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Nova sede inaugurada e já em funcionamento

ano do Cinquentenário – que estamos encerrando – foi um dos mais marcantes da história da GORCEIX. Diversos eventos aconteceram para
registrar a comemoração. Um dos mais importantes foi a inauguração do novo Centro Administrativo. Localizado no campus Bauxita, à Rua
Carlos Walter Marinho Campos, 57, em Ouro Preto, ele integra o moderno complexo de prédios onde a Fundação desenvolve a maioria de seus
trabalhos. A solenidade de inauguração contou com a presença de ex-alunos, professores e diretores da EM/UFOP, conselheiros da GORCEIX,
representantes das empresas e órgãos parceiros, de autoridades estaduais e municipais e dos funcionários da FG. Durante a inauguração, foi lançado livro sobre a
história da Fundação e diversas personalidades, empresas e órgãos governamentais, cuja parceria foi fundamental para o desenvolvimento da Gorceix, receberam
homenagens, medalhas e citações.
O moderno Centro Administrativo recebeu o nome de Edifício Engenheiro Amaro Lanari, justa homenagem a um dos principais idealizadores da Fundação. A fita
da abertura oficial foi cortada pelo professor Cristovam Paes de Oliveira, pelo engenheiro Cyro Cunha Melo e por Amaro Lanari Neto, respectivamente presidente
da FG, presidente do Conselho Curador e representante da família Lanari. Os outros dois edifícios que compõem o complexo receberam os nomes de dois antigos
colaboradores da Gorceix, que muito fizeram em prol da instituição: Professor Walter Jose von Kruger e Engenheiro Cassio Elysio de Figueiredo Damazio. Ainda
durante a inauguração foram descerradas placas que deram nomes a dois laboratórios: prof. Joaquim Cândido Costa Sena e Prof. Joaquim Maia. Essas personalidades ilustres sempre tiveram suas vidas ligadas à Escola de Minas e à Fundação Gorceix.

O que vai pela FG
Sala de Memória Professor Salathiel Torres
guarda a história da Fundação e de Henri Gorceix

Na

A

inauguração do Edifício Engenheiro Amaro Lanari, Centro
Administrativo da GORCEIX,
os comentários gerais eram
para a funcionalidade dos espaços e para as homenagens prestadas a antigos colaboradores,
professores, empresas parceiras e ao Dr. Amaro Lanari, o idealizador e um dos Fundadores
da GORCEIX.
A construção se impõe com seus 2400 metros quadrados, divididos em três pavimentos. No térreo ficam a Recepção, o Auditório Engenheiro Israel Pinheiro da Silva, a Sala de
Memória Professor Salathiel Torres, a Sala de Reuniões dos Conselhos, o Setor de Tecnologia
da Informação (TI) e área para Eventos, Restaurante, Arquivo e Setor de Bolsas e Benefícios.
A Presidência, Superintendência, Secretarias, Assessorias Jurídica e de Comunicação Social e os setores Financeiro, de Projetos, de Pessoal, de Compras e de Contabilidade ocupam o
segundo pavimento que tem, ainda, uma Sala de Reuniões. No subsolo fica o estacionamento
coberto, com capacidade para, aproximadamente, 40 carros.
O novo prédio resolveu o problema de espaço físico já que, nos últimos seis anos, com a
ampliação das atividades da GORCEIX, as instalações administrativas tornaram-se insuficientes, assim como os espaços destinados aos Núcleos.
“Agora os pesquisadores, professores, estagiários e funcionários tem melhores condições para trabalhar e atender de forma mais eficiente aos alunos assistidos e às empresas
parceiras”, afirmou o presidente da FG, professor Cristovam. “É preciso ter infraestrutura
adequada para desenvolver nossas atividades de forma dinâmica, eficaz e com qualidade”.

Auditório Engenheiro Israel Pinheiro da Silva
comporta 161 pessoas assentadas

Sala de recepção
Cortam a fita inaugural o presidente do Conselho Curador,
engenheiro Cyro Cunha Melo, o representante da família
Lanari, Amaro Lanari Neto e o presidente da FG, prof.
Cristovam Paes de Oliveira
Fundação Gorceix

dois

inauguração
Descerramento de
placa em homenagem
a todas as empresas
instituidoras e
conselheiros dos
últimos 50 anos da FG
pelo presidente
do Conselho Curador,
Cyro Cunha Melo e
pelo presidente
Cristovam Paes
de Oliveira

Benção das instalações feita por Dom Francisco Barroso Filho.

Engenheiro
Eliezer Batista
recebe placa
comemorativa

Engenheiro
Victor Dequech
é também
homenageado

três

dezembro de 2010

O que vai pela FG
Otávio Elísio Alves
de Brito, diretor geral
da ARSAE-MG, recebe
a Medalha em nome
do governador do Estado
de Minas Gerais,
Antônio Augusto
Junho Anastásia

Prefeito de
Ouro Preto,
Ângelo Oswaldo de
Araújo Santos

Prefeito de Mariana,
Raimundo Elias
Novais Horta

Reitor da UFOP,
professor João
Luiz Martins

Diretor da Escola de
Minas/UFOP, professor
José Geraldo Arantes
de Azevedo

Medalha do Jubileu

Diversas

pessoas e empresas foram homenageadas pela GORCEIX com a Medalha do Jubileu de Ouro, durante a
inauguração do Centro Administrativo. Foram escolhidas por suas contribuições relevantes ao
desenvolvimento da GORCEIX.

• Governo do Estado de Minas, representado pelo engenheiro
e diretor da ARSAE-MG, Otávio Elísio Alves de Brito;
• Prefeitura de Ouro Preto, representada pelo prefeito
Ângelo Oswaldo de Araújo Santos;
• Prefeitura de Mariana, representada pelo prefeito,
Raimundo Elias Novais Horta,
• Universidade Federal de Ouro Preto, representada pelo reitor,
professor João Luiz Martins,
• Escola de Minas/UFOP, representada pelo diretor
professor José Geraldo Arantes de Azevedo Brito;
• Jornal ESTADO DE MINAS, representado pelo jornalista
Daniel Antunes;
• Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg),
representada pelo vice-presidente,
engenheiro José Fernando Coura;
• Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)
representada pelo geógrafo Paulo Guilherme Tanus Galvão;
• Petrobras, representada pelo engenheiro Paulo Van Derven;
• Vale S.A, representada pelo gerente geral do complexo
de Mariana, Armando Maurício Max;
• Arcelormittal Aços Longos Américas, representada pelo
seu diretor-presidente, Gerson Alves Menezes;
• Arcelormittal Inox Brasil, representada pelo engenheiro
Paulo Roberto Magalhães Bastos;
• Usiminas S.A, representada pelo diretor de Mineração
Milfred Teoodor Bruijn;
• Cia. Siderúrgica Nacional, representada pelo presidente
da Fundação CSN, Marcos Queiroga Barreto;
• Votorantim Metais, representada pelo diretor de Recursos
Humanos, Clovis Otavio Nunes de Carvalho;
• Vallourec & Mannesmann Tubes, representada pelo jornalista
Marco Antonio Macedo Dias;
• Samarco Mineração S.A, representada pelo diretor comercial
Roberto Lúcio Nunes de Carvalho;
• Geosol, representada pelo diretor presidente,
João Luiz Nogueira de Carvalho;
• Novelis do Brasil S.A. representada pela coordenadora
de Recursos Humanos, Efigênia Amaro.
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