MENSAGENS DE COLEGAS E AMIGOS SOBRE O FALECIMENTO
DE PAULO CESAR STRAUCH
Comunico aos colegas que depois de meses de luta contra um câncer
pancreático, veio a falecer hoje, 4//5/2012 de madrugada, meu
cunhado e nosso boníssimo colega eng. químico Paulo Cesar Strauch.
O velório será amanhã, no memorial do Carmo, de 8h às 13h. Seguirse-á, para os familiares, a cerimônia de cremação.
Seldon Parkes
Químico de Petróleo
Petrobrás - CENPES - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento
Leopoldo A. Miguez de Mello / Gestão Tecnológica / Informação
Técnica e Propriedade Intelectual
Av. Horácio Macedo, 950 - Cidade Universitária 21941-915 Rio de Janeiro - RJ, Brasil
Telefone: +(21) 2162-6022
_______________________________________________________
Meus Caros
Retransmito mensagem sobre o falecimento do Ex Aluno da EQ
Paulo Cesar Strauch, hoje, 04/05/2012 de madrugada. O velório
será amanhã, no memorial do Carmo, de 8h às 13h. Seguir-se-á,
para os familiares, a cerimônia de cremação.
Aproveito para dirigir ao seu cunhado, extensivo à toda a família,
meus mais sinceros sentimentos, desejando-lhes forças para conviver
com saudades do Paulo.
Tive o privilégio de conviver com ele, especialmente quando exerceu
a Presidência da Associação dos Ex Alunos da EQ, ocasião que pude
testemunhar seu empenho, dedicação e profundo amor pelo nossa
Escola.
Atenciosamente
Prof. Luiz Antonio d'Avila D Sc
Escola de Química UFRJ
Chefe Dept. de Proc. Orgânicos
Coordenador LABCOM - Lab. Combustiveis e Derivados de
Petroleo
(21) 2562 7573 / 7426 // 99750176
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_______________________________________________________
_______________
Caro D´Ávila,
É com extremo pesar que recebo a notícia. Vim acompanhando a
doença do Paulo e na última vez em que lá estive saí com a forte
esperança de que ainda conseguiríamos contar com ele entre nós por
mais um tempo.
Só o conheci a partir da época em que ele passou a presidir a EXAEQ,
mas passei a te-lo como uma das pessoas do convívio profissional
que mais estimo. Sua bagagem profissional, seu amor à profissão e à
EQ, seu trato sempre amigável e construtivo fizeram dele uma
pessoa especial. É uma grande perda.
Estou aproveitando para repassar a triste notícia para a EXAEQ, João
Arquimedes, para o incansável lutador pela democratização do nosso
Conselho Profissional, Márcio Claussen, e para o Luis Rodolfo,
membro do Sindicato dos Químicos do RJ.
Um abraço
Pedro Antonio
_______________________________________________________
_______________
Morre PAULO CÉSAR STRAUCH
O Clube de Engenharia tem o doloroso dever de comunicar aos sócios
e Conselheiros o falecimento do associado Paulo César Strauch. O
enterro será amanhã (05/05) no Memorial
do Carmo, de 8h às 13 horas. Seguir-se-á, para os familiares, a
cerimônia de Cremação.
Foi Secretário da Divisão Técnica de Formação do Engenheiro e Subchefe da Divisão Técnica de Química.

_______________________________________________________
____
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Paulo Cesar Strauch: - com certeza você nunca será
esquecido!
Perde: O Brasil, a Química, a Escola de Química e todos nós que
o amávamos e admirávamos!
Fui seu calouro em 1967 – ano que se formou em engenharia
química e que entrei para a saudosa ENQ.
Tive a grata oportunidade de retomar nossos contatos na
Associação dos Ex-alunos da EQ/UFRJ – onde deixou um legado
de centenas de ações, onde dentre outras destaco a atuação
junto a Congregação da Escola e o site.
Recomendo a todos que ainda não leram, que leia o livro que
Paulo publicou recentemente – Pindorama e o Palácio de
Cristal – um estudo impar sobre a história da sociedade
industrial que estava nascendo nos idos de 1851.
Colegas: os quatro mosqueteiros da Coordenação do Movimento
das Eleições Diretas nos CRQs (como assim nos referíamos nas
reuniões que realizávamos no Jardim Botânico do RJ) agora são
três! Mas, manteremos o nome do Paulo Strauch, in memoriam
na Coordenação, pois sabemos que ele continuara nos transmitir
– agora de outra forma – sua sabedoria, aconselhamento e
energia para que possamos JUNTOS alcançar a meta, pela qual
tanto lutou.
Como moro atualmente em Aracaju-SE, não estarei presente
amanhã às ultimas homenagens ao colega e amigo Paulo. Em
junho/julho deverei estar no Rio para nova avaliação junto ao
INCA e prestarei minhas homenagens a ele no Jardim Botânico
(local que tanto amava) e “almoçaremos Juntos com a
coordenação” no restaurante Pimenta – evento já previamente
agendado durante nosso ultimo encontro em janeiro deste ano
no JBRJ.
Tomo a liberdade como uma lembrança ao doce e meigo sorriso
do Paulo de enviar a vocês uma foto – que esta no meu
Facebook – que registra um momento muito especial que eu,
Sergio Alevato e meu neto Enzo compartilhamos juntos com o
Paulo em fev/2011 no JBRJ.
Peço aos amigos Sergio, Rodolfo e Pedro que transmita a esposa
e aos filhos do Paulo meus sentimentos de pesar.
Com sentimento de muita tristeza por este momento, transmito
a vocês meus carinhos e amor fraternal. Pedindo a Deus nos
ampare e ilumine a todos nós!
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Marcio Landes Claussen
Aracaju, 4 de maio de 2012
_______________________________________________________
_______________
Expresso aqui meu sentimento de tristeza pela perda do doce e gentil
companheiro Paulo. Para todos nós foi um privilégio conviver com ele.
Nos deixa como legado o amor pela profissão e pelo Brasil, a luta
pelos direitos democráticos, a preocupação e a solidariedade com os
mais necessitados e um grande entusiasmo pela vida. Guardarei a
lembrança do nosso último encontro em julho passado, na festa de
aniversário da mãe de um amigo comum, sentamos na mesma mesa
e conversamos por um longo tempo.
Sebastiana Cesario
Ex-Presidente do SQEQ/RJ
_______________________________________________________
_______________
Colegas,
Há vários dias não abro meu e-mail. Ao fazê-lo agora, a triste notícia
do falecimento do colega e amigo Paulo Strauch. Não dará tempo
para ir ao cemitério dar a ele o meu até logo.
Na minha memória não ficará o retrato da doença, mas apenas da
pessoa jovial, otimista e prestativa que o Paulo sempre foi. Ele
deixará saudade nos corações de todos que lhe queríamos bem.
Não tenho o e-mail da família do Paulo e, por isso, solicito que aquele
que o tenha encaminhe a ela meus sentimentos por tão grande
perda.
Abraços
David Tabak
_______________________________________________________
_______________
Caros Amigos da Associação de Ex-Alunos da EQ/UFRJ, recebemos a
notícia do falecimento do nosso Amigo e ex-Presidente da nossa
Associação, Paulo Strauch.
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Numerosas manifestações de apreço foram expressadas com os
sentimentos ao Seldon (cunhado do Paulo) e seus familiares, por
várias pessoas que fazem parte do conjunto de amigos do Paulo
Strauch constituídos ao longo desta passagem por esta Vida.
Somos um conjunto de pessoas que convivemos com o Paulo e de
nossa parte só nos resta fazer coro com as manifestações e externar
que nossa Associação recebe com enorme pesar o falecimento do
Doce Ser Humano e desse Grande ex-Presidente da ExAEQ.
Tive a dádiva de ter convivido com o Paulo na gestão quando foi
Presidente da nossa Associação e com sua Liderança ter estabelecido
conquistas importantes, dentre elas parceria de treinamento com
empresas e fortalecer as relações com a EQ/UFRJ, alem de outras
instituições. Soube com seu equilibrio e sabedoria estabelecer
relacionamentos e deixar um legado de Amor nas relações humanas.
Seldon, transmita aos familiares o nosso Carinho e Amor que temos
pelo Paulo. Foi o que ele pessoalmente nos deixou com seu olhar
leve, doce e de Grande Ser Humano.
Forte abraço,
João Arquimedes Cesário da Silva
_______________________________________________________
_______________
Prezados Pedro Antonio e Luiz Jairo.
Estive hoje no velório de nosso colega amigo Paulo Cesar Strauch,
ex-presidente da EXAEQ, com coroa de flores em nome do SQEQ-RJ
representando nossa Diretoria, lá encontrando muitos colegas
entristecidos, levando nosso fraterno abraço aos familiares e amigos.
Vinha acompanhando seu estado de saúde, com visitas; últimamente
tinha melhorado, mas não resistiu à duas infecções generalizadas e
metastese culminada no pancreas e pulmões; sedado como
alternativa às dores.
Como ex-colega de trabalho, convivio na Associação de Ex-Alunos da
EQ e Sindicato, e ações por pleito direto no sistema CFQ-CRQ, Paulo
deixa saudades por sua conduta sempre amiga, bem humorada,
participativa, lúcida, democratica, pesquisadora e progressista.
Marcio Claussen, lider do Movimento Diretas CFQ-CRQ's e Carla
Calada presidente do SQEQ-RJ encaminham sentimentos aos
familiares.
Elevemos nosso espirito em intenção à alma de Paulo.
Ao termino do cerimonial foi informado pela direção Luterana que
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haverá missa na Paróquia em Ipanema, a confirmar data e local com
os familiares, para a qual todos estão convidados.
Abraços Fraternos.
Luiz Rodolfo
_______________________________________________________
______________________
Prezado amigo Marcio,
Estive hoje no Memorial do Carmo para o velório do Paulo e pude
constatar o quanto ele era querido pelos seus familiares e amigos,
presentes para homenageá-lo.
Amigo afável e atencioso, de grande erudição e com enorme
dedicação aos estudos e projetos que abraçava, é uma grande perda
para os seus familiares, amigos e para a área da Química. Gostaria,
portanto, de deixar aqui registrado meu testemunho sobre o que
pude acompanhar de sua trajetória.
Como colega na Universidade, sempre encontrou disposição para
colaborar nas atividades acadêmicas e do movimento estudantil.
Como profissional, Engenheiro Químico formado pela Escola Nacional
de Química da Universidade do Brasil, e com Mestrado em Engenharia
Mecânica no King’s College da Universidade de Londres, baseado em
conceitos técnicos muito precisos e um grande tirocínio, construiu
sólida carreira. Recentemente, doutorou-se na UFRJ, com a brilhante
tese “A École Centrale de Paris e sua influência no desenvolvimento
técnico do Brasil (1828 – 1878)”, depois de publicar seu livro
“Pindorama e o Palácio de Cristal”.
Foi presidente da Associação de Ex-Alunos da Escola de Química da
UFRJ por dois mandatos, realizando um notável trabalho de
organização e aglutinação de alunos, professores e ex-alunos e
lançando o sitio da entidade na Internet; fundador e sub-Chefe da
Divisão Técnica de Química e secretário da Divisão Técnica de
Formação Profissional, do Clube de Engenharia, destacou-se pela
participação ativa nos rumos das duas Divisões; eleito diretor da
Aposvale, procurou realizar um trabalho em prol de melhores
condições para os aposentados da empresa; membro da Coordenação
do Movimento pelas Eleições Diretas nos Conselhos de Química,
sempre expressou seus ideais democráticos e de justiça com
ponderação e firmeza.
Como amigo estava sempre disposto a conversar sobre qualquer que
fosse o assunto, ouvindo com paciência e colocando sua rica vivência
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pessoal a serviço do outro, no mais das vezes na procura da
harmonia e da boa convivência e com bom humor, mas com rigor
quando o caso assim o exigia.
Seu falecimento deixa uma enorme lacuna no campo profissional, no
âmbito da cidadania e no seu extenso círculo de amigos. Grande
figura humana e de extrema fidalguia no trato pessoal, conjugava
sabedoria e solidez de princípios, evocando várias vezes o exemplo e
os ensinamentos paternos.
Nas visitas que fiz nos últimos tempos, já no hospital, apesar da
gravidade de seu quadro de saúde, sempre o encontrei com
disposição de luta e vontade de viver, demonstrando coragem e
determinação e recebendo a todos com grande satisfação, contando,
em todos os momentos, com o profundo carinho e o incansável apoio
de sua família.
Forte abraço,
Sergio Alevato
_______________________________________________________
_______________
Prezado Sérgio,
Todos lamentamos esta grande perda.
Atenciosamente,
Jorge Reis Fleming
Presidente
_______________________________________________________
_______________
Prezado Seldon.
Tristeza é o sentimento que nos domina e as palavras são
insuficientes para expressá-lo.
A perda é irreparável para sua esposa e filhos.
Nossas famílias compartilham este pesar.
Paulo Strauch – como habituamo-nos a lembrar dele – deixou-nos
vários legados, dentre os quais sua tese, seu livro e o “site” da
Associação dos Ex-Alunos.
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Durante suas atividades profissionais ele foi um dos 5 (cinco) maiores
especialistas em britagem e moagem do Brasil. E ele compartilhou
comigo parte do seu material bibliográfico, que venho utilizando no
preparo e aperfeiçoamento de aulas para nosso ensino de graduação.
Também, escrevemos um artigo para um dos Encontros de Educação
em Engenharia, ocorrido há alguns anos, já preparado para
divulgação ampla.
Na última ocasião em que lecionei Mineralogia Industrial e Energética
em janeiro-fevereiro de 2009, ele veio dar uma palestra sobre
Tecnologia Mineral e começou a conversar sobre sua experiência
profissional com os alunos da turma. Além de ter ocupado a aula toda
falando mais disso. diante de uma turma muito interessada e que o
atraiu para esse viés, narrou fatos desde os seus tempos de
estudante.
Houve quem ficasse com ele dentro de sala mais de uma hora após o
final, o que confirma o comentário unânime de sua bondade, espírito
prestativo, além de provar quão benéfico pode ser a interação entre
os veteranos da EXAEQ e os atuais alunos, que estudam sua
graduação numa configuração institucional completamente diferente
da que encontramos na Praia Vermelha.
Em duas visitas anteriores, Paulo manifestou a intenção de retomar
esse trabalho do “site” após o seu retorno para casa.
Aliás, ele contou que superara uma fase crítica incomum e,
realmente, estava se recuperando.
Porém, os efeitos secundários das medicações predominaram e ele
enfraqueceu novamente.
Na nossa última visita de domingo passado, Dilson e eu comunicamos
ao Paulo que seria tecnicamente possível hospedar o “site” no NCEUFRJ, vinculado ao domínio EQ-UFRJ, pois a nossa Associação é uma
extensão natural da própria Escola (Nacional) de Química, além de
ser representada formalmente na Congregação da Escola de Química.
E ele novamente disse-nos que cuidaria disso assim que voltasse
para casa.
Nas conversas que mantive nas últimas semanas com os
responsáveis pelo “site” institucional da Escola de Química percebi o
amplo acolhimento para essa iniciativa, que nos passou despercebido
ao longo dos últimos anos.
Creio que essa ação poderia incluir uma forma de homenagem
através da citação “Criação original do Ex-Presidente da EXAEQ Eng.
Químico Paulo Cesar Strauch (1967).
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Finalmente, peço-lhe que nos comunique sobre a realização de
cerimônias religiosas em sua memória, destacando que, certamente,
haverá uma homenagem durante a próxima celebração da Semana
da Escola (Nacional) de Química, conforme manifestação da Profa.
Maria Antonieta Gimenes Couto.
Abraços fraternais.
Abraham Zakon
_______________________________________________________
_______________
Colegas
Encontro-me na mesma situação do David, também só agora vi a
mensagem e não pude ir ao enterro.
Como também não tenho meios de contato da família do Paulo, se
alguém puder, por favor transmita os meus pesames.
Se souberem do local e data de algum culto religioso e, se puderem
passar, eu agradeço.
Um abraço a todos
Eliana Myra
_______________________________________________________
_______________
Prezados,
Compartilho os sentimentos e faço minhas as palavras do David
Tabak.
Também quero guardar o Paulo Strauch atencioso, jovial e
prestativo.
Que a paz possa encher os corações dos entes mais próximos que
tanto sentirão essa passagem.
Por favor, não deixem de repassar local e data de culto religioso.
Abraços
Ellen Dias
_______________________________________________________
_______________
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