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VlçOS.A MINAS GERAIS



CALOURUS
BURRUS

CEDEÉFIS
SAPIENS

PODISCRÊ
BASEADUS

FORMANDUS
ERECTUS

BURGUES
PADRÃO

A :VOLUÇAO A UNIVERSIDAD



TIPOS QUÉ ÊXI$$'ÊM !M QUALQUER REPÚBÇICA
Qõscubral cóM quem v-oCê está üdranda

CARETA Se tranca no
quarto para estudar, enquantol
os amigos "derrubam" a casa.

Nunca fica na república nos
fins-de-semana e feriados
porque vai visitar a mamãe. Na
volta, traz comidas e doces
feitos em casa.

P<)RRA-LOUCA - Chega depoisX
das 2h da madrugada e nunca está
com a chave. Leva a namorada para
a república e pede para o amigo
dormir na sala. Na véspera de
provas dos colegas, resolve
organizar uma festa.
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NOSSOS AGRADECIMENTOS

APRESENTAÇÃO

P.OS NOSSOS AM\GOS

a

AOS NOSSOS PAIS
PALAVRAS DE PORTICO

Navegadores antigos tinham uma frase
gloriosa: navegar é precisos viver não é
preciso.

Quero para mim o espírito desta fra-
se, transformada a forma para a casar
com o que eu sou: viver não é necessá-
rio; o que e necessário e criar.

Não conto gozar a minha vida; nem
em goza-la penso. SÓ quero torna-la
grande, ainda que para isso tenha de ser
o meu corpo e a minha alma a lenha
desse fogo.

SÓ quero torna-la de toda a humani-
dades ainda que para isso tenha de a
perder como minha.

Cada vez mais assim penso. Cada
vez mais ponho na essência anímica do
meu sangue o propósito impessoal de
engrandecer a pátria e contribuir para a
evolução da humanidade.

E a forma que em mim tomou o mis-
ticismo da nossa Raça.

(GONZAGUINHA)

q AOS PROFESSORES

.O mestre que caminha à sombra do templo, rodeado de
discípulos, não dá de sua sabedoria, mas sim de sua fé e
de sua temura. Se ele for verdadeiro sábio, não vos convi-
dara a entrar na mansão de seu saber, mas antes vos con-
duzirá ao limiar de vossa própria mente.

Aqueles que dedicaram seu tempo e sua experiência
para que nossa formação fosse também um aprendizado de
vida, nosso carinho e nossa homenagem.'
AOS OUTROS... "Eu presto atenção no que eles dizem.
mas eles não dizem nada...

#

(FERNANDO PESSOA)



HOMENAGENS PÓSTUMAS
ACADEMIA DE VIDA

Anunciaram que você morreu.
Meus olhos, meus ouvidos testumunham:

A alma proflmda, não.
Por isso não sinto agora a sua tuta.

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

Virá súbito um dia,
Inadvertida para os demais.

Ficou de você em mim
Os sentimentos puros,
r :rnvnnnq nn r'nrnr'nn

Você transcende pelo meu pensamento
Amanhã falarei da saudade,
Pois sou cidadão e morador,
Deste coração e desta cidade.
Mas eu vou ter que partir,
Vou em busca da vida pois
Tua beleza cristalizou o meu verso.
Es tão linda que até Narciso
Te acha uma graça.
Vou levar comigo os teus dias
E por toda parte você será o meu lar.
A minha alegria é eterna e constante,
Vivo a brisa dos ventos futuros
E o equilíbrio dos corações,
Belos, eternos e amantes.

(MANUAL BANDEIRA)

MUITOS FORAM OS QUE NOS DEIXARAM DURANTE A
CAMINHADA, MAS DE UMA FORMA OU DE OUTRA, O
QUE COM ELES APRENDEMOS, FICARA SEMPRE EM
NOSSAS MENTES, E O CARINHO QUE DELES RECE-
BEMOS PERMANECERA GUARDADO EM NOSSOS
CORAÇÕES, A ESSES, E A TODOS OS OUTROS, APE-
NAS UMA PALAVRA: OBRIGADOS

(OLiMPIO VIEIRA NETO)



UFV: TEUS FORMANDOS SE DESPEDEM
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1) Nós formandos, bem sabemos que a vida que aqui levamos foi bastante diferente da beleza que os olhos apreciam ao passarem pelos lindos jardins da UFV.

2) E quando estivermos velhos lembraremos que o tempo.passou, que o mundo girou, e que na estrada que percorremos a UFV esteve presente
E nos 4, 5, 6,-. anos que nela vivemos, passamos pelas experiências a seguir descritas.
Aos amigos, aquilo que a memória de quem viveu jamais esquecerá.
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ATÉ BREVE VIÇOSA!
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QUEM NAO SE LEMBRA?

;Cuidado com a GOTA D'AGUAS" (PROF. MATOZINHO)
Estamos pensando juntos?" (PROF. ZE GERALDO

CONTRARIANDO A FÍSICA)
Fulano, tudo cristalino?-. Então ficamos assim, tá OK?" (I-

DEM)
'Abunde-se jovemlll"(PROF. MOACIR)
'No frigir .dos ovos... Te mostro o caminho das pedras.'
(PROF. ZE LUIS)
'0 HiperpRano-."(PROF. HE"R"ENO)
'Aluno 'NON' entende, copia. E isso cai no prova" (PROF.
ZOARD)
'0 POBREMA DA CEOLA TA NO CORTE LONGINAL DO
CROROPRASTO."(PROF. HELVELCIO)
Meu pai plantou um pé de alho, e ele cresceu, crescru,

cresceu-." (PROF. HELIO)
Favor entregar a ponta do meu dedo." (PROF. DENIZARD)
'Quem tiver a procuração do-. para assinar a lista de pre-

sença, favor entregar no final da aula." (
PROF. ZE GERALDO)
Esse quadro tá muito altos" (PROF. PAULINHO - ENG.

CIVIL)
Te vira-." (PROF. CHICO FUNGO)
Zé Carlos, vibra aqui." (PROF. LAURO - ENG. CIVIL)

"Jovem, se você quer ser profissional, como é que me en-
trega um relatório nessas condições?" (IDEM)
O que nós precisamos é de profissionais competentes.'

(PROF. TETUO HARA)
;Quer um bombom?" (PROF. ANTONIO CARLOS -- NA
HORA DA PROVA)

1037..." (PROF. ODERLY)
"FULANO... TALAFONNE!!!" (PORTEIROS DOS ALOJA-
MENTOS)

e

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS

Aos CDFs pelos cademínhos.
A quem inventou o xerox.
As marretas.
Aos baixíssimos aluguéis.
As moradias de primeira categoria.
Aos õnibus com máximo conforto.
Ao pomar e à horta, pelos jantares de fim-de-semana.
Aos alimentos das aulas práticas.
Ao silêncio e excesso de mesas na biblioteca.
Ao refeitório pelos copos, talheres, obturações novas e pela fila.
Aquela caroninhalll
A banca de jornais, pelas notícias "grátis"
A mesada que sempre chegava-. 3 dias depois.
Ao balda, engov, e todos os outros.
Aos guardinhas, pelo auxílio no assalto ao pomar.
Ao respeito dos colegas de alojamento, bem como a individualidade nestes

0



NÃO DÁ PARA KSaaucKR...

0

O começo de tudo. As saídas e chegadas à perereca. A exaustiva caminhada

0

E a carona: graças a Deus! O trivial: todo dia, igualzinho a Elles Até o que não é comido por ELLE
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ASIHORAS ::l)O DIA-A-DIA

"Üeel, ..:l;&#õ"'& :: j:8': x:

Q

Hora da informação: :notícias frescas e grátis". Hora do sofrimento. Hora do quilo

D

Hora de lazer: ''paqueroteca' Hora do ranchinho. Hora do horror! Arghl
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Fli .O NA SAUDADE...

Q

O direito de escolher. E a briga para fazê-lo valer (de novo?!)

Q

Os churrascos para integração. E a NICO LOPES para internação (depois de virar "monstro".)

12



...AINDA NA SAaDADEl11

l

a

As festinhas em casa. E na taba UFVeana

$

Bobódromo: onde os monstros só passam. Leão: onde os monstros se encontram

13



LEMBRAREMOS COM CARINHO... A gente sempre deixa um pedaço naquilo
que faz!!!

Dos amigos e da moradia 5 estrelas

Dos diplomas prematuros

14
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COMISSÃO DE FORMATURA
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COORDElqAÇÃO DA COMISSÃO DE FORMATURA

E NO MEIO DO AQUI E AGORA, NÃO ACHA QUE PODEMOS'NOS ENCONTAR DE VEZ EM QUANDO?

(FERRÃO CAPELO GAiVO'rA)

COM UM GRANDE BEIJO BEL'

16
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RETARDATÁRIOS (AQUELES QUE NAO CHEGARAM A TEMPO)

LIBERDADE

Ai que prazer Não cumprir um dever,
Ter um livro para ler
E não o fazei
Ler é maçada,
Estudar é nada,
O sol doira
Sem literatura.
O rio corre, bem ou mal,
Sem edição original.

E a brisa, essa,
De tão naturalmente matinal,
Como tem tempo, não tem pressa

ESTES VIERAM DE NOVO Livros sáo papeis pintados com tinta.
Estudar é uma coisa em que está indistinta
A distinção entre nada e coisa nenhuma.

Quanto é melhor, quando há bruma,
Esperar por D. Sebastião,
Quer venha ou nãos

Grande é a poesia, a bondade e as danças
Mas o melhor do mundo são as crianças,
Flores, música o luar, e o sol, que peca
SÓ quando, em vez de criar, seca.
O mais que isto
E Jesus Crista.
Que não sabia de finanças
Nem conta que tivesse biblioteca...

(FERNANDO PESSOA)
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EDI IAR AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA
(Coxinha, Chico Bento, Jaspion)

EDSON HAURO DOS SANTOS
(Robocop)

Fevereiro de 1 988. chega à Viçosa um mineirinho de
Seven Lakes Cily. Cigarro no canto da boca e um ob-
jetivo: administrar. Bioüpo de mauricinho, chama-se
Coxinha, apelidado de Edmar.
Já em sua pHmeira Nico Lopes, vestido de mulher,
conseguiu administar-se apenas no primeiro terço do
üajeü), sendo ajudado pelo porteiro do hotel, onde
morava, a chega ao quarto. Seu lado feminino vogou
a manifestar-sê num congresso do curso em Niterói,
onde ganhou o tRulo de Mbs Gay, desfilando em taj.e
maio e assediado, insistentemente, por um Galegui-
nha. Reconhecido adminisbador de calouras e exímio
investidor no mercado de açóes amorosas, teve uma
relração no mercado quando conheceu uma fazendei-
ra curvelana. Vale lembrar uma de suas investidas
com uma menina que. previnida e conhecedora da
fama do nosso colega, compareceu ao encontro vesti-
da com duas calças, uma sobre a ouça, custando-o
quando de uma tentativa de relacionamento mais ma-
licioso.
Dedicado profissional, estagiou na PIF PAF. Se em-
prego nãd garanlu, passou a adminisíar a fama de
Chicken King do abatedouro.
Fundador dÕ DA do curso, delicado em suas açóes
(nunca quebrou nada na república). despede-se dei-
xando com os colegas saudades de uma inesquech/el
convivência.

A começar pelo apelido, ele (ROBOCOP) foi o último a
icar sabendo, mesmo depois de toda imprensa escri -
b, falada e televiosíonada ter divulgado, incessante-
mente. sobre o primeiro homem programável do sec.
XX. Uma verdadeira sensação. 'Aquele". o do filme, é
co ba mal feita.
Após a onda de sumsso, veio a dura realidade: o que
fâ2er agora? Tenbu oferecer seus dons e aparabs
tecnológicos às Forças Militares, porém foi rejeitado,
pois só aceMvam cabeças-de-bagre. Acabou se con-
bntaQdo em formar-se Administrador de ETTpresas,
que exige reza, organüação e eüniência, caíacterbti-
cas típicas do protótipo
Ser" de grande complexidade, retém em seus chips,

uma programação basbnb curiosa, como por exem-
plo: nunca comer nada após escovar os dentinhos,
náo sair sem pentear os 'tesos capilares". dobrar,
ajeitar e oiganízar tudo que vê pela ftenb, jamais sair
anos da hora programada, limar o leitinho sempre
bem misturadinho e nunca fazer a mesma pergunta
menos que cinco vezes: só para ter certeza. Isto é
apenas uma amostra do "lg homem prggramável"!
mostarnns somente o lado programável. Onde estará
o la(b humano? Simplesl Está "do lado esquerdo do
pera, denso do coração". Precisa mais?

e

BACHARÉIS EM ADIWNISTRAÇÃO

ANA DARIA DO CALMO GODINHO
(Aninha, Cigana. Aninha da ProfeiUra)

e carinhosa, está à procura de um pretendente e de
um bom emprego. Cantatas com Acamarl casa 19 -
Fone 891 -2693.

ENDEREÇO: Rua Quincas Alves. 271
Baixo Museu
36400 - CONSELHEIRO LAFAIETE
MGENDEREÇO: Rua SantaCatarina. 525

Boa Vista
35700 - SETE LAGOAS- MG
Tel.: (031) 921 -7442

Nasceu em plena festa junina de 1964, com baile de
sanfona, fogueira e rojões, na pacata Santana de Ca-
taguases.
E a parteira depepcionando o pai, que esperava um
primogénito: 'É IÜeninal' Descendente de ciganos
espanhóis e índios, no sexto anivenárto veio o primei-
ro presente: 'Vamos mudar para Cataguases!" Aos 1 5
anos. sem baile de debutantes, mas com cubo- lebre,
laje chiquéMmo de veludo molhado cor de vinho,
parüalona boca de sino e boleto, recebe o segundo
presente: "Pode namorara " Casa-se antes de comple-
br 1 7 anos com rapazote de Viçosa, vem trabalhar na
Funarbe e empurram- Ihe o vestibular de 5,5 por vaga,
fala: "Ohl Meus Deus" e passa em 10g lugar. Con-
seqüéncia: sente-se lide das repressões e, meio ci-
gana, meio festeira, com muita vontade de vencer,
tanstta pelas ruas de Viçosa com sua "motora voado-
ra" agora, solteirinha de novo.
Formanda em Administração, signo de câncer, meiga

20



EUSTÁQUIO LAGOEIRO NOBRE
(Prexeca, Pocó, Amarrado)

GERALDO MAGELA DE ABREU
(Mazela)P

Nobre menino, vindo do "Sul da Bahia", já em sua
chegada à Viçosa deixou todos seus colegas de Corri -
ço assustados com seus hábitos alimentares e se-
xuais. Era popularmente conhecido por gostosão. bom
de boca, tarado e, ultimamente, por sapo. Sempre
cheio de molejo e baquinagem, era o tenor das meni-
ninhas, das jovens e até dos "buchos". Pelo "Campus
UnivenRário" era. a cada momento, abordado pelas
Exs". Os amigos se perguntavam o que essa mistura

de Baiano com Mineiro tem para fazer tanto sucesso.
Será o tamanho da cabeça? Nas aulas sempre foi
aplicado. Se dava bem em todas as matérias com aju -
da dos tradicionais ''jornais". Como ãlósofo de cozi-
nha, deixou todos os colegas escalados, com seus
conselhos furados e ideologias ultrapassadas, mas tu-
do bem, ninguém seguia mesmos Búfalos pegava aos
montes, teve até problemas na coluna de tanto exercí-
cios soturnos. Desportista nato, tinha grande afinidade
com as meninas da Liga "Operária Víçosense'. Apro-
veüou ao máximo esses anos em Viçosa e deixou sua
marca'' em boa parte das flores 88. Um grande abra-

ço e muitas felicidades. A turma da Perereca. Pirei-
xion

À procura de uma civilização, chega em Viçosa "Leite
em pó". o discreto comentarista da galera administal -
va, principalmente quando se referia às supergatas da
Administação 88. Conhecedor da área administaüva
feminista, nunca perdia a chance de elogia-las. Aqui.
dera o registo "marlniano" de um romance o qual
jamais a sua turma esquecerá. Branco por natureza e
estapeador de coração. Não perdia a chance, "edu-
cadamente". de acariciar as suas colegas, as quais,
taradas, elogiavam, em momentos de fraqueza, o seu
físico nadegal, momento este que sempre rolavam ca-
rinhos cuja promessa romântica acabara em esta-
peaçao. e murinhos comprometedores. Apreciador de
um "ME'', reunk com os amigos era a desculpa prefe-
Hda Sempre nos estudos, não perdendo os caracteres
calorlsticos, impressionara o intelecto dos colegas. E
hora da despedida Ao nosso amigo e colega deixa-
remos a nossa sempre amizade e gratidão. Estamos
certos de que o sucesso profissional estará garantido.
A Tiumla. Da Perereca - Pireichion.

FABRÍCIO MOLICA DE IENDONÇA

No dia 2 de maio de 1 970. surge, na capRal paulista, o
esperado filhinho da D. Neyde e do Sr. Roque. Como
bom filho da professora de matemática, aprendeu a
contar. antes mesmo de andar e falar. Passou a infân -
cia em Cajuri, destacando-se sempre cona o caxião
da turma. Mas o limpo passou, e do bom menino de
cabelos loiros e olhos assustados. só sobraram os
olhos, pois os cabelos sofreram metamoHoses e fica-
ram "mais pretos que as asas da graúna'. Em 88, in-
gressou na UFV para o curso de AdminisVação (pelo
qual não morre de amores) e destacou-se de cara com
um belo "A" em cálculo (lembra do menino que
aprendeu a contar, antes de andar e falar?). CcKnlo ca-
louro, limou-se conhecido pelo chapéu preto e pela
triste mania de colocar apelidos nos outros, o que Ihe
conferia sempre um ar de debochado. Aprontou todas,
até que passou a frequentar as aulas da Engenharia
Florestal, e hoje juntamente com a Lu, formam o casal
20 da UFV. Adora um concurso e fatura todos: Minas
Caixa, Bemge e, atualmente, o Banco do Brasil Fá
vamos parando por aqui, desejando-lhe muro suces-
so

GILDO CARLOS NOGUEIRA CARDOSO
(G ildinho. Borboleta, Quiqui)

Aqui, bobo! Fevereiro de 1988. Surgiu na UFV, em
meio a uma plêiade de novos estudantes, um menino
nativo, tímido e que pouco se expressava. Trata-se de
Gildo, ou diria Gildinho Borboleta, ou será 'Quiqul a
boneca que ri". Em meio a tanta indefinição devemos
salientar sua queda para o jornalbmo. Repórter cinco
estrelas, üansmitia quase que fielmente as infor-
mações: aumenbva, mas não inventava.
Chegou aqui enamorado, segundo ele, com uma ga-
rota bonda da cidade, mas que ninguém conhece ou
conheceu. nem mesmo os membro da sua üibo.
Esndioso, sério e compenetado. não aprontava em
festas. Somente no final do curso veio a perder a vir-
gindade, beijando uma menininha nos bares da vida
noturna viçosense. E para enfatizar sua nova poãura.
registou o fa«) em fob.
Aqui. bobos É sério. mal humorado, estérico e focal
e, não tirando a coisa da boca, se despede de forma
Ímpar e inconfundhel: "tchau, tchau, bhau, bhau".

ENDEREÇO: Praça Vigário Felingrto, 1 48
3544o -bou SiLVÉRíÓ-MG
Tel.: (031) 857- 1344

ENDEREÇO: Rua Cassimiro de Abreu, 331
Cândida Câmara
39400 - MONTES CLAROS -MG
Tel.: (038) 221 -3987 ENDEREÇO: Rua Governador Valadares, 225

36560 - CAJURl-MG
Tel.: PSI -Cajuri

ENDEREÇO: Motódromo Parado
36570 - VIÇOSA-MG



MARCA AUXILIADORA DA SILVA GOMES
(Dorinha)

SEBASTIÃO CARLOS DA FONSECA
(Perigoso)

A Dorinha veio para Viçosa com apenas 2 (dois) ani-
nhos. As coisas não eram fáceis, mas aos poucos ela
se acostumou à cidade, onde mais tarde ingressou na
le escola: Inteligente como é, nunca repetiu de série
devido a sua grande força de vontade.
Persistente sempre em vencer na vida e ajudar seus
familiares lutando com muita dificuldade. não deixou
que as faltas de livros aõ'apalhassem o seu brilhante
desempenho. Seu sonho começou a se realizar quan -
do ingressou na UFV.
O que ela mais aprecia é o contato com os amigos e a
União familiar. Não suporta: A inveja, desonestidade e
falsidade.
De personalidade forte, essa menina, de vidinha sim-
ples, mosca que é uma lutadora e que quer muito da
vida. Adora o sossego e uma das Vistezas é ver a des-
crença do povo em relação a vida. Um dos momentos
de prazer é quando está junto aos familiares falando
sobre banalidades.
Um agradecimento: "A DEUS -- ON:l:EM -- HOJE --
SEMPRE"

Sério, honesto, persistente. religioso, trabalhador, na-
turalista, conta o sistema atual (com o qual convive).
Pela falta de justiça social, impunidade absoluta dos
atos ilbRos, excesso de burocracia e CPI's para resol-
ver tudo, chegando a nada. Gosto muro de exporte:
natação, ciclismo, karatê, corada rústica. Sou muito
banqüilo. Consciente da realidade brasileira, vejo a
passividade quase total da população, onde o lema é
a esperança de que alguém resolva o meu problema.
Segundo alguns comentários, a esperança é a úllma
que more. No meu entender, ela não morre, o brasi-
leiro é que more, mas bm a esperança de ressuscitar
nos dias posteriores.
Trabalho desde os meus 7 anos de idade, quando
ainda estava estudando o primário(grupo). Teminei o
mesmo e me afastei por 1 1 anos, retomando via su-
pletivo: ginásio e cientflco. Enlei na UFV com pouca
base e me orgulho de formar, mesmo aos 35, após
enÊentar várias bateiras. Pela minha persistência,
cheguei até aqui superando-as.

q

SÉRGIO JOSÉ DE ANDRADE GUIDINI
(O Contabandista, Dinho, Machão)

MARCA GORETE DO NASCIMENTO CARDOSO
(Foinha)

Depois de tempos memoráveis na cidade de CATA-
GUASES. chega à Viçosa em 1988 este garoto fortb-
simo, de carona, como sempre. Já foi até ao PARA-
GUAI buscar muamba pra galera, conseguia passar
tudo, tem até passaporte da mália.
Cheio de jeito e molejo, para ele não tem tempo ruim
náo! Pode estar de manhã em Viçosa e a tarde na
BAHIA: o importante para ele é viajar sempre sem di-
nheiro, imagino se tivesse...
Foi autor de uma festa de arromba e seu apto, onde
trouxe várias "muchachas" e brindou com seus com-
panheiros com agradáveis momenbs de alegria (sexo.
droga e rock in rali).
Sua vida académica sempre foi desconbaída: acorda -
vq tarde, viajava todo im de semana; para as provas
não falava munição.
Se deu bem em todas as tumlas: metaleiros. doidões.
caretas, pbeichioons, beatos, nativos e etc.. .
Por isso mesmo, desde já, toda a UFV está sentindo a
grande fala que esse "Amigo dos peitos femininos" irá

Sentiremos SAUDADES, felicidades míl... dé natíciasl
'azer

Quem diria que um dia esse um metro e meio de fofura
ia en8ar e sair da UFV. Nesta mesma universidade,
encontrou o seu príncipe encantado que por acaso,
mas só por acaso, é agrónomo.
Vivia num mundo pequeno e cor de rosa e pela sua
fragilidade ganhou o tRulo de "Baba", o qual está per-
dendo para o novo membro da família.
Sua carreira bm início na repúblba Hangar 1, onde
cuidava da parte administrativa, ou seja, reclamava
aluguel, faxineira, síndico, etc.- Admtnistava bmbém
osjantares de fim de semana, quando nomeava o

FoHnho" o mente-cuca ofbial.
Fez tanto sucesso que partiu para a capital em está-
gios de aRo nh/el. Atualmente, está sendo processada
pelo crime de abandono aos amigos, mas as suas
chances de ganho de causa são quase unânimes,
com o forte álibi de estar sempre em nossos corações
e mentes.

ENDER EÇO>Vila Setel - UFV - S/N
36570- 000 - VIÇOSA-MG
Tel.: 891 -4457

ENDEREÇO: Rua Mariquinha Maciel, 50
36570-000 - VIÇOSA-MG
Tel.: 899-2524 (serviço)

ENDEREÇO: Rua Caiapós, 76
PASSOS-MG
Tel.: (035) 521 -3801

ENDEREÇO: Rua Professor Alcântara, 133
36770 - CATAGUASES-MG
Tel.: (032) 421 -3597
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VALTER LADEIRA DE FREITAS
(Pavão, Sambka)

Num certo 12 de março, eis que surge no Paraíso, que
náo o de Adio e Eva. mas muma localidade de nossa
querida Viçosa Perereca, Valtinho. Camarada legal.
meio tímido, com grande espírito de equipe, um amigo
de verdade.
Trabalhando e esüidando na UFV, foi Ioga inHuencia-
do pelos pensamentos pelistas. Gosb mutb de lute -
bol. ou melhor, é um saltador, pois pra inicio de con-
versa é Botafoguense e ainda auzeirense. O único
espone q ue já praticou muito é o jogo de Truco. E que
jogador de destaques Grita mais ako e forte do quê o
Hulkl Nos bons tempos de solteiro era um dos maiores
lteqüentadores dos cinemas da cidade, isto porque
naquela época Viçosa possuía mais de um cinema.
Hoje as coisas mudaram, filmes só na TV e Vfdeo-
cassete. Também pudera! O nosso amigo casou e
começou com dois filhos gémeos: o Hugo e o Dou-
glas. e sua dignímima esposa, Teresinha, náo dá mo-
leza: tem que botar a máo nas faldas, mamadekas e
cuidar dos meninos, que em agosto complebm l ano.
E agora chegou o grande rnomentQ que vem recom-
pensar as nomes em claro. Cuidado das mamadeíras
dos filhinhos. Sabemos que. para ele isto nunca foi
sacrifício. Apesar do náo ser fácil a tarefa, ele a uha-
passou: trabalho, estudos e chefe qe família E além
de tudo teve que fazer o famoso "CÁLCULO' que ai-
nal enltenbu este obstáculo e venceu.
Finalmente "PAVÃO APLAUDE VALTINHO".

ENDEREÇO: Rua Santana, ng 251/03
36570-000 - Viçosa - MG



ADRIANA DAUDT GRAT IVOL
(Ariadne, Ari, Adrian)

Don't worry, be happyl
Menina eclética, sempre gostou mula de diversificar
suas aüvidades. No campo profissional, não faltaram
experiências nas áreas de ecologia, anatomia animal,
biologia molecular e PET. Nos esportes, também.
safa-se bem na corrida, ciclismo e natação e nos
amores não precbamos nem entar nos detalhes..
Quem conhece sabe. Se bem que agora enconüou um
galnho, quem conhece... sabe. Ente seus sonhos de
consumo. ir à Alemanha. falando alemão, tocando sa-
xofone... e, falando em música, também tem gosto
eclético. Quem conhece sabe. Heavy metal. aeróbica,
New Order e um dbco de Leo Garldelman. Que se-
leçãol
Mas foi mais notável na galeria de mancadas e farás.
Ninguém conseguida contar lidas, só num livro: "sur-
do-mudo assobia?" "l\morcego domiindo faz coca pra
cima?" "Sou sonâmbula, baba na camisa dos autos.
PÓ, Metnha, você tem que contar todas as minhas
mancadasl ll ?
Don't worry, be happy againl l!

BIOLOGIA

ENDEREÇO: Rua Dr. Tédio Bgrreb, 51 6
28700 - MACAS-RJ
TeL: (0247) 62-2262
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GERALDO HAGELA EUFRÁSIO NUNES
(Turco)

Não é fácil falar em poucas palavras de uma pessoa
misteriosa, penistenté, dedicada e inteligente. Nasci-
do em Ponte Nova, sob o signo de leão, dominado por
uma 'profunda capacidade intelectual". há anos esse
moço caçou o seu caminho nlmo ao destino sonhado:
A vida académba. E como só os persistentes, ele sou-
be driblar as adversidades e manar-se na filha esco-
lhida Para isso, ele votou do Norte de Minas, Onde
servia ao Banco do Brasil. em função do qual lvera
que se afastar da UFV. Mas mesmo longe e apesar do
longo período de ''exílio", ele se manteve "antenado"
com os malabarbmo da iniaçáo, dos índexadores, da
macro, da miolo. Adam Smith. Kart Mano John May-
nard Keynes-. em suma. abandonara sou curso. mas
náo fora abandonado por ele.
Em 1987 afinal, Viçosa, novo veslibular. UFV. ban-
dejáo-. Começar de novo! E ele meteu o pé da tábula.
Revelou-se um aluno íntansigente e queslonador.
Seus colegas que o digam. Náo deixava que as aulas
temiinassem antes das 22.40, bso em plena sexta-
feira. Se fosse meio de semana. então....
E para aqueles que acham que ele vai parar por af,
estão muito enganados. Seus planos ainda Ihe reser-
vam aulas conquistas. Apesar da vida dura de estu -
dente e trabalhador, ele ainda náo se cansou. Egá.
falando por aí que além de economista, também vaí
ser advogado.
Mas é isso o que se pode esperar de um hotnem preo-
cupado com seu tempo e seu mundo. Um hclnem co-
mo Gemido Magala Nunes.

JOGO BOSCO STANCIOLA
(Jhonny, Jogo)

BACHARÉIS EM CIÊNCnS ECONÓMICAS Sujeito boa pinta, nanido em Vbosa(nativo. mas náo
é Índio) .
Logicamente, ele nos dá prazer de estudar, beber e
lãniar conosco. Como bom mineko, é calmo. paciente
e de boa prosa
Sua maior virtude é trabalhar can caixa dois. Mesmo
sempre duro, aaumava um jeKo de se safar. Dinheko
nunca foi importante. pois preza. sim. uma boa amiza-
de, uma sínuca, e eü.
Amante da natureza, gosta de curtir um rode Final-
mente. vai forrar de novo e aula. Desta vez val Sr.
Raimundol
Gente boa qualquer tanto. vamos sentir sua fala
BOA SORTE e FEUCIDADES JHONNY.

ENDEREÇO: Rua Prefeito Parque. 138
Betânia
36570-000 - VIÇOSA-MG

ENDEREÇO: Rua Olfvia de Castra Almeida, 295/05
Tel.: 891 -4970
36570-000 - VIÇOSA-MG



DIRCILENE FIGUEIREDO DA SALVA
(Doce) C

Dinilene, oriunda da pacata cidade de Divinolândía
de Minas, veio tenor a sorte em Viçosa. De desportista
passou a pica-couve. E hoje, ao fim de 4 anos e meio
de luta, ela não se anepeóde. Olhos verdes, já che-
gou conquistando: Adivinha quem? o imlão de seu
namorado! Vbosa pegou fogo! A cidade ficou peque-
na para os üês. Eia, como seu jeitinho mineiro, con-
tomou a situação, e, como seu olhar alcança longe,
escalou o monte mais alto. Mas o reinado dos imãos
Cano durou pouco. Eb que surge. vindo da metópo-
le de VGP, nada mais, nada menos que Lelezo. Com
sua paixão recolhida, aproveita um momento de

carência" de Dircilene e. oom toda sua pompa de es-
tudante de Mediana em "Xis' de Fora, dá sua canta-
da. Ela, interiorana que é. não resistiu ao chamie do
galã. Hoje. Dircilene procura ajuda de ur! psicológo,
pois náo perde um ónibus da Unida para JF e leme.le-
irar seu país à falência. Pois é Dica! Você está for-
mando e deixando para trás muros amigos que com
certeza irão senta sua falta. Não suma, tá?

EDNA DARIA DE OLIVEIRA
(Dinha)

Como típica moradora viçosense, na sua rotina de so-
be e desce morro. sempre acompanhada de sua ínse -
parável bicicletinha vermelha, chega Edna na UFV,
pam ampliar seus conhecimenbs e conquistar sua ca -
ra metade. Apesar de já morar no cantinho do céu,
não se conteribu; queria um espaço ainda maior; em -
bora náo houvesse necessidade(qualquer espaço a
caberia:.-) Mas Edna, uma luüdora nata, logo saiu
conquistando outros mares viçosenses. Náo podere-
mosdeixar de citar seu trabalho incansável como Apo-
viana Egava serrpre presente, mas se abstinha no
esporte, pois unha medo de perder seus poucos lipr-
dios. Menina misbriosa; ninguém nunca soube sua
grande pab(áo secreta. Sabemos sím, que ela vivia
suspirando fundo sempre que assistia uma cena
lohántica nas telenovelas Agora, sabemos que seus
sonhos aparenbmente táo disbntes. já náo .os sáo:
Edna de Üagarinho, com aquele jeitinho míneío. está
conquistando aos poucos lido que dneja Vai garoti-
nha! Segue com sua biciclelnha vemelha, levando na
garupa todo o nosso carinho e amizade. Seja feliz pa-
ra sempre!... Seus amigos...

BACHARÉIS EM ECONOMIA DOJvÉSUCA

ENDEREÇO Rua Monsenhor Ayala, 64
Tel.: (033) 414-1294
39735 - DIVINOLANDn-MG

ANA EVELINE CARNEIRO MENDES
(Vevé, Evelynn)

fissional EVELYNN, conliue assim. Sentiremos sau
dades!! !

Foi em janeiro de 1 988 que seu nome saiu na lista dos
aprovados do curso de Economia Doméstica. Nativa
lágrima, filha de Viçosa. mais conhecida corno EL-
YNN, tinha como "hobby" a pinüira. Sempre se mos-
trou uma criaüim abnciosa, prestativa, dedicada e
muito meiga. E foi com essa douçura que ela encanbu
o coração de um jovem rapaz, dotado das mesmas
qualidades. Um par porfetb. Já caloura, EVELYNN
parecia uma vebrenâ, pois só chegava atrasada às
aulas, estudava para as provas nas vésperas e sem-
pre era a última a sair da sala de aula porque tinha
que dar um renque, principalmente nos cabelos. O
motivo?l O jovem e dedicado namorado. Mas, este
formou-se, ficando com EVELYNN a promessa de ca-
samento. A partir daí o seu maior objetivo é conseguir
o 'CANUDO" tão desejado. Como por lidos os cami-
nhos existem pedras. as suas foram as lias do ngis:ro
e a caça aos professores, fabs que a fizeram entar
em pânico, com a idéia de retardar a sua táo "sonhada
felicidade": morar em Brasília. Mas lido passou. De-
sejamos a você a mais linda formatura e sucesso pro-

ENDEREÇO: Avenida P.H. Rolas, 192/100
Tel.: (031) 891 -1408
36570 -000 - VIÇOSA.MG

ENDEREÇO: Rua Lindolfo Rocha. 60
Bairro Santo Antõnio
36570-W0 - VIÇOSA-lVG
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EUNICE APOLINÁRIO KISHIDA
(Nice. Baüinha)

?

MARLI BARBOSA MOREIRA ARAÜJO

Babcinha, loirinha, estou apresentando nice, Eunice.
Nativa de Viçosa. ingressou-se na universidade com
muita força de vontade para, bmbém, estarão lado de
um japonês pautbtano, seu marido. Como uma boa
maneirinha, não dispensa um quiabinho Ifptco, o cari-
nhoso amor de um maridáo e um peslinha chamado
Felipe. Possui várias manias: desenhar, Hnpeza, pin-
turas e até um bom bate papo. E como fala essa babci-
nha! Andar à pé e apressada não é com ela, pois pre-
fere a ganipa de uma DT. Mam-mam para Felipe.
Com uma vida mula-coisas é esposa, máe e estudante
super dinâmica, sendo assim, por isso, que sempre
esquece alguma coisa q ui ou acolá.
Na sua vida académica, soteu tapaças tais que a vl -
da nos reserva. Sempre com espírito de vitória e pon-
samenb positivo, superou üdo e a idos. Por isto e
por tudo mais, parabéns Eunicel A melhor esposa
e máe que um marido e filho poderiam Br. UM BEUO.

Menina da terra da cachaça (quem falou que ela gos-
ta. nâo errou foi nadam), veio para Vbosa cursar o Co-
luna. Nova vida, novos amigos... Aos poucos foi co-
nhecendo os 'lascínios" daqui(E aproveRou! 11). Mas
logo foi para JF fazer curtinho. Não demorou muito,
aqui estava ela de :novo, desta vez, curvando Econo-
mia Doméstica. Estudiosa, nunca linha ©mpo disponí-
vel Sempn com muitas coisas para fazer. em meio a
rocas e cademos, dava conta do recado. Junto de Ra-
Üuel e Malta, náo perdia uma fesb, caíam no rock, pa-
ra depois, parar no bar Leão.
Sem falar nas paixões.- algumas mexeram com sua
cabeça e seu humor, mas rapidamente mudava o cur-
so das copas e tido certo. Ah. esses amores!.. .
Sempre participou de congressos, C'AS. associações,
a nMel regional e nacional destacando-se nessas ati-
vidades. Ela nã) perdia nada
Também conquisbu muro bem os amigos. A grande
amiga Maxi vgi deixar saudades, muitas saudades.
Sempre preoéüpada. sabe marcar as vidas de quem a
celta. Para você, o melhor-.

IA e IA APARECIDA ASSUNÇÃO DO CARMO
(lida) MARTA REGINA SARAIVA SENA

(Marinha. Lerdinha, Gardenal)
Cüa, oriunda de Valadare!;, chegou em Viçosa, quen-
te Unto quanto sua terra. Era moça recatada, dedicada
somente aos estudos, até que, na invasão da reüoiia,
a caloura, empolgada com aquele movimento, escor-
regou e caiu na lagoa. Adivinha o que ela encontrou?
SÓ püanha111 E,-. fói af que a nossa Cida se encon-
trou (ou será que se perdeu ??!!) e decidiu seu desü-
noí ser 'peanha". Mas, um belo dia, nas salas do
DED, eis que surge um romance inesperado que cho-
cou a sociedade. Cida começou a lavar sua vida na
base da bigamia, sendo obrigada a admMr que um dia
viveu a ilusão de que ser mulher bastaria. Dos romana
ces, pinta sua primeira gravidez. Quem será o pai de
Mariane? Marcos peanha ou Josiane? Passaram-se
os tempos conflituosos e Cida, que já havia encomen-
dado Manos Vinbius Filho. acabou se casando. De
tudo que semeou na UFV, com muita competência e
cafbma. essa menina só vai colher bons tuba e, aos
seus amigos, deixar um grande exemplo de integrida-
de humana e força para se fazer na vida.

Quem dedal Martínha entrou na UFV. E para sair? SÓ
mesmo oom muita dedo)ação das amigas. O PVA foi
pam ela um labirinto. A bicicleta sanpre lcou esque-
cidas perdia chaves, calculadora. jaleeo, etc SÓ o na-
morado que a Marinha náo perdia de vista, Coitado.-
Aguenta cada umalll Jamais conseguiu acertar o no-
me das amigas; contomava a situação dizendo queri-
da. lindinha...
Sua disciplina predileta lóí o Vestiário, conseguindo a
proeza de nem pregar botão. Sem falar nos projetos
de planta baixa. Gostava tanb que chegava a ter náu-
seas. Nas folgas, se encon8ava no Alojamento, onde
chorava as mágoas e também chorava de tanto rir.
Pn$ente rarbsimas vezes nas noibdas de mck, diver-
tia-se a valer, deixando bem claro para os admirado-
res que o.seu coraçãozinho já estava habitado.
Felicidades. Marinha. Com certeza você vai dekar
muitas saudades. . .

END EREÇO: Rua das Esbelas. 1 67
Tel.: 891 -3392
36570-000 - VIÇOSA -lVG ENDEREÇO: Fazenda SáoJoão

35436 - GUARACnBA- MG

ENDEREÇO Rua Tirinho Ribeiro. 96
39735 - DMINOLÂÜDn-MG

ENDEREÇO: Rua Games Barbosa, 700
Tel.: (031) 891 -4130
36570-000 - VIÇOSA-MG
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EVÓDIO MAURÍCIO OLIVEIRA RAMOS
(Maurrcio. Mau)CRISTIANE KER DE MELO

(Lequinha, Grande, Crês)
?

Que cidade é essa?... Onde esU a Praia. a rede. os
cocos. minha Jack?.. .
Este é o pensamento de um simpático baianinho, que
exala charme por todos os poros e conquista a todos
(todas) com seus olhos verdes e com seu toque
romântico.
Sempre sério e competente, às vezes, nos surpreen-
dia com seu humor moleque.
Quem não se lembra das noitadas de violas ao luar.
comemorando um aniversário aqui, outro ali? Dos
chazinhos com biscoito, das pipocas, dos profundos e
filosóficos bata-papos e de seu repertório diverso:
Chiclete com Banana, Chiclete com Banana. Chlclete
com Banana.. .
No inicio. voltava das férias no prazo cera. Com o
passar dos anos, as férias ficaram mais longas. Uns
diziam que o motivo era a família, náo afirmamos que
era a futura famHia (Jack).
Encantava as crianças em suas aulas de natação(até
hoje recebe bilhetinho) e, posteriomente, as meninas
da equipe de natação da LUvE, onde fez grandes
amizades.
Visto. na maioria das vezes, com seu grande amigo
Marceláo, Que duplas! !
Vai lá Mau e põe em prática todas essas grandes
idéias.
Te amarnosl Lucélia e EFI 89.

- Manhêl Me tira desse tormento, eu quero sair da-
quilll E lá se vão tardes de por do sol, noites detem-
pestade, serenatas, festas, cantorias às duas da ma-
drugada(para desespero das vizinhas) e "erres" no
velho 1 421 . Aplicada aluna, vigilante do corpo, postu-
ra impecável, lá vai a Cria, na dança, ginástica e na-
tação. O sobrenome alemão ninguém sabe de onde
veio, nem ela; típica libriana, objeüva, discreta e sen-
sata. nunca foi de deixar nada inacabado. Seu único
sonho e problema é ser salvadora de barreiras, desde
que estas estejam 30 cln abaixo do permitido pelas re-
gras oficiais. E a nossa mãezinha, sempre pronta para
conversar e ouvir os desabafos dos amigos. Apressa-
da, com mil coisas para resolver ao mesmo tempo,
mas no fím acabava dando conta de lido direitinho. O
tempo para namorar ficava restrito mas estava sempre
enrolada, sabia como complicar suas quesúes amo-
rosas. Em seu último ano académico. se meteu oom
uma turma de "bebuns". Imagine no que deu.- Nin-
guém esquecerá: as caretas ecológicas, o vóo no par-
que de diversões e suas teorias exotéricas transcen-
dentalístas.
Boa sorte baixinha e felicidades sempre!

BACHARÉIS EM EDUCAÇÃO FblCA

ÂNGELA HARU CAMARANO
(Gorda, Bá, Loura)

Boa sorte, amamos você.
ENDEREÇO: Rua Trajano Lima, 1 68

36970 - MANHUMIRIM-MG
Tel.: (033) 341 -1514 ENDEREÇO: Rua Tuperetama. 1 15

Parque-lpê
440031 -1 97 - FEIRA DE SANTANA-BA
Tel.: (075) 224-1734

Chegava de carona em Viçosa, uma moçinha tímida,
apta para o cubo de EFI. Poucos a conheciam, vinha
para Viçosa na segunda e na quinta voltava a São
Jogo. misteriosas viagens. Ela arrasava nos esporões
e quando entrava em quadra, suas adversárias tre-
miam. Era um talento no ténis, vólei, básquete e han-
debol jogava só um pouco, mas ainda assim deixou as
melhores jogadoras no banco. Era dedo quente nas
caronas, que apesar de enrascadas sempre termina-
vam em boas gargalhadas. Gargalhadas-.?? Estas
eram provocadas cora! frequência, depois de umas
boas doses de vinho. Eta loura difícil tinha encontros
inocentes com "amigos" de suas amigas. Estraçalha-
va corações masculinas da EFI, náo importando o ta-
manho.'CAMUFLA BÁI Batida na poeta do 209, quem
era? A mandara fantasma, só para dizer "AI gene.
que saudadinha dos meus pimpolhos, vou para casa
Seu trabalho na coordenação da lümatura rendeu
bons frutos, passou a ser â mais cotada do quarto.
Preferida, desejamos que o saldo de gols e os pontos
feitos muHpliquem-se em felicidade e realizações.

ENDEREÇO: Luiz Gfarojg, 352$
36300 - SAO JOGO DEL REl-MG
Tel.: (032) 371 -4706



FERNANDO CÉSAR ARANTES LORANDES
(Fer. Femandinho, Baby da Coordenação)

JOCENI FERREIRA DA FONSECA
(JÕ)

Deu uma grande volta, mas de jeito nenhum ela foi re-
donda. Foi táo quadrada que ele foi parar na perere-
ca. Deixando as voltas para Irás, mosbou a qye veio,
mareando bem sua presença com responsabilidade e
competência.
Chegou cano atleta. hoje é técnico de natação .da
LUVE, aprendendo a trabalhar com todos os proble-
mas: greires, falta de compeüçóes, eU--
Como' professor, adorava unto as crianças que pare-
cia até uma. Co;no fotógrafo, adorava as lares da es-
cola, deixando até suspeitas.
Náo em demuita conversa, aos poucos foi criando in-
timidade e segurem-no, pois virou um tremendo fala-
dor e gozador. Suas piadas, muitas vezes irónicas. vi-
nham sempre quebrar o clima das aulas. Quando pe.
dia a palavra, 'podia se esperai! vinha uma de suas
lógicas teorias;' e o riso era geral.

Em Viçosa curtiu a vida. Naco Lopes. namoros e atTt
zades Na galera da Bania, os grandes amigos, porém
mineirouOse encontrando aqui o lar do canceriano.
Num desses momentos, surgiu sua maior descoberta:
Simono Decidiu abafar seu curso. O que o levou à
difícil decisão?! O prometo de iniciação cienülica. do
CNPq ou as coisas do coração.(Ah! Como é Lindo o
amora)? Decidindo ficar aqui mais um tempo, só adiou
um pouco a saudade que já se faz sentir.
E com certeza todos sénürâo sua faltam

Capixaba, filha de coronel, menina simpática de alto
astral. Conhecida por todos como JÕ, achava Viçosa
um paraíso: caríocàs, paulistas, mineiros.etg... Slua $ja
de admiradores era maior que a do bandejão. Nãq.dá
para esquecer das rondas noturnas.de Barman e Ro-
bin, composta por Lilian, sua amiga fiel e cúmplice.
No Departamento de Educação Física, era conhecida
como garota propaganda, pois. nunca andava ade
quada'para as auras. Exüovertida e. superestudiosa
lcê jura né?). Sempre desorganizada. Nunca tinha
nada anotado em seu caderno. Dispensava os co-
mentários que antecediam as provas, pois achava que
iria esquecer tudo que decorou. Sempre foi aluna de
fundo de sala, principalmente nas provas, né Jõ?
Académica muito dinâmica e autêntica, organizadora
de cursos de alto nível, bem como festas e acampa-
mentos. Protegida pelos professores, era frequentado-
ra assídua de suas satasl, convites era o que não falta-
vam, era jantar, pescaria, cafezinho etc... Era comum
enconõá-ia na bibliotequinha contando sua famosas
piadas.
Segundo Maggil (1984) era atraída pelos olhos verdes
do Túlio, "seu amigo" inseparável até mesmo nas bri-

Eta menina. êta bonequinha da estrela-. buéééé. ja-
mais esqueceremos de tudo que aprontamos e pas-
samos juntos na UFV
Felicidadesl

G

HELBERT CARNEIRO MARTINS
IBel, Bicudo, Chibungo) JOSÉ CLÁUDIO SANTANA

(Periquito, Alface, Protótipo do Rambo)
Bel, Biludo ou Helbert, pela variação de nomes dá. prá
perceber o universo que está contido no coração des
se moço. Há quem prefira chamar de menino, ou de
touro ou quem sabe de águia. .Dono de um grande
caráter, poderia chama-lo também de papa .anjo, .ou
galinha, ou gavião. Para quem o. conheceu de verda-
de sabe que ele é um grande amigo. Bel com seu jeito
simp es fechado, brigão, mas. de uma. extrema sensi-
bilidade. Com certeza deixará saudades e boas. lem-
branças, pela sua capacidade infinita de: seqir, de
querer sor útil, de amar o próximo e como ninguém. se
;lil;l-ãl, ;ãl, ãiii, êlé amar o. próximo e como.piqgyÉp} :e
faer presente.'Apreciador de .carne e do ianctT.do
;ãiãbde=, do feijão tropeito do LÚ., das pizza? do Sho-

ping. Preocupado. saudoso, son . .... . . ..--u--- ' -' ''''-' " '' lados' e defensor da
boa amizade 'Apreciador da lua, das .estrelas e de
uma boa música e sobreüido amante do Handebol..e
da Natação. Vaqueiro inveterado, tanto quanto gali-

Esse é o Bel, menino, homem, "gente".
nha

Dezoho horas no calçadão de Viçosa-MG. Quem está
lá? Exatamente, o baixinho simpático e responsável,
com seu óculos escurso, cobrindo um pedacinho do
céu que são seus olhos. Espera ansioso. o momento
do colocar em prática uma de suas habilidades, que é
deixar as pessoas musculosasl Ah! Quem vai esque-
cer o filhinho branco de Pedrinha? Sempre disposto a
ajudar, reclamando do excesso de.massla de.algumas
académicas mas monitorias de Ginástica Olímpica.
Todo Bonzinho, andava pelo campus sempre com
pressa. exibindo a sua camisa de Musculação e sua
bike inseparável. Nas paqueras que surgiam, em es-
pecial Juiz de Fora, um porta voz fazia as especu-
lações deixando-o vermelhinha de vergonha. Caro
companheiros Vamos torcer par! que você herde a
Cadeira de Ginástica Olímpica. Com certeza você fi-
cou na nossa vida de mortais, reversóes. rondadas,

Um beijo cheio de saudades111
etc

ENDEREÇO: Rua Paulo Frontin, 145
Censo
Tel.: 721 -3378
CURVELO-MG

ENDEREÇO: Rua Artur Bemardg!,.34 42
' 36570-000 - VIÇOSA-MG

Tel.: 891 -1809
ENDEREÇO Rua China, 43

Retiro
27275 - VOLTA REDONDA-RJ
Tel.: (0243) 46-4578

ENDEREÇO: Rua ArgeuRezende, 518
' 29780 - SAO GABRIEL DA PALHA-ES

Tel.: (027) 727-1539
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MARISE VIANA MACIEL
(Cubu)

SIMONE DE OLIVEIRA MARQUES
(Super)a

Em 86, veio diretamente do Texas City para Vbosa
enfrentar o curtinho. Uma menina alegre, desconfiada
e sobntudo observadora. Juntou-se à turma de sua
cidade e durante as aulas sentava-se bem lá no alto.
Demorou dois anos para passar no vestibular e, enfim,
passou para Educação Física, embora tivesse a pre-
tensão de tentar NuViçáo.
Com um perfil de atleta, sempre se deu bem nos es-
porões, a cada ano representava Viçosa no Jimi em
uma modalidade dlerente. No Jiefs, participava de
todos os esportes, também não é para menos, pois ti-
nha que conservar o nome da famHla Viaja. Durante
as aulas, sempre disputou as últimas carteiras, que
quase sempre estavam ocupadas pela JÕ. Os seus
comentários durante as aulas eram os mais esperados
e sempre terminavam em sonoras gargalhadas. Nos
horários vagos, não era difícil encontra-la: se não esü -
veste na bibliotequinha, certamente estaria no Bigo-
de. Ai Marise, pode ter certeza de que jamais esque-
ceremos do seu irreverente bom-humor e muitas sau-
dades írá deixar.

TÚLIO CARLOS MOTA TEIXEIRA
(Túlio Cardos)SILVÂNIA A. DE FREITAS

(su)

Um dia a vi passando em sua bbicleta (amiga inse-
parável). AÍ. alguém falou para mim que a moça era
supinpa com os Levantamentos de Peso. Eu fiquei de
queixo caídos Ainda mais quando üve a oportunidade
de conhece-la melhor. Admirei tanto seu jeito meigo e
inteligente que logo a comparei com a "SMURFÉT"
principalmente quando, nas aulas de Futebol. ela ar:
regalava seus grandes olhos no momento de um gol.
O seu jeito é decidido e apesar de ser ilha única é
desprendida, independente e gosta de se virar sozi-
nha. Mas. sempre sobra uma caretinha para falar da
saudade da mamãe.
Ah Slmonel Você com certeza deixará saudades aqui
nos nossos cora;ções, principalmente quando ficáva-
mos discutindo e analisando famosas obras literárias
nacionais e internacionais nas aulas de Básquete.
Esperamos que nessa nova jornada você incremente
cada vez mais sua bagagem de conhecimentos e con -
!iga chegar à felicidade e às suas aspirações.
De tudo farei para que você seja feliz. A minha torcida,
apesar de pequena, é toda sua e, quando estiver no
alto da carreira, lá estarei para aplaudi-la.

Com o jeRinho simples da gente mineira, chegou de
Rio Pomba um garotão de olhos verdes, poro atlético
pra ninguém bota defeito e dono de um sorriso franco
e encantador.
Bonito e com um belo par de pemas, conquistou, mas
não foi conquistado. Esse pequeno menino grande,
encantou com o seu violão. mas ficou famoso através
de suas homéricas brigas com a J6, mesmo assim, fo-
ram Inseparáveis durante todo o cubo. Sua compa-
nheira mais fiel foi a mochila, que ele não deixava nem
aos domingos. Estudioso? Parece que é, pois quem
não se lembra de suas caminhadas pela UFV, de olho
em suas muitas folhinhas de resumo. Preocupado
sempre com as provas e trabalhos, vivia sempre en-
costado em cantos da quadra, tentanto decorar todo o
material. Festas, raramente frequentava, mas quando
se tratava de Luar, subida em torres e acampamentos
em cachoeiras, lá estava ele. No começo do curso, ir a
frente da tumba apresentar trabalho, nem pensará
E Túlio, quem não te conhece que te compre. Quando
está no meio de amigos, esquece a timidez. A turma
não dispensa sua companhia.
Vai deixar saudades. Felicidades agora e sempre.

'Antes de ser brasileira. em mineira e antes de ser mi-
neira era ouropretana". Esta frase ela sempre dizia.
Apaixonada pela famnia, falava em todos (D. Tereza.
seu Zé Bens a Xayane): o dia inteiro. Viçosa, o seu
suplício. O curso. sua paixão. Não admitia ofensas-
EFI. EFI. EFl!! !
Jogava nos JIEF'S, era mestria e tonedora. Fazia tu-
do com muito entusiasmo. Seus Ídolos eram Checo.
Elis e um jogador de Handebol. Paixão resolvida só no
final do curso. Com seu jeito crRico-quesüonador,
quando era agredida, respondia à altura e na cara da
vítima que ficava paralisada diante de tanto argumen-
to. Isto Udo sem perder a classe, é lógicos Dona de um
grande bom-senso, chamle e inteligência, era assim
na briga e no amor.
Amores estes. discretos. SÓ os Íntimos conheciam os
segredos desta gata que nunca saía ou fa às festas.
Como proãssional, competente e consciente, amiga
atenciosa. deixará muibs saudadesl
Mas quem quiser encontra-la é só ir a OURO PRETO.
Um beijo carinhoso e gostoso pra mineira, mtneiríssi-
ma, Silvanissima. Que deixa na nossa lembrança o
seu sorriso franco e bonitos l l l l l

ENDEREÇO: Rua Aurélio Magalhães, l lO
36580-000 - TEIXEIRAS-MG
Tel.: (031) 895-1267

ENDEREÇO: Av. Champagnat 975/205
Centro Vila Velha
291 00 - VILA VELHA-ES
Tel.: (027) 229-5967 ENDEREÇO: Av. Dr. José Neves, 545

Censo
361 80 - RIO POMBA-MG
Tel.: (32) 571 -1 141

ENDEREÇO: Rua Jogo Pedra da Silva, 469
35400 - OURO PRETO-MG
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ERNANNE JOSÉ XAVIER COSTA
(Naninho. Nevão, Gul)

O Ernanne, mais conhecido como Nega) entro a "ga-
lera" e Naninho ente as gaba. chegou na UFV pedi-
do como todo calouto. Táo logo adaptou-w. começou
a "Malandrear". chegando a intoduzí ente os Fbioos
algunus palavras novas como: "Violento" e 'agiliza-
da". Devido a algumas caractedsücas próprias da ma-
landragem, como por exemplo, dw nó em pingo d'á-
gua, a galera da fbica logo o denominou de 'Negág
Enrolado". Era comum. desde anho, ouvi a frase Õ
negro enrolado, $õ!" Usando o método do Russo
Gambiróvisky(criador da famosa "gambialra') e do
checo Sivirovbky. rapidamerHe limou-se um fbico
experimental Mas depois de muitas 'cantadas ajoató-
riaÉ" fol isgado por uma Bananeira(mineia do Nome
de Minas) e. hoje, é um saio candidato a pai de famí-
lia, dando assim continuidade à 'Raça

ISNARD DOMINGOS FERRAZ
(Nana. Nanabliano, Nativão)

No fim da década de 60. a mob6polo Sáo Miguel do
Anb se encantava em festa, pois nascem umã crian-
ça predestinada a revolucionar a ciénda(em paíücular
a fbica). Ainda na infância. mudou-se para viçosa.
limando-se um nalváo. Apó! uma adoleàcéncia qua-
se nomal ingressou na UFV e. durante sua gra-
duação, evolucionou a «siga o a matemática cdín o
desenvolvimento do operador nanabliano o. poslo-
rfolmonb, a dncoborb de mais uma paíMcula do nú-
cleo aHmico. o nanákton.
Apesn de tudo, esse pequeno natávol é muito querido
ante os amigos.
bnard siga om rente. de cabeça oigulda pua as bw-
rokas que irá encantar. superando
pm superou.
Te dosejanns muitas felicidades

ENDEREÇO: Rua Dr. Arthur Locher, 385
Manejo
27500 - RESENDE-RJ

ENDEREÇO: Rua das Escolas. 151
Baixo Concebão
36570-000 - VIÇOSA-MG



CARLOS EDUARDO DA SALVA TAVARES
(Caê, Caelano-Djavan. Cada)

Carioca de "X-The-Phora". sua alergia o fez atacar
na perenca, trazendo consigo seu arsenal de surf e
võléi de praia Logo após sua chegada, foi isgado pe-
la pica-couve de sua vida, vida esb conturbada com
diversas festas de penetra, ltladas de bóia na casa da
sogra e tentathas de suicídio na gampa de uma certa
mobilete dourada.
Seu espírito aventureko, féz oom que ele tentasse bei-
jar o chão algumas vezes, conseguindo algumas a
bordo da DT l ãO da companheira de aventuras.
Dono de um corpo alético e sensual, passou boa par-
te do curso brigando com a barriguinh%.sonhando.em
um dia ser carão os seus amigos Juju Pontinho e Mar-
mlão. o gamnháo.
Olmbta, seu maior medo é de náo arrumar emprego
pam vir buscar sua noivinha, que o es&rá esperando,
pedalando pela nta da UFV.
Aíé breve. I'chau Caê!! Seus olhinhos verdes váo dei-
xar saudades aqui. Sorte.

BACHARÉIS EM mFORMÁnCA
CARLOS NEVES LENZ CASAR

(Neves, Chames Show, Doidáo)

Nascido an Sáo Gonçalo. perto da Rio- Nherói, otimi-
zou seu parto não dando üabalho ao médico.
Quando calouro, deu uma lição de educa;áo nas seus
sogros. Foi mau11
Devagar. Quase Parando. fbi atingindo covatdemente
no coração pela Quase Andando.
Convidado para um almoço, não acelerou e, por isso,
fiou sem sobremessa.
Esbrçado, I'abalhador e dono de um raciocínio prodi-
gioso tem tudo para se dar bem. Soro l

ENDEREÇO: Rua Sana Antõnio, 524/1 02
Tens.:(032) 232-41 99/21 2-0472
36025 - JUE DE FORA-MG

ANDERSON GOLES RIBEIRO
(Sss, Alf. Agr)

ENDEREÇO Rua 1 3 de maio. 940
Tel.: (038) 621 :2545
3WÜ - JhNUÁRIA-MG

Baiana de Januária, a tês coqueiros de Minas, só co-
nhecia jegue e pau-de-arara, por isso chegando aqui.
arriou nas quatro pelo GTS e por bbela pela dona de-
le. Sonhando em ser locutor de rádio e cantor de ak;o-
va, gravou uma fiü declarando seu amor, inspirando-
se no Cid Moreira.
Emotivo ao exbemo, chorou aos pés, digo às rodas do
nosso homenageado por um simples A hhhl Pestati-
vo, sempre esteve disposto a ajudar seus colegas.
Todos os seus amigos levaram Playboy para o ba-
nheiro, mas ele, como bom aluno que sempre foi, le-
vava Micromundo, Byte, PCs Mundo e afins para seu

PolRico nab, procurando sempre agradar gagos e
üoianos, postulou a célebn frase, atualmente. muro
difundida: "Não sou a lavor nem contra, muito pelo
conlráüol"
Apesar de pequeno no tamanho. brnou-se o maior
PUXA" da saía, mas, mesmo assim, nós, seus ami-

gos, desejamos um "SACO" de lélicldades.

raz a'

ENDEREÇO: Rua São Bartolomeu, 99
28050 - CAMPOS-RJ
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CLAYTON JOSÉ SOUZA REIS ELEN CAMllA MILAGRES
(Camile)V Nascido a 09/07/68 em Ubá-MG. quando criança, não

demonsüava interesse em seguir estudos de nÃ/el su -
perior.. pds sonhava ser somente um grande despor-
üsla. Com o passar do limpo. suas idéias foram mu-
dando e decidiu restar vnübular para Engenharia
Civil, obtendo êxtk). Porém. logo seriüu que o seu in-
teresse pelo curso de Informáica aumefitava. sendo
assim, prestou novo vesübular, conseguindo mudar de
cHiBo. No decorrer de sua vida académica, sempre
obbve.bons resulbdos. Fnib de sua dedicação e per-
sistência. conseguiu. inclusive. ser aprovado em um
concurso de mon broa.

Nascida em Juk cb Fora. veio cedo para Viçosa, as-
sumindo com orgulho a posição de 'nâtúa
Inimiga da rotina, inovava sempre, até a si própria: era
impossível prever a cor de seus cabelos na próxima
aula Quando icávamos na expecütiva de uma raiva,
loira ou morena... não aparecia para a aula. Aquele
que se aventurava para saber seu paradeiro. ouvia a
famosa ttase: "Não sei se está no voley, ou no está-
gio. quem sabe nas orações. ou foi estudar, ou pas-
sear com a cachorlinha, ou ginástica...
Apaixomu-se pór um cearense que conseguiu
mano-la ruiva por um templo, além de sequestã-la
para o Nordesb...
Mas, louca de saudade. ela voltou e decidida a se
formar. fez todas as matérias do culto em 2 semestns.
Com finta competênda, seu sucesso profissional está
garantido. Mesmo assim, desejamos a essa colega
adativa, tudo de melhor.

ELTON JOSÉ DA SILVA
(Bubaldo, Lumbraga, Zé da Sida)DEITE KUSUOKI SHIROZONO

Em pleno jnvemo de 81 . chega an Viçosa uma japo-
nesinha tímida e silenciosa. Depois 'de passar por
quase lidas as insütuíçóes de ensino(Colégio de Vi-
çosa, Coluni-.). consegue uma vaga na tIFV para
Maümálca. Porém. passado um aria de curso. "se
encheu" e fez vestíbular para Infomiáüca Daf pra tfen-
te, nem tudo lbí santidade. Houve época qué até de
daR ela sg vestia. Em "chegada" em festas. Náo per-
dia uma. E claro. sempre aã)mpanhada de suas inse-
paráveis amigas. Arrasadora de corações. Talvez es-
se seja o termo que melhor se aplique a ela. Mas...
corno tudo que tem um início também tem um anal.
acabaram-se um dia as festas, as noitadas, as paque-
ras... tudo por culpa da cegonha. que resotvéu che-
gar. um pouco cedo demais. Ela foi isgada por um jun-
diaiense de cabelos brancos e pinta de galã. Hoje,
depois de ll anos de viçosa. essa japonesa, já sb:
nhom e máe de duas tíndbs fil hinhas. paro, debcando
ern lidos a saudade desse custo meigo e esse sempre
presente otlnbmo na voz. vá em paz, Dele. Mais
uma vez. tenha a certeza de que pode sempre vencer,
setnpre conseguir. Você vai conseguir!

Desconterúe com a vida pacata no interior do Norte de
Minam . este montesclamnse decidiu vir para a Terra
Promelda Desbocada. espirituoso e bem-humorado.
náo conseguiu, no início. adaptar-se. devido às di=
urgências com o R.U. pds lá náo serviam licor de
peque, Game de sol. farinha e oub'as iguarias típicas de
sua ngião. Mas acabou sobrevivendo, graças às fa-
mosas rapaduras que comprava na Feia dà Av. Sh.
Rira. da qual erq teqüentador assíduo (inclusive do
FIPerama): MeCiVssfmo aluno, chegou à ser monkor
lvê $e podem)... Responsávell como'só ele. chegava
bontialmente" ao laboratório. onde enoontravaÜma
muHdão enfurecida que o esperava. Mesmo com a
sua vida massacmnte de Infarmáüca, arranjava tempo
para as farras(que náo eram poucas) e até pralcou
alguns esportes, ando destaque espacial empetoca,
"lambada" e halterocopismo.
ERon, você será sempre lembrado por lidos nós. Con-
tinue assim e tenha certeza que o sucesso será uma
conseqü ência lógica.
PAZ E ALEGRIA. Você merecelll Assinam: Seus com-
l)anhetros de Curto! deus amigos do CR, amigos de
farra, bares... AMIGOS ETERNOS. '

ENDEREÇO: Rua Fama. José R. Andrade, 71 6/301
Baixo Jardim Glória
TeL: (032) 532-3672
365(D - UBÀ-MG

ENDEREÇO: Rua da Mantiqueíra, 82
Bairro Jogo Brás
Tel.: 891 -2869
36570-000 - VIÇOSA-MG

ENDEREÇO Sítio Oriente
Bairro Carrego dos Moinhos
36550 -COIR®RA-MG

ENDE REÇO: Rua Diamante, 83
Tel.: (038) 221 -3116
39400 - MON'nS CLAROS-MG



HELDER DE AMORIM MENDES
(Lumbliga, Divino, Boião)

JÚLIO CÉSAR PINTO BORGES
IJuju Pinlnho, Suçu, Hugo)

Um verme conhecido como lum&igão, veio a Viçosa
com o muito de aumentar seu conhecimento e no en-
tarlo, agrediu. Festas, bailes, cervejas e mulheres R)-
mm constantes em seus primeiros semestes, mas a
partir do dia em que conheceu seu sweet lave cearen-
se, se en8egou de corpo e alma.
Os nordestinos se amaram uma constante em sua vi-
da, chegando até a encher o saco dos amigos. Passou
uma fase de três mosqueteiros, onde sempre era en-
oonüado com mais dois "homens'', o que gerou muitos
falatórios. Muitos amigos @ntaram leva-lo ao caminho
do nada, mas ele como rapaz de personalkiade forte,
se acusou, limando-se chorão e puxa saco.
No final do Curso, se alienou completamente do mun-
do, boicohndo todo tipo de evento em prol de sua noi-
va e dedicação plena ao Curso. Sua vida.esportúa foi
marcada por c(inüisóes, choques anal lálicos e, em
cada atividade. uma frescura de bichinha.
Durante sua vida académica, várias vezes se queslo-
nava onde estariam seus pertences. Porém. nunca
esqueceu de seus grandes amigos, os quais. sempre
possuíam nomes exóticos: Mamãs, Inhonho, Gasman,
Valdomiro e Ruâáo.

JOAQUIM EUDES MENDES GOMIDE
(Kim, Porhiguês, Joa-Kim) O garanhão da h.irmã veio ao mundo no haras de Ca-

taguases.
Eãe menino, além de garanhão, foi o Crista. Ele, não
se revelando. revelou-se um "santo".
Santo". mas nem tanto. Não ganhou dinheiro com

perfume, porque não quis. Compradores para a água
de seu banho tinha aos montes. O hangar para guar-
dar seus t)rpedos faz inveja até aos EUA.
Tímido quando chegou aqui; agora, nem os seus pais
o reconhecem mais. Passou a capobr canos, limar
porres homéãcos e pregar posters suspeitos no quar-

Sua sorte é que não passou para vigilante do BB. pois
iria ser difícil achar um quepe do seu tamanho.
Até mais.

10

Ç

Vindo de Portugal na nau de Cabras, acabou sendo
desovado em Viçosa. Ficará tão célebre por suas per-
gunhs peroladas, quarto sua alma gémea, pelas pia-
das sem graça. Conseguiu, não pergunbm como.
confundir uma árvore corri um õnibus. Isto porque ele
usa óculos e não estava bêbado. Discuto como uma
bigoma e sutil como uma divisão panzer, será lembra-
do também pelas suas frases mau colocadas, pelos
comentários fora-de-hora e pela sua cara de pau.
Suas qualidades mais admiradas pelos colegas são:
Fabalhador (braçal). esforçado (no banheiro) e eq uili-
brado (desde qiie esteja' deüado no chão). Exímio
mergulhador, mergulhou do segundo andar no vazio.
para fugir de um banho, e depois ganhou um mergu-
lho no bebedouro de cavalos. Para comprovar sua
perícia, mergulhou no fosso do coreto da praça de Vi-
çosa no dia da marcha de Nko Lopes (local também
conhecido como mijódromo). Após este grande feito,
chegou ao auge mergulhando no asfalto com uma mo-

Assim foi o resumo da vida do nosso amigo Kim em Vi-
çosa. Desejamos para ele um mergulho na sorte e no
SUCBSO.

b

LEONARDO CASSUNDÉ LIBERATO
(Colalna, Robusb)

Colatinense de ascendênda cearense, nsultou nesta
fígum atípica. Devido a seu apego à famnia, aportou
em Viçosa ü'azendo em sua bagagem: prima, irmã,
prima ê eb.- Logo na sua primeira Naco Lopes revelou
sua quase verdadeira vocação viúva negra. Regene-
rou -se .
Resolveu junbr à sua bagagem mais algumas "con-
cubinas", fundando. assim, um hanm (que como diz o
po-\ro, de grande pobncial). Devido às suas intensas
atividades de sultão, poderoso e onipotente. abdi-
cou-se da vida social. Graças à suas noites e noites
de sono perdido era totalmente conta as aulas das

Finalmenb, após tantas e antas rugas de preocu-
pação surgidas, consegu há formar. Agora, será que
Üai' embora? Se lbr, levará consigo sua segunda
paixão: seu micro.
geu lugar podo ser preenchido, mas, oom certeza
insubstituh/el.

sete

é

ENDE REÇO: Av. Arthur Cruz, 315
Centro
Tel.: (032) 421-2369
H77Ó - CATAGUASES-MG

ENDEREÇO: Rua Porffrio dos Santos, 55
Tel.: (030 743-1269
368a -000 - DIVINO-MG ENDEREÇO: Rua Bélgica. 88

Jardm Casa Branca
Tel.: (031) 531 -2948
32550-000 - BETA-MG

ENDEREÇO: Rua Humbato de Campos, 368
Cento
Tel.: (027) 722-4896
297QO - COLAnNA-ES
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LUU RODRIGO CUNHA MOURA
(Nanon, Baby, Perbsimo)

IARCELO PEREIRA ELLAS
(Shexd)

Natural do BH. osb jovem bm uma habilidade bra do
comum pam adestar canos. O sou vai diroto pra
Ervália.
Na Ifonb dos ouübos, ora um anjnho, mas na verdade
é o bnor das menininhas da região e ümbém abr de
fikne pomográfico.
Adiando os oosUlnns da ngiáo. cosülma levar seu
material escolar om uma sela do couro. abandonando
a velha mochilado hoavy-mdal.
Dumnb a Dcpó de Viçosa, teve seu nome ouvido a to-
do momento nos ako-falan©sl Disseram que ele ora
rebrdado o tinha se perdido.
Ganhando vaias kmáos no primo semesVe. náo de-
rnonsüou ciúmes. Por isso, todos nós. seus meninos
átomos, íamos SBnlr saudados.

Emergindo das águas do Panbml pna cursar o 3Ç
Colegial em Viçosa. foi imediabmente identHicado
corno Shexeb por seus hábitos Shexelenbs. Garob
amido e estudioso, morou na Anarquia, república onde
viveu os seus melhores momentos. Certo dia, ao con-
sumir demasiadamente "Guamná". desejou dosfiutar
da ameixeira do vbjnhol desabando oom uma laca
madura olhado abafo. Ém outra ocasião. confiando
em sua habilidade prática, não pamitfu que ninguém
chamasse o enganador para um significante reparo na
cozinha. Diz ele: 'Disso eu entendo".(Moral da his6-
óa quem com romeira fere, com tomeis será ferido).
Por fim, em fevereiro de 91. conheceu aquela que viria
a ser a sua grande paixão (TINA). Para os mais ínti-
mos confessou: "Esta será a mãe de meus narigudi-
nhos! 11 E quando Ihe pergunüvam qual seria o tipo de
paro, dizia: 'Prá que cesariana??? Se passar o nariz,
o resb é fácill 1l Esb é a paro de sua vida em Viçosa.

MARCELO MIRANDA RIBEIRO
(Come-quieto. Miranda)

'Playbokinho" da meü'ópole Guiricema, aportou em
Viçosa ainda nenenzinho em 85, entanto no COLU-
NI. Desconfiado e chorão, sanpre aclamava dos mui-
bs trabalhos e provas que linha que fazer. mas mes-
mo assim. foi um dos CDFs de sua tumba. Sempre ca-
lado. nvelava sua verdadeira personalHade(gozam)r
e mdherengo) em seus inúmeros portes vividos nos
chunasoos, Nico Lopes e noitadas no Leão.
Ege foi ouve que tomou banho de mel e usou açúcar
no lugar do hk)o. Doce desb jeito, deixou com a boca
melada muitas gatinhas aqui. Durarle uma viagem,
ostentou, na tlente de seus amigos, um de seus
loféus
Sdreu a slhdnme do marido tardo. Durante sua per-
manência aqui revelou, dumnb um momento de cri-
se, um segredo para um amigo. Na sua inocência,
pensou que sou segndo estava guardado. Tolinho.
Foi descobrir que todo mundo sabia, só dois anos de-

Esta foi a hbtória do nosso amigo Miranda. Nós. como
eq)edadons, desejamos-lhes muito macatráo, su-
cesso e felicidades.

POS

IARCO TÚLIO DE OLIVEIRA VALENTE
(MTV, Manco Turhg)

Foi em Paula Cândida que Veio ao mundo este meni-
no, que já no venln de sua máe demonstrava bon-
mas e. no berçário. começou a passar os rascunhos
para a moçaKla. Mab tarde. mudou-se para vbosa,
onde. osüidando no COLUNI, foi aproveKlo com lõuvoi
em um teso psicotécnico.
Adorado pelo sou pai lógico, foi o mais aplicado aluno
de sua himia. Realçou Indusive uma viagem de avião
para um oongnsso em Sanbs(junto com o papal lógi-
co. é claro).
finalmente, na prorrogação, desenpaou o jogo.
É com carinho que a nossa Urna ntá homenagean-
do-o por sua amizade. nspelb e paciência can os
colegas. Parabéns e felicidades.

ENDEREÇO: Condomínio Bosque Acamart. 28
Te1.: (031) 891 -3420
36570-0n - MÇOSA-MG

ENDEREÇO: RuaJoáo Silva, 793
Conto
TeL: (067) 5?1 -2878
79600 - TREM LAGOAS-MS

ENDEREÇO: Rua Dt. Censo Machado. 22
36525 - GUIRCEMA..MG

ENDEREÇO Rua Vaz de Meio. 57/801
To1.: (031) 891 -1051
36570-000 - VÇOSA-MG



MóNtCA FONTES LADEIRA
(Secntária)

ROGARIA DE ALMEIDA TOTINI
(Han, Mbo Preb, RÓ) q'

Índia de BH. náo esperou expedição da FUNAI pna
sair do "Fazendáo llumhado' e ir à praia, muito me-
nos para Viçosa.
Náo' arumou um Cebolinha, mas arranjou um Juninho
que a levou pam a Tribo Nativa. o que a fêz voltar às
origens. Por livre e espontânea.pressão, aceitou gue
suã vocação era a dé secretária, sendo promovida,
mab tardo. à Base de Conhecimento e Fotocópias.
Mesmo formanda, náo conseguiu fugir ao seu destino
Q tói a secnüria da Comissão de Formatura
Dona de um irribnte hábil de ser atganüada, criou a
casa Mãe Mónica, ponto de encorüo e socorro da ga-
lera, todos muib folgados, por sinall
Nós ficamos táo maÍ acosüimados que já esUmos pre-
vendo os galhos que ela ká quebrar no BB, seu futuro
emprego
Formada, será nsponsável pelas reuniões da sua
turma e al nós, seus amigos, poderemos renovar os
vãos de soro e blicidade que desejamos agora.

No começo, por acidente de percurso, caiu em Enge-
nharia Civil. onde, sem deixar escapar a oportunida-
de, aproveitou o embak) para 'estudar" os engenhei-
ros. iliga-se todos: agrónomos, Horestais. civis. etc,
eb. Sem discriminação pelos outros cursos. mudou-se
para infomáüca, náo debando de aplicar testes pnli-
minates em "colunáveis". Nunca matou aula, apenas
náo as assola. Estudo e PVA. só na hora da prova.
Fnqüenbva mesmo em a Papelaria Sáo José, tor:
nando-se sócia maioritária. Os lucros do xerox só
aproveitava 50 min. antes da prova E nlre investidas
db ensinar lambada ao retirante do Estado de São
Paulo, cheio de pompa, botando banca com o Juca
Bala, pensou qué iria conquistar. E foi pá.- puf! Eis
uma nova cidgdá paulista! RÓ e RÓ. Hare e Wilbour.
não imporá! É só mutb lave! E entre farrase beijos. a
nossa AÓ continua sempre dando o seu ficado nos te-
clados e na alegria, na amizade e no amor. Felicida-
de-. .alegria.. saTiso.:.. comunicação- aué.- Tudo
isso é a bossa RÓ e a Hare. Te vejo amanha e sem-
pre. De ressaca! e dá-lhe Ró!

SANDRO BRAGATTO SANTOS COSTA
(Bocáo, Executho de Fronteira. Pasbr Belga)

Concebido em Colalna vdo para Viçosa fazer curti-
nho no Coluna Querido Unto pelas professoras. que
elas brlamm suborno-lo com uma dança na Cabana,
mas ele que náo gosta de 'tolos'. preferiu se retinir de
fininho.
Em sua época de caloso, unha manias basbnte pe-
culiares como carngar sua maninha no colo pela Uni-
vasidade afora(sem nenhuma intenção de incesto; ou
simplesmente fazer serenatas pela madrugada que
rendiam até baldes d'água
Num churrasco da informática, arranjou um emprego
de Pilob do Testes da Fiar tendo na éua caldeira duas
demolições de um Elba Náo contente em consertar o
carro. resolveu conserto a dona, mas nesta se deu
mal. Era porque ela náo contava oom uma chantagan
deslavada da Floquínha que fingia morrer. mangar,
tossir só para ele não ir embora
Ídolo nacional, teve vários discípulos bis como Nazi
Nadas. P.C. Fatias o ouros. Executivo, conseguiu dâr
rageiras na Cara e no Bradesco ao mesmo tempo.
Ficará rico se sua ex-axial namorada colocar seu
dodáo no lugar.
Seus amigos Ihe desejam muita solto e felicidade.

RENATA MILAGRES
(Remata)

Mesmo nascida no Rio de Janeiro. logo adquiriu o jei-
tinho mineiro: quietinha, calada, mas-. Mistério-.
Dona da frase "Pressa? Prá quê?, servia de relógio
para a tumba: Para a aula das 8 hs, se ela entrava na
sala, anal de que eram 8:15. Mas as boas notas oom-
provavam que a pressa é inimiga da perfeição.
Apesar de não praticar esportes, disputava com sua
irmã aüeb os 1 00 melros rasos até o carro depois das
aulas. pois a última a chegar ficaria a ver navios! .
Veio de Brasnia, um personagem ilusle desta história:
o Renal, namorado legal. que sempre emprestava
çeu som para os nossos chunasoos.
À Renais desejamos um grande sucesso profissional,
pois se ela nãotiver. o qué será de nós?

ENDEREÇO: Av. Santa Ríü, 82' Tel.: 891 -4478
36570-000 - WÇOSA-MG ENDEREÇO: Rua Caralbas. 232

Tel.: (031) 881 -1225
35430 - PONTE NOVA-MG

ENDEREÇO: Rua da Manüqueira, 82
Baixo Jogo Brás
TeL: (031) 891 -2869
3657ó-000 - VIÇOSA-MG

ENDEREÇO: Rua Sáo Salvador, 83
Manga
TeL: (027) 722-5443
29700 - COLATINA-ES
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CLÉLIA ROQUE DIAS
(Clélia Bernardes, Clelinha. Patty Pimenünha)

A quase nativa Clélia chegou em Viçosa nos meados
dos anos oRenta, proveniente de lpatínga onde deixou
a mãezinha e paninho. Desde o início do curso, já uü-
lkava os contiedmentos matemáticos. Em uma certa
ocasião especial fez questão de dividir um sorvete de
dois lidos em duas partes "mililitamente" iguais. E por
falar em curso... aluna aplicada, como ela, nunca se
viu. inventou até um método de estudo: após uns lO
min. de leitura, enbava em ''meditação profunda" que
se prolongava até o dia seguinte.
A Êoqueira, que por sinal tem evidências no nome,
quasetoi expuba da repúblba, porque insistia em ou-
vir RUSH enquanto as meninas queriam persuada-la.a
ouvir músha gospel. Na verdade, a música qug elq
espera ouvir é a marcha nupcial. só que esta o Bens
ainda não bca. Mas, para garanti que um dia ele to-
cará, ela pretende Hcar em Viçosa
Sorte nossa!! !

BAC] MATEMÁTICA

ENDEREÇO: Rua Guatemala, 61
Baixo Caril
TeL: (03T) 821 -7362
3516Ó-lOã - IPATINGA-MG
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CÁSSIUS KLAY NASCIMENTO
(O Bonitão, Huno, Mohamad)e

Esta é a história do homem que abandonou as mulhe-
res para vencer na Química. E começa com a chegada
de um calouro desesperado, de calção e alpargatas,
que veio ninguém sabe de onde. uns dêem que é mi-
neiro. outros sergipano e até rondonlano, mas ele
apenas diz que é cidadão do mundo.
E por que não falar das meninas? Quantas e quantas,
sempre a suspirar, apaixonadas pelo inefável e ele
nem dava bola Dizem que tem coração de pedra, mas
bso é uma inverdade pois o nosso amigo tem uma
amante: a vida, a quem ele ama profundameMe. Além
disso, ole mesmo diz que sempre está só, porque é
apaixonado por todas as mulheres e não quer ser in-

O apelido dado por alguns, Mohamad. confundia os
novos, pois a cruz no pelo dizia ser cristão e o apeli-
do, para muros, é nome mulçumano. Neste rolo enro-
lado de alguma coisa, unha-se certeza, crbtáo ou
mulçumano, ele era defensor da inabalável "Branqui-
nha", doendo sempre: "gringo toma Whisky brasileiro
que é brníleiro toma pinga".

JU

EVAN IA GERALDA SILVA
IPulkéHa)

Evânia, género Evanidae-. famHia PUL para os ccP-
nhecidos e mais avbados, por mais que ela não goste
e refere o apelido.
Mas-. tem coisa mais doce que Pul? menina tão deli-
cada, de gestos tímidos, que galgou anos nesta ben-
dita UFV. Veio para cá para fazer Química (o eu odeio
Química), trabalhar no bandeijão, morar no alojamen-
to. namorar o Newbn e reclamar das coisas. Eta me-
nina que reclama sól No começo, tói muro dtfbil e de-
pois piorou-. mas o fim chegou e, agora, tudo fica
mais fácil (menos uma tal Fbica al.. mas isto é deta-

Então é isso af: "Pul - de Minas à N.Y." Maior suces-
so de bilheteria e público, mas não adianta pedir bis,
pois graduação em Química na UFV. nunca maisl Da-
qui prá ltenh é ouro nRel e a Pul merece muita coisa

Valeu Geralda'! Agora é bola prá frente, que o jogo
continua e este foi sáo lç tempo.

Ihe)

boaENDEREÇO: Aloj. Novo 834 UFV
Tel.: 899-2357
36570-000 - VIÇOSA-MG

ANA CRISTINA LANNA
(Anninha, Crb)

ENDEREÇO: Rua Games Barbosa, 601
36570-000 - VIÇOSA-MG

ENDEREÇO: Rua Alexandrina Figueiredo, 521
Tel.: 221 -0630
35500 - VIÇOSA-MG

Ao chegar em Viçosa, essa menina de uma cidade do
interior(Río Doce). pensava que a vida de estudante
era moleza, só festa!-. Lambada sempre foi o seu for-
b. E a cervejinha? Desta nem se fala, sempre estava
em ptimelro plano. Mas sempre que apiontava algu-
ma, falava que nunca mab iria beber, desde que nin-
guém a convidasse para uma festa.. Tem cabimento?
Com o tempo, foi encontando pessoas cuja pakáo
en o esüido e se deixou influenciar por elas, até que a
nossa querida Anninha decidiu mudar radicalmente
sua vida: antes fechava o$ bares.- Depois passou a
fechar a bibllobca! Não satisfeita. passou a dominar
as matérias de trás para frente. de rente para tás.
De seus anais de semana em Rio Doce. ela nunca
abriu. máo. Isso, até hoje, é uma interrogação. pois a
princípio, diz ela, é só pam descansar.. ' Esta história
sempre foi mal contada Mas, sem dúvida alguma,
sempre foi aquela pessoa meiga, carinhosa, enim, a
amiga que bdo mundo sonha ter.



GELSON ROSÉ ANDRANOE DA CONCEPÇÃO VANDERLÚCIA FONSECA DE PAULA
(Vandr, Branquinha)

Em 1988. chegava em Viçosa uma pessoa muro es-
pecial-. Um cãpixaba residente em eariacica, cidade
aH então pouco conhecida. Era considerado uma
pessoa ditêrente pois tinha os gostos mais variados:
êua paixão fa desde a qulmba até à músk)a erudita
Em teimas académicos, paradoxalmente podia ser
considerado o primeko e o último, isto é, embora fosse
o ne l da Química, por incrh/el que pareça, era o mais
acomodado da tuna fomanda. Sempre foi uma pes-
soa metódica, racional, perfeccionista e muib pon-
tual... entenda-se que era pontualmente aVasado! Há
algo de conlradiürio nbb? Em se tratando do.Gebog,
não. pois náo se esqueçam de que ele ora "difennte
Dlerénte até mesmo porque linha o maior prazer em
ensinar às pessoas tudo o que ele sabia.. íncHvol,
náo? Participava do Grupo de Flauüs da UFV, lói bol-
sista e monitor símultanearnente e olha que ainda so-
brava tempo para se diverti com os seus amigos mais
ÍMimos, nas festinhas que promoviam\
Temos cerbza de que ninguém o esqueceria e náo
gostaria de ser esquecido por esb pessoa incHvel.
amigo e oompanhebo de lidos.

GUSTAVO VENTORIM
(Nem, Gugu, Dimoxínil) Nossa querida Vander sempre fol vaidosa desde

criança. Sua preocupação com a beleza era excessi-
va, ao ponto de não se contentar em usar os cremes
simplesmente, mas também de digere-los, a im de ad-
quirir, mais rapidamente, seus efeitos benéicos. Co-
mo Ihe "dbseram". que fumar dava chame e shtus,
chegou cera vez a digerir um maço de cigarros, com a
maior classe, charol O fato é que, com tanb empenho,
Vander se superou a cada ano: aos 1 0 anos era boni-
ta: aos 1 5. tanslumbrante nos bailes da sociedade de
Canaái aos 1 7, simplesmente divina e foi quando in-
gressou com todo mérito na uFV no cuido de Qufmba
j1988). A convivência diária nos fez conhece-la real-
mente. Sempre dedicada, prestatúa, atencionsa e
amiga. Afinal de contas, Vander era uma pessoa real-
mente anormall Com o tempo, Vandor tomou-se re-
lapso por influência de um grupo de amigos veteranos.
TÕmoÜ-se, de fato, teqúentadora assídua dos bati -
nhos ao longo da PH Rolfs.- quem diriam
Vander, que você seja sempre esta pessoa fantástica
qüo é. Não se esqueça de nón

Gustavo é uma pessoa excepcional(no sentido de ser
muro cativante), mas apesar disso tem um defeito
grande: o de ser páo duro. Além disso, fechava a bj:
Õlioteca todas as nomes. CDF. náo é? A saga de NEM
caneçou em 1988, quando passou no vesübular e
rasparam seu escasso cabelo. Desde entãot ele nun -
ca mais foi o mesmo. Usou DIMOXINIL (Shpson),
mas de nada adianbu. Seu penteado é conhecido
pomo PARADAS DO ROCK(Placa Luminosa, Pamla-
mas e Heróis da Resistência). Seu meio de locomoção
é o fanuso TROVÃO VERDE, no qual bateu o recorde
mundial de andar da marcha ré. O Fusca é à gasoHna,
mas seu dono é movido a álcool mesmo. NEM é co-
nhecido pela mália da pinga de Cabelo, fazendo
inúmeros lkios para Viçosa, onde toma todas com a
GALERA DO MAL. Ouro ponb interessante da vida
de nosso amigo POUCA TELHA é a mania que elg
temqua dn cambalhotas depor de toma algumas. É
o chÓráo da galera, dizem as boas línguas. Vive re-
clamando de fará de dinheiro, mas osü sempre inves-
tindo e vondendo muamba paraguaia para os amigos.
escalpolando a galera.
É por essas o ousas que vamos sentir saudades. A
GALERA.

ENDEREÇO: Rua Jogo Coutinho Gomes, 22
Te1.: (027) 254-1238
291 40 - CAR l ACIMA-ES

ENDEREÇO: Rua Benevenulo Saraiva. 292
Baino Nova Era
36570-000 - VIÇOSA-MG

ENDEREÇO: Av. Nossa Senhorada Penha, 178
Tel.: (027) 542-1276
29360 - CASTELO-ES
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CAIO CASSIUS DE CARVALHO VALENTE
DE BARROS

(Gaulês, Dominó, Faralinho)

Menino que chegou em Viçosa oom seus 17 anos,
sendo estudante do Colégio Militar de Brasília, pene-
beu k)go como é bom a liberdade numa univesidade.
Como sempre, tinha facilidades de dormir nos lugares
mais diversos. sem se importar com que acontecia.
Nos encon80s com os amigos, era o que mais dormia.
Em casa, em encontrado no Hm das nomes dormindo
diante do prato ou nem mesmo dava tempo, pois o
macarrão queimava e ele apagava.
Atingiu seu auge em Viçosa quando foi observado um
leve declínio eh seus lábios. com algumas pingas já
se notava esse pequeno defeito que ia se pronuriciah-
do com o passar da noite, até ser lambido por cadelas
notu mas.
Uma noite de seu aniversário. ganhou um bêbado da
rodMária, de presente. trancada em seu quarto. 'Me-

Após um ano. ingnssou nos estudos pois sabia que
sem estudos não conseguiria alcançar o título due
sempre almejava de Engenheiro Agrícola. Espero que
oonünue na vida profissional sempre com este sonso
amigo e oom esta alegria Pois não ficará de bra na
vida profissional de engenheiro.

ti

CELSO EDUARDO LINS DE OLIVEIRA
(Chato, Mini Mandela, Mandelinha)

Apesar de carioca, brísollsta, do sotaque chiado e de
dizer ter vários anos de praia, adaptou-se razoavel-
mente bem ao fri.o e à umidade, sempre compensado
pelos.muitos amigos que soube cultivar. Dente algu-
mas das situações lastimáveis e quase lidbulas, du-
rante os anos de UFV, destacam-se: participação si-
deral Sá e Guarabira-87 (da qual só iomouconheci-
penb dias mab tarde); ébrio-filosofia: "meu coração
Hca dímhuído-."; festa do doze (Ouro-Preto 90) -- aka
velocidade seg.uida de escoriações e quebraduras.
amenbadas pelos bons tratos de uma bÓa enfermei:
ra;. Mulherengo! tendendo a conquistador barab(era
pré-Silvânia). esteve. por vezn(poucas). com 8 sorte
ao seu lado, principalmente em sé trantaiido de rifas e
baralho. Paíücipou intensivamente em atividades
académicas culturais, entre ousas, conquistando anti-
patias em quase todas. Esforçado e com muro jogo de
cintura soube conciliar ócio-marginalidade-engenha-
ria, sem deixar a peteca cair. Ão final de sua vida
académica, o futuro poderá Vazar a distância. mas
nunca o esquedmeto dos amigos e dos bons momen-
tos vividos nêste penada que oia se finda.

ENGEnHEIRos AGNcolAS

ALEXANDRE MARQUI
IJoiginho, Cupa-pau-açu, Huruká)

ENDEREÇO: Rua Monte Alverni, 71
Largo dos Barradas
TeL: 71.9-1862
NircRÓi-n=i' ENDEREÇO: Rua Chaves Fariam 230

Baixo Várzea
TERESOPOUS-RJNascido para penblhar. esse traição veio de Jundiaí

(conhecidíssimo baixo de São Paulo) estudar na UFV,
onde pretenderia cravar suas presas no pescoço de
muitas quengas. Seus pais ficaram felizes com sua
partida, pois náo pagariam mais o seu demorado ba-
nho. Racisb convicto, esbanhou os ares baianos de
Viçosa, mas acabou se acosüimando e enBou na lam-
bada Embora esteja mais para vampiro que para São
Jorge Tadeu. ele não dispensa um dragão. Sendo as-
sim, fez mesVado em mocreologia e doutorado em
dmgologia, tendo como ána de atuação a UFV e as
ruas de Viçosa, onde realiza seus expeíimentos, ana-
lisando a conduta de mocréias e de dragões.
De vara a JundiaC agora formado e mais desorfenbdo
ainda, leva consigo a lembrança dos amigos que Ihe
dáo os parabéns.

ENDEREÇO: Rua Floreal, 29
Tel.: (O1 1 ) 434-7$91
132Ü - J'UNDIAÍ-SP



ISABEL SILVA DE MELLO
(Bel, Beldade, Belarminda)

CRISTIANO EGNALDO ZINATO
(Moita, Pomarola, Popa)

Chegou à Viçosa no paleolRico inferior.quando.come-
çou a colecionar bichos. que se reuniam no .'ESPl:
NHO DE BANANEIRA". Mas a modernidade chega à
sua vida e ela desiste de ser herdeira de Delfim Neto.
Vai cursar Agrfbola, trocando os bicho!.pios malucos
do "Manicómio Bemardão" e "Bataclã". Exímia joga-
dora de sinuca, quer fosse regada à pinga. ou na pin-
ga regada, só abandonava o "don' quando participa-
va de mesinhas ou das Naco Lopes, que abandonava
nos lugares mais obscuros, ou simplesmente. escur-
sos. inicia-se af a Síndrome dos Carecas(caloiros).
que consistia em deixaros pobres de cabelos arrepia-
dos e extasiados.
Em 1 989. abandona a vida de pensão e muda-se para
o T.G., onde, enfie tapas e beijos, quase leva uma
colega a pular do 29 andar do prédio:
DesenvoMeu relações obscuras embaixo da mesa do
reitor. Nata época sua memória ainda funcionava
e não perdia, nem costumava encontrar objetos de uso
íntimo ao amanhecer.
Rainha Brega de Viçosa, deixará saudades no peito
daqueles quê a conhecem bem e que conseguem atu-
rar. na sala-de-aula. suas enxadas depois de 1 5 min.
que a aula começou, bem como sua badicional demi-
bada do esbjo no meio do maior silêncio.
P.SI Quem encontiuu sua minissaia rasa-bebé perdi-
da no Encontro em pelotas favor enviar para o endere-
ço abafo, afinal a dita cuja tá fazendo a maior faltam

JOGO LUIS MENDO TRIGO CHICHORRO
RODRIGUES

(Cabras)
Depois de tantas que escrevi, não fizeram minha bio-
grafia, mas estes anos de Untvenidade foram manan-
tes demab para náo forem registo.
Houve horas em que senil fãlb daqueles com .quem
convivi desde cedo: reconheço o esbôço, além do
posshel da minha famnia. para que conlnuasse meus
bsüidos, dando-me, ainda. um apoio meio incons-
ciente nas horas de aflição. Sentia:me mais protegido
com os amigos do Grama.
Mas outra (óculo se abriu aqui. Dos Professores Delly
e Márcio Malta tive orientação e relacionamento ami-
go. O Emane. torço Unto por ele quanto ele po! mim.
A 16e loção do Posinho duma extensão do i622, de
onde levo impressão de amizade e compapheirismo.
Meu melhor estágio foi na Comissão de Formatura.
Fui posto à prova e dei conta do recado, jurüo com o
Dilermando. 'a mais forte das amizades que liz ali. O
maior desafio ica por conta do coração - as tenbtivas
pelo álcool e aventura inibiram a emoção -- e ele pre-
cisa de tatamento urgente.
'Rve salte e desqostÕ. mas o saldo é sempre positivo.
Procurei desevdlver a arte de conviver bêm, mas as
pessoas não cedem sempre e eu náo sou. dKerente.
Não gostaria de ouvir "Finalmente ficamos livres". afi-
nal nb esfotçei pam ouvir "Você é um grande compa-
nheiro!"... E é essa a impressão que eu quero deüar.

Carioca das Terras Luzitanas, desembarcou em Viço-
sa com sua Ferrari de brinquedo e sua inseparável lin-
formaníaca Fofinha(companheira). Esportista de natu-
reza, seus hobbies prediletos eram: Detonar mesa de
mámnre(Antõnio Carlos), colhida atrás de velho, boxe
com professor do departamento de matemálca-. .
Miguel Pereira (Zé diarreia), Nova Friburgo (Jorgão.
AzéHona), Ouro Preto (a galera dançou), Ubá (Valeria
caio no papo). inesquecheis viagens-.
Ente càvã.loé de pau, cerco aos crentes e adeptos da
U.D.R., foi no futebol que teve sua glória derrubando,
em média, dois bandeirinhas, um juiz, dois baianos e
duas caboclas jupiras por jogo.
Marcinha Macaca, Rogaria. Cabelo no Pera, Adriana
Amazõnia, Xuxa, PHncesa (despedida) aaahhhh--.
É CABULÓSO!

JOSÉ RICARDO BECKERS
IZÓ, Ricardáo, Zé Goela)

Saiu do irRerior de São Pauta e veio para a cidade
grande perder um pouco da ingenuidade.inhíiuana.
Dono dé uma tanqüilidade exlrêma, é fá do Programa
do Chaves e dos inteligenbs e profundos filmes do
SBT. Ricardão, mesmo sendo um rapaz amável e
muito discreto. não deixou de ser o terror do 112.
Mesmo abandonando sua guitarra, instrurnenb que
até hoje ninguém sabe se ele toca, continuou adepto
do suave sÓm das bandas de Heavy Metal. Sempn
muito económico, deixou de gastar dinheiro com
supérfluos(como livros didáticos) para comprar sua
mob e seu som. Aüeta por excelência. dedicou-se
completamente ao 'ESPORTE" icando muito desgas-
tado e não participando, por isto, das noitadas do lim
de semana
Este é o J.R. Beckers, o nome já db tudo.
Vai-te embora Zé e leva contigo nossa amizade (Co-
ca, Salsicha, Prime, Maranhão-.)

ENDEREÇO: Rua Dr. Brita, 338
Centro
Tel.: 891 -401 7
36570-000 - VIÇOSA-MG

ENDEREÇO: Rua Dr. Vicente Bretãs CupeRino 405
Censo
TeL: 17
35385 -- STÇ AN'F DO GRAMA-MG

ENDEREÇO: Praça Oriques Alexandre de Almeida,
220
TeL: (032) 424-1332
3676õ - LARANJAL MG

ENDEREÇO Holambra ll - Caixa PosU1 366
Rodovia Raposa Tavares Km 256
TeL: (0147) 581 1 72
1 8725 - HOLAMBRA ll-SP



LUIS CARLOS SOUZA
(Manga) ORLANDO BATISTA RODRIGUES

(Orlandinho, Arlindo. Cheiinho)P
Naüiral da ddade de Manga, não se sabe como veio
parar em Vbosa, pois sua cidade. no norte de Minas.
fica. sem comum.cação, principalmente na época de
enchentes, ficando ííhadà. '
Mineiro hélio, meio descontado, sempre ouvindo. pa-
rece até mineiro: UAll Quando em público maior,
sempre é tímido e demonstra nervosismo. É uma ver:
dadeira Manga Verde. Seu espone favorito é coner e
seu Hobby é bcar violão (principalmente em mosqui-

Começou enrolando em algumas matérias, mas devi-
do a süa paciência e persistência(só comparável à
mãe natureza), conseguiu superar' amadureceu no
cubo e caiu para fora da UFV.
- Nó$ tá beshno" é o que dizia a seus colegas de

estrago frente a um problema que aparentava êer de
dFícil solução. A você Manga. bda a felicidade, de
seus amigos.

MAURO MALMEGRIM VANZELLA
(Maurinho, Mauro Gay, Imãs do Carazo)

Quem está lá?" Assim atende ao telefone o nosso
amigo.. Chegou na Universidade, vindo da metrópole
de Pedra do Anta, pescando que Rido era "vargan
até que encontouàlguns morras com os cátcÚil;:;o=
sistência e hidráulica Como todo mineiro do interior.
sempre muro calado e obsewador. mandava tudo.
Nas prova!. sempre nervoso e olhando seu reógio de
bolso". (Porque não unha vergolha de comprar uma

pulseira). .Todo mal de semana ia para roça "esma-
gar". um. doce, tomar um "Kisuco', ver o "Pubkipariu
Fubbof' Clube jogar, cuidar do seu arroz e abelhas.
Homem mais cobiçado pelas meninas do pedaço(Río
de.Janeiro, Teixeiras.e Pedra do Anta). toda vez que
voltava de casa vinha com uma mania diferente.
Grande amigo e colega, sempre preocupado com as
pessoas e tentando. ajudar. gostava tanb de ajudar,
que.na .hora de explicar alguma poisa perguntava de É
em 5 mínubs: "Cê tá entendendo"; Tudo certo?: 'Não
quero limar seu tempo. mas cé ü entendendo?
Como ele mesmo dia: "AI "cheinho". tudo bem?l
Sentirerms saudades. Felicidades e que Deus te

abençoelll!

Adolescente revirado. cansado de mergulhar nas
praias de.Sampa resolveu abandonar a civilização a
vir pam Viçosa. querendo provar seu potencia real:
yeu fazer Engenharia Agrbola.
Por incHvel. coincidência. vai morar na mesma pensão
da Bel, onde descobriu seu primeiro amor entre' as na:
uvas. que também morava lá. Como pipoca , amor o
violão não enchem barüga, vai morar no "bataclá" e
toma-se mais um dos integranbs da malucada. Se-
guindo sua sina de andarilho, muda - se mais uma
vez pala o 'Novo" onde descobre o povo de Deus. A
!ssa altura toma-se amigo ínfimo dosCDF'S do cubo.
Passa a ser visto em c(iinpanhia de ouça nativa que.
não sei.porque cargas d'água, continua junto dele até
hde. Já que no abjamenb sócabem quato. nsolveu
morar na .çídade, de onde vinha para a UFV "voando
em .nu "üovão azul". Dente ás suas preferências
destacam-se: hitebol, cafezinho. estudo' e namoro.
Apesar de não fumar, não beber e não cheirar. vive
rindo e está vivo.
Com certeza vai deixar saudades mil.

R ICARDO CHRISTIANO PETERSEN
(Rabugento, Rabuja)

Hum.! Rama $1 Gasp! Diretamente do Rio de Janeiro e
do desenho animado. surge como se viesse de um

dbco voador barbudo e cabeludo... ''
RABUJENTO. com Rodésio. o seu fusquinha envene-
nado veio dar nessas b.andas com o suposb objetivo
de se formar em Agrícolas e até que aconteêát= Mas
anos disso, muita lama rolou debaixo dos pamlamas
dq Rodésio. Foi "natiura", morou no mab. feio er-
mRão, oom su.as brigas barbas até que. um'dia.'ena-
morou-se e virou gente. Mu tias laranjas foram perdi-
das para que hl aéonbcesse. Foi alé'confundido com
Hare-Chrbna (ou será Chrisliano) quando raspou o
cabelo. mas gostava mesmo em de dormir ouvindo
AC/DC no talo. Enamorado. até hoje. continua o
mesmo, exceb por uma proeminência abdominal.
causada dov.ido a um pouco de cerveja e muro pãozi=
nho de cebola. Apesar de rabujica não sor qualidade.
iremos sentir muito a sua falta. Quem disse que existe
rivalidade entre cariocas, paulistas o minekos? Boa
Soltei Tudo de bom na sua vida do "dota'.

ENDEREÇO: Av. Tiradentes, 348
Tel.: (038) 615-1261
39460-000 - MANGA-MG

ENDEREÇO: 8jameda Fábio Ribeiro gomos
Bloco 1, ApD 202 '
TeL: 891 - 1 859
36570-000 -VIÇOSA-MGENDEREÇO: Av. FoRuna. 281

Censo
TeL: (01 1) 459- 1152
09400 - RIB. PIRES-SP

ENDEREÇO: Rua Hermenegildo de Baços. 9/1201
Santa Tereza
Tel.: (021) 242-2602
22021 - RIO DE JANEIRO-RJ



ROBERTO TAKAMORI SHIROMA
(Shiroma)

TANIA AGUILAR VILDOSO
Q

Andar de bicha, buquinha na cabeça, bolsinha de
gay,'risadinha na cara 25 horas por.aia. Esse era .o
Shiíoma quando chegou em Viçosa. Japonês.cheio de
barba e pêlo no peão, dizem que é sinajde pouca
evolução. Bebia, aliás, bebe feito um gamo.á.
Certa vez. depois de muros Vagos, viu o cimenb..bri-
lhando com a chuva fina... náo deu oubal Mergulhou
de cabeça. Ainda bem que é cabeça dura. Por sorte
não quem)rou o dmento. Biologia, denníHvamente, náo
é o seu foro. fez "BVE 100" várias vez;es. Já em cál-
culo. encontrou seu ponto brio. Foi monitor de cálculo
jparÜcufar), muib estranho pam alguém que pouco
estudava
Pois é. mas o amor faz coisas. Shiroma & Shiromase
deram'táo bem quanto o feijão com anoz. Agora Shi-
roma está indo o mbora. Como Shiroma vai ficar, é ca-
paz que Shiroma vale. Se Shirlma náo voltar. é
possível que Shiroma bmbém vá. De qualquorfoma.
Sr. e Sra. Shimma formam um simpático casal Ja-
ponês bom de bola(raridade). vai desfak;ar o Ime e
deixará saudades.
Felicidades procêl

Agora, a famosa Tania ultrapassa as quatro.pilasVas,
com o coração na máo. Nos olhos,.o brilho de sonhos
e esperanças e, na lembrança, a pátria amada tão dis-
tante... CtÍoroul e como chorou, nas duras horas pas-
sadas em claro, mas aprendeu: a espada para o po-
mar(ia até de iiotte). Átrdpelando-se na terra. alada.
derramando laranjal da mochila, sempre cheia, a
chorar para os guardinhas não a acharam. injustamen-
te. A càüvar os amigos e professons (principalmente
quando queria livros emprestados). usava, para isto,
seu cham» fatal. A pegar carona nas estadas (seu
roteiro turístico inclui: todos os buraquinhos provoados
de MG, MS. RJ, BA, etc). A seguir, à risca, o conselho
da vovó: é peh barriga que se conquista o próximo. A
namorar e passar noitese noites em clamo na boemia
(o teddy's que o diga-). vangloriando-se de nunca ter
i)ardo nã calçada(mas caiu no riacho em Ponto Nova e
sem ter bebido). tendo semeado a edema dúvida; a
gringa morou óu náo no 117? Sentiremos saudades
da sargente Tanovisky, dando belos acordes .de
violão, andando ligeirinha com a Calarina(sua bicicle-
ta). brincando com seus bichinhos de pelúcia (presen-
teêl dos fãs) e desmaiando pelas praias afora pedindo:
SOL

RONALDO JOSÉ BATISTA
(Algodão. Boneco, The Flash)

Quando ingressou na universidade, era uma pessoa
nomlal, pacata, que tinha apenas um ideal: fomlar-se
e sor alguém na vida; até mesmo um Engenheiro Agrr
cola. Daí prá cá, veio fazendo amizade e conhecendo
colegas que. observando-o durante e.ases. anos. de-
ram.Ihe vários apelidos: manhalenh, ligeirinho. cala-
do, devagar-quase-parando. maracugina. manso.
passo macio, garoto sossego, come-quieb. colono
Quando tínhamos aulas práticas no campo, o pessoal
sempre dizia ao profess(ir: pode começar a aula que o
Boneco já chegou; ele era sempre o úttirno.
Nos minais de semana, o seu programa era tocartan-
tan no grupo de pagodes Sumaúma SerTpre bem vis:
b polos seus colegas de curso que faziam de tudo (até
aposbs) para vê-lo, um dia. icar nervoso; .mas todos
os esforços foram em váo. Quando algum de seus co-
legas esbva no desespero. ele sempre dizia; 'mas
náo se irrle". Ronaldo é um típico mineiro uai, daque-
les que ouvem muib e falam pouco. .E é oom toda essa

'que Deus Ihe deu que deus colegas Ihe desejam
muita' sorte o lélicidade em sua vida. Viva a sua vida
pacientemente.

ENDEREÇO: Esí. do Campo Limpo. 1 276
Te1.: (01 1).203-1 1 69
Oa2â - âÃO PAUL0-6P

ENDEREÇO: Rua Dr. Felíciuimo, 1 85/3
36570-000 - VIÇOSA-MG

ENDEREÇO: Rua Sáo José. 144
Censo
36570- 000 - VIÇOSA -MG
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LÚCIO MÁRIO LOPES RODRIGUES
(Rato, More Lenta)

Saindo de um Colégio AgHcola, lá vem mais um can-
dango, feliz da vida por têr vencido o vesübular da i-
dade de "llidae". Anos foram e anos vieram e o nosso
amigo füi se enrakando em seu novo habitat Calouro
sem rumo na vida. foi amparado na República do 30 e,
logo de inbio, recebeu um apelido meio estanho:
Morte Lenta'. Isso por domiir sempre em vignia, oom

os olhos aberbs, talvez preocupado com as provas.
Participou de festas, churrascos, visitou o pomar várias
vezes .e a. suinoculüira. Teve alguns atkos com os
ch.ips'.. Quando bêbado, tomava-se insuportável

onde só .os amigos Ihe aturavam. Era metido a gn=
çom, porteiro, segurança, penetra das festas de casa-
mento e várias aulas baixadas que não podemos re-
latar. pot motivo de censura. Graças ao seu potencial
académico, Morte Lenta se tornou monüor da várias
Físicas, onde acabou parando de vez. Agora, despe:
de-se da UFV como afillhado do famoso 'Toninha
Malvadeza". Mesmo maluco, é muro consciente e
responsável Sua vida académba dekou marcas. To-
mou frente de C.A. encontros, congressos, piquetes.
órgãos colegiados. Rido bso em apenas 4 anos e
meio. Nesse período de vida, tansnittiu aos amigos.
com os quais conviveu, mula simplicidade. dédi:
cação, e, além de tudo, como se deve conviver em um
ambiente tão tumultuado como o da UFV. Deixa para
bás eternos amigos e um grande aírlor. Esse é o Lúcio
Mário... e muco mais do que túemos o prazer de co-
nhecer.

llidae -- qualidade de Perereca.

FERNANDO VIEIRA DE REZENDE FILHO
(Femandinho, Tom Carrada)P

Nascido em "Governador Vala[)ÓLARES ". terra
quente: touxe todo o seu calor humano, a sua perso-
nalidade firme e o seu companheirismo, o que féz com
que cativasse inúmeros amigos, indusive uma nativa,
a su a DEUSAS
Em um de seus levantamentos topográficos, lá pelas
bandas do pomar da UFV. Fernandhho não conteve
seus impulsos de um bom apreciador de lautas e visi-
tou a plantação de uvas experimentais desta insti-
tuição. Não deu outra, foi imediatamente autuado pe-
los vigilantes e trazido à Cental da Vigilância.
Além de medir terras, possuía ouros dons, como fazer
um especial "frango com quiabo" à la mineka.
Valadarense. se for aos Estados Unidos. nos mande
um cartão postal.
Femandinho, você deixará saudades!

ENGENHEIROS AGRIMENSORES

ENDEREÇO: Rua Bahia, 151
Baixo de Lourdes
Tel.: (033) 221 -3582
35030 - GOVERNADOR
RES-MGFABRÍCIO MATOS BENJAMIM LEAL

(Minduin)
Jesus, sendo um homem de falar moderado e coração
compassivo, que entregou a lidos uma mensagem de
vida Íntegra e amável.

FabMcio Matos ''Minduin'' ou melhor, Benjamim, veio
para Viçosa a im de cursar engenharia de agrimensu -
ra. Aqui chegando, ser admirado por todos. Com seu
jeüo de menino intoverldo, conquistou coniança e,
principalmente, "corações'', fruto de suas serenatas.
cantadas nas madrugadas vbosenses.
Apaixonado pela boa músba, vai deixando mudas
hbtórias das serenatas e apresenbções musk)ais,
sempre acompanhado do seu violão e dos seus inse-
paráveis companheiros "lraíras
Apesar da monüoria e da enrolação, conseguiu con-
cluir o cung mais cedo. O problema foi só suportar o
aperreío: ''O velhinho, t6 cansado, faz assim comigo
nâo. nâo dormi nada essa noite...
Sua fome chega a assustar, vara e meia sai falando:
l llh, reizinho. tõ morrendo de fome. vamos fazer uma
boquinha?" O que não entendemos é porque ele

ainda não engordou.. .
Fez questão de mandar que constassem na biografia
suas qualidades como adeta, o que prontamente aten -
demos: jogador de futebol, volei, básquete, frescobol,
ping-pong e, sua maior especialidade, palitinho.
Mas. não há como falar em Fabrfcio sem mencionar
seu caráter que construí uma prova de fé em Crista

ENDEREÇO: Rua Luas Gama, 378
Avenida ttabuna
Tel.: (073) 231 -71 97
45660 - ILHÉUS - BA

ENDEREÇO: QE 03 Cona. F C/1 14
Guará l
Tel.; (061) 568:8644
7100Ó -ÉRASÍLK-DF



ADRIANO PROV EZANO GOMES
(Bocáo, Careca, Pouca Telha)

Rapaz franzino. apareceu em Viçosa proveniente de
Ubá. Muro atuante, logo começou a namorar uma vi-
zinha do andar de cima. O namoro ia de vento em po-
pa até o dia em que sua ex-amada deu-lhe uma surja;
Terminado o romance cada um foi para o seu lado. até
quando o "careca'', limando sorvete de flocos, en-
cionVou sua ex-amada novamente e-. levou uma nova
suba.
De surja em surja. o "bocão" foi levando sua vida em
le nte.
Cansado de Viçou, "pouca telha" foi passar férias na
Ilha Grande. oêasiáo em que passou a integrar um
movimento anl-ecológico. Ele abateu, nas límpidas
areias das enseadas ãa Ilha Grande, uma 'tartaruga
ninja", com direito a um pimpolho a tiracolo que o
chamava de "lio"
Adriano gosta muro de uma falta com os amigos e
adora uma cerveja bem gelada. SÓ que, agora. vai ter
que refazer seus hábitos: Junto com a.fomlatura, veio
a responsabilidade de cuidar de uma 'lamibr"
Novos rumos. nova vida! Nós, seus amigos, demja-
mos ao Àdriano felbidade e sucesso em sua caminha -
da Parabéns pela formaüra!

ALVARO BRITO DE REZENDE
(Degas. Sambanga, Hominho)

D

Vindo lá de chão preb, era um rapaz ino, direito, de
boa família. porém resoheu mesmo lüi amassar um
barro na perereca
É um rapaz cheio do manias. nunca gosbu dg Hla e.do
confusão por bso não comia no BaÕdejáo. Foi entoa
que conheceu a galera do "Aconchego'.. onde apren-
deu a apreciar o bom tempero da comida Minela Ti-
nha umsangue meio Índio. digo, nómada. Era chega-
do numa viagem, o monzera que o diga!.Numa des-.
sas. acabou estacionando sua carcaça na Violeira, daí
pra rente foi só pó, poeira, baixo, buraco e 'Rock 'n
Rali". Dizem qué o cachorro é imagem do dono, no
seu caso foi o oontátio, quanto mais o limpo ía pas-
sando mais parecido ao cão ele la se limando. Pas-
sou a rosnar. roncar usar, mas quando o pentelho
começou a traçar as galinhas do vizinho. ele resolveu
dar um im a essa relação. Depois de bancos e bar-
ranms, aprendeu a mexer o doce e e«endeu seu
apnndkado pam a arte culinária, apesar do seu .prato
predileb ser farinha oom pimenb. É isso at.gordinho,
mete bronca e lembre-se: o tabalho dignifba o ho-
mem

ENGENHEROS-AGRÓNOMOS

ENDEREÇO: VIÇOSA-MG
Te1.: 891 -2249

ADEI lIR J. A. PONTEIRO
(Miram)

ENDEREÇO: Rua Gomos Barbosa, 581
To1.: 891 -3500
36570-000 -VIÇOSA-l\4G

ENDEREÇO; Av. 27 n9 550
Tel.: (0173) 223734
1475õ - BÁRRETm-SP

Ademir J. A. l\lontelro. mais oonheddo, em Viçosa! ci-

Faltan 40 minutos para a entrega do trabalho.

:H. Ê'!gSül'2;;S.IH:'#H"Ü:.gTU8';
Ele respondia: dá tempo. dá tempo
Este amido menino namorou seis meses sem pegar na
máo. Mas, agora, lcou mais espero e parece que val
luntn suas forças todas g pedi a. máo da nativinha.
Será que vai conseguir?l Boa sorbl
Recados para a natüinha, pena bem:
- demora 3 horas no banho e 2 horas para arrumar;
- ronca de assombrar;
- na caça ao tutu se transforma num violento tartamga
Ninja, màs é um bom rapaz
Mirim, Deus te abençoe na vida, sempre.
Nós to amamos mula. Não se esqueça de nós.

curtoU
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AHILTON CARLOS DA SALVA
(Gringo, TÓ, Lopes)

ANTONIO ROOSEVELT DE MORAES JÚNIOR
(Cachaço)e

Depois do anos de procura o sulino enconVa a terra
promoida Ente Upas, durezas, solidões e dragões.
chega enfim à fomiatura. Zagueiro nato do Cotua
F.C. único clube que o contatou, fez gob que ficaram
na memória de todos nós. Não enriqueceu, pois a sor-
b náo é para todos, como também náo foi para Mano
GaMncha Apenas alguns pratos de comida e algu-
mas roupas, nosso amigo conseguiu ganhar. Adepb e
simpaüzanb da fronte de luta "Fora Petezada" e "Náo
Pagamos a Doida Intema do DCE". unha como grão
de guena "PÓ, pó, pãozinho" e "Regulando, regulan-
do': fases que ficaram marcadas na vida dos maa-
dons do Pós 221 2.
Esse é, enHm, o Amilton, o Gringo, aquele que nunca
se atasava. "pontualbsimo". Conseguia ser ao mes -
mo tempo "gaúcho', panarnenho, mexicano, compa-
nheío e amigo de lidas as horas
Nesses anos. carimbou sua marca que será lembrada
com cadinho e certamente Vara saudades. A você
Gringo. desejamos muito sucesso e que os "Deuses'
não te abandonem l
FãIêIDADESl1II ANA. CÂNDIDO. EDNA, FABREIO
E ZAGUEIROS D0 221 2.

ANDRÉ LUIZ FRESTAS CASTRO
(Porcolino, alooolino. Monslráo)

No início de 86. Antonio. com sua mala de caixeiro
viajante, chegava à Viçosa. Passou no veslbular de
zoatecnia e careca foi morar na Gertudns, que sub-
mergiu pouco antes. Já na lg aula de 200 1 1 0 mos-
bou o zootecnista, que era. Ficou na dúvida se a gali-
nha era largewhHe ou landrace e ganhou o apelido de
cachaços mas foi na le assembleia de zoo que ficou
famoso ao despencar de uma cadeira. Tomou uma
dura da sáozinha e virou secretário do "CA de 200'
Em 87. foi um dos fllndadores da comunidade santa-
na. Começou a namorar a princesa e a conviver oom o
medo de ganhar um chapéu de boi. Em 88, ingressou
na SPVS-MG, comprou sua moto, continuava amando
e com medo. Por motivos óbvios, resolveu virar agró-
nomo, acabou virando cachaço com chhe e comeu
muito bombom. Em 89. já na agronomia, pegou uma
apendicite e conheceu a polícia da sua vida. Quebra-
ram seu pé e ao tirar o gesso tomou um chute na ca-
nela por causa de um rato e quatro bêbados. Em 90,
em meio a educação ambiental, palestas e muro tra-
balho, foi à zootecnia, com seu companheiro de repú-
blica Lu, amaram cerveja e caíram de moto. Foi inter-
nado e vendeu a moto. A polícia prendeu o bicho. Fu-
giu do amor e foi pra Bacia. Em 91. publicou seu lç
babalho e virou coordenador na SPVS-MG. Agora, em
92. fomlando, pleReando uma baba de mestado,
nosso amigo virou homem sério; pensa até em casa-mentoE

ARNALDO RIBEIRO FERREIRA
(Naldinho. Xúúú..., Modo...)

André. Ponolino, chegou à perereca depois de breve
experiência profissional no Vale da Fome e Vale do
Aço. Quando aqui chegou, foi acolhido pelos forman-
dos doidos do 524 onde recebeu carinhosamente o
apelido de Calourão (calculo -- monsbão). pois ali já
ttequentavam o calouro e o calourinho.
O apelido monstro é proveniente das mais ousadas
atüudes em nomes de Vbosa: nadou nas azaléias na
reta da UFV, fez strip-tease no DCE, içou um sernes-
be sem ingerir álcool(milagre) em Viçosa, foi criador
da Rádio Novo. Recentemente. foi fundador. diretor.
roupeko. massagista, médico, técnico, exceto jagador
do "Vira Copos Álcool Clube".
Nós náo sabemos doer a respeRo do passado deste
monstráo. que se identificava quando gritava seu grito
de guerra, que era de mais ou menos cinco minutos:
õó6óõóóóõõõ... Luuuuuugaaaaar-" Inconfundível.

Mas esperamos que onde for trabalhar, não ique tanto
tempo no carvão, ou seja, toda a vida académica, a
não ser com a patureba.
Boa sorte, porquinho...

Vindo da tetra do Zebu. esse bezerrinho veio desma-
mar em Viçosa. Chegou cheio de sonhos (como todo
mundo). Logo de cara começou a desanimar. la quase
desistindo, quando de repente surgiu. O quê? Um ra-
bo de saia, uma paulistana de sociedade. Usou uma
tátk)a infalhel: enquanto os veteranos gavióes iam no
devagar se vai longe". esse calorinho chegou como
quem não chora não mama". e conquistou a mina.

AC meu filho, foram quase 5 anos de namoro. Essa é a
sua marca regislrada. Jamais parlcipou de um chur-
rasco, nunca tomou um porte com os amigos e, se
perguntarem onde liga o bar do Leão. é capaz de indi-
[nr lá pus bandas da pocilga
Pesqubador incansável, teve 3 babas de iniciação
cientHica. Rato de laboratório, chegou ao ponto de es-
quecer o horário e nâo se alimenUu durante 2 dias.
Intoxicou-se com produtos químicos. A namorada içou
até meia note esperando-o.
Agora, fruto do seu esforço, vai estudar lá pus bandas
dos "STATES", com sua futura esposa. Parabéns, Ar-
naldo, seria bom se todos fossem esforçados como
você. Felicidades!

ENDEREÇO: Travessa flõger Bqcort. 77
' oslod=. sÃdloSÉ DÓS PiNHAiS-PR
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DÁLIO DE ASSIS CIRANDA JUNIOR EDNILSON DA COSTA CRVALHO
(Dinino. Bombril. Vacilão)

Nasceu em Govemador Valadares, onde cursou Q IÇ
Grau Escolar em 1982. Por ínHuência de seu pal foi
estudar em Viçosa-MG no Colégio Univenkário-CO-
LUNA. onde concluiu o 2Ç Grau êm 1986. Sendo filho
de fazendeiro e com fortes ligações à terra, decidiu
cursar Agronomia na UFV e em Ãgosb de 1992 rece-
be a título de Engenheiro Agrónomo.
Durante esses longos anos em Vbosa. mula coisa
ooornu em sua vida estudantil. Saindo ainda cedo da
casa de seus pais, um pouco inseguro e com sauda-
des do lar querido. o tempo foi passando. Mas como
seu alvo eravencef e conqiiistar à profissão escolhida,
esses obstáculos foram superadoscom muita renúncia
e dedbação. Uma ltase que sempre dizia "Escuro e
nebuloso é o começo de todas as coisas, mas não o
seu fim''. Era convicÜ) de que apesar de todos os es-
forços, a recompensa viria certamente. Para ele..esses
m(iinehtos vividos como estudante jamais serão es-
quecidos.
Viva 9 anos em Viçosas l.

+

EDÉSIO FIALHO DOS REIS
(Matuta, Desim)

Êta, êta, êb, esse menino é capela. É só observar o
comportamento e a risada Hpba que lidos já conhe-
ceml Vai à aula, dorme e baba. Vai à rua, bebe e em-
polga. Chega da rua, faz pipoca, senta e dorme com a
panela na máo. Quando não dorme sentado, é na ca-
ma dos amigos, com os amigos. Vai ao quarto alhqig e
debna aquêle "gás", que, segundo Tido et alli(1 990)
depois de muita i)esquina, concluiu que não é mortal.
mas demiba. Constatou, também, bastante semelhan -
ça com o odor de cachopo moro. Seu esporte predile-
to é. sem dúvida, pegar carona: prá casa, é claros
Quanto à músba, é a sertaneja. Mudos o apontam
como o sucessor do famoso Divino Amaram. principal-
mente porque: 'Você não dorme com ele, mas acord a
com elb". íem tudo sempre dobradinho e amimadi-
nho, inclusive os vários meros de papal higiénico que
carrega sempre para assoar o nariz. E o herói do 33,
pois nem os 55 crédRos curvados em apenas.2 se-
mesües conseguiram abalar seu constante bom humor
e Iranqüitidade. Bom humor este que nos fará sentir
saudades. Tranquilidade esta, que o fará aguardar,
sem pressa, masinfalivelmente, a oporhinidade de ser
feliz. Boa Sortes

Baixou lá do Buieié mais um matúo prá UFV. Uma pe-
ça rara Enjoado de plantar bmate e levar piada de
abelha. montou na suâ "bicicreta vermeia" e veio fazer
Agronomia Ao vir para o alojamento, conheceu peia
pnmeim vez uma beliche. Descobriu tambor!.que náo
era só em Buieié que linha fábrba de gelo. Tinha seu
modo peculiar de falar que caracterizava ainda mais o
seu jeio 'County' de ser. Apesar de Ifmido! era bas-
tante esperto e logo logo tomou-se monitor de Estatls -
rica, onde conseguiu jantar dinhelo prá tocar a "bici-
creta" na "motocicreta", que também era "veneta
De táo esperto que é, criou na Faculdade um novo
método de controle de cumpim, usando a moto e a
testa. Aprontou das muitas: visitou o meio lio na Naco
Lopes, já bebeu 14 "celveja" sozinho, foi o primeiro
nativo a ficar perdido em Viçosa ao varar de uma ex-
posição na Barrinha Isto, fora "os pinhão" de mal de
semana e o falatório quando está dormindo. "Bicho de
Deus", quanta coisa! Enfim, a Fomlatura. Deixa..a
Universidade. um cara bacana como poucos, inteli-
gente, leal e canpanheiro. Um cam amigo como pou-
cos. Inté Desiml

EDUARDO PALHARES SILVO
(Inseto. Gafanhoto, Garrainha)

Com seu desenho facial que pemúte fácil classificação
enbmológica, esb INSETO raro vindo de BH tQi aMo
de inúmeros comentários desde que chegou a Viçosa.
devido ao seu estanho comportamento diurno e no-
tumo. Passando o üauma do primeiro ano de Viçosa,
logo começou a fomlar seu llarém oom qualidades
bem variadas de mocréias e gatinhas, dependendo do
seu desespero e seu grau de embriaguem..Chegou até
a causar banstornos ã alta sociedade de Viçosa, com
problemas com descendentes da prole maior da Pre-
feitura da cidade.
Chegou a ver o Teta Preto algumas vezes, oom Amk e
putas coisas.. .
Chorão das Peladas. incendiário e destruidor de bares
CLocus Horrendus), tçm Q filme completamente quei-
mado... Em resumo: E um monsbol
Sua formatura tara lranqüilidade à esta pequena ci -
dade da Zona da Mata de Minas Gerais. Tranquilida-
de que não se verifica desde Dezembro de 1986,
quando este Cabutoso chegou aqui!

ENDEREÇO: Rua Atvarenga Peixoto, 25
Vila Rica
TeL: (033) 221 -4913
3505ó - GOVERNADOR
RES-MG

VALADA
ENDEREÇO: BR 1 1 6 Km 7098 n9 269

Tel.; (032) 721 -Q500
3éê8Õ :ÚUniAÉ-MG

ENDEREÇO: Avenida Brasnia. 1 74
Bairro de Filma
36570-000 - VIÇOSA-MG

ENDEREÇO: Rua Uberlândia, 294
Tel.: 278-1273
3071 0 - BELO HORIZONTE-MG
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JANELA
(Juninho, Cabeça, Florzinha)

FÁBIO ORLANDO DE OLIVEIRA
(Rá, Mandruvá, Lazim da Peteca) FERNANDA DELISTOIANOV

(Femandinha 239)
Por que Janela? Velha pergunta. EtTpregado do "Cor-
reio", com sua moinha amarela, veio dieta daquela
cidade de SP com nome de Sandwich. Em Vbosa, foi
logo parar num Anta RoHgioso: 'bessóes de medi-
tação no 632"(com incenso e tudo mais). Nos comer-
ciais do 'Casal 20", acabava sendo observado por UD
bl buraco .de fechadura E quando descobriu; "0
MEU! ' "E AI, iVIALUCO' "CABEÇA«.' (bem cabeluda:
efeito do velho Iónico). Cabeça? SarVíano desde me-
nino, nas ruas de Bauru. Táo anarquista quanb seu
quarb. Aliás, cama é um habüat comum ao Janela, i-
lha de uma namorada mais velha com um advogado
muito sério e gordo. Outros? Atrás da taça de vinho do
Teddie e do prato de feijão do Leão. Trabalhou de-
mais, contando pragas de Eucalipto e fazendo reu-
niões secrebs com Guio e Cia. Iniciação Cientlfba em
quê? Ultimamente só anda(de moto nova) em üio: Lu-
ca, Ele e o Negro(vai explicar isso-.) Da Capoeka
para casa. No caminho, fica um tempo na UFV. Para
qué? 'Para não doer que não falei dê lares". Um ex-
periente Relações Públicas? Robprto Fnke indica um
cam sempm envolvido com coisas novas e dHerentes,
sempre dísponfvel para 'Dar uma força" a q uom pred-
$o; sorrio consinto. vindo de uma cabeça sempro-
ltia. "Sempre-Livre". Valeu amigo! Peque seu copo
de E.M. o um brinde a üidol1111F!!!!111 !! 1

Fábio Orçando chegou em Viçosa em 87 e, como todo
calouro, fiou perdido. Mas logo foi acolhido pelos
amigos do alojamento Novo e pelo veterano Brigulino
do 521. Porém os dob, com ó passar do tempo, náo
se deram mutb bem no mesnu quarto, e quase saiu

Quando conseguia uma folga dos estudos e da pete-
ca, da qual era exímio jogador, brincava de cuco e
caixeta no DCE. sendo autor da frase: 'Na mesa de
jogo tem que ficar doido
Divide quase todo tempo com o amigo Branco, aulas,
bares, peteca-., dividem bmbém as meninas. Fia-
ram com uma só na Nico Lopes de 92.
Petequelo e grande amigo, por onde andar dekará
saudades. Desejamos a ele. toda felicidade e sucesso
na vida profbsiohal.

malte

Nascida a 5 de julho de 1 9-. e quanto mesmo? 239
vezes depois da Bntaüva de tomar-se arquHeta, deci-
diu que seu forte era o meio rural. Animou as malas e
foi pra Viçosa. Cansada dos sobe e desce, viu que al -
pinismo náo era seu forte e focou seus pés pelas 2
rodas. Foi quando dekou as longas saias pelos jeans
desbóbdos. Nem por isso deixou de fazer sucesso; --
Aquela d)s olhos azuis da "Xiselinha" branca? Ahl A
Fernandinha! No ombro afeüvo. deixou clara sua pre-
ferência pelos motoquelos cabeludos que fanslavam
por Viçosa. Vendo que a vida não era só Rock'n Roll
resoMeu ver o qué que a Bahia tem. Viu que além de
cacau tinha cachaça. trilhas e resposabilidades-.
Então varou pro Rock, sempre com o Bom Jesus pra
acompanhar. apesar de nunca saber onde guardar a
moto. Tomou-êe treqúenbdora da Bat)avema e viu
que passarinho que anda com morcego dome de ca-
beça pra baixo. Mas apesar disso. era vegetariana;
chunasco era cerveja e bandeijáo, arroz com feijão.
Comeu no ala. na rua. em casa e até hoje náo sabe o
que comer. Mas uma coisa conseguiu, um veterinário
que náo Ihe ensinou a comer mas acompanhou nossa
Fernanda e com quem aprendeu que os monsBos
bmbém formam.

ERNESTO SANTANA DOS REIS
(Seco)

Emesünho de jacaré, vulgo seco. Detonou a Viçosa
Perereca Quando chegou, com seu jelo amido. não
impressionava ninguém. Até que conheceu Santista,
Dequinho de Mimoso e Douglas baiana. Sua vida mu -
dou. Influenciado por dois destes rapazes, começou a
cantar a barangada e, o pior de lido, é que era mau
com as meninas. Eslgma que talvez canegue para o
resto da vida. Nos úllmos tempos, integrou tim famoso
time da região, "0 Cabuloso", onde adquiriu o bom
costume de se reidratar com Junibeba no intervalo das
partidas. Infelizmente, mesmo mosBando um bom fu-
tebol sagrou-se lantemínha no úllmo Campeonato da
Violeira jogando pelo, já citado. "fabuloso Team".
Pob é, a Bancos Q barrancos. com técnica ao violão.
com o Rock na alma e incontáveis ressacas que per-
duravam dias seguidos, Q baiano formou. Valeu Er:
nesb. Vamos sentirsua fará!
Boas Ondas!
Alchal

ENDEREÇO: Av. São Jogo Batista, 43
Tel.: (032) 551 - 1 995
36520 - VISCONDE DO RIO BRAN
CO-MG

ENDEREÇO: Rua Saint Marün. 2975
Jardim Dona Saía
Te1.: (0142) 238272
17030 - BAURU-SP

ENDEREÇO: Rua Plínio Soares, s/n
Tel.: 230-1902
JACARÉ-BA

ENDEREÇO: Rua Coronel Luciano Meio Nogueira,
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FRANCISCO ALEXANDRE CARDOSO FILHO
(Chão, Foinho, Oddie)

GERALDO MAGELA PEDRA JÚNIOR
(Peuzinho, Osmarrado, Pél)

Bom rapaz, despachado de casa, frequentador do co-
va dos inséns, abrigo anta-nuclear no qual começou a
se perder. "Oddie': logo se encaminhou à Depallas
onde consumou-se a perdbáo. Nos momenbs mais
calmos, tomava pequenas doses de pinga. Num des-
tes momenbs ao tentar im atar uma tarianiba à guisa de
algumas cervejas, náo sobrou mesas nem cadeiras à
sua vara, fazendo com que o cantor tugbse desespe -
rado do palco, temendo a tartaruga do "Chicc".
Certa vdz, em época de labalho pesado em Irirl sus-
tentado por macarrão e vodka, aconteceu que uma
pobre sunga amarela soltou durlQg.5 dias consecuü -
vos sem sair da p.ele. METAMORFOSE - Fases: "E-
tanol"- 'Pulga"- 'iÓddie"- "Foinho
Finatmenteãconteceu: Nico Lopes, ano 89, eis que se
inicia a fase 'Fofa'', a qual nós, membros de$nitivos
Depallas, tomemos que dure para sempre. que seu fu-
tuÓ seja npleb de felbidade, amor. dinheiro-. filhos.
Abraço, Beijáo, dos amigos,
Depallas.

FREDERICO SIMÕES DE CARVALHO
(Freck, Fredum, Padiopaba)

Como todo ex-aluno de Florestal, üás como sina o as-
pecto 'amarração total". Além desta, foi conhecido no
}neio univenttãrio como Gerando do Bafo (CE). Du-
rante suas parafernálias políticas no CONEA..ficou
atolado no barro. Mas Barro no NE do Brasil? Fria...
Fumaç a...
Este rapaz virava monsüo todas as vezes.que tomava
o famoso "Mário Eugênio'', aí dava labalho. Durante
a greve de 91 , na MostraCultural do DCE, agrediu um
inocente rapaz dormindo no banco do DCE. Somente
seus amigos. digo, colegas, para separa-lo, pois os
compatriotas da vítima queriam agredi- b.
O(ieraldo cresceu igual a um gato Índio, até surgir o
monstro-mor, Ponolino, para saMá-lo. Aliás, agredido
foi o coitado do Juninho, no dia em que por causa de
uma gata, limou umas unhadas de um gato nativo, no
beco do Moacir.
Aüialmente, conseguimos uma mocinha que levou.es-
te perigoso rapaz a sossegar um pouco seus agir)s,
inclusive porque a mesma está formando. Daí forma-
ram uma grande dupla.
Boa sorte, Dinho...

HIRAN COSTA RABELO
(Valmelão da Btra vemielha, Velho Hía's)

Lá vem Frederico de Juiz de Fora, de blusa preta, ca-
belos longos eeee VAPT! Neguinho aplicou-lhe um
trote dos mais üaumáticos: cortaram sua cabeleira de
tantas histórias. A parti daquele momento, Fredera se
transforma no defensor dos oprimidos, no grande herói
de tirinhas, O Fred. Aquele que acabava com qual-
quer babaquice, com apenas um golpe de sua foice-
laser. Várias foram as façanhas do nosso jeca lans-
cendental e seu fiel escudeiro Silvio Manuel aí pelos
sertões. Numa dessas bedagens, ente moinhos e tre-
vos. o heMI incauto descobre onde fica seu nariz.(E
também o de sua nave. o Trovão Azull). Agora, que
retorna a seu planeta natal, sabendo que lá voltará a
ser um simples "lócrio" (género de sua espécie): o já
amadurecido cavaleiro -: porque nem tão heróico e
nem tão esotérbo assim -- pretende Instalar-se como
um pequeno, quiçá, médio produtor rum num ensola-
rado vale de sua lera. A tecnologia dos seres huma-
nos o ajudará em seus planos, mas, certamenb, terá
que elaborar um sistema para a classificação dos so-
los de seu planeta O que é mole pra ele!

1 988 -- Vindo de Paracatu. conexão via BrasOia. che-
gou meio tímido. cheio de sonhos e fantasias. Sua luta
irão foi fácil. Ahl Se PVA e Posinho falassem! Mas o
velho Hira's foi levando.- Aos poucos foi aprendendo
que não só nas salas de aulas se aprendia, mas
bmbém em casa. através dos xerox dos cadernos dos
colegas.
Con iiecido municipalmente pelo seu jeito alegre e di-
verldo de ser e por não guaMar rancores de ninguém
adora consolar donzelas desamparadas, sendo espe-
cialista nega área, principalmente quando 'tali-
bradáo
Sua única e verdadeira paixão; Sua 'BIKE", que já
conquisbu vHótias e corações por onda correu.
Hiran, o seu futuro ninguém o sabe. EnBetanto, onde
estive t. sabemos certamente que haverá mula alegria
aliada ao seu estilo espontâneo de viver.
Esperamos que em sua vida ' o sucesso seja total":
(DÕ abismo às esbelas-.) Sentiremos saudades,
FIM -1992.
Autores: MGT de Oliveira e Sáo Temísbcles.

ENDEREÇO: R. Mal. Floriano Peixoto, 21/701
Tel.: (037)521 -2154
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HUMBERTO SILVA AUGUSTO
(Beta Carrera, Jeguinho. Baby) JOAO CARLOS BRAGA DE VASCONCELOS

BARROS
(Joãozinho)

JOGO CLÁUDIO CORRÊA PARQUES
(Jogo Kolombo, Ceguinho)

Ao chegar em Viçosa, não imaginava as surpresas
que o fuü.iro Ihe reservara. Uma vez, quase foi em ca-
na injustamente, só porque depois de tomar uma cer-
vejinha no Leão, pegou um vagão de tem "empresta-
do" para dar um passeio na cüy. Em puta oportunida-
de etflica, o seu espírHo de ladrão bailou de novo e
ele, então, não pode resistir e pegou a Kombi de seu
co-republicano "empreshda - é claro que sem pedir
ao dono para dar mais um passeio pela ctty. Pena que
na hora de sair, ele e seus cúmplices náo viam o car-
ro do vizinho pelo reüovisor e deram uma ''pequena'
amassadinha na colbão.
Sempre se mostrou academicamente competente e to-
da vez que tirava menos de 90% numa prova, se atb-
gava em prantos em meio a uma profunda crise de-
pressiva. Menino de bom gosb, o nosso amigo sem -
pre namorou meninas bonitas, salvo raras excessóes,
final ele é humano e bebei O problema estava na fai -
xa etária das "moçinhas" que raramente ultrapassa-
vam os 13 anos. Foram 4.5 anos de muros beijinhos
na boca, não mais que isso: afinal as moças ainda
eram mu ib novinhasl
Mas mesmo que tenha que matar codomas a grtb, o
nosso amigo conseguirá superar as bateiras e obstá-
culos e se limar um agrónomo. não é Baby?

No dia 29 de outubro de 1 964, nascia em Píaúba, o
caçula dos 1 0 filhos do casal Dorbil da Costa Marquei
e Pega Corria Marquei. Jogo Cláudio. Já nasceu do
coma: não queria ser de outubro-. só foi registado
no cita 6 de novembro. De üavessura em bavessura..
de menürinha em menlirínha... cresceu na 'roça" e,
entre um puxão de orelha e outro, era obrigado a tra-
balhar com seu pai. Por isto, desde pequeno, algo Ihe
dizia que seria um Eng. Agrónomo. Em 1984. passou
no veslbular e veio para Viçosa, mas só para manter o
contra" tenbu medicina, tudo em vão. seu fim era ser

agrónomo mesmo.
Jogo Cláudio gostou muito daqui. Tanto que enrolou,
enrolou, foi ficando e sempre disse que se formaria em
a gosto de Deus". Dar, a sua grande oportunidade: a

formatura é em agosto(de graças a Deus). De plan-
tação de alho e cebola, que não deram certo, ao
alambique, que ele usava para consumo próprio, Jogo
Cláudio sempre dava um jeito de se virar--- e enro-
lar. De namorada em namorada, foi laçado por uma
nativa e agora se tornou um rapaz 'sério". De aliança
na mão direita. breve estaremos vendo-o enforcar de
vez.. E quem ficar por aqui, não vai perda- to de vista.
Para você, Jogo Cláudío. que não pode perder este
seu jeito "marõb", só podemos desejar muito sucesso
e muita feliddade l

No veio de 1987, a UFV recebia Joãozinho Maçari-
co, menino dado aos esportes, gostava de um sujo jo-
go de peteca e uma corrida de 1 00m rasos pelados.
Rapaz muro capaz. passou por fases como a lua:

Monstrão Rebelde. voava em sua moto vermelha.
frequentando botecos da pesada, era fá do cinema da
Mortiça Adams e o seu prato predileto eram bifes de
madrugada no empoeirado "canlnho do Infemo
Mudando para o Campo, convivendo com a flora e a

fauna e sofierxio irradiações de animaizinhos como os
Colibris, transformou-se num (a) Alfa-Natura. Nesta
época de grande sabedoria e inspiração, ente luvas
coisas, apoiou e voltou no "totonho Fagundes" e for-
mulou frases célebres como: "0 homem é o único
animal que depois de adulto toma leite."
Cansado de comer couve e pbza de abóbora, volbu

para a cidade e virou um capitalista liberal reacbnário.
falando caretbes como estufas e oonstttuir família.
Algumas foram as fases, é verdade. Mas a risada es-
Mdente e desconsertarüe, assim como o companhei-
rismo, a cumplicidade e o prazer, para nós, de convi-
ver com esta igura inéd üa, foi sempre uma constante.
Boa sobe Joáol E saiba que estará conosco, nas lem-
branças e nos nossos corações.

JOAO MARCOS CAIXETA FRANCO
(Caixeta)

Natural de Machado-MG. veio a muro tempo paa Vi-
çosa fazer o Coluna onde desde cedo se revelou um
sujeito não pontual Foi neste colégio que um fato ina-
crediável ocorreu: pela primeira vez Jogo Marcos
chega adiantado para assistir a aula que infelizmente
não houve, por um lapso ele se esqueceu que era
domingo. Havia um grande cadeado no portão.
Seu sotaque e sua ponüialidade colocavam em dúvi-
das a sua origem Dizem que mineiro náo perde o
bonde. Mesmo na univesídade Caüeb continuou co-
mo sempre. Não ia as aulas das 7 horas por serem
mutb cedo e bmbém não ia às aulas das 8, porque
estas poderiam ser repostas em cubo horário(desde
que à tarde). Seu hobby dá até para adivinhar: cochi-
lar nas aulas. Hábito um tanto esquisüo para um sujei-
to de pavio curto.
Hoje, naüvou (um dos raros casos). é um sujeito oti-
mista e dk que ao tem)mar o cubo de "Agronofna
vai untar vesfíbular para direito até que o Banco do
Brasil venha convoca-lo.
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JOSÉ AMÉRICO SOAREM GARCIA
(Zezé)

JOSÉ LEONARDO MATTOS DA SILVA
INadowisk, Nado. Zé)

Este Zezé é meio doidão mesmo. Por ironia do destino
conheci este lígura no pümeiro dia de aula Eu.careca,
ele também: eÜ estudioso e comportado, ele o inverso;
ele a im de ROCK e eu de MPB. Mas, tudo bem, 'pelo
menos alguma coisa a gente tinha em comum, ele fu-
mava e eu náo.
Fomos nos conhecendo. ele sempre insistindo muito
para as notadas, as cervejadas e como acompanhan-
te sempre das garotas, sÓ que nunca com a gente.
Também ter amigo feio é dose, não é?
Falava só de natação, cavalo, dinheiro e mulherada,
também, coitado, sempre carentes
Se falar dos passeios em Guarapari nas férias e das
aventuras, só sai bobagem.
Assim. continuarmos colegas de fará e estudo, mas,
antes de üdo, amigos.

Garoto sperto, vindo de Nova Friburgo, veio pararem
vbosa (quando teve a manha de. perder to.das as ins -
criçóes'do país e só sobrou a UFV,. a última que fe-
cha), consagrado pelo Bnão Vermelho, seu bandero -
se fiar quebra-galtios (mais quebra do que galhos.
Suas tlases comuns eram: i'TÓ apaixonado" e 'meu
cano me deixou na mão"! Em meio à tantas histórias,
ressoava o som de sua gana. Romântico à moda anil -
ga, do tipo que ainda manda flores! ganhava as lan-
ças com serenatas e seus inesist&eis olhos verdes:
Por insistência da Bruna, sua bela e influente cachor-
ra. topou a cidade pelo campo De grande visão em-
presarial vlu que o 'mercado de morcegos seria mais
promissor do que o de verduras, devido à volta do seu
herói preferido, o BATMAM. Trocou a FIAT pela moto
e mudou-se para a BATCAVERNA. Muitos vieram pa:
ra a feia mas foram embora. Ele disse que de lá só
saía forrado. Fechou o salão de festas e resolveu
provar que monstro também fome. Estudou o üans:
formou sua formatura de agosto de Deus para agosto
de 92. Agora está pedindo a saideira.

DOSE l.UIZ PARRÉ
(Parré, Marré, Lesma)

JOSÉ GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL
(Guilhermão. Nutre)

Entrou na UFV para Zootecnia, mudando no ano se-
guinte para Agronomia, deixando desolados seus
amigos da UDR.
Grande ativista no movimento estudantil, onde partici-
pava de tudo e nada fazia(enrolava totalmente) :
Temos que destacar sua produção científica no insetá-
rÍo. ao lado de Pauzinho e Mana, que Ihe deram muita
força e luz.
Monsbo por natureza, caractedstica que se enconõa
no sangue, encontou paz ou mais paz ao lado do
amor (Pauta), quando Paulo Olávio o largou, mas Ma-
nia ainda faz parte do seu dia-a-dia.
Temos que destacar seu incrível acidente.. quando
alropebu um Monza com sua possante bicicleta.
Incendiário (Locus Horrendus), Punk (máo q !4ebrada),
sinuquelo, cachaceiro, craque de futebo.l (Time dos
fabulosos), destruidor de corações (Ervália, A grande
Note).- fazem parte do gráfk;o!

Flamenguista, carioca da gema, bêbado., come-quie-
b. fehante. brasileiro (comerciante de brasrlias), al -
coólaü'a, bebam, cachaceiro, codorneiro, trambiquei-

Acoslumado a alimentar nus cachorros com seu pró-
prio vómito, ainda sobrava celta quantidade para seu
amor ao telefone. Sem reclamações.
E o Robin? Nãos. é o Babnan+- Nãos É o Babnóve\.
Inseparável em suas viagens, sem.pre.no cheiro da
gasolina, só funcionava 'na mão do dono, era seu
companheiro fiel.
f:iel 'até a última gota de sangue.- alheio! mostrou seu
amor por Viçosa. ententancii) desde nativas salientes
até'uriventtárias no cio... Xuxa, Princesa, domingão
7:30. solos 120. .. .
É CÁBULOSO !
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LEO MASATOSHI NAGAO
(Spok, Smurf, Spurfi)

LÜCIA DARIA BICALHO BRETÃS
(Dum Dum, Juma)

Após 2 anos de curtinho, escolheu a computação co-
mo hobby e a agronomia Doma seu ganha páo. Já na
UFV, fundou a associação dos homens encalhados e
desesperados, criando o mébdo 'Tampão' para con-
quistar as garotas, o qual consistia em pedir um beijo
na boca, logo após se apíesentar. Porém. este método
apenas Ihe conferiu a fama de louco ente as gatinhas.
Desiludido, resolveu aderir ao clube dos caça-mo-
créias (fundado pelo amigo "Jorginho'). Sempre pro-
penso a amores platónicos. trocou a "moreninha' pela
olhar faídico". Enquanto isso. sua "namoranha" de

Sorocaba enfeitava-lhe a teca. Rapaz de palavra.
nunca vara alas, exceto quando sua amiga acenou ir
para a cama com ele, fazendo-o tancar-se no ba-
nheiro até o medo passar. Não bastasse isto, hoje
apresenta comportamentos suspeitáveis, usando, pre -
ferencialmente, objetos rosas. Agora forrado, espe-
ramos que tenha sucesso como criador de rãs e este-
remos torcendo por sua felicidade.

Mineira de Belo, chegou em Viçosa demonsbando to-
da a d isciplina e responsabilidade de uma maneirinha
bebe quieta. Nesta época, não conseguia beber um só
copo de cerveja, porém, após um breve tempo de sa-
crifícios e muito reino. já consegue beber um barril (só
bso, porque leva a sério o regime). Hoje, quando abre
a sua boca, escandaliza o mais desinibido dos ho-
mens.
Na viagem de SO1 325 revelou suas tendências alcoó-
licas e suas taras; daí em diante ninguém mais conse-
guiu segura- la.
Seu maior trauma foi aguentar AFLF, de um famoso
curso de engenharia agrbola por dois semestes con -
secutivos, ela quase secou, ficando ccln 1 3% bu.
Conhecida como Juma por sua calma e paciência, deu
nó em pingo d'água e acabou por conquistar a amka-
de do gota d'água.
Deixará Viçosa sentindo saudades e levando no co-
ração a amizade que tem por quase todos. Promete
voltar daqui alguns anos montada na nota. se ganhar
na sena, é claro.

LUÍS CARLOS QUEIRAS DE
(Lulu Abacaxi)

IELO

Luiz Cardos Queiroz de meio, vulgo "Lulú Abacaxi"
vindo de BH, tetra natal, com sua calvbie em anda-
mento, passou seu l g semestre em uma república na
cidade, onde conheceu seus dois primeíos amigos,
Téo e Jogo Bacia Ultimo remanescente do #io após 5
anos e meio de UFV e 4 anos de 21 11. Hnalmeüte.
está se formando em agronomia por fala de recursos
para fazer um curso na área de fotografa em Londres.
Lula deixou a UFV com alguns recordes insuperáveis:
abrídor do refelório, nunca perdeu uma refeição. Exi-
gente. apaixonou-se pelas mais belas garotas da
UFV. mas nunca agarrou sequer uma mocréia. Higié-
nico ao extrerrn, nunca engoliu um cuspe.
Com grande sensibilidade filosófica, Lula deixou al-
guns dizeres memoráveis: Meu jovem-. E aí se-
nhor.. ., Quanta violência.. ., Como esbmos? Que hor-

Perfeccionista com seus horários. dono de uma escri-
vaninha extremamente bagunçada, sempre cumpriu
com seus deveres (na última hora), conquistando as-
sim o tRulo de "Dota
Lula está parando para a vida profissional, deixando
muita saudade e amigos. Desejamos muro sucesso e
uma contribuição mensal.

ror

LEONARDO JOSÉ DE CASTRO MAZZONI
(Nado, Nadex adebaldo)

Desembarcou em Viçosa no trem, vindo de São João
del Rel (DEL RE l como chama) gosbu tanto do Bem.
que decidiu morar do lado da linha.
Depois de seis meses em Viçosa, iá tinha créd io ilimi-
tado em todos os supemlenados com os litros de be-
bidas, um menino MODELO.
Gosta muito de uma viagem, sempre que dava, já par-
tia o nadáo sozinho ou muib bem acompanhado, não
impollava o legal era viajar.
Garoto esperto, as vezes bem acompanhado, as ve-
zes hmbém, nossa quantos 'monstros' gostava muito
de ser gladiador na jaula do LEÃO. onqp era encon-
bado às vezes a nome sem dicção. NADAO, para bom
enbnçiedor meia palavra basta.
VAI LA NADAO.
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MARCELO AUGUSTO FILARDI
(Josebno Barbacena)

MARCOS BRANDÃO BRAGA
(Manos Bonga)

Quando ele era criança pequena lá em Barbaena,
caiu de biciclda e bateu a cabeça no seu sonho: ser
agrúnano. Em 1 988. Bansforirani-no para a UFV. on-
de iniciou o seu cubo. aos poucos, foi adaptando-se
ao regime académico. E vieram.o! l çs frutos: expres-
siva atiaçáo como (o mais DOIDO) monHor de Bio
111. o mais dedicado e amigo, que superlotava o
'maracaná" do PVA por várias vezes Encarou o cubo
de graduação como um tesouro valioso:. Iniciação
científica foi um dos seus mab nobres obje$vos. Esse
menino doido vai longe.- O que impnssiona é a dedi-
cação aos seus objeüvos, som medi esQrços. .Sou
prémio: a vRória, um sentimento forte a Deus.. Uma
notável pessoa. Deixou um pouco de si em cada um
de nós e leva, cravado no coração, um pouquinho de
lidos que conheeu prova serena da.saudado que.vai
existir. Para se falar mais sobre o Marcelo de Barba-
cena, seria necessário muito mais que este espaço.
Fica então. o nosso reconhecimento com peculiar
atenção e o nosso agradecimenb à sua existência.

Ege rapaz, conhecido. vulgamlente como . Marcos
Bonga, 'é esVangelo (Baiana), natural da pira do
Caé: éil. Gal...; veio para Viçosa fugido de Cruz das
almas. onde estudava, por motivo referente ao sexo
oposto - uma perua chamada Mais-Mutiz, mulhe.r pe-
Hgosa, calnguoira e cangaçeira. queria agarra-lo de
qualquer maneira.
Na Universidade(UFV), por diversas vezes, o pague
da capela foi chamadopara fazer sua extoma-unção.
pois o pobre Baiana achava que estava no seu fim,
mas ora só ressaca.
Tinha como hobbies preferidos "coçação'. estudar em
cima da hora. ouve lambada, sonhar com a Bahia e
chorar por nota baixa, principalmenb. quando seus
amigosnão Ihe passavam cola, mesmo sem ole.pedi.
É um rapaz muito bairrisü. Vejamos suaenBevista:
Gostos: Mulher - Baiana (Mana Rabo Cheio); Cidade
- Salvadora Estado - Bahia; Praia -- ltapuá(BA); Polí-
tkns -- Baianos(ACM); Música -- Baiana; Comida pre-
dileta - Pinga can rapadura, farinha e coco. Adora
ume pinga, criar confusão, mulheres alüttas e .baixi-
nhas. Quando morava em Salvador dava uma de sur-
fista com a tábua de bater came, no dique do br.oró. O
p or é que o homem quer quer mesbado aqui Óxonte
menino,mais 3 anos ninguém aguenlal

MARCO ANTONIO ZOPELAR DE ALMEIDA
(Marcáo, Mulambo)

MARCOS LUIZ DA CUNHA JOTA
(Rei das Mocréias. Tripé)

Saído de Caratinga, veio fazer agronomia an Viçosa,
cheio de idéias revolucionárias. Fundou com putas
pessoas o grupo ''Enfie-folhas", nome da cidade de
sua avó. ondedescobriu sua intimidade com a tena e
com as ervas. Aos poucos, a arte foi tomando conta da
sua vida. oom a flauta e com o Caco sem lona. Tanta
aüvidade o fazia esquecer a escola. Matar aulas para
tocar flauta era uma constante em sua vida universitá-
ria. No Circo sem Lona, dedbaçáo máxima para ver o
sonho das crianças. Nos fins de semana, a tansfor-
maçáolll Ora monsbo, ora introspecüvo! Quem con-
seguia entender'2
Disfarçado de anjinho. no Circo sem Lona,.se esque-
cia momenbneamente do ''locus honendus'', onde fa-
zia o que bem entendia. Cansado do tédio do Viçosa,
tenbul junto oom seus amigos, tansformar o Leão
numa 'boate, pois sempre que ia tá, dançava a noite
bda ao som dos Titás, embalado por uma boa cerve-
ja. Decididamente este é mais um monstro a deixar
saudades em V içosa.

Vindo da roça grande, sua magegade, instalou-se,
como era esperado, om uma república com seb don-
zelas, inciando, assim o seu hann. Vertiginosamente,
$eu império foi ampliando. congregando uma vasta
multidão de seguidoras. Vitimado por uma esBondosa
crise existencial. abandonou os prazeres da come e
se enclausurou em um frio. Mas, atendendo aos ape-
los insistentes da "moaeiada'', rogonerou-se e in-
gressou no "36'. onde seu reinado tu6ficou: DesFo-
nado por faltas ocultas. nosso amigo se viu forçado a
se contentar com apenas uma.
Mas nem só de mulheres vaia o nosso nobn amigo.
penta campeão de salto com vara. som vara, o autên-
tico halterocopista, sendo este, sou esporão favorito.
levando-o, por "raras vezes". à aminésia alcoólica.
Afora o checo de cigarro de palha, osso minelrinho
da lata" vai deixar guita saudade. Soja muito feliz e

um bom profissional capackiado e vontade. você tem
para istol
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MARIA TEREZA GONÇALVES DE OLIVEIRA
(Tê. Terá, Teta)

IAURO HIRANO

Nossa hbtória começa em Paracatu. Nãos Em BrasHial
Uahl Cê bestas Tê, sempre elétrba, mas sempre dan -
do um jeito de resolver qualquer problema, abrindo os
olhinhos vãos. atrás dos óculos. e falando seu ladi-
cional ''uai"l Devota da ''Sinhooora da Abadia". con-
seguiu também devobs para seus cademos ao longo
de sua vida académica. No bandejâo era exímia devo-
radora de angús, saladas, doces, e lutas.
Era apnciadora de vinhos e cervejas, motivo res-
ponsável por um dos seus maiores ''show business
no Leão que resultou numa vara, náo tão discreb, na
companhia agradável dos "guardinhas da UFV", na
madrugada silenciosa. Dos seus amores, só o sabe-
mos por intuÇão: a menina de sagüário, idealista e
romântica, nunca os revelava em público.
Sua bancada, seu cantinho, Muriqui, Mangaratia, par-
tidas de buraco e tantas cubas coisas vão deixar sau -
dades.
Dona de uma força inerior, mais que profunda, de
uma sensibilidade secreta e latejante. Viçosa e os
amigos sentirão saudades.
Tê, siga o seu caminho, mas nunca deixe de olhar pa-
ra tás, pob e'do passado que o nosso futuro é traça-
da. Para você, nada de adeuses, até breve. Beijos e
abraços carinhosos de seus amigos.

MACIO MASSAYUKI LOPES ITE
(Mano Galinha, Mano Goiabada)

Rapaz sério, saiu de S. J. do Río Preto, preparou-se
f)ara g vestibular num curtinho de SP e partiu para a
luta. Resultado: passou na melhor UniÜenidade de
Agronomia do país. Em Viçosa, morou com mais três
rapazes sérios(Frank, Fernando e Knohi). Achando
pouco essa quantidade de rapazes sérios, foi morar no
26 onde tinha mais oito rapazes sérios. Nesse apê, foi
um exímio piloto de fogão, sempre preparando várias
surpresas aos seus amigos: macarrão surpresa, bolo
surpresa, etc... Nesta Universidade. teve várias e be-
las namoradas, pena que as mesmas não sabiam dis-
so e acabavam perdendo o Maurão(que desperdício
que elas tiveram, né. Maurão?-.) Nasfestas, 'sempre
teve o azar de, ao final delas, n'machucar os pésao
ponto de nem conseguir ir andando para casa, tendo
que recorrer à ajuda de amigos para isso. Esporüsta
nab, todas os finais de semana(durante 5 anos), ia às
quadras de esportes tentar jogar ténis. Hoje, nÓs po-
demos dizer que, no ténis, o Maurão é'um eÉrno
aprendiz-. Agora, o Maurão se formou e nós temos a
dúvida de que continue um rapaz sério. Saudades e
boa sorte...

Ar está o nosso amigo Mano. Japa non sei. famoso por
seus ataques às despensas e geladeiras. Fato curioso
foi o primeiro assalto do qual'foi vMma: 1/2 dúzia de
pãezinhos. E também conhecido por Mário Goiabada,
Rasquinha com Coca Cola e Quilos cognomes afins.
As amizades Edinho (Bambus). Luciana e irmãs, Niral-
do, Ana(s) Paula(s) Bia, Ana Lúcia, Piauf e outros do
Movimento esüidantil ou náo.
jjm 861 vem para a "Perereca" cursar Agronomia.
Simpatizante do PT, começa os lgs contabs com o
Movimento Estudantil. passando a acompanhar a
dinâmica da Untvenidade. Tranca o semestre em 87 e
retorna a UFV em 88. Durante este período, passa a
ter uma atitude mais crMca e participativa emrelação
aos acontecimentos na Universidade. Mudança mar-
cante foi a que teve de garoto tímido, comportado, reli-
gioso, até as pelegaçóes polRicas. Greves: 60%. 1/3
(ocupação da Reitoria). participações: CONEA, frusta-
dos Congressos da UNE. CA ÂGÊO. na OUSADIA pró
PÇEe Qa última campanha para reitor(MOBILIZAÇÃO
E COMPROMISSO). Até quando este NON-SEI, insis-
tirá nestas pelegaçÓes ao invés de se comportar?
Destaca-se também a sua paixão pelo Santos Futebol
Clube. que neste campeonato pode chegar lá......

NEY EDUARDO M. ALVES
(Neyzinho, Zeneyde)

Com sua carinha de menino pidão e parecendo desa-
brigado, chegou Neyzinho em Viçosa, precedente das
bandas de Muriaé. Aos poucos, foi se entumiando e
mostrando logo suas manifestações loucas; como
quebrar o despertador, só porque não o acordou na
hora certa do trabalho(que por sinal nunca foi muito
chegado.. razão pela qual a cozinha fica tão suja
quando ele está em casa); rasgar trabalhosa fazer pro-
va em 15 minutos e sair às pressas pam pegar caro-
na-. Ah! E se não acha caróna, caminha a pé até dar
fome, aí volta emburrado e reclamando de tudo. deita
na sua cama e passa aí o Hm de semana. E dono de
uma sensibilidade e inteligência que são ofuscadas
pela luz do dia, mas que se expressam muito bem no
equílibrio do silêncio noturno, principalmente nas noi-
tadas do Leão, onde às vezes precisa de um reforço
de glicose para aguentar as turbulentas aulas.
Neyzinho. no fundo. sabe viver e o faz intensamente
sem medo de dar vexames.

ENDEREÇO: Rua Jorge Tibiriçá, 1833
Tel.: (0172) 32-0848
1 501 0-300 - SAO JOSE DO RIO
PRETO-SP
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NILTON ROBERTO OLIVEIRA BELO
(Nittinho das Lobas, Rolando Leio)

PAUL JOSEPH DALE

Vindo de uma ilha perdida (Morada Nova de Minas),
nosso bravo herói aparta na perereca, cheio de vonta-
de de fazer o que sempre fez na vida. P-.nenhuma
Acolhido pelo'glorioso 36, nosso amigo. sempre tltni-
do, acantiado é caladinha(um anjo em pessoa) foi in-
fluenciado pelos seus bons companheiros e logo se
perdeu na vida, atingindo rapidamente o fundo do po-

Desprovido de recursos para se aub sustenta. arqui-
teDü um plano maquiavélico para assumir o poder em
uma cooperativa, obtendo êxito. Mamou com voraci-
dade nas tetas dos pobres associados, enriquecendo
ilicitamente. constiüiindo assim uma forüina de pm-
porçóes incomensuráveis.
Ecologbta convicb. inovou na pesquisa .da !epro-
duçáo de lobas em cativeiro. Sempre dedicado aos
seus desgastantes experimenbs, que se prolongavam
pelas madrugadas. abordava bdo o apqrtamonb oom
insistentes e insinuantes uivos de suas vRimas.
E isso af Nilünho! Estamos certos de seu sucesso, es-
pecialmenb na vida profissional. Continuo sendo o
mesmo que conhecemos. um grande arhigol

OSCAR DAIKICHI TEKEUCHI
(Jabá)

PAUL JOSEPH DALE (Paulzinho, Ruth Escobar. John
Lennon).
Nascido na grande cidade, é um grande guia turlbüco
das bocas de Sáo Paulo; para qualquer informação,
procure-o. Porém, adquiriu complexo de ermitão e
náo quis mais sair do bato. Batalhou o tempo toga no
Grupo do Agricultura Altemaüva. Viajou.pala o EBAA
de Cuiabá e voltou com hepatite. No EBAA de Porto
Alegre também ficou doente. Sempre táo fraquinho:..:
Menino muito combativo, andava sempre de ''causa
jeans rasgada e defendia sempre uma "calça" justa
Sempre organizado, deixava sem traumas qualquer
reunião da FEAB para lavar louça, roupa! ob. Sempre
gostou de tarefas'domésticas. Nas reuniões. sempre
lembrado por ser um inglês com pontualidade.bolivia
na. E o típico calmo explosivo, de ..comportamento
;;anfótero".' Se amarra em Groo e queijo Polenguinho,
que Ihe renderam as alcunhas de(irão brasileiro e Kid
polenguinho. Seus hobbies: macarrão e anis: dizem
que se você estiver triste vale a pena assisti-lo jogar
uma partidas

PEDRO OLIVEIRA DA SILVEIRA
(Urtigão, Dano, Urso)Oscar D. Takouchi nasceu a ll de ouüibro de 1968,

em Teixoim de Freitas-BA. Teve uma infância normal;
h à escola e brincava de médico e de pegador. Ter-
minou o le grau e iniciou sua primeira grande aventu-
ra, estudar no colégio Salestano em Vitória. Dividia o
seu tempo enfie as aulas e as praias e dicidiu-se, sa-
be-se iá porque, que queria ser.agrónomo:
Ingressou na uleVem l 987. após uma fnistada tentati-

E'sá:uwhgsz' aw"wç:mEi:":
mesmo ano, junbmente com um gw.rw. de agitados
amigos. fundou a REPUBLICA BATACLA. .que tem
muibs es6rtas para contar, mas aqui náo pode.
Jabá passou por uma metamorfose: de um rapaz virgi-
nal e 'estudioso que era, passou a ser um #eq.tentador
assíduo do bares e festas. Ansiava pelas férias e de-
testava o início das aulas. Tocava os seus estudos aos
bancos e barrancos. Um C aqui, um R ali, uma ressa-
ca amanha. mas a vida é uma só e o importanb é
vivo-la. Após cinco anos e meio de "árduos" estudos,
êi-lo aqui: um Agrónomo pronto para o que der e viera

V

Começou a vida na UFV como estudante de Agdcola,
mas achava "pouco holísüco" e mudou -se, então, pa-
ra um I'mais eclético". De famRia ''gaúcho-sul-mato-
grossense'', trouxe costumes estranhos como: ciúme
mortal da sua cama e travesseiro ou comer pipoca com
mostarda! Nos dois primeiros anos aqui, pala sua "de-
socupação" (que continua) vagou pelas trilhas da.zo-
na da mata, (quando diz terinbÕduzldo o mountain bike
na região. Sua fase mais obscura: a era Creck, em
que propagava sigilosamente este .grotesco estilo de
vida,' quando foi reconhecido. classificado e salvo pe-
los seita irmãos na fé (a baiana e o boliviano) que o
batizaram de Pset/dt/s creck var. refugus. Muito amigo
e companheiro (excetuando comida e dinheiro)!. em
maníaco colecionador de ''melhores momentos" de
receitas. músicas. filmes, comerciais e gritos. Consu-
mista nab. adora fazer estuque de tudo; possui um
dos cademos mais loucos da UFV e náo dispensa um
turismo, uma pizza, lasanha e tudo.que for novidade,
de preterênciã tudo junto", diz eles ll

JBP & PAZM
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Q
nOWULO MACHADO DE MATOS

(Raminho)
RAMONA TEIXEIRA

(Mana) RODRIGO DE ALMEIDA PONTES
(Rodrigones)

Natural de Vargem Alegre. náo sabemos ainda como
veio paira em Viçosa. Depois de 3 anos de curtinho,
conseguiu entrar em "Agronofna". na ilusão de que
!rrgnjaria. .um emprego que Ihe desse muita grafia.
Coitado! Namorou muitas garotas o chab é que ne-
nhuma sabia-. O grande garanhão despertava inclu-
sive os dotes arHsücos das "gatinhas". E só lembrar
das cartas.que chegavam no 633. Dente elas, aquela
obm à lápis de cêra, por sinal muito bem colorida com
tanb carinho e força que quase não conseguimos ler,
ficou gravada em nossa memória. Tentou ;árias car:
renas. na música descobriu seu ídolo: Fagner, cujas
músicas cantava todos os dias duranb o'banho, 'só
não deu certo devido à afinação e rRrno. No futebol.
sua tentativa foi curta, pois com a idade, surgiu
também uma "barriguinha" que nâo permMa íman'ho
esforço. No comércio, não obteve muib sucesso. Há
alguns anos vem tentando vender sua bicicleta, mas,
neste caso, não podemos culpa-lo. pois não é fácil
achar um ataria e, ainda por cima, cego. Nâo ando
outra saída, teve de terminar o cubo de agronomia.
Rõmulo. que Deus continue te abençoando besta ca-
minhada, estamos certos de que você será um profis-
sional genial e que o suceno será uma constallte em
sua vida. Vai à luta meu intimo! Estwemos brcendo
por você. Felicidades! Sucessor
Edson, Evandro, Luiz, Teia. Euro. Jogo Marcos e
Cia

Agosto. 1987. direümenb do ALASKA para VIÇOSA.
Ramona. aVaêada pam variar. Típica caloura: assídua
às aulas. aos monibres. CDF. Éem ter para onde Ir.
foi morar com a prima Dedo. A estadia lá durou pouco.
E filha de mamjá e logo foi morar na vila Giannbti. Ti-
nha até baba. Assaltaram sua casa. levaram seu som.
Entrou pam aula de dança(era bailarinha). Fim do IQ
semesbe; largar o curdo? Continuar? UFV? UNl-
CAMP? Vestibular na UFMG? Resolveu ficar. Voltou
com sua bicicleta.
SÓ andava comendo. República mista: Raphael(seu
irmão). Fez teste para estudar inglês. Nãodeu certo.
Fez concurso e virou teacher. E que teacher!(ICBEU e
particular). Mais um concurso: virou a "Bonitora" de
Estadstica. Além disso tudo, trabalhava no Dep. de Fi-
btecnia com o prof. Casali e as pimentas. Perdeu os
qpílos que ganhou nos States e um pouco mais.
Não se sabia se em pela vida attÜa ou o namorado.
nativo, presente em ü)dQS os momenbs(2 anos). So:
brava ainda muib tempo para as farras(à seis); pisci-
na, festas, churrascos. lual.. Perdeu a avó e andou
triste um bom tempo. Recomeço de semestre, OPA?ll
Sem namorado? Tem quç espalhar para a galeras
Aprontou na Naco Lopesl(Culpa da Càrnile). Mâs co-
mo Rido que é bom dura pouco-. Nem deu chance
para g pessoal da Agronomia(De agrónomo basta
eu!).. Foi. à Brasflia, visitar os pais e \;õltou acompa-
nhada: Marcelo(Inlbrmáüca). Novas novidades. novos
lugares, novas farras. bombons. Mil e uma noites vira-
das fazendo trabalhos no computador(na ÚHima hora).
Parou de dançar e foi jogar handebol na LUVE. Durou
até levar um super limbo de bicicleta. No JUV'S. de-
fendia a Agronomia em lidas as modalidades. Outra
Naco Lopes, o primeiro PORRE. Quem diria-. Largou
! monitoria, pois saiu a Ho sonhada bolsa do CNPq.
Sempre com a pimonb, mas, desta vez. trabalhando
com a vidinha, Pesquisadora e ótima amiga. Fomia-
tura do namorado. Sozinha de novo? OBA! Que nadam
Esse aí é pam durar, mesmo de longe. Roubaram sua
bicicleU. Perto da formatura da turma(ABRIL/92). Que
saudades! l AnHi#iã do churrasco da Agronomia (ie 87.
Despedida! Coordenadora Geral da Comissão de
Formaüira. Agora, é ela que nos deixa-. Ahl Nãos Foi
selecionada para o mesb3do em Genética e Melhora-
mento e Hcará por aqui mais um limpinho.

COBERTO DOS AN.IOS REIS JR.
IBozenga. BÓ. Jogador de Handy) Na UFV. o garotão da savassí. acostumado com boa-

!p?.gpgqueras, foi morar no alojamento. ficou sócio da
GREEN BIRD'. indo às 5es pam BHZ e voltando só

!)g. !erçq, para na 4e domar e ir atrás das gatas UF-
VEANAS. Morou no Pombal. mas foi na REP 306 com
mais 6 machos, que. se sentiu realizado. Idéias mira-
bolantes eram várias: som em festas. montar baizi-
nhos! criar abelhas. chegando ao máximo quando
transfomou uma geladeira em armário com pinguim e
tudo. Será que estudar vale a pena? Sempre com a
cabeça na lua e nas mulheres.
Nada a verá l Chegou a fazer um calouro achar que Vi-
çosa era um paraíso de mulheres. Capacidade de de-
cisão marcante, vou ou náo?, como i)u não como...?
O que você acha? Forma ou não? Se leite izesse
nascer cabelo, calvície náo era problema. Expert no
manejo do alicate de pressão e tosca(perna torta).
Instituiu na cidade os Rodriguinhos, discípulos dos
Mauricinhos.
Em mais uma "viagem criativa". teve a ideia de tentar
a vida no novo esbdo de Tocanüns. iria levar a viola
no saco e reinar arco e flexa. tornando-se tão bom ao
ponto de ser taxado de "ROBIN H00D DO TOCAN-

Alegria é uma constante na sua vida, sendo difícil fica
sem dar risada com este caboclo e por isso seus bra-
ços farão falta no remo que toca esse barco de amiza-

TINS

e

Roberto, "Bõ". chegou em Viçosa nos anos dourados
de 87. providenciando uma noiva(Napa Edi) e sua
amante latina Cake-Mocrey. Com o passar do tempo,
resolveu viver novas aventuras. formando o clubedo
Handy. Todas as noites. com suas roupas de surHsta e
seu perfume Avanço Lama-limão, saia à caça de novas
guloseimas(no Atlético). Seu outro esporie, além de
jogar handy, era comer. principalmente os bombons
dos amigos. Apreciador dos Paralamas e do "Man at
work", conseguiu encontrar a paz espiritual nas músi-
cas do Wando, exceto quando estava "chapada",
quando só queria ouvir twiét and shout, que, segundo
ele, "é o canal". Durante sua vida académica cometeu
alguns equívocos, como confundir colhe com um be-
zerro. Mas sua aüvidade de jogador profissional de
Handy bve um fim, quando foi fiigado por uma meni-
na da EFI,.passando a br dupla moradia no Aloja-
mento Feminino 21 1, onde aproveitava para descan-
sar, dormir. babar, comer e encher a paciência de li-
dos com suas brincadeiras. A gente queria dar um
desfecho babaca, destes comuns em 6iogralias. pu-
xando o saco do Bozenga, mas como nãÕ veio nada
na cabeça, damos um simples Boa Sorte!

ENDEREÇO: Rua Dr. Couünho. 1 72 BI
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RONALDO AMARAL DE PAIVA RONAN XAVIER CORREA
(Ronanzinho, Rena. Japa)

SALIM JOSE JUNIOR
(Juninho)

A vida Um sido sua maior escola desde que entrou
aqui em 86. Passou por muitas coisas que só a vida
Ihe ensinou. Sua lâmRia sempre esteve presente em
seu coração, em todos os momentos que se passa-
ram. Aqui conheceu seus melhores amigos..e.. sua
grande i'PAIXÃO". ROSANE, que mudou definitiva-
mente sua vida Foram muitos e muitos os grandes
momentos e as grandes alegrias que nunca serão es-
quecidos. Náo tarda e os grandes amigos vottargg a
çiêi;ã:jlaiáêsiãi juntameiíte com eles m altar. "le-
nho muib a agradecer aos meus queridos pais, Do:
mingos e Eliana. por tenm tornado tudo isso. possível.
darem a maior força, motivação, carinho e amor im-
prescindíveis. para chegar até qui. As minhas imãs
Cláudia e Femanda por estarem comigo o tampo bdo,
sempre do meu ladoem quaisquer circunstâncias. Aos
meus avós, tios, primos e amigos por bda confiança,
compreenssáo e carinho. ao meu sogra .e sogra por
ü.ido que fizeram nestes anos em que tive.a alegre
convivência de vocês. E a uma pessoa especial e mui-
b importante que teve e sempn terá a maior importân-
cia pra mim por toda vida. minha vida, Rosane." RO-
NALDO.

O membro mais analRico do MCU, dono de uma sen-
sibilidade cortante em relação à alma das pessoas.
Ronanzinho pode ser definido como o cientista-poeta
ou vice versa, náo sabendo ainda qual dos dois
papéis é o principal. Exímio escritor. tem .as mais ela-
bondas análises sobre grande variedade de temas.
Porém, muitas vezes é incompreendido por almas nâo
tão sensíveis que o consideram por demais erudib.
Com aguçado penso de justiça, é ümbém excelente
diplomata' para assuntos académicos, digamos, um
tacto betic(usos. Daí ser sempre requisitado para.pres -
tar opiniões e conselhos: rio DCE. na monitora! na
iniciação cientmca, nos Conselhos da UFV. na FEABE
e em'tantos ouros lugares e momenbs pelos quais
passou.
Nós o podemos descrever assim: "suas pernas.sem-
pre o conduzem por árduas escadas., sem, no entanb.
contentar-se com o topo mais próximo. pois é assim
que caminham os homens corajosos; suas mãos Ihe
se' rvem como insbumentos incnsantes n0 8abalhar a
massa para que outros comam o pão. .pois é assim
que agem os homens generosos; sua cabeça imagina
serenos riachos, cria turbulentas correntezas e con-
veHe-se em oceano, pois é assim que pensam os ho:
menu grandes; seu coração ama. ama e ama. pois é
assim que vivem os genuínos e raros homens bons.

Este menino, dito rapaz, calouro de 87, concluindo
Agronomia na UFV, é conhecido como Juninho. Por
volta de março de 87, conheceu Zezé, surgindo uma
nova amizade.
Finais de semana viraram rotina, os dois cogitavam as
noites badaladas de Viçosa e, como não bastava, so-
brava para as cidades vizinhas receberem..osb dupla
(Ponte'Nova, Teixeiras, Coimbrã! Enpália. Visconde do
Rio Branco.' Ubá, Tocantins e Rio Pomba) e até um
pouco mais longe como Guarapar!. Nesta última,
aconteceram fatos inacreditáveis. até assaltados fo-
ram, um com revólver no pescoço e Quão oom uma fa-
ca apontada para a baniga, mas, como sempre, se
safaram destas

SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA LOPES
(Sermão)

De Caratinga para Viçosa, mais um génio da coçada
Vascaino, àtteticano, piquetista doente. Chegou em
Viçosa em 84 para começar a tese embrionária no Co-
luni, entrando para a Universidade em 87 com um em-
purrão da máo de Deus,(penúltimo colocado com o
mesmo valor dos ponbs do últiítn). Homem de uma
mulher só (nunca duas ao mesmo tempo). Na Univesi-
dade, química foi seu carrasco e VET 1 07. a solução.
Em um balanço dos mais de oito anos em Viçosa,
aprendeu a fazer anoz empapado e a esquentar fei-
IÓada em lata Mais um filiado do 33(pós) que deixa
saudades. Mais um da geração do ctiá, da falácia
Xavier e do 31 que nos deixa. Mais um agronómo de-
sempregado.
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SIDNEY HIDEO FUJIVARA
IJaponés, Capáo. Sidáo)

SIMONE ALVES CONTE
(Sissi Salsinha)

TEMISTOCLES DE QUEIRAS
(CBT do brejo, Barbante, Xulé)

Também conhecido como Orikoxiko. Dominacion. é
natural de Capão bonito(Sudeste Asiático). E consi-
derado o caçulinha e brigador da república, o revolu-
cionário. Vive 26 horas por dia exilado no seu quarto e
diz ser um lubdor de karatê(Faixa rosa). Seu hobby é
discussão e polémica. Quando acorda, seu cabelo as-
sume formas variadas (ex. banquinho). Em seu Santa-
na preto, é considerado um executivo (Dr. Tirinha).
Quando Calouro, decepcionado com o esquema Uni-
versitário. desenvolveu seus métodos que facilitam o
estudo, revolucionando os princípios estudar\tls(lá-
pis-borracha-calculadora). Entre seus romances, o
que mais marcou foi com a Miss Exposição "A Gati-

Orikoxiko, depois de limar umas e ousas, chamou o
Hugo" dentro do carro de um amigo e passou a tarde

desinfetando o cano com seu "Desol"(Que dureza
heinl)
Finalizando esta etapa, Japonês se despede da Gale-
ra e vai "Plantar batata

nha

Ansiosa por uma mudança de vida e cansada da üna e
badicíonal garça, característica de sua cidade natal,
aporbu em Viçosa, no início de 85, a maior crooner
que esta cidade viria a conhecer.
Chegando como uma paulistana deslumbrada com
certas peculiaridades interioranas, aos poucos foi dei-
xando aflorar seu lado artídico. Experimenbu, a nível
de pesquisa, a culinária mineira e. como náo podia
deixar de ser a &adicional cachaça. Adorou. E assimi-
lou-as mas, mantendo aos domingos os tradicionais
pratos italianos. como a Brachola da vovó.
Antes da' ecologia virar moda, adotou e protegeu
espécies em extinção, tais como: Jucast balasi, Txt-
quinhus doidus, Vinas australoptecus e ricas rabujas.
Cansada dos maus modos destas, afogou-as, man-
tendo apenas a última. Buscou. então: consolo nos
estudos e na música. Foi a exímia vocalista do ''Bola
de Cuspe", o que Ihe permitiu extravassar os senti-
mentos através da terapia do grito.
Em 92, bateu o record "Saliva" com uma média de
120 palavras/min.
Hoje, estudando muib e cuidando com muito carinho
de seu último espécime, pretende florir o Brasil como a
cultura do girassol.
Deixará, sem dúvida, muitas saudades.

Seus primeiros passos na UFV foram marcados por
muito estudo. Ficou mais conhecido por sua ferração,
de útüma hora, para as provas: uma noite já bastava
para ser o "espert" no assunb. Tinha resposta e ex-
plicação para tudo(o "Santo do Milagre").
Durante 4 anos, ocupou o posto del) "Macho da Ca-
sa", com suas "4" mulheres (San, Nina, Crês, lva),
numa convivência bastante familiar. No último semes-
tre, abandonou-se e caiu na farra. E o cara mais enro-
lado do mundo. Sempre diz que faz e acontece, fura
todas, e a desculpa é sempre a mesma: "PÓ Velo. náo
tive tempo, tõ arroxadoll" Daí seu apelido de barban-
te. Em 4 anos fez flauta, judo, tentou cultivar violetas,
orquídeas, criar peixes e até um cachorro. Tudo sem
muito sucesso. SÓ conseguiu fazer muitos créditos por
semestre e, é claro, muitos e muitos amigos. Ficou
muito conhecido entre as meninas, principalmente as
Gatas" do alojamento feminino. Màs, aqui, em Viço-

sa sua maior paixão foi sua "brancona" (XL). Ténia,
temos certeza de que você será um grande Agrónomo,
pois ama o que faz.
Felicidades, seus amigos de Viçosa.

TERESA CRISTINA LERA LANZA
0e, Tchutchê, Plastinha)

Setelagoana: autêntica mineirinha come quieto. Ao
chegar em Viçosa, com jeito tímido e envergonhado,
ninguém poderia imaginar o que aconteceria cinco
anos depois. Jogadora de slnuca profissional, seus
pais nem precisaram Ihe mandar mesada.
Esta menina estudiosa e dedicada(que recusava a
aüavessar gs..quaüo pilasüas de sapais sujos e que
!dará .'souflê'. de chuchu)! esconde mistérios que até
Deus duvida. E estes mlstélios só foram revetaàos no
final de sua permanência aqui. Hoje, seus conceitos
mudaram: daquelas músicas clássicas e românticas
passou a ouvir as agitadas lambadas. Suas boche-
chas já nem ficam mais vermelhas à ba. Dos delicio-
sos "souflês" que fazia, passou a se alimentar somen-
te de pão. porque adorava fazer o trajes de casa à
padaria, batendo longos papos no feio do morro.
Admiradora de camisas listadas, lisas e agasalhos
boninas, ainda continua adorando pagar as contas de

Agora essa Teresa(com "s" como faz questão). modi-
ficada, vai embora e, sem dúvidas. deixará muitas
saudades por aqui(e longe daqui também).

uz
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WALTER ANTONIO GOMES DE
ALBUQUERQUE NUNES
(Zé Colmeia. Uno, Helder)WILSON BERNARDELI

(Bernadeli. Bernar, Bode)

WELINGTON IÂZARO TREVISAN
(Queridim, Bundáo. Tom)

Capinopotense, sentia-se vaidoso quando os profes-
sores usavam o Triângulo Mineiro como exemplo em
aula. Fez curtinho em Viçosa, em 86, e ingressou em
Engenharia Agrícola em ã7. Por forçado destino. for-
mou em Agronomia com especialização .em fazer pro-
vas(mais ou menos 220). ni)s 5,5 anos de graduação
Pelo tempo em Viçosa, empobreceu um.pouco e seu
vocabulário com as pronúncias: 'Vem cál Deixa eu ti
fala", etc. Sempre agindo e espontâneo, às vezes
com a resposta na pinta da língua, ela empolgado
com o curso, mesmo sabendo que as dificuldades pa-
ra se obbr um diploma são quase que elementares em
relação às de arranjar um bi)m emprego. Diz que está
reagi)ado com a fomlatura, mas umpouco inconfomla-
do com a quantidade de cabelo perdido.

Nascido no princípio do século. se mostrou um menino
muib precoce, na fazenda. CÁRCERES, como piscia-
no, adorava viver em famnia, até que um amigo con-
fundiu a namorada com o nome da mãe da amante.
Depois disso. o jeito foi mudar para Lorena(fugido).
Rapaz militante, horda de dor de barriga. antes de fa-
larem público. Já descascou muito "alho"l Alho ou fa-
do que até hoje suas mãos lembram o passado. Adora
sodologia, náo se sabe se é a de buteco ou rural. Ra:
paz beh prendado e conservado(em cachaça), está
em busca de um novo causoll
Que tal? Morador do Velho 612 Novo, já foram que-
brados váüos galhos desde prisão de ventre. proble-
mas de bandeijão, até a sonequinha depois do almo-

E sempre se tinha um espacinho para mais um ou uns.
Cademo que serve para todos xerocarem, pois é um
dos únicos que consegue fteqüentar aulas às 7 h.
Sempre acorda com as galinhas. Sempre na BR a ca-
minho de Bel Zonte, ou nos mais de Viçosa. sempre
a procura de um grande amor. Seu hobby preferido é
participação de uma boa comissão organizadora, prin-
cipalmente aquela em que as reunióeg utüapassam a
meia-noite. Fulanos para o fuüiro: cultivar Palmib na
Serra Fria de Lrdice, de moD, porque de caíra é baixo
asbal. Sua prima náo está lá. mas agora náo fâz dife-
renças pois êe tornou o "Selvagem da Mobcicleta

Nasceu entre os monos perdidos do sudoeste mineiro,
no meio dos cafezais, galinhas. vacas e éguas, crian-
do-se na fartura da roça. Foi morar na cidade. Sempre
estudioso o apaixonado por doce. Depois.de.multa lu-
ta e dificuldade, conseguiu ingressar na UFV. graças
ao incentivo da:mãe ea ajuda do avó. Foi morar no
71 3. Segundo Valdemir. logo no primeiro dla de aula.
levou toco material, inclusive uma regue 'T" de 2 m
de comprimento. Nas aulas de cálculo,.o "Homo'..fazia
uma cara feia. logo parando o Professor "Vichiii.
nóó..... nu intendo nada. nada!!" Com este teu jeito
espontâneo e simples de ser, toi oonqujstando ami-
gos, dentre eles Zezim, que }he deu uma lbrça. .
Com 'o passar dos bemesües, virou. uma potência,
chegando a ser monibr. Apaixonado .pelo .futebol
CRUZEIRENSE, jogou em vários times da região e na

Nas peladas do alojamento.. en80sou com Luciano.o
Tinta'(grandes amigos). vindo morar com eles no fa-
moso 714 (NINHO):Após as peladas. ora costume li-
mar aquelas e se' transformar num monstro uivanb.
uuulll Sou primeiro amor foi Kira. por mais de dois
anos. Atualmente, está apaixonado por uma morena
captxaba. Susy. Se vai casar, s6 Deus sabei Temos
alegria do vê-lo formando o. ao mesmo tempo. vislg.
za, difícil aparooor por aqui uma pessoa táo
simples o comunicativa que sempm soube agraDAR a
lidos. Boa sorte, "BUNDAO"

LUVE

WEMERSON NADER
(Gugu, l\Hoitão, Uemis)

Oriundo de Uberaba, ao chegar na UFV, bvlo pri-
meiro conlito. quis dá ponladã no Maciol(lüAT 144).
Nunca fez 'ma#ícula(primeiro semosbe era de lei).
Vaidoso ao exbemo, demorava e perdia aula da seB.
Após fesbs, chamando urubu do meu lom, o Baba
deixava bilhete para o Gula tomar oonh dolo. Foi fla-
grado com sorvete no calçadão. Sanpn inovando.
pensou que aranha fosse ihsob. De vez em quando
("pó") cara, baila um baixo astral que só mesmo .ou-
vindo Guns para levanta-lo, pois duendes sáo dife-
rentes de gnomos. Surpresa: New Look(Alisa Bati) e
lente azul. sempre sucesso nas passarelas da moda.
Academia, vitaminas e proteínas. corpo em lama. mas
no final de semestre Ó rock náo é problema(negue'
nha). Novas tónicas culinárias: sopa vira pó e como
bombeiro testou lidos os oxtinbres. Bion2eado, lu-
minária quebrada, noite virada Gastou um dip para Ir
à BH de moto(que nunca dotou o 201 1 à pé). Apre-
ciador de maiqutnhas de biquini ('Pó" cara deste b-
manzinho) e conquistador disse: "KK apnsenü a
imtánzlnha arrumada(casada). Mou nome é U-em«-
son". Abraço dos amigos.

ENDEREÇO: Av. 109m, 363
Tel.: (034) 263-1558
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@RODRIGO DINE SILVEIRA
(Bobina, Bob)

Chega em Viçosa em 87. e já vai enfrentando sérios
abacaxis - "Isso me dá um ódio". Membro do Roh-
ract, EDAA, faz iniciação cientnica, Gilberb Meio e
babalha na RTV. Vivia metido em Rido. mas nunca
descobrimos qual o curso que ele fazia. Esse apelido
de bobina é uma maldade do pessoal. Imagina ée ele
é enrolado! Ele só tem certa dificuldade em limar de-
cisões rápidas e, por isso. malga várias coisas para
fazer no mesmo dia e hora. em locais diferentes. Vive
esquecendo os compromissos, livros, etc. Na sua
república era visita Morava no quarto de empregada,
quarb esse que sempre tinha visibs para pemotbr
como: Marquinho, Neiber, Tadeu, e ouros. Mas, nes-
se pequeno universo, sempre havia espaço para seus
amigos. Muito organizado, nunca domiiu na cama,
prefêíindo o chão, pois sua cama era uma "zona". Pla
solucionar o problema, comprou um guarda-roupa a 2
meses da fórtnaüira Sempre sem dinheiro, náo paga-
va as cones da república e nunca pegou um ónibus.
Para economizar, até páo com pimentão e azeite já
comeu. afinal. todo seu dinheiro em para sua religião.
Sua principal oração era: onde 2 ou mais estiverem
reunidos bebendo. ele estará no meio deles. Além de
grande companheira de farás. é um cupido de mão
cheia. Adorava armar casaizinhos para os amigos,
quando ete mesmo, não se incumbia de lazer a "cari-
dade".

4e'''«z, $
Pat''
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JÁIDER JÚILIO SOUZA FARIAS
(Xoxob, Xoxa. Jiló)

DORIMAR MOREIRA DE CARVALHO
(Dóri. Dado, Pézinho)

Expelido om Marilac-MG. chegando à UFV. fol adora-
do por veteranos que, devido à mboldia crÓnIca. o tor-
üiráram o passaram memória no seu Vasoiro. fazen-
do-o desfilar nu pelo Pós(o que o faz ser táo "amável
com os caburos). Náo suportando o amUonte repros-
sho. mudou-se para o Pds 2031 fixando-se. Para de-
sespero dm colegas, que tenham que suportar suas
chatices inoontidas. Mulherengo inverterado. consa-
grou-se entre as meninas de ãcánbra como 'TabeH-
iiha". "Empresário da nolb". organizou um sério de
STREEP-TEARES no AP onde residiu. Já idoso, é n-
cruüdo pelo TG. Tempos memoráveis: acordava de
madrugada e unha paÜáo pelo Sub-Tenente. Dormi-
nhoco.'náo resida a uma soneca nas aulas das 1 4h o,
à noib. tinha sono sensível. ao ponb de pedir aos co-
legas que parassem da respirar para não fazer baiu-
IhÕ. Sémph um dos organizadons da concor#açáo
da Nico Lapas do AP, um verdadeiro nponja, raras
vezes chegou às 4 pilaVas. chegando a subi as es-
cadas "da' quaBo". o que acontecia também após os
churrascos da CIVIL Ambicioso e blmoso por natun-
za, ora assíduo apogador da Seno. chegando a ser
milionário". vRima do um Bob no seu ÚRlmo ano do

faculdade. Laranja, abacab, ovo, nom penud So
comer. enla em osbdo de putrefaçáo: um pano! Ape-
sar de tudo. 8 por bso mesmo. vai flcn sempre viva
sua imagem na manória de seus colegas.e qnlfgQ$.
SORTE'E FELICIDADES! Dos amlgós do Pós 2031.
2021 o 2022.

Dorimar chega à UFV em 1 987, dekando sua peque-
na cidade natal a 640 km, a Hm de se tomar um enge-
nheiro civil. Náo acostumado a içar longe de casa. a-
liou-se a embaixada de Bambus onde conheceu vários
colegas, corando. assim. o cordão umbilical que o
prentiia à fámRia. Rapidamente. conseguiu sua Bolsa
de Carência, fadlitando sua permanência na Unüersi-

Sempre dedicado, não deixou de colher algemas tru-
tas nos pomares, além de praticar a pesca ilegal nas
lagos em frente ao alojamento náo demorando para
conhecer a Sede dos Guardinhas. Em Vbosa, conhe-
oou o mais ãno do prega, desde várias noitadas no bar
do Leão, até algumas fugidinhas pam o Alcântara ou.
Q requintado ATLÉTICO. Nossas saídas. conquistou
vários corações numa caça incessante à mocréias e aí
merecem destaques: Filma. Dalva. Maju, Irene. Ma-
bol, Rua, Conceição e a esbnlante ENI, a que mais
mamou essa ©mÕorada. No alojamento. vários acon-
tecimentos entam para sua história: nos fínab de se-
mana dava de lavadeira, além de pnparar uma janta
espera, após freqüenbr. durante o almoço. a fila dos
MamRoiros do RU. Cera voz, ao cheg« de um chur-
rasco do curso, btalmente cheio de. cachaça.(como
de CQsülme)i eéquoceu que domia na parte dó cima
da beliche, caiu de cabeça e teve a sorte de quebrar
fomento o dodáo do pé. Destoou-se em sua êsbdia
no POSINHO, por ta' sido o estudante que anis aten-
deu aos totolbnemas. inclusive chamadas para o por-
teiro. que domía om serviço. Na vida académica, náo
chegou a ser DCF, coçava um pouco, mas estudava
basÜnb na hora mRa Chegou a Presidente do CA.
eleito por unanimidade (chapa única). fez parte da
Câmara Currbular do cubo e amuou na Coordonadoria
da Comissão de Fornnüira, trabalhando para a reali-
zação de uma festa digna de quem muito tubu o. ape-

sn de lidas as diHculdados. com oelteza
LEVOU e DEIXOU SAUDADES.
Esse é DORIMAR.

dadea

ENGENHEIROS CMS

ENDEREÇO: Rua GlóHa. 81-B
Sáo Pódio
TeL: (033) 225-1 1 88
3506õ-OÜ - GOV. VALADARES-MGANTONIO BATALHA DO CARMO FILHO ENDEREÇO: José Euclides Sanbna, 1 15

36570-000 - VIÇOSA-MG
Nasddo na pequena e pacata ddado de Ervália, o
nosso amigo, Anbnfo BaUlha do Cano. ingrossoy na
UFV no cubo de agrimensura lá pelos idos de 1983,
época om que o arco-íris ainda efa pato e branco.
Depois de se certificar de que o que realmenb queria
navida era sor engenheío civil 8 náo agrimensor, o
Êaülha(o homem que nunca falha!), focou de cubo
om 1985, de onde só sai agora(1 992).
Com o seu jeito inlroverldo, :o Batalha marcou presen-
ça nio meioacadêmico com suas colocações precbas
à inBligentes (leia com um cera ar de ironia), gue
quase sanpre deixavam perplexos colegas e profes-
sores.
O BaUlha(o homo que nunca falha!) certamente não
falhaiá na sua dtHcil missão. que é exercer a profissão
de Engenhoiio Civil.
Som cais pam o momenb, imiamos voos de muros
sucesso piolssional.
Colegas de cubo.

ENDEREÇO: Rua Jogo Eduardg Rodrigues, 346
37568 - SAO JOA0 DA MATA-MG
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JOAO ADELMO LESSA
(Borrachinho)

MARIA INÊS COELHO
(Coelhinha, Babinha)

Em 1 984 ingressava na U FV Jogo Adelmo Lessa (bor-
rachínha), vindo de Cohnbra(MG) e filho de Iradídonal
famHia mineira (TFM). Chegou cheio de amor e pouca
vontade de estudar. De grande amor, resuRou, depois
de sete anos, o casamento. A pouca vontade de estu-
dar msubu em oHo anos e meio de cubo. Tinha
grande queda pelo turismo e o praticava em larga es-
cala, a ponto de ir ver os professores só nos dias de
provas.
Adorou Cálculo L quando passou com C pela primeira
vez, achou pouco e o npetiu para passar com A. Infe-
lizrnerte, tomou pau e teve que faze-lo pela terceira
vez e ficou com C mesmo. Não era muito chegado ao
banho e tinha um chulo um pouco insuportável; talvez
um fato ligado ao outro.
Mas, como todos se formam, a UFV vai perder um
grande turbta e ganhar um Engenheiro Civil. E nós,
como sempre, amigos que icamos, ficamos com sau-
dades e desejamos sobe e felicidade na nova vida.

Mana Inés Coelho surgiu lá das MaHpó-MG. Chegou
sem dar muda confiança às amigas, munca gostou de
muda conversa e nan de beijos, só com a passar do
tempo e algumas cervejas na cabeça é que se soltava
mais. Ela nunca arranjava namorado sério-. Por quê?
Sempre ficava esta dúvidas Eu sou baniu, goshsa, li-
nho dinheiro e... Todo mundo arrumava. menos Eul"
Até que um dia, suas colegas descobriram: Inês não
queria namorar, só queria se embriagar, o problema
era o "copo
Muro inteligente. linha que fazer mesrm Engenharia
Civil. Que bela Engenheira, mas com a moto imporb-
da lá de Matipó, ficou mais bela ainda. Quem sabe
agora apareça algum pretendente ?
A amizade de suas amigas da KAPOV será eterna.
(Nada de novo existe neste planeta que não se fale
aqui na mesa de um bar. KAPOV).

LEONARDO PACHECO BATISTA
(Léo, Léo Boy, Baliman)

MORDER'ro cÉsAR MONÇÃO
(Norba, N.C.)

Léo, devido às circunstâncias logo cedo "optou" por
ser "golêro". AÍ, um certo dia, falaram com ele que
que bdo goteira ou é doido ou é bicha, e de pronto ele
respondeu: "eu sou doidos" Certo dia. pensou que
poderia ver as mulatas do SaQentelli da janela de um
restaumnle. SÓ que ele não era, e não é. o homem
aranha Resukadó: dob braços quebrados.
Nos vaí-e-vem da vida, foi esüdar em Uberaba. mas
nã) demorou muito e ele tava de volta. assumindo seu
lado doido. Doido no bom sentido, doido pr'a curtir seu
próprio astral, pr'a viver, pra catar todas e ser reco-
nhecido em sua própria terra. Dizem que eb bm fôle-
go de gato. sete vidas, uma para cada dia dasemana
Ser bom ou não, eis a questão. Apenas saberá aquele
que o vir assim, como um gato, um leopardo um Leo-
nardo. Isso é tudo, um homem. semelhança de um bi-
cho, um bicho legal. que não faz mal, um grande as-
bal

1987-. A UFV conhece o seu mais novo integrante,
Norberto César que, oom todo ainco, veio seguir as
"trilhas" do irmão. Já de inIcIo, dá o seu primeiro pas-
so não somente na atividade acadêmba como também
na sua "carreira artíslca" ao ingressar-se no coral.
vindo a se tornar um extnio tenor, onde permanece
durante toda a sua vida acadêmica.
No Alojamento Feminino, era famoso por suas "modi-
nhas" de serenatas, deixando as meninas emock)na-
das, com o seu talento típico de mineiro e montescla-
rense. Enü'e amigos, era reconhecido como pessoa
simples e de idéias inovadoras, tentando a todo custo
acabar com as rota nas do dia-a- dia.
E é assim que Norba, companheiro, romântico e, aci-
ma de Rido, amigo, rompe suas barreiras e alcança a
sua sonhada formatura, estando de passagem com-
prada para sua tão querida cidade: MONTES CLA-
ROS

ENDEREÇO: BR 262 -- KM 75
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PAULO VARGAS
(Pauzinho)

ROBSON ROSA MOTTÉ

Após morar em Mantena, Brasnia, Barra do Semoné-
dà, Alegria. Sanbna do Mantuaçu, Manual e BH.
chega a Viçosa. Pauta, o mais ilustre descendente do
ex-presidente Vargas e como bom nómade, 8az sua
cama (uma caminha de 200 kg) no bagageiro de um
õníbus verde .
No inbio do curso. por venülra de um amor intempesti-
vo e por ter métodos pouco convencionais de conquis
b, doendo, sem fazer muito esforço, a frase: "TE
AMO", náo teve há muitas gaivotas em suas provas.
Mas oom o passar do tempo, com o 6rmino do namoro
e com muito estudo, suas "garotas" foram aumenhn-
do e, proponionalmerÉe ao quadrado desse aescj-
monb.' sua capacidade de destruir os corações lêmi-
nfnos(desavisados). Com esses, brincou de gata 8 ra-
b. 'tango assado". esconde-esconde, andar de mo-
b. passear do tom, eb.
Por aqui. passou Paulo, ínbialmente dormindo can
uninhos o, hoje em dia. com cachorros. Bebeu muib
cachaça. fez jus ao polido de "Armando Volta". agre-
diu um amigo por causa de um pequenino copo. cons-
íuiu firmes pilares de amizades e vai embora deixan-
do um enomie odi#cio de saudado. Além de ter deka-
do grandes lições, corno a de náo criar timRes para. vi-
verá sonhar. vivendo por inteiro aquib que foi sonha-
do ooldlanamonte.

ROBERTO RAPOSO ROCHA GOMES
(Raposa)

Aqui jaz um estudante de Engenharia Civil. (83 - 92),
quase entando num processo de rnumificação.
Após longos anos, de universidade. consegue chegar
a etapa final.
Já esbva quase por desistir de ak)ançar o diploma A
maioria doó amigos se foram há muib tempo e já esb-
va virando peça do museu da universidade; quando
viu uma luz no im do túno. Aleluias Aleluias
Mesmo pensando que estava sonhando. lutava com
todas as forças para vencer as maltibs CIVs da vida.
Os professores, que estavam cansados de olhar a sua
cara, fizeram de tudo para se verem livres dele, pois
não suportavam mais o brigador e criador de casos
'Robson'
Mas Deus é "pai'', não "padrasto" e acabou dando
uma mãozona para este pobre corado pegar o tão es-
perado diploma.

Civil náo é mole não!" Esb dito náo podeHa deixar
de ser lemtxado nesb rápida aubbiogra$a Sem dúvi-
da, um resumo Hol da vida académica de qualquer
aluno da Chia.
A lembrança das noites passadas em claro, esüidando
Resis6nda dos Materiais, Mecânica dos Solas e tan-
tas cubas matérias "cabeludas", os intermináveis tra-
balhos de Metálicas, Madeiras, Concnto, etc, quase
wmpre em parceria com o grande amigo Ugo Fometli.
que hoje deve estar tabalhando em alguma emprei;
toira celestial.' nos leva a pomar Será que valeu? É
claro que sím! Foi um período de grandes experiên-

O namao de hoje, mais de seis anos, os amigos. as
matos. os enduros. os seis meses de hospital. depois
do addente de mob, as burradas(como os afasb-
menbs para +abalha0 que custaram Vês anos a mais
de curso e muitos "R" rlo cuMculum, sáo provas disso.
O que fica disso tudo, é a cerbza de realmente gosbs
da profissão de Engenheiro Civil. a saudade da vidi-
nha de estudanB e a esperança num futuro de suces-

cias

n

WEILLER DA SILVA

Weiller, nascido à 06/02/69 em Ubá-MG. chega à
UFV em 1 987, após ter sido aprovado pam o cuido de
engenharia civil.
Deu inbio ao seu cubo oom bastanb empenho. oon-
quisbndo grande amizades. Já no seu segundo ano
de engenharia, por maHvo de força maior, ingressou-
se no exército, onde por 6 meses teve que dividir suas
atividades coldianas com as do serviço militar.
Em sua vida académica. mosbou-se um aluno res-
ponsável e dedicado, colhendo bons resultados ao
longo do curso. Parlcipou de vários eventos o ega-
gioÜ durante dois anos e seis meses em órgãos da
[IFV. Apesar de todas as atividades, nunca dbpensou
uma boa lãn'a. aproveitando sempre seus momenbs
de lblga, indo para sua cidade nahl ou destutando os
embalos notumos de Viçosa, no qual. com certeza. se
record ará oom saudade.

ENDEREÇO: Rua Novaes de Mello, 16
Bairro Independência
Tel.: (027) 522-401 7
29300 - CACHOEIRO DO ITAPEMI
RIM -ES

ENDEREÇO: Rua 9, nQ 57 -- Baixo Vigorelli
To1.: (0195) 45- 1690
SANTA GERTRUDES - SP

ENDEREÇO: Rua Padre Anchieta, 29 - Apto 5
Bairro Ramos
Tel.: 891 - 101 0
36570-000 - VIÇOSA- MG

ENDEREÇO: Rua Lula Bisonha, 203
Baixo Louriçal
TeL: (032) 5?2-3979
36500 - UBA-MG
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ANGELO POSSEBON JÚNIOR
(Tampa)

Nome: Tampa; Apelidos: Angelo, Nelore. JÚ a Bicha,
Juninho, Famoso por copiar h.ido o que fez até hoje,
conhecido como sangue-suga, até as colas ele copia-
va. Desenvolveu o método de memorização "TAMPA-
TRON". Não esconde sua paixão pelas gordinhas.
Fundou o clube dos amigos do Tampa e se elegeu o
Rei do Quarto". Seu lado esporüvo é limitado por seu

corpo avantajado. Seu ídolo é o Cazuza, do qual copia
seu estilo de vida. Sua característica mais marcante é
sua criatividade, pena que a usa para o lado negro da
vida. Sua paixão é $ua mob que ninguém viu nem sa-
be se existe. Seu orgulho é sua irmã (Roliça) que em-
bora tenha pema mecânica e olho de vidro, parece ser
uma boa pessoa. Até hoje náo acredita que está for-
mando. embora todos nós acreditássemos nele. Sua
alegria é contagiante e muitas vezes foi ela que nos
fez botar a bola pra pente.

EDER DA SILVA RIBEIRO
(Bááá)

Não é que Campo Grande seja limibda, mas o "ami-
go" precisava conhecer novas paragens. Assim, de-
sembanou em Viçosa numa linda "chalana". Náo
acostumado com o frio viçosense, tratou logo de en-
contrar um "cobertorzinho de orelha'
Preencher guias de bancamonto sempre foi o seu
hobby" preferido. No primeiro. foi para 'Sampa" se

revelar na fotografia. No segundo, para mostrar que
nem bdo naüvo do Centro-Oesb é peão. Pasmom-
se, foi estagiar na França! (N(nguém invejou!)
Depois de Paras, "a cidade luz', volta à Viçosa, "a po-
rereca apagada", e pasmam-se de novo, está conse-
guindo se fomiar!
Sertüremos saudados do E déir, principalmente de
nunca vê-lo antes das 1 2:00 h. no Campus.
Infelizmente, bmlinamos aqui. Devido à censura le-
ram cortados os seguintes tópicos: baixatias, portes,
pegaçóes e afins. Ainda bem. porque náo caberia
mesmos
Eder, você E de(r) mais!-.

ENGENHEIROS DE =NTOS

ENDEREÇO: Rua António Prado. 1950
Tel.: (01 72) 421 927/421 212
1 51 30 - NIRASSOL-SP

ANDREA NARRARA GEOCZE
(Mão de Ferro. A sedubra, A desfrutável)

sucessor

ENDEREÇO: Rua José de Almoida Kneipp, 77
Vila Tereza
Tel.: (032) 421 -3435
CATAGUASES-MG

ENDEREÇO: Rua dos Índios, 348
Vila Rica
Tel.: (067) 383-1372
79040 - CAMPO GRANDE -MS

ANDREA veio de Cataguases para Viçosa quando
ainda chupava dedo. Aos 14 anos. enfiou para Q Co-
luni, onde foi conquistando fama pelo seu jeito espa-
lhafatoso de andar, sua rapidez ao falar. sua garga-
lhada escandalosa e seu jeito brusco de gesticular(um
verdadeiro furacão). Nãó querendo seí exceção da
famnia, logo fez parte dos estudantes de Eng. Alimen-
tos e, sendo uma boa estudante, sempre soube dividir
o tempo: pouco estudo e muita farra. PaRicipou de
muitas festas, onde seu comportamento era muito no-
tado, pois nunca voltava para casa com as meias.
Grande beqúentadora dos butecos, foi numa dessas
idas e vindas que conheceu sua grande ''Paixão
Pla6nica", um tocador de violão, para quem ela sem-
pre cantava "eu sei que vou te amar". Seu currículo
consta de saltos de forte impado sobre o solo, atrope-
lamento na reb da UFV, calculadoras e bolsas perdi-
das. Para ela, a lei de MURPHY, que diz: ''Se algo ti-
ver que dar errado é certo que dará", sempre funcio-
nou. porém sempre contou com a ajuda de sua
mamãe para salva-ta. Não é a mamãe. E a mamãe,
Com ceheza sentiremos saudadesl Desejamos muito
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GILBERTO ALVES
(Gaybs, Gil dos Queijos, Queijeiro)

JOSENILDE DE CARVALHO RIBEIRO
(Josi, Baianinha, Baia)

Chegando de sua grande Leopoldina. tinha uma cer-
teza na vida: "Eu não quero ser Engenheiro de Ali-
mentos!''. Esta foi a sua primeira crise existencial, ou-
tras. aliás. muitas ousas. vieram.
Logo que chegou foi aditado pelo trinta e oito do posi-
nhó, o famoso três-oitão. Foi o útümo representante
da velha guarda üinteoitona. Já bem adaptado a Viço-
sa. mas ainda não ao cubo. encontrou a Tânia e a
Bia. Foi o fiml Baixaria era pouco perto do que eles fa-

Depois de experimentar quase tudo que Viçosa tinha
para oferecer, encontrou um pai e uma profissão:
Queijeiro. é mole? Muito bem anessorado e com
a mão sempre ocupada, Iransformou sua vida, literal-
mente. em queijos: Suíços, Pratos, Goudas, ProvoTo-
nes, (Minas não, é queijo de pobre!). Foi nesta que
desenvolveu sua mais famosa frase: "Tudo, alinha,
menos descer do salto'
Sentiremos saudades do Gil. ou melhor, da sua gela-
deira, que sempre tinha um queijinho para um amigo
desejoso.
Sentiremos falta do Gil gritando pelos corredores do
DTA. enchendo o saco de todos. com suas chanta-
gens emodonais. Pensando bem náo vai fazer tanta
falta assim. né?... O quê???lll Acabou o espaçol11
Como??? Ainda faltam detalhes... E as baixar'ias???ll l
PÓ, cara, regulavam espaço...

ziam

GUSTAV ADOLF SCHINDLER
(Gordinho. Tido Cruz. Jorginho)

Baiana cheia de manha, chega de mansinho como
quem não quer nada; de repente, já tomou conta do
pedaço. Arrasou coraçdês desfilando por aí oom sua
bike verde-limão (qualquer semelhança com a terrinha
é mera coincidência!), mas. para azar da galera, seu
coraçãozinho ficou lá. até ela rodar a baiana e dar a
volta po cima Seu lado ZEN a fazia trocar o livro de
Cálculo pelos de Capra e "I Ching", estudar Resistên-
cia em posição de Ioga ouvindo cantos indianos. Isso
sem falar em suas conversas transcendentais com
Gandhi e outros do além, deixando, assim, as provas
para 2e chamada. Vender sanduíche naüjral na praia
(sua le experiência empresarial) a fez ter ceReza de
que estava no caminho certo,(Medicina e Agronomia
ficaram para üá$). A parir dar, empenhou-se no curso
e está super fera,i Essa Baianinha, oom certeza, vai
longe, legando d seu pijaminha E deixando milhans
de fãs à beira de um ataque de nervos por sua partida.
A>o«xéééél Vicia?

Nosso amigo, "SÓ dou uma chance", vivia metido em
aventuras, ora com seu fã ng l(E o Gushv! E o Gus-
tav!). ora com o "Cacique" ou "Vácuo". seu Hel incen-
üvador de aüvidades ilícitas. Quando aqui chegou.
morava num hotel, tomava whisky, andava de bicicleta
e caía de éguas por diversão. Mas nunca deixou de
ser um baiana típico: comia muito (até bandejão!) e
dormia muito. A gordura foi inevitável. Virou vegetaria-
no(pobre Reganar!), capoeirista e fez até apresen-
tações de aeróbica. Mudou-se para um cafofo vio-
lentíninn, de fazer inveja ao Cascão. Trocava os
lençóis no máximo uma vez por semestre e a bagunça
era tanto que, ás vezes, ao acordar, não encontrava o
pdprio braço. Pouco seleüvo no campo amoroso-se-
xual, utilizava totalmente a capacidade produtiva do
seu "abatedouro". daf o nome Jorginho. Abandonou
as criações para se tornar engenheiro de forno e
fogão. sem deixar de ser CDF, almofadinha e "Reí dos
lobbies". Admirado pelos professores, principalmente
por um, bastante "resistente". Demorou muro para
tomar-se um ''companheiro" das turmas, tendo conta-
do com uma ajudazinha "D" fora.

KLEBER ROBERTO DO PRADO MOURA
(Ciclo de Krebs, Klark Kent, Kre-Kre)

Ventos frescos o trouxeram de Campinas para tomar,
junto com seu pseudo irmão gémeo. a famosa dupla
dinâmica. Como um bom canoeriano. não sabia se
queria ser agro-boy ou tal-boy. A indecisão decidiu
f)or ele. Na República Puleiro dos Anjos, deixará a
lembrança de ser uma pessoa "enérgica". oom muro
gás". Após a bmaüira da ilustre Barbacenense, seu

namoro só continuou devido ao CNPq. que financiou a
sua pesquisa e suas incontáveis viagens a BH e BQ.
eventos tão especiais que ele até fazia a barba. En-
quanb lidos se amam sócios da Coopasul. ele ino-
vou tornando-se sócio do Leão, usando, como pou-
cos, sua carteirinha. A frase que marcou Q seu ÚlbfTD
ano em Viçosa foi; "Náo é qué eu não esperava, mas
para mim foi uma surpresa". Pleonasmos e gagueiras
à parte. O nosso amigo São-paulino, contador de pia-
das. apressadinho, tenor das secretárias, está se des-
pedindo, deixando saudades e uma tonida muito
grande pelo seu sucesso.

ENDEREÇO: Rua Getúlio Vargas, 294
Tel.; (073) 21 1 -6101
45600 - ITABUNA-BA

ENDEREÇO: Alameda das Acácias, 228
Piüiba
Tel.; (071) 248-8708
41810 - SALVADOR-BA

ENDEREÇO: Rua Herbert Houver, 43
Bloco 1 -- Samambaia 2 -- Apto 62
Palmos do Tremembé
Tel.: (O1 1) 262-0559
02347 - SAO PAULO-SP

ENDEREÇO: Vila Miralda, 52
Tel.: (032) 441 - 1 592
36700 - LEOPOLDINA-MG



MARCO ANTONIO KISHIDA
(Papai. Marcão. Jaspion)

MAURO MAIA DE SOUZA
(M.M. Pablo Baby)

Paulista japonês(nissei) veb para Viçosa a muito
tempo.
Apaixonou-se pela "Baixinha". casaram-se e do frui
desse amor nasceu "FEL". Com este, saía de moto.
nos finais de semana. para mostrar "muu' e depois
tomar um caldo de cana o comer um páo de queijo ou
pastel. E por falar em comer, NIHONDIN não dispensa
iim bom prato cheio e principalmente de comida japo-
nesa Depois, para se manter em fomla, nada melhor
que bater uma bolinha com os amigos.
Após algum tempo. torrou-se super aplicado. Desde
então. dita sempre na biblioteca para eslidar com os
colegas. AÍ pergunte alguma coifa!.:. Qug é. que ó.
que é?-. C(incántrado ém seus esüidos, não gosta de
ser interrompido. E que humorl Nossa Senhoras
Mas é assim que todos gostam dele.
Marco, meu ardor!

Dúvidas e dúvidas pairam em relação ao enigmático
Mauzinho. vindo de uma história infantil, direbmente
do Castelo de Grayskol(aliás, onde está a força). Veio
formando o famoso e histórico quarteto de Watt Dis-
ney: a tia Lha e os sobrinhos Maurinho. Cadinhos e
Luisinho. Fez uma grande carreira como peludo-grin-
go. surgindo outra tlúvida: seria Barrosã uma cidade
Vehezuétana? Sua blusa de Venezuelano era tão fa-
mosa quanto a sua campanhia, sempre muito bcada
pelos amigos nas madrugadas. Com o seu cabelo de
membro de dupla caipirá e ar de Engenheiro de Ali-
menbs, leve grande alração pelas Nipónicas. Uma
das coisas quê odeia é perder o precioso tempo de
sua vida, pois acredita que mais vate perder a vida em
1 5min. do que 1 5min da vida. Provas, eram coisas pa-
ra se fazerquando ele estava afim, o que raramente
acontecia. Logo todos aprenderam gue sua pontuali-
dade britânicãinclui uma "tolerância" de 1 5min- Ago-
ra que ele está indo embora, jurou para os amigos que
estudará Castelhano, pois ser pesudo-grtngo é o fim
da picada. Portudo isso. seus amigos te desejam mui-
ta sorte e sucesso.
Beijão de toda galera.

MARCA CRISTINA DE MORAES DRUI
(Cria, Trio, Marcha Lenta)

IOND

Por favorl" "Um minuto!" "Calmas" "Não se apres-
sem!" "Náo criem confusão senão, náo consigo temli-
nar". Moleza peixe!-.
Ainda caloura, conheceu uns tipos "mucho locos'' e
resolveu dar início à sua carreira teatral em Viçosa.
Quase levou seu orientador e seu pai a desorientação.
Encerrada esta fase, dedicou-se apenas a pequenas
performaces.
Adobu a linha alfa(natural), mas não conseguiu cortar
relações oom um delicioso churrasco e com os adorá-
vel doces: palhas italianas, tortas, eb... eh... bom-
bons, pavês, quindins, eü...
Entrou para a história do DTA. como a única pessoa a
conseguir fazer operações H antes da l.
Espera como nírtguéín, depois do adiamento de 1 037
provas e incontáveis aulas das 7 horas da manha per-
didas, podem acrecitar. The Chrislians formou-se.
Sentiremos saudades sua, do seu pijama inesquecí-
vel, e, principalmente, de toda sua paciência.

REJANE HANSEN
(Gi)

Rejane, Gi, Gibi, Piloto agressiva e pé embaixo. Em
época de provas, leva o pânico até o mais calmos dos
monjes. Garota do Río: Rio Pinto, Rio Branco, Rio
Pomba e do Rio de Janeiro também. No amor é táo
volúvel que chega a ser solúvel em suas próprias lá-
grimas. Mas sua grande pagão, um patinho de olhos
verdes, sempre permaneceu secreta em seus anos de
UFV. Grande esporüsta: bi-campeã em sinuca no Bar
do Leão. Tem como hobby o mar e a pescaria, embora
ainda náo tenha pescado seu grande peixe. Mãe de
todos, vive intensamente seus problemas e o dos ou-
tros também. Não mede esforços para resolve-los.
Amiga, sempre presente em nossas horas diHceis. o
que nem sempre conseguimos retribuir com o mesmo
carinho.

ENDEREÇO: Rua Santa Flora, 128
Tel.: 215-761 3
O1 549 - SAO PAULO-SP

ENDEREÇO: Praça Santana, 166
Centro
Tel. 351 -1 533
36205 - BARROCO-MGENDEREÇO: Rua Bernarda Guimarães, 1 297/104

Tel.: 224-8989
301 40 - BELO HORZONTE- MG

ENDEREÇO: Rua Manuel Joaquim de Oliveka, 522
Tel.: (O1 23) 21 -3661
l Z1 5 - S. J. DOS CAMPOS-SP
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ROSALU VARIA HOREIRA DA SILVA
(RÕ)

SIBELE A. CHRISPIM
(Siba, Soba Gás. Sibateau Mouche)

Em 19-. eis que surge a pequena grande Rosália, e,
ao que parece não desenvolveu muro isicamenle de-
pois deste ano. Preocupadlsima e até um pouco re-
voltada com as condições dos bancos e barrancos que
bóia que enfrentar, não perde(quase sempre) o bom
humor. Devido ao grande amor por esta cidade mara-
vilhosa, nasceu aqui, pelo que se sabe até agora, por
aqui ainda ficará. Depois de ter limado a decisão que
influenciaria toda sua vida, ou pelo menos uma boa
paro dela, lbi em rente. Começou curvando Tecnolo-
gia de Laüclhlos. Corno se não baêüsse. cursou
bmbém Eng. Alimentos. Agora, pam não desapontar
a 'galera", nem deixar sua decisão primordial de lado,
só está esperando pam começar o mesBado e depois
o doutorado e.- até se sabe lá mais o que. Que de-
cisão limou? Isto!!! Esüidar. esüidar... Ainda vere-
mos, talvez, nos enconüos de ex-alunos, a pequena
grande Rosália com livros debaixo dos braços a correr
pelo DTA para tirar dúvidas desb ou daquela lista de
exercícios. Também náo é bnb assiml Boa sorte RÓ.
Você tem alento. Ahl E não esqueça a lista, tá?

Cansada de homens ricos que pagavam todas as suas
contas em Barretes, resolveu temínar o seu cuido em
Viçosa, afinal. homem pobre só não tem dinheiro. o
resb até que é parecido-. As "ondas" sempre fkeram
parte de sua vida.
Em Viçosa, que já era Ma, feia e úmida, resolveu mo-
rar no Navio e, para ajuda-la nos possíveis enjoos, ar-
rumou de cara quatro marujos. Logo depois, porém.
cansada de marujos, enconbou um capitão quomane -
jou seu leme por dois anos. A sua competência foi tes-
tada em sua monitoria de QUI 130 onde, apesar de
várias aulas dadas em plena ressaca, saia-se sempn
muito bem. Um ponto muito interessante é o pique que
a ''mascotinha" tem: consegue beber, dançar e..., e
isso sem dormir por umas 72 horas. Agora é uma pes-
soa muito importante, devido a sua inVodução no Livro
dos Recordes na categoria "Sapatos Masculinos Jo-
gados em Sua Sala". A menina é Expert nesta ciência,
se é que isso é lá uma ciência-. E para conseguir
seus. objeüvos(e algumas apogas com "grandes Ami-
gas") um "foi sem querer' sempre ajudou:
Sentiremos muita falta dela. mas sabenns que onde
estivermos, sempre que abrirmos uma cerveja e depa-
ramlos oom um "bife" interessante. ela também es-
tará presente.

ENDEREÇO: Rua Joventino de Alencar, 1 70
Tel.: (031) 891 -1 179
36570-000 - VIÇOSA-MG

ENDEREÇO: Rua Jogo Mendes Júnior, 1 53
Tel.: (01 1) 438-2053
07790-000 - FRANCISCO MORATO
SP



ALEXANDRE DA SALVA MARQUES

À 12 de julho de 1964, nasceu na idade de Juiz de
Fora, Atéxandre. De lá pouco sabemos, porém o ga-
rotão saiu de cada para estudar na U FV (Eng. Flores-
tal). Conta-se que no início ele era meio desconfiado,
coisa de calouro. Os anos foram passando e ele ga-
nhou um apelido carinhoso dos amigos de que não
gosbul que lago pegou e até hoje icou. Um camarada
Bastante genióso, eta de lua. De vez em quando sle
calava e Õor muito limpo ficava sem uma.palavra di-
zer. Porém. era seu dia de festa quando tínhamos na
TV uma partida de futebol. Profundo conhecedor do
exporte, ficava a assistir, caso houvesse, uma partida
de fubbol todos os dias. Um fab curioso: como ele era
muik) genioso, costumava assustar os calouros que
com eté conversavam, sem precisar nada dizer, basta-
va um olhar pro calouro desaparecer. Mas é um rapaz
cheio de deles, além de cobra no esporte (peladeiro),
é músico sem igual, hnbu aprender a tocar flauta du-
rante o período' de um ano e hoje consegue assoviar
sozinho.
Seus amigos Ihe desejam do fundo do coração, uma
festa muito linda nesta sua formatura.

ALEXANDRE NUNES VASCONCELOS
(Tim, Tintones)

Desceu do Nordeste sem muito rumo e aportou no Rio,
onde se naturalizou e aprendeu toda a ginga carioca.
De lá, foi para 'Sunpaulo". Santa Catarina e depois
resolveu vêr o que aPerereca tinha para Ihe oferecer.
Gostou tanto que faz quase uma década que aqui

Desde pequeno. ligava-se muito em rock'n Rali, prova
é que as varias Úoiiádas em claro, usando e abusando
do que Inca direHo. deixou-o um pouco "Slow-mo-

nco podia ver um magrelinha mosVando as canebs.
Ficaria k)talmente desbaratinado. Se náo fosse ver o
que ela unha para oferecer. não conseguia dormir du-
rante a noite. Mas, quando conseguia pegar no sono,
nem um tator de esteira funcionando acordava Nunes
Morgado.
É, demorou mas chegou! Apesar das quase I'ês déca-
das vtvivas está prestes a pegar o canudo e dele nun-
ca mais soltar.
Esperamos que faça bom proveito deres.anos. e nãoEsperamos que liça bom proveito aestes anos, B naa
se esqueça: rapadum é doce mas não é mole. Mete
bronca compadrelll

está

tionENGENHHROS FLORESTAS

cidadesl Galera do 1 5.
ENDEREÇO: Rua Chácara, 95

Santa Luzia
TeL: (032) 234- 2569
3610õ - JUU DE FORA-MG

ALEX SANDER MONTEIRO
(Pinguim, Sagui. Ressaquinha)

Natural da megalópole Piedade do Rio Grande,
pingtiim apeou aqui em 87, sobrevoando de Florestal.
sequinho mais aHo e forte daquelas paragens (0,87
m., 17.92 kg), veio morar na pensão "Pé na Cova
com vista panorâmica para o cemitério, quarto lx.l,
papagaio despertador, 87 moradores. 92 baratas/rTP
87 pulgas/m2, ratos, percevejos, gambas, além do
Edilson, era um mag-zoom Buscando melhorar, che-
gou ao 15, onde teve grandes amigos alcoólatras. O
melhor, o célebre Dragão, o amava.
O vesübular era só por expeHência. "se judeu". A pe-
rereca o agarrou: Do bkho mulher? Gostava sim,
mordedor de criancinhas, protólpo de comunista, "sex
simbol" das bandas da "Pié". Aqui, teve bês ines-
quecíveis amores, por indefinição, perdeu a charmosa
Éreguenice. Sua Televisão (chlquinha), a bicicleta
IMaaalena) e a brasRia (lelete) eram refúgios da so-
lidão. Gente fina, não esqueceremos do piloto de en-
ceradeiras, do tombaço na saída dos P(5s, do aluno do
Coluni. do Tido. do Welcome, das cachaçadas, etc.
Vai-te embora amigão, pequeno grande engenheiro
sanitário. esperamos que tenha aprendido a plantar
eucalipto, e então façao pau crescer com força. Feli-

ENDEREÇO: Av. 7 de setembro. 266
Tel.: (32) 335-1 1 48
36227 - PIEDADE DO Rí0 GRANDE
MG

ENDEREÇO: Rua General Tanso Fragoso, 33/102
Bloco 01 -- Jardim Botânico
Tel.: (021) 246-3991
RIO DE JANEIRO-RJ
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ANDERSON ALEX OLIVEIRA DUQUE
(Andinho, Dinho, Cazuza)

DILERMANDO MENDES DE FARIA
(Dilé)

Mineiro de Limo Duarte, este menino sempre se des-
hca onde quer que se encontre presente, contando
piadas e com um jeüinho Impar de ficar nervoso, An-
denon ou Dinho, como fnqtlentemente o chamam,
conquisbu canções, só não cítanmos nomes das
Mariposas Apaixonadas" pam não cair na injustba

de esquecermos alguma(s). Famoso pelo seus olhos
verdes, pelo seu banho semanal, ou ainda, pela sug
pnocupação inexistente. Este morador do BATACLÂ
apnsenh poucos traumas: um, por exemplo, é o Cál-
culo (MAT 1 44), que ocupou quase 50% do tempo de
seu curso e ouro é ser fobgrafado de perfil, por causa
do seu delicado 'naHgão": Engenheiro Florestal por
vocação. mas médico por necessidade. Dinho vivia se
aüomedicando o al haja pomadinha pam passar na
papinha". Com bdo este currbulo, Dinho só poderia

deixar saudades. Sabemos, no entanb, que este ga-
mo tem um grande ideal e l/ontade de vencer. Esta-
remos brcendo por ele. onde quer que ele se encon-
be. Folicidadesl
N6b (Naldim. Nandim. Rildim, Piniokim, Lojinha,
Loló)

Nasceu, o pai e a mãe assim falaram: "-- Quando
crescer, esta ''Coisinha" vai dar o que falar..." Passa-
ram-se 25 anos e ele ainda continiia: Rodapé. Salva
Vidas de Aquário, Troco, Anão. Porteiro de Gaiola. Zé
Gotinha. etc..
Segundo os amigos, a coisa que ele conseguiu fazer
até hoje e que deu "no que falar", foi no camaval de
89 ao ser eleito piranha, por votação unânime do
Pavão-. Coisa de matar de vergonha os amigos, a
famHig e o nome tão prestigiado dos estudantes da
Eng. Florestal.
Estudante caçador, mas sempre diz que é ban.
Conhecido como animador de festas, nunca esqueceu
sua "SANFONINHA" para as provas. Dom este, aha-
menB refinado no decorrer da vida académica. Alvo
de crHcas infundadas como Pão duro. Envocado. José
Mouro Games (Engomadinho).- Dêem até que ''FALA
DEMAIS" (Para um bate papo é necessário üm isolan-
te acústico para os ouvidos)-. Pode uma calúnia des-
sas????
Numa copa todos concordam... GRANDE AMIGO.
apesar de baixinho. Sucesso no que venha a fazer
posteriormente, FALOUll111

DALVA FIALHO DE RESENDE
(Dalva. Dalvinha, Toquinho de Gente)

LÍVIA MARIA RAMOS NERY
(Esperta, Óleo 90. Turca)

Nasceu na cidade denominada ''Viçosa Penreca
embora nunca tenha gostado de ser chamada de Nati-

Ingressou na UFV, no curso de Engenharia Florestal.
fazendo o maior sucesso ente os ufévianos. não dan-
do bola prá ninguém, pois seu coração sempre esteve
a quilómetos daqui.
Eín relação às áreas do cubo, a que mais se identifi-
cou foi com arborkaçêo e paisagbmo. conseguindo
estágio no Parque das Aguas, em $ão Lourenço, onde
pretende Vabalhar futuramente. Conquistou a amizade
de lidos os funcionários e do chefe, ganhando carta
branca para estagiar em qualquer época.
Fez vários outros estágios, como Gilberto Meio, parti-
cipando de exposições e, ao mesmo tempo. conquis-
tando inúmeros canções apaixonados.
Você é muib pessoa, muco gente, milhans num só
canção que bate aceleradamente. Tem gente que vai
e quer ficar, você náo precisa querer isso. você já ficou
naturalmente num espaço especial. Esperta como nin-
guém, só vai na boa. só se dá bem... isso é vocal

va

Nativa, essa minhaquinha, inchou suas escavações no
Campus da UFV em 1 987, quando ainda era Óark ra-
dical. Descobriu sua afinidade com o curso de Flores-
tal quando fazia parte do grupo Dançar, onde dançou
!esüda de árvore com um Pica-Pau no ombro (VIDE
FOTO). Sentindo como uma árvore se sente. resótveu
Itlar por elas. Neste período UFViano foi mais uma
das habitntes Hutuantes da República dos Camarões,
onde salvava a larica da galera. Nos finais de semana,
com seu "Cheveünho" que não falava mas que sabia
o caminho das cachoeiras, das quebradinhás e o de
casa, fazia sua festa, mula das vezes, acompanhada
de sua cadela, a Pequena, a qual datava como filha.
Quando se ouvia: "Náo é por nada não gente". "na
boa", "sem frescura", "não enjaira não", 'ibês me es-
übessam'', podia se ter certeza, era ela falando. Numa
das vistas à Bat-Caverna. como as coisas pam ela
Rufam devagar. recebeu o apelido de Óleo 90. o qual
até hoje tenta reduzir para 20 W-40. Esta lerdinha dis-
Iraída pode ter certeza de que nunca vai lcar "distraí-
da" nâ lembrança de quem a conheceu.

ENDEREÇO: Avenida Cenbnário,252
Te1.: (032) 281 - 1 453
361 40 - LIMA DUARTE-MG

ENDEREÇO: Rua Conceição, 452
Tel.: (031) 891 -3154
36570-000 - VIÇOSA- MG

ENDEREÇO: Rua Jogo Macia, 80/204
Tel.: 891 -41 32
36570- 000 - VIÇOSA-MG

ENDEREÇO: Rua Salvador D'Antonino. 55/31
Baixo Ramos
Tel.: 891 -2978
36570-000 - VIÇOSA-MG



LUCIANA APARECIDA RODRIGUES
(Lua, Lulu. Magrela)

DARIA FONTOURA DE OLIVEIRA
(Mary. Merilim, Mary Blue)

Com seu charme inconfundível, corpo de gazela fa-
minb. boca atoDtShCA. dentinhos de übaiáo, cabe-
lo de cor de burro fugido e cara de tua cheia Arguém
sintetiza a mistura étnica alemã-indígena-negra éb do
Brasll. Chegou em Viçosa sabendo logo o que queria:
presbu exame para Agronomia, passou .om Zootec-
hia, entou em loresta, fazendo matérias de Lalcrnios,
especializou-se em cálculo. pesquisou isiologia da
banana, nuVição de soja e café. Deus sabe se conhe-
ce eucalipto! Diante das inúmeras dificuldades de iní-
cb do cubo, Lua abnegou-se ao espiritualismo e pas-
sou a visitar os morros de Viçosa a pé para ver se en-
grossava as canelas mas. exceto os inúmeras amigos
que conquistou, só conseguiu aumentar o amanho da
prancha que a sustenta éh pé enquanto dome. Fa-
lando em domlir. LULU é uma piada: o bico chega aa
externo de elasticidade. os olhos enfie-abertos e o
ranger de denbs "CRUC-CRUC-CRUC". são exdu-
sivcb. A magrela vive chorando por uma calça inchan-
do pam mostrar o que gostaria do ter. De dia, a gene-
ral do quartel é a mamáe das calouras desprotegidas
mas. ànoite, seus sonhos eróticos-atenorizantes de-
monstram sua tagilidade. Depois que conheceu Ar-
guém 11, depósib de baba dos seus sonhos, gs pesa-
ãebs acabaram ou pelo menos diminuíram. Para sua
felicidade, antes de se tomar patHmõnio da UFV, está
formando. deixando saudades e boas recordações
noscoraçóes amigos. DEUS A ABENÇOE. LUA.

Implantando em Viçosa um famoso doado, que só ela
conhecia: "Quem nesse mundo não bebe. no outro
será bebido". chega, em 86, para ingressar no curso
de Eng. Florestal, tendo como objetüo ser expert em
madeira para oonfecçáo de bania, pois sua maior he-
rança vai ser a coleção de pingas de seu pai. Possui
hábRos estanhos, como chegar na nossa casa sem-
pre às 15 para o meio-dta, perguntando: "bm um
feijãozinho ou uma linguicinha?" Seus pratos preferi-
dos. Devido ao seu onomle poder de indecisão,
quando tinha que escolher alguma coisa, dizia: "Que-
ro um de cada''. Famosos eram os cafés na sua casa
depois das bebedeiras. Chamava a lidos e bgo de-
pois abandonava-os dizendo: "Vou domar", e ai de
quem tentasw impedi-la. Com seu leito apaixonado.
chegou apaixonada, saiu apaixonada e vai ser sem-
pre.'uma apaixonada. Maryvai e vai deixar saudades.
Nenhum de seus amigos vai tomar, sequer uma cerve:
linha, sem dela se lembrar. Para quem se esquecer, é
só recorrer a um poster da UFV.

MASSATO SÉRVIO SAKAI
(Jacaré, Fominha)

MARÍLIA CARMEM DA COSTA COELHO

Logo que chegou à Viçosa, destacou-se grandemente
peia pontualidade coh que acordava rios finais de
semana, sem a ajuda de qualquer despertador. Ele le-
vantava religiosamente às seis da manhã.
Com as mãgrelinhas, não teve sorte. A primeira foi
roubada, a segunda foi atropelada pelo trem e a ter-
ceira também foi roubada Anda a pé para manter a
forma. Aliás, de tão fresco que é, dão come gorduri-

Massab é um rapaz que gosta de viajar, vai para
qualquer lugar. O anho problema é a chegada, mo-
mento em que percebe que ainda está na sala de au-

Fomínha do vólei que é, quando no cargo de diretor
esportüo da ACNBC, só promovia jogos de vólei.
Como bdo bom brmando. arranjou, em seu último
semestre, uma garota para entegar seu coração.
Apaixonado, só falta varar para fazer mesbado.
Tal felicidades e vote de vez em quando para bater
um voleizinho novamente.

nhas

la

Quando entou na universidade, tinha idade para ser a
mãe de seus colegas de curso e sempre agiu assim,
inclusive, chegou a adotar uns bês. Devido ao seu
espírito de liderança e depois de seus amores perdi-
dos, se Iransbmiou na "Dama de Ferro da Florista".
Sempre envolvida em projebs polnicos e culturais, in-
tegrou o C.A. de Floresta, a Are-Nativa (DCE). entre
ouros movimentos. Empolgava-se tanto, ao assistir
peças teabais, que dtegava a gritar mm a aViz: '0
boga, conta nãdl Cona' não, bobal''. Marnia, vulgo
borrachinha", fói sempn a mais popular em classe

(até hoje, o Prof. Ramalho gostaria de saber porque
ela é insaciável). Em Vbosa, sempre procurou um
ningucim'', mas nunca achou. Esperamos que, for-

mada, ache logo esse "tem
No recesso dólar. já chegou altas horas nos braços de
um galão (ai. ai!) e nem ligou pra ele. Sempre apaixo-
nada por TV, só estudava assistindo a mesma e pou-
cas horas antes das provas. arrancando os cabelos de
desespero. O "pior" é que sempre se dava bem.

ENDEREÇO: Rua Sana Antonio. 350
Bairro Santo António
To1.: (033) 321 - 1 020
CARATINGA-MG

ENDEREÇO: SCRB 714/1 5 -- Bloco 'G'
Ent. 45 - Apta 304
TeL: (061) 347-4441
70760 -- Brasília-DF

ENDEREÇO Rua K. l l l
Bairro Etelvina Carneiro
Venda Nova
Tel.: 451 -1 988
BELO HORZONTE-MGENDEREÇO Rua Brigadeiro Faria Lima, 247

Te1.: (016) 729-5228
14500 - nUVERAVA-SP
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OLÍMPIO VIEIRA NETO
(Pinho, Baiano, Poeta)

RINALDO CASAR DE PAULA
(Naldin, Baratínha, Corujinha)

Quando nasceu, a cigana, enganando Dona Dhanir,
disse que ele iria ser Poeta e Engenheira.
Entre as suas aüvidades exma-escolares estavam a Li-
teratura de Cordel e de Empresário Musbal.
Quando bebia demais. gofava no sapato dekando as
namoradas "P" da vida.
Entrou para a hbtória da Nko Lopes, pois bi o res-
ponsável pelo primeiro Trio Elétrico desta festa.
Como Poeh, escreveu cinco livros, lançando dois aqui
em Viçosa, com direHo a cocktail, mulheres gostodas e
autógrafos.
Erre camarões cariocas, receita perfeita de seios per-
feios, sofás da Deppallas, o Poeta Louco, na cidade
de preças frias, degola pelos céus do devaneio, no
seu F14 e pensa (para sempre) no coração dos amí-

Felicidades Amigos Gustavão e Osvaldo Black.
qos

RICARDO AGUILAR GALENO
(Nanico, Kako. Kakinho)

Nascido na Serra do Monte Verde. Lima Duarte-MG.
desde pequeno demonsVava ser génio. relatando uma
queda que sua mãe sofreu quando ainda o tinha no
útero. Aos 15 anos. foi exportado para Rio Pomba,
onde se tornou Téc. Agropecuária. Daí prá cá foram só
aventuras, como uma passagem pelo "Roda Viva" pa-
ra aliviar as tensões e arrebentar no veslbular.
Menino tímido e de bons modos, nunca dispensando
uma cachaça, é exímio contador de piadas, conquis-
tando sempre muitos amigos. Teve amores que o re-
conheciam pelo cheiro e o chamavam carinhosamente
de "NALDO''; outros que o fez tomar banhos frios e
perfumados pela manhã Mestiço de ruminante com
apeüb a papel. conciliou várias atividades em 4,5
anos de cubo. Muito dedicado, ainda olhava os mani-
nho ecologicamente nas horas de folga e ressaca.
Com todo este potencial temos ceReza que ainda vai
longe. Tudo de boml
Os amigos: Rildim, Nandim. Nóquim. Faca e Zaguim.

Bem, nome e apelidos não interessam muito. O fato é
que, esta prenda, depois de uma passagem pelo exte-
rior, resolveu assumir de vez a Peeieca como re-
sidência oficial. Foi aí que começou a longa jomada,
passando pela Aconhego e daí se estabeleceu na Vio:
leira, onde a paisagem bucólica das pastagens cheias
de vacas, flores, arbustos e basidiomicetos deixa.
ram-no cada vez mais aficcionado pela natureza.
Garoto exl'overtido. amante de um bom Rock'in'Rali
não dispensava um bom Camaval, principalmente
quando estava presente aquela que dik ter b buraco
mais embaixo.
De Unto tabalho na Coordenação de Fomlatura, tinha
umas recaídas, chegando á se auto-denominar
CREUZINHA e até fazer um "bundão" pra galera.
Sempre muito observador e caprichoso, era o mes-
tre-cuca e jardineiro da casa, a qual fazia questão de
manter um brinco. Depois de agasalhar o canudo, te-
mos certeza do seu sucesso. pois o Nanico é um cara
de muita fibra. Vai fundo compadre e não se esqueça:
A vida é dura para quem é moles

ROSILENE EINLO FT
(Rose, Rosinha, Chaveirínha)

Em fevereiro de 87. chega à UFV mais uma menininha
oom cara de meiguinha para fazer Eng. Florestal.
Mesmo que muitos achem que seu jeito áde MauHci-
nha, isb é só impressão, pois para termos uma ideia.
ganhou o coração dos Horesteiros quando num busco
pediu uma pinga e matou-a sozinha Podia ter enri-
quecido nos seus 5 anos de UFV se, cada vez que
seus cadernos fossem xerocados, ganhasse
Cr$10.00. Amiga de todos, não podemos esquecer de
sua amiga inseparável. a Bombinha, que a acompa-
nhava até nos Rock-and Ralis encantando os co-
rações. Teve vários fãs, porém todos em vão, pois só
tinha olhos para seu etemo amor. Passava horas sen-
tada nos banquinhos da UFV, esperando por ele, e
como estava acostumada a esperai hoje espera por
nove meses até que aflore (pois é Honsteira). ó resul-
tado desta paixão, "0 Monstrinho". Sua cara de bone-
ca e seu jeitinho de princesa vão ülcar para sempn na
memória de quem can ela conviveu, mesmo que por
instantes.

ENDEREÇO: Rua Rio Grande do Sul, 59
Praia da Costa
TeL: (027) 229-9727
291 00 - VILA VELHA-ES ENDEREÇO: Rua Pres. Costa e Salva, 91

361 40 - LIMA DUARTE-MG

ENDEREÇO: Rua Sabino Barrosã, 1 21 /501
Cnizeíro
Tel.: (031 ) 221 -2370
30130 - BELO HORZONTE-MG

ENDEREÇO: Praça Silviano Brandáo. 85/301
Tel.: 891 -4551
36570 .000 - VIÇOSA-MG



TARCÍSIO GOLES DE LIMA
(Tucano, Traíra)

WAGNER ANTUNES TEIXEIRA
(Waguim. Naimm, Perigoso)

Tarcisio, vulgo Trará, 13)dendo ser também chamado
de "LADRÃO DE OXIG'ÊNIO". nasceu na comunidade
farturense, próximo à cidade de São Miguel do Anta,
ingressou na UFV em fevereiro de 1987 para cursar
Engenharia Floresbl
Foi o melhor aluno em sua comunidade. depois dos
ouros colegas. Iniciou a sua vida académica animado;
pensando que a universidade fosse igual à pacata es-
cola rural que ficava, ao lado do curral, em sua comu-
nidade. Durante o seu regime académico, Tarcísio, o
bom menino, sempre foi cÕn80lador das coisas finan-
ceiras, ou seja, miserável. O pessoal do quarto, onde
morava, sempre falava que ele comenializava e até
estacava o papel higiénico para tirar a passagem.para
visitar a sua família e também ver a namorada. E um
galos muito tímido e pessimbta, que, em celtas mo-
mentos, chega a náo confiar em si mesmo. Hoje, por-
tanto, TarcbÍnho, honesto, cumpridor de suas brefas
higiénicas, tornou-se um "Mauricinho Autêntico'' e
fumou-se num doutor, cortador de eucalipto e um dos
poucos de sua cidade que faz o pau crescer. Boa sor-
telll Seus amigos.

VALDEMIR DE MACEDO VIEIRA
(Brasília, Tabaco, Top)

Chuá, chuá, chuá-. Chega ao pererecoporto. o Gran-
de Homem cabeludo, barrinha, o grande Waguim,
também chamado de pouca telha, lêspra, vapo e, vul-
gamlente, Wagner Antunes Teixeira. Bicho racional,
ãe uma gama de amizades, companheiro $el, amigo
de "quase" todas as horas. Antigo hakerocopista, ata-
cante titular das grandes peladas de frente ao Aloja-
menb e um detalhe: jogava de pára-brisas para pro-
teger a vbáo. Hoje ele não corre. não bebe, nem co-
mo mais. Tudo isto. graças a sua principal atraçáo.
Atração !abl por sinal, ela-., aquela-. a nossa ami-
ga CACA, que pretende com o "grande homem'', futu-
ro pk)a-pau decapacidade, o mãbimõnio. Imagine só:
Engç Florestal X EngÇ de Alimentosl SÓ vai dar pau
enlatado e... lêspral Agora, felizes por saber que, ho-
je, você Waguim, já vê aquela luz no im do túnel.
anunciando o momento da sua partida. Pedimos a
Deus Pai que diminua a sua dor do partos Assim..tudo
sai fluido naturalmente... Você, Wagner, está indo,
mas, pode ter certeza de que todas as amizades, que
cultivou junto aos amigos, não conem mais o risco de
morrer, porque já estão enraizadas.

YONI ARMANDO MINCHOLA ROBLES
(O Indisciplinado)

Filho de família nordestina. candango, este moreno
alto. todo estiloso e muib bom de papo, veio, náo sei
como, parar em Viçosa Descontraícb para oom os ou-
ros. mas super-preocupado intoriomenta, nunca dei-
xou de animar o ambiente onde esbva Ouchiii. ou-
chiii,-. exlamava e coçava o queixo. Foi conqubtando
espaço e se tomando conhecido desde as alas grifes
até os arredores das periferias de Viçosa. "Tá desen-
volvendo'-. já falava Welington, um amigo que nunca
vi dar tão cera assim. Os dois eram mesa'es para in-
ventar mentiras e todo mundo acreditava Foi o que
ocorreu na terra do Welingbn, quando chamado para
jogar no üme principal, ficando numa situação díícil,
pob de jogador só linha fachada. No curso, era um
computador. impressionando qualquer um com sua fa-
cilidade de reconhecer as plantas. Até hoje vive como
cigano. ainda não conseguiu achar um lugar ideal pa-
ra morar. Sentimental ao extremo, apaixonado, porém
se contentando em apenas conversar com ela. Com
certeza, a UFV formou um aluno dos mais enüosados
e alegns que já passou por aqui. BOA SORTE!

Nasceu a 28/6/66, em Chimbote, cidade litorânea do

Percentente à uma famHia pobm, humilde e lubdora,
sempre almejou conquisar o seu objetivo na vida. Im-
buído de umlorte pabioüsmo, sempn defendeu a seu
pais nas conversas sobre polRica. ou mesmo num
simples "bate-papo" em uma roda de amigos. Marca-
do em seu coração, pelas feridas de um país com uma
economia e uma cultura em b'ansiçâo e, em seu espíri-
to, pelo desejo de uma pátria economicamente livre e
democrática, "chora". às vezes, profundamente, com
palavras perdidas de revoga. Latino por excelência,
falando um portunhol, veio a Viçosa, MG. fazer o seu
cubo de Engenharia Florestal.
Teve as suas dificuldades pessoais e académicas,
como todo esBangeiro da UFV. No transcorrer dos
seus estudos, teve grandes momentos de prazer, re-
suRado de sua grande força de vontade e determi-
nação. Misürado a esb determinação, mais um tem-
peramento genioso e explosão. Yoni Armando con-
quistou a amizade muita gente os corações de algu-
mas académicas.

Peru

ENDEREÇO: Sitio Fartura
36590 - SÃO MIGUEL DO ANTA-MG

ENDEREÇO: Rua Gusbvo da Silveira, 1 000/304
Horto
TeL: 467-21 58
31080 - BELO HORIZONTE-MGENDEREÇO: Av. CenVal -- Bloco 1 685

Casa nç 25
Te:: 552-1 691
71 700 - NÚCLEO BANDEIRANTE-DF

ENDEREÇO: Ed. Bello Lisboa, 1312 - UFV
Tel.: 899-2357
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ANA PAULA CARNEIRO ROLA
(Anlnha, Papaula. Petüa)

MARIA CRISTINA DE SOUSA VIEIRA
(Crisüna, Crês, Tina)

Desde a mais tenra idade, ela já mostrava sinais de
genialidade. Empolgada, sua mãe "deportou-a" para
o primeiro mundo (América do Norte), mas mal sabia a
pobrezinha que o futuro da "filhinha" estava realmente
na Améríca, só que Latina-
Para quem nãoa conhece, parece uma lírica moci-
nha, calada. fechada e dotada de bons princípios.
Apesar dê sempre enrolada com tabalhos e provas,
as melhores notas sempre foram as suas. Um fenóme-
nos Nem Freud explicam Indeligentbsima, mas quando
saía para dar suas sassarícadas, haja amor111 As "Na-
co Lopes" nem se comentam, pois poderão ser um
mau exemplo para gerações futuras. Super amável,
logo penetou no coração da gringolândia, quando
mÜndbu para o porão dà "República Paila", na Santa
Rata. A casinha era pequena, mas nunca faltava espa-
ço para os amigos nos churrascos, jantares, serestas,
eb. Apesar de sua "ahuónha' (1,85m). encantou o
seu "gringão" de 1.5m e mesmo com toda essa dife-
rença, ele conseguiu abançá-la. Quem não acred lou
no ielacionamenio, dançoul Pois se esperar até No-
vembro verá quem é que vem por aí- .
Estudiosa "profunda" do poRuguês e do inglês, ela
gamos mesmo R)i pela "língua' paraguaia. Góod luck,
boa sorte, buena suerte111

Em 87 surgiu, ao longe, aquela figura misteriosa, ves-
tida socialmente. Era Crês vinda, ao vivo e a cores de
Ponte Nova e sempre de carona. Mas devido ao seu
caráter inlrospectivo não se enturmou. Tomou-se po-
pular quando em 88 deparou com a calourada alcoó-
lata. No início, acedia, mas depois... Ai de quem a
encontrasse bebendo Vodka nas festas do Censo de
Vivêncialll Chunascos de fomlatura sem comentários.
Porque estes podem causar total decadência da famí-
lia Vieira. badicional em Ponte Nova. "ABAFAR'
mesmo foi em Guarapari. Se contar ninguém acredita.
Janela de 92, estava lá, a morenaça de biquini verde
limão. ''Fechou" o comércio, a feira e os bares. Mas
arrasou mesmo quando ia passando pela Av. Principal
da ''famosa" praia do Morro e eis que parou o &ânsito
(uma fila de carros, a maioHa monza). ConvRes pua
voltinhas náo faltaram. Náo é que foi parar nas mãos
de um milionário carioca!? De uma simples ponteno-
vense passou a ser primeira dama, dona de inúmeros
imóveis em 'Guarapa". Apesar de bda sua FORMA -
FURA. não deixaremos passar seu espírito de "MAE
DOS POBRES", pois por quatro anos e meio "aguen-
tou" os dois mais sebosos do cubo-. olha que nunca
se estouroul Vai fundo Celeste! Seu lugar no céu está
garantidol11 Seu apelido veio a calharl !!.Quem sabe,
num futuro longínquo. Assistente Sociall! ?

LICENCIADOS EM LETRAS

ALCIONE GONÇALVES
(AL Poderosa, Tia Mairáo)

ca chance de varar à vida séria é na Pós-Graduação.
Se náo conseguir. sya vaga de teca-teca está garanti
da na i'NEWSAGITÁRIUg"

Quem vem lá? Será um teca-©co? Um mini-helicóp-
tero? Náol É a PODEROSA Aklione com sua inse-
parável tira-colo. No inicio, menina prendada CDF,
colecionadora de 'A". 'Xodó" dos probssores. Mas
depois.- Influenciada pela teoria do que o homem é
produto do meio. sotféu uma profunda meümorfose.
Os mais ínfimos a conhecem bem. Para os demais, a
intelecüial que se revela à nome, ao som da Madona
com a fernÕsa dança de joelhos. Sua história ficou
manada mesmo quando uh belo dia resolveu sai de
fatal: vestido justo. curto, preto!. meia fina, eh. Eis .o
que acontece.« Desce a rega a bancos e banancos"
Derruba a metade das árvores, "afeta" uma pilasüa e,
o que é pior, anta em "conflito" com um formigueiro.
No outlu dfa. além da ressaca moral. tinha hemato-
mas. dos pés à cabeça, causados pelas doces fomi-
guinhas. Quem pensa que ela vai sair apenas com.o
diploma está enganado. Vai levar. também, o toféu de
A CARIDOSA". Uma vez que, dos dez mais feios da

UFV (bralqquelos, parecidos com "lombriga') ela .l.ó
deu assistência" a mais da metade. Sem tarar na Nl-

CO LOPES que, se náo fosse a ajuda de um embHãg,
teria passado a noite nos confortáveis bancos do[)CE.
Mas no fundo é uma bda menina. É, Alcionel Sua úni-

ENDEREÇO: Rua Dom Modesto Augusto, 1 95/02
Coração Eucarbtico
Tel.: (031) 375-3461
30535-430 - BELO HOREONTE-MG

ENDEREÇO: Av. Paulo Torres, 326
Tel.: (0244) 71 -1749
27700 - VASSOURAS-RJ

ENDEREÇO: Av. Dom Borco, 409
Palmeiras
Tel.: 881 - 1 586
35400 - PONTE NOVA-MG

«
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PAULO MARCIO R. DE ASSIS
(Paulão, Paulete, Paulo das Letras)

SILVÂNIA LÚCIA ANDRADE JORGE
(Silvana, Si»a, Sil)

Já nascera embriagado, não por culpa da mãe, mas
porque prometera jamais ser alcoólata anónimo como
na encamação passada. Bêbado conhecido, jogou
por terra todas as teorias cienVlcas que afinam ser a
bebida destruidora de neurónios. Pura "baleia", pois é
um génio. Seu currbulo é de dar inveja a qualquer
CDF. Na matéria mais negra do cubo, seu "A" estava
garanldo. Virou até monRor, por insistência dos mais
desesperados. Defensor das "causas perdidas", era
sempre procurado para as discussões políticas no
D,CE, bibliotequinha, etc... Se quisesse encontrar o
Paulo, era só ir até ao DCE pbcina e lá estava ele a
entornar o caneco. Seu maior defeito quando bebia era
a forte tendência em virar "canibal" e "HUlk''. Super
preocupado e ''atento'' às suas coisas, já perdeu inú-
meras bicbletas e sapatos. O mais interessante é que
meses depois voltava ao local e resgatava seus per-
tences, pois todo dono de "buteco" já o conhecia.
Sempre surpreendendo, um dia chega e diz: vou ca-
sará! Meses depois, mais surpreendente ainda: Vou
ser papailll Grande ilusão de quem apostou na sua
seriedade. Depor dbso, continua o mesmo: não con -
seguiu formar e ainda perdeu a pesquisa. Sua úhirna
chance de voar gente está no "BABY"ll Não é papal?
Porque se depois dessa ele não "conserlar", podemos
enbegá- to a Deus.

Ela não surgiu de lugar nenhum, pois é daqui mesmo.
Lá vem Soba e seu "arquinho"! ll Será que algum dia a
veremos sem ele? Talvez na fomtatura. Até hoje não
se descobriu que pilha ela usa, tal a sua eles'k)idade.
Caso você a tenha pedido emprestado alguma grana,
paguell Pois do contrário ela te cobrara (com juros)
pelo resto da vida. Quando na UFV chegou, nem se-
quer um copinho de cerveja, mas agora... "cachopo
lambe sua boca". Fala mais que lavadeira que perdeu
o sabão, mas perto de quem não conhece é mais for-
mal do que Cid Moreira. Mas a verdadeira (?) Sil mos-
tra-se mesmo é em sua casa. Ente almoços, jantares
e festa de aniversário. ela transforma-se em a "anfitriã
e você é latada como rei. INVICTA, jamais foi vista
'ATRACADA" nas festas. mesmo onde a bebida era
de graça. Mas desconfia-se que em Ouro Preto algo
aconteceu, pois surgiu um boato de que um ator ama-
dor. fora sequestrado nas imediações da "AQUA-
RIUS" e levado para a Morro da Forca por três garotas
viçosenses. Será que a nossa amiga teve algo a ver
com isso? Quem a conheceu na Naco Lopes ülca em
dú:vidas ll Bom, mas de nada disso temos prova, o que
sabemos é que Silvânia é uma pessoa pra qualquer
hora, cativante, meio louca e extemamente engraça-
da, principalmente no trato com professores üpo Marco
António. e Naif. Quem realmente ela deixará sauda-
desl Esperamos que ela não enlouqueça seus alunos.

ENDEREÇO: Rua Rio Pomba, 166
Cardos Prates
BELO HORIZONTE -MG

ENDEREÇO: Tv. São Ped ro, 90
Bom Jesus
36570 -000 - VIÇOSA-MG
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JAQUELINE LALÉ FETTER
(Alemoa)

Lá vem elas
Quem é ela. "bhê"?
Chega a Viçosa em 89 essa loirona em plena lua-
de-mel com seu bichinho: o mandão recém-doutorado
da UFV.
Como psicóloga de elite do Rio Grande do Sul, conta-
gia-se com o clima cultural da cidade comprometen-
do-se com as questões educacionais e ingressando
no Curso de Pedagogia. Aluna bastente aplicada, dis-
cute, questiona.- com a aparência bastante séria.
Mas, quem conhece a Jaque de verdade sabe que ela
não 'é' assim. É uma loira bastante sapeca que não
gosta de falar palavrões, principalmente "puta-mer-
da'', ''porá", ''caralho
Essa guria "tri-legal" conseguiu conquistar muitas
amizades por aqui'Mas, que ninguém a convide para
passear em saios, pois esses gaúchos são terdveis -- o
seu Gerando que o diga. Dizem no DPE que depoisde
uma visita a um frio ela e o mandão chegaram até a
montar uma barraca na ladicional Feira da Avenida
Santa Rata. A ela e a seu bichinho o nosso abraço e
muitas felicidadesl Colegas do Curso de Pedagogia.

LICENCIADA EM PEDAGOGIA

ENDEREÇO Rua 7 de Setembro. 291
Tel.: (051) 545-1239
95650 - IGREJINHA-RS
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ÃNGELA DE SOUZA PASIN

ANG ELA, paulista de coração e alma, quase "caiu das
pemas" quando veio parar em Minas; e apaüonou-se
pelos morros e ladeiras de Ouro Preto.
Náo dava importância a conceRos, as nomes que pas-
sou em claro foi apenas por dedicação. Ocupava seu
tempo com leÊuras, tendo preferência por romances
IJúlia, Sabrina, eE), mas nunca deixou de ler sobe a
cultura japonesa, pois tem grande admiração pelo
Japão. Outros hobbies: escrever cartas. escreve até
para quem náo conhece, e tirar fotos: levará uma
grande coleção. Em 1989 foi morar no Aloj. Fem. e,
seguindo conselho das amigas, mudou radicalmente
seu visual. fazendo o maior sucesso e aumentando
seu n9 de fãsl embora a constatação do sucesso se
deu em BH, durante o esügio clínico. Tomou-se mais
sociável, paRbípando ativamente das fesbs, após as
quais "seu mundo girava".
Estamos tristes com a despedida, pois estamos per-
dendo uma "cozinheira de mão-cheia", craque no páo
com ovo. Mas desejamos felicidades e sucessos pro-
fissionais.

CLÁUDIA IGLESIAS
(Claudinha, Cordinha)

Claudinha. mceira da cidade. encanb a todos com o
seu jeüo meigo, sincero e amigo de ser.
Na Universidade, soube adminis&ar bem o seu tempo
e o seu currk)ulum, exceto por um peúodo de l ano em
que ninguém a viu no Campus. Quando voltou, magra
e cansada, dose que era culpa do CNPq. Depor con -
seguiu um trabalho bem mais manso, mas reclamava
bdo més do salárb (monKor sote11 !).
No seu último semestre, quando foi para Belo Hori-
zonte, sofreu de fazer dó e dkia sempre: "Eu quero a
minha mãe"! Até que conseguiu leva-la para lá. Coi-
tado do seu pai que ficou sozinho. Em compensação,
a Claudínha comia, todo día, comidinha da mamãe e
domlia no seu colinho.
Cordinha, você é linda. Felicidades.
Deus te abençoe e um feliz casam...

NUTNCIONISTAS

ENDEREÇO Rua Bindo Benfalt. 851
15220 - MENDONÇA-SP

ANA DARIA LORENZEN BERNARDES
(Aninha)

ENDEREÇO: Sáo José dos Campos
Tel.: (0123D 22-9514
12Z2à - SÃOJOSÉ DOS CAMPOS -SP

ENDEREÇO: Rua MaesFo Jogo Salgado, 171
andar
Tel.: (031) 891 - 1501
36570-000 - VIÇOSA-MG
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Finalmente. ela vai fomiar. Isto deve ser comemorado
com muros tógos de artifbio, pois, o que parecia im-
possível, aconteceu. Depois de vários anos na UFV,
10 anos para ser mais exatos. ela (que enVou Ana
Mana Lorenzon. sai Ana Mana Lorenzon Bemardes),
consegue se formar. Depois de dois cursos "espera
marido" e de 'agarrar o dRo cujo", este linha que se
chamar Sérvio, pois é ligadona nos Sérgios e eles que
se cuidem. pois adora uma cachacinha e uma boa
Vodka. A única Gaba que conseguiu fazer bem foi o fi -
Iho, apesar do ajudante não ser dos melhores. Histó-
rias pam contar são tantas e üo fartasl Foram 10 anos
dentro das quabo pilasVas, que só mesmo ela pode
conta-los. Foram 1 0 Naco Lopes(um dos recordes da
UFV). foram mais de cem festas no DCE. foram horas
e horas de bares. de noites. de dias.
Mamãe Ana se vai, sem deixar saudades, pois os
amigos já se fomlaram, o marido também. Aqueles
que ficam têm a certeza de que ela náo os deixará em
paz. E nem eles a ela, pob infelizmente para ela te-
mos seu endereço.



HELIANE APARECIDA BARROS DE OLIVEIRA JOGO BORCO DA SILVA CASTRO
(Johny, Odete Roitrnan)

KÁTIA APARECIDA PONTEIRO
(Mary Matoso, Barbie Festa, Susi)

HELIANE. uma paulista de coração. passou a maior
parte de sua vida no interior de Minas Gerais. Hoje
realiza seu maior sonho: fomlar em Nutrição e varar
para São Paulo.
Durante a sua vida académica, o "C'' passou desper-
cebido. embora afirmasse que nunca estudava, pois o
departamento de Nutição tomava todo o seu tempo.
É cima pessoa extemâmente comunicativa e tem um
jeitinho" muito especial de conseguir as coisas. Sua

símpaüa rendeu- Ihe amüade e confiança dos profes -
safes. Conciliar a vida de estudante, esposa e mãe
não foi tarefa difk)il para Hellane que, graças a seu es-
forço e dedicação. todos seus sonhos tomaram reali-

Desejamos que sua vida proissional seja marcada de
vRórias, assim como a sua vida académica, e que esta
despedida não seja definitiva. Mantenha cantata com
os amigos, pois debcará saudadesl l

dadea

E difícil descrever uma pessoa com personalidade tão
dhersificada, dotada de um vocabulário que íá subsi -
tuir o Aurélio, oom palavras conhecidas somente por
ele e seus amigos mais ínlmos. Sempre pronto para
solucionar as situações mais complicadas com uma
simples palavra: "NORMAL...
Disputadrssimo dançarino entre as mulheres, ou me-
lhor, únk;a solução, nas nomes do DCE e churrascos
no Recanto.
Com sua convicção. de ser realista, vive dizendo a to-
dos "ACORDA PRÁ VIDA" e de tanto doer esqueceu
de fazer uso e descer das nuvens. Sua vida académi-
ca foi marcada por inúmeras paixões FIÁPIDAS e sua
ligeiríssimas parUcipaçóes nos seus próprios traba-

Com sua mania de ESTRELA, jura que arrasa..
Ilusão. né João? NORMAL...
A sua neurose de pobreza, usada como válvula de es-
cape, sensibílkava os amigos. Conseguiu lteqüentar
as altas badalações e cair na gandaia
AF2esar de tudo. concluiu o culto com muita dignidade,
C'Ê JURA. NÉ?
Jogo, escrevemos tudo Das náo conseguimos incluir a
sua tfase predileta 'TA BOA MAPUA?' Esperamos
que atrase. amamos você.
beijos da galera(mulherada que você adora) .

lhos

Parei É uma árvore de Natal? De longe não restava
dúvidas, mas de peão era somente a Káüa que se es-
condia atrás de seus enomles brincos. colares e seus
longos cabelos oxigenados.
No inicio do curso, aquela caloura de nariz empinado
bansmitia a toda comunidade universitária olhares de
grande antipatia, aliás, caracterídica da qual sempre
se orgulhou.
No decorrer do curso, essa igura se revelou uma pes-
soa amiga, meiga e conquistou o coração de lidos
nós. Apesar da boa inHuência e da convivência com as
amigas, todas de família, conseguiu se matHcular e
frequentar, simultaneamente, outro curso. O seu de-
sempenho superou as expectativas de todos e foi pre-
miada com um diploma precoce do curso exma. E as-
sim nasceu Larissa, orgulho dela e a melhor produção
do Curso de Nutrição. A partir daí, Kátia se revelou
uma super-máe, principalmente pelo fato de todas as
suas amigas estarem sempre âscalizando e ameaçan-
do. Qualquer vacilo, elas disputarão judicialmente a
posse dessa princesinha.
Sabernns q ue o seu futuro como profissional será um
sucesso, pois sempre teve um bom desempenho
académico e também muita garra
Felicidades! Não Desapareça com nossa princesa.
Amamos Vocês.

KÉLIA HENRIQUES MILAGRES
(Keké)

No início. foi duro de aguentar. Mas com o passar do
tempo aquela vozinha manhosa, ou melhor, insu-
poRável, tornou-se uma das suas caractedsücas mais
apreciadas.
Menina inteligente e estudiosa, sempre arebentava
em todas as disciplinas; senda-se arrasada com um
conceito B em seu precioso curriculum.
Mesmo em companhia das amigas que tentavam per-
vertê-la e do teste mal no estágio em BH, foi premiada
com o toféu FIDELIDADE.
Eta garota dKfcill Jaider que o diga. Mas depois de
tantos "PAAARA JAIDER", quem sabe um dia.. .
Valeu as suas manhas. choros e dengos.
Sentbemos Saudades!! !

ENDEREÇO: Rua Getúlio Vargas, 55
36570-000 - VIÇOSA-MG

ENDEREÇO: Rua Dom Viçoso, 70
Bairro Bom Jesus
36570-000 - VIÇOSA-MG

ENDEREÇO: Rua Gomes Barbosa, 141
Censo
Tel.: (031) 891 -3802
36570-000 - VIÇOSA-MG

ENDEREÇO RuaAurélia Magalháes, 74
36580 - TEIXEIRA-MG
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KÊNIA VARA MASCARENHAS
(Keninha)

Náo sabendo como veio parar em Viçosa, esta paulis-
tana veio cal neste im de mundo(UFV). Educada sob
rígidos padrões da sociedade paulisü, chocou-se ao
contontar-se com os padrões pra lá de liberais da ju-
ventude de Viçosa.
De naülreza delicada e meiguice presente(também
palhaça). fez vínculos de amizade oom muibs. espe-
cialmente: Nilva, com quem sempre morou, Andrea,
Jaime, Luciano, Lucimara-. (irmãozinhos) e Ká-
tia+Larissinha, Selminha (neguínha gostosa) e muro
mais. No meio dbso lido. eis que, montado em um
cavalo branco apareceu em sua vida um Uberabense
que conqubtou o seu coração. ResuHadol um amor
café -com - le ite.
Aüialmente está nos abandonando. nós. réis amigas e
companheiras de todas as horas, por apenas um sim-
ples par de alianças e um mesbado nos "STATES'.

Mesmo assim. não ofendidas. ficaremos oom lembran-
ças e mais lembranças, na esperança de um dia ser-
mos convidadas para passem na Disneilândia. FELI-
CIDADES !

(só)

SELMA PEREIRA DE SOUZA RAMOS
(Selminha, Selmbsima, alga Portela)

Desembarca em Viçosa, dketamente de Brasilândia,

Assustada com as novidades da vida. Inclusive com o
que Viçosa unha a Ihe oferecer, foi parar nas garras de
uma solteirona, amante dos gatos e cachorros, que
acabou por confbcar seus bens: uma bolsa, Lúcia(a
boneca de estimação) e saudades da roça.
Moça de famnia, recatada, de personaHdade escrla na
testa, especialista nos sumiços repentinos. nas noita-
das no Leão. oom toda a sua visão holística. conse-
guiu grandes adeptos a seus chás milagrosos.
Abalou o hospüal das Clínbas, conseguindo conceib
A no estágio em Nubição Clínica antes mesmo de ini-
cia-lo. Com seu sorriso constate, conquistou também
o coração dos nativos, querendo levar pequenas re-
cordações de Viçosa.
Foi clima anliüiâ, enquanto esteve em Viçosa, em
suas reuniões improvbadas e com seu incansável pa-
po sobre a famnia. mas que deixarão saudades.
Abraços e sucesso semprel

ela

ENDEREÇO: Rua Mana B. Baudinato
Vila Susana (Morumbi)
Tçl.: (O1 1) 844-5292
SAO PAULO - SP

18/44

ENDEREÇO: Rua Lindorifa Batjsta, 426
38777 - BRASILÂNÓn-MG
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JORGE RAFAEL DO NASCIMENTO
(Faé)

Quando fez l ano, lá pelos idos de 196-. as QuaVo
Barras já não aguentava mais o seu som de viola e o
exportaram para Viçosa.
Tocador" de "violão clássico"... notas musicais não

muito conhecidas, tomou-se tão sensível quanto os
colados que o acompanham - tímido, muito sincero.
Resolveu, não sei porque, em 1989 a fazer vestíbular
para Cooperativismo.
Um dia foi dar um recital particular no 314, porém o
público preferiu assistir "Mulheres a beira de uma ata-
que de nervos''.
Sua maior tristeza são as cordas do cabelo que estão

Maiores amigos são violão, Sandro. Erinaldo...
Sua alegria, Lorena!-.
Um profissional do ensino, Henrique Cruz Filho.
Uma música, "Romance de los pinos
Uma mulher? DonaZizinha
Amor? Paixão?... Jussara Lubal...

a cair

MARIA NICE BATALHA DO CARMO
(Nice)

TECNÓLOGOS EM COOPERATMSMO
Foi num caminhão de bóia-bia que Nice veio cair em
Viçosa. Caiu do caminháo quando este passou pelo
quebra-molas. Não se machucou. já que os ouves
cooperaram muito com ela. Nice gostou tanto da coo-
peração que acabou no curso de oooperativismo.
Porém, sua grande vocação foi mesmo os Bancos.
Começou dormindo no banco da praça, depois viciada
em banco imobiliário, Caixa Econ. Federal e finalmen-
te o BEMGE. Neste úttirno fez uma aplicação de alta
rentabilidade que durou 06 anosl ll Mas para surpresa
do Banco, o capital fol todo retirado antes do rendi-
mento para ser totalmente aplicado em Multinacional
Japonesa de capRal aberto. O capital é táo aberto, que
nossa amiga agora anda de XR-3 para todo lado.
Agora, Nice deita seus amigos oom muitos recibos de
contas pagas e um bom crédüo.

ENDEREÇO: Rua Afonso Pena, 22
Tel.: (031) 891 -2144
26570-000 - VIÇOSA-MG

CLEBER BISPO DOS SANTOS
(Caia)

de bode. Vaí seguindo
comando no que pode.

fazendo projebs de vida e

Os olhos baixos parecem não estar atentos. Engano.
Percebe tudo a sua volta com precisão de detalhes.
Sempre alerta ao comportamento humanos. Afim às
Ciências Humanas, embora tenha se enganado de
rumo por anos... Quase deu em floresteiro, escapoliu.
Tirando a vida acadêmka, é dado ao prazer. Mais do
que ninguém gosta do ócio. Preguiçoso? Slm, prefere
fiar à toa do que pegar no batente. Mas quando pega,
sai de baixos E perfeccionista, seu 8abalho é impecá-
vel. sua lera uma ouriversaria.
Calmo, sua voz espalha tranquilidade. tem o dom da
palavra. Se não cuidar, fala até o outro dia. Em contra
ponto é lodo ouvido, todo atenção.

ENDEREÇO: Tv. do Castelo, lO/1 03
36570-000 - VIÇOSA-MG

ENDEREÇO: Av. José Euclides Santana
36570-000 - VIÇOSA-MG

Sabe como ninguém ser um ombro amigo

Sensível, é dado a poesia, faz poemas, às vezes.
Da política gostava muro, brilhava até. Hoje náo crê
muito mais.. .
No homem, acredita pouco, pensa que a humanidade
é um projeto que não deu certo. Mas nem por isso fica
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MARIA SOLANGE GOMES DA CRUZ
(Baiana, Tonha, SÓ)

vaidosa, companheira e amiga.
confins da Bahia num

P
SÓ. baiana cheia de amor prá dar, carinhosa, senslüol

resa às Iradiçóes dos
lugar muro distante chamado

Guanambi.
Depois das fadigantes aulas de pré-vesübular, conse-
gue
área

realizar um sonho: tornar-se um
Tomou-se.

profissional

meio de
de Cooperalvismo.

UFV.
em anos

da

e fbnós do DCE piscina,
a mab assídua teqüenüdora dos rocks

to de
das ilariantes fesbs do Cen-

dejáo.
paixões. no Atraia do
elegante".

Vivência. sem esquecer das paqueras do ban -
E que paquerasl!! Geralmenb sigilosa om suas

Lobo Mau usou até o 'con'oio

Censo Gilborto Mello. ,FESTVELHO

veBRán&
biblioteca, também, pnsen@s em sua vida unl-

Baianinha,
SUCESSO.

o sonho náo acaba por aqui.
Nós do 1 124

ENDEREÇO: Av. Castelo Branco, 505
Tel.: (073) 451 -2416
46430 - GUANAMBl-BA



ANA ELIZABETH DE PAULA

Aninha penebou nos recintos, nada familiares, da UFV
no curso de Engenharia Civil. Não se dando bem com
a civilização, inspirada por um brilhante copo de leme
no bandejáo, descobriu que seus desejos somente
seriam realizados se tornasse rainha do leite e deriva-
dos, tendo, como um encosto, a companhia insepará-
vel de três amigas: Tinoca. Katy Marmne e Adriana
Câmara Lenta.
Para satisfazer seus sonhos de menina, encon80u Bi-
Ihando os caminhos da UFV. Robinho, seu ''retireiro
doidão'
Mas como na vida nem sempre se vive de sonhos, su-
portou durante o seu reinado o pior pesadelo, ou seja,
o incansável amor do professor "Capitão Cavema"
Foi assim, resumidamente, que com todo clímax, nas-
ceu a estudante Ana(1990) e morre também, lógico
(1 992). Que a sociedade a tenha!
Deixará saudades aos diversos amigos que a conhe-
ceram durante a sua domada na UFV.
ENDEREÇO: Avenida Sáo Jogo Badsta, 66

Censo
36520 - VISE. RIO BRANCO-MG
Tel.: (032) 551 -151 7

ANDERSON ADALBERTO KNOPP ALVES
(Fantasma)

Decidido a tirar umas férias prolongadas, o nosso fan-
tasma, veio para a UFV com o inüiito de coçar, pois
afinal fantasma também coça11 1
Mas ele viu que a coisa era mais fácil do que ele pen-
sava, e daí passou a fazer parte do seu dia-a-dia,
além da coçação, a sua mania de dar umas cantadl-
nhas nas meninas.
Cantou, cantou tanto, que se esbepou... Voltou depois
de uma greve com uma argola no dedo, e com um im-
previsto tte ser papai. bnagine só, papai, se nem ele
mesmo saiu da barra da saia da mamáe l
Coitado do fantasma. as férias estão acabando e a
indúsBia é o limite. só que agora sáo mais Vês boqui-
nhas para alimenbr. Haja Vigor !!
Mesmo assim damos uma colher de chá e confessa-
mos que sentiremos saudades. Afinal não é bdo dia
que a gente cruza com um fantasma!

TECNÓLOGOS EM LAnCÍNIOS

ALTINA NAOMI FATO
(fartar guinga Ninja. Tinoca ou Tinbsima)

ENDEREÇO: Rua Coronel Vidal, 340
Bairro Sáo Damas
Tel.: (032) 224- 1 1 15
361 00 - JUZ DE FORA-MG

Esta linda espécie de Tartaniguinha, em exünçáo na
UFV. veio da Terra das Palmeiras, de onde hoje só
restam as uvas, para bocal a arte marcial pela Arte e
Ciência de fazer Queijos.
Sua leveza e gestos piamente calculados levaram-na
a defender tese em peteca, onde desenvolveu o estilo
'matador de borboleta". Mas devido à decepção amo-

rosa pelo professor de peteca, decidiu abandonar a

A sua extrema organkaçáa e auto-controle faziam-na,
Das vésperas das provas, descabelar-se e até mesmo
abrir os olhinhos.
No fim de sua ilusüe jornada na UFV, conheceu 8eu
príncipe Roberto por quem se apaixonou e vive dizen-
do: "Vou levar um docinho para Roberto", "Vou levar
um queijinho para o Roberlo" o etc e tal para sempre.

tese

ENDEliEÇO: Palmeira DIOeste
Caixa Postal. 77
1 5720-000 - SAO PAULO-SP
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CATARINA PENA PONTEIRO DE CASTÃO
BRAGA

(Katty Peüt Cate Marrony. galinha)

GILSON DE CARVALHO
(Ligeirinho)

Nossa história começa num pequeno lugar de Minas
ctlamado Jogo Monlevade. onde nasceu Cate. Acos-
tumada a pegar carona nas ooslas dos pais e de Qu-
ilos, tornou-se perra na arte de pegar carona toda vez
q ue ia para casa.
Admiradora de músicas sertanejas, que despertam
seus instintos mais agressivos, adora homens de bar-
ba e bigode, o que explica sua paixão por homens do
üpo ''brutus"
Conhecida e conHndlda com um queijo üpo suíço, de-
vido a sua cor clara amarelada. descobriu sua vo-
cação em Laticínios, apoiada nesta caracterbtica física
tão marcante.
Com seu olhar desconfiado, com cara de quem deve
mas não paga, como um vulcão em potencial, partirá
deixando saudadesl
Vai garoünhal Segue seu carinho. mas náo esqueça
daqueles que te ajudaram a consluir um pouco de sua
história
Te amamos. Seus Amigos da UFV.

Companheiro de muitas batalhas, Gilson, bmbém co-
nhecido como "ligeirinho" por sua grande velocidade
em correr atrás de uma bola (quando dente de uma
quadra), vai deixar muros amigos e saudades para
trás. Logo que chegou para cursar laticínios (em ver-
dade ele quase nasceu aqui, conquistou a todos com
sua risadinha (hi. hl, hi) e com suas diversas varieda-
des de piadas (apenas Vês). Os amigos jamais esque-
cerão de seu empenho e seriedade para com seus
compromissos, tanb que, o seu relógio estava no mí-
nimo adiantado em 40 minutos e apenas por isso, às
vezes, con..águia chegar pontualmente. Parte de seu
limpo dispatadíssimo, dedicava à APOV, fazendo mil
e uma aüvidades e também dedicando-se a longos
papos. bnlo é que Hcou conhecido carinhosamennte
no grupo por "Rolandolero". Não podemos deixar
também de mencionar a imensa saudade que sentire-
mos de seus ''queijos furtados" ao final das aulas, eles
eram i.ima das provas constantes do "pequeno-gran-
de" amigo que você él Gilson, não podemos ignorar
que apesar de seu '\amaninho", você é imenso em
todos os aspecbs. Seus amigos.

DAMAS FERNANDES DE OLIVEIRA
(Amareláo)

GILSON JOSÉ FERREIRA ANDRADE

Em 1 9g), chega a UFV, Dimas.
De início um rapaz recatado, vindo de Senador F irmi-
no. No decorrer do curso foi se revelando um "CDF"
de mão cheia. Já estava deixando a turma sem graça
e se sentido um tanto burra. pois bastava uma prova
para o Dimas fecha-la. A Microbiologia do Leite que o

O ex-matemático desgostou de ver tantos cáklulos pe-
la frente que não quis nem saber de conversam preferiu
trocar as derivadas da vida pelos derivados do leite.
Menino dedicado, esforçado, não gostava de perder
terTpo mesmos Após longo período de greve, apare-
ceu sem mais nem menos com uma bela aliança no
dedo, deixando as meninas de Laticínios morrendo de
ciúmes. . .
Mesmo assim, com o seu jeitinho de menino tímido, de
pouca conversa, conquistou a todos com sua amizade
e compan heirismo.
Valeu Dimas, arte conhecidos Sentiremos sua faltam

a!

Nascido em Viçosa, entrou para a faculdade em mea-
dos de 19... curvando Zootecnia. Por livre e espontâ-
nea vontade (quantidade de R no currículo). íansfe-
riu-se para o cubo de Laticfnios. onde conseguiu
maior êxito, descobrindo sua verdadeira vocação. De-
vido ao seu estilo de andar de cabeça baixa, deu uma
cabeçada numa parede de vidro durante uma festa de
aniversário e atordoado pelo choque, tentou de lidas
as maneiras achar a maçaneta como se a parede fos-
se uma porta. Gilson é capaz de incríveis façanhas: é
o único homem até hoje a perder uma rodada de truco
com um "casal" na máo. Diga-se de passagem, con-
seguiu esse jeÊo por duas vezes. Perguntava certa vez
sobre casamento, respondeu seriamente: "Ela é muito
nova para casar". Anos depois, diante da mesma per-
guntam. dose: "Primeiro quero temiinar a faculdade
E agora Gilson qual sua nova desculpa?
Brincadeiras à parte. Gibon é um rapaz "gente ina
companheiro para todas as horas e temos muito orgu-
lho de té-lo como amigo. Parabéns, sucesso......--'-.

ENDEREÇO: Rua do Andrade, 1 73
Carneirinhos
Tel.: (031) 851 -1j88
35930-000 - JOAO MONLEVADE-MG

ENDEREÇO Rua Sant'Anna. 555
36570-000 - VIÇOSA -MG

ENDEREÇO: Rua Tolen6no Fernandes, 185
Cento
36540 - SENADOR FIRMINO -MG

ENDEREÇO: Rua Carlos Pinto. 25
Tel.: (031) 891 -1562
36570 -000 - VIÇOSA-MG



JOEL RIVELLI
(JeRoso)

O Joel veio, de um lugar chamado Bíás Pares. em
1 988, para Viçosa, para tentar fazer parte do grande
rol de Temólogo om Laticínios fomiados e desempre-
gados. Para isso. ficou aqui esse tempo tenbndo des-
oobrir seus doba. Foi assim que uma vez, dentro de
um laboratório de Embalagens de Alimenbs, em um
babalho bastante melindroso, foi o único a conseguir
faze-lo. Foi quando contou que seu pai disse que se
fosse ele um boi, o chamaria de jeitoso-. Estava sem-
pre com sua Antónia Augusta, seu meio de tansporte.
Corria pelo Campus querendo sempre uma matéria e
marretás do provas, muro apavorado e com mil com-
promissos. Agora que virou fomlando, nsolveu.focar
sua velha câÍoi(Antónia Augusta) pela "Cabrinha"
sua nova moto.
Tentou ser um grande jogador de futebol e náo conse-
guiu. É claro. pois osüva sempre com uma paro de
seu corpo engessada. Mesmo assim, conseguiu fazer
uns golzinhos.- (conta).
Joel'Rivelli é uma Hgura maravilhosa que alegra a ga-
lera onde quer que esteja. Uma pessoa muro ina que
fará muita falta para todos seus amigos, que te adoram
demais e torcem muro para o seu sucesso profissio-
nal

PAULO VITOR RODRIGUES MENDONÇA
(PV, Boca do infemo)

Ele veio diretamente de Volta Redonda para entender
um pouco de leme, mas esH saindo daqui formadbsi-
mo em álcool, bem mais do que em Laücfnios. Chegou
para felicidade das meninas mais carentes do Viçosa,
pois vai ter líbia assim, lá-. Outros o conhecem no
bailler da biblioteca como o boca do infemo. pois a fo-
foca é um dos seus maiores prazeres e sabe da vida
de todos os univenftários. Ficou mais conhecido,
quando desfilou pelado na Av. Santa Rua até a Con-
ceiçáo, depois de ter enchido a cara de ábool, algo
peculiar em sua personalidade. Para melhorar, enla
de peneVa no churrasco de autos formandos, con-
quista todos com sua símpala, para garantir a "birtta".
e ainda sai, no final, chapado e dançando "Rala o
pinto" denso do carro de um recém-amigo. Paulo Vi-
gor, mais conhecido por todos por PV, amigo da galera
e querido por todos, vai deixar saudades, mas certa-
mente cattüará outras pessoas para onde for depois de
fomlado.
Saudades de idos nós.ENDEREÇO: RuaCel. Soarem, 7

Cento
Ü5 ãá - BRÁS PARES-MG ENDEREÇO: Rua José de Sá, 26/103

Tel.: (0243) 43-0426
27293 - VOLTA REDONDA-RJ



ANDRE ELAS DE OLIVEIRA PARES
(Pica-Pau)

uma pes-
soa que nunca passou um final de semana em Viçosa
Quer dizer, um único, que foi quando sua namorada

André vulgo Pica-Pau(He,He,He.He), foin e

velo pam cá e ole, aí sim, ficou. No restante dos finais
um único. que foi

filme
de semana,
soa sua amada em Piraüba A pes-

ANDREA TASSIS DE h
(Esponjinha)

GOMIDE

em
lide".

que
elo

Ghosf' e
sem falar

confundia
foi ver

de fantasma
sistema elevónico do banco em "On

prédio que se

0
0

mais famoso
Cansada de ser uma solteirona em Vtlóiia, eis que
surge a infomiação de que Viçosa era a cidade ideal
para desencalhar. Clamo que. para disfarçar. tive q ue
fazer um cubo na UFV. Oh! Vida dum. taréfadiHcit!!!
Na árdua Bretã de escolher um curso que esfria ao
meu alcance, optei por Zoolecnia. Sempre me pare-
ceu tão bonitinho e certinho, o bolsinho comendo o
gplnziQho-. então achei, é isb que quero fazer!
Fádl? Que nada, engano meu! O raio de Univonida-
de mais doida BIO ll l prá cá. Cálculo prá lá, e mari-
do. Cada?
Nessas horas de máxima aflição só mesmo meu velho
amigo e companhoito está aii: "Raiz Secos e Molha
dos". Ali $ím, a vida ficava leve e eu íia, ria...
Mas eis que neste interim, minha gente. eu consegui
me casar(graças a Santo Antõnib).(conheci mata
gente pentelha, algumas legais. e hoje quase sem
unha, com muita paciência, chego ielii ao final,
aprendendo qua entre o animal e á planta está a mi=
nha máo para melhorar a produção.

chamava
num inquilino

Condomlhio Patrícia.
aqui do
Vê se podo uma coisa

dessas?

ZOOTECNISTAS cheque e sempre reclamava que a siüiação não esU-
Nunca pagava as contas com dinheiro, sempre oom

André
va boa

gasta mais bombril do que a própria faxineira da repú-
blica

Vouxo uma blovisáo muib antiga, cuja antena

Enfim. apesar do lido,
lór.
Felbidades na sua nova vida!

va deixar saudades quando

ENDEREÇO: Praça Guarurama. 128
361 70 - PIRAUBA-MG
Tol.: (032) 573-1204

ANA ALIX TENDES DE ALMEIDA OLIVEIRA
(Gueneim)

ENDEREÇO: Rua Prof. Pedra Gomide Filho. 130/1 1
36570-000 - VIÇOSA-MG
To1.: 891 -2980

ENDEREÇO: Rua dos Passos. 314
36570-000 - VIÇOSA-MG
Tel.: 891 -1987Concetb A, de Ana, Alix, Amiga. Correndo. gegicu-

lando, excunionando. afogando e desafogando a al-
ma Essa é a Ana em busca desi eümbém em busca
de perder as calorias, procurando ser uma atleta ou
uma boa zoonuVicionista?
Triaüon. mounbim bike. mergulho, nabçáo e básque-
te se misturam aos ruminantes e à sua taxa de passa-
gem. análises laborabriais, aulinhas académicas de
estaHsüca e à péssima analRica 112. Nada mat para o
dia-dia de uma grande aüeta zootecnista.
Típica buzina, essa menina guiada por Vênus e oom
ü)do direis de sonhar. ter um grande hobby e invesü-
gn um grande mistério: "cavalos". Quem sabe um dia
cria-los à beira mar?
Alix é cercada de golfinhos de pelúcia. apetrechos de
acampamento, fobs de cavalos, sonhos com borbole-
tas do lidas as cores e pedras de idos os tipos, além
do vinho branco de bdo dia.
Se você dersorte aproveite, náo é para bdo dia
Saudades mil da amiga, Malta.



AURELIANO JOSE VIEIRA PIRES
(Lelé)

EPITACIO CARDOSO DUTRA DE ALENCAR
E SALVA

(Juruna, Pita)
Completando quase uma década de Viçosa, podemos
considera-lo nativo de coração. Mas ainda guarda o
orgulho de ser Dorense. Como bdo bom sofredor, fez
COLUNA e morou na República do Branco. Ficou tão
deslumbrado quando víu, pela primeira vez, aquele
quadradão cheio de água azuj4inha que acabou vi-
rando piolho de piscina Cigr+nu também com a
Ginástica Olrrnpica; adorava ajudar as meninas a virar
cambalhota. Ainda não entendemos por que não está
formando em Educação Física Talvez seja o amor pe-
los animais. E por falar em animais, depois de ingres-
sar na Univeniade, montou logo um "abatedouro" no
seu alojamento. Revelou-se bom contador de piadas.
Adora praticar esporte, estudar em véspera de.prova,
ver Teia Quente b alar range na casa da tia. Com as
boas influências, conseguiu bolsa de pesquisa e o
mesüado já está saindo. Por isso, promebu paga!
cervejada' mas de tão rápido que bebe. a cerveja já
acabou antes mesmo dele comprar. Apesar das brin-
cadeiras. é um cara sério. Sendo professor ou criador
de vaca, seu sucesso é garantido.
Esse cara é demónio puros

CLAUDIO SALEME DIAZ
(Crodis, Teta, Guisa)

U FA! ATE QUE ENFIM HEIN?
Depois de tank)s anos "Penando" na UFV, êste rapaz,
finalmente, consegue o seu "Canudo''. Parecendo
que nunca ouviu falar de proporcionalidade, passou
todos esses anos engordando e castigando a .sua
'Turuninha", em todaias vezes em que subia e des-
cia a rota, quando tinha uma janela no horário e apro-
veitava para ver o Xou da Xuxa. Quando não estava
furando a fila do bandejão, estava filando o range na
casa da noiva. Aliás, a única que' conseguiu domar o
seu coração. Ou terá sido o seu estômago?. Costuma-
va sempre voltar para casa a pé, pois sempre esque-
cia sua moto estacionada em algum boteco. Chegava
de madrugada, perturbando seus colegas de república
e a vizinhança em redor, oom suas músicas exóticas,
que nem ele sabia de onde tirava. Uma curiosidade:
por que sempre gostou de quartos com saídas estraté-

Mesmo agora, podendo domlir sossegados, iremos
sentir sua falta. ABRAÇO DA MOÇADAI

ricas?

Na cidade, ülca conhecido como frequentador assíduo
das promoções relâmpago realizadas nos syllermer-
cados locais. Teve algumas passagens na 29 D.P. da
UFV. devido a sua rÕania de determinar o ponto de
colheita em experimentas no pomar, para nâo falar da
determinação dos índices zóotécnicos em cabras e
galinhas (ib postura No único da vida como homem do
campo, tevemuitos altos e baixos, como cantar g tocar
berrante como Sérgio Reis em um dia e, no dia se-
guinte, aterrissar de boca no chão quando não conse-
guiu pilobr a Asa Delta (égua de rodeio), quebrando o
braço. Galanteador inveterado. era encontrado.em to-
das as festas, onde não dispensava a sua famosa
carteirada'', nem sempre bem sucedida. Como cole-

cionador. baliu o record de fotos de debutantes que
tumuttuavam a cabeceira de sua cama, mas o que o
encorajava mesmo era uma "garrafinha" de Olçi Eight,
com elã era capaz de enfrentar o Batalhão de Choque
de Ubá. Como amigo, será sempre lembrado por ser
alegre e divertido. deixando muitas saudades.

FERNANDO NASCIMENTO l
(Galego, Alemão, Xuxa)

ATOS

Fernando, uma pessoa muito amiga, prestaüvo, sem-
pre pronb para ajudar os amigos nas horas difíceis.
P'assou sua maior pare do tempo debruçado sobre.os
livros, sempre recusando participar das .cachaçadas
com os colegas do curso, pois sempre tinha algo para
estudar.
Meio doidinho desde criança, atropelando umas pala-
vras e ousas. Mesmo assim, que alívio, em coneguir
apresentar seu seminário de graduação, UFAI
[iesde menino. com seus sonhos de se tomar um
Zootecnista, quando inventava de criar abelha, só le-
vava picada. Hoje seus sonhos são outros, fazendo
planos, pensando no futuro. Suas idéias vem aos
contes. uma atrás das outras, pomar,. silos. manejo,
mandioca. tudo isso vira um turbilhão na sua cabeça,
que o faz se sentir satisfeito, esquecendo o sufoco que
passou, provas, sabatinas, marretas. Ahl As marretas,
dessas ele vai sentir. lENDEREÇO: Rua Jesuíno Ferreira Mendes. 207

36508 - DORES DO TURVO-MG

ENDEREÇO: Rua Anata Garibaldi, 37/1 1 04
22041 - RIO DE JANEIRO-RJ
Tel.: 256-3938

ENDEREÇO: Av. Champagnat, 40/603
Praia da Costa
291 00 - VILA VELHA-ES
Tel.: (027) 329-3109

ENDEREÇO: Rua Sabará, 46
Bairro Centro
39860 - NANUQUE -MG
Tel.: (033) 621 -3045



GERCILIO ALVES DE ALMEIDA JÚNIOR
(Sabonete, Sabão. Corrimão) JOAO NEWTON PEREIRA LOPES

(Cardoso, Anú Branco, Gentil)

LUIS OTAVIO VELOSO SANTIAGO
(Róbson, Luas Dae, Maurício Otávio) lIARU DO SOCORRO MERCES ALVES

(Help, Mirandinha, DI)
Quando chegou em Viçosa em 1987, náo imaginou
que iria se transfomlar em locutor de íádto e apresen-
tador de TV. Mas apesar das novas profissões, não
abandonou a carreira zootécnica e sempn foi um cria-
dor explico: de ratos, cobras e escorpiões, ele progre-
diu para perfumadas codomas e elameados camarões
gigantes-da-malásia.
Amigo de mulas amizades e conhecido por todos, o
nosso amigo nunca foi preconceiüioso na sua bajetó-
ria afetivo-amorosa, gostava de lidas e nunca dispen-
sava um olhar malicioso; tanto para as nativas quanto
para as universitárias.
Duro na queda, capaz de cair de bicicleta duas vezes
na ladeira dos operários e não mover, ele apresenta-
va ocasionalmente problemas de amnésia Desportista
etnico, sócio-atleta do Lions Bar de Viçosa, Gentio
Júnior, às vezes, chegava em casa sem saber como,
apesar de só beber socialmente, é claro.
Além de tudo que já foi citado. apenas uma coisa po-
deria ser acrescentada para melhor definir nosso ami-
go: é cabulosol Tá Bright?

Proveniente de Burarama de Minas, seguindo os pas-
sos do irmão. o menino Cardoso veio tentar futuro na
maraviltnsa perereca.
Cardoso se instalou na "República Norte Minas" des-
de a sua chegada, onde passou a vida académica ao
lado dos amigos Xicão, Tuca Maia. Luas DAE. Tatu.
Riachudo, Zé Amaria e Candinha. Logo herdou o
apelido do irmão, devido a um pequeno defeito, quase
que imperceptível, de origem hereditária e ficou sendo
ooréia. Logo em seguida, mais um apelido, numa
nome do Bobódromo Viçosense, ao intei'pretar mal os
agradecimentos de uma garota que salvou de um
atropelamento e que Ihe disse: "como você é gentill"
tendo em seguida a resposta: "MEU NOME Ê NEW-
TON E NAO GENTIL" E não foi este o mais engraça-
do, pois o amigo Tatu Ihe atribuiu mais um: o Ánú
Branco, devido ao fato de andar sempre "voando" e
ainda pela cor característica. Soube, também, apro-
veitar as noites viçosenses e experimentou várias "pe-
les". De peão de boiadeiro, conseguiu até chegar uma
madrugada em casa(calçadáo) montado em um cava-
lo(sem arreio). vindo de uma "festa das bruxas". Após
esta breve passagem, ele parte de Viçosa deixando
boas lembranças: os amigos.

Enfim. um récorde! Luas Dae. como o conhecemos.
passou por Róbson, Cuzão, Maurício Otávio, etc. De
simples menino, nascido em Caçaratiba, no vale do
Jequitinhonha, deu o primeiro grande passo ao se
mudar para Bocaiúva onde teve o seu primeiro comam
com a cidade grande. Conheceu a escola, as primei-
ras farras e os namoros de bdo adolescente. mas não
durou para sempre. pois, sentiu que era pouco. Após
passar por Mantas Claros e BH, pegou o Irem nlmo à
Viçosa, seguindo os passos do imlão mais velho e en-
contrando acolhimento junto ao conhecido Branco do
registro. De lá. passando por mais algumas compa-
nhias, velo então se integrar aos colegas da conheci-
da República Norte de Minas, por onde permaneceu
até hoje, vivendo suas melhores passagens junto à
UF=V. Somando tudo foram: 26 anos de vida, um di-
ploma de Zootecnista, os incríveis recordes de 196
km/h, vídeo-games, uma gigantesca balsa, doces e
uma lâmina para 30 barbas, sendo, também, um bom
boémio. Mas só até o camaval de 88, onde foi pego
pela teia do amor, tornando-se um bom e feliz noivo.
Hoje, deixa Viçosa com as saudades dos amigos Car-
doso, Xicão, Tuca e Tatú, em busca da aplicação do
que aprendeu.

':.:foi DEUS quem mandou você prá nós em 1984"
Veio de Guanambí, pra melhorar (ie vida e perder o
apego do chamego de moinha. Isso porqueconbva
com 2 imláos e yma turma de baianos para paparicá-
la na "perereca"(VIÇOSA). A tradição se manteve,
onde tudo era motivo de festa. Fez cientmco, passou
por Lavras e, enfim, UFV.
Todo período. a novela se repetia: chomrõ, desespe-
ro, mas as notas vinham as melhores. sem contar com
sua paixão pelas "galinhas".
Nos seus anos aqui, fez uma turno por repúblicas e
pensões, fixando-se nos últimos 3 anos e meio, na
Santa Rata, onde sua maior diversão era ficar aos sá-
bados na janela, de olho na feira, pra ver as novida-
des. Com seu jeito dengoso. conquistou tudo o que
queria e vários amigos disposbs a mima-la. "Não,
não nos abandone, não nos desespere, porque não
sabemos ficar sem você". Chegou a hora de ir Helpi-
nha. Ficaremos com saudade, mas felizes por saber
que voltará pra Guanambr, lugar pelo qual você mun-
ca deixou de chorar por estar longe. Sendo tão espe-
cial, desejamos que enconbe pelo caminho sucesso,
amizade, amor e paz. Dedicamos-lhe a música que
achamos que cantará: "SÓ deixo o meu Guanambíno
último pau-de-arara
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36570-000 - VIÇOSA-MG
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Queridos paisl nosso paraninfol Magnífico Reitor, Prof. Antonio Fagundes
de Sousa; demais componentes da mesa, prezados mestres homenageados, ser-
vidores, meus colegas formandos, senhoras e senhores.

Hoje estamos marcando nossa saída da Universidade como cidadãos trans-
formados. Somos, segundo um professor, "como pedras que rolam e perdem al-
gumas arestas". Mas, não fomos os únicos a mudará Também o mundo mudou,
também o Brasil mudou, também a Universida;de mudou.

Como nós, o mundo se tranformou enquanto estávamos aqui e às vezes só
assistíamos. No Brasil, quando cá entramos, eram os tempos dos cruzados, das
cervejas e aluguéis baratos, e aos poucos, da prateleira vazia. No entanto, éra-
mos calouros e tínhamos o peito cheio de coragem. Por isso sobrevivemos ao
cruzado, ao cruzado novo, aos outros "planos", enquanto aprendíamos a esperar o
fim de uma greve, sempre penosa, mas que se impunha como necessária.

Vivemos com muita esperança as eleições para Reitor (a festa da democra-
cia), que também se realizaram aqui na universidade. Por aquela eleição de 1988,
e só por ela, a linda democracia deu-nos prova de nosso valor na inesperada in-
vasão da reitoria. E foram tempos de ligações sigilosas. "Mãe, não se preocupe.
Não tem polícia, nãos". Festa que se repetiu agora, no mês de junho, com as no-
vas eleições para Reitor e que esperamos tenha a sua posse tranqüila em 23 de
setembro. E a democracia prevaleceul E nós nos preparamos para a festa maior:
As eleições presidenciais": em que não nós, mas sobretudo nossos pais, sentiam

o fim de uma era. muito mais de trevas que de luz.
E o trem da história continuou sua viagem, alcançando outras fronteiras. Na

Europa, a força do povo do Leste derrubou velhos mitos e barreiras, algumas de
concreto como a do Muro de Berlim. Desta vez, só assistimos. E no coração nas-
ceu uma ponta de participação, de vontade de ser cúmplice. Enquanto aguardá-
vamos o fim de outra greve, também penosa, mas que se impunha como ne-

Porém, não só momentos tristes e greves assistimos. O vento da liberdade
soprou na África do Sul, trazendo ao Sol o mestre Nelson Mandela, que nos trou-
xe, há pouco, a lição de que devemos viver como seres humanos que somos, pois
bonitas são as diferenças entre os homens. Apesar destas mesmas diferenças le-
varem a guerras como a Guerra do Golfo e os recentes conflitos raciais nos Esta-
dos Unidos.

Também assistimos quando os colegas da Praça da Paz Celestial, munidos
daquela mesma esperança, esperavam mudanças, como nós. Lá os tanques su-
focam o grito. Aqui, o início de uma época de crise nos desvia a atenção.

O momento é difícil, a situação do País é preocupante, estamos em tempos
de recessão, de desemprego e arrocho salarial, em que a corrupção e, o que é
pior, a impunidade não são mais motivos para chocar ninguém. Depositamos
mais uma vez nossas esperanças na "Rio 92", em que se discutiu a relação do
homem com seu planeta, com sua qualidade de vida, e a que queremos para as
próximas gerações.

Neste contexto, a Universidade se insere. Uma Universidade Pública, Críti-
ca, Criativa, Autónoma, Democrática, Gratuita e de Qualidade.

Entretanto, o que aqui encontramos e vivemos nem sempre refletiu a beleza

cessana

harmónica que este belo campus nos retrata, e que, muitos dos presentes, hoje
apreciam pela primeira vez. Muitas vezes não fomos coerentes com o nosso pa-
pel. Aceitávamos aulas limitadas a simples anotações (as mesmas de anos
atrás), retroprojetores ou ausência de aulas. Apenas reclamávamos quando obtí-
nhamos notas baixas.

Nossos mestres nem sempre estavam preparados para a missão de ensinar
e, na maioria das vezes, permaneciam vinculados ao reducionismo de nossa for-
mação: ao simples tecnicismo. E claro que existem as exceções. E algumas delas
estão aqui presentes dos meus dois lados. Aos nossos professores homenagea-
dos e àqueles que, como eles, conseguiram nos passar muito mais do que o ges-
to frio do monólogo das aulas, o nosso reconhecimento, o nosso parabéns.

Entretanto. é necessário reconhecer: muito devemos a esta Universidade. E
pretendemos retribuir tudo que ela nos proporcionou. Afinal, partes de nossa
história foi aqui vivida. Jamais esqueceremos os sobe e desce da reta, a fila do
bandejão, a paquera na biblioteca, a demora do xerox, as filas no banco para reti-
rar as mesadas, o atraso das bolsas de estudo do CNPq, a bagunça no alojamen-
to, a vida nómade das repúblicas, as festas da comissão, as cervejadas no DCE,
os namoros, as noites em claro estudando, o microónibus das aulas práticas. Isto
sem falar na nossa indumentária que mudou bastante: as botinas da turma das
agrárias, os jalecos dos cientistas, a régua T dos tempos de calouro, os disquetes
nas mãos do pessoal da informática-.

Mais uma etapa vencida.
Não chegamos ao fim.
Muito temos que aprender.
Muito temos que ensinar.
Hoje tudo é festa. E essa comemoração muito mais do que nossa, os for-

mandos, é dedicada a um grande número de pessoas que nos apoiaram e se
preocuparam conosco durante esta caminhada.

Muito temos que agradecer a Deusa Por ter colocado as pessoas certas nas
horas incertas no nosso caminho. Aos nossos mestres, aos funcionários, amigos,
parentes e, principalmente de uma forma muito especial e com um carinho muito
grande, aos nossos pais, que não mediram esforços para que este dia chegasse,
a vocês, pais, a nossa gratidão e o nosso reconhecimento. Com vocês comparti-
lhamos todo este momento de vitória. Muito mais do que nosso, hoje o dia, intei-
ramente, é de vocês. Muito obrigado.

AUTORES

CELSO EDUARDO LINS DE OLIVEIRA
ISABEL SILVA DE MELLO
LIVIA MARIA RAMOS NERY
MARCELO AUGUSTO FILARDI
RAMONA TEIXEIRA
RAPHAEL BRAGANÇA ALVES FERNANDES
RICARDO AGUÇAR GALENO
RONAN XAVIER TEIXEIRA
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'0 CALCANHAR DE AQUILES DO ODERLY

"MALT OU BRAHMA, monstrão?"
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REENCONTRO.

Julho de 1997 (5 anos);
Julho de 2002 (10 anos);
Julho de 2007 (15 anos)-.

e quantos mais a gente conseguir.

     



ENCONTROS E DESPEDIDAS

Mande notícias do mundo de
Diz quem fica
Me dê um abraço
Venha me apertar
TÕ chegando
Coisa que gosto
E poder partir
Sem ter plano
Melhor ainda
E poder voltar
Quando quero
Todos os dias
E um vai-e-vem
A vida se repete
Na estação
Tem gente que chega
Pm ficar
Tem gente que vai
Pra nunca mais
Tem gente que vem
E quer voltar
Tem gente que vai
E quer ficar
Tem gente que veio
SÓ olhar
Tem gente a sorrir
E a chorar
E assim chegar
E partir
São só dois lados da mesma
O trem que chega
E o mesmo trem da partida
A hora do encontro
É também despedida
A platafomla desta estação
E a vida desse meu lugar
E a vida desse meu lugar
E a vida

lá

viagem

(MILTON NASCIMENTO)
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L .. .. ..r E Centro de Ensino de Extensão

Edifício Arthur da Salva Bernardes, o "Prédio Principa

Sede do Centreinar. Ed. Chotaro Shimoya

Ed. Paulo Mário del Gíudice.

Entrada principal do campus, vendo-se em primeiro plano as "Quatro Pilastras
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Vista parcial do campus.

IMPRENSA UNIVERSnÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA


