho, turma de 1976 e Celma

Márcio de Carvalho Ferreira, turma de 1963 e Maria Luíza

Waldemar Coelho, turma de 1978 E Márcia



Divinópolis, também conhecida como a Princesa do Oeste de Minas Gerais, é uma cidade relativamente
nova, fundada em 1912, portanto, ligeiramente acima de um século.

Um dos fatores que alavancou o crescimento da cidade foi a chegada da estrada de ferro Oeste de
Minas em 1880 e mais tarde transformando-se em Rede Ferroviária Federal, onde implantou na cidade,
a maior oficina ferrovia do país.

É uma cidade projetada com ruas e avenidas perpendiculares, as ruas na direção sudeste e as avenidas
em direção ortogonal, a nordeste, dispondo de rede de distribuição de água potável, bem como de rede
coletora de esgoto.

A parte urbana da cidade está na faixa de 670 a 830 m de altitude sobre o nível do mar.

Divinópolis tornou-se um polo industrial destacado, principalmente no setor siderúrgico e na década de
1970, devido aos problemas econômicos no setor mencionado, abriu espaço para a instalação de um
florescente polo da indústria de confecções, atraindo gente de toda parte de Minas e mesmo de outros
estados, em busca de seus artigos, inclusive, direcionando parte da produção para o mercado externo.
Este polo emprega mais de 20.000 pessoas atualmente.

Além disto, a cidade se converteu num centro de atendimento de serviços diversos às cidades
circunvizinhas, valendo a pena destacar os serviços médicos e o comercio de natureza diversificada.

O crescimento vertiginoso da cidade só foi possível pela disponibilidade de energia elétrica.

DIVINÓPOLIS, A PRINCESA DO OESTE DE MINAS GERAIS



No inicio da década de 1940, o engenheiro de Minas e Civil, Luis Fernandes de Souza, formado pela querida Escola de
Minas e Civil, em 1933, meu querido pai de saudosa memória, foi transferido de Guaxupé para Divinópolis, com a
missão de executar a obra da usina hidroelétrica do Gafanhoto, que tem um significado todo especial, pois foi a primeira
realização de vulto do governo mineiro, naquela época, no campo da energia elétrica. Esta usina gera 14.000 kW e várias
vezes foi visitada pelos alunos da Escola de Minas, em épocas passadas, visitas estas que davam grande alegria e prazer
ao meu pai, então o cicerone.

Finalmente para completar este sumário sobre a cidade de Divinópolis não poderia me esquecer da parte educacional. A
cidade dispõe de uma rede importante de ensino desde o primário até a faculdade. Meu pai foi prefeito da cidade de
1955 a 1960, período coincidente com o do presidente JK, e a educação era para ele, o fulcro para o desenvolvimento e
crescimento do país, por isso, ele se empenhou, incansavelmente, na instalação de escolas primárias, profissionais e
faculdades na cidade.

A fim de destacar algumas escolas superiores Divinópolis abriga o Campus Dona Lindu da Universidade Federal de São
Del Rei, que oferta aos estudantes cursos nas áreas de Bioquímica, Enfermagem, Farmácia e Medicina. Além destes,
conta também com o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, oferecendo aos estudantes cursos do
ensino médio de Eletromecânica, Informática e Produção de Moda, bem como, o curso superior de engenharia
Mecatrônica e a faculdade de direito.

Divinópolis comemora o seu aniversário no dia primeiro de junho. As comemorações se estendiam por
vários dias abarcando festividades cívicas, culturais e esportivas. Durante os cinco anos da administração
de meu pai ele convidou, todos os anos, o time de basquete da Escola de Minas para participar do evento.
O time de basquete da Escola de Minas de Ouro Preto era o melhor time universitário da época e contava
com excelentes jogadores de seleções estaduais com destaque especial para dois, Maurício e Moisés, que
participavam da seleção brasileira. Nestes cinco anos o time da Escola foi o vencedor.



PROGRAMAÇÃO

DATA HORA ATIVIDADE

13/10/2016

09:00 Saída de van de BH para Divinópolis.

11:00 Chegada e “check in” no hotel JB Palace, Rua Rio de Janeiro 137, Centro - DV.

12:00 Saída de van para almoço no restaurante Deck Beer, Savassinha - DV.

13:00 Caminhada em direção ao Santuário de Santo Antônio – Centro - DV.

13:15 Visita à casa da família Pimentel de Souza.

13:30 Caminhada e visita ao Santuário e praça Benedito Valadares.

14:30 Caminhada de volta ao hotel e descanso.

16:45 Saída de van para café das cinco, padaria Maria Baguette, Rua Mato Grosso 884 - DV.

18:00 Retorno de van ao hotel JB.

20:15 Saída de van para jantar no restaurante Boulevard Benetton, Rua Bahia 1020 - DV.

23:30 Retorno de van ao hotel JB.

14/10/2016 09:00 Saída de van de Divinópolis para BH.

Obs: Deve-se registrar aqui a visita surpresa à casa da família Mourão, gentilmente incluída na programação pelos anfitriões José Murilo e Mirna
Mourão que brilharam na organização desta viagem a Divinópolis e ainda brindaram a todos os casais com exemplares da obra de Adélia Prado,
escritora mineira de Divinópolis.



CHECK IN NO HOTEL JB PALACE

Alguns dos participantes sendo clicados no saguão do hotel JB Palace, ao fundo uma foto panorâmica de Divinópolis

Entre Helder Zenóbio e Roberto Pimentel, Márcio
Carvalho, Ex-Aluno de 1963, Divinopolitano, escritor,
membro da academia de letras da cidade, nos brindou
na viagem com seus casos e com um de seus livros.



ALMOÇO NO RESTAURANTE DECK BEER

“The best chopp in the Divinópolis” conforme Murilo.



CAMINHADA PELA CIDADE

Referências: Wikipédia, site da Diocese de Divinópolis, foto de maplo.net



CAMINHADA PELA CIDADE
Dentre os pontos turísticos de Divinópolis, Murilo e Mirna, gentilmente programaram dois deles para visitação pela turma da EMOP.
Em destaque o Santuário de Santo Antônio.



SANTUÁRIO DE SANTO ANTÔNIO



VISITA À CASA ONDE MOROU ROBERTO PIMENTEL

Casa branca ao fundo onde morou a família 
de Luís Fernandes de Souza, pai de Roberto 
Pimentel. 



PADARIA MARIA BAGUETTE

Padaria Maria Baguette, local do chá das 5 que na última 

hora foi mudado para café. Lugar de grande movimento.



Visita a casa da família Mourão, relíquia de 1910, ao fundo um quadro da Santa Ceia. 

VISITA À CASA DE MURILO E MIRNA



VISITA À CASA DE MURILO E MIRNA

Obra de arte, santa ceia.



Quintal da casa dos anfitriões José Murilo e Mirna Mourão. Neste local provavelmente haverá uma reprise 
deste passeio, quando a jabuticabeira estiver florida, quem sabe!!

VISITA CASA DE MURILO E MIRNA



JANTAR NO RESTAURANTE BOULEVARD BENETTON

No jantar, tivemos a participação de Stela Rachid, viúva do ex-aluno José Acácio de Morais 
Faria, que tirou fotos com os participantes para a reportagem do jornal Gazeta do Oeste.



JANTAR NO RESTAURANTE BOULEVARD BENETTON



JANTAR NO RESTAURANTE BOULEVARD BENETTON

O restaurante foi fechado para o nosso jantar e até esta data 
não permitia música ao vivo, mas numa deferência especial, 
permitiu que nosso grande cantor e violonista Evandro Rolim 
nos proporcionasse momentos de rara alegria.



JANTAR NO RESTAURANTE BOULEVARD BENETTON



Das terras do Oeste, princesa altaneira,
Cidade Oficina, de filhos leais
És tu Divinópolis, bem brasileira
Parcela fecunda de Minas Gerais.

Cidade Esperança, tu sonhas e anseias
Por lindo futuro de veraz grandeza,
Em que colhas tudo o que hoje semeias
Com os olhos em alvo na tua realeza.

Sadio é o civismo que anima tua gente
Afeita ao trabalho, à conquista do pão.
E o Itapecerica, em sua gleba virente
Deriva em murmúrio que é quase oração.

Fazendo da fé e da fraternidade
Um hino sonoro que só paz ensina
Do céu foi que veio teu nome, cidade,
Crismando-te ao berço: Cidade Divina.

HINO DE DIVINÓPOLIS                                                      Autoria: José Pereira Brasil

Os participantes receberam das mãos de José Murilo 
e Mirna Mourão uma cópia do Hino de Divinópolis.



Engenharia,
Meu ideal.
Engenharia,
Não tens rival.
Tua bandeira,
Nosso pendão,
É pioneira
Da evolução.

Ofereces à humanidade
O radar, o motor de explosão,
A energia da eletricidade,
O minério, o petróleo, o carvão.
Do operário és o pão, és o meio
De conquista de seus ideais,
És a força vital, és o esteio
Das demais profissões liberais.

Engenharia,
Meu ideal...

Ó Escola de Minas querida,
Casa de singular tradição,
Tua fama já é conhecida
Nos limites de toda nação.
Se o teu nome engrandece o presente,
O teu filho agiganta o porvir.
Com o labor de teu corpo discente
É que o novo Brasil vai surgir.

CANÇÃO OFICIAL DA IXCOLINHA                                      Em Ouro Preto, 17 de julho de 1953      

Os participantes receberam das mãos de Sebastião 
Peixoto Toledo uma cópia da canção da EMOP.



E assim, depois de 24 h de intensiva atividade retornamos à capital no dia 14/10/2016. 

Jorge fez questão de registrar a alegria de todos por terem participados deste encontro.

RETORNO A BELO HORIZONTE



REPORTAGEM DO JORNAL A GAZETA DO OESTE DE 18/10/2016
RELEMBRAR
Tendo como mote “matar a saudade” e saber,
“o que foi feito, amigo, de tudo o que a gente
sonhou?”, um grupo de engenheiros amigos
remanescentes da Escola de Minas de Ouro
Preto, instituição de ensino superior de
engenharia fundada em 1876, pelo cientista
francês Claude Henri Gorceix a pedido do então
imperador Dom Pedro II, se reuniram em
Divinópolis na última semana. O encontro,
organizado pelos divinopolitanos Roberto
Pimentel de Souza, filho do ex-prefeito dr Luis
Fernandes de Souza e Maria de Lourdes, e José
Murilo Mourão, filho de José Mourão Filho e de
Antônia Guimarães Mourão(dona Filhinha).

O evento teve agenda movimentada e reuniu amigos hoje espalhados por
todo o país. Stela Rachid, viúva do engenheiro José Acácio de Morais Faria,
da turma de formandos de1964 e um dos integrantes da turma, participou
do encontro e clicou tudo. Os amigos, que naquele tempo, eram jovens,
sonhavam, riam de qualquer bobagem e pareciam incorporar a ideia de um
amor puro – aquele gratuito, leve e desobrigado, reviveram tudo. O
acúmulo de lembranças tira da sombra um clichê surrado: os amigos são a
família que escolhemos para sempre. Ao que parece, ninguém desta
animada turma guardou em algum quintal uma caixa com as cartas de
compromisso para serem desenterradas no futuro, como fizeram os
personagens de Entre Nós.



DIVINÓPOLIS
OURO PRETO
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Elaboração: Roberto Pimentel de Souza, diagramação e arte Geraldo Martins de Andrade Filho


