SEMOP-ES / 45 ANOS

A coluna “Praça Oito” do jornal “A Gazeta” de Vitória – ES, de 02/10/1977, divulgou os
resultados da eleição de uma nova entidade, constituída para representar a Escola de
Minas de Ouro Preto, a A3EM e os antigos alunos, residentes no estado, e que se
denominou SEMOP-ES, ficando assim constituída na sua direção:
Presidente: Cristiano Guilherme Pimentel
Vice-Presidente: Fernando Avelar
1º Secretário: José Vandir Nunes
2º Secretário: Geraldo Buarque
1º Tesoureiro: Aloísio Landeiro
2º Tesoureiro: Evandro Landeiro e
Diretoria Social: Gilberto D’Ângelo Carneiro e Humberto Ramos de Freitas.
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A partir dessa data, há 45 anos, a SEMOP-ES passou a atuar em prol das citadas entidades,
de forma associativa, congregando muitos antigos alunos, os ditos Emopianos, no Espírito
Santo. Durante todos esses anos, ela tem se portado, condignamente, dentro dos ideais
da Escola de Minas e de Henry Gorceix, que em 1876 fundou a Escola, por ordens do
Imperador Dom Pedro II.
A Escola de Minas trouxe imensos benefícios para o desenvolvimento da ciência mínerometalúrgica, nesses quase 150 anos de existência, formando ótimos profissionais,
preparados para atuarem no Brasil e no exterior.
E a SEMOP-ES, nesses 45 anos de existência, tem contado com brilhantes profissionais que
ajudaram e continuam ajudando no desenvolvimento do estado, com atuação em grandes
indústrias e setores públicos, tais como: CVRD, ARCELOR-MITTAL, SAMARCO, PETROBRÁS,
FIBRA, secretarias de estado e municipais, etc.
Em homenagem aos colegas que participaram mais ativamente da SEMOP-ES, podemos
citar: Cristiano Pimentel, Waldemar Coelho, José Vandir Nunes, José Murilo Mourão,
Marciano Batista, Cid Marcos Esteves, Cátia Casagrande, Geraldo Andrade, João Júlio
Tolentino, Marcelo Martins, Antônio Heleno, Evandro Rolim, Arnaldo Luzia, Helder
Zenóbio, Roberto Pimentel, Eduardo Sarcinelli, Marcelo Drumond, Luiz Antônio Soares,
Wallace Pimentel Avelar, José Augusto Ribeiro, Aloísio Landeiro, Gilberto D’Ângelo
Carneiro, Jaime Alves de Souza Jr, José Maurício da Cunha, Júlio Coelho, Humberto Freitas,
Luciana Corrêa Magalhães e Ludmila Vieira.
A gestão atual da entidade é conduzida pelo grupo, indicado a seguir:
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Atualmente, SEMOP-ES conta com cerca de 100 associados registrados, sabendo-se que
há, em todo o estado, mais de 200 Emopianos. Além dos antigos alunos, foram eleitos três
membros honorários, oriundos de outras escolas, os quais vêm contribuindo para o
desenvolvimento social da entidade. São eles: Ivan Coelho Maciel, Marcelo Brito e Luiz
Antônio Ribeiro do Vale. No próximo mês de setembro, a SEMOP-ES vai eleger um novo
membro honorário, o qual participa ativamente dos eventos sociais, inclusive ocupando o
cargo de diretor social, o colega Marcelo Andrade Martins, graduado em química pela
UFOP.
A SEMOP-ES tem atuado em várias áreas, junto aos alunos recém-formados e veteranos,
com acolhida, ajuda na procura de estágios e empregos, promovendo o tradicional almoço
das quartas-feiras, encontros festivos e duas grandes festas anuais, em abril e setembro,
num congraçamento com centenas de colegas e familiares.
Nesta época de crise ela tem ajudado a distribuir cestas básicas para os mais necessitados
e participado, juntamente com as outras SEMOPs, de campanhas de ajuda humanitária a
Emopianos em dificuldades temporárias.
A SEMOP-ES, como braço da A3EM no Espírito Santo, participa ativamente desta entidade,
com sede em Ouro Preto MG, no sentido de fortalecer as associações de antigos alunos da
Escola de Minas.
A SEMOP-ES, disponibiliza nas redes sociais através de seu site: www.semopes.org e
instagram: @semop_vitoria_es, informações sobre eventos realizados e atualizações
sobre programações de eventos a serem realizados.
No site pode-se ter acesso aos álbuns fotográficos de eventos diversos, tais como:
- Churrascos pré doze, lembrando que o de 2022 será em 24 de setembro,
- Álbuns de almoços semanais que agora passaram a ser registrados no instagram,
- Álbuns de encontros Semop Lima no Peru, Belo Horizonte e Divinópolis MG, Meaípe ES,
- Registros de ações filantrópicas com doações de cestas básicas, feijoada Sulamita,
- Artigos técnicos aqui exemplificado pelo E_book de José Murilo Mourão da turma do
centenário da Escola de Minas 1976,
- etc.
A seguir, são apresentados fotos e comentários de eventos sociais da SEMOP-ES.
Os almoços são realizados todas as quartas-feiras 12h e “happy hour” a partir de 18h
substituindo esporadicamente o almoço do dia.
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Almoço SEMOP-ES todas às quartas-feiras 12h
Churrasco SEMOP-ES – acontecem normalmente duas vezes ao ano incluindo o pré doze.
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Churrascos realizados duas
vezes por ano, suspenso na
pandemia covid19 mas
retornando em
24/09/2022.

Curriolas em Meaípe ES
Anfitrião Waldemar.
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Ações Filantrópicas:
Cestas básicas coordenadas
pelo presidente José Vandir
Nunes.

Feijoada para Sulamita
realizada no salão de festas
do prédio de José Vandir
Nunes em 2020.
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A pandemia Covid19 nos
levou a unir sem reunir.
Realizamos vários almoços
virtuais.

Viagem a Divinópolis realizada nos dias 13 e 14/10/2016

Viagem a Lima-Peru para criação da SEMOP-LIMA por Jorge Gustavo Cárdenas Castro
Vitória, 09/08/2022
7

