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Empresário da B2ML Sistemas, Bernardo Vasconcelos de Carvalho (Eng.Computação
Jan/2007), é capa da edição de Setembro/2010 da Revista Você S/A, uma publicação da Editora
Abril com tiragem de 240 mil exemlares. Ele aparece ao lado da esposa, a radiologista Patrícia
Moraes de Carvalho, sócia da Clínica Uninagem. O título da manchete é "Unidos até no dinheiro",
que apresenta exemplos de como os casais se relacionam com o dinheiro.

Dia 13 / 11 / 2010 às 10:00 hs

EX-ALUNO SÓCIO DA B2ML SISTEMAS É CAPA DE REVISTA

2010 ”

NOVO DIRETOR REGIONAL NA AD-UNIFEI BH
Lucas Fonseca (Eng.Hídrica/2004) Diretor da AD-UNIFEI BH desde novembro de 2009,
que atuava como Coordenador de Projetos de Engenharia e Consultoria Ambiental da Essencis
Soluções Ambientais S.A., passou a trabalhar em São Paulo como Gerente de Projetos da
ARCADIS Hidro Ambiente. Por este motivo, a partir deste mês de setembro, a Regional está sob
a direção de Augusto Machado (Eng.Hídrica/2002), que vem dando continuidade aos planos de
seu dinâmico antecessor. Cumprimentos e votos de sucessos a ambos.

“ ENCONTRÃO

A Regional Belo Horizonte promoveu no dia 23 de julho a “Noite Italiana”, em animada e
concorrida reunião realizada na residência de Bel e Ivan Dutra, sob esmerada organização de Bel
Beraldo, esposa do Diretor da Regional, Lucas Fonseca. Na oportunidade, Ivan Dutra foi surpreendido com significativa homenagem, ao receber das mãos do Diretor Lucas, o Diploma de
Sócio Honorário da AD-UNIFEI BH, pelos relevantes serviços que há anos vem prestando à
Associação. Empresário da área de marketing, Ivan agora não é mais apenas um agregado da
nossa Associação. É também da UNIFEI, assim como José Dias Coelho Neto, Laura Ricci
Coelho e Bina Monteiro, que merecidamente também já receberam o Diploma no passado.

Programe o encontro de sua turma ou com
alguns de seus colegas no

Faleceu no dia 25 de dezembro/2009, no Rio de Janeiro, o colega Roberto
Haig (Turma de 1962).
No dia 3 de julho, faleceu em Vila Velha-ES, a Sra. Marina Ottoboni Pinho,
viúva do Prof. Carlos Leite Gomes de Pinho (Turma de 1946), que faleceu em
outubro de 2009.
Em 25 de julho faleceu em Itajubá o colega Sebastião D´Oliveira Netto
(Turma de 1968).
Ainda no mês de julho faleceu no Rio de Janeiro o colega Ivo Brasil (T 68).
No dia 13 de agosto faleceu em Belo Horizonte, o colega José Soares
da Silva (Turma de 1950), deixando a esposa Aparecida Amaral Soares.
Também em 13 de agosto faleceu em Itajubá a Sra. Eleny Lisboa Ricci,
viúva do Prof. Álvaro Pereira Rizzi, falecido em maio deste ano.

IVAN DUTRA RECEBE DIPLOMA DE SÓCIO HONORÁRIO
DA AD-UNIFEI BH

NOTA

NOTAS DE FALECIMENTO

REITOR DA UNIFEI ASSINA PORTARIA 1.212
No mesmo evento acima descrito, o Reitor Prof . Renato Nunes assinou a Portaria que
nomeia a Fundação Theodomiro Santiago para a implantação do Museu e Centro de Memória da
UNIFEI, objetivando o Centenário da instituição, em 2013. O Centro de Memória da Universidade
se constiuirá do conjunto de instalações que compreende o Museu Theodomiro Santiago - MTS,
os antigos Laboratórios Termo-hidroelétrico - LTHE e de Máquinas Elétricas, o Espaço do Exaluno, a Memória Oral da Univerisidade, o Mausoléu do fundador da Universidade, auditórios e
espaços destinados a exposições itinerantes e eventos culturais, todos instalados nos dois prédios situados na Rua Coronel Rennó e Rua Coronel Francisco Brás, que constituem a antiga sede
da Universidade.
A partir desta Portaria a FTS passa a ter a responsabilidade pela gestão e operaciona-lização do MTS e do Centro de Memória da Universidade. Vale registrar que a AD-UNIFEI faz parte
da FTS e o sucesso dessa grande empreitada dependerá do apoio dos ex-alunos.

ANO XIX

JOSÉ SOARES DA SILVA
Nascido na cidade de Piumhy/MG, José Soares mudou-se para Belo Horizonte com a família assim que terminou o curso primário em sua cidade natal.
Na capital mineira ingressou no curso ginasial do Colégio Arnaldo.
Posteriormente fez o curso complementar na Escola de Engenharia, com duração
de dois anos. Nesse curso conheceu Francisco Alvim, que se tornaria seu colega
no IEI e grande amigo até o fim de sua vida. Na época, a Escola de Engenharia
de Belo Horizonte tinha apenas o curso de Engenharia Civil.
Em 1946 ambos foram informados sobre as Escolas de Engenharia de Juiz
de Fora e de Itajubá. Optaram pelo Instituto Eletrotécnico de Itajubá, que os fez
enfrentar a longa viagem pela Rede Mineira de Viação até aquela cidade.
Ao se apresentar no IEI visando a habilitação ao vestibular, José Soares foi
atendido pela secretária Maria José Rezende, que lhe pediu o reconhecimento de
firma na sua documentação. No Cartório estaria selado o seu destino. Foi atendido por uma jovem que logo chamou sua atenção, por sua grande simpatia e
beleza. Era Aparecida Amaral, com quem manteve namoro até se casarem logo
após sua formatura.
José Soares foi um excelente esportista. Em Itajubá participou do time de
futebol da turma do IEI como atacante. Em Belo Horizonte defendeu o Minas
Tenis Clube no seu time de voley.
Durante os anos de estudante em Itajubá, foi colega de República e de
quarto de André Aubaud, período em que sofreu como fumante passivo, vício que
detestava. Mas a amizade sempre esteve acima de tudo.
Ao se diplomar em 1950 - tendo por Paraninfo o então Governador de Minas
Juscelino Kubtcheck - José Soares empregou-se no DER de São Paulo. Anos
depois retornou a Belo Horizonte. Após rápida passagem pela CEMIG, trabalhou
na ARMCO durante dez anos, tendo intensa atividade na implantação dos bueiros
metálicos na construção de rodovias. Finalmente, tornou-se empresário no ramo
de marcenaria, tendo fornecido esquadrias, portas e janelas de madeira para um
grande número de prédios em construção na nossa capital.
Aposentado, José Soares e Aparecida viajaram por vários países da Europa, e sempre dispostos a viagens de lazer ou para visitas a amigos e parentes.
Faleceu no dia 13 de agosto último em Belo Horizonte, deixando na lembrança de todos o seu sorriso largo e alegre com que sempre recebia os amigos.
Presentes ao seu velório, entre o grande contingente de parentes, amigos
e colegas, estavam seus colegas de turma, Francisco Alvim e André Aubaud, bastante abalados com sua partida. Como se expressou Francisco Alvim , “não é fácil
se despedir de um amigo de mais de 60 anos...”
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INAUGURAÇÃO DE SALA DA AD-UNIFEI NO CAMPUS
No dia 21 de agosto ocorreu a inauguração da sala da AD-UNIFEI no Centro de ComVivência do Campus da UNIFEI, em Itajubá, com a participação de grande número de diplomados,
inclusive representantes das Regionais de Belo Horizonte, Campinas, Volta Redonda, Rio de
Janeiro, São Paulo e Itajubá. A AD-UNIFEI passa, agora, a dispor de dois espaços, um no prédio
central, junto à Fundação Theodomiro Santiago, e outro no Campus.
A sala está equipada com infraestrutura para que os diplomados possam desenvolver alguma pesquisa ou atividade de lazer, além de propiciar maior visibilidade e interatividade com
alunos, professores e servidores da Universidade que frequentam o local.
O evento teve início às 16 horas, com a apresentação de duas palestras. Uma, proferida por
Lucas Almeida Fonseca (Eng.Hídrica/2004), Diretor da Regional Belo Horizonte, sobre o
Convênio que a Associação mantém com o CREA-MG, segundo o qual toda Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART contendo o CÓDIGO 0428 no campo reservado à Entidade de
Classe, beneficia a Associação com 6,8% de seu valor de recolhimento. A segunda palestra, proferida por Vasco Varanda Picchi (Eng.Eletr./2005), teve como tema o Fundo de Investimento dos
Diplomados da UNIFEI que se deseja implantar.
Na oportunidade, foi inaugurada a galeria dos ex-presidentes da AD-UNIFEI.
A programação foi encerrada à noite, com coquetel e jantar de congraçamento e música ao
vivo. Foi um grande evento de inciativa da AD-Unifei Nacional, sob o comando do presidente
Chiquinho Rennó.

UNIVERSIDADE FEDERAL de ITAJUBÁ - Regional BH

EX-ALUNO DA UNIFEI É REITOR DA UNITAU
No mês de Julho tomou posse como novo Reitor da Universidade de Taubaté o Eng° Mecânico José Rui Camargo, da turma de 1977 da UNIFEI. A UNITAU é uma universidade tradicional do Vale do Paraíba com aproximadamente
20.000 alunos.
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