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APRESENTAÇÃO
Cada página deste álbum traz um pouquinho de nossas vidas em Viçosa. Sáo lembranças únicas, nos-

sas aventuras e desventuras, nesta pequenina terra. E a nossa despedida maior, e a certeza de que Viçosa
jamais será por nós esquecida. E nós, que hoje partimos, também não seremos esquecidos e teremos sem-
pre as recordações que serão proporcionadas pelas biografias deste álbum. Saudades!...

Viçosa, outubro de 1989

A coiiiissão

A EA 1990



AGRADECIMENTOS
Uns vieram e deram os braços, as plantações cresceram.
Outros vieram e deram os pés, andaram muito, procurando.

Outros ainda deram a vida, venceram guerras, perderam levantes.
Muitos poucos souberam o que fazer com tudo isso, deram a cabeça.

E somente alguns puderam dizer o que fazer com isso tudo, deram ordens
Depois recolheram mais algumas mãos e pem.as,

juntaram umas traições, uns heroísmos,
e puseram tudo no livro da História.

Carlos Márcio B. Oozendey

A nossa vitória, hoje, é ü'uto do trabalho de muitas pessoas que nos deram braços e pés, pemas e
mãos e nos ajudaram a fazer parte da história. Por isso agradecemos aos nossos pais, aos nossos amigos e
aos nossos irmãos, que tanto nos acompanharam. Às «secretárias do lar» e às lavadeiras, que nos auxi-
liavam. A todos aqueles que contribuíram para a confecção deste álbum. E a você, colega, que confiou no

a nossa etema gratidão

A comissão



AOS
NOSSOS
PROFESSORES

A vós, que semeastes em minha consciência
a mais pura clarividência da sabedoria,
que, com dedicação e muita paciência,
pusesses a meu favor a vossa maestria;

por não terdes medido o vosso esforço
e nem, por alguma recompensa, ensinado,
suportando, fortes, em vosso dorso
a experiência e o peso do meu fardo

revelo alegre, contente e sério
os eÊ)idos do vosso árduo magistério,
em versos exprimindo a minha gratidão

A vós, agora, o meu aplauso ofereço,
por merecerdes receber a qualquer preço
um grande prêmio pela vossa profissão

Moacyr Vallim Filho



AOS NOSSOS PAIS

Se um dia, já homem feito e realizado, sentires que a terra cede a teus pés e que tuas obras desmoro-

naram, que não há ninguém a tua volta para te estender a mão, esquece a tua maturidade, passa para a

tua mocidade, volta a tua infância e balbucia, entre lágrimas e esperanças, as últimas palavras que sem

pre te restarão na alma:

Rxinh n niãA irn al ] nai aA] ] lhes grato



AOS PAIS
AUSENTES
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AOS COLEGAS

Múltiplas escadas
percorridas
cnminh&d8S
vasculhadas
numa ansiosa atitude
de busca de algo mais forte
que não se limite com a morte
nem com a mtina maçante
de cada dia
mas que leve ao próprio
interior
a convicção de ter achado
o próprio Caminho
e a alegria
de mesmo só
náo se sentir sozinho

Ethel L. Peisker

Os vários caminhos que cada um de nós üijhará náo significarão a ruptura dos nossos laços de amizade. Todos ãcam no coração dos que partem

A comissão



HOMENAGENS
POSTUBIAS

Anunciaram que você morreu.
Meus olhos, meus ouvidos testemunham

A alma pmflmda, não.
Por isso náo sinto agora a sua falta.

Sei bem que ela virá
(Pela força persuasiva do tempo).

Virá súbito um dia.
Inadvertida para os demais.

Muitos foram os que partiram antes. Mas estarão sempre em nossos corações, porque ninguém morre
na lembrança, nas nossas mentes de criança. E nós sempre nos sentiremos agradecidos pela colaboração

que, de uma maneira ou de outra, todos eles nos puderam ofertar.



UFV: TEIJS FORMANDOS SE DESPEDEM
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Hoje partimos, já saudosos de tudo que aqui vivemos e de todos que aqui conhecemos...

De agora em diante, os caminhos se ramificam cada vez mais, como artérias que, saindo do coração, vão se dividindo em veias, capilares-. A
o coração. Os vasos, nossos destinos. Nós somos o sangue, sangue a circular por todo o Brasil, dando-lhe forças para crescer cada vez mais.
F'ica aqui, em cada sala de aula, em cada gramado, em cada alojamento, em cada recanto da escola, um pedaço de nós. Fica aqui uma lembrança

Porém onde quer que estejamos, estaremos sempre ligados uns aos outros pelo valor mais importante que daqui levamos: A AMIZADE.
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ADEUS VIÇOSA
Raiana Crlstlna Os6rio Bogatzky

Ubi di& para esta terra
Nem tão longúiqua,
A gente veio.
Hn meio a Usos, pmvas,
Testes e seminários mil,
A gente sentiu saudades de casa
(Parecia está ela tão longe-.).
Foram muitas as nossas horas boêmias,
Reüescando a cabeça,
Daquele professor «péla-saco».

.ávamos. corríamos lil

agora, partindo
Deixaremos pra trás nossos
bonecos.
E os nossogLanches Lu, Zona Su], Tê e Gê.
Quantos momentos bons, sentados todos em suas mesas
Um violão, um som legal...
Amigos e mais amigos por perto.
E agora a gente vai
E parte, levando e deixando
Saudades na querida«Perereca».
E é nesse momento de partida,
Em que a saudade de casa
Já começa a se dissipar
E a se mbtwu com a ânsia

Às vezes, nos sentíamos inúteis,
E só mesmo o telefone,
Nem tão inútil,
Para nos acalmar.

!uos.

da sonhada volta,
Que a gente pode canta
Aquela que se tomou
O nosso lema:
«Espere minha mãe,

Coam que pintaram uns namoricos,
(Jns bailes de farra,
IJns shows de bagunça.
E goles, goles e mais goles.
Tantas cenas, e nós aqui,



NOSSAS
DESPEDIDAS

Náo fique
triste nas despedidas.
IJma despedida é necessária antes
de vocês poderem se encontrar
outra vez.

E se encontrar de novo.
depois de momentos ou
de vidas, é certo para
os que sao
amigos.

Richard Bach



As próximas páginas certamente trarão recordações,
às vezes alegres, tristes, pitorescas,
ou até mesmo compmmetedoras,
dos nossos tempos de ufêveanos.

Ou, então,

elas nos qjuduão a manter na memória
as delícias de termos passado boa fase

de nossas vidas
em Viçosa.



QUEM E QUE NAO PASSOU POR ISTO?

A demanda da mátocóndría é caZcaZada
psicologicamente ... foám ... oín... 0 quê?! Meu 'negócio é selo, droga e você and voU!!! PÓ... a7nanàã

vaza às sete/

Pzc=a, quanta
concha/Onde?!... quando?l... quem?!. Começar de nodo!!!



CENAS DO NOSSO COTIDIANO

O PVA e a comida das 12 horas para se evitar
a «querida» üla...

Que sempn estava lá, como que para nos lem-
bmr que a R)me aguenta qualquer sacriãcio. E, finalmente, o«delicioso» bandQjão

A nossa idolatrada roletinha, a agonia da fome
já tinha acabado (será?). E depois... DCE piscina na cabeças

E as horas de «lazer» na paqueroteca, digo,
biblioteca.



VAO FICAR NA SAUDADE

t

As farras de um trânsito muito louco. As paralelas que se encontram. As delícias do periquito

As peladinhas em dente ao aIQjamento. E o «trem» despertador. Os «diplomas» prematuros



VAO FICAR NA SAUDADE

O desespem na hora das provas. A.«perereca ensolarada. E alpererecaLchuvosa

O final de semestre.
A soüida üla do banco

para receber a queüda mesada. As surprwas das exc



+

Os churrascos de «virar a cabeça» E de exaltar os ânimosl



Naco Lopes Democracia

Protestos

Mobilizações Visitas ao Reitor



A VIAGEM DOS FORMANDOS EM AGRONOMIA
O 'Hem «Mouche'

#
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Lá estavam eles. a milhares de quilómetros, longe de preocupações, sem saber que instantes depois a

euforia virada tragédia e que eles quase não iam cantar a NOSSA música



lmpre um pouquinho de nós em nossas realizaç

BIQUINI CAVADAO

Data: 8/4/89 - sábado

Horário: 21 horas

Local: Ginásio de Esportes (UFV)

Promoção: Formandos de julho/89

grande show do Biquini



LEMBRANÇAS DO BIQUINI CAVADAO
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LEMBRANÇA DO SAULO LARANJEIRA
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HOMENAGEM
Machada)ho

Coloca

«Amigo é coisa pra se guardar,
Debaixo de sete chaves

Dentro do coração...»

Estamos indo embora e vocês vão ãcu mais um tempo por aqui.
Mas não vamos deixa-los simplesmente.

v(xaue, conosco, estiveram por tempo demais.
Desejamos que vocês vençam,
E mais, muito mais,
Que consigam sentir, também
A alegria que estamos sentindo agora,
Finalmente dando«adeus» a UIFV. AEA 1990Até breve

Comissão de Formatura -- outubro de 1989
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COMISSÃO DE FORMATURA Outubro/89

Adolío Ferreira de Barras
Alcebíades Salva
Ana Mana de Oliveira Frango
Andréia Faria Moraes
Amaldo comes da Cunha
Brasílio Alves Freiras
Carlos André Pois Lanna
Fátima Ladeira Mendes
Francisco José Lama de Oliveira
Gerando M.C. Batista
Gílvane Valente Teixeira
Jacqueline Marfins
Jogo Batista Alves
lonas Irineu dos Santos Filho
rosé Figueiredo Parva
rosé Mana do Nascimento
Kátia Amaram Barboza

Leony Laender Lustosa
Luas Carlos Barbosa Tavares
Luas Cardos Gouvêa
Luas Henrique Peneira de Souza
Marcos Nunes Coelho Júnior
Mana Aparecida Schettini de Moraes
Mana Tereza de Freiras
Nedson Ap. lgnácio da Salva
Paulo César Sereno MartineUI
Raquel Lobo da Silveira
Romana Oristina Osório Bogatzky
Roseli Lama de Mendonça
Sandra Beatriz Torres Gomide
Sérvio Ricardo Ayres Rocha
Silvana de Pauta Vasconcellos
Tereza Angélica Bartolomeu
Vigente de Paulo Alves Vieira.

E no meio do Aqui e Agora, náo acha que podemos nos encontrar de vez em quando?

demão Capelo Gaivota



COMISSÃO DO ÁLBUM DE FORMATURA
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Adolfo Sandra Rosada André



HOMENAGEM ESPECIAL

Há amigos que caminham
sempre com a gente
E que não nos deixam
desabar, desanimar.
Há aqueles que nos
oferecem um sorriso,
E há aqueles que nos
dáo o braço,
E para tudo se
oferecem a
ajudar.

E vocês, VINICIUS e HUMBERTO, R)ram os amigos especiais que sempre estiveram ao nosso
lado, apoiando-nos e ajudando-nos em nossos afazeres, em nossas decisões e em nossas promoções.

Por isso, e por muito mais, vocês estarão sempre do«lado esquerdo do nosso peito». Desejamos a
vocês toda a sorte do mundo, e que vocês sejam felizes, bem felizes em todos os lugares e estudas por
onde passarem...

Comissão de Formatura
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BAClIAREIS EM ADMINISTRAÇÃO
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aRI.m PAaEO m SJNTW
Checo. PachequÍssimo)

O aiequinho veio a Wçosa para quer Ecanania.alegou atÍ
a i.niciar o curso, nns . cano nlmca caiseguta ecalmuzar.
acabou &:scobrindo que sua vertia(pira vocação era a Ad-
ministração.
A[êm da ''Aàninistração". e]e a(]quiriu um carga uq)eriê!!.
cia em outras áreas , cano: quebra-galho profissional ;
guarda-patrillKnial. transportador de qualquer tipo de
passageiro etc
(litro serviço de grande valia para td.os era a (EI - (bB
trai Oteco de Informações . localizada em sua diminuta c!
beça. capaz de infonnar boa parte da lista telefónica &
Viçosa e até de outras cidades. isso nuna rapidez de fa-
zei inveja ao naus nndemo computador.
Por essas e naftas outras coisas , o (beco tomou-se co-
nhecido por todos, em todos os lugares por ande passou.
Ele sempre ten tam piada ou un sorriso. Sua alma é gran-
de cano o mundo e, apesar da ''ossatura", @m os anbros
largos para os que precisam de apoio. O coração também é
nKiito grande. Par isso, jã tem dentro una pessoa tão es-
pecial quanto ele
Por todas essas coisas damos graças a l»us por haver \ana
pessoa tão cheia de annr, que seno)re marca os corações
de todos aqueles que se aproximam desse cara gente ''fi-
na''. o nosso Pachequissiino.

Gll;mNE VALenTE TElnIRA
(Gj.l)

falAR(ELO NETTO bDN'BS
C)h&ou, Qualira)

A estória dessa criatura d) personalidade e de grande eê
perito batalhador é incrível' demais para se cãttar eã
poucas linhas. )hs a legião de amigos que aqui deixara
eJ:. pri.ncipalniente, os que jã se foram jannis a esquece-

A pedagogia, curso no qual ela iniciou, calçava-lhe lm
par de botas, mas a Adinini.straçãa foi igual a \ana luva:
na mindida certa para seu espírito enpreendedor , versá-
til, pratico e o seu jeito de convencer até lbus que o
seu mundo de cabeça para baixo fica bem melhor:
Pode estar certo, o nxmdo ainda continua na miesma posa'
ção (Ufa:), mas... te cuida, obus: Un dia você pode acor
dar de cabeça pra baixo:
A UFV fonna hoje essa mnina e perde un de seus anis ca-
rismáticos e intenssantes património. ..) quer dizer ha-
bitantes. bbs , a administração certamente hã de ganhar
mais vibração e dinamismo com mais lm novo meiüro.

rao

H:l$ % i'':!:Ê«t.E'%jÜ:'i'Eüw$:::':meloa'\E:
gueiro''...mde suas principais diversões eram: 'zurrar a 'nn-
lecada, ''empinar papagaios' e soltar gereco' )his tarde, wia

n=E.q:H::=:E ã' ::"ã;,!::f=!m= po:urfinais
.semana. reli)ar frutas no penar e brigar em todas as suas

peladas . atitude esta que relletia a sua frustração, cb\rido
ao jejtzn da vitória do seu querido timie: ''O GLÍ)RIOSO B(yrA-

Na escola, destaca-se cano a)RREIX)R F[WDISTA, correndo dos
guardinhas e. cclno amanador de cadiorro (b professor"(mi-
ga puxa saco). ' ' '

lbntre os vários amores , pode-se Fitar o bafo de gamba, an-
de andava longe para cgnseguzr. Visitava sempre ag cada(bs
de seus. amigos e por la deixou o seu amor inesquecível'
Era ca)hecido por seus amigos cano MWHE(:A IE SOMA)BAIA,por
ter aÓ de gastar dinheiro consigo mesmo.
Saiu da .UFV Bacharel em Administração e Ph. D em cola.
Cano todos os malandros , deixa saudades entre todos por ter
sido tzn bom amigo.

ENBMÇO Caixa Postal , 73
36570 - Viçosa - ]\6 ENIEliEÇ0: Paula (Sndido - MG



TÉNIA MARIA nRNNalES IE FREITAS
(daninha)

daninha, Sereia ou Cigana.
Cobiçada por todos , a ''Sereia'' de Ervglia e)q)opta-se para
Viçosa. Coitada! hhl sabia que aqui não era o seu mar.(Leia
das 't)oas intenções''. ingressa-se na UFV para se dedicar ao
seu hd)by: ''Administração de Empresas''. A sereia nao sabia
mesmo viver.fora d'agua, por isso passava parte do tens)o na
piscina, onde aproveitava para estudar ''anatomia htznana
sua disciplina predileta.
Caat seus .dotes culinários , ficava horas e horas fazendo so-

quase estourar, d)regava suas êunigas a fazerem Imgas .çaJni-
nhadas pelo caiWus e pela cidade para fazer digestão.
Supeiprestativa, nem se assustava ao encontrar seu guarda-
rot4)a vazio, pois era constantemente assaltada palas suas
amigas de quanto: Can sua mania de aproveitar promoções,pe!
dia muitas horas fazendo corWras , acabando can os estaquei
das lojas viçosenses. Gostava demais de donnir e , durante o
sono, suas amigas de quarto não doam.am, por causa das suas
ralações durante os sonhos. Preguiçosa cano ela sõ, difícil
ê descobrir cano foi que conseguiu ganhar em 2ç lugar Cfemi
nono) , izna das 'batidas'', Corridas Rústicas de Viçosa. Tal-
vez por ser possuidora de ''certos atributos'' como st4)elmu-Iher. Vocês entendem não ã?
Cano toda cigana, ela terá que mudar de ''habitat''. É, cano
toda sereia, irã procurar outro mar. E nõs aqui ficarmos
na ''soTdade'', mas nunca a esquecermos ou melhor dizendo, é
inpossivel esquece-la.

ENDEREÇO Sítio Tufão
36555 - Elvãlia
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BACHARÉIS EM BIOLOGIA



[DALINA 'm]EZA ]E A])E]M. LEITE
(Ida, Idalinda)

J[JHNÜ IEl:BEIRA GARCIA
(Juju, Bat-girl)

ENIEIUg): IUa Custava Sampaio , 88 , Apto 1001
Leme
Rio de Janeiro - RJ

ENIEREÇO: Rtn General Glicério , 1178
Vila Macedo
São José do Rio Preto - SP

ENDEREÇA): Rua Frederico Vanneti
Bairro de Ramos
36570 - Viçosa - MG
Tel. : (031) 891-3652

02



m (BARDO nKNmQtr BRESSal sulH
CKadlzn, Pala)

A Zebra no Cante lo.
Apesar de ser integrante do 'Trio Biscoito de Polvilho''
Kadtzn encontrou muitas ''coisas'' interessantes na BVE 200.
lbsolwu ser monitor desta disciplina, e foi o tenor dos
alunos can seus estudos dirigidos captados do Bom.
lbsde que aqui chegou, foi jogar voleibol na LUME e lona
das excursões .da equipe foi iésponsãvel pela paixão que
marcou sua vida: apaixanou-se perdidamente por una ''geladeita'', o que Ihe custou noites e noites de' safio. Paiol
sair dessa gelada, foi necessãü-o o calor das Arãbias .m
de calheceu una camlg eqvolwnte. (Veja foto acitin) . ' '
Certa vez sua reputação ficou bastante abalada,quando foi
:gaSTE'S3{=:: ='LH=Hi:'8{;q'=;S=ã'"ãJ
Bando: (Eta baianinho porretaJ).
No entanto, sua vida não foi 1larcada sÓ de decepções amo
rosas. Em uma recente viagem ã (papada Diamantinã elí
foi perseguido desde o RiÕ Rancadoi' até o Aldaraí por
una linda nativa. Mas nunca se esquecendo da frase:''Sem-
pre manter a etiqueta
Na bu:ca de .seus (i)jetivo: profissionais , Kadtnn passou
por.varias .fases: .a princípio, sua grande paixão era a
Botânica, depois dei-xou-se iludir põr lm orientador ''su=
per çoiled'', disçipulo da Cutter, deixando aflorar suas
tendências agronÕmicas . Agora , finalmente , encontrou a
paz .e .a tranquilidade nas voltas da mQlécu]a de ]HA.Está
se dedicando ã biologia molecular e nós amigos esperamos
que ele seja nKlito feliz.

KaQlrl PÉnz MALUF
(lbnina da Flor)

A TN4]U

C(]urles Baudelaire)
+ Seja aonde fof''que vã en tomo esta esRí&

S(i). lm clima de fogo ou sob lzn sol distante
Sewidor de Jesus , cortesão de Citara.
Nbndigo tenebroso ou preso rutilante ,
Paria, cana)ãno, citadino e ãs wzes abra
Seja-lhe o cénbro moroso ou esfuziante
O hanem suclzüe ante o mistério que o exaspera
E nao Clava o olhar senão por breve instante
No alto. .o GiuJ paredão que o abafa cano estufa
(]enãrio eârio de luz para lona Ópera bufa
lb cuj a palco ensanguentado o histrião se serve
Ten'or do libertário , anseio do eremita
O céu; Talha sombra da imensa ]inlmita
Onde indivisa a vasta Htmlanidade ferve

ENDEREÇO: Rua Aluir de Souza Aimno, 08
Funcionários
Acesita - BE

ENDEREÇO: Rua Rio Alhada, 155
Bairro Gões Calman
ltablma - BA



BACHARÉIS EM CIÊNCIAS ECONÓMICAS
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[xna: ELENA RA)©s
(mça, Oulcinha)

e
MAR]A ID CAlãO VIEIRA

(Ca""int«)
Doce de coco queimado, amargo cano fél. Seu ânimo desperta
qualquer capeta. Seu rosto angelical encanta a todos. Isso
somíente ocorre no dia 30 de fevereiro. Jã viu, né?Todas nÓs
a adoramos. Ela é lona pessoa bastante prestativa; se preci-
sarem de algtnna coisa eliq)Testada é sõ pedir, que ela vai
correndo trancar a sete chaves o guarda-rota)a e a cata tam-

É conheci-da ccxno manequim. Quando vai sair começa a se a-
prontar Imãs tres horas antes. Veste não se sabe quantas
roupas e quando finallmnte fica pronta as festas jã se aca-

Além de tímida, ela é tina pessoa muito difícil. Seus ouvi-
dinhos não toleram ouvir as bandalheiras da vida. Achar lm
apelido carinhoso para Dulce não é uma tarefa fácil. bhs to
das nõs temos por ela lm carinho todo especial, e sentirei
mos mtúto sua falta; se bem que ela pretende continuar os
estudos. Seta que esta em busca de algo mais?

bém

baram

:::'Ê'ã g;En que é nativa, enganaram-se. dites fos-
Vascancelos-be. [ht buraco. Se o mando

tivesse acluilo, seria lã mesmo: piando sua fanília mu-
dou-se para Viçosa , a população (ie lã reduziu-se à meta-

apesar de todos os pesares é lona pessoa nuito esforçada.
Escollnu lm curso noüÃmo para qln pudesse trabalhar e
ajudar a fànília. Parece não ter sido una lnã escolha.
pois , mesnn. antes d! tennínar o Clirso de Econania, esta
reinando nela o espírito aipresarial. laiagime , jã'é si=tiante.
bhs, cano nada é perfeito, :stã com lm casêunento que se
arrasta por vários anos e nãa sai. Nàn Deus sabe o par-

ENIEREÇO Rua (bl. José Games , 39 - Centro
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lm llmH«ES U JAULA
(Carioca. Meão)

atenção Eesswl. Qualqpr.semjhmça .can os umons.infgtons da
l\lidem ê Bufa caincidãuia. Deportado pela 'baixaria" fluüinelise ,
Carioca atê que se.parece caü aqueles pixotes que vílihaa.para Utçg.
sa tentar um possíviel !ectperação. Espertinln e malandrão, estava
seg)re queiuiã) passar a pena nos aitrw. SÕ que.(b wz em quando
caía do cavalo. Cano acanteceu daquela vez que pulou o muro do gi-
násio(juntamite caa o O»anho e Sinval) , dando de cara cm ua

$l;iDI' g:üÍ'!Jg'jã "";mdo i;'EU: B":gfi.=fl%Ü
tuttm de 85. que alias nunca ptecisai d) inoüvos pzã pegar no pé
de alaiên.
(bato:damingoí saindo do M:lético.ãs escatdidas can Duài .quase fai
pilhado em flagrante pelo )arco Tülio e Zulu. o.que erq suficiente
para que toda' a esco]a ficasse sabatdo. ])o Bailão do Zé fica a n-
cotdaçãg de sair clnendo: após er.azarado os. 'bmtinhas" d8Kluelerespeitável estabelecíanttó. Por falar em btutinhos . bastava oscuP
tecer para que ele esquecesse que beleza õ fundamental. Ihva um
de gigolõ e depois pulha a culpa na bebida. )hútas são as suu fa-
çaiüias. Arnaldd. Balão e « cálculos do 53 que o digaxt, pois passa
ian maus pedaços.por sua.causa. llã q\en.diga que.esse "fogo nã btÊ
da" que ele tém e' frio de suas caipaüias'(Goteira e Bnãus). Nã
EFI. ao lado de }lentique, fortüou Q casal 20 da (1). Adorado peloinstre Paira. aliiiuttai diversas vezes a ilusão d) calhecer a Etao
pa. SÕ que nunca passara do Rio. Para a G.dado Maravilhosa não pto:
asa de pass@orte , alguém gozou ..
Carioca foi, por assim dizer. (b tudo ua nada, ou mielhor un pouco.
Ficara na leablança dos que o cdlheceram.
A alegria e a certeza de ter vivido cada instante estafa e estarão
senpn guardadas em nossos coraçoes .
AM NEGA!

A]WALm mS DA C[NÜ
(Pemilongo . [ollo)

alegou a Viço)sa en 8S2. vinil) do.Vale do Aço..nuas precisamente de Jqão bbnlevade.
Como se vê na ü)to, jã nuceu génio. Rapaz tímido, introwrtido e sério. tão frio
cano .o aço produzido an sua ten'a natal . sõ falava quando chamado e só respondia
quedo perguntado.
Polar, caa o passar do tempo, foi colocando as garras de fora, revelando-se ua
verdadeiro globo. em pele de cordeiro. Quando .calÕuro. di.vadia seu tens)o entre as
peladas na fitotecnla e as acabem.nas 'da ci.dade. Quando descobriu que o vício da
''lmtonba'' estava Ihe rendendo alguns erres no cubículo. deixou do 'culto ao pró-
prio corpo e passou a.se dedicar ao culto a outro corpo - feminino, é claro:
IXirantg sua vida acadêM.ca foi pmtagonista de histórias hilariantes. sendo. por
isso varias .vezes iiwlchete do "iodo Ü.uo=. Nuca delasl teve que se teftigiar den-
tro do guarda:lota)a. para escapar.ao assédio de una Ga imãs exaltada. Es.por. fa-
lar na referido jornal . sempre foi suspeita de ser ua dos redatoTes=Negaira' ve=
ementemiente. mas sabe-se. que era autor' intelectual de varias matérias 'pti)l i.ca-
das. Tinha o.estranho hâ)ito de fazer levitar as mesas, do RU. .bastando para tan
to ter o estiiwlo visual da cor ''azul . celeste" ou similar. Notívago i.ncorri.gí:
vel . tilüa.a costura cle estudar atê alta mngrugada, taíç)o que mais tarde ocupou
com M.steriosas sai'das notumas. h conseqtlência. ieiyrê puxava um éói:i;ilo' ' 'iã;
aulas do dia seguinte.
Nos esporões. caa exceção da natação e a), enganava - cano ele mesmo di.zia - em
todos os outros. do futebol ao ''nlgby''. Era dÕ tipo ''atleta modelo''. Não bebia,
não .flDmva.e naa. .. Podia ser vi.stõ constantenentê correndo pelo canpus . panares
e .adjacencias. Hitretauttol revelou:se un craque inesno na peteca. onde não' tinha
adversãri.o. e sin. fazia vítimas. Tinha irai.or 'carga hozãria em quadra de peteca
do que em di.sciplinas que cursou.
Não. era.o super"'hoinm. Rias talhar tinha sua 'Kriptoni.ta' , ou melhor di.zendo sua
'Stlata' . diante .da qual .g:relia !idas as suas faltas.
Unem que.se a.educação física não ter rótulo. ele vai. lançar tara ''gri.ffe'' de inoda masculina. Can certeza:
Nêo sõ vai deixar cam tanbãa !enter muitas saudades , princi.palnente dos insepa-
ráveis aM.gos )bacyr e ]ühTco Tü].io. Sem dúvida. o Dudu' perdem'ã o parceiro para
sacanear os outros. Sentira ainda imitas saudades d)s colegas do S3, da Sassá,
dos demais caípanheiios e, com certeza. de una baixinha simpática que o deixava
no mundo da lua.
É isso al'. Anlaldo. 0 53 perde mai.s una ''fera'', mas, libera izn ban profissional.
BQA SORO'E e nuito sucesso.

EnIARID FIEIRA DE H:ZENDE
(Oudu)

!; gà5:::.''iãt'!E'b:Huq= :=.Hfv:2.:' 1:i/ : :=1;Êii!,U:,:g::
ceu e entardeceu como sõ acontece nos outonos de Viçosa. l.bsnn no inverno nwlca
se calou. Era vi.vo.e forte. seno)re sorrindo.

E: q= f%.$#f'.f;=i;P;=i!?'e3:t!';âqh.=':81á::'d'=

g$8B$B!.M$8$$HH:!:i
se. quanta injusta.ç!:.Isto custou aos :eus hunildes moradores una séria npreen-
são.por parte d) Px6 e Serviço Social. Ali.ãs esta não foi a ílüca: ". .a

$8Ê $$i ilgii#;%ã:l(
Na EFI foi a alegria do judo e tanl)ãn do professor. Ao tentar iimbili.zã-lo, quan
d) ainda estava dj;straído. o mstre escapiüiu (não se sabe cano) e fez gato ; sã
pato (u insso heroi, .sob o olhar vibrglte de.Jiggro Kano e seus' discípulos. ;
Por outro lado foi vi.sto com temor e.ódi.o pelo pântano enganoso das''bocas que
circulavam pol..aquele departalmnto! Juravaua que' ele fazia parte do [)edo-Duro. mas
ele nunca confirmou. sua parti.cipação no referido jornal .
.Amante incondici.anal da,iiaturezà (ao lado de Ebinho : seu fiel companheiro) , co-
nhçgeu lugares cona o Pico da Bandeira. Serra do Cipó. ü.raça. lbitiboca e até a
Bola.via. lidando pelo nxmdo, seno)re .de camna. provou ser ainda possível fazer
muitas aventuras sem ficar na dependência do ''tutu
Agora. porem! ele pi.sa ntzna.nova' estrad!. sem contudo esquecer os caminhos que
teve de' passar para encontra-la. Sozvirã 'para a vida. coiro na foto,''e' guardara
no peito os que o fi.zelam crescer. Certaimnte. !3oa Sorte. ' ''

q
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b©ACYR MARCELINO DA SILVO FILHO
(}6, Zé da Paz)

PAIRO R(BEIUQ G(]WS
(Santropê)

Filho único em una fzunx'lia can cinco moças , o nosso ami-
go.Menu.chegou.em.Viçosa mai.s.desconfi.ado que Aneri.cano
ern Moscou.
Veio pousar no 5, fanoso ninho de gaviões, e lã chegan-
do, junto can o saudoso Jüdson, começou a aipreender as
fêunosas serenatas (pe partiram tantos corações femininos
e que vão deixar muita saudade na rapaziada do 5 e nos
amigos que os acanpanharam nas longas , frias e unidas
madrugadas Viçosenses , entoando as baladas compostas por :
Ele , Ellas G Cia llilnitada.
Aluno aplicado:.ccuwçou a .colocar seus conhecimentos an

No primeiro dia do mês de abril de mil novecentos e anta
gaaipnte, dia da aíentira, nascia, na ci.dade de São Josõ
do Mantiimnto, lzn menino magro e meio desccKicertado. Lo-
go nos priJmiros anos de sua vida perdeu lm dedo, quando
tentava saltar o njum do vizinho para roubar frutas .
Andou por diversos colégios deste Brasil. Aos 20 e tan-
tos anos resolveu sai! do..sério e.ir para. a universida-
de Paulo Santropê, por gostar de usar unam calças dos a-
nos 6u.
lb repente ficou famoso pela sua õtima coordenação e pe-
lo mau habito de rali)ar todos os pomares da UFV.
Gosta mui.to da ''loirinha'' e da 'tbranquinha'', ãs quais
jã o levaram a sérias discusões can os guardinhas da Es-
cola. Nos fins de semana, sõ chegava em casa de madruga-
da, fazendo arniaças e perturbando a vizinhança. Perten-
ceu .ao quadro da Liga Esportiva Viçosense , aquando como
mesãrio de futebol, onde, por .varias vezes , quase apa-
nhou, apesar de ter feito um Õtinn trabalho.
Seu exporte preferido sempre foi o ''levantamento de co-
po'', estando sempre disposto e bem preparado fisicamen-
te. Foi um õtinn colega, transmitindo sempre muita sim)a
t:a e amizade a todos .
Felicidades , ''Santropê , e boa sorte :

iebol para as calouras da Educação'FI'siga.
Exímio violinista e dono de lm grave privilegiado, dei.-
xou muita gente can Úlcera, quando vinha can a história
de que não podia cantar poi.s era tÜnido.
SÕ não permite que falan mal de sua mai.or paixão: Seu ca
charro lbbelTnan.
O seu último ano aflui foi antolõgico= Acoirç)anhado do seu
inseparável conjuntinho êunarelo(presentinho da mamãe
pro seu finado(azinho) e da baianada da El-Shaddai, can-
panheiros dos jogos de Interpol nas madrugadas da grwe ,
tanto aprontou que o ''Seu bbacyr'', ordenou o seu enrola-
do filho (palabras do próprio pai) , que voltasse pra Bar
bacena para prestar esclarecimentos a respeito doê mota:
vos que causaram a sua etenia permanência an Vi.çosa.
boas o que inç)oitava é que ele, para onde quer que leve a
sua enrolação: vai ter o bbstre Jesus sempre ccnn ele,qie
e o motivo maior das suas canções e das sêtimas e nonas
do seu galante violão.
Você vai longe, l.k)a.

ENUREÇO Matriz . 63
São rosé do hhntiaiento MG
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aRALID M. C. BATISTA
(Gerando)

Bn meados-dos-anãs 60 nasce em Montes Claros (tina peque ;
na, pacata e gelada cidade perdida em algum lugar no Nor
te de Minas) , o que hoje se conhece por Geraldo. Depois
de passar algtms anos en )antes Claros, resolveu tentar
a sorte ninfa cidade grande e veio para Viçosa, onde foi
aprovado no vestibular de 85 (talvez por erro do coiWuta
dor).Começou fazendo Engenharia Civil , mas reparou o erl?õ
e transferiu-se para o curso de Física. É ian torcedor do
Cruzeiro por opção e im ''jogador de futebol'' por teimo-
sia (ou pin'aça) : Não se.sabe de nenhtana ocorrência re-

nRNANID aTÁWQ CQEll©
CFubã; Femandü)ho 'Canina' Nav a)

Desde mancebo que Fernandinho sÕ dava alegra:as aos seus
pais. Tanto assim que eles fizeran o tubo para preparar
seu futuro. Mandaram-no para a famosa UFV, diga-se de pas
sagan, a mais de 170 ]m de casa, e longe de algtms pera:
gos não confinnados.
alegando aqui , este esperto '\neu garota'' ingressauno cur
se que melhor se adaptasse a ele:'Física. Jpõs algtms sê
mestres seu brilhantisno ficou elucidado e seus professa
rQS achando que ele nao precisava de orientação tirarêun
fatias-prémio. Dizan as anãs línguas que eles procuraraia
clínica de repouso , donde alguns sõ retoxbarão no próxi-
mo sanestre.
htre a maçada ele era ban conhecido , por causa de seus
pensamentos filosóficos. Chegou a pr'opor lan corolário da
vida que pode ser expresso no seu novo apelido: ''Feman-
dinho Snooker
Não se pode

negar que de sua cidade de origan tàn saído
grandes hcanens , e ela tan recolhido nuitas outros. Sabe-
mos de seu apego a ela e tanos certeza de (pe ele não
esquecera e logo logo a visitara.
Desejanos (pe antes disso ele, can todo o seu brilhan-
tismo , faça grandes contribuições ã ciência.
A propósito, na foto ela esta se escondendo do barulJn
de lma britadeira que passa. Ck)isa dele , nãa ligue

a

menos conseguido driblar os guardinhas. Fez algtznas ami-
zades na UFV, não muitas, pois é do tipo calado.A nãoser
para estudar, preferindo fazê=lo em voz alta. Loucuras ã
parte. Ntm belo dia teve a infeliz ideia de aprender a
tocar violão. Foi lzn desastre: E as colegas de quartoque
o digêun. Con sua melodia de cena única nota, peiturbg:
va toda a vizinhança. Lin hobby que adquiriu foi o de fi=
losofar sobre coisas abstratas , e para isso contava com
a valiosa participação de lm colega de curso, o ''Fubã Ra
dioativo'', entre outros camaradas que , com ele, :ficava
atê altas horas da madrugada a discutir assuntos que nun
ca de esgotavam. Vencida esta prineira etapa na UFV. Ge=
ramo agora quer trilhar outros caminhos. Resta-nos desq
jar-lhe boa sorte e que conta.nue com a mesma persistên-
cia com a qual nnrcou sua passagem por aqui.

ENDEREÇO: Rua Alagoas , 219Bairro Centra
Montes Claros - MG
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LUS C:ARlíE GOUVEIA
(Proa.suor, Lula Gouveia)

Ntana bela noite de lua dieta do dia 15 de janeiro de 62,
veio ao namdo tma bela ciíança. .. Cri.ança esta que nas-
ceu para ser ian exen4)lo de vida... Aos 5 anos de idade
iniciou seus estudos na maternal da Escola Nonnal Nossa
Senhora do Calmo, ande pennaneceu até concluir a 8ê sé-
ri.e. Um vez que não tinha vocação para ser padre, saiu
datolêgia'ü' freiras para taiüitütrí3egundÕ grau elí ou
tios colégios (paul de Leani. Estadual e (1)LLNI) . Ingrei
sou na UFV no ano de 1984. Era elegante, snq' e sério..T
e seno)re trazia una bolsa de couro de lado ou em cima de
sua Jurema (nome de sua bicicleta) .. . e assim lá vinha
ele todos o! dias para assistir as aulas. Seu jeito sé-
rio e caladão impunha respeito aos colegas. Mas nas man-
sas dos bares as coisas miadavam... as piadas eram -cons-
tantes e .o seu jeito desc(atraído atraía as garotas para
o seu lado cano lin iliü. após seis meses de tliiversidãde
Ja era socio de lan bar gm Teixeiras (cidade vizinha)e tzn
caisagrado locutor da Radio Mantanhesa, devido a sua be-
la voz. . . Por im acaso caiheceu a sua aietade no final de
1984 , .deixando muitas garotas cantraü.adas. lb inz'cio to
dos nõs pensamos que isto não passava de mais lona de sl;
as aventuras amorosas .
O tempo foi passando e com ele as esperanças . de varias
garotas que esperavam a chance de ter o seu Ídolo em se-
us braços. Hoje, quase casado, as frustrações de deze-
nas de garotas é lma realidade... Sem dúvida todos nós
sentiremos a sua falta.. . mas o qun fazer? É o destino...
Esperamos que você seja lã.fora como foi aqui: un artigo ,
companheiro e innão. . . tzn ídolo. ..
GOUVEIA, nõs desejamos a você muito sucesso e muitas fe-
licidades . . .
Amigos de Curso.

FEIWAN]D BARBOZA IGREJA FI llD
(Nandinho)

Banitiiüo, cara aquele jeito de almofada da sala, saiu de
BrasÍlia, Planalto Central, em busca de Vital e sua mo-

Aportou em Viçosa .can aquele jeitão urbano , todo encabu-
lãdo e até meio tl'cuido. Entmtanto, isso era apenas fa-
diada, pois quando o menino resolvia arrepiar, era izn
lbus nos acuda:
Sempre acaí4)a)hado de sua guitana lazer '.. canquistava .cg
rações brejeiros. .Numa dessas . sapiadas ? ficou. encantado

10
FRANCIS(D ROSÉ LlbÜ IE OLIVEIRA

((hiquiilho Batatinha)

No dia 14 de março de mil novecentos e alguna coisa nas-
ceu, em Leopoldina, una linda criança que mal cabia den-
tro de lona baixa de sapato. Mudou-se para Alegre (ES) e
aos 7 anos retomou a sua terra nâtàl, ande estudou o
curso primãr=io e segunda grau em lxn colégio de FT'eira(Cg
léaio Imaculada Carlcei.ção) . Passou no vestibular na ter-
ceira tentativa e , por forças do destino, em Viçosa.
mo não poderia ser diferente , ele tara)ém caiu na rotina
de sair' aos finais de semana, para tanar todas pelos ba-
res da cidade. Tenninava as noites no,panorama, dançan-
do can as coroas igual a lzn rei e, após êste seu hobby
ele passava no tradicional bar da rodoviária. Algo acan-
tecido no dia 8 de jurüo de 1986, foi o bastante para rg
generã-lo canpletaníente. Segundo ele , foi a partir desta
dia que encantlou a felicidade: calçou a namorar finne
e, a partir daí, a sua tida se restmiia em Ihiversida-
de-Silvestre e Silwstre-Lhiversidade
Segundo canentãrios , ele sõ pensa em arrojar logo un eD
prego e se cas ar.
Nos, colegas de curso e moradores do Põs 1831 e 1832, dÊ
sejamos a ela muitas felicidades na sua nova vida que a-
pralcima. Sucesso Batatinha: .

ãté esta pensando em se estabelecer definitivamente por
essas bandas .
Isso realJnente seria lona pena, pois mariposas ''abando-
naDAly.'S'' chorariam .a quase mil quilõmretros de distancia.
Falar desse garoto e associar automaticalmnte o seu sem-
blmte a cervejadas homéricas e pajelanças tribais de ít
char qualquer parada.
É claro que as' companhias influenciam, mas ele sempre soy
be se decidir sozinho. Por exemplo, usar bü.quinho e ca-
misinha de doidão seno)m foi o seu sonho. Aqui o mistério
se desfez (soltou a franga geral) .
lbixa Viçosa cano un. ''Co(Qui)micuzinho'' de msponsa (vi-
va o laguinho dos três poderes) e grandes saudades fica
rão dessa figura gente boa.
Sorte em todos os quadrantes.
]k)s munidos Marcello e CIA.

ENDEREÇO s.Q.s 304BrasÍlia
BI. H A)
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BNDIÉIA FARIA M)RAES
(DÍia, Dedéia)

Uma gracinha, seno)re quietiijha, chegou em Viçosa enleio jg
cosa, com saudade e, neto chorosa, nsolveu aqui fazer
sua história. blúto carinhosa era sua fauna de acaJlnar
as briguinhas de seus:dois innãos , caa os quais seií4)le:di.
vidiu êeu amor e paciência. Grandes amigos aqui íi:z ,mui-
to sonhadora, apesar de pratica, esta até hoje em busca

DARTICIÉIA PEREIRA IE hORaS
(Pepéia, parte)

Em agosto de 1982, surge em Caratinga tina loirinha de o-
lhos ve1ldes, que tinha carne (i)jetivg fazer curtinho, mas

A{A MARIA EE OLIVEIRA FRAN(D
Caminha)

ENmmÇD Rua Nicolau Alves de Olivei. ra
Pirapetinga - ]çC
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JACQUELINn MAiWINS
CJackie)

Dana de fino gosto para roupas, muito desfilou pelas noi
tes e bailes ãe Pirapetinga e Viçosa, não comente .çla
mas também melada do quanto, pois as .cona)anheiras agrcKlo
mas resolveram Caneçar a refonna agrária pelo seu guar-
da-rota)a. Ela é tala)ém cozinheira de mão-cheia e ,por ter
um fino e ''intenso'' paladar, tomou-se cozinheira ofi-
cial dos fins de semana.
E[a nunca (]everã se esquecer daque]a canção do Ne]son Rg
drigues que diz: ''lb noite eu Rondo a cidade...'': É pai:
xão antiga. SÕ tem umas coisinhas das quais ela.ãs vezes
se qugi8â;.. versão.original -.:'lbl;esllo andar g: léj!-detç!:
to barulho de noite, detesto ficar no ponto de catana
(apesar de ser seu nípio de transporte favorito por ser
rápido e ecanãnico) , detesto subir morro etc
É pena que nossa amiga não tenha podido trazer sua moto-
ra envenenada para Viçosa ''City'', pois assim !ena econg
mizado tm bocado de reclamaçoes. Em canpensaçao, ha coi-
sas que ela adora - versão original: ''Adora ler roman-
ces, adora assistir a filmes , adoro dançar, adoro viajar,
adoro não fazer nada''. É uma tia hipercoruja. O Gilberti
nho e o Phillipão estão sempre presentes , sem falar nos
lllnaas gene os .
Jackie, apesar de você ser, ãs vezes, un pouco rabugenta,
vai fazer muita falta e seta muito lembrada por nõs,pnB
cipalimnte nos jantares.
fb licidades e tudo de bom!

KÂTIA AMARAL BAIBOZA
(Katinha ,Katita)

EIENA MARCA VIDIGAL SNHANA
plena, kniJlha) Katita, sempre c(m lzn pe em Viçosa e outro em Tdio-tcho-

tcho. Era sõ haver um boato de greve e lã ia ela de mala
! Guia para casa. Durante o período lesivo, era seno)n a
ultima que dtegava e a primeira que ia embora, deixando
coisas por terminar. No ''feoto sempre.esteve seu coração
tanto para a família quanto para as varias paquerirÊas
qi.p PQi:Ja dQj:Xou..Em-cona)anhi4 da áninha passou nailtas
noites, comendo biscoitos , tomando leitinho e tagarelan-
do sobre os mocinhos bonitos .

/\pesar de não ter frequentado.muito as noi.tes viçosen-
ses , marcou presença nos forros e lambadas , ame arreben
tou a boca do balão de tanto requebrar, provando que 6
povo do Norte de Minas tem mesmo lmn jtmta a drenos na
cintura. Com o nosso bicho, ou seja a caloura petista MÍ
riam, tece bonitos trabalhos e conversa em códigos cheiõê
de cruzes , pontos e voltinhas.
Todos os que a conheceram com certeza sentirão saudades
dessa menina simpática e alegre , que sempr'e conseguiu con
aliar o curso com suas férias e feriados (estes sentpie
maiores que os nossos) , matando-nos de inveja.Desejamos-
Ihe muito sucesso pela vida afora.
Sua turina

Nascida em Viçosa no dia 25 de abril e primogénita da fa
mÍlia, Leninhã foi arma dos melhores colégio;s de Viço:
sa. Ingressou-se na UFV em 1985, no curso de Economia Do
nÉstica. Aluna exenl)lar, senpm correndo atrás dos li:
vros , pmtuajj:ssjDU.e que .gosta .(ou go$!ava?).das coisas
muito certinhas , conseguindo atã conquistar algumas bol-
sas-piêinio (chique , né?)
Amante das farras ccxn os amigos, das viagens e dos enba-
los de sexta, sábado, daningo e... em Viçosa e ande mais
pintasse , nao dispensava wn proglamal alpsmo que fosse pg
ra doam-r sentada, ou mesmo em pé (sõ obus sabe cmo) ,eã
uma boate ao san do maior rock ou nesmo no cinema.Mas Le
ninfa ntmca ''deu moral'' para essas coisas. Para ela,o ini
portanto é estar lã, é participar, poi.s na vida tudo ã
lona questão de oportlmi.dade
Pequena no tamanho, mas grande no coração, essa á a nau
vinha que vai deixar saudades pelas brincadeiras ,o sono.
se mieigo e gostoso e a aM-zade sincera.
Para doce Leninha, líülito sucesso. E prã nõs amigos a cer
teza de que de algema fauna estarenns seno)re juntas.
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ENDEREÇO Rua Jogo Maffia. 211
3657Q - Viçosa-MG
Tel . : C031) 891-1649
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SlbONE CALDA TAvAmS
' 'Baixinha' '

R(EEU LlbH IE bENllXÇA
(Rosa, Lena)

Em 1985. surge. em Viçosa, una pequena e frágil mlenina
que por descuido passou no wstibu]ar. E]a veio direto (]e
São Pedra dos R.rios, can o grande falho de ser picaFcou

Chegou abafando, pois ti:nha na sua bagagem saias e blu-
sas as mais curtas possa:vei.s e caprichosamnte fabrica-
das. Tudo isto canta.buíà para que ela fosse sempre mui-
to paquerada.
Quando ela chegou aqui em Viçosa era quase noiva, mas
quando passou a freqtkntar o RU, PVA e as noitadas de fim
de semana, :Çogo, Ioga, calçou a mudar. .Arrojou lzn nono
rodo no período de aula e nas férias acabou o quase noi:
vado. Muito esperta a mlnnina::: E can este se casou eln
1988, u.n-wtel:inox:io que cmseguiu amansar a üra.
Cam estudante, foi boa allqa, sempre tirava ''A''. alegou
atê a ser monitora . Nesta época algumas frases roíam
marcantes tais cano: naa consigo decorar' (mas sempre de
corava) . Utesto esta caWetição ü notas : (mas sempre cÕ
mntavg as notas das colegas). Isto tudo se passava n&
]-06, Bao que morasse lã, mas pelo fato de sempre passear
por lã.
Mas a Simaltiilha não para por aÍ. Hoje, casada e can lona
linda filhinha, sonha nKúto mais , sacha com o doutorado
e até mesmo cano põs'doutorado fora do País, ao acoJiq)a-
char o marido para o Ph.D.
Simane , você deixa saudade , una saudade inversanmite pro
porcional ao seu tamanho.
lbsejamos-lhe muito sucesso, cano mãe , estudante e pro-fissional. Sua tulha.

SANGRA BEArmZ TOROS (DMI IE
(Sandrilüa)

Na pequena e pacata cidade de mexas City chega, com lm
ano de idade, a menina Rosinha, jogada pela cegonha na
ci.dade de Bicas, para a Senhora Mana e o Senhor João B3

lb sua vida Texana, sabemos que teve infância agitada e
de vez em sempre'' cabulava aulas. Taiüém as suas bagun-
ças nos carnavais era marcantes (''eu tõ no ritmo''?) .
Quando veio deportado para Viçosa , esperava-se que virás
se gente. Cativa do 101, a nQs$a querida pica-couve ,qm-
se o virava de cabeça para baixornas-famosas festas de
univ/ersãrio. E o sagrado sminho põs-bandeijão, que a le
vou a entrar de cabeça ou nrelhor de corpo na ginãstical
para se reconsti.tuir para o grande dia (noite) do casó-rio com o floresteiro.
lbsde caloura, apaixonada pelo curso, quase arrumava pô-
de-briga quando alguém se atrevia falar mal do curso.Foi
dedicada em todas as matérias , pTincipaliípnte em QUl130 ,
em que, quase mereceu o título de Ph.D. Durante certas
aulas incanodava quem estivesse ao lado can seu famoso
'tic-tic'' nervoso de balançar as penas, para descarre-
gar a tensão (''AI, meu obus, não entendo nada:'') .
A Roseli ou a.Roselda se vai. Após lm largo período de
coceba'', seta deportada de volta para Texas , lberaba,ou
sabe lã lhos onde (miestrado de ERU?).
Todos nÊ)s desejanos a você muito sucesso, pois sabenns
que v/oce consegu e merece. Vamos sentir muitas saudades:

testaS

Nativa, can tm metro e aieio de altura e dana de tm sorri
se cativante e sincero, essa é Sandra Beata.z
Moça caseira e namoradeira esta aÍ. E agora que foi real
mente ''fisgada'' por im nativo õ que a coisa ficou sérias:
Nascida para casar , escoUleu o curso de Ecalomia Dom;sti

Tem uim v/erdadeira loucura por criança-, seus olhos che-
gam a brilhar quando é este o assunto.
A partir dainpode-se ter urna ideia do futuro que a espe-
ra. L)na casa.cheia. de pirralhos : chorando e pedindo ã
mãe para leva-los ã casa da vovó para jogarem bola ccxn
os tios .
Costurar nunca foi o seu forte, mas quando o assunto é
baralho a coisa muda de figura. Principalmente quando é
jogo de buraco, é claro, pontue o tal do truco ela deixa
bem..prã lã.
Esta sem)re correndo de un lado para outro. Quando não é
aula da MÍriam, é .aula da Aurora, e por aí vai,sendo que
nos intervalos atem-se ãs creches .

Amiga como essa é difx'.cil de encontrar hoje em dia. Ela
esta sem)re disposta a ajudar as pessoas e é muito dedi-
cada em tudo o que faz.
Sangra, nõs que tivemos a felicidade de conhece-la dese-
jamos que você tenha muito sucesso em sua vida profissão
nal e que seja sempre muito feliz.
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TEREZA ANGÉLICA BARTOLoEU
(Tê, Teiiüa)

Quan disse que não hã pedras preciosas em Ponte Nova? TÊ
ainda conserva os traços de menina tímida, carinhosa e
dengosa. Todos estes atributos são dosados com lona forte
personalidade
Sempre cativou grandes amizades pelo seu jeitinho de ser
(siJmpãtica). Cano uma arma aplicada ,sentava na primeira
fila , sempre fazia estágios e talüém trabalhava com mini
toda e laboratório . onde Ihe valeram iniineros benefício
os e elogios durante a sua fomlação profissional. Compe-
tente como protJ-ssi.onal , eml)ora .tenha aaao
na área amorosa, dizem as mãs línguas , que essa Ponteno-
vense deixara saudades no coração dos rapazes que passa'
ram por sua vida (e olhe que não foram poucos), embora
ela ãfinm o contrario. Adora dançar. Jã desfilou (com-
provando a queda dos rapazes) , curtia i! as festinhas ,
e ultimaimnte tem sido vista na comissão de fonnatura,
onde ela sempre esteve ligada ã parte artística ,mostran-
do suas habilidades manuais .
Dizem as más línguas que lona Nova Ponte se fonnou no co-
ração da TÊ, e que a vítima é ''l=n paulista agrónomo''.Por
isto, hoje é conhecida.como a ''primeira dama da comis-
são''. É.' baixinha. você vai deixar saudades. ..
Que você tenha sucesso na sua carreira profissional ,quer
s eja com os'rbaixinhos'' que com os''altinhos''. Você mere-
ce

1lERESA Cm AFINA LENTES

Nativa da gema, esta linda morena, con seu jeito cigano,
sempre marcou presença por onde passou. Estudante dedica
da , passou pelo COLtJNI e ingressou na UFV para cursar..l$!
tr+Sãg. AÍ,' o !oração falou mais alto e etã seguiu o '.'ina
ridão'' para o Rio de Janeiro, onde estagiou nas praias
cariocas , por quatro anos .
l)epois da temporada carioca, onde fez cursos de decoxg:
ção e Congelamento de Alinx3nto: , dentre outras , . ntor-

cursar Economia DonÉstica . lbz vestibular em 1985 ,passan
do fácil. Se até então era dedicada, a partir daí tola
nou-se uma perfeccioni.sta. Ntmca se contentou apenas em
passar. Tinha que dcxninar a materna, entender a fundo to
dos os asstmtos. Prova final, nen pensar. Nunca soube õ
que era isso. Ainda assim, encontrava tempo para as ati-
vidades extracun'oculares : plülicação de apostila de cur
se, bo]sa do (]qPq, vice-preêidênciã do CA, além de lm li
vro jã quq$e saindo.
Ente'atando, esta bela carreira profissional que gennina-
va quase foi para o espaço. É que (legou una ''baixinha
que quase a fez jogar tudo para o ar e ficar se na de ma
mãe: a Eduarda. ];elizmTpnte , entra aulas , trabalhos , mama
das e fraldas. tudo correu bem e. com certeza, termos
uma grande Economista Danãstica, além de tona mãe maravi-
osa

ENDEREÇO: Rua Ângelo Crivellari , 71
35430 - Ponte Nova - MG
Pane: (031) 881-1279

Palmeiras
ENmmÇO Caixa Postal 99
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BRASILIO AI.NES FREITAS
(Baiana)

Entre lan pau'de-arara e outro, vindo da amada terrinha,
chega Q nosso grande.amigo Baianiilho. @rtamente seudeã
tino era são Paulo, para tentar ganhar dinheiro, mas er=rou o cnmj nho.
Sua bagagan era cale)testa apenas de 10 cuecas , lona meia,
unn calça, duas camisas , una galocha, amarrada por lzn
pano na ponta de uma vara, e mais lmus pequenas provi-
sões de 50 Kg de Game de so1, 50 kg de farinha e 10 kg
de rapadura.
lbstiiiado cabra nordestino após ter se instalado aqui ,
çaneçou sua esquisita, mas .vitoriosa , vida estudante l.

MÃRIO MAIU1}6 TEI)EIRA
(Pustana, A'ara)

Mãi:ik; iipúriéii miai aõ iiiaí ê ã ücí do i:io' -
bento do seu Zê de Nazinha e D. Nazínha. Ingressou UFV
an 1980 e deu de cara can lona inédita greve que abalou
suas estruturas (fez até piquete) . Can o cancelamento do
sanestre tentou mostrar suas habilidades no corpo de bom
beijos. AÍ seu Zé di.sse: NÃO: Você vai estudar. E lã foi
o Mãrio enfrentar os cálculos , ãlgebras , físi.cas e cluilni
cas e... AR(}í: Ntm olhar mais profundo apaixonou-se pla-
tonicamente por lona loura. tln anos que o levou a conhe-
cer a branquinha ''maldita''. Sem a loura. acabou montando
na mula suzana que rindo ou chorando chegou ein Guaracia-
ba. Ah! Glauca que não sai da minha mente... Perdida a
loura. herdou o short annrelo mas mesmo assim a sua sina
de ''Gueneiro solteiro'' o perseguia. Possui as mãos cale
fadas de tanta ''luta'' desenfreada dos 5 contra l.
A foto mostra que o Ratio sempre teve o intestino solto,
principalmente .quando acordava mtúto depressa, e gane
mosquitos: Católico praticante , certa vez discutiu com lznespírito a teoria de vi.da põs-morte.
No Natal em fcuníli.a , sempre parti-cipou de inibi.go ocul-
to. É blãrio, foram lO longos anos que fizeram seus cabe-
los cal'ran da cabeça para a barba, principalmente de-
pois de conhecer lm eqUíno paulista. Os seus amigos da
turina do beco desejam-lhe uma vida profissional ''Collo-
rida'' de êxito e que nas caminhadas da vida o Strik Tric
da glori.osa (só 24 ,90) aguente firme.

ELLAS FEIWANDES IE SOtJZA
( i;li)

Lili, cano ficou calhecido por seu colegas, é lma figu-
ra tm tanto quanto pitoresca. Vindo de Carangola, em 85 ,
encontrou no cinco seu ''Nicho Ecológico'' , tomou-se go
loiro (mal de família) e ''adotador de calouros indefesose canfus os
Podia ser visto andando, sempre de cabeça baixa, pelo
campus da UFV, can a calma queJln ê característica. Li-
li tinha un jeito muito peculiar, ãs vezes calado e ob-

goaram nao se seu coração, mas tanl)ém a cara (aí Cora-
]ha: :) . Cuidado, Jocasta:
Sua vida notutna era agitadíssima , principalmente quan-
do via hcxmns debaixo ãe sua cama e tentava subir pelas
paredes , em seus muitos ataques de salambulismos .
centre os diversos h(i)bies , seus pmdiletos eram capotar
autanÕveis e tanar baixo de hora e meia.
Se por acaso, algun dia, ele eLeVar o braço esquerdo por
detrás da cabeça para coçar o lado direi.to da face e en-
tornar a boca, cuidado ccxn a innã, tia, prinu, empregada
e adj agências.
E o vaso sanitãri.o? É dentro, fora ou na beijada? Atá ho
je ninguém descobriu se ele tem a''. . .'' torta ou o
fora do centro.
Mas , attre fofas e acantecências , cano tudo é valido, va
leu Baianiilho:

das, sempre i.ràiico e cara' aguçado senso de humor.
Este curioso rapaz ti:nha tm estranho habito, o de ''sonam
bulas'', não sendo poucas as vezes que ccaiversamos can õ
imsmo , quando estava dormindo.
[Bazt)udo'', cano taliú)ãn era chamado , podia ser visto agir
ranho-se ao violão: cantorcendo-se e gemendo , produzindo
estranhos sons. Parecia estar em transe.. . navegando nos
seus sentiimntos. Era curioso observa-lo assim.Tinha sin
guiar faena de expressão, muitas wzes parecia estar nun
grande concerto musical, quando, na verdade , estava ntm
quarto de paredes descascadas , tentando dizer o que está
va sentindo, e o violão que se esforçasse para tal.
Rapaz dotado .de aguçada inteligência e raciocínio , logo
mostrou-se hábil can os ccxnputadores. Gostava de viver o
mais atarefado possível, sendo poucas as vezes em que o
víanos ''coçando'' (o que sempre fazia dormindo) .
Por tantos mcxnentos gostosos e pela amizade, Ellas seta
sempre lembrado por seus amigos com muita alegria, pois
sabemos que o mundo ganha t=n excelente profissional.ENDEREÇO Av. .hitÕnio Carlos Magalhães

ramal'aju - BA
462 ADEREÇO Rua São José , 14
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AIDLID FERREIRA ]E BARl©S
(Xerife)

ALVA:MAR DE SOUZA ELEtnÉRIO
(Carrego, Carreguinho)

Oritmdo de Montes Claros , terra violenta, adquiri.u aqui
a alcunha de 'iXerife''
RÚstiCo e bruto, batia fortemente na mesa de estudo do a

Em 1985 surgiu Carreguinho na lista dos aprovados para o
curso de Agronomia. Proveniente das regiões áridas dance
te de Minas , ele desembarcou na ''perereca" ,em meados de

AN(nl iELiX VELASCO BARiÚN
(''Gringo'' Fagundista)

Por ser o mais maduro da .tullna, todos pensavam que ele
or. no anzcJ-o quanao aJ-nela nao o conhe-

ciam cano aluno e compailhei.ro de aula, os colegas pergun
tavam se ele ia dar aulas. E respondia, não, eu vou é x6
beber aulas com vocês.
O fato mais importante na vida de estudante na UFV foi
ter liderado o movimento político, junto aos estudantes
estrangeiros , para a sucessão ã Reitora.a, valendo-me da
grande oportunidade de ter amigos e ao mesmo tempo inibi
gqs, que usaram de retalhações académicas , fruto da po:lítica acirrada.
Porém, o fato mais jocoso foi o triangulo amoroso vivido
por este gringo: envolvendo dois professores do Departa-
mento de Educação, da UFV, que atê deu inquérito adlnlni.s
trativo e gozação na Loco Lopes. Tal evento recebeu o tí
tulo de: ''O Triângulo das Bennudas'', que mudou para ou:
tra regi.ão geográfica; agora fonnado por Vi-çosa - Bolavia e Brasil.

doira, exigindo silêncio de seus companheiros.' Discreto
e sóbrio , aparentava fomução moral impecável ; dentro do
padrão ''macÍião brasileiro'': Certa noite de sábado chegou
da cidade muito tarde. Assustado. tomou banho e foi se
deitar. De sua camisa emanava lzn acentuado odor de trans
piração feminina, além de exibir manchas de baton. No:
anos que se seguiram era conllm ele dornúr algumas vezes
na cidade. Onde e como ninguém sabia dizer. De acordo
com fonte segura, ele deixa em Viçosa três lacrimosas ny
Iheres : una adolescente , uma desquitada e lzm empregada
donlés tida .

Deseja voltar para sua cidade, casar-se e gerar uma pro-
le numerosa. Pretende também dedicar ã plantação de ámen
doira e guaranã, alãn de criar peixes e opulentas vacas
leiteiras .
Como boa pessoa, deixa saudades entre os amigos .

43. Foi neste local que ele ficou famoso por seu apelida
Passava suas solitárias noites de Viçosa, pensando e fa-
lando sem parar na sua ''loi.ra'', estudante de Odontologia
Personagem pacato e amigo, tinha por hobby, além de jo-
gar pelada, fazer tudo aquilo que era proibido na UFV:
pescar nas lagoas; ''visitar'' os pomares, hortas e milha
Tais, e, de vez em quando, ir ao aviário melhorarseu ca11
dãpio. Ein razão disso, talvez ele seja o estudante mais
conhecido dos guardinhas da UFV, sendo por varias vezes
intimado a andar de viatura.
Carrego vai-se embora neste semestre , porém ele deixara
boas lembranças no coração de seus amigos e muitos esing
mentes na arte de fugir da vigilância da UFV.
Vai , Carreguinho, ser mais um ''dota'' na vida.
Boa Sorte

ENDEREÇO Rua Santo Expedito
bk)ntes Claros - }e
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lnDEmÇO Rua Azaléia, 182

Bairro Sagrada Família
Montes Claros - MG

nüOEREÇO Rua Petot . 1251
Oruro - Bolívia
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CARIDS b@SSAYUKI SEKINE
CCarlão, Jarbas)

Natural de Ubiratã CParanã) , chegou ã Viçosa em 85.(quan-
do .calouro , identificava-se pelo seu adnirãvel porte a-
tlético e tambãn pela sua agilidade adquirida pelos lon
gos anos de Ktmg-fu. bhs tudo isso foi em vão, pois nes:
tes quatro anãs e meio em Viçosa seus nüsculos foram su=
bstituídos pelas toneladas de gorduriiütas , fonnando loja
incrível barriguinha, vulgarmente conhecida como ''Distri
buidora de Pneus de Tutores S/A''. Adorava beber unam
tasquinhas (cachaça) , ficando rapidamente com o rosto
venmlho. Mas era altamente resistente a esse agente ma-
léfico. Após muitas doses da danada pinga, jã um pouco
aéreo . mo:trava sua incrível habilidade na língua japong
sa, através de cantorias e principalmente nos palavrões .
Era o maior colaborador nas lxn4)elas da República RPM:
Não fazia nada nem dava palpite.
Pertencia, .-cam naaitos outros.l-.ao grupo -de ri.sco.;. onde
foi alagado por varias vezes no Roda Viva. Não suportava
ser acordado nos seus breves codlilos (quatro horas de-
pois do almoço) , o que o deixava proftmdamente irritado.
Possui l=n Chevette, que era a ambulância ein todos os chur
rasgos e festas que participava. Sua maior frustração
foi não ter aprendido a jogar bola, ficando somente en-
canegado de transportar a galera ao çanlpo(ida e volta) .
Seu maior sonho é se tomar lm grande produtor de soja
no cerrado, o que certamente seta. Devido a sua grande
capacidade
Deixa muitos corações sedentos em Viçosa, por não con-
quista-lo.
Como ami.go de todos, nos deixara com saudades. Torcere
mos pelo seu pleno sucesso profissional. Felicidades ,Ami
gao

DENILS(N MIRAlqlH LIDNEL
(Brucutu)

Nas planícies do Estado do Triângulo, na grande didade
de ltapagipe , nasceu Denilson Mii;anda Leonel . Concluiu
seus estudos de segundo grauem Uberlândia e foi para Pon
ta Grossa fazer farmácia. Durante sua pennanênciã na ci:
Jade , foi contaminado com o vínis do chimarrão. Extrover
tido, não demorou muito no sul e veio para Viçosa, mai
sempre acon4)anhado de sua Guia de chimarrão. Logo queche
gou em seu novo .lar (alojamento 1012) foi. batizãdo ' coa
l=n belo apelido, que o mesmo fez por merecer: ''BRUCUI'U'
Engajou-se .nlúto cedo nas atividaães políticas , elegen-
do plano anjo da guarda Marx. Militou durante aigun t;mpo
no PC-e.arregimenou grantes-anúzades como Sukatat-Pauta
Sulfato, êÕ Teoring. PingUim, Zebú , MagrelãQ etc. Mas,
cona na vida tudo é passageiro, muito.mais rápido que
sua entrada no PC foi sua saída. Descobriu que tudo 'se
passava simplesmente por interesses ideológicos e com
isso Maré perdeu seu en4)rego. Durante lEDa ''das muitas
greves que enfrentou na UFV, foi para casa e voltou casa
do e, logo, depois, nascia o seu.priJneiro herdeiro. Bru:
cutu tomou-se un papal coruja , chegando nem a donnir du
unte a.noite pensando na esposa (Jane) , e no Brucutuzi:
nho (Diógene:) . Hoje Brucutu é lzm nova pessoa, agora
mais responsável , sem ideologias políticas em mente:Tor
nou-se frequentador assíduo .do Centro Espírita. Jã é uii
iniciado e brevemente estará engrossando' as fileiras da
im. .. e da União D... Jã é lm dos líderes, tem \m boti-
nao e agora se faltam o cinto de castidade e o chapelão.

BENONI FELIX ABllD .JUNIOR
(Nona)

Benoni Felix A. Jr. é o pentelho nascido em Nova Fribur-
go e que nlm belo dia teve a grande inspiração de vir es
tudar em Viçosa.
13n muitos assuntos jã tem diploma,tais como: encher a ca
ra, paquelar as ''frangas''., fazer belas confusões. e jã
tem até põs-graduação. an batidas (de liJnão, de abacaxi e
Ü CARRO) .
Alguns pensam que ele é meio maluco , neivosinho e enche-
dor de saco, mas no fundo mesmo é tln grande AM[(X) (ape-
sar de ser baixinho) .
13n sua época de fera, teve como domadora uma seminativa,
que trabalha nlm certo banco da cidade. E hã quem garan-
ta que a coisa é séria, pois ela jã declarou que não a-ceita bicicleta no final do semestre
É ISSO AÍ BEl©NI . BOLA PRA FIUNTE. POIS TORCEbOS POR \©-
CÊ

ENDEREÇO Rua Monsenhor Miranda
Nova Friburgo - RJ

737/501
ENDEREÇO: Estrada Santa melena , IQn lO

Caixa Postal . 125
87350 - Ubiiatã - PR

ENDEREÇO Rlm 14 . 755
ltapagipe - b©
Fine : 034-442-1488
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RATE'm OLIVEIRA (BETA
(Faustinho)

Carioca de ltamaraju, nosso egrégio colega Faustinha
alega en Viçosa can lona semana de atraso: a fim dç pre-
sewap sua :basta cabeleira.-Afogado aa dúvidas , não--sa=
bia se permanecia ein Viçosa ou abandonava tudo para se
dedicar ao Direito, tina de suas mais fortes aptidões ,que
o digam alguns ex-integrantes do Pr qye hoje engrossam
as fileiras da UDR. Vários esquimó: são grandes. amigos

HUMBER:m LDPES
(Candinha)

JACQUELINE lnLL CIRIMBELLI
(Jack , Jocasta)

ENDERE«): Rua General fhriante, 138 - Apto 502
Bairro Laranjeiras
22221 - Rio de Janeiro - RJ
Fone : (021) 265-5585

EM)PREÇO: Rla Dom João Pimenta, 700
Montes Claros - MG
Fone : 221-1283

da

nqDEREÇO Rua São Clemente
Botafogo - RJ
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JONAS IRINEU IDS SANT{E Fll.}D
(Capitão, Uruçuca)

Bàiano da terra do cacau, veio para bü-nas em 1984 e se
enquadrou muito bebi no cona)ortamento de mineiro manso .
Após lm ano de cursinho, en 1983 entra finalmente para a

li=.=;R='i::'':;;ã=.{=F:'::'::Ú lil;!:.. .:.illi::
mia nos órgãos colegiados, participou de comissão de bol
sestas e de fonnatura. sem contudo atrapalhar o seu reli:
dinento académico , pois tem lona facilidade imita grande
em assimilar as coisas .
Com a sua grande prepotência, ficou famoso pelos fofas
inesquecíveis. Por exemplo , certa vez trocou alevino com
girino em conversa técnica com o doutor Vigente (anão) ,ou
quando trocou o Bairro da Pituba pelo bairro de Nazaré
(Salvador T-em conversa-com-tzn-grande Conhecedor da
capa-tal baiana.
Participante ativo dos churrascos , sempre se destacava
por exagerar nas bebidas e quase sempre tinha que retor-
nar e ser trazido para casa nos braços dos amigos chamando ''urubu de meu louro-'
Com as mulheres era o mesmo que mosca de padaria, pousa-
va, pousava , mas não comia . Frequentemente era encontra
do rodeado de mulheres , conversando , brincando ,porém s3conversava e brincava.
O.que caracterizava a sua moradia era a sua semelhançano
final do semestre coU o seu lençol, pois este pareciãnun
ca ter sido lavado. Ê um rapaz super-organizado: : ! Suã
mesa de estudo mais parecia urn campo de batalha; sÓ se
viam.livros e cadernos espalhados por .todos os lados.Ape
sar.de tudo isto era lm amigo inigualável, e sem dúviãã
seta inn competente profissional .

DOSE rnNmQUE inS SANIUS J(N10R
(Baiano, Mandiocão)

JOGO VICEN'm SILVEIRA PEDREIRA
Tudo o que aqui vamos contar é a mais pura verdade e na-
da mais do que a verdade.
Era ian dia cano outro qualquer, uma hora e ano conlms,
ninguém sabe como, mas o Baiana saiu de sua terra e foi
procurar sabedoria numa terra distante : Viçosa.
Ao dlegar aqui não sõ encontrou o que queria, mas muito
mais. Encontrou amizades e amores , dos quais nunca mais
se esquecera.
Antes era chegado num ''mandiocão'', tanto no almoço, quan
to no jantar. . .
Gostava de touros ;':$s-'rezes montava:"ãs -rezes era monta-
do. Bom, isto só o capataz sabia (Não vãos difamar o ra

Teve também muitas ilusões :. por exemplo, ser goleador com
aquele ''short'' curtinho, típico do baiano, como o seu in
confundível ''arrebitanento'' , e a mania de namorar mulher
bonita Cgrandes sonhos) . O problema é que nas decisões fi
naus dos grandes jogos sõ dava zero a zero.
Os.amigosquqriam vê-lo na forca e na farra, com seu papo
tão interessante'', que o pessoal o chavama de ''motoris-
ta de taxi'' e ''quebrador de camas'' (por que seta???).São
fatos que ele ainda nos deve explicações.
Ele tambãa adorava a moda ''AIJBAE'' , que siginifica ''AU BA
CANO E].E(;ANTE'' , principalmente nas tardes de sábado,aba:
bando no calçadão e no 'lÊ e GÊ.
Nõs amigos vamos torcer para que ele alcance lan vÕo alto
e brilhante , em sua vida profissional .
Tchau Butano.

pazzzz)Z

Jogo: Pedreira ou Pedra para os íntimos. bois lm Agróno-
mo na falrúlia: Viçosa nunca foi seu primeiro amor, porém
ele logo aprendeu a apreciar Minas Gerais e, principal-
mente, .os frutos (ou seriam frutas?) desta generosa ter-
ra. Após un ano, confinado para engorda, mudou-se para o
mono do Curtiço onde, apesar de toda a neblina, enamo-
rou-se. Nessa mesma época, ?ua,potente .vol de barril 1la-
chado conquistou o regente Rogério e ; desde então:l-pôde
bandeijar na. faixa. Procurando melhor visibilidade para
o estudo, mudou-se em 87 para o atual endereço, onde de-
senvolveu l=n ativo comércio com a vizinhança. João: tm
companheiro singular: L)n tanto quanto rústico , porém de
inegável sensibili.dado. Adepto de lutas orientais e da
piranhagem (digo pesca) submarina. Nas aulas de calcu-
lo, sem)re sonhava estar em algum lugar entre Ubatuba e
CLEnunuatiba: Politicamente , sem)re adotou lm comporta-
mento. mineiro , necessitando de escada , sempre que queria
descer do muro, mas acabou mesmo tombando do lado esquer
do. Nunca escondeu seu desprezo por beatos e metaleiros ,
mas caia no Toque, ceticainente: Sua paixão pelas frutas
também é explícita, assim como o terror de ter lm pau'ãa
japonês. Moço cheio de esperanças , sabe que sõ coiWetên-
cia e honestidade nos tiram do Terceiro Mundo.
Boa Sorte , João:

n©EMço Rua Florindo Cibim
Aderi.cana - SP

313 ENDEREÇO Rua 2 de Julho . 99
45680 - Uiuçuca - BA ErqDEMÇO: ltanaraju - BA



JOSÉ ]@RIA ID NASCll\UNTO
(Zé Cachaça, Zé Mijão)

O jovem Zé olaria, vindo de GuaÍra, atravessa o grande
rios-ou-sejaTO Ria-Grande;--chega na-cidade--de Uberaba
e se.encanta pela 'lilinas'' Gerais. .Com o intuilio de .subir

Luas ALBEXro LELIS (nNDIM
(Lua, Gondi)

Flauta de pano
TE (DNI)ENA
ME ES(DN]E ARRAS DE [M CADERNO
INDUZINID AO FRACASSO A S134EADI

PESTE (LENTA)lO(n O ESQUELETO
EVA (1) 10RA(1)
VAI -Tn®ORA

to'' (pinga) e o vexame foi total. Começa a música... , ;6
que para decel?ção.geral da. galera ele tocou lona canção
da Rira Lee. SÕ não foi vaiado porque estava no meio dos
colegas. O tratlna foi tão grande que a partir daí sua vi
da tomou outro rtnno. Toldava. todas. Não se sabe sê era
para esquecer , lembrar , comennrar, esquentar ou esfriar.
E com isso a Igreja deixou de fazer parte de sua vida.lb
pois de tomar algtDnas , jã não tinha noção da necessidade
de banheiro , fazia em qualquer lugar (atrás de placas ,no
gol das peladas etc) .Certa noite encontrou na Exposição de
Viçosa sua mina tão sonhada das Gerais, a famosa mentira
Hoje, gordo e, segundo ele, com lona channosa barriguinha
prepara-se para a vida profissional. Com certeza teta
grande sucesso e deixa por aqui muitas saudades e sõ ami
gos

JOLiO SÍtViO DE SOUZA BUEFm FILHO
(Pára-lamas , Rato)

Tudo começou com P4D, quando jã no início do jogo,ao som
de Para-lamas e com o pê quebrado (e ainda com una Bí-
'alia na mão) deparou-se com wn lance importante: D4TR+
Jacqueline
Teórico inveterado, até que foi persistente em partici-
par do Blovimento Estudantil (vida três gestões no CA) .Te
ve também as suas tentativas de militãncias partidária
de esquerda, atualmente no PP (Partido da Paternidade) .
Metido a saber de tudo, inclusive jogar xadrez ,tocar vio
lão e fazer poesia. Com a Perestróika, porém, resolveu
fundir suas artes e deixar a sua sementinha no mundo.
Agoracom achegada do herdeiro (de que?) , Woodstock esta
sendo obrigado a sacrificar lona peça importantíssima: o
sagrado sono.

(IN)DEFESA AFASTAR A SE)(IAFEIRA
SAM'o SAN'TO SANro SAM'o (i)
CANTO CANTO CANTO CANTO
lb©LAR AM)LAR W@RELAR AbaRALINA
Vll:A:lÁ VITATÁ À So®RAFR]A

BATO OS BRAÇOS E ME ESTI(D TOMBO
TOb®O
TAMPA TIUMBA TROMPA TRANÇA A(OBRA
CAI)M CRIATURA CAI)a CRIA:l'URA

ENDEREÇO: Avenida 9 , 1046
C;uai:ra - SP
Pane : (0173) 31-3033

A CALMARIA [E 'mR]'URA

ENDEREÇO Rua Tertuliano Goulart
Araguari - MG
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LUAS lnumQtn PEREIRA DE SaJZA
(lula, Pererão) b@R(lb NllqES (DELla .JMIOR

(Mrquínllos, Nãn)
LÜCIO (1)©S GUIMARÃES

(Luciiüo)
Ainda hoje não se sabe parque ele deixou a Fawldade (Botucatu) , na
quintal da sua casa, e veio parar aí:luz an Viçosa. lbíxou para trás
amores secretos, .nan seíl4)re revelados com ê:lãreza a todos' os seus
antigos. Desde o início revelou-se lan verdadeiro CDF. Por isso. .du-
rante sua vida académica, pouco dinheiro gastou para se alünentar

g'.: '«- «Ú" "'"ç.. Q...=Um=;:;?me?ã J:.':EEã:'à.. =e:Ó'
fechar a biblioteca, 'mas 'caIR o passar dos quatm ano;'e meio de UFV,foi 1lli?cg!!gg !glc:..b&itg, nao perdendo caü.isso.asuaefisiênci.a.
Rãõa BãiÉíí ãõnüãõ , .Sl?"'i't,w a si-:paria dé ã;iL'i;Ri;;";il
seu fulminante ''olha' 43''. as vezes passava ate desapercebido, mas
nas Naco topes, onde tomava todas, aproveitava para mostrar seu ou-
tro.lado, sendo que na primeira qão conseguiu nan sair do' DCE, an
. 'razão de seu. abusado estado alcoóli.co. Na segtmda, apesar de não ter

Finalmente, .na última, saiu abraçado e beijando na boca duas i\bati:
vas''- pedindo aos seus zune.gos que o soconessaa, ficando pelo menos

Sanpre calmo, gostava nmit de "pensar antes de falar'', mas , às ve-
zes , costumava se exgtar. Ntzna dessas resolveu enfrentar 'publica-
mente, em t,ana asseinbléía, todo o pessoal do DCE, onde se manifestou
contra \lna greve de estudantes.
8)esar de !udg, ainda é nosso anígão. Por isso desejados a ele toda
sorte .possível na vida profissional. Segtmdo ele, írã trabalhar na
área de fruticultura. Pela sua colí4)roçada capacidade , temos certeza
de que ele se saíra muito bem.

Ao alvorecer do ano de 1984 despcuita.aa Viçosa lma figura peluda,
vinda dos mnfins de Guanhãs e/ou.Cel. Fabrãciano. Constatou:se que
era un ser hunano, apesar da.?carência simiesca. .A cabeça raspada
parecia ter gerado un desequilíbrio hollnonal (foi sanpre nniito illor
manai''... . ....) que o lançara na corrida às gatas. Nesta corrida es:
queceu-se un pouco das qatêrias e logo recebeu a resposta da UFV:
levou pau an 70% da matérias. Correu para o colo da blainãe. . . tarde
denu.isl.-Os dias foram-passando e-a-vitiiHh8-doucalouro-ficava
trás. Cano todo ban estudante ele não deixou de atuar nas ativida-
des estudantis. Se tomou un grande .admirador da Astronomia. Prova
disto eran suas vivi.tas ao obÊewatÓrio (sabre acaWanhado) .
Atê hoje ele sabe o nane das ''estrelas'' (podo perguntar a ele:). An
dgu ganhando uns beijíilhos an una boate ao saEll do'Lula Santos ' (FE
dã un beijo.então. .:) ? hoje tan a cala de pau de dizer que foi gos
coso e que faria tudo de novo: E de vãüas lotmas ele foi deixando
was marcas na UFV, fosse comendo para o PVA (selrpre apressado:),
alimentando os bichinhos-da-seda, paquerando no RU' e na biblioteca,
ou mesmo pedalando a sua ''Bíke'', ele vi.via na expectativa de seus
sonhos e ideais, à procura de algo mais. ..
Pios algtalt teirpo percebeu que o que procurava para satisfazê-lo es-
tava an l)eus e começou lma linda caminhada. can este.Pai. A .mudança
foi grande. Surpreendeu algtms , alegrou muitos , inclusive ele prÕ+
prío: Can sua maneira atenciosa de ser , o bhrquiiülos conquistou muí
tos. Sempre desdobrando para servir a Deus e os outros, ele cons:
truiu anizades inesquecíveis .
Semestre que vem a UFV perde muito, a vida ganha \m cara sensacio-
nal: Vaí ftmdo. você tem futuro.
Abraços dos artigos do 17.

Diretamente de .qií4)aro do Serra, an dezellü)ro de 78, eis
que baixa, em Viçosa (Perereca para os mais íntimos) , un
rapazinho quieto , tranquilo e coq cara de ''bom menino"
Queria egtuda=L sonhava em..=entrã=..pala a.Faculdade ç=sê
dota''. Começou pela Effie Rolas, passou pelo .Coluna e fi
nalmente caiu na UFV(l nun é qui o danado tã saino dota
Demo . sõ?)

Nestes dez anos e meio, sempre extrovertido, falante (ãs
vezes , haja ouvidos:) e contando nKaitos ''causos'',ele ccK!
segui.u inÚneras amizades tanto na cidade (onde trabalhou
na MinasCaixa) qu;anta na thiversidade (entre professo-
res , ftmcionãrios e colegas) .
O entrosamento fácil por meio de seu papo furado propor:
cionou-lhe muitos ganhos : foi professor, apicultor e ate
chegou a pesquisador durante a sua estada nesta Terra.
Nõs amigos esperamos que este rapaz , mineiro típico, te-
nha tzn futuro brilhante, lm bom emprego e que as suas a-
belhas tomem muitas colmeias lã para os lados de Amparo
Conde , alias , prometeu nos levar para uma visita e ainda
nao cumprzuJ .

$
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ENDEREÇO (]lãcara Santo .hitonio
Rubião Jr. l<in 1 .8
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]:MEREÇO Av. Minas Gerais , 20
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b@RCIO HllEKI ESAKI
(Tin-Tin, Tin=Gay)

NEIEON AP. l(;«CIO IH SILVO
(Juba, Nedinho) NELSON KATSUYUKI b@TSIBAYASll

(bk)desta, Big-bola)

ENDEREÇO: Fazenda Bamburral
35830 - Jaboticatubas
Pane : (031)641-3393

ENDEREÇO Sítio São José
Carrego das Três Barras
}©rinõpolis - SP

ElqDEREÇO: laia Jogo Cachoeira, 1287, Apt? 151
04535 - ltajm - SP
Pane: (O11) 610573
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CCapixaba, Banana) PAiJin COAR SERENO laXrINELLI
(Paulão, Capivara)

Vindo da pacata- cidade de São Mateus , norte capixaba,
(quase nasceu baiana) aterrissou em Viçosa em 1985, sen:
do fotografado de frente e perfil recebendo o nç1973585.
1, aquele que seria mais tarde lm grande const=nidor de
álcool nesta Perereca (fria e unida) .
Sua priineirq moradia foi na Av. Santa Rata, na pensão de
SÕ Jesus. Lã tudo se fazia ao vivo (os baleeiros não ti-
nham porta) . Sua primeira Naco Lopes abriu passagem para
o seu maior vício, que é o de beber cachaça de segunda a
segunda. Seus amigos , que são muitos , dificilmente canse
guiam acanpanhã-lo no seu exagerado constzno desse li'qui::
do. Depois.sg transferiu para o Povinho apt. 46,onde per
maneceu-até-ã-fonnaturd=Era'Imita namorador. As que maí
caiam mais foram Sta. Lücia, Sta. Inocência, e ''não é''.'
Mas a titular mipsmo era Sta. Inocência, de quem recebia
e mandava cinco cartas por semana e ''não é'' não sabia
dISso.
Seu maior hobby era colher caqui e laranjas durante a
noite nos pomares da UFV, e nos finais de semana não dis
pensava a camBanhia.de Flor:de-Lis nas l?dadas , ande sê
revelou lm exímio pé-duro. Se consagrando bicampeão em
torneios em plena ressaca põs-Naco Lopes , o troféu era
caixas de cerveja, o que justificava o grande esforço emser o vitorioso.
tbje ele esta nos deixando. 0 46 piora a saída de un gran
de. amigo, nus o Brasil ganha lm grande Agrónomo. Vã capa'
babas cam.a certeza de que você deixa aqui muitos amigos
e prã você toda a noite do mundo.

PAIRO SEKClo TApaRES PAS(DAL
(Pascoal , Português)

AI)Õs tina longa jornada, vindo de Araçatuba, ele chegou
atê Viçosa. Em meio ao desespero de ser calouro,seu om-
bro amigo e sua camaradagem logo nos cativaram. E assim
tomou-se o Paulão da Agronomia, o Paulão da Comissão, o
Paulão .da Coopasul , deixando por onde passou muitas ca-
racterísticas pessoais , retratando dessa fauna sua forte
personalidade. Dentre estas características podemos fri
zar algunas tais cano sua rapidez em virar copos de cer:
veja, sua paixão pelo novo exporte a peteca (inexistente
an seu Estado de origan) , sua habilidade no Handebol ,seu
jeito especial can os desafios , que muitas vezes desmas-
carou comi)anho:iras-e até-professores'em'viagens:'Para os
amigos deixara varias lembranças : os enjpréstinns por tem
po indeterminado feitos na ''Filomena'' seu carro; as cez=
vejas infinitas; a famosa sociedade no CEE com Paulão ,
Paulinho, Pantera, e Projetos Ltda; a sua fraqueza pel:as
mulheres; as apostas que o obrigaram a passar por situa-
ções constrangedoras : ccxno aquela em que o rapaz que bei
jasse a nmlher mais feia da festa seria congratulado ccni
cervejas. Mas acima dessas risonhas lembranças ,ficara a
certeza.de que ''amigo é coisa prã se guardar do lado es-
querdo do peito''. Nõs o guardaremos e desejamos-lhe reli
cidades na sua próxima etapa.
PRINCIPAIS (1)MPANHEIROS: Pantera , RÕ, Pulam. Vivi., Zê.
San se esquecer da ültiina novidade que é o seu novo Tela
cionamenta ''Tereza'' , que, como todos nõs , também ficara
saudosa.

Desde o ci.clo do ouro que Minas seno)re foi influente na
ãre2 d? mineração. Algwnas cidades.destacaram-sepela pro
dução de pedras semipreciosas e até preciosas , e'TeÕfilõ
Otoni foi IDna dessas. Daí surge nosso amigo. Não que ele
seja pedra preciosa, mas sem dúvida, can todo o seu bri-
lho, foi igual a tona luz para os que jtmto dele estive-

Bom companheiro para o que .der e vier. .E.tina pessoa anti-ga, sincera , ãs vezes tímida, tm verdadeiro maneirinho
''caniquieto'' (e olha que ele era perigoso mesmo''. ''Tadi-
nha'' das' meninas da'EFI': )='apesar 'da descendência: portu-
guesa. Seu gosto por ''butecos'' fica bastante caracteriza
do, quando entra para a famosa sociedade do CEE, com Pari
lão, Paulino, Pantera e Projetos Ltda, onde fizeram d:
xaustivas discussões sobre a próxima cerveja, que viria
estragada(mofada) . Mas nosso protagonista tem 'caraterÍs
tecas fortes , pois lançou seno)re modismos , tais como:
''nãg açoita não'', ''õ jasmim'', ''eu pregmto'', ''o senhor
esta muito jóia'', dentre outros. Profundo curtidor de mu
siga mi.negra, mas nao esquece os Rock, Samba (tocador da
tamboriin) , chega até curtir lzn ''Havyzinho" . Adora calha
ça, .e as .vezes passa por situações engraçadas , comia aqui
la do Roda. . . , onde utiliza o di.lema de ''antes mal acdni:

panhado do que sõ'' , mostrando o seu lado garanhão.Apesar
de cachaceiro, era CDF. Seu maior esporte (destaque) é o
alterocopismo, e quando estava sóbria) ia para as peladas
can a moçada de 85. Enfim ele foi o grande companheiro
que deixara muitas saudades. Até breve e muita sorte nas
prõxilnas etapas de sua vida, se a cachaça deixar. A narro
rada do São Josê e todos nõs ficaremos chorosos.

ram

ENDEREÇO: Av. Jogo XXl11, 96
29930 - São Mateus
Fine: (027) 7631472
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IDm IDIRlaJES MLNIZ
(nlfíno, Bocão)

mini(D idas LAiB]D
(Soneca, Rodmga)inBERro'YUKiO-horTA

CTotÓ)
Proveniente do sertão norte mineiro, RÕ, can apenas 14 anos , veio
descobrir a Perereca. Na época era un llnnino franzino e dengoso.
Quando wnava ainda o 2? grau (a)llINI) era una pessoa pura e san
iiialÍcias. Tinha ta.n fiel camranisso de assisti.r às missas aos domin
gos e .dias-santos. Quando criança, pensou an ser padre Çainda beh
que sõ pensou) e foi ate coroínlu. A escolha gelo cur:o de A8rono-
iiia veíi) mais por influência do coalhado. que é IEn Agr6nano. SÕ mais
tarde é que descobriu que estava no caminho certo, e hoje tem gran-
de orgulho de seu curso.
CcHn o vesti.bulas. vi.eram tzunbãa a cachaçada e as gagtmças. Não ti.-
nha cano escapar, pois estava cercado por todos os lados de pessoas
excepcionais. aprendeu rã)ido as astúcias da vida 'hotúrnica". Sua
grande .decepção:forêun as varias brigas ccxn os nativos e o apareci'
bento de sai nome na resenha policial da Folha da I'hta por três ve-

io esporte, sua grande pa=ixão saia)re foi o futebol. Participou de
quase todos os campeonatos de pelada (Trepidantes , EspímoS, Ftma-
6em). Tanbãn jogou pela LUVE e São José. Certa vez fai atê convoca-
do para a seleção de Viçosa.
Poderá.a desenl)enhar qualquer ftmção dentro da escola: menos de ora
dor da toxina,'pois a '''gagagagueiia'' que o acompanha é notável, che'.
Bando ao ponto de, quando 'tbebaça", pedir socorro aas adagas , pra
levar l=n 'TT' can lm broto.
As namoradas foram muitas, desde moças da ''society'' víçosense , até
as Gu da época de futebol no São José, anbora fossan namoros mais
discretos'' na calada da noite.
Seu indispensável carro, 'T{UI..K'', foi testemunha ocular de todos es-
ses romances .
Rodin foi san dúvi.da lm grande caia)anheiro , que se destacoupelo ban
relaci.onaimnto can todas' as pessoas que o rodearam. Estava seno)re
pronto a ajuda-las a qualquer hora, sem nenhun tipo de distinção.

zes

Ao clwgar nesta "city" encantara-se e tentou entrar para a fed)ada
sociedade viçosense. CaWrau un apto , entrou de sócio no Ctulç)es-
tro, frequentava u festillhas(de 15 anãs) do meio e tudo mais. Pa-
rar logo deck)cionau-se can os amores (suas investidas nas festi-
nhas foram infrutíferas) e a situação inverteu-se - fobia total de
l:bje an dia o RÕ esta mais caldo, a experiência de \ln futuro bri-
lhante o deixa i11ais resignado. (;oiWetência e dedicação maca Ihe fal
tarzun. Alias os colegas de curso nuca conseguiram entender cano o
soneca'' que ''pescava'' an todas as aulas, conseguia tão bom rendi-

Viçosa

isento

coberto chegou en Viçosa no dia 22 de fevereiro de 1985,
mana sexta-feira. cano ele disse. nuito chuvosa. Foi mo-
rar com o seu primo, que jã estava aqui, mana casa de fa
mília. a casa da tia Rata e do tio Nonote. Foi um conx3çó
difícil. Não era fácil acordar ao maio-dia, para pegar
o bandejão, ir para a aula de calculo ãs quatro, sair
mais cedo para jantar e voltar para casa assistir novela

tempo as coisas pioraram, pois TotÓ ganhou tina moto e
foi obrigado a ir para casa todos os dias na hora do al-
moço, para tirar lm cochilo. Mania que dura atê hoje
Seus hobbies : beber , ler e dormir(Clube , Intenucional. .a
[)n dia e]e reso]veu ver o Ha]]ey e, para me]horar sua vi
são, tomou dois litros de pinga. Mas ao chegar na Teta
da tmiversidade enroscou na bicicleta de seu primo , caiu
e viu lzn montão de Halleys. Este dia marcou tanto a sua
vida, que certa vez ele quis ir embora para sua casa sen
tado no ''COMETNT'
Adorava as mulheres , sonhava com elas todas as noites.
NtEna certa manhã ele acordou com a berlmlda enfiada na

os m,ís.desastros8y .certa v!; , Rod=go ês;l;eu.joga; ;Ü 'l'gan;
nas menininhas de Ubã, indo ã exposição agropecuária. A gana não co
lou e na volta para Viçosa o soneca donníu no volante, catando tiibarranco.
Rodrigo assisti,a aula de Fitopatología e esta encarregado de passar
os sli.des para a prof?suor (Fn, ao final de cada exposição ,repetia,
pude", ao qual o Rodrigo respondia, passando para oprõxíino slide.
Bn detenninado instante , o professor repetiu seu 'tpasse" e não açor
reu o esperado (o slide não foi passado) . (bando, então, todos olha
ram para o RÕ, e este, cano não podia deixar de ser estava dolmiií:

Foram tambãn ínúneras as vezes que este ''soneca'' , enquanto observa-
va o núcrosçõpío ein aulas praticas.
Mas todos nõs temos certeza de que essa característi.ca jamais ii'ã
atrapalhar o RÕ na sua vida profissional. Can certeza ele será lm
conceituado? AgTõnano ccln graduação an Viçosa e põs-graduação qt Pi-
racicaba. Ele diz que vai estudar, mas nõs achiunos que ele estãpreo
cupado cm seu futuro e vai tentar encontrar sua mei.a aLna(una iH
da esposínha) .

soneca

Sempre foi t=n cara legal. Obrigado pelos trabalhos copa:
ados. Vamos sentir a sua falta.'Boa sorte, TotÓ amigão:

cabeçaa

ENDEREÇO: Rua Capote Valente , 154 Apto 22-B
Jardim Amêrica
05409 - São Paulo - SPENDEREÇO Fazenda Capivara

Espinosa - MG
Caixa Postal , lO

EF{DEREÇO; Rua Jogo José AraÜjo , 84/30Z
Clélia Benta.ides
36570 - Viçosa - b4G



l©BSm VIEIRA GOULART
(Rabinho, Negão) RONALln M[WDIM .J]N10R

(Malha)Deportado do Rio, vía HI, diga an Viçosa un racDuÍtico, desnutrido
e. tagarela, .carregando tm.belo bronzeado , não . tanta das praias ca-
riocas mas das railzes africanas. Perdido an Viçosa, passou por lma
pensão, Pombal 26, e finalmente aterrisou no 17(PÕs) . Era lm CDF
de priimira. Cano calouro entrou arrasando. Passava ccxn A ein todas
as matérias. Seu hobby preferido era ''mediar" as provas. Isto o le-
vara a !er un grande professor de Téaúcas Agrícolas e Matanãtica,
na notável Escola Effíe Rolas , destacando-se não sÓ cano professor,
mas tzünbãn deixando as armas ouriçadas can o seu challne(certa vez
una professora o conítmdiu-can. im dos menudos). Era Q mais.chata-do
17, com o seu exagerado senso de organização. Não .tolerava camas
desanimadas, sapato debaixo das camas , lüz nos olhos, banilho de-
pois das dez, panelas e copos sujos na cozinha, banheí-ro sujo, cai-
xas an cílna dos guarda-rota)as e geladei.ra vaza.a. E por falar em ge-
ladeíra, .era o EscadÍJiha dt)s alíÃentos. Traçava tudil), isto até ãiue
ê explicável , devido ã inseparável Cremilda (lombriga de estimação) .
E falando canída aqui e dali foi deixando sua vida ãe calouro,' jã
enxergando as deficiências da UFV. Ccuiquistado por obus , virou reza
dor de primeira. lho transfonnou sua.vida, lívi'ando-se da . paixão
louca pela UFV. Daí para frente sua vida era enrolar professores,
fazer trabalho na última hora.e matar aulas. ll)escobríu que o que
mais gosta na 4gronania ê a música, dedicando grande parte do dia
ao seu i.nseparãvel violão. Prova disto era a sua faina nos estágios ,
aa que ele sempre esquecia de levar a botina e o canivete mas nunca
o violão. Tudo isso retrata lm pouco do negro... seu brilJlo... , sua
alegria e suas brincadeiras. (lbrtamente o 17 não será o mesmo san
ele. Torceinos por você, Rabinho, e desejamos que tenha muitos méri-
tos agronómicos e musicais . Abraços .
Seus amigos.

Depor.s de larga breve passagem por florestal , onde fazia
sucesso com o seu violão, arrasou corações e deixou nos
brotinhos a sua marca, Ronaldo Mindim. 'Aranha para lms ,
bãmdim para o! .anigos , veio dar por essas "plagas'' lã pelos i.dos de 1984. Igual a leitos outros veia fazer cursa'
nho. Morou na casa ãa lona Márii3)ha, onde se ouvia dizer
que borboleta preta virava morcego. Mas , cona .todo patu-
reba que se preza, Mmdim.não se deixou levar por boatos
e passou no vestibular prã comprovar as teorias .
A partir daí sua vida mudou e o b4lmdim foi morar no cen-
tro de Viçosa. Virou veterano e passou a ser professorde
violão na UFV. Can seu jeitão meio sério, que na verdade
esconde tm gozador .nato , .que não .deixa escapar nada, elefoi levando sua vida académica, dando prioridade, é cla-
ro, .para as gatinhas, incluindo as suas alunas , que ele
ensinava com tanto esmero. Sempre dedicava tanü)ém um tem
pinho para os botecos nos fins' de semana , onde ele trava
va o pé e no final arrastava ''algwna''. '
Aluno exenç)lar, blundim passou rápido pela UFV, mas foi
o bastante para recolhem' nele lm grande amigo e que irã
deixar saudades .

l©NALID (DNÇALVES RABELO

Ronaldo , rapaz tímido de família tradicional de Patrocí-
nio (b©)-- ao-diegar ent.Vi.çosa , por fel icidade do destbto ,
vaz morar em lma pensão e tem por colega de quarto tln a-
migo da Bahia.
Ronaldo era de fácil convivência , educado . estudioso e
bem htznorado. SÓ se irritava quando não conseguia lnlla
nota na prova. Felizmente isso raramente acontecia.
No período em que moramos juntos, Ronaldo intercalada o
tempo entre o estudo e as suas idas fregUentes a Patrocz'
nio Cde 15 em 15 dias) . É que ele havia'deixado lã suã
namorada. qua maior alegria era quando chegavam cartas de
Gizele. /após recebo-las: as respondia imediatamente. No
final do prinx3iro semestre , constatando a imE)ossibilida-
de de continuar o namoro ã distância. decidiii deixar a
melancólica pensão e casar-se com Gizele
Como fruto dos seus primeiros meses em Viçosa, restou a
amizade deste baiana; amizade esta que existira sempre,
pois foi bem alicerçada. Jorre EFqDEREÇO: IUa Eduardo de Noronha, 142

B. Guanabara
Patos de Minas - MG
Pane : (034) 821-3774

H®EREÇO: Ria Almirante Caixeiros da Graça, 41/101
}«bíer
20731 - Rio de Janeiro - RJ

ENDEREÇO: Rua Salvador D'Antonino, 95 - Apto 301
36570 - Viçosa - MG
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l©GÉRIO WLO lnLABELLA
(lbidão, l)alinha)

VICENIE IE l)Aula ALVOS VIEIRA
(Vicentinho, Anão)

SÉRVIO mCARID ABRES H)(}K
(Pmtera, Panter, Creio)

tomar-
Sér-

Posei-
e

de inici.aumente tãnib é
na sociedade do CEE. ::muito fannsa

e Projetos LIDA, onde os sócios funda-
dores passaram longas horas em mieditação com a cerveja.

do futebol , participando inclusive do cam-
tilne ''Candangos''. Era frequentador das pela-

C011D

nãa o deixa
cora'er cona antigaJnente , apesar do nosso âmago ter sido visto praticam:
do ''cooper'' até de madnigada na Ph Rolfs. bk)strando seu lado profissiõ
nal , vem desenvolvendo projetos de pesquisa no laboratório de microbiõ
logra, pois sotlbe que são pequenos bichinhos que fazem a cerveja. Dev11
do ao seu espírito de cooperação, faz parte da comissão de fo:rlnatura
onde . dentro imitam atividades . foi coordenador do churrasco. Todos sa

mulheres .ele tam
Kãtia, que, cona

do seu ''BEM'

di

esta Uni

Até Breve Amigão

ENDEmÇO Ihn Bentardino de LíBIa
30410 - Belo Horizonte

579/202 Gutierrez ENDEREÇO Rua Cel . Rabelo , 1573
Patrocínio - )e

ENDEREÇO: SHC(H 70S - Bloco 1 - casa 06
70730 - Bus alia - DF
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C:ARlíE (X)4ES ALVES
(Fonnigão , Taco-mica , Cachiliü)o)

Depois da peste negra e da boina de Hiroshima, nascia ein
21 de janeiro de 1964 Carlos ''Modesto'' Genes Alves. Vi-
veu suas taras de infância (sem o ''Xou'' da Xuxa) an Con-
tagem e, cano oconeu com todos os meinbrus de sua fanÚ-
li.a, cresceu. Desde sua adolescência, jã cameçou a de-
monstrar seu interesse pela Agricultura, ingressando-se
na Escola de Florestal-CEDAF: Com Q diplana de Tec. Agrí
cola na mão, teve aquela notável dijvida: o que fazer?Fdí
aÍ (Ble alguãn teve a santa ideia de indicar a UFV. }4ara-
vilhou-se com a UFV, cano todo calouro, porãn pensou que
era colónia de férias e ficou a ''coçar o saco'', levando
pau an algtznas disciplinas.
A partir daí taüiou juízo, foi morar no Alojamento, no fa
mofo apto 1621, onde foi batizado pela galera por: Forma
gãQ(devido a sua morfologia) , Taco-mica .jsemelhança coü
=Dênonagan M'desenho-Miinadõ)''TTãéhünba' ítlão
pena explicar esse cognane) .
Seu amor pela ''raça'' de estudantes ccaneçou quando ganhou
un carro ná rifa dos formandos (dez. 86) e não recebeu o
prémio, a partir daí ia ãs assernbléias do IXE apenas pa-
ra ter a satisfação de vaias qualquer estudante.
Suas três principais paixões são: Terezinha, sua namora-
da, o time do Cruzeiro (coitado::) e assistir filme por-
no no pior pulgueiro da cidade. Não vamos citar qtul ê a
sua nuior paixão , para não haver qualquer cona)ranetimen-

Seu principal passatanpo do dia era ''pelar o saco'' da mo
çada do apartamento , que ne momento eln que estudavan.
Sentiremos a falta do pentelho e amigo e temos certeza
do ban profissional que seta an qualquer lugar onde está

10

ver

ANRNio BRETÃS BRANDXO DE ANDA\ADE
(Bretãs, Antõnio)

Maneirinho, nascido na bela cidade de Belo Horizonte .on-
de viveu sua travessa inGancia. Bn plena juventude, ain-
da não cansado de passar sustos an sua família, decide
largar os estudos e entrar para tma aventura can a qual
pensava an ficar rico. Dos garimpos da Bahia ao Para, do
Ouro ã Esneralda ou Diamante , nada Ihe sobrou. sanente
experiência... e quanta. Hoje ele sabe cano se sente lma
pessoa.can hepatite daquelas bravas , conhece .o..medo de
estar arPleno'fogo cruzado Floresta'hmazõiiiêa e tem
a experiência de coiro procurar pedras e netais preciosos
(achar. . . nada) .
Certa ocasião, ALBA resolve mudar o nmo de sua vi.da.Vol
tou para a fêunília, continuou os estudos e conseguiu eiF'
trai na ainda fcunosa UFV. Regenerou-se , tomou-se lona pes
soa !studiosa e muito religiosa. Conseguiu boas notasT
mas ãs vezes algum conceito o decepcionada. Levou lm ano
a mais que .seus colegas para :e tornar, não po! desleixo
e sim .por dedicação ã sua fêunÍlia e ã construção de sua
nova /mansão''
Hoje ele esta feliz por ter canpletado mais esta etapa
aEn sua vida e pronto para voltar a enfrentar a barra lã

Desejanos que ele se realize profissionalmente e que pes
soalmente continue sendo a boa pessoa que é.

ora

MAUIU DE OLIVEIRA TERRA
(bbnstro, bhjor Nelson)

Em meado de agosto/82 chega ã ''Perereca'', trazendo na
bagagan medalhas , troféus e sonhos , Maury Terra. Tendo
passado no vestibular de 83, imdou-se para lzn sz'tio on-
de , abandonando temporariamente a escola, dedicou-se in-
tensivamente ã agricultura ''nathura''
Percebendo que san dlplana não conseguiria nada na vida,
caneçau a correr atrás do canudo=Motoqueirõ experimen-
tado (experimentou postes, cancelas etc.) , ganhou an 84o enduro da cidade.
De 85 an diante ele caneçou a lembrar das lições de dele
sa (e ataque) pessoal de seu antigo mestre, lendo,por l/ã
rias vezes , obrigado a comparecer ã delegada para escli
regimentos por danos pessoais .
Bn 87, vê seu maior feito concluído: seu filho Yiuam. o
qua! levou-o por razões de seu nascimento a lm pequena
período de cananoração (lm período escolar) . Foi' áitão
que, nun belo dia de inspiração, jlmto can amigos ftmda
a Banda Bola de(limpe e a Associação dos Anitos da Banda
Bola de Cuspe; a .banda mais popular de viçosa.
Conclui hoje, após IDna vida calma e regrada, o curso de
Agronainia, apta a exercer a nobre profissão, mas san ja-
mais esquecer a saudosa ''perereca'', onde deixa raízes ,
anores e proftmdas Eunizades.

ENDEREÇO: Av. Portugal, 3098
Bairro Jardim Atlântico
Belo Horizonte - bE

mDEIEÇO Laerte Neves
Viçosa - b©

35/01
HqDEREÇO: Av. PÇ Joaquim Martins , 350

Bairro Alvorada
Contagan - MG



MARCIO MHT .ETIK)
Obleca)

Natural de Santos-SP. nnrador do canal 3 , mas frequenta-
dor da Boca. Li.vr-e , onde deixou corações paztídos. Saiu
de Santos indo parar na INITAIJ, fazendo três anos do cur
se de agronanúa. Não satisfez.to,.un di.a de nuita loucma
resolveu parar neste lugar que não tan explicação.
Adepto da' ideologia do ''xose'' ''topei'' e ''tacebu'' , deixa
algunas menininhas por aqui. , que juran ser esta ideolo-
i.ã a melhor coisa iia vida, mesmo que ainda não tívessaa
esperixient
Inicialmente nnrou na nWáblica ''Boca do balão'' çan os

s: à:'==ái"U::..RHlâí ,'Bi::g?Elií"ê
rio'(Xis de Fora) .' Éizeran coisas nesta rhüblica qln
nem na outra encanlação serão fei.tas. Can o fim da repú-
blica veio morar no buraco da Dona bhria beata, onde foi
abrigado a se 'abster das brincadei.ras can as menininhas.
Nesta época entrou.Ala.des (Bacalhau) : a trinca foi for-
mada Mãicio(b4eleca) , AiÍsi.o(Bunda de Ferro) , Alcides (Ba:
calhau) , vindo a ser os famosas estagiários do Coça Bota
naco(tiririca) . Certo día , inexplicavelmente foi embria=
gado por Mania (do Glupa ''As Horríveis'') e estuprado pgr
esta iia calada da noite , com isso iniciou-se lona grande
paiJüo.
í)epois de tantas loucuras ainda conseguiu fôlego para p!
gar o canudo e agora espera viver lona vida mais decente:
ntOEREÇO Av. Washíngton Luíz

11056 - Santos - SP
555/101
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ANTONIO CÁRIES R(X:FH CARNEIRO
(Toton, Totinho)

JOSE CIRNON IX SILVO .J(PIOR
(Cimon, Non Non)

ENDEMÇO Av. Santa Cruz , 110
35430 - Ponte Nova

Apto 205
MG

ENDEREÇO Av. Jogo Carlos Batista,99 Apto 304
36520 - Vi.sconde do Rio Branco - MG
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MAciO DE BnURA baGAlllÃES
(Maguitlho, 3b4)

Pelos idos de 1962, exatamente aos 10 de outubro,na gran
diosa e ensolarada CATA CITY (Cataguases) e em tradiéio:
nal fami'lia, nascia Magna bk)ura de Magalhães , o amou Gtm
bolinha . comia é carinhosamente conhecido .
Durante o tens)o em que permaneceu en Viçosa teve lona vida
muito agitada. Mineiro e desconfiado , alegou com aquele
ar misterioso de quem não quer nada, e logo começou a
mostrar suas aptidões. Gosta tanto de futebol (de cana)o
e de salão) quanto de domiir depois do almoço. Jogou en
vários tilns , inclusa.ve no de 84 , que disputou o campeo-
nato .de pelada da Eng. Civil. Jogou futebol de salão pe-
la sua seção no povinho, pescou nui in nas represas da
UIV e , emüuina deúsuas-pescarias , foi- apanhado pela :vIgiE
lãncia e convidado a comer lma peíxada com o coronel.De-
pois desse episódio tom.ou-se \gn especialista em burlas
a vigilância. Seu exporte preferido era o de virar co-
pos , e ocasiões para se observar essa sua preferência fo
ram muitas. Nos diurrascos de formatura e da Civil,segue
rar o Magro para.gue ele não tomasse todos os refrigerartes era minto difícil .
No seu Último período na UFV tomou-se un especialista
em passar trotes , naEn imsmo seu primo foi poupado. Tra-
balhou durante muito tens)o no laboratório de solos , onde
fez grandes amizades. Fez estágio durante as férias no
mesmo laboratório e ainda participou de vários outros
trabalhos. Com relação ao seu círculo amoroso , conseguiu
arrimar uma namorada, Ci:OpALiNA) , somente no Último pe-
ríodo do curso , em Cataguases .

JÂNIO l.ANA VAI.ASARES
(Magrela , Cazuza, l:ato Branco)

Ao anoitececer do dia 12 de outubro de 1965, dia de Nos-
sa Senhora .Aparecida, em meio ao intenso foguetÓrio ,nas-
cia an Viçosa mais lzn de seus ilustres filha)s; Jânio Va-
ladares:'Jâí"'trazia te fÍsi@ avantajado j-porte es-
te que ainda mantãn.
Janinho para os cunigos , mas é conhecido também como Ma-
grela, Cazuza ou Rato Branco (apelidos do ftJtebol) .
Baa de bola e ban de pipo. Era lm dos rapazes mais sé-
rios da.!!dade, mas após o convívio can certas canpa-
nhias (Clãudi.o, Filhinho e Enderson) transfonnou-se ' an
dos naiores paqueradores da cidade(sÕ chega em casa

após a meia-noite, para desespero de sua Santa Mãe) .
Adora una loira. . . . . . . Cerveja.
Ana ima gordii)ha. . . . . Bola. Gosta muito de mulheres.
Subiu logo na vida. Passou rapidamente do Paraíso para o
Maneirinho e da Brasília para o Opala. '

Deixando de lado a brincadeira e falando sério .
o Janinho é t=n rapaz honesto e responsável, que preza a
anizade acima de qualquer coisa.

SÉRGlo nnqmQuu alt4ueK

Sérgio. . . lm bom menino: Não... lzn Ótimo menino. Nasceu
por aqui, foi para BH, voltou prã cã, foi prã lã,e final
mente chegou ein 84, estourando no vestibular, e pelo vii
to ficara por aqui.
Sempre educado , galante com as lieninas , atencioso ccln as
professores (prã não dizer ''lna belo puxa-saco:'') ,mas muito revoltado com a Escola: ''sistenn de crédito só é bois
prós vagabtmdos:. . . Prã mim não dã:'' Logicamente , camião
que era, o sistema não o prejudicou em nada e na Última
vez que contou os conceitos, o n9 de As ultrapassou o
de Bs . e muito:
Agora fom)ado, filho de t=n dos Cheques, conhecidos como
''grandes constnitores'' de Viçosa, diz que não sabe o que
fará: Htm. . . ele é tão modesto:
Sérvio eu queria ter lm filho igual a você:

ENDEREÇO: Rua Marluce R. Barbosa, 26 F
B. Beira Rio
Cataguases - b©

ENDEREÇO: Rua Padre Anchieta,120
Ramos
36570 - Viçosa - hC

ErqDEREg): Rua Capitão José b4ária , 200
Centro
Viçosa-MG



CAlilDS'ÉNDRE FOIS LANÇA
CTrambique)

Criado na grande metrópole de. São Geraldo desde o ano de
1964, ele teve de se adaptar ã vida de outra grande me-
trópole que é Viçosa. Segue , então . lnn. instantâneo de seu
cotidiano: ''.ãndré prepara-se para seu banho diário: cue-
ca na cabeça, leito dê rosas an lma das mãos e o sabone-
te em outra. DaÍ, nosso fantasma)ha (olha o bronze:) en-
tra para.o banheiro. .Una hora depois ao sair, cai g nnm-
tasse,'sua cadeira predileta estava na sala. e não n6
quarto: caneça então) o quebra-pau. Mas nem sõ de .briga
vive nosso caro Tranbique, pois como seu apelido jã diz,
ele sempre tem alguna bunginganga para nos vender: ténis
du bãoi', mel barato, rifas praniadas etc. E se achannos
algo caro, logo pergunta: - Sabe o preço do pé de. alfa-
ce? Agora cuidado, se você o deve, fatalmente caíra em
seu fanigerado ''caderninho azul''. Característica pecu'
bar: é super sonso; quando faz das suas, fica can a ca:
ra mais lin4)a do mundo.'' Ao ler isto, naturalmente saíra
de sua garganta: ''Babaca, hein?'' No estudo, faz. jus ag
seu apelido. (bnsegue con;tomar todas as situaçoes , até
quando suas provas desaparecan. . . É dedicado quando quer,
e poderá um dia ser até doutor, caso ele diminua as tule
bicagens , pois capacidade não Ihe falta.
Vai Ãndré, vai ser engenheiro na vida.
ENDERECO Rua 21 de Abril , 165

36530 - São Geraldo - }'K;
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AURÉL10'iNSTINIAl© ID(}lk NETO
(Faixa, Preto)

(]AlmlO GRIPP MATOS
(Claudinho-Camarão-Cacau-Gripe)

ANÃS RA(}nl mRGAS (HMEZ

g

ENDEREÇO Rua Santa Luzia
Viçosa - MG

112 Apto 12-B ENDEREÇO Rua Dom LÚcio . 33
Lins - São Paulo

ENmREÇO Rua Capitão Carlos Heringer , 225
36976 - Presidente Soares - MG



MARIA ELY (DMES VIEIRA
(Lili , fitinha)

Coinú)ra (não de Portugal) teve a honra de ser o berço da
ilustre figura M.ria Ely (Lili) , que sempre fai un fenó-
meno: aos três meses de idade, jã sabia contar de l a
10; quando fez tzn ano, teve lm pouco de dificuldade em
aprender a cantar o ''Parabéns pra você'', \m japonês. Aos
10 anos, foi eirpresãria do pai , aàninistrando seu hotel
e, finalmente, aos 16 anos, veio a consagração, o povo
querendo de qualquer modo elege-la , sen eleição , prefei-
ta da cidade. Aos 17 anos surge im problema: para onde
vai )daria EIX? Qual universidade teria estrutura para rg
beber esse génio? Har'+fard? Souboyme? Oxford? Depois (B
profunda avaliações , eis a solução: UFV.
E foi nessa Instituição que sua genialidade emergiu, fa-
zendo com que o reitor decretasse sua condição de patri-
mónio-da escolar-E'foi tl'atada-com-regalias'í podendo-dor
mir o dia inteiro Ccaracterística bem visível de sua pei;
tonalidade) , e sonhar com suas plantações de tomates ê
pimentões , pois , cursando Engenharia de Alimentos , espe
cializava-se, ao mesmo tempo, em Agronomia. Para os ami:
gos deixara saudades , a honra de tê-la tido debaixo do
mesmo teta e o convívio com sua pessoa. Sua inteligencia
excepcional ê superada pela sua simplicidade , htznildade
e prontidão, tambãa excepcionais. Sim, ela marcou sua
passagem aqui entre nõs , não por ter sido a vereadora
mais .votada de Coiinbra, em 1982 , mas pela pessoa humana
que é, aberta, amiga. Lenü)Faremos , com saudades , das coB
versas de quarto e refeitório, das brincadeiras; dos mo;
mentes ern que não fizemos provas , dos horários apertados
das aulas e as filas .
Lili, com a gente fica a saudade e o desejo de que você
tenha muito sucesso .

.nFERS)N IDS SAldOS CÂNDllD
(Jacaré, Jota)

O que estou fazendo aqui?'' Foi a ''prinnira pergunta'' que
este belo Andreense fez ao pisar nesta UFV.
Trocou as loucuras de São Paulo pelas de Viçosa, e lã
deixou saudades .
Tentou ''arduamente'' concluir o seu lq semestre de estu-

dos, mas não foi feliz, pois descobriu antes do ténnino
do semestre que Viçosa não era tão ruim assim, ai: vestiu
g gamigê e j.ogQIL cgJE.©igl4os B!!aiã.CD. Amj go-dg-tQ:
dos, pelo menos conhecido, e com dom para político, pos-
sui un fato de pastor para negócios. Daí seu nome secre-
to , Salim.
Parece, dizem as mãs línguas , que estava presente em to-
dos os churrascos e festas. Não perdia lona viagem de cur
se. Aprontou e provou de (quase) tudo, mas, c(w9 tudo iíã
vida tem lan limite, tina ''candanguinha'' do DF, na Biblio-
teca (paixão alucinante) tomou (ou domou) seu coração,
e Jota esqueceu Santo André de vez...
Fazia .todas as provas com os bolsos dieios de cigarros.
Ninguãn entendia o porquê. Aliás , é tan segredo que, diz
ele, vai levar consigo para o resto da vida.
Por ser camarada, bom rapaz, conhecido, mentiroso, safa-
do e ''mais algtzna coisa'' , este grande amigo jamais será
esquecido , mesmo que nõs queiramos .
Companheiro(a) , a ''segunda pergunta'' fica para cada un
que conviveu com ele.

inSANA CRISTINA MINUSSI
(RÕ, Crês)

Menina:
Menina meiga e cheia de graça.
Menina que batalha, conquista e cativa. Que tem fê e sa-be amar.
Menina diferente; ãs vezes meio arisca, mas com muita
coisa boa pra dar, basta saber receber.
Veio, estudou e agora, com sua bagagem, irã em busca de
novos horizontes , continuar suas conquistas , partilhando
com o mul-Jo tudo o que esse ''lugarzinho mineiro'', cheio
de encantos , sabe oferecer.
Esta-se ''fazendo'' mulher, no seu ritmo, no seu tempo,sem
deixar de ser menina .
RÕ, que você leve sempre um pedaço de nós e de Viçosa
com você, pois lm pedaço de você estafa sempre conosco!

ENDEREÇO: Rua dos Expedicionãrios , 601
V:ila Peneira
13720 - São José do Rio Pardo
Fone : (0196) 61-2544

]mDEREÇO R. lbirapitalga, 515
09000 - Santo Andrê

Vila Pirex
SP

ENDEREÇO Rna Alnãncio dos Santos
Coimbrã - }IG

122 SP



SILVANA DE PAIILA VASCONCELOS
(Penélope Channosa)

.JULIMAR CLEbEN'lE IE SOUZA
(Juli, Cabeção)

lnANDIU DE-tl)U R)DRI(;UES-:ARAlb0
((hokito , Batatinha)

9

mmmço Rua Alberto Amantes
Batatais - SP

158
ENIEMÇO Rua José Leite Flores

Jardim Independência
Ribeirão Preto - SP

n9 107
ENI)EREÇO: laia Lafayete, 282 - Apto 02

Ribeirão Preto - SP



ES'HR Y(HlIE Y(EI)D
(Enter, Teta, Tetéia)

Estes veio de tão longe, do interior de Sãb Paulo, ar'ris
car a sorte aqui. Passou no.vestibular, mas seta-que te;
ve sorte ou azar?
Naquele taipa ainda exista.a poucos orientais por aqui e,
pela sua estatura, as pessoas ficavan im pouco curiosas.
Hoje , jã ê normal.
Teve algtanas paixões , san nenhinn resultado positivo , até
que encontrou lm capixaba. Ficaram jlmtos lm ban . tenro ,
nodos pensavam que ia dar casanento: mas ficou s6 no pai
s ainento .
Hoje, continua tendo suas paixões, mas pelo jeito, seEn
resultados positivos.
Deixa Viçosa can muitas saudades. Pode não ter tido sor
te no amor, mas teve sorte de conhecer pessoas maravilha
sas e tanbãn de ter aprendido omito can Viçosa.
Atê lzn dia Viçosa:

ENDEREÇO Rua Aurora, 1064 -
BurigUI
Fine: 42-2018 (Q186)
São Paulo - SP
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JOGO BATISTA ALCES
(João bbrajã,João Ligeiro)

DIMITRIS GUIMAl:ÃES DE MORENO
(Dn, m)

J.B. Alves nasceu no arraial de Capinópolis, em 20 de
maio de 1963. A parteira levou tanto susto, coitada, que
ficou inteniada para sempre em Barbacena. Dona Cícera e
Senhor José Alces nada viam de errado com o filho; esta-
vam contagiados de tanta felicidade. Como vaso ruim não
quebra, isto foi crescendo, graças aos esforços dos pais
e de im veterinário da Vila de ltuiutaba. Segundo rezava
tm decreto de D. Pedra 11, todos os gentios e demais vi-
ventes podiam se êlfabe=çj:zar, Assim, ãQão..j4geiro foi .g:n
celta na escola, sendo ian aluno brilhante Cbrihantes fo-
ram os incêndios que ele provocou) . Devido a lona falha no
computador, entrou na UFV, tomando-se engenheiro flores-
tal. Especialista em insçtos . dizem que seu sangue é hemp
linfa. nã quen diga,tanü)êm, que ele comia lagartas , tor-
nando-se exLnio predador lã no insetãrio. $ua adia, na
UFV, não era boa. Constituiu parelha com Zé Cadloeira,AiJ:
ton, Fumaça e Veio Jailm. Nan mesmo sua ''panka'' de detetí
ve livrou-o da cadeia em Bon Dispa(üo, junto con outros.
Eles sÓ se livraram graças ao IBDF, que proibi.a aniinaisem
cativei:lo. Ninguém jamais quis nannlar com ele ,enü)ora fo!
se (seta?) galã, conquistador, Dom Juam etc. , alé que lzn
dia 'apareceu en Viçosa lam pesquisadora da ParaÍba, que
viu nele não sei o quê. Coitadinha da Patinha:
Estala sanpre contente mostrando as cana iquinhas com car-
ne de sol,' sem levar an consideração as praias do Nordes-
te , onde espera os amigos. que certamente irão visita-los

JOAQUIM ANTÕN10 1nS SAldOS
(Quilha, QuLn) Hü lona noite dluvosa e obscura ein que faltava luz e recur

sos médicos , foi dirigi.l distinguir o que surgiu. Preocu=
pados e sen saber o que fazer, os pais deixaram crescer.
Por fim, não aguentaram maxis e o abandonaram dentro de tan
õnibus (São Geraldo , )brataízes-Belo Horizonte). Ponto fi
nal: Viçosa. Pelo apelido (perereca) , não iria gostar.Nem
sol, nem mar, sõ frio e dtuva. Resolveu ficar. Na verdade
não sabia voltar. Optou por pica-pau, mas o seu maior so-
nho era pegar na mão.dQ Bej:tor q bo:çgi 3 mão no.=canudQT
Pela sua personalidade volúvel! sassaricoupar .varias . ci-dades, até encontrar tm amor platónico, o Rio de Janeiro,
e caiu no antro da perdição. Anante do sexo, não o da TV,
pois acha que a anteüu atrapalha. Di quase não se preocu-
pava com as aparências , tanto que se usava etiqueta e pel
guntava a opinião de todos sobre sua roupa, sapatos! pena
teado e tudo o que se relacionava can sua boa aparência;
afinal é im manequim profissional! Levou cana vida de maré
jã, morando sozinho en tzn confortável apartamento na cid8
de , onde sempre preferiu assistir a seus filiws pomogrã-
ficos , can qual??? ]nfe]iznlente não po(lemos revelar. Per-
turbava as garotas do 319 (Alojamento Feminino), onde pag.
saía a matar parte de seus dias , principalainnte as segtm=
das-feiras , ande aparecia com ''jeito na coluna'' e dormia
o dia todo. Cano todos, acabou aaostunado can Viçosa. Pre
tende ser jardineiro. Bn sua mansão, é claro: 1)4,nõs ,suas
amigas , desejamos felicidades e muito sucesso pela vida.

Foi mana noite ensolarada que nasceu na eniginãtica mega-
lõpole mística de MiJnoso do Sul, tão ao sul que Joaquim
caiu nas aguas do rio ltabapoana.
hüito cedo Joaquin (Quínha) descobriu sua vocação para
Engenharia Florestal , pois ele adorava fazer g pau cres-
cem. Até que an lona de suas aventuras o pau (arvore).cre:
ceu tanto-que Joaquim(Quem) veia cair nana roda de sam=
ba. de pinga::'denaralho'F'o't+
Lona vez' em'Viçosa, ele se agarrou com unhas e dentes ao
seu curso e frequentou religiosamente a bem afamada casa
de senhoras respeitáveis ''Roda Viva'' com o amigo Paulao ,
mais conhecido i:ano ''maquina (]e distri.bui.r porrada
Bn lona de suas aventuras amorosas na academia de porno'
bio-dança-energética-erótica , Quem fgi covardimente atg
cada por salvas na região dos seus países-baixos . Desde
então' nosso amigo dedica-se a arte milenar de matar for-
migas , convencendo-as pela moderna psicologia ge se sui-
cidarem. Quilha nos esclarece que quando sua técnica fa-
lha ele usa a porrada mesmo.
Este grande amigo deixara saudades, lhas será fácil encoB
trã--lõ, pois ele estará em todo lugar onde. houver peixes
(piranhas) , pinga, pagode , formiga e baralho (baralho com
'b'' OK?)9
+aral hoa

nqDEMÇO Av. 113, 343 ,
Capinõpolis - bn

ENDEREÇO Rua Noininato Parva
Mimoso do Sul - ES

s/n n©EMço Av. Sifão Soarem , 489
29334 - MarataÍzes - ES



IELVIO baCIEL CARVAll©
(»Cetim Menudo, l&u Saco)

Foi an 198Z que surgiu un cabra da peste do bhranhão an
Vi.çosa, onde teve a (Tortunidade de nnstrar seus dotes

detetive (menudo , qie sofreu nuito quando foi abando-

(Meão, Cabeção) teve lm intenso caso anorosa), investigando o desaparece
mento de tinas coisas que ele considerava omito espacial:
mas infelianente quando veio a descobrir jã era tarde,
pois apesar dos esforços frustados (pe fez para ver se
as recuperava, hoje ele esta fonnando can lona grande es-
cassez das coisas especiais (Fn possuía quando aqui che-

Algtms dizem que ele tinha aparência de Bruxo (Haven-
gar) . Mas na verdade realizava mesno era Milagres ,jã que
era o tmi.co que conseguia controlar o mais fcunoso P.M.
de Viçosa (O Dragão) .
Ele diz que lm fato que Ihe marcou an Viçosa foi a músi-
ca o ''Crazy Wínners'' fez an sua hanenagan, que o relan-
brou das festas de Natal an sua fzunília.
Enfim, tina ''peqsoínha'' insubstituível e de inegável po-tencial carisinãtíco.

gou

Sério e recatado, ''apeou'' do Õnibus das 12h,dleio de luz ,
pois sua mãe dizia que tinha estrela, e que a famosa Caju
ri era pequena para suportar tanto talento. bbrao veio pg
ra a UFV para se tomar engeiüeiro. Hn quê, não inq)oitava
imiito .
Fez poucos amigos . pois acreditava na qualidade e não na
quantidadeFilosófico e de fala baixa, estava sempre atento, sem poy
co questionar. e pronto a cana disaJssão individual .
Sem recusar o sono põs-range, a barra-ga crescia, preocu'
pondo a sua beleza.
AÍ, barão, até que enfim você venceu:
Saudades esta deixando. Você sem dúvida, fará falta aque-
les que ficaram.

ElÇOEREÇO Rua José Daibes , 228
36560 - Cajuri - b©

mEmç0: SQN I04 FBrasÍlia Apto 407
DF



LICENCIADOS EM LETRAS



AMARA ABIDN OBEID
(Ma(lama Bovary)

ELNqIA DE OLIVEIRA
(Leilane , Lei) (;HçK GALGANI

(Gemita)

ENDEREÇO: Av. Abdalla FelÍcio
Palimiras
Ponte Nova - MG

433
ENDEREÇO: Rua Dona Neném do L:indinha, 60Baixo Calhei.Tinhas

35930 - Jogo Monlevade - l.C



AEA 1990

CILSEIA VALENn 'ml)EIRA
(Gê, Gil) GIZELE N[WES PEREIRA RABEID

CLetras)
Egressa de Paula Cândida, sentindo-se enfim liberta, vem
enri.quecer o corpo discente do Curso de Letras a peça'r!ra. Gilséia.
Nos primeiros 4pos do Curso não era muito interessada em
nada que rolasse na UFV. Passava o tempo todo andando de
lm la(io para o outro, emitindo elétrons pelos poros Dava
pra ''sacar'' que estava procurando algo. Foi nesta procu'
ra'que encontrou-tm extraterrestr'erque deu tina"-revira--
volta em sua vida. Sobrevoou por muito tempo, manobrou,
caiu, mas aterrissou. Hoje, apesar de continuar andando
por ai ainda elétrica, aprendeu que o amor õ cego,surdo,
mudo e sem vergonha, mas não é fatal, pois ainda vive, e
como :
A lição esta aprendida: que venham mais extraterrestres =
Academicanente é muito boa, pra chegar a excelente se sg
bra conversa. Como fala. meu Deus :
Fazer um trabalho com ela, sõ amordaçada.
Deu-se muito bem nas Ciências da língua, excetuando opor
tuguês e o Ingles.
Mas é boa coittpanhçira, seiiipre disposta a uma boa caminha
da ou uma boa polémica, de preferênci.a os dois juntos.
Grande Gilséia, deixara muitas saudades entre alunos e
professores .

Garota estudiosa: Garota, não, senhora casada, desde que
aqui cehgou aos 19 anos. E i.sso foi lzn semestre antes de
passar no vestibular. Nessa época , ela ainda não havia
se decidido pelo curso que fará.a. Então, qual foi a solu
ção? Calçou a procurar a resposta nos livros de nossa
''vastíssima'' bib]ioteca centra] . ])e lona consulta ã outro
encontrou lm mudo encantado de saber. E assim.. esse pas
sou a ser o seu passaten4)o predileto.
Fias, nessa busca. ela não estava sozilüa. Ao seu lado.
sempre solícito e atencioso , seu grande ''Pequeno'' , que
nunca deixou de apoia-la nos nomentos mais difz'leis.
De personalidade forte e amante da perfeição, ela não me
diu esforços .para realizar trabalhos que Ihe garantiaiü
uma posição de destaque no curso. Mas, seus dotes não se
limitam ãs atividades académicas , e isso tivemos oportu
cidade de comlprovar por varias vezes , quando íamos vivi:
bois que tona colega de curso, foi, sem dÚvi.da, lma amiga
sanpre pronta a orientar a ajudar os colegas em suas di-ficuldades académicas ou não.
Gizele, continue sempre assim, cheia de força e coragem
para enfrentar mais lERa etapa de sua vida.
Felicidades .

ta-la

LUCINÉIA }@R]A IDN]'ES
CLu)

Aos oito de Janeiro de 1967 nascia a primagênita do ca
sal José Antõnio e Nilza. Cano não vimos o seu nascimen
to.,.imaginamos que era lm bebé molengãg.J)obQ e apãticg
Dizenns isso por teimzmas que tais características na{
tenham ficado jtmto às fraldas da nossa Lu. Assim era
menina no priJneiro semiestre de UFV. SÕ no cantão, sçm si
atrever a olhar nos olhos dos colegas. Pensávamos nós,ci
legas, que se tratava de tara caipirona, pois não se man
festava eKn género , ntimro ou caso.
Hoje, não é que a moça mudou= Quantas vezes chega até
fazer chacotas de nossa cara. Pois e
Estudar não é muito com ela. Pelo menos parece. Mas not
''que é bom'' a menina tem. Jã ia mç esquecendo de mencio
nar os namorados. Nenhtzn: A moça é séria paca. Nada d
namoricos . É moça pra casamento. .Toda canpenetrada.
Lu. sentiremos éauãacles . Foram vários semestres (nove:)
de companheirismo, de ajuda, de lm ban papo na Reta e d
provas. Sabemos que não foi nada em vão. ..
Sucesso hoje e sempre

ENDEREÇO: Rua Mana Rata,.122
36544 - Paula Cândido - blG
Fine : 09

ENDEREÇO Rua Salvador D'Antonino
36570 - Viçosa -MG

95/301 ENDEREÇO Rua Dr. Brita , 53
36570 - Viçosa - MG
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MARIA FALE'm CARNEIR) GUIMARÀES
(Ti.ete)

MARCA ]D (:Ann SARAVA C®41DS
(Baixinha)

Veio

muito

(]as Letras
cional daquela cidade ,ela

e das
do do aquém de

Artes .
Senador
Filha do FiTmino paraseu l.bla

Sabe-se
sua
las ,

que
an imacao

a

ROSADA APARECIDA OLIVEIRA )alTA
(Nona)

pouca foi
Estava

estatura sempre
clisDosta

terror
t]. aura tradi- lb tananho da cidade dela. (Bom Jesus do .4iWaro-MG) , Rosana é una mienina apres-

sada e meio briguenta, nas de omito ban coração. Chegou an Viçosa em 86, pai'a fa
zer o curso de Letras. Desde então luta pelo sonhado di.ploma, sala)re can tzn vela:
sg an mente: ''Não pennita Deus que eu morra que eu narra san que eu volte para

A princípio, seno)re sozinha, nlm canto da sala. Não perdi.a nada. Atenta a tudo.
Sempre. (negou a inconndar muita gente... Suas provas? Folhas e mai.s folhas. Ha-
via necessidade de ''vani.tar'' tudo o que aprendera.
E o seu casaco de lã-xadrez-marram, lembra? Inq)tuba o maior respeito quando depg
?!Ti?q?.!? ç?q?+!?::FTi? ?llql d? q!? i? çlS?p?ç?! ! f!?ler (Post: Silêncio:) . E iê

asuperada

oerder
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0sempre
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de frisar que ele

cogitado dólar.
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te boa fanília,pg
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você pode u:

em certosalegando
nha para f
nha o dom

a declarar ,

faz
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Salete , vulva
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assim. sõ ela
Tomou-se porta-voz
sua ''entradinha'' nas

''How

da

com certos professores
e tinha que

a assistir
tem parentesco

Amante da UFV,

lazer provas .
de ''invocar'' can

temoo
todos

ae

Louve

dias . estar louqui-
Ti-l

que a Univers idade
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em

tuniu.

da Tiete

ser ela

anos) .

quem temesse.
cole 'nç

0 'lUI zo .

veio . un ouvido (lue oarece
sar e abusar. Amante também da
lamente [en(]o Machado
aulas de Li.ngUística, tinha
tudar lüiguas de
sua vida futura em uma
grata. Saletee

10 currículo
0

a].rosa ,vezes te) : menina simples

dos orofessores
como

i=na
gostava
ba].linha.

irlgona rem

ao

lira,

de
final
dar

ae
:an tina paczencza que

ae elas taco : Romana não parava lm segundo quieta. Era difícil vê-la e a aconq)âmbar o seu rit-
mo acelerado. 0 acelerado. ó inconha. Tenho menos de 2 mi.autos para isso e aqui-
lo. Ztzn: E stmi.a no horizonte. É nexvora, preOct4)ada, obstinada, perseverante,
forte e espontânea. Ami.ga de todas as horas, tem seno)re una palavra'.a dizer. Mas
antes de conhecê-la, de conversar ccxn ela, é preciso preparar o espíri.to, pois é
sincera e franca ao extrenn. Isso faz dela lona pessoa diferente, autêntica. Al-
guns não se confozman com tamanha autenticidade. Rosana ê radical: ''SÕ vale a pe
na se a alma não ê pequena''. Sua decoração de mesa favorita são os calendários:
para contar os dias que faltam para ir para Ban Jesus. Costtana fazer listas qui.-
lomêtricas de a:fazeres. Fobi.a? Cigana. Odeia, pois anula o cheirinho do xampu
que usa. Ela não é muito fresca? Ãlân de ler cartas no banheiro, tan a mania iie
levar \ma mochila abarrotada para todos os lugares , inclusive ti.rar retrato can
a di.ta cuja. SÓ falta donnir com ela. Deve haver algum tesouro ali. dentro. Pen-
sou Rosada, pensou mocho.la. É ill4)licante. Adora tina polêlni-ca para poder testar
SEU poder de argumentação. 9)esar de se dizer não criativa, possui cena imagina-
ção fertilíssima (ãs vezes é preciso cortar suas asinhas) . Sua capacidade de con
centração é de cair o queixo. Não hã mosca ou banba atõmi.ca que a' tire da cada:í:
ra qt4ando esta estudando. Seu si.gno é touro. Tan tma conversa mole de político,
an véspera de eles;ção, capaz de pavor montanhas htBnanas. Dizan que as pessoas eg
tão sob o seu domínio ti.rãnico. Seta verdade? No seu curso, t,ana preferência: ã
Língua Portuguesa, os Ss e Zs , os acentos colocados corretamente. Agora esta me-
nina esta mais perto do seu sonlm, de sua Passárgada.
I'hs Viçosa, com certeza, vai. deixar nela lona pontinha de saudade.
A mesma saudade que vão sentir as pessoas que a conheceran realmente e que apren
deram a aànirã-la e respeita-la.
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ENDEREÇO Rua lona Gertrudes
36570 - Viçosa-MG

173 ENDEREÇO Praça Santo AntÕnio
36540 - Senador Filmino MG

EMEMÇO Av. Cel. Jogo da M)tta Ribeiro. 77
35908 - Ban Jesus do Anl)aro - bK;



ROSANA CRiSTiNA osómo BOGATZKY
(ltâ,.Rosa)

RÕ. imnina endi.abrada, comieçou a dar trabalho omito cedo; aos 8 lmses de gesta-
ção (de sua mãe, é claro) , seus pais, ainda na pacata M)ntes Claros,.foram. pas'
soar 'de lanú)Teta. A garota, nada' satisfeita, resolveu acabar o passeio no hospi-

Após dar l.Ena de cigana, veio parar nesta tema. Bons tens)os foram os de Escola
Nbmlal, onde, para'desgosto das freiras, mais aplontava que estudava. (;onn não
podia deixar dé ser, o tempo passou, e aquela menina reli.glosa e aplicada trocou
i)s gmpos jovens pelas acesas, pizzas e cervejas do Lanches Lu, e descobriu que a
Bi.blioteca' da UFV era lm Ótiim' local para. . .' paquerar. (5tima cona)anhia para quem
gosta de bailes. shows e festas em que rolam cereja e pinga. Mas, colmo tm !nig-
ma, ainda não desvendado por seus aM-gos. depois de uma certa Naco Lopes, não pg
de nem ouvir falar de ''PINGA''. Em carnaval, sempre gostou mais de .beber do qté
de pular, e se conseguir algum ''trouxa'' para pagar as contas, a]' é que bebia ]nes
im:' Depois de despachar muiilas paqueras é nannrãdos , mm belo dia, quando volta:
va de lzn carnaval'em Leopoldina, teve de esperar \zn õnibus .em UBÁ. Não é que, em
apenas l hora que ficou lã, conheceu tzn gato que, ao contrãri.o dela, não bebe eln
hipótese alguma e cabou fisgando seu coração? Agora a RÕ esta fonnando. l\hs ain-
da vai ficam por aqui, para aprovei.tar os diurrascos que ainda virão e pra sen-
tar no Lanches Lu, no começo .de cada ano, para, entre tan gole e lm pedaço de piZ.
za, ''fazer'' , com sua amiga'LÚcia, a ''retrospecti.va fatal'' do ano.
RÕ, a Benta deseja muito sucesso nos negócios com os gatos e em todos :o.s goles
do nxmão. Ah, tomara que o trauma da peúga passe logo, antes que o Ronaldo Ihe
cure dessa mania de beber. tã
Abraços de LOCIA, HELVÉC]O, TILINTA, MINEIRINHO, C]])A e ÂNGELA (A ''TCHURblA'') .

tal

ADEREÇO Avenida Bueno Brandão , 90/01
36570 - Viçosa - MG
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ALCEBIAIES SILVO
CBide, FÜ ü Égua)

Chegou em Viçosa en 8S .e, antes de se enrolar, foi o ve11
dadeiro rei das "mocréias'' desoladas e tm excelente to-
mados de pinga, conquistando todas as domésticas da re-
gião de Viçosa
Õom seu famoso cacoete de pescoço, ganhou nl=na dessas iE
quebradas seu atual freio de mão, ou nelhor sua imlhe!:
liurante o curso obteve a façanha de redtear o seu currí-
culo com inílneros As , sominnte quebrando a série quando a
sua ''muiê'' caiu izna zeitona e caneçou a passar iwKlito

Como lm verdadeiro mineiro , trabalhou mais ou menos em
silêncio mas não deixava passar una sem aprontar lma sa-
canagenr corras amigos':'Este silêncio foi'quebrado somen=
te pêlos gritos do nascimento do seu reloginho e da die-
gada da sua sogra em Viçosa.
Ülito amigo de tzn pescador, aprendeu ccKn ele os ramos do
ofício , oÜ melhor, contar aquelas historinhas ,sendo que
a da traíra (]e 52 quilos chamou bastante atenção. Pego
duas vezes em flagrante pelos ''meninos do quepe azul'' ,tg
ve o seu nome registrado na lista de furtos e roubos da

Se por lm lado demonstrou ser armo exemplar, por outro
provou ser lm verdadeiro estudante quando fez explodir

causando ''LEVES'' estro

nJal

os

CRISTINA bnlESTO (DRIEllD
(Crês , Crês do Wal)

CARLOS ANFÕNIO CARALHO FERNANDES
CcarnJlhos }Vcosel, Cartão) Carioquinha foi para Vitória estudar .

Foi criada em.tm.lugar. fantástico.no litoral do Espírito
SantoTande sõ hã 'l)raia e sol. Seno)re levou tznfvida re
grada. Veio para Viçosa estudar Veterinária pois adoiã
cachorros, e an sua casa tem aos montes:
No seu prilmiro ano na UFV passou em brancas nuvens , até
que fisgou a sua grande paixão:
Vendo a Cais agora pode-se dizer que é tona outra pessoa.
Aquela menina acatada caiu no mundo. . .
Adotou lona vida estabilizada, porém ben curtida. Eco],o-
gista incondicional. Se dependesse dela não haveria nem
poluição no nKmdo. Consciente a garota:
Adora ''biscoitos". É constanidora asst'(hla: Ao invés de vi
rar ''biscoiteira'' diz.que vai abrir uma clínica de peque
nos animais an Taubaté, ganhar grama e curtir lona vida:
nha estabilizada. . .
Continua can.a grande paixão que , ao que tudo indica, é
a grande: Jul'zo mOnjD8:

Vindo {le cana Hpgalõpole-Wssuidora'de belas cachoeiras (f
mais nada). Senador Fiam.no, chegou em Viçosa ]wuito an-
tes de todos. Sempre teve lm bom desempenho em tudo que
fez, exceto com imll-heres , seu ponto falho. O grande calo
de sua vida eram os ''OV:ARARAS'' do bandeijão. O que ele
gostava imsmo era dos ''FRAN(;ARARUS'' e dos ''BIFARARUS''
Ingressou na UFV can en4)echo, após desistir de sua bri-
lhante carreira militar, passadio a ser colega de seu su
perior, o '']bna alça'' (espero que e]e não ]eia isto).])e:
pois que conheceu o ''Ltznbriga'', amancebou-se a ele de
tal modo que não se separaram mais. Parou até de se me-
ter en brigas, o que antes era habito.
bhs é chegada a hora de partir para o immdo sério, e ele
vai: seno)re querendo levar vantagem, certo? Esperamosque
você tenha sucesso Carlão. Ua grande abraço da turina da
República da Vila bliséria, aquela ben prÕiima de Porta
Fixlne

lEDa band)unha an pleno refeitório ,

Fica a esse grande amigo a imensa saudade e o eterno de-
sejo de que deus sonhos se concretizem na mais brilhan-
te fauna de realização.
OK! , Fll DI ÉGUA? SUCESSOS: : :

ENDEREÇO Traí. Francisco Mansur
Visconde do Rio Branco

35 ENDEREÇO Praça do Rosário, 17
36540 - Senador Finnino

ENDEREÇO: Rua Beira Rio S/NÇ
Barra do Riacho
Aracnlz - ES
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IENISE RINALDI (DALI
(1)ê,Dê SP)

EDnlILS(W DITTb@R
(Nego, TigUira)

Ubã-Viçosa ÍVzçosa- Ubãi' Ubá-ViçosaÍVI çosa-Ubãí =1 ã-- vem
Denise ou será que ela tã indo?
De Viçosa ela leva cano prova do seu esforço acadêinico
dois diplanas: o primeiro, de mãe do Dei, e o outro não
interessa. . . Cabo mãe de Dei, ela é a mão do Dei; enten-
DElram?
Aluna inteligente, dedicada e preocupada (e como:). Vi..
veu varias fases durante sua passagem em Viçosa:pode crê
natura nucrobiõtica, hoje se considera careta. Imaginem
sõ: Garota precoce. De tudo experimentou tm pouco,idas de
tudo tirou Rali.to, sempre Incida e consciente. Rodou o
inundo , conheceu muita gente.. . Até que caiu de novo em
Viçosa (para nossa some). Bn pouco tempo conquistou-nos
e em especi-al lma pessoinha quase igual a ela, pelo ple-
nos no tamanho. rondou-se então a dupla dinâmica: Faísca
e F\znaça.
Atualmente é frequentadora assídua da Pensão Três Maria$
onde ocupa a posição de 4? ébria. Inseparável também do
seu ftasquete branco. Ah: Não dã pra esquecer aquele fw
quinha ''controle remoto'l, transitando da pensão para o
Hospital Veterinário. Dã catana sim, mas por favor não
bata a porta: Ana o seu fusquete, porém sonha um dia ter
lm Toyota.
E assim cona chegou, ela se vai. Talões de fusca, talvez
de Unida. talvez não, mas ela não vai sozinha. Pode ter
certeza Dê , estaremos sempre , em qualquer lugar Cmesmo
'muito longe'') , com você

Nego é lm representante típico de seu Estado(]i6) .Dono de
lan tema)eranento-instável e génio-difícili--Não-admite-ser
contrariado e, sem maiores motivos , se emburra facilmen-
Conclui-?e, portanto , que é fácil presencia-lo em brigas
e confusões . tina delas resultou ntnna lesão tralmiãtica e-
dematosa e de coloração arroxeada na região ocular direi
ta. boas o nosso herói não deixou por menos, marcou lzn eií
contra com seu agressor no R.U. Assim que o viu, correu
em sua direção gritando: ''ven cã, ateu fofo:'' E ou outro
Ihe . respondia: =Você vai ter que me pegar : .latão'':

te

IHIL'mN PICA l©SIN
(Dada, Pita)

ocasiões trocou socos , supapos ,
ranhões ccwn seu irmão, o Edinho.
or carinho.
Possuidor de nxiita sorte e ''jeito'' com as nlilheres ,ele é
conhecido por sua habilidade em manter varias namoradas
siJwltaneanente. Apesar disso, nego jã passou por situa-
ções de desespero; como aquela em que ele agarrou tina ne
nana que usava apenas tma camisola em plena exposição de
Uberaba.
Aos 19 anos TigUira conheceu o mar. Foi amor ã primeira
vista. Os dois ficaram flertando de longe por mui.to tem-
po. Lln com.medo do outro. O sentimento foi, porém, mais
forte e após dois meses de convívio diário Titi jã sem
medo via as ondas ''lainberem suas penas'' na beirinha da
Boa sorte Nego:
agua

vara
beij os, cadeiradas e ar-
Tudo isso feito no mai-

Dailton, o homem de duas faces: quando esta soaria é com
penetrado, estudioso e até intelectual ; quando esta bêbã
do é un devasso:
Caiu. em 84, no antro da República Bicho-de-Pé e se per-
deu, tomando-se Dada para os ihltimos. '
Quantas Naco Lopes .tivemos que carrega-lo, até para fa-
zer suas necessidades físicas e biológicas;às vozes com
prejuízo para quem aaj udava.
Hn parceria com o amigo Tute, chegou a representar a du-
pla ético e Çaetano (incluindo os beijos e tudo o mais) .
Seria necessário , lzn ano para descrevennos todas as façanhas do Pita.
Hoje ê o sério homem dos equinos.
Dada, os componentes da Bicho-de-Pé (hoje extinta)
bum de você como lzn cona)tenente iinpresaindível .
Lln ablação. Atê tm dia destes:

nqOEREÇO Rua Belo Horizonte , 69
36500 - Ubã - bC

lem-
Seus Amigos .

nqDEmço LeÕnidas de Mat tos
Aquidauana - b6

680



EDUAl:lD FREllE IE CAS'llU
(Guib ' s , Edu)

EhERI(H MI(}EL IE SOUSA FÁBIO BUEM) ROSSI
(Lunú)Figa , lento)

Na grande cidade do Sul de Minas, Alfenas, sob o signo
Itmar de macaco , nascia o astrólogo e veterinãri.ol:im-
ridl Michel de Sousa(limrich com (ii e não com CK, aonn
todos escmvem) . Seu nade é relativamnte cona)lacado e
alguns produtores que trabalharam cam ele levaram sema-
nas para pmmmciã-lo da forma carreta (isto quando con-
seguiam. . .J .
É inn rapaz típico que podenos dizer, ''na dele", sério.lb
Benperanento forte,.que..CQnseguq.ser.iliparçial Q.bastan:
te coerente nas situações mais delicadas , ê im excelente
cona)anhejro de trabalho, por ser lmu pessoa de grande
disposição e cona)etência.
Seus ditados mais conams são :
It) ''Antes de aceitar qualquer proposta, você deve anali
sadia everificar se esta .disposto ou não a pagar o pre:
ço; partindo deste princípio você não ten o' (direito ' de
reclamar' '
2P) ''O que tan de dar errado certamente dará errado''
Em agosto de .1987 calça a trabalhar, junta11ente com Ri-
cardo e Eustãcluio(académicos de Veterinária) , com capri
nos e pode-se dizer tranquilamente que foi amor ã priiiéT
ra vista - com relação ã criação de cabras, é clara).DaíT
esse jovem rapaz (apelidado de :'pirralho'' pelos seus can
pinheiros de irabaliio) liga-se à' Caprinacuitura. '
Este grande amigo certamente terá grande sucesso na car-
reira profissional (cano Astrólogo ou Veterinário?) , de-
\fado ao seu grande carãter e excelente capacidade de trâ
banho, e outras caracterl'éticas que Ihe são inerentes.

Trocou lpanema por Viçosa em dezembro de 84. Passando no
vestibular, como todo bom calouro, foi morar no Pombal ,
onde faltava tudo, menos confusão e poeira. Adorava o
B-52 e o Legião Urbana; tma figura acatada, mas vi,ve re-
voltado e agora é veterinário. Amante dos equinos ,não pa
dia ver un aniJnal , mesmo que capenga , logo queria''tocar
pala: ç41149no11111çg! ges !4çêg , gl114p: ç114%llgssgWac!!g:-Apg.
sar da aparência calma, algt=nas vezes passou por ''fases
furiosas''. Certa vez nlzna festinha de amigos , tomou to-
das e não admitia tomar a saideira, até que o levaram ã
força para casa onde demonstrou sua fúria, e assim que
chegou, nlm golpe direto e certeiro, rachou ao meio a
tãbÜa de bater bifes o teor alcoólico subiu e se trancou
no banheiro de onde não admitia sair. Finalmente foi le-
vado ao quarto onde em terceiro e Último acesso revirou
tudo e desmaiou no seu leito.
obtido a ginete, ao dle8ar na Agronorte, ainda em conva-
lescência da fase diarrêica. saiu custeando a bolada e.
mina destas , não conseguiu conter o redomão, que saiu em
disparada, até que por sorte conseguiu encontrar ã sua
frente lona cerca, que conteve o macho. Durante todo o
curso demonstrou sua tendência ã sonolência, que tranÉce
dia o seu interesse pelas aulas.

Não sei. de quan herdou o dom de ser lento e tão pastel.
Bateuseu.próprio recorde ao gastar uma hora para comer
lzn delicioso bandeijão. Rapam bem !panhado, logo fez su-
cesso com os ''brotinhos daNutrição e da Economia Doma!
tida, mesmo morando na Mansão Porão, seu lar por alglms
tri:tes.anos, de onde foi tirado, para o mundo por 'seu
limão. . Reclamava que era discriJninãdo pelos pais ,por es-
Ç%FolÍJlt(2.i& g:®.s.Ralados.QS domingos-Depois que canse
guiu o que queria (a moto) deixou de ir. Aié então fazia
tudo com a ''linda'' Trovão Azul, sua bicicleta insepará-
vel. Talves fosse por isso que suas transas nunca acaba-
van em sexo, .mas sim em choro. Era o lítica na casa que a
põs o banha deixava o ralo cheio de cabelo, talvez 'seja
esta a.rlzãg de sua calvície (calvo é elogio, a palavra
certa e CARECA.. .) . Atingiu o apogeu de sua vida ào nana
rar lEDa das ''socialytes'' da grande Viçosa , participando'
de todos os acontecimentos sociais (sõ namoi'ou com' ela
por causa de una carta falsa. É ou não lan pastel?) .
Durante sua carteira de estudante, primou por tratar de
seus.pacientes.com o omito, esperamos que o Fred e o Roy
consigam se safar a tempo. Sucesso Lunú)Figa, e que }hzam
banho (büzun.I' que meu filho?) tenha motivos para se oi:
gulhar de você
Boa Sorte Companheiro:

EWEREÇO loja Visconde de Pirajã, 365/402
Rio de Janeiro - lpanema - RJ

ENmREÇO Escola Agrotéaiica Federal de büzanibinho
37890 - Mizainbinho - MG



(;LÃUCIA M)VAIS IA SILVO
(Xua í--Bolova)

ISb@R QUEROZ
agir Leiteiro) JOSÉ FIGUEIREID PARVA

(Abelhas Rosado)

algwna grave zoonose
ENDEREÇO: Av. Campina Verde , 929

l tuFaDa - MG
Fone: (034)411-0211ENDEREÇO Rua Rotaiy, 221

77100 - .Anãpolis

ENDEREÇO lula Axtur Bemardes
36570 - Viçosa - b6
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JOSÉ MCARID DE FIGUEIREDO PAULO SILVO OIUIZ DA RO(}iA
(Paulinho)

Nas :tardes de domingo podemos vê-lo tranqUI.lo , despreocu
padQ. a passear com os seus cães pelas luas de Viçosa.
Mas, quem pode imaginar as histórias que ele tem para
contar, suas vidas anteriores, seus planos , suas múlti-
plas atividades?
De onde veio? Nasceu em Ewãlia. mas não ficou lã muito
tempo. Aos 5 anos de idade arrunou suas malas e veio pa-
ra Viçosa. A família não suportou ficar longe e se mudou
para cã também.
Aqui ele cresceu e aprcKitava das suas. Praticar espor-
tes, pescar e acampar eram as suas predileções. Jã mos-
trava'aí' r gosto-pel a'liberdade .
E com essa ideia partiu para Uberlãndia - ia virar ''lbu-
tor de bichos''
A vida lã foi difícil, batalhou. lhas nessa altura ele
descobre que a ]iberda(]e se encontra dentro de cada lm
de nõs. E retoma ã Viçosa, transformado, lapidado.
Continua seu curso de Veterinária. Conhece imitas pesso-
as. Trabalha. Nasce uma forte ligação - Lúcia, pi.ntando
na sua vida, trazendo desilusões para as fãs de .Ricardo.
Josê Ricardo entra no ramo da Caprinocultura. AÍ ele mo»
tra toda sua competência , entusiasmo e disposição.
Lã esta ele , trazendo sua colaboração , incentivando ,dan-
do oportunidade para os que estão a sua volta. E de onde
sai essa força de venta(]e, essa confiança, essa garra?
Seria através de suas '\neditações''? Ou seria lm predesti
nado? Ou ainda, seria Ervãlia tln centro captados de e:
nergia cósmica?

MARCOS (ASAR CUSTA Ntl©S
Cbhrcão, Xango)

Para os Íntimos,Paulinho. . . Foi esta figura tímida,fruto
da grande Pirituba que despencou da civilização e , leva-
do por lzn õnibus da Salutares, foi cair nos gravados da
UFV. Rapaz discreto, tímido, cheio de sonhos. Vítima da
cidade grande, chegou con toda disposição para criar
novas , ou ..melhor, suas primeiras amizades .Sua aptidão pq
ra a Veterinária surgiu no ''lítio'', cuidando dos cachol=
ros, cavalos, vacas etc. No que diz respeito ãcomida sem
pre foi exigente: sempre dizia ''falta algema coisa''; ali
se tivesse lma saladinha: Os ingredientes de seu notumo
sempre foram-personalei:fados-r-inc;Lusive- os ovosl,Beber-não
era o seu forte, pelo menos atê o Rock in Viçosa. Hoje
gosta muito de caipirinha de vodka com churrasco ,um bomvinho e de chorar também. Assim dizia o Paulinho:bebo xõ
Nuca. Devorteio? Esse era seu forte, Afc>gava todas as
suas mágoas da BioquiJnica nas músicas que cantava com o
seu violão. Conheceu pela primeira vez o amor quando foi
conquistado por uma nativa, que fez a sua cabeçapara sem
pre. Depois que começou a namorar sua vida mudou. Começou
a se arnlinar, usava camisas italianas , perftzne Gucci,cue
cas Gucci. Alias, por falar em cuecas, a Dona Lücia sem:
pre teve muito trabalho pra lavar as cuecas do Pauliiüo.
Mas é isso aí, esse cara foi um.amigão que nõs nunca va-
mos esquecer. Foi lona vida de 5 anos que seta sempre lem
brada em todos os momentos. Valeu Paulinho. bota a cala
no mundo que ele esta aí para ser domado.

0 1auco: Lã: Lê= Pois é... esse é o Marcão.
Não se sabe atê hoje coro ele veio parar em Viçosa. Pro-
vavelmente pegando carona no 'atrevo do Brasil''(São José
do Rig Preto) . bhs a verdade é que depois que conheceu o
''paraíso'' nlmca mais quis deixa:lo. Ele adora Viçosa, e
por isso sofre muito toda vez que tem que ir embora.CcHno
ficar san-o bandejão=sem o-"pessoal dá vet''Tido alojam
mento, das nativas? E por falar em nativas, ele não foi
muito feliz em suas investidas e seu grande sonho de se
casa! com lEDa e ser professor da l)VT agora vai ser difí-
cil de se realizar. Quan sabe no baile'de formatura?Ain-
da hã tear)o:
Com suas tendências macabras , conta-se que lona vez bebeu
sangue brucélico. õ louco:
Ess! menino ê lm santo: Dizan que seu processo de canoni
cação jã esta em andamnto. Seta o nosso ''São Ihrcos'''
protetor e guardião de todas as geladeiras, recheadas , é
claro, das festas que frequentou durante sua missão aqui
entre nos .
Apesar do seu jeitinho tLnido, mroto e aparênciade quem
nao quer nada, as ''coberturas'' de Juju estiveram em alta
cotação no mercado de Senador Firmino.
Teríamos ai-nda omito pra dizer, mas a maneira de ser do
Nhrcão diz muito mais. E pra você, Mago, fica o perfil
das pequenas coisas, das frases amigas, daquilo que a
gente ãs vezes nem lenl)ra''

ENDEREÇO Rua Dona Gertrudes .35-A
36570 - Vi-çosa-}6

ENDEREÇO: Rua Luiz Canteiro , 310
02936 - São Paulo - SP
Fone: 875-6589
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LUIZ CARIDS BARBOZA TAVAIES
(Frank , (handi) LÜCIA SILVO IE AGUÇAR

(Lucinha, Cunha)

Cu

MARCA APARECllH SCHE]TINI DE bORAES
(Schettini.)

ENDEREÇO: Ihla Goitacazes 201 , apto 901
Centro
Belo Horizonte - MG

Rua Machado de Assim , 60
Castelo - ES
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PEnRO nENKiQUES FERmiRA
(Ped#ão, Pedreira)

MARMELO FRANCIS(D IDS SNaOS
(XÜ, Bolovo)

O outrora dono de uma vasta cabeleira (dizem alguns)veio
fugido (dilan outros) de Uberlândia para acabar encalha-
do no Parei'se UFVeano, no ano da graça de 1984. (5tiino ca
louro, tratou de .tentar deixar boas impressões a seu rei
peito, mas de início conseguiu apenas ser lma das atra:
çoes em lan certo dlurrasco, o que Ihe rendeu lona baeta
res:aca (com direito a atendimento médico gratuito e in-
jeção de glicose) . Rapaz calmo e controlada;, tinha o ma-
ravi.Idoso dom de fazer seus ouvintes arrancarem os cabe-
los de desespero implorando para este típico mineiro fa-
lar bem depressa, o que para nÓs jã seria devagar (seu
normal era quase parando , soletrando mesmo).DEgEMBUO:IA

Morou certo tempo na vizinhança da Boîte Roda Viva(e co-
mo viveu) . Após algunas aterrissagens forçadas con sua
bicicleta no caJainho para a UFV, concluiu que não tendo
coordenação motora para andar de bicicleta 'e respirar ao
mesmo tempo, e na impossibi]ida(]e de ter lm cavalo(seria
o ideal) , seria melhor desfrutar das maravilhas ofereci-
das pelo alojamento masculino. Morou no Pós-10 e depois
mudou-se para o Povinho-49. No 49 jogou futebol de salão
fonnando a fala de descadeirador de adversários (apesar
de alguém também ter descadeirado seu nariz) . Na culiná-
ria? cri.ou lona refeição clássica composta de pão e agua
(muito saboroso e saudável) e pão can açúcar ê agua(e;ta
mai:s sofisticada) . Estudar ele sempre soube muita; bem.
Além de saudade, deixa para os amigos do 49 a certeza de
que seus silêncios nao são apenas ausências de palavras ,
mas a presença de grandes pensamentos .

Hi

RAQunl LOBO l)A.\SiLVEIRA
(Quel , Odetiílha)

Capítulo l; lin Bandeirante Fora de Época.
O belo gajo aportou em Viçosa com .o mesmo espírito dos
seus antepassados lusitanos . Porém, logo descobriu que
a terra jã havia sido explorada. Se não fosse sua teilio-
siã an buscar coi.sas diferentes não teria encontrado o
buraco onde se meteu nos primeiros anos de Viçosa.Por i-
ronia acabou seus dias próximo deste.
Capi[tu[o 2: O ]:bstino boda Sua Vida.
Na sya busca incansável acabou encontrando o Lünü)Figa
ç4Elão,.:dg a)!ig surgiu. taB.casanento.que.promete nãa.aca-
bar. Seu espírito de explorador logo atraiu a atenção de
un professor que o adotou. .Aprendeu a manejar lzn bisturi
e parece ter descoberto sua vocação.
Capítulo 3: A Fisgada.
Vivia arrebatando o coração das gatinhas viçosenses , ca-
rinhosamente diainadas por ele de ''Jaburus'' (jã vai jã) .
Ai , man sopro dg destino, surge uim bela rapariga em sua
vida. .O português , que adorava festas e sinúlares , grada
tivamente foi se esquecendo destas e ficando mais pacata
O amor era tanto que g trouxe pala jtmto de si, passando
assim Ltanbriga e Carlão ã condição de enteados .
Com a sua capacidade, (apesar da origem) seu sucesso é
garantido.
Moita sorte ê o que desejam os matadores fixos e flutuan
tes da Republica Vila Miséria. '

e

É a Qual, a Quqlzinha, a Raquqlzinha (ih saco. . .demais).
Desculpem a redundância , mas é assim que carinhosamente
a conhecemos .

Pequena, só no tamanho: bhs grande é a garra, a determi-
nação,.a honestidade, os alhos azuis, o'fuscão, a força
aos amigos e aquele .coração: Ainda maiores são as poucas
e.verdadeiras amizades.e, diga-se (]e passagem, a frustra
ção dos pretensos azarões suplantados' pelo'invencível lfõ
fo, para eles: Super--Porão. ' ' :'
Ah: Mas não podia negar a raça. 'fixe'', como é invocada

Nativa, filha de baiana, temperada com mineiro, com pas-
sagan.pelos States -- bandas , hamburgueses de quem sabe
comandar o terreiro:
É séria e calada, mas quando fala... sai de baixo(sedes.
ê clero:). Quando estuda, ''Troca Trudo'' e quando é ami:
ga, e pra valer: Quando ri , derrama alegria, encanta
maçada, contagia. . .
À.nossa Quelzinha tln abraço. Toda a força e toda a ben-
ção Daquele que assim a criou (ç não se esqueçam que Ele
ê brasileiro:) e ensinou o que é o amor, o 'que é crescere como ê belo viver.
Quando puder. . . bye, bye Brasil , terra de Tupiniquins!
(Ih nojenta:: :) Good bye Brazil:.. . tchau gebtalha.Auf Wiedersechen:

'Vou de tãxiii , cê sabe?''

ai

a
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ENDEREÇO Rua Nascimento Salva. 07
lpanana
Rio de Janeiro - RJ

Apto 605
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ENDEREÇO: Rlm Carlos Pinto , 51



VZNÍCiO (ESAK iONSECA iÜlTm
(Serginho, Sergipe) VnmER LUIZ TAFURI

(Gatão)
Nascido à beira mar, na cidade de Aracaju, sonhava tzn
dia conhecer outras ter'ras. Apaixonado por animai! , em
plena juventude , veio parar em Viçosa, ã procura da pro-
fissão. Até então não sabia ele que i.sto Ihe custaria
muito sacrifício: deixar de curtir a praia rodeado de gg
tinhas , para vir viver neste fim de Dando debruçado em
livros. Àh: .. . Pelo menos lona vantagem ele tinha: aqui

Foi= em 1985, via Pássaro Verde, que deseHú)arcava na Rodo
viária Joventino .Alencar , o ''totoso'' (assim dianudo pe:
las gatinhas da Sgvassi) , mais tarde .fora populanmiite
aclaimdo como Gatão do Cantinho do céu, diga:sê de passa
gem merecidamente reconhecido: Iniciava-se então ian doi
capítulos mais emocionantes de sua vida.
A calma talvez sela a característi
tão que, aliado ao seu charlm, facilitou o relacionanei:
to. (nada .familiar) com as garotas do cantinho.
Oriundo de tradicional família mineira, deixou para trás
algwls valores , introduzindo eln sua República mêiüros da
mais perigosa gang paulista: ''esquadrilha da ftEnaça" , o
que o levou de mineiro recatado a lm exímio conhecedor
dos prazeres da noite.
Certa vez foi vítima de lm naufrágio que quase Ihe cus-
tou a vida. Tal fato proporcionou=lhe também excitantes
momentos de carícias a dois can lm amigo nada recomendá-
vel, inctDnbido de.banha-lo da cabeça aos pés ,durante 45dias de convalescência.
Jã curado, retomou o cargo de mestre nuca da Republica.
Será que o mrpu .tanbo causou algum poblema no capital''?:
Beij os Gatão. Vã ã luta:

WALTER EIWEST VILLIGER
(Waltão, Waltinho)

É o .próprio paulistano: lbspencou aqui em Viçosa por des
cuido da natureza.
Seu fraco: .ler Asterix , ouvir Titãs e mergulhar. Dançar
com o Wal é como estar na presença do Anlaldo Antunes:
Chocante: : :
Foi ''casado'' até achar seu fraco: a Veterinária.Que ro-
lo hein Wal : Mas valeu.
Estudioso o garoto. Sanpre se deu bem, passou tranqUilão
pelo curso: Adora uma bi)a viagem, en toiros os sentidos.
Claro que adora ''biscoitos''. E 'rbiscoiteiro'' asstznido ,decarreira:
Pr:tende entrar no vácuo do irmão e baixar lã na Suíça
prã faze! lona grana: .}hs: enquanto isso, vai com a espo-
sa prã Taubatiê, cuidar de cachorrinhos: Diz que lã ' é
massa porque é pertinho do li:foral. Bobo o guri:
Querendo. encontrar o Wal é sõ bater na primeira Ilha de
Corais , ã esquerda, perto da casa dos cavalos-Durinhos !
Atê mais lbidão: : :

gar an casa ensopado an sua nato (veniethinhayl
Não pense que ele vivia somiente de livros. De muitas f21
ras participou, muitas gatinhas tentou conquistar (nãó
sei se conseguiu) , especialmente as loiras .
Demorou mas chegou sua vez de ficar livre de Viçosa. Fo :
ram naftas suas idas e vindas durante estes seis anos.Lã
ia ele com o ''queijinho de minas'' e lã vinha ele con os
''biscoito:lhos e a inseparável farinha de sua casa''
Enfim,hoje temos certeza de que seta un bom profissiona].
Retomanilo a sua terra, esperamos que ele continue bata-
Ihando cona aqui, dedicando a sua primeira paixão (os a-
nimais) durante a semana e ã sua segunda paixão, a praia
para aparas os fins .de semana. (Peço desculpas se esque-
ci de encaixar alguém nesta frase). Desejamos mata felj:
ci.dado, realização e imita paz ein todos os anos que vi-
rão: seus colegas.

ENDEREÇO Rua Riachuelo, 785
49020 - Macaju - SE

ENDEREÇO AI. dos Tacathas , 110
Planalto Paulis ta - SP

ENDEREÇO: Rua Engenheiro Carlos Antonini , 122
São Lulas
30240 - Belo Horizonte - MG



.JMO FERREIRO ]H FONSECA
(João Galinha, João Hanetério)

Capixaba de corpo e aluna, veio parar na perereca por cau
sa de im -tratar mascador de dedos :'tendo:qxe desistir dõ
futebol profissional e da carreira militar. Cano o javan
rapaz gostava muito de lidar com os animais, sua opção
posterior foi a bbdicina Veterinária.
Fora da Ihiversidade , não conseguiu se apelar a nada na
''bela'' cidade universitária de Viçosa(perereca) , optan-
do pelos anores na capital CVitÕria-ES) , investindo pesa
do no macluinãrio e sendo produtor de alta qialídade (Dilê
go: qualquer sanelllança can o bhradona é mera coincidêíi:

Bn Viçosa.fundou.a inãfia can seus anigos e. alglals dizemque esse ê o motivo do seu sucesso (vede Biofísica e ou-
tros). O último a filiar-se na organização foi. o .+eu
fiel amigo Taco-Tíc;o (Gonzaga) , que atum cano profesêu.e orientador sexual.
Lã vai ele para São Gabriel da Palha, cheio de idéias
e can o ftitulo garantida.
Ninguãn tan dúvidas quanto ao seu potencial profissio-
nal, mas de lma coi.sa não podanos esquecer, a mãfia san-
pre estafa presente an sua vida.

cia)a
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ANA ÍRIS MENDES
(Aninha)

CAlam4 ZITA P. COELHO
CCannencita) CRISTINA IH SILVO ARRUIM ALVES

atina Repper, Toninha)
Nativa convicta, Ana vem se destacando, desde a infância
em sua vida académica. Entrou no COLUrll com ''tudo'' .arra-
sando corações.
No çursQ (]qluçlj:çãg, çomg.gtg ÇPH
Sempre muito detalhista, Ana se preocupa até com os prin
gos nos ''ls''
Com larga simpatia contagiante e lona delicadeza caracteres
tida , conquistou a todos , deixando alguns pretendentes na
fila de espera... quando.lona pessoa em especial a con-quistou. E agora ja esta com o pe no altar.
Ana gosta demais de l=n batuque (dã-lhe turina do FUNIL) ,
praia, banúho , churrasco (quanta música sertaneja) ,biri
tas. então. nem se fala... SÕ dá coca-cola. Mas. na ver:
dado, não dispensa Whisky (gente fina é outra coisa) ,cai
pirÍssiJna, ü.lhos etc. Suas expressões são: "tipo às-
siin'' , ''opt opt'' ,''nlzw boa''. Seu telefone vive ocupado ,ho
ra com o annr, hora com os amigos.
Ana, desejamos-lhe !nuito sucesso na vida profissional ,na
põs, no casamento, e que a prole seja farta.
Sentiremos saudades de você

Sua chegada em Viçosa foi marcante: ''punk'', com lona mala
''verde-cheguei.''
Seus primeiros meses foram dedicados exclusivamente aos
estudos , ao naturalismo , ainda no esquema fainilar.
Maslsso.durou até.que s.urgia na sua .vida a sua.cara-me-
tade, que quase a levou para o altar. No entanto,ela tro
çou o grande amor pelo Rokynroll. '
É frequentadora assídua de' todas as festas. Contam até

sempre

mo

Nasceu para comer, mas por acaso resolveu entrar na vida
acadãnica. No (1)LUNI , ficou mais tempo que esperava.Par-
tindo naJitos corações , logo, logo , conheceu seu prl'ncipe
g 3erpjê de .cano! &mQãQ de namora., brj:gas .e.noitada..«
casou-se , para alívio de todos :
Seu maior drama era ficar longe de seu ''Bem''; o estágio
em BH que o diga. Na primeira sacana, a insónia foi bra-
va: era o despertador da casa can seus suspiros: SÕ sos-
segou depois que iniciou seus passeios ã rodoviária, to-
dos os finais de semana.
Vai se fonnar em NUlltlÇÀO, nus achados que daria lona Óti
ma repórter ESSO, pois é saio)re naiito bem informada: '
Noima=lmente ela ê branca, mas não são raras as ocasiões
em que ocorre lma metamorfose e tudo fica vennelho: dã-
Ihe Adrenalina:
Seu plano para o futuro próximo é continuar nutrindo seu
''Bem'' e lzn baixinho que vira logo. De qualquer fonna,não
estará deixando de exercer sua bela profissão.
Todos ficarão com muitas saudades. Tudo de bom. felicida
des , seno)re

que tem a cópia da chave do bar do Lilim (ela é
vista por lã) .
Passou do suco de limão, sem água e sem ''açúcar'', para a
geração ''Coca-cola'' , e aprendeu a tomar cerveja.
Sempre foi muito ''atenta'' , não vendo ninguãn na rua (ex-
ceto os motoqueiros) . Aulas , nunca chegava no horário:
Provas, nem se fala. Mas no final dava conta de tudo.
Seu grande desejo é nativas, porém em cima de una moto.
Depois de tantas mudanças , é iiifícil saber pra onde vai.
Mu temos certeza de que seu ALTO ASTRAL e seu jeito es-
pecial de ser continuarão contagiando a todos. i'Que óti-

ENDEREÇO Rua Santo AntÕnio . 22 B
36570 - Viçosa - }6

ElqDEREÇO: Rin AristÓteles Caldeira, 30 - Apto IOI
Prado
Belo Horizonte - MG

nqlEREÇO Rua Álvaro Gouveia, 478
36570 - Viçosa - bC
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l;Ãrib@ LADEIRA boNDES
(Fã, Fatoca) ISABELLA GRACIOLLI GUIMARÁS

(Bella, Peron)
FãtiJm é \xna garota esperta, can 16 anos de Paraíso e
mais alguns de UFV. Entre tantos ''cona)romissos ufevea-:
anos'' , ela sempre achava teme)o para suas fabulosas ccon-
pras: batons, batons e mais batons, não se esquecendo, é
claro, das camisetas. Além das compras, não perdia uma
sõ festa e churrascos. O churrasco do COLUNI aue o diga:
Ainda na graduação jã estava de olho na põs-graduação:
Seno)rg muito dedicada, copiando até mesmo o que o profes
sor não falava, iniciou cedo sua carreira nos estágios:
De Monlevade a Brasa:lia , não perdeu tempo , deixando mui-
tas saudades: Mas seu grande destaque foi o estágio em
clínicas , de onde saiu mais médica que nutricionista:ve-
rificava o sinal de piparote como ninguém,a perfusão ca-
pilar, nem se fala:
Nas apresentações de Seminários arrasou, não tanto pela
fala C5 minutos eram muito) , mas pelo gesto que só 'nós
conhecemos .

Fã deixa q UFV levando saudades de tudo, principalmente
das quentíssimas NI(1) LOPES. Vai provavelmente para o
Rio, pois tm falso carioca ''não vai deixar por Hienas''
Nõs ficaremos coy muitas saudades suas , FãtiJna, e deseja
mos -lhe tudo de (5timo:

Chegou em Viçosa , an 84 , diretaliente dos States ,trocando
New York, blac'Donald's , Florida, Disneylandia etc e tal
pelas belas paisagens da UFV, e logicamente fazendo par-
te da gang da Nutrição. Teve cena dedicação extrema ao
seu curso. Frequentadora assídua da biblioteca, abria e

lva o distinto recinto todos os dias. Confundia a to
dos que por ela passava, pois não sabiam se estavam ntzna
biblioteca ou Igreja.
Mas. nem só de ''reza'' vive a Bella''. .. As festas da Gaba
na, .Centro de Vivência,.Naco Lotes ! Show, não eram per'
doados. Os ''portes'' homéricos não faltaram, mas o marcam
te mesmo aconteceu no Rock in Viçosa, onde apenas os po'
liglotas poderiam can ela se entender, pois sõ rolava iB

Seu tipo predi[eto sempre. foi o.]oiro (]e o]hos azuis.(!e-
na infl-uência anericana?) . Porém, bastou pintar tm ''Doç
tor'' bem apessoado , ligeiramente calvo e poliglota para
que ela mudasse de ideia. . .
lsabella saíra da UFV carn intenção de levar a Nutrição
além das fronteiras. Boa Sorte, Sucesso, Felicidades:
BYE, BYE, KISS, KISS: : :

e

g-Les

DIGNA DIAS LOPES
(Di , »'ana)

Chega em Viçosa por volta dos anos 80 tina garotinha i.no-
cente e desprotegida.
Veio com a cara e a coragem para enfrentar o COLUNI , on-
(]e passou bons apertos e õtimos momentos. Churrasco de
despedida que ''o diga''. Seus primeiros anos de Viçosa fg
ram marcados por muitas rezas , encontros de jovens , mui-ta Sabrina e Júlia.
Mas logo, logo, a nossa querida Dyana caiu nos Rocks
passou a rezar menos e aprontar mais.
Sua passagem pela UFV foi marcada por inúwras mudanças .
Sua vida passou da agua pro vinho.
Numa dessas mudanças , surgiu tan maneirinho que Ihe ren-
deu tm casamento e lnn lindo rapazinho lourinho. Diana,
desejamos a você muito !ucesso na profissão.
FELICIDADES:
Suas amigas de sempre

e

]:NDEREÇO Rua Arthur Bernardes
Tocantins - bC
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NÍZiA AnAlbo ViEiRA
CBaixinha, Bonequinha)

MARIA 'PREZA DE FREllnS
(Malte , Dinha)

Sempre sorridente, NÍzia é lona baixinha querida por to-
dos. Esta pequena grande mienina, proveniente de êovema-
dor Valadores , tem provado , que tamanho não é doctznento ,
pois é lan metro e meio de pura competência.
Por que Nutrição? Talvez inconfonnada com a estatura,ten
tou achar uma solução para aumentar o crescimento. Ê
quem soíjreu coram os pobres ratinhos de experiência, com
as terríveis dietas preparadas por ela.
Invocada, comia toda baixinha, em sua vida académica fez
revoluções que ficaram na HIST(IRIA. É capaz de deitar e
donnir 15ce deter-que çstã-superdescansãda e-pronta pra
outra. Na vida amorosa,é sempre complicada: veio quase
casada, !aiu desta. Partir corações e muitos partiram o
seu também. Volta pra sua city apaixonada; agora é PRÁ
\ÃAI.ER: : :

Foram incríveis os muitos manentos alegres e alguns trio
tes que vivemos intensamente. Hoje dõi, dói muito a stiã
partida, mas ficam a alegria que plantou e as lenü)lanças
do seu sorriso alegre, da sua palavra amiga e das nossas
brincadeiras(quanta borradla:).
Minta saudade fica e também o amor. Vai, amiga, sai empa
Ihando por todo seu caminho a alegria que nos fez conho:
cer e sentir..
Leva contigo todo o carinho: Seja feliz, faça os outros
felizes , tenha sucesso. . .
! t/'Í ,.la' t t l

'(botei

bhite.vindo diretamente de ERVA CITY. trouxe um vasto vo
cabulãrio típico. Ê a rainha dos provérbios, desde 'Wãõ
confunda protocolo can preto no colo'' até ''De pato a gan
se pouco avanço'.
Chegou em 84 , jã arrasando nas festas , principalmentenas
da Mmdial e nas NI(X) LOPES. Oh: Saudades:::
Apesar'das gandãias i conseguiu entrar na-UFVTonde se de!
tacos muito' Também, depois de tantas e tantas rezas brã
vas na biblioteca, não podia dar outra, senão As e mail

Durante as atividades escolares , não perdia tempo , con-
quistava corações até mesjno entre lm e outro atendimento
ani)ulatorial. O forte da bhi-te ê a não-distinção de grau
entre escolaridade e idade Cos adolescentes que se cui-

Se alguãn ouvir algum grito nos banheiros ou por.aí, não
se assuste. é a b4aite com seu característico escandalo.
Estendeu o estágio do HCL aos botecos e boates ,nas noi-
tes de BH.
A sua passagan pela Ul=V esta tenninando, mas , com certe-
za, deixa muitas saudades, amores e amigos.. . E leva o
carinho de todos. . . b4aite , muitas reli.cidades , sucesso
profissional e realização dos sonhos .

dem)

MAGANA EUGÊNIA IE SALES
'(jl:indinha ,-Màry)0

Surge divinamente de ''Divino'' una morena do zói esbugaigdo. a miss local, a ''Miss Xirica'' Mariana.
Feminista de mão cheia, em todas as festas fazia questão
(]e subir no seu palanque oficial - na churrasqueira, em
defesa de seus direitos : bhlher deve esquentar barriga
no fogão e esfriar no ''tanque''
Estudava horas a fio, meia hora na paqueroteca e quatro
na piscina. Mas, apesar de tudo, dava canta do recado.
Fez altos planos para rodar o mundo, atê que, de repen'
te. . . , tudo mudou, quando, soluçando debaixo da parrei-
ra, encontrou seu grande amor. E por aí ficou.
Mary ê gente boa pra dana, amiga, siJl4)les, alegre e con-
panheira pro que der e vi.er. Vamos sentir saudades e mui
tas
Hein

HWEREÇO Fazenda São Pedra
36820 - Divino - MG

nçDEmçO Rua Pedra F. Fen)andes
36555 - Eivãlia - bC

10 ENDEREÇO RJa beato Grosso, 655/1ç - Lourdes
Governador Valadores - bC
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mLÉRIA DE CASTl© NEVES
(Vavã, Pomova)

Era wna vez tona menina que veio de New Bridge para Viço-
sa em 82, pronta para bagunçar o coreto. Optou pela vida
mansa. caiu no antro. da ''Ana bacana'' e fazia Administra-
ção para ter o dia livre. Algum tempo depois, para que-
!rar--a=rotina, nsolveu imdar.para tan curso tão simi:Lar:

VALERIA DA SILVO ARA(bO
(Valerri , Vã)

SlbONE lçIAZZONI ]E ALbEllH
(Symon, Si)

Dançar é seu lema. Quase contratada como chacrete .não a-
ceitou o subempregg, por ter lm parceiro fixo,o qual só
conseguia acompanha-]a com artefato especia] (]e prote-
çao , seu Klaü.rl'E. '
Moça séria e muita estudiosa, virava noites estudando o
que.mais gostava: a composição química da cerveja,do mar
uni, da pinga... e mais algtDna 'coisa. E este estudo prÕ
longado fez com que tirasse as melhores notas ,pois sem:
pre tonteava as professoras. Mas, no final, tu;io deu cer
to, .tanto no estudo quanto no amor. '
Alias, cheia de amor prá dar, achou lrn delicioso salgada
nho para saborear. ' ' ':

A saudade fica desta amiga carinhosa e alegre, com todo
seu jeitinho especial.

aios, nem pensar CSO copos de agua por dia). Cewejinha
no final de semana: Sagrado:
Ah: E a reboladinha marcante ao fechar o portão da Repú-
blica de BH? : . . .

Graças ã Valeria, os pernilongos não jantavam as suas co
leias anão esses penbilongos :).
Vocês conhecem o Sil? Ê o Silvester Stallone,a paixão da
Val; além dos filmes de guerra, tm pouco de sadismo não
faz mal a ninguém. Agora, se querem agradar esta menina
pelos ouvidos , ponham Oswaldo Montenegro .
Valerri , tudo de lindo pra você na sua carreira ''nutria
Nõs adoramos você
anala

dever 'acadêinico (CDF perde) . Até aulas particulare: ela
dava em casa (almofadão que o diga) . Ao lado de vevé,va-
vã discutia o futuro e, para relaxar, passava os domin-
gos ao lado da manlãe (com ou sem ressaca) .
Nos últimos dias, subiu e desceu morro, botou o pé na la
ma e mostrou que quem sabe sabe.
Final? Não tão feliz, pois o Paraíso jamais seta o mes-
mo. Amiga de todas as horas, deixou moitas lembranças e
levou lnn pouco da gente. Felicidades é o que Ihe deseja
mos, e lembre-se: o ''parei:se'' é a gente quem faz.
*l)ARAÍSO*
Obs. : Dirce e Marloca deixam tm superbeijo para você

ENDEREÇO : Rua Independência , 195
Ponte Nov;a - MG
Pane ; 881-235 7ENDEREÇO: Belo Horizonte - MG

lil©EREÇO Rua Santana, 201/301
36570 - Viçosa - MG



VERÁ haRriM)
CVevê, Pomovera)

Vinda de ''Belzonte'' , desembarcou an Viçosa, dteia de ma-
las , frasqueira e badulaques essenciais a 12na madona.Não
demorou inato a ser notada, pois tinha características
inconftmdíveis : baby e magreliiüia, descabelada, narigon4
mandíbula proemintente , olhos amendoados , enfim,nüiitã gg

Tonur-se nutricionista era sua lenta, embora de início
tenha desviado sua atenção para os prazeres da vida: Ro-
ck, Rock, Rock, e Rock. Foi através desses Rokcs que man
teve cantata frequente can algtrnas matérias , porém a ge:
nética foi sua.grande.paixão-E.por-falar.em paixão.w
não podemos deixar de dizer que certo moreninha fez par-
te de sua vida durante muito tens)o.
Sofreu una mietamorfose , transformando-se em "bargirl':

Com sua ''vespinha'', corria a 100 urna atrás de A. Nesta
mesma época, enfrentou confrontos amorosos com ã polí-
cia. Seu tuna era: ''Policia para quem precisa, policia
para quan precisa de policia. . .
Por fim, bateu na porta do Paraíso, onde quebrou, em un
mês. a rotina dos cinco anos e meia, deixando lã lem-
branças. dos bons momentos.
FIM ID PRIMEllO ATO(feriam-se as cortinas) .
Vevé, nõg do Paraíso , ficamos aqui can saudades. Quere-
mos que você realize todos seus sonhos e fique can a nos
sa amizade.

ta
VERÁ LUCRA [E FREITAS
CVerinha, Veruska)

Nascida em mil novecentos e antigamente , vem bati.vendo a
todos coU seu.jeitinho sempre quietinho e meigo.
Verilüa é a típica mineira, faz .''tudo'' em silêncio.A ''e!
perteza" é o seu.ponto-característico .
Ê daque[as que não perde lEDa festa, e sempre se (]ã ben
em todas. Seu gosto é variado, desde galegos a .troianos ,
olhos pretos a olhos azuis, loiros a típicos pe na cozi-
Extremamente medrosa , Verinha levava a sério qualquer a-
meaça de rapto de seus fãs. Seu maior drama nas noitadas
era decidir cam quem dançar , pois , i:paginação ou nao ,era
requisitada por muitos no salão.
Ultinl=ente tem se revelado fã nç l do A-HA, não se sabe
se é pelas músicas ou pelos cona)tenentes do grupo. Mas ,
apesar dessa tendência internacional , não nega suas rai-
zes , dançando lambada como ninguém:
De onde vem, todos sabem, mas, pra onde vai, ainda ê in-
certo. Seja qual for o lugar, desejamos-lhe minta sorte,
felicidades e sucesso. E VIVA A bCNAPQUIA:

nha

ENDEREÇO: Rua AntÕnio Torres , 80
Bairro Ramos
36570 - Viçosa - bE

ENDEREÇO: chia Ferrada, 1661
Painpullla
Belo Horizonte - b6
Fine: (031) 4412054
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SÉRVIO LUIZ SeNTIAm UBALDINO
(Nenãit, Vagalzão)

ZAÍRA

1977 não se sabe ao certo a pTocedênci,a, se veio de bedelim. São Miguel do
Alta. BH o!.de Ponte Nova. O certo é que com 17 anos e quase doi.s metros 'desem-
barcou.em.Viçosa'=Na verdade.p seusonho.era ser.goleim.do. Cnueixo.;=contentou
porém em.jogar na seleçãg ''lnterplanetãri.o'' nos cana)os da Pocilga ç Agrícola. Ti
ilha orgulho'de ser .campeão.pelo i;tmabem e goleim aiep?:.vazado '(não' .participou
de un sõ jogo).. O (destino. levou-o qo Coopeiativismo(1983) . antes ' porém tritiiou
diversos caminhos entre eles o (blégio dê Viçosa e todos' os bares da cidade. Gos
tava tanto de bar que acabou comprando lm; logicamente rali.u; era conercializaiF
te nato. ''tlansava''.tudo.. . bar, caem. unto.'mini. papel e outms barulhos. .. Ano
res.teve; jã era pai no terceiro ano de Viçosa. O gamto é sua cara.'(Lama-se W
níci.us, em homenagem ao grande poeta. A vida conjugal não era aos 20 o que iiiais
Ihe atraía, em pouco tempo escava outra vez livre éonn ua beija-flor. .©lovei.tou
para fa?er lms .''vôos'' pela Anémica do Sol, muita inda.tição com os ''deuses'' In-
cas. Volto! mudado, anos e anos haviam.se passado. Forças ''6-cultas'' o aconselha
ram a não frequentar.! por.tm feito período, alüi.entes sociais (motivados por seu
coiiportaaento pouco ''ortodoxo''). Aquela matrícula foi destrancada, voltav; a fre
qtlentar can certa assiduidade o PVA. biblioteca e alojamento (933. 733 novo) .Coií
flui todas as disciplinas teóricas e prãti.cas do cursa. porém as ')HT 's'' (cãlctF
!o! estatística e .computador) eram seus calos , além de lide darem ampla populari-
dade . (foi colega de ti)dos os' calouros mai.s ou nenos 5000 nlzn período'de' 05 anos.
As MAT's. valiam tzn.campeonato. No tens)o nonnal não deu, na prorrogação tanl)ém
não. Na bota .dos pênalixs errou quatro). mas pegou cinco(era .g?leiTO) , 'enfim era
lm campeão, digo , fonnado. Tanto estudou matemática que confidenciou ao Goi.ano
(seu parceiro Àas plonogações e penaltis) : Se não pilntar coi.sa melhor, volto e
faço InfolmãticaJ
Vãi fazer \zna carreira brilhante pelo norte do Brasil ou quem sabe seta en4)resã-
rlo em Ponte Nova. onde lona morena com jeito de Iracema o espera. Boa sorte aM.-
gao

(Zazã, Zã)
MAaIA]D A.V:ARES

8 soa
Ela chegou
acabou por

ZaÍra }hdiado Alvares,
tao simples .

em Viçosa

êta nominho ponU)osopara pes-

se entregar
acabou por

Marcelo .
Alice .
Tão

pensando em Economialbnléstica ,
ao Cooperativismo. Foi tão
fonnar sua própria sociedade
e daí o primeiroJ

nativa
anonlma,

que
coope-
nada

risonha e
A

com o
falante
casal .

produto foi
casa e 0 populares

tomava o bar
que
do

por
DCE ,

varias vezes
pontoencontro de

-Te encontro na
E sua casa quase
tudo rolava lã. . .
Vai: Vai e
Esta você ganhou,
Pena para quântica

Ihe

sua casa quase se
estudo.

isto e, de

casa
vira

da
minrcado; boliüon,
casa da Zã.

toda batalha
Este

zã.
mel e es tudo ,

se ar.L-wua porque
mierecidamente .

na
tem

canudo e
seu
seu.

fim.

gata
otima

quem
zã.

receber
sem seu sorriso .

profissional .cano
sem sua

Porque
ami zade

doce
Bon
e

meREÇO Rua Caraívas . 03
Ponte Nova - bC

Palmeira (031) 881-2228 ENDEREÇO Rua Santa Tereza
peixeiras - }e

462



11

(

TECNOLOGOS EM LATICINIOS



t
9

UCÍLIA IWYCHALA
(oiça, Pancinha)

CLWDIA HELENA NEVES GUlb@RÃES
(Craudinha)

Em 1987, domingo de fevereiro, para imdificar a rotina,
junto con o por do sol, chega em Viçosa (em dose dupla)
lona garota assustada, meiga e extremamente atraente pela
sua-beleza e siiiplicidade
/Võs os atropelos iniciais nonnais , esta mineira de Ube!
lândia fixou irradia em Viçosa e no coração de tm pauliT
ta atrevido, que desde o ptimeilo di;a (aquele domingo da
fevereiro) não largou mais do seu pê
Passada a inibição inicial , durante os jantares comunitã
rios realizadas aos sanados e domingos, recebeu o pari:
nhoso apelido de ''pancinha
Nas poucas festas que participava, para justificar a
origem, tomava todas as ''caipirinhas'' possíveis e mais

Cona tudo que é bom dura pouco, 89 chegou. ..
Caça, você esta partindo, mas deixara con todos a imagem
de una ingénua, simples e que ensinou a todos que Ihe co
nheceram uma forma meiga, sem maldades e amorosa de vi:

tres

ver

+

Personagem do Sul de.,Minas .-região do queijo , a-ClâÃdia
veio aprender a fazer queijo .e, por infelicidade, digo
felicidaxie dela, vai acabar nativando e can lan queijeiro
politico.
Meiga, carinhosa , tímida e acima de tudo incrível(dizem
as mãs línguas) .
Lutou imiito para vencer esta fase da vida, a .qual foi
marcada por grandes dificuldades e grandes vitórias .
'Craudinha'' , durante este percurso você se fez marcante
Você chegou, plantou e agora colhe. Valeu a pena, temos
certeza disto, você não esta levando da UFV apenas os li
vãos e o diploma, lhas im pouco de nõs e deixa im pouco
de você, porque a vida é assim; as pessoas chegam e par-
tem. tinas nos deixam algo, outras .passam como nuvens em
bràQco. Mas você , Clãudia, nos deixa muito. Que você en-
contre sempre pessoas como você
Parabéns .

ENDEIUÇO Rua 15 de Novembro , 29
São Vigente de Minas - MG

ENDEREÇO: Rua Felisberto Carrijo , nç 30

Centro
Uberlãndia - bC
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RENA:iA TONEr
(Rê Tonel, Rebordosa)

TOailO Kl#iANA
(Lona)rega, Prego)

Curta comp]icada... ]hmorou, mas finalmente resolveu vir
estudar ein Viçosa. alegou e logo se misturou com aquelas
''coisas'' de bota e chapelão que costtnma aparecer na Zo-
oteaúa. Gostou. Dia:cil é ver a Rê de Zootecnista. Pas-
sou metade de seu menu)o em Viçosa, lendo bhquiavel, Ma-
rion ZiJmnr Bradley e outros milhões , e a outra metade
sentada no Célio.
(Quem conhece sabe:) lbnnir? Pra quê?
Suas-paixõesL-Sempre intensas-e demoradas-Gõ=encama=
ção:) . A Rê procura o príncipe
Fez muito Tango bom pra ''rapeize'' (e as tortas de li-

'larica''que

Depois de vagar por varias cidades ã procura de lam fa-
qldade, eis que surge em Viçosa para acolher este cida-
dão, vindo .de Carapõ:
Durante a época de calouro ficou vulganmnte conhecido
na.iua em que morava pela careca felpuda e pela sua es-

Assíduo frequentador do Calçadão , conhecia a maioria das
tentando seno)re. conquista-las . mas seu princi-

pal. rival era sua barbicha dura e (ceia: dura de ' adiar
e cheia de.falhas .
O desencanto ocorreu no dia en que recebeu tan porte deentusiasmo cajuriense. Começou a moer café na ilescida da
Ãlvaro Gouveia com destino ignorado, mas não foi' desta
vez. Após algum tempo, .mergulhou nl=n ranance . pennanecen
do por lo:go tempo ,' até que as.energias se esgotassem.
Desde então, volta a atacar, não mais no Calçadão. mas
sim as calouras na biblioteca, que Resma can sua barbi-
cha hoje consegue algun sucesso.'
Não muito amante da bebida, tm dia deparou-se com ela.
que o colocou nocaute. Ntmca foi de lmlita farra em públi
ço, mas este ano na Naco Lopes , revelou-se cona uma' danülda noite.
É, Tochio., sentiremos sauda(bs da sua figura senpre ale-
gre, bem .htanorado . brincalhão. prestativõ , sincero e . às

Vezes, pala-saco, mas tm verdadeiro amigo.Boa sorte. ami

e .ez

gao

CARIDS AliNALID IH SIL\n CAIUWllO
(Carlão)

No ano de 1965 nasceu em Curitiba o nosso amigo Carlão.
Seduzido por precoces experiinentos gal inãceos ,encantrou-
se, de repente , careca. e fazenda-Zootecnia an.Viçosa(nem
ele sabe cano) .
Ehn pouco tempo, o amigo caracterizou-se por seu interes-
se a respeito das questões exi.stenciais humanas (em relê
vo pelas terapias) .
A extremada paixão pelo rock pauleira Cque levava o Pica
lé a tremer nas bases) , o '''lhe Wall'' que foi visto cinco
vezes são apenas partes de seu todo interior, que nos vi
nha calmo e tranquilo no seu jeito de ser.
Após rápida reciclagem na terra natal , nosso âmago desce
breu os segredos do amor (e passem::: Deixou atê o ''Ru
sh'' de lado) . Na pele de una prendada morena, nossa sela
ta amiga Resina, Carlão se encontrou, passando a ser seü
par constante. Nesta fase, ele se aburguesou, passou a
morar mana mansão e a andar motorizado.
Agora, preparada para iniciar lona nova fase , saiba amigo
que vacê deixara saudades.

mão?) . Segundo ela não hã nada melhor para a
tina boa gororoba.
Diz que vai ficar pra fazer especialização em caprinos
(sua queda) . Fica Pê: : :
Grande consumidora de ''biscoitos" , selim)re diz que prefe-
re as de diocolates , recheados clara:
Renatinha é .imita sistemática. Neurótica con arrlmjações
e lide)eza (é tia mesmo). Ainda vai ser soterrada por lona
montanha de sabão em põ.
''Dark'' por.natureza. Falar cena ela em sol e piscina é o
mesmo que declarar guerra: ''Eu, nem morta, eê tã louca::
Rê gostosa, esperamos que sua vida seja toda coloridacom
inKiita luz . . .

em

mDEMÇO Angelo Sana)io , 2026
82500 - Curitiba - PR

ENnERE(3): Rua Catânia, 128
Jd Messina
13200 - Jundiai: - SP

nqOEREço Caixa Pos tal . 65
79800 - 1burados



ULTIMAS PALAVRAS
Uma nuvem não sabe
por que se move em tal
direçáo e em tal
velocidade,

Sente um impulso... é para
este lugar que devo ir agora. Mas o céu sabe
os motivos e desenhos
por ü'ás de todas as nuvens,
e você também saberá, quando
se erguer o suficiente
para ver além dos
horizontes.



REENCONTROS

Dezembro 1994 -- (cinco anos)
Dezembro 1999 -- (dez anos)
Dezembro 2004 -- (quinze anos)
Dezembro 2009 -- (vinte anos)
Dezembro 2014 --(vinte e cinco anos)
Dezembro 2019 -- (trinta anos)

Dezembro 2084 --(se Deus quisera)
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