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Carta do Editor

Por motivo do cinquentenário da Fundação Gorceix, a REM se sente 
orgulhosa por ser um dos setores dessa organização. Em nossas páginas 
de notícias, o presidente da Fundação comenta o signifi cado dessa data.

Para comemorar essa data, a fundação recebeu a certifi cação 
ISO 9001:2008. Entre os organismos certifi cadores credenciados pelo 
INMETRO, a Fundação Gorceix, para obter a certifi cação, escolheu o 
mais experiente entre os certifi cadores, o norueguês DNV, fundado em 
1864, com mais de um milhão de empresas certifi cadas em mais de 170 
países, sendo o organismo certifi cador de algumas das principais em-
presas mundiais e brasileiras. E, para nossa satisfação, a certifi cação 
ISO 9001, obtida pela fundação, abrange a REM, o que a torna a primeira 
revista brasileira do setor mínero-metelúrgico a obtê-la.

Essa abrangência da certifi cação, para nossa publicação, só faz au-
mentar a responsabilidade da REM junto à comunidade científi ca, mas 
temos a certeza de que é mais um desafi o bem-vindo.

Esse ano contempla, ainda, o cinquentenário da primeira turma 
de Geologia formada pela Escola de Minas, entre os quais destacamos 
Arnaldo de Carvalho Gramani que, enquanto viveu, sempre apoiou a 
REM, e João Henrique Grossi Sad, que, ainda hoje, é conselheiro da 
REM. Veja a lista dos demais cinquentões em nosso noticiário.

Outra data importante é o cinquentenário de Brasília e, quando 
analisamos sua fundação, encontramos uma ligação umbilical com 
a Escola de Minas: Israel Pinheiro, Cássio Elisio Damázio e muitos 
outros ex-alunos, cujo pioneirismo deu contribuição decisiva à criação 
de Brasília. Em nosso noticiário, descobriremos os demais pioneiros, 
baseado num artigo publicado no “Correio Brasiliense”, de autoria de 
Ari Cunha e cujo título era “Visto, Lido e Ouvido”.

Damos as boas-vindas ao professores José Margarida da Silva, 
do Departamento de Engenharia de Minas - Escola de Minas/UFOP 
e, Rômulo Soares Angélica - Instituto de Geociência/Universidade 
do Pará - que assumem a função de editores adjuntos de Mineração e 
Geociências, respectivamente. O prof. José Margarida substitui o prof. 
José Aurélio Medeiros da Luz, que, durante anos, trabalhou como editor 
adjunto. Temos a certeza, que os novos editores trarão sangue novo para 
nossa publicação.

Atenciosamente,

Prof. Jório Coelho
Editor 
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