
/-y)vlM.

%

l

$

w.
#ig:::iil

#

#

$

g$

@ l $ii :ij$g18t

@

@

{
IL

\
@

#

@

&l 4HI.a.



,á

vIçosA MINAS GERAIS



FORMANDOS PICANDO A MULA
FEVEREIRO DE 1995



CALOURUS 1 1 CEDEÉFIS
BURRUS 1 1 SAPIENS

PODiSCnÊ 1 1 FOnMANDUS 1 1 BURGUÊS
BASEADUSERECTUSPADRÃO

A EVOLUÇÃO NA UNIVERSIDAD



NOSSAS REALIZAÇOES

D

Q
DSiAB AD0 3/9 22H

GINÁ=lO M .A.=:V

E BA.N DA.
@

8

#
#

O MENOR REUK© aMA i}
UMA GRADE DECEWhA '

R)rmand)s-FICANB9 A HtlLA

RANnKTICAZ
A ULTIMA OO AUO

onzuzn
REmEm13€R

(B}D

SÁBADO lo/12 22:00 1i$

RKANTO DAS CIGARRAS
GINÃ=lO DA

U F 'vBi®=A

R .3@©::. %;.:@
PICANDO A MULA

©.ANiAnK]'iCA©.



APRESENTAÇÃO
Esk álbum representa um pedacinho de nossas vidas em Viçosa. Lembranças únicas que nos acompa

nharão por toda a vida.
Tempos felizes, empos sofndos enfie risos e lágrin)as.
Vivemos, sobnvivenns e até vegetamos
Mas o Riste passou e dele não mais nos recordarenns
Recordarenns apenas de nossas amizades, amizades essas que o sistema de avaliação inassacrante não conde
guirá jamais desüuir, pois, acima de tudo, somos sons humanos.

Viçosa, novembro de 1991

A Comissão

NOSSOS AGRADECIMENTOS
Aos que nos permita'am a odstência e nos deram forças para vencermos;
Aos que nos deram a vida, que compartilharam os nossos ideais e os alimentaram, incentivando-nos a
prosseguir neste caminho;
Aos companheiros de todos os momentos, tantas vezes privados de n«sa companhia;
Aos que nos deram as mãos, ensinando-nos a ter esperança nos prQletos humanos;
Aos que repartiram conosco os seus conhecimento, colocando em nossas mãos lerá'amentas com as
quais abriremos novos horizontes;
Aos que, silenciosamente, desempenharam seus afazeres..
A Deus, nossos pais, cônjuges, familiares e amigos, mestres e funcionários, ''jamais poderemos ser su-
ficientemente grata.''

A Comissão
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AOS NOSSOS PAIS
''...Sc um dla, já homem falto e respeitado, sentires que a tear'a cede a teus pés, que tuas obras se
desmoronam, que não há ninguém à tua volta para te atender a mão, esquece a tua maturidade, passa
pela tua moddade, volta à tua Infância e balbucia, entre lágrimas e esperanças as últimas palavras
que sempre te restarão na alma:
Meu pd, minha mãe...''

RUI BARBOSA

A DEUS

Quando amamos e acreditamos dofundo de nossa alma
em algo. nos sentimos maisÍortes que o mundo. e somos
tomados de uma serenidade que vem da certeza de que
nada poderá vencer nossajé. Estajorça estranha.fbz com
que sempre tomemos a decisão certa. na hora exala e.
quando atittgimos nosso objetivo. .Rcamos surpresos com a
nossa própria capacidade. "

Paulo Coelho



AOS PROFESSORES
AGRADECIMENTOS ESPECIAIS

'4 quent inventou o xerox.

.As l?jarretas.

.Aos baixíssitttos aluguéis.

As moradias de pri)tleira categoria.

Aos õnibus cottt lttáximo conforto.

Ao portar e à horta, pelos jantares de Jitn-de-setnana.

Aos alimentos das aulas práticas.

Ao silêncio e excesso de }ltesas na Biblioteca

Ao refeitório. pelos copos. talheres, obturações novas e pela fila.

A quela caroninhalll

A banca de jonaais pelas }aottcias "grátis

A mesada que senipt'c chegava. . . três dias depois.

Ao bordo, engov e todos os outros.

Aos guardinhas pelo auxilio no assalto ao palitar.

Ao respeito dos colegas elos alojamentos, bettt cotiio a individualidade nestes.

Aos CDFs pelos cada'nillhose

? n {
&

b
#

«Eu presto atenção no que eles dizem,

Mas eles não dizem nada-., i4

!à (Engenheiros do Hawai)

@{

A realização maior é aquela que nos proporciona o entendimento, o conheci-
mento, a compreensão e a liberdade.

É difícil ser, mas é uma brilhante idéia a de aperfeiçoar para o simples e o belo.
As poetas estão penadas com cortinas de ferro, mas as nossas colunas da

alma nos levam para uma abertura maior. Procurar se conhecer, valsar, viver, amar
e sobreviver.

(Paulinho Pedra Azul)



AOS COLEGAS E NAMORADOS (AS)
Vivemos tantas lutas juntos e delas carregamos a marca da experiência..
Que tudo que aprendemos soja luz para nossos caminhos...
Que a amizade forjada nos bancos acadêmicos seja maior que as distâncias que agora nos separam.
O tempo passou, e com ele o soft"imento das horas tristes, das despedidas e da ausência.
As homenagens deste dia se estendem também a tí, sempre presente, com um sorriso amigo e um beijo
na hora do adeus. As alegrias de hoje também são tuas, pois o teu amor, estímulo e carinho foram as
armas desta vitória.

CANÇÃO DA AMÉRICA
Milton Nascimento

AMIGO é coisa pra se guarda,
Debaixo de sete chaves,
Denü'o do coração.
Assim falava a canção,
Que na Améríca ouviu,
Mas quem cantava chorou,
Ao ver o seu amigo partir.
Mas quem ficou no pensamento, voou
Com seu pranto que o ouü'o lembrou.
E quem voou no pensamento, ficou
Com a lembrança que o outro contou.
AMIGO é coisa pra sc guardar,

No lado esquerdo do peito,
Mesmo que o tempo e a distância digam não,
Mesmo esquecendo a canção.
O que importa é ouvir
A voz que vem do coração,
Pois soja o que üer,
Venha o que vier,
Qualquer dia, amigo, ou volto a te encontrar!
Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar

AC



HOMENAGENS PÓSTUMAS AO ÍDOLO AIRTON SENA

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

A alma proflinda, não.
Por isso não sinto agora a sua fita.

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

Virá súbito um dia,
Inadvertida para os demais.

Nlanuel Bandeira

Muitos foram os que partiram antes. Mas estarão sempre em nossos corações, porque ninguém morre
na lembrança, nas nossas mentes de criança. E nós sempre nos sentiremos agradecidos pela colabo-
ração que, de uma maneira ou de outra, todos eles nos puderam ofertar.



:$
QUEM NÃO SE LEMBRA?

NOSSAS DESPEDIDAS "A gota cai na planta, cai no solo, cai na prova e todo tttundo erra;

Cuidado cotli a GOTA D'AGUA!"(Prof. MATOZINHO)

'Estamos palsalado juntos?"(Prof. ZE GERALDO - contrariando ã Física)

" Quem tiver a procuração do... para assinar a lista de presença,

amor entregar no filha! da aula. " idem)

"Fulano, tudo cristalino?.. . Então Jicaitlos assitn. tá OK?" Qdeln)

"Abrande-sejoveml"(Prof. MOACIR)

"Noj'agir dos ovos... Te mostro o catlxinho das pedras."(Prof. ZE LUAS)

"0 FliperpRano..."(Prof. HE"R"ENO)
"Eu nunca se dei bettt collt essa matéria"(Prol. ARTEMllO)

'Veja beta... tá? Em gera] não se pode generalizar"(Prof. L]!:AC]R)

'Aluno NONentende, copia. E isso cai no prova"(Prof. ZOARD)

"0 pobrema da ceóla tã no corte longinal do croroprasto-"(Prof. HEL\''ÓCIO)

'Meu pai plantou um pé de alho, e ele cresceu, cresceu, cresceu..." (Prof. HELIO)

"Fa:vor entregar a ponta do meu dedo."(Prol. DENIZAliD)

"Esse quadro tá muito altar"(Prof. PA ULINHO)

"Te vira..."(Prof. CHICO FUNGO)

"Jovem. se você quer ser profissional.

como é que nte entrega utl\ relatório nessas condições?"(Idem)

"0 que nós precisailtos é de profissionais cotnpetentes"(Prof. TETUO RARA)

"Fulano. . . Talcifonel"(Porteiros dos alojamentos)

"Choveul"

(Seu Zé - porteiro do alojamellto Pós quando era ultia ntuther ao telefone)

Ete }nandou dizer que não tá. . ."(lcle»i)

Geme!!! (Prof. Remato Feio)

Não confunda Zé Carroceiro com Zeca Roceiro" .(Prof. Abílio/DEF)

Prolpa. a maior prova. que prova não prova conhecimentos. "(Rindo/FLO)

Que este adeus ressoe sempre em nossos corações, pelo reflexo da
saudade que já se faz presente.
A nossa amizade àqueles que nos quiseram bem, o nosso perdão
àqueles que, por motivos alheios a nossa vontade, não nos
compreenderam.
Nós, que saímos, já teremos feito muito se tivermos deixado só
saudades.

À COORDENAÇÃO

''NEM TODO ADEUS
SIGNIFICA UMA
PARTIDA ÀS VEZES
É APENAS
UMA PREPARAÇÃO
PARA A VOLTA."

VIRGINIA CALVACANTE
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As próximas páginas certamente trarão recordações ,
às vezes alegres, tristes, pitorescas ,
ou até mesmo comprometedoras,
dos nossos tempos de ufeveanos.

Ou, então,

Elas nos ajudarão a manter na memória
as delícias de termos passado boa fase

de nossas vidas
em Viçosa.



ATÉ BREVE VIÇOSA!
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UFV: TEUS FORMANDOS SE DESPEDEM

Nós fomiandos, bem sabemos que a vida que aqui levamos foi bastante diferente da beleza que os olhos apreciam ao passarem pelos lindos jardins da UFV

E quando estivemlos velhos lembraremos que o tempo passou, que o mundo girou, e que na estenda 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.

13



RECORDAREMOS SEMPRE

9

Subidinha do PVA. Descida do PVA. A perigosa Nico Lopes

A paqueroteca. A carona

14



FICARA NA MEMORIA
r'

A "pequena" fila no RU. O "delicioso bandejão. A banca de .jomais

Encontros no trailler. As festinhas do DCE. Os gringos



FICARA NA MEMORIA
z'

EX - COLUNI

::!wlf'W
l

'#

FALCÃO OS DINOSSAUROS

16



COORDENAÇÃO DE FORMATURA
l
l b

Coordenação Geral; Coordenação Financeim. Coon Fiscal

Coordenação de Eventos. . Coordenação de Rifa e Loto. Coordenação de Divulgação

17



AS SUBCOMISSOES

Subcomissão de Eventos Subcomissão de Divulgação

Subcomissão de Rifa e Loto Coordenação de Formatura

]8
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Boneco, Nequinho, Diamantin% Tio Patinhas
(Amarílio Augusto de Oiiveim Filho)

pudera, cansado de ser extorquido resolveu aderir à causa dos
npoliadores do povo. Embora oriundo da região das pedras
prniosas nunca teve uma em seu poder, e isso doía(vapo)
Em Viçosa entrou(vespa) no curso de Engenharia Civil, não
deu (lâua) certo. Então, num e

Amarílio. Tio Patinhas UFV. Também

Anda
(sü"'"

onlno Roda Games
Máquina, Zequinha)

+

uandeza,
incorporaram-no
televisão.

da0

no

Eram 13.10.65, quando ele chegou. Já na inBancia
demonstrava ser um nativo apaixonado e de um futuro
promissor. Subiu logo nia vida, levando consigo o nome de
Viçosa (ncalou a torre da TELEMIG, tendo sob o braço a
placa da pK&itum), mal interpretado 6oi convidado
pemoita no xadrez.

Péssimo aluno, soüeu um

a

Boneco, personagem esfomeado
Prestou vestibular para Administmção, aprovado

matou de comprar o bonezinho da UFV(que dizem nunca 6oi
lavado). E passou a fteqüentar as famosas bestas da society
viçosence: Atlético Clube, Cabana Roda, Panorama, Bar
Leão, Centro de "Conivência" e etc. Detém o título de penetra
mais conhecido da UFV.

Profissionalmente, candidatou-se a diversos cargos
Movimento Estudantil(movimentadíssimo). Seu maior

mérito foi ter sido eleito para o cargo de Conselheiro Fiscal da
Coopasul, numa "assembréia" realmente memorável. Atuante
no movimento estudantil, dizem que aconselhou um antigo
diretor do DCE a invadir a reitoria, este üoi suspenso das
aulas, aquele sentou-se na cadeim de almofadas do reitor.
Convenhamos, para quem tem como livro de cabeceim o
Príncipe de Maquiavel, isso é muito pouco(lespa).

Sua fama de munheca corre longe. Contam as más

Amarílio mcoíporou-se
súbito ato de

pra
coragem
não dizer

atentado

automobilístico por um pto6essor do 2' gau(COLUNA)
tentando evita suja o nome da UFV com o seu ingesso nlaBACHARÉIS EMADMINISTRAÇÂO

Aho. loiro. olhos verdes. âsico másculo (canela de
seriema), se apresentava mi sua telha juventude, um grande
Bom de bico': Ki..., Ro..., An..., Car.-, Ju..., Ajê=+ Sil-.,

Mar.... To... F&... L&.., Lu.., Pa.., Nil.., San-., etc, etc,etc,
desde que jogou denso d'água e 6a "tchibum"(üiá}(imo 16
primaveras).

Viveu

e

do

grades avelúums; quando ecologista
resolveu abraçar e baUW uma árvore com sua saudosa XL
(danos: perda da ponta dos chiâes); quando avicuhor chegou
a pegar 'paio'(galo preto) em poleim alheio: quando
alpinista(clube de Ervália) galgou muros cobatos de vidro,
tudo em nome do ama.

Fez landes amigos(da onça): porteiros
proprietários do Quiosque, filho de ex-deputado, professor
"miou', 'o dono do mundo"(o edil militante da lei

línguas que ele, filmante invetemdo, nunca comprou um maço
de ciganos - sempre na "sthil"!

Talvez, Boneco não esteja ermdo, equivocado está
o mundo ao concebê-lo. E, nele Boneco tná sucesso, mesmo
dando(vapo) o duro(vapo) em algum pobre país de terceiro
mundo. "Vai Boneco e grite ao mundo que você está ceHolAlar' Hdan Fe- --.h=

(nlw, Ald, l,di)
nós acreditamos em Biomas, Êàdas
apelidadas de "Xuxu'

ADMOI
Vinda direto de Guamlhoq mas não do aeroporto

(hi dR cidade nmmo e de Busu aiiüa por cimab alcançou
logo papel & dest,q"e m prümh ü«a ü imgação, onü
sob o evito de uma boa dtHse de veda com Faat& &slanchou
sw lado prega juntamente com a também eshsiante
Simonitün. Pmwvelnnnte ainda sob o e6êito do álcool, quis
desndar. mudar de curso e abandoiw os "Bons'. Já mais
lúcida, ÜU s« petiana, e conseqüentanente, parte da elite,
ande passou a mosüw sw lado CDF. Pn quan pensa que seu
lado nego acabou engania4e: agora Laia, seguindo os passos
de slu irmãzinha lacyanna, deinonsüa o quanto pode sn
uaidon: vai fome antes da galar. Inneinem, justameme a
gülaa que a aceitou também como sacoleir& deixando-a
assaltar seus últimos centavos, com a bênção de sua nova
cidade Divin6polis. O pior é que nem « pode dw o troco, pois
mamãs..micro-empresária.uçosense não deixa.

Mu seu üót'te mesmo é a paquer& Arwtnou um
psicólogo particulu, passando por um atleta até chega a um
raiano maníuo por computadores. Acreditem, nem caloiro
escapou. Bom, brincadeiras à parte, boa sorte. E lembre-se:

Endereço; Rua Aâânio Pêixoto, 1701
Cidade: Divinópolis-MG CEP:35501
Fome: (031) 212-1537
Aniversário: 18/05

Endereço: Rua Cipreste, 21 1
Bairro: Marajó
Cidade: Belo Horizonte-MG
Forte: (031) 374-2008

silêncio), sonhar "ribanwim abaixo" e animal esperto
devorador de penosas.

Boêmio sim, itTesponsável jamais. Em busca de
seus ideais fêz de lido um pouco, estudante persistente, curso
a curso, descobriu sua vocação.

Pamlelamenb, desenvolveu

abaixo CEP 30570410

dentre elas:

e

empresário pizzaiolo (Dom
propaganda(outdoar), estilista, sendo
mostrou maior aptidão.

Impossível situ toda as suas Êàlçanhas
qualidades, conlndo, âca aqui o registro: um lande amigo,
fiel companheiro e sobretudo um vencedor.

Vai filado cara, tornemos por você! t l
Seus amigos(tietes do Bar do Zela)

diversas alividades,
Branco), garoto

essa última, a que

Endereço: Rua Vinícus de Morais, 85/20 1 Baixo: Fátima
Cidade: Viçosa - MG CEP 36570-000
Pane: (03 1) 89 1-1072 Aniversário: 1 3/10
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Daxül Tnk-hi Motbhlta
(SAIU)

ltHeT+r E:idlo e Salva
(Tíapizomba)

Do interior da "Capitania de São Vi;Gente", chega
an Viçosa pelos idas de 1990, o iiúrépido 'lapa" Daria
'royoshima'.

Já causou o maior espanto ergue os demais alunos
do airso: 'Pâ, um japa no curso?", ainda mais quando
emplaümi wa espada de samumi apenas pam aponta o lápis.

Nas prinKims períodos do curso, o lapa era o
matar ralo de biblioteca Os lidos aam considerados peça

Depois de ter tarado a vida como vendedor
ambulante, e metalúrgico na Fiar, saiu de Botim e mi 1990
caiu de pám-quedas em Viçosa. O TRAPIZOMBA, como $oiara Péxu Pereira

(Cabdtinha)

Enilton Berhing Fialho
(Lobinho, Cachaça)

curs07" chamado caíülhosamente por alguns amigos, sempre pensou
que podia mudar tudo. Pulsou até que podia ajuda' a muda' o
Biasil esUdando bonomia(era muito sonhador 'né"), mas
logo mudou de idéia ao observar com olhos mais críticos a
realidade dos economistas brasileiros(vede Delíin, Mailson,
Zélia, e outros). E quando foi eleito diretor da Coopasul, a
"Administração" Ihe subiu à cabeça e Ihe $ez muda de curso
Por falar em eleição, esse "Nêgo"sempn gostou de ser eleito
e foi assim que se tomou presidente do C. Fisml do DA/93 e
presidente do DA/Adtn-94. o aue. enfie outras atuacões.

ccwn direito a sedas e pérolas, hora se tmns6orma na "muié-
macho sim sinhõ" e sai em cima de uma mvalo atrás do gado,
na fazenda.

É a Mulhn-Camaleão. Hom é uma peúeita dana,U ei
Chegou com cam de menino(nunca mostrou sua

carteira de identidade) e temo de e«udante de Direito
âustrado. Direto de São Paulo para os braços da "titular'
despeito da pose de durmo de caíleirinha filiado ao TRA(os

a
temo de estudante

üüim8 do seu vestiário e também desodorante, pois sempre se
via o Daria com uma perca deles debaixo do bmço. Mulher,

"Toyoshima'

n«a üse do curso nan pensa. Ele domina com os lidos
Logo após, o jovem mancebo hgessa-se no PET

(Progama Especial de Treinamento), olhe levou quase um
ano pan esaev« uma reportagem sobre o gupo. Mais tnde,
veio 8 trnnmda concisão: seria ele membro do PET ou alho
adoüvo do pmC Evaldo?

Depois desta Case, veio um período de mudanças,
o qual ninguém até hqe conseguiu ocplicm.

Durante os bons anos de Viçosa, ela conseguiu
ficar com meia UFV e meia, mas eis que surge OLP., que em
pouco tempo se tomou o noivão apaixonado e a menina

traíram)
Empresário experiente já passou por todos os

setores da economia brasileira, entre eles comercialização de
cuecas e fabricação de velas. Mas sua vocação é mesmo para

le negócio de criação de cabritosLCFO©U'O 0 g Ç a

de tudo transe tdo às vezes em um carro e uma amigaU

mudou mdicalmente, não saía mais de casa, só não criou raiz

Bom, mas cabritinha que se preza, pula. E como
pula, se bobear, dá salto duplo, talvez por esquecimento, mas
eu duvido. Também é muito Folgada, larga tudo para a última

porque nos amais de semana ia pm Cataguases.n
reaEumou seu lado político.

Aproveitou bem a graduação, tomando-se agente
de mudanças, sendo assim respeitado pelos colegas e
professores do seu curso e de outros cursos. Sua vida social
6oi intensa também, 6ez landes amigos paquerou bastante e
se destacou pelo caráter, por seu espírito batalhador, e pelo
amigo prestativo e sincero que é.

NÓS do

Apesar de morcegão(cargo no qual conseguiu
destaque, mesmo en#entando feroz concorrência entre os
meninos de 91) sempre se mostrou receptivo nas peladas e
churrascos realizados em sua chácara

Malandro atencioso, dono da "Querida"(meio de
transporte mais confortável de Viçosa), na qual transportava

para leva-lo em casa, quando não tinha condições, mas acima
de tudo, um ótimo amigo

caneçw a sair pam as 6êstas e se expor pam a mulherada
Rapidamente o ti-ti-ti comeu solto pela comunidade
acadêmica feminina

ela não aparece.
hom e se io com você, pode tn certeza,um

ti.tt-tt correu solto Mas o duro mesmo é ouvir ela dize todo dia
'comi demais e gastei demais", ainda bem que
consciência, né? Pena eu tenho do pai dela que cansa de
mandar a verba e ela sempre querendo mais

ela
mullKmdz Quando ele saía,
hainls ficuan an casa, pois ele 'papava'
nativas, coroas, imiãs de amigos, empregadas domésticas, etc.

Sacanagals a parte, esw japa ddxará saudades,
pois senlpn danonsüou companheirismo, Batemidade,
Panda conselheiro, acima de tudo, um super amigo sempre
presente em todos os momentos, Kla de alegria ou de
düculdades. A essa pessoa incrível, os sincaos

Bse japa começ«, a s« o t.rror d,
melhor o restante dos

todas: estudantes.

bem Que tem apartamento 1832 do alqamento pó$
tomamo-nos seus amigos e estamos certos de que o futuro do
Elieza será repleto de conquistas e sucessos.

Endueço: Rua Professor Alcântara, 134
Cidade: Cataguases-MG CEP 36770-000
Pane: (032) 421-4959

Endereço: Rua Caiandaí, 310
Bairro: FiladéUia
Cidade: Betim-MG
Fine: (031) S31-3546

todas.
Que após a formatura

Muito sucesso é o que todos nós desejamos.
você continue kb«

CEP 32680-330
Endereço: Rua Games Barbosa, 517
Cidade: Viçosa - MG CEP 36570-000

a©adecimentos de seus amigos.

Endenço: Baixo Km 11, Caixa Postal 77
Cidade: Pereira Barreto-SP CEP 15370.000



Lucyanna Lineares Pinheiro
(h) Mauro Stopatto

(Pato, Papo 10, Band Boca)
Luclene Rodxlgues Vlelm

(Tia LÚ, Beija-flor, LÚ)
Luciene, "menina de família, é a 13' de uma série

de 13 im)ãos. Aventureira como uma andorinha, sai de
Perdões rumo à UFV a ãm de íàz« administração, nas horas
vagas é claro, pois sempre tinha "alguma Coisa" mais
importante a quer. "Provadora" oficial de Pinga fazia jus à
sua procissão, pam realçar suu habilidades sociais; e se
encanegava de esvaziar o copo e pedir 'tnais UM". Nunca
reclamava das intemiináveis filas de matrícula, também
nunca comparecia pam fazê-las. Começa o período e uma
semana depois aparece ela: Colegas CHEGUEI!!! Nas
concenaações do 1214, as bebidas vinham nesta ordem
cerveja, pinga, vinho e bordo. Ao som das músicas sertanelu,
baianas, "clássicas', ela se empolgava e dizia: "o amor é
lindo"; "eu quão é bejjn"; "é tudo bicha"! Ressaca nem se
EHa! Seijta, acabada no Suei impmvisidade por caixetas e as
'Ug8s" çb 1214 he servem sw prato pKdileto: água de Fubá
e CaB. Aüuul estamos diante da I' dama património da UFV
que na sua administração conseguiu sempe vaza a alegria de
todos, trazendo diretninite de Perdões pam a Nico Lopes, o
inesqunivel Zé Ronardo, que com o passar do tempo,
iixstalou sxu tumu aqui. Mas nan por isso esquecia de
recoaa à M' Santíssima, pam que ela Ihe desse corça nas
pemas prú parra cm pé. E prá se erBier da poeira, equilibrar
na, bicicleta e continua 8 subir e desça mono an plena noite
escun, sob %aml' e muita buzinada dos "colegas" e da
moçRdt Culpa d« óculos, pois san eles, udo se tomava
invisível. Detalhe dos Detalhes: aa clKgada numa overdose
de caâem8 c nunca fiava san biatõnico fontoura com
sennüe de sucupirz Seria pan nwiter aquele sotaque meio
initKiro(uai), nKio paulista(r)?
E jí que você tem mesmo que Piar a Mula, aquele abraço.
Sentiremos saudades. Seja feliz.
Com Carinho,

1214 e Cia.

Se administrar é aRe ou ciência, ainda não

podemos dizer; o que podemos aíinnar com certeza é que
Lucyanna se destacou em ambas. Sela na aile de animar
visitas à empresas e confessos, seja n ciência de rechear seu
curHculo com boas notas. Tudo isso ela fez sem perder as
animadas íêstas e encontros da tumba, onde suas qualidades
6êmininas embriagavam os amigos.

Uma das defensoras da tese de que uma boa
administradora não se íàz apenas com provas e livros, não
perdia sequer uma festa, praia ou enconüo. Virava e mexia,
entre pizzas, vinhos, salada de almeirão cru e amigos lá estava
ela(depois de algumas doses) na intensa angústia, incapaz de
decidir ntre casar e comprar uma bicicleta

Dizem as más línguas que tal indecisão causava
intensa concorrência entre os pretendentes, porém um se
destinava entre os demais(paixão antiga).

Mas a vida dela não é só isto, é também uma vida
de muita braveza pelos corredores do Depto., sempre
assessorada pela lupa dupla dinâmica Alair e Rosa.

Seja onde estiver, sua presença é suficiente pam
animar a todos, e quando você achar que está bêbado porque
está vendo as coisas em dobro, não se preocupe: pode ser sua
imiã gêmea que está por parto. Se uma já é bom, imagine
duas...

Lu, vamos sentir saudades suas.

Mana Elv Dln Oliveira
(Maitatinha)

Quem diria que aquela menina tranquila, pacata do Nordeste
de boinas(Araçuaí) vida para com a cara e a coragem na

Pam quem sabe adminiMar o tempo fazendo de
tudo um pouco: natação, aulas de violão, pesquisa, inglês,
espanhol, fins de semana no Cine Carcará, festa, eventos
Êta menina regada! Ela teria mesmo que fazer Administração,
sem contar que os cálculos, estatísticas e u contabilidades
deixaram marca registrada. E pechincheira, esperta, não
compra gato por lebre. Será que ainda sobra tempo pam
descarnar? Claro, sua Base predileta "ai que preguiça!". Ela
adere à ideia de que se deve dormir 15 minutos depois do
almoço para evitar o stress. Também com uma vida assim,
não há qunn aguente! )vias ela aguenta, não é que a nossa
Martatinha vai formar antes que a maioria de sua Turma?
Depois de percorrer a Zona da beata - Viçosa entrevistando os
empreendedores nas pequenas cidades - razão do seu prqeto
de pesquisa, participando no RJ do FIA, e em Maceió do
ENEAD, ela afirma que o bom mesmo é viajar, ser
independente, não deixar de .lado a seriedade nos
compromissos e pegar uma praia: Êta vida boa! E claro que
iremos sentir sua Caça, também não existe pessoa assim tão
singular e já estamos com saudades!...

Autores: Betânia, Pauzinho, Macia Karine

UFV?

Carioca por opção ou vocação(Juiz de Fom), chegando a
Viçosa logo no 2' Grau mostrou a que veio, embriagado. Foi
entrando em uma residência atrás de uma nativa, infelizmente
enconüou com seus 5 innãos, que o convidaram gentilmente
a sair.

Quando calouro adorava fazer raia-a em uma
detenninada professora, travando com ela achadas
discussões (ADN1 100)

Paralelo ao curso de AD).'l desenvolveu atividades
que visavam engordar sua conta bancária(ARl\À'A\'), Q que é
necessário para comprar todas aquelas garrafas de vinho
branco(em média, 6 por semana).

Em seu Apartamento na Ladeira dos Operários,
recebia inúmeras visitas femininas, tanto ao dia como à noite,
conseguindo com isso um enorme leque de íãs. Lógico que
sempre com a maior discrição. Com certeza não tomava

aquele vinho todo sozinho.
Se x,,ocê estiver a 6im de uma mulher, lembre-se de

não apresente pro Mauro(Furo olho - maluma coisa
colega).

Apesar de sua vocação galhácea, continue assim
gente boa, amigo prestativo e de conâança, um grande abraço
e todo sucesso do mundo.

Do amigo André.

Endereço: Rua Professor Antânio D. Lanna, 20 A
Cidade: Ponte Nova- MG CEP 35430-205
Fine: (031) 881-2863

Endereço: Rua Vitória, 287, Vila Magnólia
Cidade: Araçuaí - MG CEP 39600-000
Pane: (033) 8731-1492
Aniversário: 29/06

Endereço: Rua Dr. Laureado, l l0/302
Cidade: Juiz de Fora - MG CEP 36026-.400
Fine: (031) 213-5434

Endneço: Rua Coronel Augusto Alvarenga, 32
Cidade: Padões - MG CEP 37260
Fine: (03S) 864-1410
Aniversário: 26/09
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Ricardo Luiz Gouveia Sampaio

Ricardinho ,moço direito, da capital mineira B.O
(Belo Orizonte) para o mundo, desde cedo demonstrou suas
aptidões e aâinidadn com a administração. Ainda no lo grau,
pobre garoto sempre muito atuefado, só estudava nos últimos
períodos do ano. Nos dois iniciais ele planeava como realizar
esta façanha

Quando se ingressou na CEMIG, ainda solteiro,
veio pamr na pequena e pauta cidade de Viçosa, onde
conheceu Samira(pobre garota), a qual 6oi escolhida pna
aturar Ricardinho como sua esposa.

No ano de 1989 ingressou na UFV no curso de
Economia. Porém só mais tarde, como já era de se esperar,
optou pelo curso de Administração, no 2' semestre de 1 990
Para variar decidiu-se atrasado, característica marcante de sua
vida. Ele é tão atrasado, que se não fosse pela Samira, o
Ricardinho esta'va enrolando a moça até hoje. Até na hora de
formar, o bom moço de B.O. esqueceu-se de fomecer seus
dados para a escola. Pode?

SÓ espero que ele não se esqueça da Formatura.
Pam isso a escola pretende enviar uma carta três meses antes
da colação de grau para o dito cujo.

Brincadeiius a parte, o jovem Ricardo sempre
dedicado(e atrasado) demonstra muita segurança e
competência naquilo que faz. Em certas ocasiões cortam-a a luz
elétrica por alguns minutos só para que os professores
desistissem de dar as aulas, pam que ele pudesse mata-las sem
peso na consciência.

Nesta oportunidade, queremos registar a pessoa
incrível que é o Ricardo, não apenas como simples estudante
mas acima de tudo, como marido, pai, companheiro e amigo

Parabéns por mais esta vitória, e que sela apenas
uma das muitas que virão

Ovni Vlelra Rocha
(Indo. Baba)

Com nome sugestivo, onde demonstra sua
verdadeira pcísonalidade de INSOpoltável, já demonsUava
desde o início Q que vaia a ser. Ateu, nazista de careiiinha,
mas que nos portes sempre procurava uma moreninha como
divertimento. Seu primeiro caso na UFV foi com uma
veteran8 loira, depois vieram as do RJ que abalaram sua

Rodrigo José Fiunco Silvo
(Kid Maracanã, Mão de Vaca, Ninguém, King Maskr ll)

Proveniente da Hi#i(que os pauta!) society
munaense, o jovem mancebo iniciou sua jomada acadêmica
resistindo heroicamente às tentações viçosenses(a Erva, a
Parva e a Curva). bladre Jussua de BH foi sua mentira
intelectual neste período angelical e sobe até hoje por causa
dos esforços desperdiçados.

Triste ilusão, de religião, compaixão e emoção,
passou a chapar o melão, tocar violão e falar palavrão, em
suma voou o cao.

Nesta íàse de sua vida bandido, o "dia seguinte
guardava sempre algumas surpresas: tombos, raspadinhas de
joelho, disfunções intestinais(na casa dos amigos), marcas de
mordidas, ananhõn, dores nas costas, cantadas inesistíveis,
sintomas estes veementemente negados baças à "amnésia
moml".

Rogério Rezende Carreiro
(Boiola)

Rogério, ou Boiola para uns e "BOLONHA" para
outros, teve uma passagem marcante no campus da UFV. Até
porque, não tinha como não ouvir as suas muletas passando
pra lá e pm cá. E... e Baças a elas, esse malandro nunca
enÊentou fila no RU.

Meus irmões!" era esta a sua senha ao chegar no
ap. Em estando no quarto, quando não estava berrando diante
dos livros, ou de sua inseparável máquina de escrever
eletrõnica, estava alugando o "humilde" executivo 24 hs por
dia, só porque este gostava de assistir aos jogos da "LBA"
pela TV

Aluno aplicado, amante do esporte, gostam.,a de
seguir os bons exemplos. Por isto, de tanto ver seu amigo
Robertinho chegar grogue com forças renovadas, levantando
camas com os colegas deitados nelas, resolveu buscar esta
conte de energia para si também. SÓ que não achando a
6echadum, derramou tudo nas calças na porta mesmo

Mas não podemos temlinar sem reconhecer que
Rogérío Rezende Carteiro é "gente que rala!", nem sem dizer
que: "Rogério, biografia de curíó é rolha!". Esse tem futuro! !!

Nos portes(quase que diários, mas sem deixar de
lado os estudos), ganhou também a fama de "bebum". Na
última Naco Lopes(94), o porte foi tanto que ele não
conseguia nem picar de pé. Já a 4 dias sem tomar banho e sem
tira a camisa do Cinzeiro, foi levado para o Hospital onde
teve pela primeira vez pato de Deus(?). Depois de tomar
glicose e uma outm injeção, se contorceu todo e implorou que
não o dei}(asse mover.

De tão INSOportável que é, de tanta coisa errada
quejá üez é que o 46 despede de uma pessoa que fmá falta em
nosso dia-a-dia, Ihe desejando boa sorte lá fom. Não tendo
mais espaço pam colocar todos os casos ocorTídos com esta
pessoa ilustre, até a próxima e felicidades.

Apartamento 46

Graças às voltas que o mundo dá, dois anos-luz
após sua chegada a Viçosa, o cabeludo transformou-se num
carreto bancário de cabelos coitadinhos, dignos de um menino
bom. A vida picou mais contida e o tempo prá gandaia
diminuiu, mas como pau que nasce torto morre envergado tão
logo acostumou-se à nova vida, aos poucos 6oi voltando para
o "rock and rali"

Seu companheiro, o violão, colaborou para que
muitos outros "violões" se aproximassem e o empenho 6oi
tanto que virou sucesso nacional com o primeiro
ADMnqiSTRARTE.

Kid Maracanã, tenha certeza de que sua alegra
contagiante nos fará muita falta

Nós, seus verdadeiros amigos, desejamos que seus
maiores sonhos se realizem:

Ser gerente do BEMGE(agência Viçosa);
Casa com uma nativa (feia);
Desenvolver aquela bamguinha sexy e
Comprar uma geladeira.

Felicidades Amigão.

Endereço: Rua Trinta, 172, Bairro Loanda
Cidade: Jogo Monlevade - MG CEP 3593 1-04 1
Fine: (031) 851-4794
Aniversário: 17/04 Endereço: Rua Tiradentes, 220, Bairro Jogo Braz

Cidade: Viçosa - MG CEP 36570-000
Fode: (031) 891-5298

Endereço: Rua Teó6ilo de Oliveira, 1 33, Posse
Cidade: Nova lguaçu - RJ CEP 26030.470
Fine: (021) 768-3307 (irmã - Rosé)

Endereço: Rua Coronel N4arciano Rodrigues, 2 1 5, Centro
Cidade: h.4uriaé - b.4G CEP 36880-000
Pane: (032) 721 -2S93



Rui Castra de Macêdo Filho
(Bestinha, Cepacol Ruinzinho, Ruinzim, Descamdo:

Selado-.)

Baiano anetado, esquentado, papajaca, chegou de
ltabunas em 1989. Já no 3' integado mostrou como gostava
de estudar(disputava notas apostando vime copos de cachaça
com profasores), desse fato lusitano originou-se um de seus
codinomes(Heleninha Roittman), e inaugurou sua vela
(glicose).

Como universitário(calouro) 6oi tentar jogar seu
171" em uma professom pam facilitar sua vida e recebeu a

seguinte resposta: - Você além de calouro, baiana, ainda é
folgado!(corrigindo a pm6essora - baiana folgado é
pleonasmo)

Bom baiano que é, entrou para uma banda
(NATIVO FEITIÇO) onde demonstrou total incompetência
para o batuque

Lambadeiro e capoeirista em assíduo 6eqüentador
do Núcleo de arte e dança, higindo que pmticava para
fiscaliza a vida social da musa inspimdora(çontradando sua
inicial antipatia à raça maNTas s.p.), tomando público e
notório o início de sua vida conjugal. Depois disso ficou
conhecido como THE FLASH, devido à sua capacidade de
entrar e sair de sua casa, voltando para a casa de sua
namorada sem sa visto pelos colegas republicanos, que por
sinal só o viam na época de pagamentos de contas

Com a ilusão de perder uns quilinhos insiste em
joga bola, porém o exporte mais recomendado ultimamente é
a natação, devido às bóias que caneca na cintura(que
continuam inalando).

No seu último semestre como cidadão viçosense,
ganhou alguma vizinhas que tuamm sua namorada do sério

Rui é a prova viva de que na UFV não se folha
apenas estudando, mas também xerocando cola

Sucesso e feliz casamento,
Seus amigos.

'W'alface Alexandre Carneiro Alces
(Menudo, "Huno"(Gostoso) )

Rosa Marca M. A. Carvalho
(RÓ, Rosematy, Rubra Rosa)

Sande Feü de Souza
(Feu, Mel, Pita (Pitolomeu»

Por amor à pátria, o cabo Feu só ingessou na
UFV em 1990.

Enquanto caloum, foi logo se aconchegar nos
braços do "39', mais precisamente na "Porta da Rua", onde
Demianeceu até o Hmal de sua carteira de corredu, pois em o
pele position das filas do refeitório(inclusive aos sábados,
domingos e üêriados). De tão "Fominha" que em, deixava de
ir paa casa nos quis de semana só pam se deliciar com as
üejjoadas dos sábados e as lasanhas dos domingos.

Da sua vida amorosa, sabemos pouco, porém
ubemos que antes de se enveredar pelos encantos de Andréa,
no filado de seu comção vivia uma paixão secreta. Mas
sabemos também que sua outra metade, a paciente Andréa,
vive em Muriaé e istojá basta para ele

De sua vida artística, além de muitas noitadas de
muito "rock" e "bossa nova" no "39", foi astro de pandas
eventos artísticos, enfie eles o Administrante/93, onde foi
aplaudido de pé(pelo menos pela galera do "39").

Por ser um curso que exige muito de seus alunos,
a Administração acabou deixando-o com visíveis entradas
(pam checa!). Mesmo assim, restaram algemas mechas, as
quais são cultivadas com muito carinho.

Nós, companheiros e amigos do "39" sentiremos
muito a faina deste que foi e sempre sela amigo, quase imião,
SANDRO FEU DE SOUZA

Felicidades na sua carreiM profissional. Que Deus
ilumine sempre o seu caminho.

Valeu!
AMIGOS DO "39"

b,4enudo para uns, veado enrustido para outros,
surgiu assim meio riponga com brinquinho, usando um
cordão como cinto, cabeludo. Entrava na sala de aula com
pinta de galã de filme pomo tirando suspiros de donzels
interioranas notadamente afeitas. N4ariano transvertido de
ouropretano propagava imagem de líder estudantil só que
como político só mesmo biânico: só perdeu todas suas
eleições democráticas sendo eleito apenas como candidato
único. Acreditem ou não, até de seu alojamento foi expulso,
vindo se refugiar no 2111, onde ocupou o cargo de D.J
oficial das festas; famoso por banhos demorados, ganhou
Cama de empata foda ao ameaçar arrombar a porta de seu
banheiro. Puxa-saco cona-isto: no fim das aulas(embora não
admita) passa entretanto boa parte das aulas doma poeta
filnebre ou mesmo pomogánico, exceto nas aulas de sua
veemente dmiradora, a prof Eneida, que costumava
proclama-lo como "Líder Negativo" da Adm 91 . Eneida mais
que uma proa' era uma segunda mãe. Homem "ceado" hoje,
cabe uma advertência - seu passado Ihe recomenda: Cuidado
com jantares regados a vinho (literalmente)ll! A galera do
2 1 1 1 e agregados se despede, mas não sem antes Ihe mandar a
nossa mensagem: "Dinheiro não é tudo, mas é cem por cento'
Dr. Auditor.

Depois de um longo pntodo longe dos lidos de
cálculo e similares que fizeram parte de sua çaneim de
engeiüniia, resolve inpessar no mundo dos negócios pam
dnenvolver sins habilidades de empreendedora. Foi assim
que, junto com a mloumda de 92, chega também Rosa Mana
80 airso de Administração; no entanto, Panda parte do seu
tempo 6oi eompaitilhado com a tunna de 91, integando o
«trai« mais coninçido da Adm(Rosé Aluir e Lucyama). Na
verdade ela fazia questão de identiüiçá-la ao seu ano de
inpesso, já que o seu número de matrícula, reaproveitado da
mgenhari& deixava pende margem de dúvida quanto a sua

Toda aquela agitação fez com que terminasse o
curso aiúes do pmzo mínimo, recheando seu currículo com
uma série de "A"s. No entanto, este fato não foi o suficiente
pam deixa-la à paire de todas as festas e chunascos da tumba,
inclusive as aulas.&M do início do ano que, de maneira
conwmíte, enpnava a todos os caloiros.

Sumiu-. p«di-. aonde está??' eram suas
palavra preümdas, can toda aquela desorganização fazia
com que os ouros acreditassem que sempre havia perdido
algema ooist

Fazendo jus ao seu nome(de flor), andava
exalando seu fortíssimo perfume pelo campus da UFV e pelas
salas do PVA, deixando ngisüado o seu cheiro por todos os
luares em que passava-

Sempn muito comunicativa e companheim
deixará saudada enfie os seus amigos. Muito sucesso é o qie
todos nós d:sdamos-.

Endereço: Parque Florestal Goês Calmos, Rua B, 16
Cidade: ltabuna - BA CEP 45600-000
cone: (073) 21 1-1738

Endereço: Rua Frei Cipriano, 79, Chácara
Cidade: b.4ariana - N,IG CEP 35420-000
cone: 557-1921
Aniversário: 01/03

Endereço: Rua AJbnto Puheco, 180/ 302
Cidade:Viçou-MG . CEP36570-000
Fode: (031) 891-2712
Aniversário: 15/08

Endereço: Rua São Damas, 1 15, Baixo Domelas
Cidade: Muriaé - MG CEP 36880-000
Fome: (032) 72 1-16 1 S
Aniversário: 18/02
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Paulo ando da Sova ChreRI
(Pagão, PA)

Disto do curso de Tecnólo8) de C«perativismo,
veio apíiinoru seus conhecimentos no novo curso. colmo não
poderia deixar de ser, nosso metHiHiador de águas rasas,
mina ]Boite destas qualquer, fintou salvar um peMnho no
censo de vivência. O oposto também se vainc& auanao.
di«aidamente, tentou colocar Fogo no prédio da economia

BACHARÉIS EMADMINISTRA ÇÃO DE COOPERA TIDAS sinónimo de ressoa e que um óculos esguio taz bem, às vezes
a dor de cabeça pode ser daquele "óculos escuma'.

De Mandarim a Disc-Jokey e Aliban, caiu no êh

E pam quem mha que uma du de inbeça é

auê das modas.
Mestre de obra.s não $oi seu 6órte. E aí você

íecebw a minha carta? Que trote han!
Diluente de todos os formandos, não estáhrmaiido&

preocupado com emprego, uma vez que a Aliança Fmncesa
segura a baía. Agora já é hom de Eum as malas(coisa que
nunca liispensa, principalmente se 6or 'odam') € deixar
antigos sentir um pouquinho de sua fàlt&

Para você um bejjão, com carinho, J6 e Caca

Geotzlxn Marca Shnüo
(JÓ, Gins, Amotziiüo)

Endenço: Rua Joter Pores, n' 336
Cidade: São Pedro dos Ferros - MG
Cep: 35360-000
Tel.: (033)352-1222
Aniversário: 1 1/08

Endereço: Ftaça Cónego Carlos, n' 27
-Alto São Francisco - Censo

Cidade: Limo Duarte - MG
Cq: 36240-000
TeL: 281-1 174
Aniversário: 19/07

Das árias dos $aius swgiu uma sereia que veio
pam a UFV cantar seu cano de laanito nas vésp«as de
provam seü canto de lamento se üans6omuva em notas boas,
muito boase Num período de tmnsição: Tecnóloga
Aàninisüadora, ela se rwohou muito, bebia muita água
benta(que passarüün não bebe) influenciada por "amigos" e
pda vedado prúpii&

Sanpn muito Imita pam comer, tan um pino
predi[do: não rdeita nunca(]e]éia de MOCA.TO, isso e]a
come a qulWer momento e luar(mpidiúo). Toda nu«os%
abandonou o alQjamenn, deixou pam &ás as bolsas de
alimentação, tamanco, vestidos ... veio morra na cidade,
morando aqui e ali. Aé que foi momr com a nossa amiga
Cláudia Cristiin, cmi a buda de Caca, JÓ(como gosta de ser
chamada) se íegmerou, parou de vime noiks estudando(no
H Wê).

Ela jum que não quer enfiar nas estatísticas do
dcsenTiegos, tá $àzcndo concursos e mais concursos, pm
üabalhn e ficar dKia de aqüé. Sucessos dos amigos, Paulo
Amâncio c Caça.
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Carln Cllein Mata Salva
(Culinlu, Cubata)

Garotiiüu que dKgm de Teófilo Otolü, tímida e
dwyeitada, $oi aos poucos conquistnido todos ao sw redor.
Caladinha $oi fazendo udo e 6u anito! Se mogrw uma
mullnr decidida c farte, certa de seus objetivo. Twe gaio e
lutou por todos os seus sonhos. Cedo quis fizer ciêxnia. Hábil
cientista nunca deixou de se pieocupn cam o bem estar de
was lagartas, fazendo os sau hnHnas docidHxs de $omnl.
Docinh« tão lidits e saudáveis qn após o sw preparo 6oi
incessário qie jogássemos qua« a nKtõde da cozinha íbü.
Em seus monnNos de lucidez assumia o sw lado rebelde e se
trans$omnxn no tutor das erradas Annlln' companheira dc
escada, sempn fuendo aquelas pascs sedutoras ou de
dizia que cm por cansaço ou cala-, ínu os motoristas não
entendiam muito bcm ... Fiam vária.s H aromas, cantadas e
maus-bocados, mas enâun dngavB ao sw destino. Tão
aaaam, chamavla a atenção par onde vier que passasse, e
nem os moaoqueiros estavam B salvo; fascinado, um deles se
desgovemou de bateu ao seu aicoiHo. Carta, amiga e
cixnpanhein de bale.papas acadànicoç smtbxniMis, sociais
e políticos, sempre produziu muito. EtHre todas as suas
pmduções ãca a célebre üa«: 'QUEM FALA MUITA
BESTEIRA É PORQUE NÃO ANDA FAZENDO'. Por isso
quase não falava, estava scnyre ocupada -. No entanto,
6onnou mpidinho, mas deixa seu imm(pequeno que ficou
grande) por vários lugares: cangnsas, palestras, encontros,
coquaéis, invejadas, Naco Lopes e suas inesquníveis
bebedcims. Após realizar o sadio de « $umw, essa garotinha
se prepara pam novas êonquigas, só iFn esta vez voando
mais aho. Tanos certeza de que ege sonho cla também
realizará, como qualquer sonln qn prosa vir a tn. Que suw
conquistas pemianeçam acesas, e agon, siga 8 escada do
sucesso e «Üa 6elü

(Taninho Matei's, Senha Mistério, Uttigão,
Petiz, P-ü süü)

deülll«
Pedrossauns.

UM DINOSSAIJRO A PROCURA DO EI.O

anual)oioE(»
Esk registo s6 ÊU possível gajas a uma equipe

investiga' cm mííüm(Kde a
a

que
do

sc
último sobrevivente da

PERDIDO :

BA ClIARÉIS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS oemas cmzadas este misterioso bípede sobreww neste
Compus par oito anos. Apesar de camívoro twe por várias

c:n17anng
Por deüás de pilhas de lidos, copos de cervda e

estações que se adaptar a uma dieta vegetariana, o que Ihe
causam um paitiwln comportamemo apessivo. Animal deAdtlano Perda PÉElln

(DriB CapaüeWelcoan, areia de Asa Doba, Manequim de
óüca, Conde Ihículis, Luciozinho, Rex - o pulgueiüo balão,

TWyo - cmi debito fbico não se brüia)

Driculino, você é um cam legal, não podemos
deixar de lemblu quc você nos ensinava sem cobrar nada,
nuiKn amargou cigarro pam os ãlões e contribuiu pua que
inútwms monoaaâas se concretizassan, inclusive, deveria
coi«ar em sw cuiTículo o número de vezes an que você üoi

Ê
comi)ortametüo sexual curioso, demonstrou saxqxe
dificuldades an convencer as fêmeas a pennaneceran ao seu
lado. Viveu a alta rotatividade, porém teve alguns momeüos
de afinidade. Sua demarcação de tenitório, deita em saídas

sexual cunoso, demonsuou

Mafioso italiano que, aceno todos os mafiosos,
veio para o Bnsü, difiindir o cartel dos Pagliz Com pretendo
de azscn nia vida e comonunca $oi muito humilde, escolha
o magnânimo ouso de Biologia pam começar sua caminhada
escaidenü, pnz o "hall" dos deuns da sociedade peuain,
deste tão mo&go planta B assim, deitar a sua conüibuição
pHn a hutnanidade(mas ele nio é altruísta!!!). Quando aqui
diezw. relacionou-se can o aho caçando e logo conquistou

da máfia do P.E.T(Rege dossiê, esta

citado nos aHadecinÉntos. Drix, nó$ seus melhores amigos,
quaunas te presentear com essa fiel biogafia e te dizer que
estamos &zendo uma vaquinlm pam mgariar nados pam sua
qnração plástica nas OK]has(não ceva à ma], tá? Nós
sábados que can debito físico não se brinca!!!)

BOA SORTE, DRIX!!! Este clã não será mais o

sítios arqueológicos
noUrnas, é comprovada por todo o campus e inclusive nos

do Leão' e 'do Lilinho". Apesar de ter
sido um dos maiaes roedores das estantes da biblioteca e das

entender o que queriam dizer seus professores. Eg:e espécime
é a prova viva de que o jubilamento supra a indisposição. A

espécie é uma preowpação que aflinge

b,""s d' j««aisctúosaineiiü teve sérios problemas an

un3.UKP sem você. oemetuacão desta
biólogos de todo mundo e inclusive, logicamaüe, ao pmpno

a simpatia do 'Boas
umque

Toninho : 'AI minha coronárias !

sigla não podar ser twelada)
uabalhinho, na verdade, um bico, só pam passar o tmipo.
Não satis6êita an aüw' soanite no P.E.T. à nível local e nla

Endereço : vetar dc Ecologia/ DBG - UFV
Cidade: Viçoso - MG CEP: 36570-000
Fode: (031) 899-2S48

Aniversário : 13/06
Endenço: Av. Joio XXl11, 914
CEP: 39800.000

Cidade : Teófilo Otoni - MG
Fw: (033) S21-2342

ânsia,

poderá se nvelada) wim cano, an ulmyanns çassinas da
Ináãa do P.Ó.S. onde

lados do alta cartelcol
se aoietar. resolveu inliltru-se

U.F.V. (esta sigla também não

jogando
bruileirm,

oâcka. bebendo
na alta de

tinha que p--"'
connanue

wbanos. Agora
entituladas

e n.. .do
noites ÇlalD.

agaaos

iiúihru-se
U.F.M.G UNICAMPe

agia

caúinua obsavan&)
pesquisando
v«des seguindo, assim, os passos do seu lande ami8) e
guru, sw suprain"imediato, o também, Conde dc
Marcketin& Convenlwnos, só P.E.T. c U.F.V. é muito poupo

)

sons Quendas pequenos mamíferos olhos

Dam esse pequan-Mande gàúo da má6a que só não é maia
por que o crescinnüo exagemdo das orelhas diãcultou o
iesenvolvimaüo do seu cénbro(Pâ, com defeito físico não se
brinca.

26



Túlio Cesn da Costa
(TC)

como em chamado pelas suas
amigas na época em que era um poeta com seus Eütos cabelos
nvoaçantes, perdido nesse 6nn de mundo chamado Viçosa.
Escrevendo poesia e elogiando as belas pemas morenas e boas
de seus amores. Fonnandas aa o seu alvo preüêrido pna

TCTúlio ou

Fnncys Man Fem-eira VlleHa
(Flan, Francesa Mauta, Mana Fmini 1)

jopr o seu charme de poeta apaixonado.
'Oh! Pimu, o cam pirou de vez!' Era o slogan,

mas quem pirou de vadade 6oi ele mesmo após a sua ida pam
Viçosa, pois até mulhaes casadasjá estiveram na sua mira

Gumdn bugigangas é o seu hobby, segundo ele
tudo na vida tem um motivo especial e assim veio parar aqui
nesta cidade maravilhosa. Tanto é verdade que teve de ficar

Frade», também diamada de Ftan, nus ela
gosta mano é de ser danada de Fíanlcismam pois não gosta
do seu verdadeiro nome que consta no Kgisüo de nascimento:
Fmncism Maum. Em casa é comumente chamada de China e
em mon)entes mais carinhosos, de chiquinha- Nas üêstas,
aulas e até nos seus poucos trabalhos de campo, sempre muito
elepnte, com batom , cabelo amimado e é claro, o que não
pode fàltn nunca numa mulher de classe, um bom e autêntico
perfume üancês legítimo do Pamguai(mas é clam, sem que
sua nobn estirpe tomasse conhecimento da procedência do
perfunhe). Nascida e criada até os dez anos na metrópole
Campo Belo, de lá 6oi direto para Belo Horizonte onde teve o

mais um ano em Viçosa pam cumpnxr a sua missão secreta.
A sua vida acadêmica teve duas fases. uma de

'louco" e outm de pessoa espiriüial. A primeim foi quando ele
chegou na UFV, que só pensava em curtir a vida e tomar
cerveja no bar Leão, de onde retomava às altas horas da
madmgada com o seu velho amigo Robson, discutindo
Mamismo. SÓ mesmo assim pam discutir um assunto com ele,
já que não admite estar enado ou de perder uma discussão. A
segunda fai quando ele conhneu o seu lande amigo Padre
Mancos, e aí, ele começou a cumprir a sua missão e ficando
mais responsável, deixando de lado a sua vida boêmia

está de volta ao seu "lar doce lar" para
nunca mais regessar à Viçosa(isso é o que todo formado diz
deixando pam &ás seus cabelos pedidos nessa sua vida

Agora

seu nrinKiro contato com a natureza: uma samambata
plantada num lindo chadlim que ficava na sala. Foi à partir
desse contado do primeiro gau que resolveu ser bióloga. Ao
etitrw nia faculdade já sabia que odiava insetos, tiiüa alergia à
plantas e fobia a, minhocas e cobras que mesmo .estando no
6onnol Ihe causavam anepios e ânsia. Francismara, sem
dúvida é uma pessoa que marcou a biologia, muito bem
relacionada e apesar de todo seu esfmço em não ser rotulada

natureza:

viçosense. Isso é um pouco do amigo citado que, como diz
Jade, é o "tipo sério associado a um tempero um tanto

por ter um üo muito querido, em traída em consüangedoras
situações. como oalestias. em que tinha que se durtgir

.eo
nostáldco, revelando vadadeiramente tiPO

palesüante e não sabia se o tratava
pio6essor, senhor, doutor ou querido talo.

Chiquinha, Francismam, Fran-. os anos se
passaram : fama de dondoca, trabalho duro com os vírus,
cólicas de dar dó, buraquinho no pescoço que não pam de
jorTW, e que bumqtiinho-. mas agora está muito mudada,
hoje diHge alé jipe amarelo, passou a coma no "Ban&lão",
aprendeu a usm roupas de aluna como calça jeans, ténis,
blusa de malha Heting e até chinelo de dedo, gajas ao
namorado que importou da modesta região caiu«a da
Bahia. Seu flRuro é quase Gato, mãe de dez lindos baianinhos
que a chamarão de maninha !! !

E amiga Francys, você sabe que está nos nossos
corações e que colocamos muita fé em você(Rainha do
Cacau e dona da maior rede de cosméticos da Bacia). Sem

em que tinha que se dirigir ao
formalmente como

misterioso".

Endereço: Rua Capamó, 215
Bairro: Carlos Pratos
Cidade: Belo Horizonte - MG
Fome: (031) 212-2106

CEP: 31210..400

dúvida será um ganho para a ciência e.
oponentes da Câmara Curricular.

um alívio pam os

EndeKço: Rua Jogo José Araújo 1 09, Apto: IOI
Cidade: Viçosa - MG CEP: 36579-000
Aniversário: 21/04/70
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EnHque Montero Dln
(Maia, Imbnil 10%, Emiquinho)

Veio de BH aos ll anos ejá trazia no smBie sua
sina: sa "imbecil", mais ainda não sabia, e então seguiu os
caminhos tortos da vida. Dizia que trinava levantamento de
peso, mas era só pam poder usar o maia(verde, azul,
vermelho, -.). Ficava linda com qualquer um, diziam 'suas"
fàs, mas ele só levantava mesmo era madeir% paém no
flituro chegou a s« campeão. Fez também o sw papel de vom
Hino passando em I' luar no vestibulu. Em também
exmlente motorista, seu passat zero tina batidas cm todos os
lados menos no talo, mas ele conseguiu cacau a jóia,
Batendo com a cabeça escutou uma voz csüanha di8mando-o
pam seu destino, então lá foi ele pam o Juba e cair no t'ock
and rali, lá logo se identiâlcou com os oulrw "imbecis',
chegando a acaba com o estoque de pinga do nuca do Gás
(lido por amor). Foi da üimn o que soube mellm utilizar a
sinuca do nuca(e que jogadas ele dava). Em o iei do Alol.
Feminino, costumava çhegu com a moto desligada pm não
clwnn atenção, mas não conseguia. Não perdoava nada,
cliegüva em todas, sempn tinha algo a 8anhu maná que
6€ne um não, podia sm catanas, vderanas, $bmiRiüas e
R)meadas, seactárias etc. Depois de mula luta conseBiiu
che@r no lugu que mais queria, ser piesidmte do clube dos
"boiolas' cubo o quial nào ocupa por anito Imipo pois logo
piiKou uma MS, 7, 7, 7, 7, 28 w saia um8 loilaça m si» vida
que tirou-o do sério. Foi uma sutptesü pan todos e uma
desilusão, prindpalnnite nia bala de pagar o sai cago pam
ltamar. Agora está tomando novos vôos, e H aeíomoçõs que
H widan. No seu escritório an BH adaga usar 8s 'escadas'
ao invés do elevador. Mas apesw de udo é uma lande
pessoa e de lande personalidade(fbrü) c que deixa e vai
deixa saudades nos seus amigos(a comissão de Dezembro de
93 que o diga). Abraços e muita soítc de seus 8miB)s do Juba
do Gás.

Iene-.a de Cússb Nuns

inteligente, espontânea e original, apeou de magémma,
sempK se intitulou como gostosona - a modéstia aliás não em
o seu forte. Um tanto quanto tagnela e tan a Riste mania de

Pessoa muito agita'h;Eliana é certamente uma dessas.
Algumas pessoas são mesmo mu ito especiais,

semore deixar Quem a acomoanha envergonhada com suas
tiradas, que devanos reconhece, às vezes são fantásticas. E
impossível não sn notada, maiüém um circulo de amizades

BA CHARÉIS EM CIÊNCIAS ECONÓMICAS
enomle e um seleto papo de pessoas não tão amigos. Com o
çarátn corte, chegou em Viçosa supemndo enormes
obstáculos

suDemnao

maiores; superou a balsa felicidade, os falsos amigos, os falsos
momentos sem nunca esquecer ou desviar dos obUetivos a

manteve-se aqui tlansoonao outros ainda

Edmu' Aueusto Vlelra
(rcK)

Comissão de Inquérito(aquela que propôs punição
Marconi, ex-Diretor do DCE), coord. gemi XXI Encontro
Nacional dos EsUdantes de Economia(ENECO), Presidente
da C00PASUL Ufa! Chega, né?

Decepção: movimento estudantil, que 'caducou
Frase marcante: nossa história é um capítulo da expansão
comercial européia(C. Furtado). Saudade: os companheiros
de luta e os amigos dos "goles" de todas as sextas e sábados.011 g

ao
selar conquistados. Em suma, Eliana é uma menina que está
na vanguarda, tem um estilo posMvo, he tmz enormes dores
de cabeça. É inteligentíssimo, dinâmica, adora envolva-« em
mil atividades simultaneamente, não sobrando multo tempo
nem paciência para exacitn a difícil are de estuda, o que
não permitiu que seu cuniculum Fosse realmenH uma
Brastemp. Elialla, chegou aqui ainda menina e sairá uma
grande mula«, mais volte, mais capacitado, sempre meiga e o
futuro, casamento não é o seu forte, mas lutará pam se tomar
unm boa profissional em economia. Eliana partires e deixarás
profiindas saudades, só aconselhamos que «]a mais modemda
e sutil, continue espalhando essa maravilhosa elegia de viver.

Eliana, e que seu fiituro sela como você,

Fwereiro de 1994: 10 anos de Viçosa(por
enquanto), 3 no Coluni, 2 em química e S em economia!
Muito? Saiu de mala e guia da megalópe mineira de Senador
Fimiino pam faz« o "temível' Coluna. AÍ fez alguns amigos,
apaixonouse por biologia, aderiu-« à política estudmtil(o
que Ihe rendeu a 2' vaga mais votada nu Estatuinte da
UFV/87) e decidiu quer quiinica/88(2' lugu).

Dois anos de crise eldstencial aguda, "Tchê" no
coração e n8 cabeça(bovina e 'obras complebs"} paixão e
politica, 'pau' e muita cerveja e um desasüoso ''TG', de onde
Hoi d«ligado por falta e aüazo(durame a I' invasão da
reitoria/88) e depois dispensaiüo por excesso de contigentes,
incompatibilidade ideológim e boa vontade do Sargento(a
quem agadne e manda lanbiançu), tudo isso desaguando
no curso de economia/90,já, que pam o 'Tchê', como é ainda
chamado, a Momiação da sociedade' passou a ser mais
interessaiM do que a trans6omução da matéria, com o perdão
aos amigos c cx-professores químicos.

Mam, Keyxns, Shumpeter, Furtado, Kalecki-.
tentativa c gosto de compieendn a dimensão económica da
dinâmica social. A universidade sempre em mente: "A
universidade não é outra coisa senão um esforço organizado
destiniado a promover a liberação e multiplicação dos talentos
criativos de um povo', escrweu num jomalzinho do CA E
6ez 'caneim' estudantil: coord CHECO(duas gestões),
Colegiado DEE, coord. Gnipo esüidos e discussõn sobre
avaliação institucionlal(GEDAI/DCE), Avaliação e
Desenvolvimento Institucionial da UFV(CADIV/UFV),

seu curriculum Hoste

Endereço: Rua das Estrelas 89/20 1
Cidade: Viçosa Estado: MG
CEP: 36570-000
Tel.: (031) 891-3267

Boa soíü
extmordinário. Te amamos.

que seu figuro «Ua como
Endereço: Rua Heículaxn de Freiras, 1070 aPo. 202
Cidade: Belo Hofizaite Egado: MG
CEP: 30430-120
TeL: (031) 337-2414

Endereço: Fazenda Areias
Cidade: Dionísio - MG
CEP: 35.984-000
Aniversário: 13/02
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Paulo Mól Júnior

Taxas City, vulgo Teixeims,
apontou em Viçosa, nos idos 87, mal se conteve ao vn os
"momns prédios'. Garoto de interior,

Proveniente de

quieto, tímido, só
pensava em estudar na cidade uni'versitália No COLUNI
começou sua cama de CDF, que ob\lamente se estendeu à

e desemprego optou
economia, sendo o primeiro a encabeçar a lista dos aprovados.
Sua vida acadêmica, como se espemva, foi de de "A'ho$
poucos "B"eixos e nenhuma "C"aída. Como queríamos ta um
filho assim! Já no terceiro período, o 'ümõmeno" já era

Em busca de status

Frandob Agunu Campos e Salva
(Franni)

R«--ueb Hlle
(RÕ, Saga)

Aparou em Viçosa uma Valadaraise morena,
unia abaiâmda e de muito humor. De imediato üez uma
penda de amiga e daí pm cá não foge mais das quentes
noitadas da cidade. Não dKgava a honorizar com nada, com
seu jeito natural bicho aEa de sw. Pode s« hle guia turística
de Viços« uma nõmaü que já morou em todos os buracos da
city. As saídas notumas Ihe pmporcionavam prejuízos e
volbva pm casa sempre sentindo falta de alguma cais%
menos da cabeça Após longa meditação, passou a "viajar'
com os amigos. Pediu tanta carona que se perdesse o dedo
egava fadada a ãcu intanada em Viçosa, pois pagar
passagem nem penou. Qualquer dia desses vai pamr na
Fiança de gaiata num navio. Fomlar é o auge de sua carteira
de boteco. Sem aula tnüuma no semestn, o café da manhã e
o liúÜão do Leão. Sua etema monograma Ihe rendia todo um
riüial maüxtino: cafezinho, cigarrinho, hidroginástica e uma
domiidinh& A tarde, sempre chovia e à nome, em tarde
demais. Valeu Fmnce, espalhe sempre esta elegia que você
nos proporcionou. Seda sempre muito INFORMAL mesmo.
Sucesso sunpiç!

monitor de cálculo e salva-vida da caloumda.
Quúíado o gelo e adaptado ao meio, o nosso

prodígio caiu na Eaim e se perdeu an Viçosa. Daí por diame,
nada nem ninguém segurou o menino. Bateu cartão em todas
as féslas e shows e descobriu sua verdadeim paixão: música
briga. Ao lado do seu par constante, Eliana, amiga e cúmplice
(Foram até processados por isto), arrasaram dançando Amado
Batista em diversos salões. Nessa Case pervatida, adquiriu a
sua maior conquisU: a caiteim de motorista! UFAI Gmças a
Deusa Essa 6oi a pmva mais contundente de que milage

Cidade das Rosas e também dos doidos, a nossa menina da
Enl 1990, surge em 'Pa«eca Cita".

aldeia, alcunha ganha quando em criança pequena lá em
Baüacena. Quando em criança, sua maior alegria em a hom
do banho: em um tal de me dá a calminha, me dá a calciiüa!
Tentou SH uma grande amazona e tudo que conseguiu 6oi cair
do cavalo. Tentou então su economista e aportou em Viçosa.
Desta vez deu certo. Aplicava os conceitos aprendidos em sala
de aula toda vez que telefonava pra casa, dizia ao pai: O
dinheiro acabou! Passava o tempo todo acariciando o gato

realmente e}(iüe.
Cano no cinema, aímmou "uma loura em sua

vida" e quando todos esperavam um final 6elb- o romance
temiinou. Ultunamente, para suprir a carência, pensa em se
toma sex symbol. Depois do carte de cabelo surâlsta, já pensa
até em fazer musculação. Até a pmüessom acha que ele é um
gatinho, mas sex symbol é demais. Seus planos pam o futuro
não estão de6uudos mas deve quer mesüado, não se sabe onde

que levou a timcolo quando chegou, e as vezes o arranhava
tanto que desconfiavam ser ela, a onça do pedaço-. Causava
grande alvoroço quando tmzia a Viçosa a mana, a parecida.
Era um tal de "você é você ou você é a outm?" Ente as
amigas
imediatamente suas atividades

considerada um
ao p«cebaem que o chão

fiiracão: «:p'aliam

e aimyar um casamento, não se sabe com quem.
Quan conviveu com o Paul sabe o quanto ele é

capaz e desorganizado, às vezes desesperado. Pam onde ele
vai com sua desotBgulização, nós não sabanos, mas que ele

Te deulamos sucesso e que DEUS te

tremia devido a seus passos "6innes e ligeiros"
aproximando. Na hom da cesta tiiüam uma dócil missão:

secumes

nao
apumdíssimos" o captavam.
UTadiavam-se "ondas de tensão'

produzir menor wído,
Do

pois
seu local

seus 'ouvidos
de estudo
facilmente

Enden:çõ: Rua Jogo topes da Silvo, 467
Cidade: Gov. Valadares Estado: MG
Te1.: (033) 221-9063

vai longe, isso é certeza
al)mç&.

pcrcebidu por todos. Por tudo isso e pela sua atenção às
amigas(além é clamo pelos biscoitos de polviho) é que ela
cativou e fêz "quaao amigas do peito"! Agem, ela se eomn
deitando saudades dos amigos, fàs, amores e ao pai, que teia
mais sossego ao atenda o telefone. Valeu RÕ, desejamos a
você muito sucesso!...

pelo quanto,

Endereço: Rua Primeiro de Maio, 118
Cidade: Teixeims Estado: MG
CEP: 36580-000
Tel.: (031) 89S-1223

Endereço: Rua Salva Jmdim, 210
Baixo: B. Monte
Cidade: Barbacena - MG CEP: 36.200..000
Fine: (032)331-7993
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Ellzete Sonxls de Seno
(Lili, Oddte, Zete, Marilac, Liuzinha)

Vocês não sabem o que acaiteceu: por Malilac
passou um disco voador e ela embarcou nnsa viagem em
rumoà UFV. Como boa estudante, estudar ficava difícil:
F«Velho, Festa Baga, Niço topes etc., a pobre se acabava.
Haja pinga! Somente um banho âio pam mallna o sangue
'quase baiana". O problana aa 8 bomba relógio que insistia
em incomoda-lhe o sono, quer dizer, o seu 'abate-papo
notumo', que em uma constaiúe; também ela só iria domlir
'cinco minutinhos", não podia mesmo ser incomodada; e se o
âzessem em "olho roxo"na celta Suas noites eram
abrilhantadas ao som das "músicas clássicas" de Amado
Batida e tantos outius cantores da rádio AM; parte piada,
mas isso só ela sabe faze ban. Por falar em Eaz« bem,
anasava com os bolos de cmoum, sopas de maganão,
inhame, ovos, couve; sem contar o toque especial da pimenta
e, é claro, feiinha em tudo, até no strogono61 E as deves
sobravam para as "visitas" ao pomar, sem deixar de Calar nas
filas do repolho e do leite. Ainda sobrava um tempinho para
"realçar" suas habilidades sociais, ou seja, beba um
vrinhozinho acompanhado de um tim-gosto à moda da casa:
beringela! Olha que nada disso é absüato. O problema era
quando ia até a cidade; se tivesse um cachorro no caminho, ou
ela desistia ou entmva em pânim; se fosse atmvessar a rua,
coitado de quem estivesse ao seu lado, pois ficava com o
braço roxo e dolorido. Não podia vu nh8iém canegando
mala ou levando um tombo; ria por várias horas e o domingo
na o seu dia preüêrído pam uma sessão de risos. As vezes, ela
parecia um pouco çonhsa e batia na porta pam entrar em sua
prupia casa. Odeia o óbvio! Ah! Anualmente ela virou micro-
empresária, coitadinha! Tá eàbricando "sanduíches para
piolhos'. Mas ainda não está atuando no mercado, pois
preocupada com a Qualidade Total, "rnolveu" ficar por mais
um semesüe e aprender Noçõn Básicas de Higiene(culpa do
sistema). É-.comojá dizia Pasteur, 'a soM favonce o espírito
dos prepamdos"-. E como boa empreendedora que se presa,
um bom adminisüador não é por acaso... O segedo está no
sal! Enfia\ a você, garota espüiüiosa, toda 6eliçidade do
mundo e "outm coisa", leanbre-se que, por aqui passou, o
1214 ngisüou!

Denlse Marca Vleln
(Dê, lse, Mamãs-Perereca)

Quem a vê pela púneir, vez e rep"' no seu jeito
frágil e delicado, não imagina do que ela é capaz: passou no
vestibulm alguns meses depois de ter tido um filho. E nos
cinco anos seguintes 6ez o malabarismo de sa mãe, esposa e
estudante, com muita competência, segundo o marido.

Inúmeras vezes üoi vista "entalada" na roleta do
õnibus. com o filho no colo, e em meio a bolsas de baldas e
mochla de material escolar, à caminho da UFV.

Escapou milaposamente de receba o apelido de
'muambeim, dada a sequência que importunava os amigos
tentando vender alguma coisa para equilibra o orçamento

BACHARELAS EMECONOMIA DOMÉSTICA

Dalva Mana Marfins Saback
(Dalvülha)

menina séria e caseira, namorando a distância, por telefone,
Gaitas e visitas espotáticas. Nesta época o Lanches in.

Lembranças e saudades, certamente deixará
naqueles(as) que tiveram o "privilégio" de conhecê-la, e que
dela não se esquecerão.

Vá em dente, você tem o direito de conquistar o
seu espaço e todas as coisas que desde. Estamos apostando
em Você, Sucessão! Felicidades na sua vida profissional,
aâmal, Você merece!

doméstico.
Diz a lenda que, certa tarde, uma cobra en&ou no

quintal de sua casa. Seu mando tentava imobilizar o animal,
sob os gritos de "ai meu Deus!" e "cuidado, Amor!",-da nossa
querida biogrnfada. Segundos depois, o pobre réptil era
decaptado por uma "paulada" desíêrida pela própria Denise,
sob o olhar incrédulo do seu marido.

Nossa amiga deixa a UFV em busca de seu "lugar
ao sol". Deixa também a saudade e de0

companheira, eis que surge em Viçosa, apans como turista, a
Maneirinha de "Beo Orizonte'

Volta às origens não ia da, sn

Loirüiha, alto resoonsavel amiga

também não,
Viçosa-

Vanguarda
exemplo

No iníço, âeqüentadom assídua do Refeitório, não
que ela fosse fà dos cardápios do RU, mas não perdia uma só

uma mesa e outm. Na Paqunoteca e

Suas Amigas.
detemiinação e corça de vontade.

Boa sorte! Felicidades!

paquemdiiüa entre
Sestas do DCE, quando ia, armsava corações e deixava suas

Endereço: Rua Mato Grosso, 498
Bairro Espírito Santo

Cidade: Botim-MG CEP: 32500-000

Endereço: Rua Inácio Mastins, 119A
Baixo Nova Era

Cidade: Viçosa-MG CEP: 36570-000

Endereço: Rua Pedro 11, 210
Cidade: Marilac-MG CEP: 3511 5-000
Aniversário: 15/12amigas a va navios.

Um dia,
conhecimentos culturais, resolve visitar uma exposição no
Centro de Vivência, ao fazer seu pacuíso pelo mesmo

na tentativa ampliar seta

deparou na saída, peças de objetos
identificou-o para suas amigas:
HELlçQP 11bBQI (detalhe: sem
Biblioteca, tentou "abancar'

seu Dercuiso pelo mesmo
que ao ler a faixa,
"Ah, isso é um

acento). Chegando à

colega, pam junta-la à ouça para estudar, porém quando
percebeu que todos estavam olhando e lindo, desistiu e

a

uma m«a fixa junto com uma

percebeu que todos estavam
mudou de mesa Coisas de Caloura...

Supn dedicada aos queridos cachorrinhos(lasmin
e seus quatro filhotinhos), estes são tmtados com toda
atenção, carinho, caprichos e chamegos cabíveis. Ela não é
daquelas que: quem não tem gato, caça com cãol

Percebeu que sua vida estava monótona e devia
mudar de
matrícula, eis que surge no õnibus o seu príncipe encanta4ãg
Apartar daí, resultou em um processo irreversível, tomou-se

rumo. retomar a Viçosa para renovação de
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Márcia do C. Davíd Carvalho
(Mucinhã, Paçoca)

Não é fácil, em poucas palavras, falar de uma pessoa,
principalmente quando está se Calando de uma com tanta
histórias. Pela carinha de menina cometa, ninguém sabe do
que ela é capaz. Esta anjinho adora uma cervejinha,
pinguinha e tal do baralho então, nem se fala,

h4áícia nasceu em São Nliguel do Anta, e alguns
anos depois mudou para a capital onde cona«eu seu príncipe
encantado. Até parece uma Cábula.

Na UFV, 6ez muitas amizades com sua üomla
carinhosa de cativar as' pessoas, mesmo que fosse cortando
seus cabelos.

Sempre üoi íá.cil conhecê-la caminhando na neta,
por causa do seu jeito de anda, mochila Company preta, tênis
branco e óculos escuros(aquele que ela perdeu na farra do
último churrasco de 6onnatura!)

Seu apelido é Márcia "Paçoca", mas de boba
garantimos que não tem nada, não gosta de estudar, pois o seu
carte é ganhar dinheiro com barraca de caipilinha, vendendo
cosméticos ou alguma buginganga. É descendente de Sírio, e
apesar de gostar de jogar baralho, nunca aposta dinheiro.

Os amigos concordam ser uma injustiça ela não
ter desconto e não sa acionista da TELEMIG, já que
colabora muito com a empresa, através das contas altíssimas
dos interurbanas feitos para o namorado em Belo Horizonte.

Agem 6omiada, está perto de realizar o seu sonho
que é voltar pam a capital, casar-se com o príncipe ARLEI e
viver feliz pam sempre.

E isso ai o que Ihe deseUamosl
Sucesso na procissão, felicidades e quando tiver

juntado bastante dinheiro, nos convide para uma festa na
capital !

HHdeul R& Co&
(Baiain, Bdaninha, Podemsa, Bá) l(aria Marca Damiano Teixeim

(Karlinha, Karlita, Karlete, Chiquénüna)

Káüa de Freltn Ladeira

Chegou de Salvador com um jeitinho todo retido
e safado de ser e de viva. Muito Êsteim e alista que é nos
muitos eventosque participou, assumiu divasiíicados papéis,
como: "Amazonas por um dia" na Nico topes, saiu a
cavalgar, embriagada, é claro, numa canoça mulambenta,
porém repleta de podutos alcoólicos. "Ratazana do Leão'
quase se tomando campeã de sinuca, insepamvelmente da
amiga Claudete. "Rainha de rodeio e uçposições
agopecuárias". Em companhia do querido Sr. Euro, marca\'a
presença nos palcos e arenas, tmyando a rigor.

Dividia seu escasso tempo a muitas atividades nos
6uls de semana, com bestas e chunascos. Pmticava ainda
alguns esportes pua manter a bonda, como exemplo:
haltaocopismo, diariamente, e, sempre que possível,
levantamento de peso, sequência de apoio, e, embora o
cansaço, a ginástica Ihe dava um enonne prazer. Provocante e
sensual, virou a cabeça de vários gatos. Entretanto, o que
ficou na história foi o grelo gaúcho por quem o seu coração
bate até hoje. No seu doce lar, junto com suas companheiras
Zita, Gzly, Maura e Ciléia, 6uaam várias concentrações de
momentos importantes, mmo Nico Lopes, aniversários, bestas
bregas, para a qual se vestia à risca. Realmente esta baiana é
o poder em pessoal Já esteve nos bastidores do show do
Sérgio Reis, e, por último, foi até garota propaganda do clip
do Falcão. Várias vezes 6oi apanhada no pomar, onde se
tomou conhecida por todos os guardinhas. EsbanÚando
espontaneidade, foi coordenadora de Eventos da sua
formatura, onde fez várias üêstas e palticiÍ)ou intensamente de
todas, mas hoje, no 6mal da neta, quase uma profissional, tem
planos para seguir estudos na área de sexologia. Uma 'vez
Baiana, sempre safada, sorridente e gente boa. Levará
lembranças, deixará saudades...Sucesso! ! !
PS: Aguarde próxima edição.

Nascida na bela cidade de Viçosa(nativa),
prüneim neta, sua inBancia Foi "incrementada" por "bicas" e
'caprichos'. Também com tanta paparicação, não podia ser
diíêrente.

Vinda de Ubá, a loirinha não oxigenada, chega em
Viçosa de namorado a "tiracolo", malas cheias de roupas e
principalmente lidos, ejá com mil e um compromissos, como
dar aulas de inglês e pintura. Ao piam no solo da UFV,
demonstrava su uma garota séria, responsável e dedicada aos
estudos e ao namoro. Encontlá-la em bestas, nem pensa-.na
biblioteca era fácil de achar.

h4as pensam que continuou sempre assim? Foi só
se entrosar com a tumba ECD/91 e logo, logo revelou o seu
outro lado. De garota séria passou a dar suas originais
gargalhadas. e para completa, laços definitivamente seu
namorado, levando-o ao altar. A partir daí, essa loirinha
dedicada aos estudos se tomou ainda mais ineconhecível,
passou a matar aulas para satisfazer seus maiores dnejos:
comer e dormir...só penusava nisso.

Masmesmo assim, essa CDF que teve todas essas
expenências, menos a de tirar um "C", por ser esperta como
um coelho, ou até mesmo como um verdadeiro "THE
FLASH", não deixou de se destaçm e nem de perder o seu
brilho em sala de aula e no Departamento, deixando com
certeza, ho pensamento dos professores "...eu queria ter uma
filha assim".

No início de sua vida escolar era dedicada e
estudiosa, com o passar do tempo e surgunento das festinhas
com os colegas, passou a exímia decodiíicadora de sinais nas
provas.

Estuda? Nada a ver! SÓ mesmo algumas horas
antes da prova, com total desespero, claro.

Com seu jeito desligado, porém decidido "quando
não quer, não quer mesmo". Um dia na biblioteca resolveu,
por toda lei, retua juntamente com uma colega uma mesa
fixa, para junta-la à outra, aâun de obter mais espaço para
estudar.

Detesta espiar, mas deixa tudo pra última hora e
se desespera à toa "mas eu sou assim mesmo gente'

Fascinada por morenos(bitelo, 1.9Sm), doca,
pudim de pão com anoz e feijão(refeitório) e mar. E por falar
em mar, tomou-se campeã em "caixotes"na praia, se
alimentando de areia com água salgada, fora das escoriaçõn,
\ orou tão empolgada, que viu coco nas palmeiras da UFV.

E o chunasco no recanto? Depois daquela
batidinha especial(abacaxi) que ela jamais esquecerá "vou
ficar calada, acho que tâ ficando tonta gente", tece banho na
pia, sessão de sal e quando viram que não tinha jeito, o
recurso üoi rebocá-la quase sem sentidos para um descanso
merecido. Com ressaca, é claro !

Boa amiga, sempre discreta, disponível e disposta
a ouvir e servir de psicóloga para as pessoas que Ihe são
queridas

Endereço: Rua Ver. Sebastião Lisboa de Andrade, 40-102
Cidade: Ubá-MG CEPA 36500-000
Aniversário: 09/08

Endereço: Raimundo José de Meio, 197
B. Novo das Indústrias

Cidade: Belo Horizonte-MG CEP: 30610
Fone: (031) 383-2187

Temos que admitir que muitos fatos coram
'censurados", mas resolvemos esquecer, porque precisamos
de espaço para registrar nossos desdos de felicidades e
sucessos.

Endereço: Cona. Cézm de Amújo BI. L Apto.
Eng. Velho de Brotam

Cidade: Salvador-BA CEP: 40240-570
Fine: (071) 245-3133
Aniversário: 30/06

101 Sentiremos saudades do dia-a-dia
Abraços das amigas.

Endaeço: Rua Maestro Jogo Salgado, 196
Bairro de Lourdes

Cidade: Viçosa-MG CEP: 36570-000



M6nica Schettíno Ribeiro
(Moniquinha, Monda, Mosquitinho, Moniquete)

M-- s--.:u Rodtlgues Costa
amialete, Gamba, Guete, Mamguete, Pig-mag)

Preãeita de Viçosa, pois conhece todo mundo.
'lande" cidade, onde acontece a maior
Agopecuária do País(segundo ela).

Seu hobby é dormir muito, coma muito, quando
não namora por telefone.

Maca da Rede Globo, não perde uma novela, ela
chom, briga, xinga os aHistas e, além de tudo, acompanha
através do jomal o roteiro semanal das novelas, está sempre
adiantada;

aSorridenn. muito comunicativa, candidata
Veio de um

Exposição
(Margapala,

Soam de Mendonça
(DhdiiiM) Rito de Cássla Narre dos Reis

(Kássia, Kassinha, Kaká)
Campeã das indecisões, lwou duas semanas pam

resolver se deixava Barbacena e vinha pam Viçosa. Após
do Bmsil (Se você,

leitor, olhar no mapa com boa vontade, vai encontmr um
pontinho praz; uma dica: fica colado em Viçosa); eis que
veio para a UFV, com jeito de menina, toda sorridente e

Diretamente do 'TEXAS"

alwmar e desalTumar suas tnalas mais ou menos üês vezes ao
Natural de Taxas City, filha de Xerife, menina de

boa Càmília(dentre de casa), porque na rua ela w Uanshnna.
Já 6oi até "hippie" de pé no chão!

Hoje, "Paüicinha"até o primeiro copo de cervda, e
antes de cair de cima do sapato, afimlando sempre: "tõ tonta
não, getúe"

Durante a visita à Bmsília(Confesso), ficou tão
desnorteada com a cidade pende que combndiu uma kombi
de lotação com serviço de informação, quando o motorista
desta pamu e disse: -Para: Shopping! "- Ih moço, tõ mais
perdida que ocê aqui!"

dia, finalmente foi dnpdada por D. Amélia e veio lutar pel o
que sempK quis: sn economista doméstica. Apontou em
Viçosa City com uma bagagan diria de tainha do Evito, não
esquKendo, é lógico, seu vidro de perfume "aâodisíaco".
Aqui chegando, üoi logo mostrando seus dotes artísticos:
confeccionou uma almofada de cetim roxo, pintando uma flor

Moça responsável, de boa índole, vive preocupada
("coisas de última hora") e sempre atueEada. Quando começa
a Calar, todos se tomam mudos, porque nào sobra espaço pra

sempre de balviga de fora, essa pessoa encantadom.
ótima aluna,Logo se identificou com o culto.

assídua seus
adauiliu um currículo e tanto...

Boa amiga, ia chegando e entrando no 2 19, nunca
morou lá, mas sempre teve a chave. Falava sem para e
adomva as aulas teóricas sobre anatomia humana.

aulas, responsável com compromissos,

vemielha na mesxna. Quando seus amigos viram aquela obm
de arte sobre sua cama, perBintamm logo de que zona havia
sido roubada Bagunceira por disüação e preguiça, nem o
lençol esticava pela manhã. Seus sapatos emm
disfarçadamente mumulados da

ninguém mais se maniÊêstar.
E as músicas? Não tan gosto pam nada, canta

desde "Tónico e Tinoco" até "Eric Clapton'
Consapada como Monumento da UFV, sendo

possível surgir alguma estátua em algum lugar do Campus.
Freqüentadom assídua das "Festas Bragas",

mudando seu estilo

nada.
encantado, só assim pam ela parra de paquerar tanto gato na
UFV, se bem que ela sempre chamou a atenção por onde

embaixo cama, e numa
alguns

Sempre

sobrou
Apesar de estar sempre comendo, sem tempo para

um tempuiho pam encontmr seu pnncipe Menina responsável, não mata aula à toa (só em
casos extremos como bêsta. chapada ou qualqun outro evento
em Teixeims) e ainda musa eleita do oadre da cidade.revolta conjunta , suas atnigas de quarto colocamm

dentro de sua gaveta de cademos.pés deles
apavorada, estudava

de sua
chique pam baranga, e fazendo minto

sucesso com seus modelitos diversificados.
Sentiremos saudades. muitas saudades desta

personalidade tão ilustre. Amiga de todas as hoíu.s, todas

assídua

passou(aquele professor que o diga-.).
Hqe, com uma aliança na mão direita(tanto üez

que consegui nisgar o gato), ela aguarda o dia-.não vai ser
nada de sulpremdente-.depois de tanta teoria no 219. SÓ

para as provas que nem haviam sido
Pna fazer provas às 21:00 h, tomava banho às

Tia coruja(Ramon que o diga!), quantas noites de
Páscoa passou em claro fazendo "patinhas de coelhinho" pela
casa pam alegar o sobrinho.

Grande amiga, companheim de todas as homo,
carinhosa e sincera. Deixará muitas saudades mas acima de
tudo a certeza de sua edema amizade.

marcadas.
18:00 h, com um detalhe: aiTancava quem estivesse debaixo
do chuveiro. Impaciente como ela só, propalava impropérios

mesmo!.

(palawões baixos) caso âtcasse esperando alguém por mais de
um minuto. Isso levando em consideração as horas em que

Atenciosa, carinhosa e muito querida por todos.
Avocê grande amiga, todo sucesso do mundo !

Felicidades!!! Suas Amigasl
se esqueça de mandar o convite.

Sucesso na vida profissional e amorosa com o
Dedé. Oswald, nós do 219 adoramos você e deKlamos toda
felicidade do mundo.

'Amigo é coisa piá se guarda do lado esquerdo
do peito-." do 219 prá você.

pensa naquilo: o casamento, é claro. Cuidado Dindinha, nãoq

chegava adiantada no encomro mmcado.
Hoje, ainda tentando aganar

de

Parabéns, sucesso na vida profissional e amorosa !
Suas amigas!

um namomdo,
N4argarete se despede de nosso convívio, deixando muita
saudade em nossos canções. Sempre nos lembraremos

Endneço: Av. Vigente Alvos, 582/03
Cidade: Muriaé-MG CEP: 36880
Pane: (032) 721-4941
Data de Nascimento: 25/1 1/71

Endereço: Rua Antõnio Moreim Baços, 3S
Cidade: 'lreixeuas-MG CEP: 36580
Fode: 895-1270nossa amiga divertida, sincera e espavmtada. Vai Garma, vai

conquista seu lugar,
Beijos.

que nós ficaremos torcendo por você. Endereço: Rua Pérmio Fialho de Oliveim, 97
Cidade: Teixeiras-MG CEP: 36580-000
cone: (03 1) 895-1228
Data de Nascimento: 06/1 1/68Endereço: Praça Dom Viçosa, 58

Cidade: Barbacena-MG CEP: 36200-000
Fine: (032) 331-1316
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Verá Coelho Aguçar
(Verá, Varinha, Verão; Tiana; Verona; Pemoca; Fera)

Como todos que chegam, não poderia deixar de
passar pelo penengue de se instalar num cubículo, isto, depois
de dias pintando o sete ou o quarto de cinza. Foi quando
sobrou um cartão vemielho pam sua felicidade-.e felicidade
maior 6oi no dia que comprou açúcar na "Casa Azul".

Seus Farás eram tantos que depois de dias
namorando é que 6oi descobrir que Ele era g'lago. Será que
6oi intuição? Já que é de Govemador Valadores, deve ter
pensado que üia pam os EUA, mas na verdade, ele era do
Paraguai.

Rosângela Costa Alv«
(RÕ)

O maior de todos os horas foi quando resolveu
amplia sua peúomance atlética jogando tanafa na pocilga do
professor, só não contava que iria junto e que não teria água
para se lavar.

Não foi só os horas, papéis misaáveis e pemas
tomas que marcaram sua passagem pela UFV, suas
conquistas também: Foi-se o gringo, aparece um alemão,
troca-se por um sitiante, deixa-se uma bicicleta, que serviu
para seus passeios proibidos no calçadão. Troca-se um
fandango e uma bicicleta. Surge os passeios pelas trilhas de
Viçosa, sempre acompanhada de muita aventura carioca.
Agora a bicicleta está ameaçada de ser trocada por outro meio
de transporte, talvez um cavalo invisível trotando ao som de
um benante.

Quem nãs se lembm desta global que em troca de
pintos recebeu um mordida de cachopo, e, com tanta raiva
ficou, que passou a morder todos que por seu caminho
passaram.

Süvane Gnlnnrün Salva
(Sil, Magna)

Nascida no Rio Grande do Sul, "tchê". terra de
gente "buena", na cidade de Pelotas, povo culto, muito
elegante, apreciadores da arte e das "antiguidades" dos
'melhores doces do mundo"(não é terra só de "bicha" não!).

Casou-se com Sérgio Alves e tiveram um casal de
gauchinhos (Marcel e Marina).

Estudou na UFPEL 75% do cubo de Economia
Doméstica, mas sempre pensando no "bem-estar e na
qualidade de vida das famílias", não podia ser difaente, deu
prioridade aos cuidados da sua família e interrompeu seus
estudos para acompaiüar o marido, transferido pam
Concórdia-SC.

Quatro longos anos se passaram(para quem tinha
um ideal à concretizar). Surgiu a oportunidade de concluir o
seu curso, quando o marido fosse liberado para o mestrado. O
marido, por sua vez, procurou inscrever-se numa
Universidade que tivesse o curso para que ela pudesse
concluir o seu.

Chegaram em Viçosa, após 3 dias de xnagem, com
mudança, crianças, malas e Guia.

Aqui chegando, "coitada", mal havia se instalado
no apartamento, descobriu que a '\'oltagem era 110, e seus
equipamentos domésticos todos eram 220v. E não tinha jeito
de mudar a instalação. Utilizar "transfomnadores" em tudo
seria um absurdo! Nova mudança, e para conseguir um novo
apartamento-. e a exploração dos aluguéis? Que horror!

Que recepção! O trânsito de Viçosa: ciclistas,
pedestres, canoças e automóveis não obedecem a sinalização.
E por Calar em sinalização, o que é isto? Nem semáforo não
há. Tudo o que sabia faze era reclamar horas a fio. E o pior é
que todos diziam: -Vá se acostumandol Aqui é assim mesmos
(Para desespero dessa pobre gaúcha).

A você, RÕ, muito sucesso, muitos "pitas" e Kla,
acima de tudo, feliz.

.Chegou com umjeito simpln e cativante, de um
lugar que não existe no mapa! Uma tal de Coluna, não é
ÇQ!!!nl Chegou aqui com o intuito de se especializar em
pica-couve. E uma pessoa muito especial, que sabe cativar a
todos que estão à sua volta. Meiga, simpática, amiga, sincera,
caridosa, humilde e muito ciumenta, ai daquela que se atnver
a olhar pam o seu Moreno...

Foi a muitas üêstas, inclusive quando era caloura,
foi parar lá no Atlético Clube(que isso caloum!). Fez muitos
jantares pam os amigos, criou galos em dente ao alqamento
6eminho, conquistou muitos coraçõn, passou várias bolas ao
redor de uma mesa de sinuca(só saia do Leão ao amanhece),
anasou em quase todas as "Nico Lopes", e en6un encontrou
seu príncipe encantado em dente a um computador. Mais de
uma vez, 6oi domar altas horas, por causa de uma tal
bioquímica(gente, tõ Eêrrada, não passo nessa matéria!)
Ufa!!! Que sufoco. Agem está formando, como sempre chia
de planos e batalhando pam não deixa a peteca cair. Nunca
se esqueça das amigas e, principalmente, de convida-las pam
o casamento.

Sucesso, na sua vida profissional e com seu amor,
aümal você merece.

Boa soro Sil, sela muito felizl

fulesmo com esta pinta de atleta e sem a EQUIPEL
sab«, foi uma excelente PICA-COUVE. Indo para Fortaleza
e voltando sem saber o que se passou no confesso, seu
currículo é elogiado!

Essa menina meiga deixará saudades l
O menina boazinha gente!
Sucessosl Beijos nossos.

Endereço: Av. Jequitinhonha, 388 - Ilha
Cidade: Govemador Valadares-MG CEP: 35020
Fine: (033) 221-4078
Aniversário: 30/01

Nós(Claudê, Oswaldha, Jana, Vá,
Ley, V«a, Dirlene, LÚ, suas colegas do 219).

Endereço: Rua Nelson de Sena, 26
Cidade: Coluna-MG CEP: 39770-000
Fine: (033) 43S-12S8
Aniversário: 08/03

Colegas do Convénio Nestlé.

Endereço: Rua Fuad Chequer, 70 - Apto. 102
Bairro Clélia Bemardes

Cidade: Viçosa - N4G CEP: 36570-000
Pane: (031) 891-4806



Eduardo Torres Ribeiro
(Dada, Dudu, Eduardão)

Clarisse Jade Sampaio Vasconcelos
(Claçlá, Penelope Charmosa, Clazinha)

O nosso querido Dudu(para os íntimos) é um
mineiro da gema, do tipo que vai para o litoral medindo
as palavras para não falar uai. Mas não tem jeito. E tão
mineiro, que de tanto segurar o 'uai", quando solta, fala
logo "trem, sâ, cê bobo e uai" de uma s6 vez.

Decepcionado com o seu fracasso como galã
da Globo, veio de lpatinga querendo estudar. Bom.
estudar e "otras cositas más

Pelo menos, uma coisa ninguém pode negar: o
bicho é estudioso. CDF mesmo. Gemção saúde.

Dos esportes, o pKferido é a natação. Ele é tão
dedicado que faz respimção boca-a-boca até em
afogamento em copo d'água. Sempre com o mais alto
profissionalismo, como manda a lei: sem discriminação de
cor, mça ou idade, s6 de sexo.

A verdade, é que por detrás deste rostinho de
galã de filme americano para adolescentes, existe um
garoto simples de coração, generoso, sempre solícito e
que sabe cativar amigos e amigas, principalmente .

O nosso querido Dudu(pam os íntimos) é uma
espécie em extinção da fauna ufeviana; é o tipo do genro
que toda soam gostaria de ter... longe de suas bilhas.

Eduardo, sucesso!

Oi, tudo joinha?
Mineirinha da capital, chegou aqui quase noiva

e está saindo solteira ('Esta Viçosa!! ').
Veio em busca da sua formação profissional na

'pacata' vida do interior ?!. Aqui chegando, com seu jeito
'jeitoso' foi conquistando amigos, colegas, professores e
moradores.

Alegre e sempre bem humorada, atmiu a
atenção de muitos(e muitas, principalmente) por
colecionar um amplo rol de admiradores e apaixonados.
Pessoa simples e bela, Clarisse foi aos poucos detonando
as estruturas por onde passava. Seu maior problema foi
ser gentil com todo mundo, o que levou "alguns" a
paixões intempestivas, embora não fosse este o seu
desejo.

BACHARÉIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA

Adrinnn Cabral Avelar
(Drika, Dri, Preta, Negaça, Nega)

sobre educação física, simpatia, bom humor, alto astml,
carisma etc.

Dri, Boa sorte e que o sucesso esteja sempre ao
seu lado!

Seu pai, não aguentando mais tanta "ladainha'
deu a ela, de presente, o 'KELFS" - ele, o fiisca; que
passou então a ser seu fiel companheiro. No entanto,
Kelfs não conseguiu ser tão amado quanto sua querida
'NANl"

Vinda de Cachoeiio de ltapemirim, chegou em
Viçosa mais uma capixaba. Com uinla carinha de menina
moça e um jeito de menir dengou, foi se tmnsfomundo
logo numa ãgurinha di6cil. Pm início de conversa não
podia escutar o som de duas notas musicais que já tinha
samba no pé, molejo nia cinUm e um sorriso que ia até
as orelhas. No fundo tudo isso tinha uma pmâinda ligação
com a cútis(coisa de preto, não é nega?). O seu talento
Ihe deu oportunidade de interpretar diversos papéis nas
inesquecíveis Naco Lopes Viçosenses: foi desde freira até
mergulhador, sempre acompanhada da galera da EFI 90.
Em todas as disciplinas do curso ela em uma fem (excito
estatística), chegou a ser modelo de çinesiologia, mas em
nas aulas de ginástica e dança que a nega arrebentava a
boca (e o resto) do balão. Como não podia deixar de ser,
já quase no final do seu curso, andou conhecendo um
maneirinho das penas grossas e aí não teve jeito de voltar
atrás: a preta se rendeu aos encantos de minas. Você que
não teve a oportunidade de conhecer esta figura, peça
informações à CIA, à antiga KGB, à UFV, faça suas
economias durante o ano, vá de avião, vá rem ando: vá
nadando; vá correndo, rolando, mas vá ao Espírito Santo
conhecer a Adriana da EFI 90. Você vai aprender muito

Endereço: Rua Nelson Boreli, 87
Bairro: Otton Marina
Cidade: Cachoeiro de ltapemirim

Fine: «)27) 522-3446

Desde o começo, achavam que ela levava jeito
para charrete, pois sempre que ouvia uma musiquinha
briga estava com sua coteogmfia em cima.

Passou por altos e baixos. Mudou, mudou e
foi mudando, até encontmr um lugarzinho certo, onde
recebeu bastante amor e carinho.

Ao se formar, retorna às origens deixando uma
grande saudade entre admiradores e amigos. Seja feliz,
te adommos!!!
'Nossa, que lua maravilhosa!!!!.....- Clazinha, é um poste
de luz, pega leve!!

Endenço: Rua Imbuir, 529
Bairro: Horto
Cidade: ]patinga - MG
Fine: (031) 821-3885
Aniversário: 09/07

ES CEP: 29.300.

e

Endereço: Rua Francisco Lobo, 667
Bairro: Esplanada
Cidade: Belo Horizonte - MG CEP:
Fode: «)31) 461-9409
Aniversário: 22/05

30280-080

34



Fabiene Ventura l\carinho
(Azeitona, Gordinha, Os çanetão, Primeira Filha)

Mau Slvdra Peneira
(I'nnhão, Bam, Bamvilha, Mantilha, Soneca)

Nawida em Pedm Dourada(ou seria Pedm
Lascada?), 'Cidade' considemda ponto turístico, pois fica
localizada a aproximadamente l km do üim do mundo.
Considemda na cidade como uma privilegiada pois foi a
primeira Doumdense a tomar coca-cola gelada .

Aqui na Universidade Federal de Viçosa
(UFV) chegou çom pinta de quem não queria nada, mas
logo logo começou a conquistar o carinho da máfia e
rapidamente já estava se sentindo em casa.

No último ano de curso picou mais conhecida
como a primeim dama, desfilando na bicicleta do ano
'desvio de verba", sem contar os novos trajes da última
moda, sempre curtíssimos.

Inocentemente foi flechada por uma melodia
em que o 'Tom' vinha da florista. E agora deixando de
cumprir seus deveres cívicos e de primeira bilha, troca as
Pedras Doumdas pelo rio São Francisco.

Fabiene, apesar de fürona, sempn presente nas
nossas festas e confllsões. Sensível como ninguém, mas
sempK pnocupada com os amigos, tentava ajuda-los com
seu somso sempre meigo.

A barriguinha ptublemática aparecida nos
últimos semestres é resultado dos bombons da caixinha
azul que resolviam todos os seus problemas.

Pastel, Lu Val, Magreza, Drica e Feri.

Essa maravilha vai deixar saudade! Mam
Sempn se destacou em tudo. Quando criança, cnsceu
com a velocidade da luz e se tomou essa bitola que todos
conhecemos. Como se não bastasse, adquiriu o púmio de
pataca da Família. AÍ Mala nsolveu embarcar aqui em
Viçosa e tentar o vestiba pam educação física! Não deu
outm, Mam passou em primeiro lugar. Competente em
tudo que fez, ânus viajante como balão nas aulas, todos
ficavam abobalhados com os resultados das provas!!! Õ
poder!! !

Mam se identificou muito com a cidade,
principalmente por saber que encontraria aqui uma irmã-
gêmea(qualquer coincidência é pura semelhança).
Definitivamente caiu nos look's! Se tomou piolho do
Centro de Vivência(velhas épocas), gimdom oficial de
cabeça nas suas várias coreogm6ias. Competidom alto
nível no campeonato de palas, além de se batizar baiana
de alma. Nessas caminhadas a procura de emoções, Mam
w deparou com várias 'espécimes em eninção', e como
sempre foi de coração bom, adotou vários em sua agenda
do comção.

Eh, esu mamvilha vai deixar saudade! A
galera que fica e a galera, que com você também está
indo, desdém muita paz, sobe e toda felicidade do
mundo. Pam a amiga mais irmã que uma pessoa pode ter,
confiança!! !

IZu lldwa FSalbo Femdra Soans Jailza AlaHcar da SITA
(Jâ batam)

Com o pseudónimo de Jâ, a baiana, desenbana
em Viçosa 'décadas" atrás, o bicho-grifo mais careta.e
mais poria-louca jamais visto. Cheia de alas e muita
malhação, não bebia, não fumava, até conhecer os amigos
certos. Daí pam a fonte foi s6 gandaia, rock-toll e vários
pmgmmas de índios. Quem esteve com ela nesses asilos,
só tem boas recordações e vontade de repetir a dose. Nos
bares da vida. nas rodoviárias. sítios etc., d6 dava a Jâ.
No DCE ... Património histórico de paqueras, picuinhas e
brigas. Como toda baiana, adom rodar a baiana, soltar os
tamancos. Seu lema: Mate a cobra e mosto o pau.
Saudades Jâ. Saudades de todos os agites, tristezas e
alegrias compartilhadas. Mais saudades ainda do seu
Diplominha chamado Gabriela. A tetra é ndonda e numa
dessas curvas a gente se esbarm. Sucessos e muita sorte!

Diretamente de 'Terás', chega aqui em Viçosa
esta pessoa encantadora...

A princípio, ainda caloura, não faltaram as
famosas olhadas indiscntas pam ela, lógico, também com
tanta simpatia, mas ... qual não em a surpresa ao prestar
bem atenção na wa mão esquerda.

Durante todo o curso ela se deu bem, assídua
às aulas e muito nsponsável com wus compromissos.
Mesmo com a vinda do Custava(o gatinho dela), Eliza
com todo ucri6cio e o comção apertado(deixar o ãho
pam trás nio é nada fácil), ela uía do 'Taxas' e vinha
pam as aulas(wm dúvida, de vez em quando ela dava
umas voadinhas mas logo pousava).

Cinco anos se pasumm e hoje ela está pronta
pam enfnntar a vida profissional com muita garm, diga-
se de passagem, na área de desenvolvimento humano,
aõnal ela é chegada em uma creche. ..

Eliza, muita sorte e sucesso é o que n6s Ihe
desçamos e, se montar uma enche, não esqueça de nos
contratar!
Felicidades! . . .

EndeKço: Rua da Pituba, 195
Bairm: Bela Vista
Cidade: Teixeim de Feitas - BA CEP: 45995-000

Endenço: Rua Bom Jesus, 139
Cidade: Teixeims - MG CEP: 36580-000
Fode: 895-1 152
Aniversário: 09/08

Endereço: Rua Luiz Viegas, SI
Bairro: Centro
Cidade: Pedm Dounda - MG CEP: 36847-000
Aniverürio: 17/06

Endereço: Av. Dr. José Neves: 326
Cidade: Rio Pomba - MG CEP: 36180-(DO
Fine: (032) 571-1326
Aniversário: 02/03



Tida Mitraud Vieira
(Mana Aparecida, Tid's, Erotildes ou Tida Erótica

Dize, Xulé)
Raquel Mana de Abriu Pinto

(Lindinha, Poderosa)
Mana Apancida apareceu aqui em 1989 e até

1994 ela só quis apaKcer. Partia um anjo, loirinha, que
acabou caindo nia TQ pelas mãos da Dindinha. Acnditem
n quiser mas naquela época ela não bebia e nem comia
com farinha, mas wtnpn estava 'doida' com os tais
'portes psicológicos'. Esu faw de abstinência não durou
muito, foi quando enan)orou-u com o tal rock-toll,
encimou Heleninha Hoitman, fazia malabarismo na
fonte no leão, pagava muco e en nlamoradeira!. Apesar
da ditadum que rolava na casa, no seu mundo - o quarto -
nada em proibido; proibido era só arruinar o quarto. Tem
uma força de pensamento enorme e com a alada das suas
capangas, raptou violentamente um cavalo e dá-lhe
Mansa Monte(Beija eu, beba eu...). Como dizia; homem
não precisa ser bonito, tem que ter um tnm que puxa, e
nessa adquiriu alguns canhões pn cojeção. Arriba a sorte
toda semanla, na Tece-gemia, quer sombra e água fosca e
ainda é üa do 'topa lido por dinheím', seu sonho em
ganhar um aviãozinho mas aviãozinho mesmo, s6 na
época que entrou pio AA(Amada Amante) e esteve
confinada por um bom tempo, apenas nas 'tmnsações
apesar de toda essa ambição, é tida como boa pessoa,
mansa mas boa pessoa. O curso pra ela sempre foi tudo,
seu nome em estudo mas a escrivaninha em guarda-roupa
e hoje em dia é móvel de adomo. Mana ApaKcida tá
contente, vai formar, trabalhar com lazer, recreação,
festa!!! No momento, n6s aguardamos ansiosamente seu
sucesso, seja na venda de rifas, muambeira ou como
profissional, na verdade, a gmnde expectativa gim em
tomo da sua pousada na Bahia, sempre aberta aos amigos.
La gamntia soy jo!

Era uma vez uma garota recém chegada a Viçosa
'perenca", com toda pose de quem pisou em terras mais

distantes do que essa. Na verdade, ela andou dando uns
'pulinhos" pela Austrália, mas resolveu dar um salto

ainda maior ao vir cursar Educação Física por essas
bandas e por aqui emprestava sempre o seu cademo, era
aluna aplicada, e às vezes brava, muito brava. Até que ...
apanceu um homem pam amansar a 'fera'. Amansou
muito e está quase no ponto. Aliás, falando em ponto esta
em a palavm chave quando provava uns golinhos de
vinho. Ria muito, muito ... porém sempre falava nunca
mais. nunca mais!!! O outro lado da história que poucos
conhecem é que essa ipatinguense veio mesmo, dente
outras coiros, pam metmlhar seus professores. Qualquer
que fosse o assunto, lá estava ela com suas petBuntas.
Mas o que ninguém entendeu mesmo foi sua repentina
peida de peso. Dizem as 'más línguas', que.o amor faz
essas coisas e que a razão'em Óbvia. O fato é que essa
menina danou a comer frutinhas e biscoitinhos'em aula
para compensar o gasto enetBético e repor as calorias.
Vale lembrar ainda, quc nesta etapa de sua vida apareceu
um lindo füsquinha e sua intrépido motorista zigue-
zagueando pelo retro da UFV(Vocês não viram algo
parecido com isso pelo ntão?). Que desperdício pam a
fórmula Indy minha gente, vocês tinham que ver!!! O que
importa mesmo é que ela venceu esse G.P. da UFV,
muitas alegrias nos deu e muitos prémios irá conquistar de
agora em diante. Seus amigos ficarão aqui na torcida e na
certeza de sua vitória. Uma excelente tempomda para
você Raquel!!

Mansa Fu Bd- ú da SITA
(Poderosa, Mary Popins, Marisco, Flor da AfHca,

Fanústiço)

(Simoninha, Faísca, Preta, Baixinha, Lat6ia Jackson,
Mucuna, Capota)

Smone Mobüia Uva

Tem base não!
Esu expressão passou a fazer parte do nosso

meio após a chegada de figura tão ilustre. Vinda de 'Prá
lá de Minis'(opa Para de Manias), essa menina logo
deixou sua mana ao Ktrucar quem a incomodava com um
estrondoso 'tem base não', mas o que não tem base
mesmo é o que ela é capaz de fazer com uma bola de
volcy. Tricampeã consecutiva do JUVS representando o
seu curso, foi comparada com jogadoms famosas, essas
últimas tiveram menos concorrência quando "Mansão'
resolveu trocar as quadms pela universidade. Mansão pam
uns, Poderosa pm outros(lide «us dotes físicos) ou ainda
chamada por alguns admiradores secntos com Mary
Popins e Flor da Áfnca, gosta de dançar e curtir a noite,
principalmente na Gins, uma superboate de sua terra
natal. É também conhecida como Nega Podemsa pelo seu
jeito clássico de andai'. Adora uur vestido de preferência
longo, rachado até em cima, até faz lembrar uma daquelas
black estar da música pop Americana. "Mama Mia' é o
que dirão os italianos quando essa moça aparecer por lá.
Aliás, a ltália é o país dos seus sonhos. O que será que a
ltália tem? a resposta s6 ela, 'Mansa" poderá nsponder.
Os cantatas já estão firmados, espemndo apenas a sua
confirmação, a qual está dependendo de umas aulas de
culinária italiana, pois 'habla' italiano ela já aprendeu.

Quem a ~conheceu sabe que o mstm deixado
por ela marcou a todos, e com certeza estaremos lá no
aeroporto para o 'tchawzinho", mas certos de seu sucesso
e retomo às termo 'tupinikins'. Caso' 'opte por ficar
muitos serão aqueles ataídos pelo seu "tem base não'
Aliás eles já existem aos montes na UFV.

É o poder minha gente!! !
Valeu Marisaaa!! Seus amigos Jogo, Seqinho e

Edson.

Capixaba com ginga, sotaque e moleza baianla!!
Quem te viu e quem te vê...
Chegou em 90 e mais parecia uma bonequinha

cheia de adenços e bem 'patricinha'. De cam encontrou
sua imiã fêmea e uma tumu nota 100 que logo já
apelidou a dupla 'faísca e flimaça'. Daí pra lá, foram
muitas festas, muitos fatos e fotos; onde ela com jeitinho
de moleza attiosa sempre chegava tomando-se amiga de
todos, lançando faíscas por todas direções; e numa faísca
perdida acabou por fazer uma "Vítima Castelense'
Pmnto! daí sua mula ficou amarrada por muito e muito
tempo.

A noite era algo que ela mais gostava, pois
nessas horas é que a bat-gata aparecia para o seu pingüim.
Até que encontrou a sua verdadeira bat-cavema a "RPM".

Sem saber do risco que corriam, quatro
mineims acolhemm esta preta e presenciamm alguns
episódios inesquecíveis, como 'o mergulho' na Naco
Lopes em 94, o qual por forças maiores ela não conwgue
se lembmr.

Cnsceu nestes 5 anos que nem bolo no tomo e
virou gente gmnde, querida e miilitante. Soniso
escrachado e choro fácil era sempre amiga nas crises; que
numa dessas fez apaixonar-se pelo: 'Movimento
Estudantil'... e como o charme de uma executiva, acabou
por conquistar seus 'agregados
Por llivn e espontânea pressão seremos obrigados a
admitir que a Ed. Física e a RPM jamais seriam as
mesmas sem a presença desta baixinha de voz dengosa e
encanto de menina. Valeu gatinha!!!

"Ah! sim!', 'Então tá", "Pois'...! você e o

nosso amiguinho: 'AJax'(seu hsção bmnço) vão deixar
uudades!! !

EndeKço; Rua Campinas, 620
Bairm: Venezal
Cidade: lpatinga-MG CEP: 35 164-254
Fine: (031)821-5396

Endereço: Rua São Benedito, 87
Cidade; Ouro Pato - MG CEP: 35400-000
Fode: (031)551-1282
Aniversário: 09/05

Endenço: Rua 15 de novembro, 755
Bairu): Praia da; Costa
Cidade: Vila Velha:;i ES CEP: 29 100-03 1
Fome: «)2'D229.6352
Aniversário: 23/06

Endereço: R. Frei Henrique, 558 -Baixo: São Francisco
Cidade: Para de Minas - MG CEP: 35661-168
Fode: (037)231-4492
Aniversário: 24/1 1
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Wlnder Alexander de Moura Meio
(B"l 100)

O apelido Ban 100, Físico doido, chegara an
Viçosa inocente, de novo, 6oi ampamdo pela Mulher do 3.
Mas na vaidade o sw lande amor era a Mc. Laine.

Egudava a noite inteira(CDF) e só parava pam
assistir a Seda SeW e o Made in Brazil. Não podia vn uma
Playboy que ia tomar banho.

No canpiiün do Pós começou como atacante
(mas pelo jeito mimvra a lagoa) e por isso vohw pam a
densa). Lá ele fazia gol, mas contra

Partem um üHnuxmito "físico" grande e unilbrme,
espantam as meninas can quan ficaxu Trouxe pan Viçosa
wus 3 irmãos: Xaox reduzido, Kid ligeiro e sua imü. E diga-
se de p#sHpn qu imü.-

Tlatavla dos 3 como filhos, mas sempK m Leão
após as 23:00 hs tanta scu camparizinho com gelo.

ANUI o imvimento sepamtista, mas quando
cazinhavpx soziiüHa, a nnsma caca que editava as leBimes,
es6epva o calcanlw(talões cía carro pan o jantu} Fazia
um cabe can pipoca todo sábado a tarde nos jogos do

BACIL4REL EMFÍSICA

De tão cslixyldo, deve ir direto pam o M«ndo.
Mas nnmn à distância loas o rnordarão. Mas ainda assim
w (Mc. Laine) o aan né!!!

End:teço: Rua Baiedito Valadnes, 227
: Caüio

Cidade: Tarummm - MG CEP: 3S140-000
Fan: (033) 233-1385
Ani o: 06/02
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Céllo Norblnto Tarei
(Celiota, Lagartixa, Elvis, Talalarga, Beijoquinha da Esnla)

Celiota iniciou sua vida academia no primeiro d)uriasco da
lido, onde, muito Kligioso, tentou imitar o Papa e beijou o
chão. Nesse churrasco, se revelou um maníaco sexual
pervertido, lxomovendo um sensual strip-tease e íwebendo
como prémio 100 ml de doce no hospital loml.
O seu amor pelo chão durou até a Nico topes de 92, quando
Foi pego em pleno ato sexual com o chão(falando o pinto) na
pinça Siviano Brandão.
Tinha o poder de encantar as gordinhas com seus strip-teares.
No auge de sua caneim no clube das mulheres, provocou o
assédio de uma & espnial, que o abanou, apesar da sua
&ustada tentativa de alga. Nessa noite o inocenü hélio
chegou em casa todo sujo de lama e sem sab« o que tinha
acontecido(o que não diãcil de imaginar! ! !)
No camaval de 93, no auge de seu apetite sexual, resolveu
brincar de ioiâ com uma mulatinha que estava rebolando na
sua dente, puxando-a pela lxesilha da bennuda e fazendo
loucuras.
Devido a sua letra horrível, seu nome em trocado por todo
mundo, sendo diamado de Corça, Noíbeito Tereza, Cera,

Outm peculiaridade era chegar na sala de aula com o cabelo
lambido e um topete enomle, originando o apelido de Elvis.
Depois que começou a namoiu, virou o recordista mundial
de beijinhos pa minuto.
Hoje ele sabe que o importante é seguir os seus sonhos-
Fica assim então, Celiota.

etc

Blev Ribeiro de Almeida
(Tio Bley)

Depois de uma vida lupa agitada e repleta de Rock'n'Rola no
Rio de Janeiro e etn JF, nosso amigo Bley tomou uma atitude
inteligente e responsável de vir cursar infonnática em Viçosa.
Logo que chegou, üoi fazendo landes amigos e mostrando
muita competência nos estudos. Também tinha como ponto
forte o dom de toca vários instwmentos(violão, guitana,
bateria, flauta, garrafa de cerveja etc.), animando a galera nos
churrascos da Indo.
Ele teve muitas aventuras em sua vida e curtia os momentos
ao máximo enquanto estava solteiro, mas durante o curso 6oi
flechado por uma gata e se tomou um mpaz responsável, e
um pai de família de respeito.
O velho Bley cultivava na sua horta vários legumes e
verduras, mas o seu maior cultivo é a barriga. Suá que vem
outro fila por aí, Tio Bley?

BACHARÉIS EM INFORMA TECA

Endereço: Rua Monsenhor Gonzalez, 481
Cidade: Manhuaçu Estado: N{G
CEP: 36900-000
Te1.: (033) 331-121 S

Ângelo Pascoal Maças de Sousa Filipe
(Filas,Mwangolê)

Endereço: R. Antonio F. de Caslilho, 163
Bairro: Nelito Soares
Cidade: Luanda País: Angola
Fine: (002442) 36-2 1 13

Endereço: Av. Domingos Albino Dadalto, 1 13, IBC
Cidade:Cachoeim de ltapemirim
CEP: 29300-000 Estado: ES
Te1. : (027) 522 3790
Aniversário: 27/1 1

Este angolano veio desnorteado da AÊica em 1989 trazendo
toda a família para Viçiosa. Ficou altamente impressionado
com a tecnologia local promovendo suas mudanças sempre
nas caraças. Logo na sua primeira falta(e foram muitas),
ainda inexperiente não resistiu à duas cen'as e caiu no sono
em pleno chão da cozinha. Depois de dois anos de adaptação,
resolveu voltar a seu país e depois de um ano, retoma .a
Viçosa já mais tai'imbado no gole. Não perdia a. oportunidade
de tomar uma ceava nas festas, nem que precisa-se pular a
janela e sair escondido da patroa. N4uito inventivo, nosso
amigo angolano veio com um kno'tv how ptopno para tomar a
cera.ela e novas idéias, como ele mesmo dizia: "o negócio ê
um processo na mão e outro na boca
Sua l,,ida escolar foi sempre muito reservada, quando todos
estavam saindo do laboratório ele chegada com seu whisky
inseparável, e quando todos chegavam(de manhã cedo) ele
saia com tudo pr(t)cinto.
Já bastante escalado no jeitinho brasileiro, esperamos que
nosso amigo tenha bastante sorte no seu regesse a Argola, e
que guarde bastante lembranças de sua passagem por aqui
Valeu Angelo.
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Elbson Moleira Quadros
(ELBIS, NEGO ELBIS, BOQUINHA BONITA) Fáblo Noguelra de hãllanda Filho

(Balbacena, Mirmdela, Mirandouciou, PDB, Playboy)
Eduardo Pares da Silvo

(Tchumitchu, São Jorge, ScoobyEdu, Maurício, Zé Mané)

Lá xem o nevão, cheio de paixão-. Chega Elbis, mais um
baiana na Perereca. Passou batido pela "Casa dos Anhos" e foi
parra na "República dos Monstros" onde, ao som de Raul
deixas, conquistou a simpatia de seu colega de quarto: um
minerim intruso na Rep dos Baianos.
'Boquinha Bonita", iniciou sua vida acadêmica com o I' litro
de bacadi da República. Um dos mais animados da turma,
era tão sistemático que até os seus portes eram pro©amados.
Passou rapidamente de 4 copos de cerveja para 8 @naíàs("I
need a copa"), só não podia rir que desmontada, apelava então
para as pilastras, árvores e os ombros amigos, em especial, o
do amigo bÍarlitos, seu companheiro de porra. alas nada que
uma aguinha não pudesse resolver.
No banheiro, cismava que sabia cantar e todos tinham que
aguenta sua voz de tenor depois da guerm da Ruanda, além
dele nunca acertar a letra das músicas. Sua auto sugestão em
'Chegou o Macho!". Não sabemos se ele já resolveu o
problema, mas com o tempo ele se convence.
Líder nato: esforço, capacidade e otimismo são características
suas. Na Universidade, üez todos os cálculos, inclusive cálculo
renal le 11. boas o que se pode esperar de um camamda que
não entende sua própria dúvida?
Ideologicamente de6mido, sempre afirmou que "Tudo vale a
pena quando a alma não é pequena'. AÍ Negro! Sentiremos
muito a sua falta. Abrasão e "Viva a Revolução!'

Fábio Augusto de Santana Silvo
(Baiana,Bob,AS=Anti-Social,Smote)

Saído das filmagem de Top Gun direto pam Viçosa, não
perdeu seus instintos militarem domiindo sempn às 10 da
noik. O toque de despertar, pela matüiã em dado por seu
cuco biológico sempK às seis e metano re6êitório, mastigam
quwenta e sete vezes anta de engolir, e em invariavelnKnte o
último a temiinar. Pam masti©r tanto, eeinlava durante à
n;oito em sua mamvilhou ponha de cameirinhos. Honrando
sus tema na=tal, em o único que Cozia sóbrio o que os ouüw só
faziam bêbada, e quando bebia ãcava sóbrio. O auge da sua
sobriedade acontewu no chunasco da indo,quando nadou no
lago de calção bmnco, deixando siu caem azul à coma,
demostrando o quanto ele era cnxzeirense. Aliás , é o anis
chato dos cnizeirenses, comemomva até lateral. Com o
deconer do tempo, 6oi perdendo a noção do perigo e passou a
sacanear todos os profnsores, alunos e funcionários que
encontrava pela dente. Conhecido como o pior cantor de
todos os tempos( só conhece üês notas musicais), sempn
começava a cantar dizendo " Everybody sine now! '. Sócio da
Cemig Telemig e dos Coíveios, vai entra pan o limBO
Guinnes dos recordes, atingindo a maiea das cem cartas.
Além de escrever cartas, seu outro hobbie é cola adesivos em
todas as portas da República. Tem uma verdadeira
compulsão. E incrível! O cara vei e cola Mas ele sabe que o
imperante é seguir os seus sonhos. 'lliis is mon than wuds ...

Quando chegou em Viçosa, Edu era conhecido como
homem que andava com o Batman. Foi o primeüo Robin da
história.
Andava sempre alinhado e virou até sinónimo de mauricinho

0 Foi o calouto que mais se destacou nesta universidade devido
à sua mochila cor de rosa choque. Chegou em Viçosa com um
bigodinho mexicano, andava pisando em ovos e menstniava-
se laalmeilk.

Atleticano confesso(ai, ai, ai) teve mesmo é que começar a
beber, che@ndo em casa sempre embriagado quando tomava
um mpo d' "vda
Foi presidente da C.A de búormática quando ao 6uul o C.A
tinha pedido até a sede.
O Baiano trata-se do cidadão mais preguiçoso da república. É
o único amigo gente boa que não se pode contar com ele.
Apaixonado por uma gordinha e não correspondido, despdou
suas fantasias no umbiguinho de uma colega. Por fim
animou uma namomda, mas sua maior diversão nessa época
emjogar bola e tocar violão. Valeu Baiano! Fica assim então!

eduardinho. Por andar sempre tão eduardinho, atraía
atenção du jabiracas do lugar, mas como um bom São Jorge,
se defendia dos ataques dos dmgões. O auge do seu
mauricismo foi quando ete caiu no Leão(sóbrio), virou uma
cambalhota e levantou como se nada tivesse acontecido, sem

a

auge

amarrotar a roupa.
N.fas o Perfeito também tinha seus dias de pobre mortal.
Todos se lembram da Noite da Perereca em que ele bebeu
demais e passou a besta toda dormindo nas arquibancadas do
ginásio, apesar de ele até hoje não admitir que estava bêbado.
Com um ninho de passarinho na cabeça, toda vez que ia
cortar o cabelo, voltava com o cabelo igualzinho e dizendo
Aquele pombo cagou na minha cabeça!".

Ultimamente, porém, depois de quatro anos comendo Game de
bode no bandejão, Tchumitchu está revoltado com Viçosa.
Tudo para ele é ruim e todo mundo é Zé N'lané.

Endereço: Rua Santo André, 43
Baixo: Concepção
Cidade: ltabuna - BA CEP: 45.600-000
Fone: (073) 21 1-3802
Data de Nascimento: 24/03

Endereço: Rua São Mateus, 1 175
Cidade: Juiz de Fora Estado
CEP: 36025-001
Tel. :(032) 232-1284
Aniversário: 13/06

N{G Endereço: Av. Caitité, 2351
Cidade: Vitória da Conquista
CEP: 45 100-000 ESTADO: BA
Tel.: (073) 424-1823
Aniversário: 16/02

Endereço:Rua Cel. Calos José Sá Fortes, 57
Cidade: Baibmena CEP:36200-000
ESTADO:MG
Telefone: 331-2149
Aniversário: 02/06



Flávlo Vleln Pontes
(Boquinha, Joes)

Juliana Gama Chaves
(Ju, Juju, Romã)

Mana Lúcia Sobres Bento
(Malu, Morte e Vida Severina, Selestrina, Luzinha)

Único nativo a latiu no Guisa de infomiátim na Dama de
1990, Flávio desde cedojá mostrava sinais de esperteza ' 6oi o
único caloiro da tumn 'a não ter os cabelos cortados - fato
que provocou a nvoha de todos os colegas, .com o
conseqOetüte escalpelamento por paio dos próprios crioulos.
Viçosense assumido, Flávio sempn sonhou em ser um
lande Engenheiro Agrícola Contudo, na época do
vestibuln, este gamto, que sempre gostou de desaâos, não se
sentiu motivado em concollu a uma vaga em um curso pouco
concorrido. Escolheu então o curso de itúormática, um dos
mais concorridos da UFV. E como não poderia deixa de ser,
$oi aprovado nos primeiros lugar, e desde então se tomou
um adicionado em in6bmiáüca.
Apesar de Viçosence, Flávio sempre 6oi supn gente. boa,
fazendo amigos por toda a paire, e nunca arranjando
confusão. Ban, quase nunca -. Os seus amigos do curso
jamais esquecerão o salseiro arrimado pelo menino no
chuiTasco de inübmlática de 1993. Alé hoje não se sabe muito
bem porque que, depois de bebé um pouco mais, nosso
amigo resolveu assassinar um colega de curso. Foi necessário
muito tempo até cmvaic« o pacífico Flávio a mudar de
idéia.
Outro episódio interessante na vida acadêmica de nosso
amigo aconteceu na fêgta dos formandos de informática
depois de beber alBimas doses de cerveja, Flávio resolveu
experimenta um salgado - só não contava com a ação
bombástica de uma azeitona camuflada no tal salgado. Moral
da história ; Flávio de repente se isolou dos amigos, que,
sentindo sua falta, foram procura-lo. Depois de alguns
minutos de nipectativa, Boquinha $oi enconüado d«matado
no soem chamando o amigo Raul a todo momento. Mas tudo
bem, depois de cinco dias ele já estava pronto pam outra.
Agora Flávio está se $omwido. Com certeza deixará muitas
saudades em todos os amigos que 6ez durante o curso. Mas
fica a grande dúvida ; Flávio ãmalmente deixará sua querida
Viçosa? Quem viva verá. Valeu Flávio, seus amigos te
desçam toda a salte do mundo !! !

Vinda da grande metrópole Alegre, sempre honm o nome da
cidade. Nunca passou mais de cinco minutos sem rir. Além de
pilotar muito bem o Bugue(nunca bateu num posa), pilota
um fogão com muita perícia, apesar de alguns problemas com
o macarrão.
Desde o início do curso, já chamava a atenção pela intimidade
que tinha com os computadores. Quando um programa não
funcionava, a Ju falava : " Vai filhinho, vai filhinho l
Todos invdam a sua técnica apurada de descer a escadaria do
Recanto das Ciganas deitada. No dia seguinte ela sempre
tinha um machucado novo para mostmr. Descobriu na cerveja
uma fonte de etema juventude. Toda vez que bebe, a Ju âca
igual a uma criança, não fala coisa com coisa e logo começa a
chomr.
Muito tímida, toda vez que a atenção era voltada para ela na
wla de aula, passava de cara-pálida para pele-vermelha em
um segundo. Seu rosto ficava vemielho como uma romã.
Juliana sempre foi muito ligada aos asilos(principalmente os
da TV). Há inclusive uma tese de cosmólogos da comunidade
baiana de que o seu umbigo é o centro do Universo.

Viveu seus tempos áureos no Colégio Universitário, on;de teve
a oportunidade de conhecer pessoalmente o lato, durante uma
aula de biologia.
Pouco antes de entmr para a UFV, conheceu um tal de
Severino, que simplesmente descambou os nlmos de sua vida.
Foi aí que começou a viver a sua "morte e vida severina" e
nascia, então, a Mana Lúcia que ia prestar vestibular para

Já na UFV, chegava 20 minutos atrasada em todas as aulas:
Adivinhem por que motivo? Mas para a Mala isto não foi
problema. Apesn de chorar, e como chorar(pois Ja sattt aos
prantos de algumas provas), dizendo que "levou feno", na
amai do período era só A Talvez toda a sua inspiração na
hora das provas se deva aos muitos beijinhos que recebia,
durante as aulas, pelo vidro das portas do PVA
O fato mais vexaminoso ocorrido em sua vida acadêmica foi
quando, num churrasco, tomou "o maior porte", e conseguiu
chamar o "RABI" e o noivo o mesmo tempo. Porém, a Malta se
degenerou, e diz agom que porte como aquele, nunca mais! ! !
E isso aí Luzinha! Vamos sentir sua falta!

Indo

Gilda Aparecida de Assim
(Gordinha, Gilllllda, A OuU% Gildinha de Jesus)

Gilda é uma mulher que mom na Baixada Viçosense.
Ninguém podia imaginar mas a Gilda mama como ninguém
Ela rejeita o copo e só aceita o mel no gargalo.
Gordinha, a Indo simplesmente te ama!!! E ela sabe muito bem
disso!
Quem düia, heim Gordinha?! Que mudança radical! Aquela
menina Santa e Recatada que entrou na Infonnática e
aquela... que saiul O que será que te perveteu? Os homals da
Indo?! Três, e um dente quebrado. Guarde bem este número,
viu dona Gilda, pode ser seu número de sorte!
A Gilda passava os amais de semana no laboratório,
angustiando o namomdo. E, sobretudo, a Ga número l(e a
única) das piadas do Macro. É isso aí, Gildinha! Tudo de
bom pra você, pois você merece!

Endereço: Rua Cristóvão Longuinho Santana, 7$
Baixo: Fátima
Cidade: Viçosa Estado: MG
CEP: 36570-000
Tel.; (031) 891-531 1
Aniversário: 20/06

Endereço : Condomínio ACAMARI - casa 110
Cidade : Viçosa Estado : MG
CEP : 36570 - 000
Tel.: (031) 891-2283
Aniversário: 05/06

Endereço: Rua Antõnio Feneira Mandes, 20
Bairro: Centro
Cidade: Viçosa
CEP: 36570-000
Tel.: (031) 891-4335
Aniversário: 16/04

Estado: MG

+

Endmeço: Games Barbosa, 644
Cidade: Viçosa Estado : MG
Cep : 36S70000
Te1: (031) 891-2253
Aniversário: 30/01

Centro
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Paulo de Queiroga Milagres
(Paulão, Paulo's in The Night) Remato Capobiango

(Renatum, Paquito, Nervo, 00-NADA, Ganso, Tanayura)
Menino tímido, ubaiano, que começou sua vida em Viçosa
cantando e tocando seu violão, e desta forma impedindo que
os vizinhos do Pós pudessem dormir em paz. Paulão, nosso
amigo, não se sabe se por saudade da família ou por algum
amor secreto não conseguia passar um 6mal de semana sequer
sem retoma à Cidade Carinho(Ubá) para ncobrw

Do senote pam o mundo, a vida de Renatum
mudou quando ele saiu da roça pam mora na meüópole
Guiricema City. Nos tempos de Coluna, junto com seu amigo
Halley, aa assíduo ítequentador dos pomares da UFV. Mas
em seu último ataque às mexericas, acabou conhecendo o
serviço de vigilância. Nesta época ele participou de um
concurso de miss gay no Coluna, com o nome de gueím
"Capozina Mamiá'.

Já mloum, no show das Paquitas, Foi escolhido no
meio da multidão para brincar de cabra-cega com elas. Mas
no 6mal da brhcadeim acabou confundindo uma Paquita com
o nevão que aa segurança delas.

Em ouço deito memorável, quando estava sem
dinheiro pam toma cervda acabou comprando a pinga
Guaraciaba, rezando, batendo na ganaf& dando mbeçadas na
mesa, dançando com a cadeim e dizendo que pinga não era
capaz de demibá-lo. Chegando ao recanto, no meio da Dança
do AsCàho, uma de suas maiores invenções, partiu pua um
contado mais íntimo com o asfalto. Isto sem contar que ele foi
tira a água do joelho e ficou pelado no meio da galera, tendo
iluda de um colega para levantar sua calça. No âun da
noitada, tomou uma picada de abelha e experimentou a
sensação de mijar sentado.

Por ser um cam muito ecológico, teve problemas
com a motosserrz Além disto, é um adepto do naülmlismo,
fazendo bundão em todo tenÍtódo nacional, culminando com
a sua volta do l.eão pam casa de calça abaixada e com sua
pré-histórica sueca.

Apesar de suas tmpalhadu, Remato ou Renatum
(como é mais conhnido) deixará muitas saudades, pois o seu
jeito simples, humilde e alegre de ser contagia seus amigos
com exüema facilidade.

Mouro da Salva OINelra Filho
(Mauro Macho, Maureba, Mauzinho, Baby)

en«gias.
O problema era que, uma vez em Ubá, nosso amigo relutava
em afastar-se da tão amada cidade. Chegando em Ubá na
sexta a tarde, somente na segunda pela manhã Paulo's in The
Night conseguia quebrar
cidade natal. Esses e outros motivos 6ueram com que nosso

Robson Silveln Dlscacdad
(Robe, Jibóia, Polia, Pardal, Amigo)

Este garoto de Dom Conêa, vulgo 350, chegando em Viçosa
üoi aditado ainda embrião por uma república santa
baóarense de corpo e de alma, passando então a conviv«

ainda embrião
'conentes"que o prendiam à

por
Fugido do hospício de Baõacena, Robe iniciou sua vida
acadêmica pintado de vermelho, logo depois de um banho
com tinta gumhe.
Devido a um problana único, não pem)itia que ninguém
andasse do seu lado direito, pois dava seta com o pé,
limpando todas as bolhas do retro da UFV. Além disso, soâia
da síndrome do pé pesado. Ele não conseguia levantar o pé do
chão, e por isso andava arrastando, contribuindo pam a
limpeza da Universidade.
A noite, sempre tomava um copo de liquidiüicador de Quick e
comia um pão a cada bicada, tãl qual uma jibóia. Em
npecialista em, anta de doma na cama(com a sua camisa
em decomposição), time uma soneca no chuveiro. O problema
era quando acordava. Sempre ouvia uma música suave para
despertar : Mettalica no volume máximo.
Certa vez, depois de ter estudado igual a uma porta, ele deu
duro na prova de Cálculo 111, e teve que tomar um Dreher. À
partir desse dia se tomou um cara mais doce.
Depois do último churmsco da Indo, foi encontmdo dormindo
na mesma cama com um amigo. Aliás, Robão era amigo de
todo mundo. Mas apenas bons amigos...

colega p«desse o interesse pelo curso, chegando ao exüemo

com personagens lhos e típicos que o inspuamm e o
conduziram pelos caminhos tortuosos da vida viçosense.
Já na universidade, curvando In6onnática, ficou conhnido
pelos seus n+l "A"s e pelas suas chapações. Sua senha em a
mais conhecida: "Macho". Logo todo mundo conhece o
Mauro, mas seu macho ninguém conhece.
A colação de revistas de sua república em íàmosa, üoi

de trancar o mesmo.
Mas acontece que
reunindo
Universitária a 6un de concluir seu curso.
Agora Paulo está formando. Perdeu os hábitos dos tempos de

acorças
Paulão,
sobrenaturais.

aconselhado
retomou

pelo seu epai
Cidade

calouro, chegando até mesmo a passar um ou dois
'weekends" por semestre longe da tão amada cidade natal

Paulão despede-se de Viçosa, cidade que
'weekends

Finalmente Paulão despede-se
infelizmente não Ihe despertou as mais ardentes paixões. Seus

montada através de grandes "sacriâicios" e "lutas", claro que
com a ajuda sempre âel dos seus co-republicanos.
Assíduo participante das "Nico topes", mas nunca conseguia
ir a&ás do trio elétrico. Despontou com vários apelidos que
nunca colaram, principalmente porque não faziam sentido
algum, apelidos como tripé, que não conseguimos associar
sentido algum até hoje.
No bojo, o garoto Mauzinho, apesar de tudo, deixou suas
marcas em Viçosa, e, com certeza, sempre será lembrado, não
tanto por suas pemltices, mas muito mais por seu jeito
tranquilo e pacato de ser.
Felicidades Maureba.

amigos acham que com certeza ele não irá muito longe
(apenas uns 6S Km). Mas Paulo está mudado, anda até
mesmo dizendo pre6êrir tmbalhar cora de Ubá quando
formado! O Calo é que nosso amigo Paulo continua
misterioso. Mas para onde quer que Paulo's in The Night(e
seu violão) vão, o mistério bica: Paulão não passava final de
semana em Viçosa porque não gostava de Viçosa, ou não

nosso

gostava de Viçosa por não passar seus amais de semana nesta
cidade?

Endereço: Rua Plhcipal 206, Vila Dom Corrêa
Cidade: Manhuaçu CEP: 36900-000
Estado: MG

Tel.: (033)331-2156
Aniversário: 08/04

Valeu Paulão.

Endereço: Nicola Campanha, 60 - Centro
Cidade: Ubá Estado: MG
CEP: 36500 000
Tel: (032) 532 2777

Endaeço : Rua rosé Linhares - 35
Baixo: Santa Teresa
Cidade: Barbacena Estado: MG
CEP : 36200-000

Tel. : (032)331-1892
Aniversário: 27/06

Endereço: Rua rosé Apolhário da Cruz Pena, S/N
Cidade: Guiricema ESTADO - MG
CEP: 36525..000
Aniversário: 24/02



RogéHo Namorato Júnior
(Leitinho, Leonídeo, O de Azul, Zé Linguiça)

Rodtigo Netto Incerta
(cabileim, té-ré-té-el, mauricinho, mbicom, batinan)

Rogerinho veio da pequena e pauta cidade de Guiricema
pam Viçosa em 1987. Nesta ocasião, sua mãe chorou muito
quando ele partiu, mas logo acabou descobrindo que foi bom

Vlnídus Salva Campos Pereln
(Cana, Mamãs, Ancinho, Prüneito Menino, Viny)

Esta já ãoi a pequena e pacata viçosacity. Porém, o índice de
criminalidade vinha aumentando assustadoramente. Quando
a situação se aproximava do caos, eis que surge o paladino da
justiça. Seu nome de guerm, Batman, escondia sua vadadeim
identidade: Rodrigo Lacerda, dono do luxuosomais e

'caça e passou a se

pam ela, pois não precisava mais levar a merenda "o leitinho''
sempre às 2 hora.s onde quer que ele estivesse.
Deíênsor assíduo de sua cidade natal. das morenas e do seu
time do comção: o " fRumineme ', sempre gostou de jogar
fiitebol, chegando às vezes, a matar aula na sexta(com
dnculpa de encontrar a namomda) para participar do coletivo

futebol,

No início do ano de 1987 chegou na sempre querida Viçosa.
Um menino aparentemente tímido que não ultrapassava 1,60
m. Veio dnidido a aceder muito mais do que a vida já Ihe
tinha ensinado. Longe das asas protetotas dos queridos paio
Cantu, apelido herdado do nosso famoso Vinícius Cantuária,
afrontava suas travessuras com sua ána de anão restringida
ao nosso apartamento, onde Canta, se não tivesse pmva ou se
já tivesse estudado, ninguém mais estudava. As vezes éramos
surpreendidos por sapatos que caiam das poetas e vassoums
estmtegicametlte alhadas que despencavam e eram seguidas
de gargalhadas de mro prazo. Tanto 6ez que foi punido pela
maldição tradicional da república, a terrível "MB", o que não
adiantou muito. Já nessa época tmzia em sua bagagem um
micro de "7,5 bits", o HotBit, que Ihe entretia enquanto não
estava fazendo seus desenhos muito loucos.
O amor só atingiu o comção desse menino quando veio Caber
vestibular. Além de arrebentar com as provas, anebentou
também com o comção de uma nativa, o longa metragem que
deu origem à série "0 Garanhão Português", ora pois.
Quem düia que aquele menino tímido e inde6mo se tomaria
bacharel em Infomlática. Nosso menino se transformou em
homem sério, chegando ao posto de maior responsável pela
república dos Divino's, regulando e chegando a apelar
quando as armadilhas que ele ouüora usava eram usadas
contra ele. Agora Canta se despede de Viçosa, deixando
muitos amigos, uma imensa saudade e a célebre base: "Tan
lógica não, sâ!". Irá desbravar novos mundos e superar novos
obstáculos. Valeu amigo!

diversi6cado guarda-roupa que a batcavema(Pós 1 83 1) já
conheceu para um estudante "carente'
Por ser chamado de "mauricinho" abandonou a carteim de
justiceiro. Nesta mesma época, de tanto mudar de cor pam
driblar os devedores, o menino do cheque-ouro teve o mesmo
"click" que Nilton teve ao ver a maça cair, e desenvolveu o
"Camaleão". Prdeto este, que veio a ser 2' colocado no IV
SIC da UFV.
No início, tinha síndrome de princesa, mas depois por
influência do Clã São Jorge do 35 deixou de sê-lo e passou
agarra.r os brotou a la Viçosa. Por causa da barriga, que até
Ihe inspirou seu último apelido, Rabicon, ele veio a deixar,
também, a carreira de assistente de

do time de Guiricema. Nesta sua passagem pelo
quando jogava pelo time do COLUNA recebeu o carinhoso
apelido de "o de azul', mas só ele pode dizer o porque desse
apelido.
Nos últimos2 semestres

Guiri, como ele diz, quando possível pam bata umaaU

Rogerinho mudou da água pro
vitüo, ou melhor, do leitinho para a cerveja, má influenciado
pela "república do mal" e por seus amigos conterrâneos.
Não fica um üunl de semana em Viçosa, indo na sexta pam o

bolulha
ou no sábado pam ver a namorada, morena lógico.
Chega almsado todas as segundas na aula das 8 e sempre
reclama de está todo dolorido, marcado... agora não se sabe
se é por causa do futebol ou da namorada.
Pam onde quer que vá, esperamos que sda muito feliz e que
continue a depender a terrinha, o time do coração
morenas, sendo esta última a única coisa que realmente vale
apena defender.

e as
comporta como um "husbandão" típico. Sua
companheira, Rabicotinha, 6ez até com que o Robin ficasse
com ciúmes. Nuas no Hlm todos deitaram o namoro pois os
dois tinham muito coisa em comum..
De uma coisa estamos todos certos, este maneirinho
Leopoldina deixará muitos amigos e muitas saudades em
Viçosa Deixará saudades das üêstas no 35 - Reino de Deus e,
depois, no 302; saudades do saco d'água na cabeça; saudades
do compatüeiro de copo e de "caça"; saudades da
topes; saudades do domhgão do Leão; saudades.
Valeu Gmnde Amigo, o 35 Reino de Deus deseja boa sorte ao
seu discípulo!! !

de

Naco

atual

Endneço: Rua Censo Machado - 23
Cidade: Guiricema CEP: 36525-000 Estado: MG
Te1.: (032) 553 -1 170
Aniversário: 29/01

Endereço: Rua Honorina Baços, 13S
Bairro: Centro
Cidade: Divino Estado: MG
CEP: 36820-000
Aniversário: lO/lO

Endereço: Rua Professor Gustavo Monteiro de Castão, 38
Bairro: Centro
Cidade: Leopoldina
Estado: MG
Tel.: (032)441-3202
Aniversário: 1 1/04

CEP:36.700-000
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a
Cardos José Soledade Salva

ico, Pn, Pê, Caço's, Sudênio, Ardia, Suas)

Chegou de jogue, fugido do nord«e ninguém
sabe porque, parou, pnerecou e $oi ãcando. Dmüe as
aüviddes exercidas na "tetm" 6oi gerente do Restaurante
Intemacional da UFV, brilhou no cinema de ponteiro
caiuarento, aguçou espírito cientíõco pesquisando plantas
nKdicinais e cosméticos e cosanéticos e a cam por « dm
nKllm' cmi proteínas. Bip, bip-. Ineveinite e criativo, haja
cartaz, produziu técnim nova de descolorir cabelos em plena
aula de qualitativa. Como a orgânica sempn 6oi sua pefêrida
não se esqueceu de sintdizar "colas" pam aprender "seBiru"
colwceitos de matemática. Tentou por vezes descobrir a
6bmtula do amor, não ucitando an per«Biir no começo de
caireim a 'Avânia" como material pam experiências, cobaias
não Eahaiam, porém não deixou de SH fiel à sua musa, deusa
Didinln Ele que não se cansava de ser aluno aplicado,
chato' com suas perBintas e dúvidas, peiwguia os

pm6essores com aias interrogações e filosofia, se poupando
até que um dia se viu vítima de suas experiências, nãó editou
em dançar no calçadão, declama pomos d+ amor, passar
Hêstas longe da &mília. Mas, sua deusa não deu mole, sua
decepção com a amada foi tanta que chegou ao cúmulo de
coltm seus cabelos longos pam conquigar alBiém

Excàiüico, exigente, bataUiador, é um amigo 6nl
e ótimo companheiro. Com todos esses dotes, nós da "üimn
boa' e üien& daquielá dewlamos e esperamos, sincemmente,
que ele se dê ban pronusional e emocionalmente. Aquele
abraço mpaz! Estaremos sempn cun você. Afinal, o peque
dos dinosmums é aqui! Milhões de felicidades! Muito
sucesso!

Andrea Vu Kwan Vlllar Shan
(Shan, Shanildes, Shaninha, Playmobil)

De descendência chinesa
Baüacena City, a minha da house music nas áureos épocas
veio paira aqui em Viçosa. Faz bruxaria(Chemisüy, é elmo)
e adora quer rock. Acordar cedo jamais, só depois de muita

importada diretamente de

cutucada. Aulas? totalmente dispensáveis, mas mama assim
conquistou o impossível, um indiano que a ncomendou ao
mesüado. Eh, mas como Shan sempn Foi meia nbelde, não

BACIIAREIS EM QUÍMICA quis. Dizia ela:
torcendo pra que ela consiga, isso se não temiinar no nla-
rela: nquentando a barriga no fogão e espiando no fama

'0 meu negócioé bioquímia". Estamos

com no mínimo três catarrmtos agarmdos na sua pema.
Shan, depois de muitos amores âindados e uns totalmente
sem nexo, por descuido do destino $oi pala nos bmços do
juninho(pixinga) e agora sossegou. Mas não mtn de deilw
sua marca eslncial num dos vários mck's de Viçosa. Acabou
dando pala e beijou o bueiro do Leão. Tudo por causa da sua
amiga inseparável: a famosa cervejinha! l):pois disso,
começou a encamr a vida de uma maneira mais "natural"
como "Alise no país das mamvilhas"(aquela felicidade, coQ
coU, con).
Dewaamos à pequena "Gmnde Shan', que possui uma
impulsão que só ela como jogadora de peteca e sahadom de
meio ãlo tem, muito sucesso, felicidades e muito rock pm ti,
in pixinga. Vamos sentir saudades desse tempo inesquedvel.
Não esqueça: paixão é fimdamenül. Da thurma, "ban
intencionada", amém

inseparável:

Almlr Andreão
(Zoneiro, Mizh, AI, Roda)

E isso aí Zorreiro, nós da "Anatta'
você continue gente boa e siga "IF - TCHEN

esperamos que
TCHANDO"!

em Viçosa).
chegou com Cama de quem jogava bola, mas era mais
chegado numa cachaça(de pre6aência "cristalina" e "flor do
Brasil", da sua tara) e numa cerveja.

Sempre momdor do alojamento, onde construiu
sua panela juntamente çom Elias(Bambi), Fabrício (Tuba) e
Deusélio(Deusinha). Não era muito fà da cidade de Viçosa,
tanto que no início do curso ficava até mais de um mês sem

Este castelense (raça de muitos
Endereço: Av. Jogo Bley, 540
Cidade: Castelo - ES CEP: 29369-000
Pane: (027)542-2381
Aniversário: 05/12

Endereço: Rassaí, quadra B-6, n' lO
Baixo: Ouro Preto
Cidade: Olhda - PE CEP: 53370-.470
Fine: (081)4294214
Anivetsáíio: 18/07

Endereço: Cel. Neator de Oliveim, 163
Cidade: Barbacena - MG CEP: 36200..000
Fine: (032)331-0584
Aniversário: 12/01

aparecer no "centro" da cidade.
Zorreiro em o termo(ou quem sabe a alegria) das

Geiosas da UFV. pois nos "Rocks" aa só começar a chapar

©
W

que sempre encontmva uma Baranga
literalmente desligava o 'controle de qualidade

Membro incondicional da "ANATTA". nas festas
nunca üoi de pagar mica, só que quase sempre não dormia em

para tmvar,

casa, pois não conseguia achar o caminho do alojamento, aí
sempre encontrava a íris pam acolhê-lo.

Sua maior realização foi na Festa "Briga" dos
comandos da sua tumba, na qual ao invés de fantasiar, saiu
'naturalmente" e 6ez o maior sucesso.

Chegado numa loira(gelada ou quente), largou o
laboratório de Químim Orgânica pam aiTasar os corações na
monitoria de Qui 100.



(Flamk)
Essa é mais uma história üagicâmica da vida

manada pelo vigia.
Num belo dia ao entardecer nosso herói solitário

chegou à maravilhosa Viçosa após ter caminhado alguns
quilõmeüos por essa nossa BR 120(o infeliz sequer tinha

Edson Teixcíra Marques

diiüeuo para passagem e em otário demais pam conseguir
emana). Logo de cam já «ava apmntando!-. Ele tava até
branco de cansaço, depois de ter andado o dia inteiro sem

Luciana Nalim
(Lulu, Luzão, Bizanta, Tweetn)

comer, e descansava encostado num poste quando en&entou
seu prímeiío bandido: o inimigo sacou o revolva e começou
a atum no nosso ller6i que quase moveu literalmente de
susto. A sorte é que a amn estava descarngada. Não é uma
sorte incrível, ter a opoíüinidade de presenciar de impacto
todo o mundo do crime viçosense?

dePor

de Piu'racicaba, uma
conenteza mais forte a trouxe a atracar na Perereca City.

como

Num passeio pelo Rio

Loira "lmtural', chegou arrasando corações(ai, ai,
chovia na sua horta! E ainda chove muito-.), tanto que até
uispirou a teoria dos dois neurónios.

Dumnte a sua sida acadêmica, Êoi adepta aoCrlsünu Maxla Tdxelra
(Crês, Escovinha, Lindinl» da Tina, Mime, Kiss)

um ano ele &eqüentou as salas
cursinho viçosense e no início de 1989 passa a ser mais um
na multidão da UFV.

Sabe-se que existe na UFV uma pobretada danada
mas o indivíduo era completamente miserável! Imagine você,

um
Ellas Salvador

(Padreco, Rodela, Btuce Lili, Bambi) 'bom" relacionamento com os professores, atingindo quase
sempre os seu objetivos... Já nos casos amorosos, a base mais
ouvida foi "Você é a mulher da minha vida!" - mesmo que só

Chegou em 1990 a R)mecedaa da bibliografia do
pessoal da Química com seus cadanos, livros e relatórios.

Sempre foi a "mascotinha" das repúblicas em que

Este cagblense (ES),
seu lado "devagaro

desde chegou

caro leitor, como dweria sa incrível morar num mesmo
apartamento 1 1 pobres e um miseúvel, e pior, rebelde sem
causa. Assim em a vida do glorioso 35 do Reino de Dais,

Viçosa, mostrou

morou devido à sua Bando egamm, aíé que encon&ou 8s
companheiras ideais e montou a república "baixaria".

Em sua vocação pam escmva de depaítammto,

quase
que

caipim, adorando todas as duplas settanqjas e canções do
sertão em geral. Acabou passando no vestibular fazendo
curtinho por 'correspondência', por esta numa 'pindaíba',
sendo seu correspondente de matérias o Almir.

Dono de uma estampa inigualável com um óculos
fundo de ganafa e um bigode estilo Barão de Teãé,
conquistava todas as mocreias da área. Mas üoi com uma
'linda' jovem que seu amor desabroxou e em pouco tempo
acabou, pois ao ser convidado para comer um &anguinho e
em seguida dar um amassa na morena se decepcionou ao

por alguns momentos. Outm presença constante em o medo
de ficar pra tina(até noiva ülcou!). Sempre muito cálidos%
como consolo sempre falava: Ah, mas ele é tão bonzinho-.

Com uma voz de dar inveja a qualqu« tweeter,
sempre se manifestava quando o zóper não entrava em ação
haja regime!

Loira(sem fugir à rega) buda, às 7 da manhã de
uma segunda-6eim, perguntava às companheiras da
República Tala-larga: "Aonde vocês estão indo?" ao que era

encon&ou o seu eu na uuaacão cientihca. \rivu uilumaaa no
laboratório enfie becker e pipetas, adomva pepr no balão
voluméüico e apeítn pisca Máquina de üzn nlaíórios,

tendências eclesiásticas de alguns momdores. Na realidade o
apê em um covil de pé-aios e por obm do destino Frank $oi
encaminhadojustannite pmjutúo dos seus. O apelido é uma
abreviação de Fmnkenstein, pois, na época, passava na TV os
episódios da Família Monstro e o calouro era a cam do
Frank

e

essa estavam sempre a disposição nos xeíox da cidade e
vimu até apostila de um pro6essw.

Seu âmo «a bala de hortelã(um dia após tomar
todas no Galpão e chupar uma bala de hortelã, vomitou no pé

respondida:

O tempo 6oi passando e logo se percebeu que
mulheres não eram seu corte, aliás até hoje me pergunto qual
é o 6órte do mpaz. Ele $oi quase Químico, não largava um
computador e üo anal &) ouso cismou de fizer uma porção

maioria dos

encontrar outro no ap dela.
Na UFV, o Padreco, entrou logo para o grupo

üechadíssimo da 'Anatta'. onde mostrou seu lado cancioneiro,
derramando todo o seu repatório sertanejo, além de ser o

Ao Playcenta.
Conh«ida como "a loim da XL", tinha lande

afinidade com o chão, e queria por que queria mudar a
anatomia de sua moto. Num panda esforço pam tentard amiga lançando uma nova moda de ténis)

Tinha Bandas paixõéi, wa colação de minemis e
Kus ursinhos LechaHlier e Lavoisier(não dormia sem eles!).

Como não podia tàhar um movo an sua vida,

recupera a inteligência, corou até o cabelo(1), já pensando
em sua feitura vida profissional, que certamente será cheia de

estudantes siinplesmenh ojerizam.
Parecia então que as coisas começavam a entra

eixos. Notas mell)oíu, mulbues, até dinheiro(!)nos
Bambú, ao chegar em Viçosa tinha fama de

centroavante goleador, mas na realidade era bom mesmo

churrasqueiro mor da galera.
êxitos.

Mesmo com seu jeitinho bobinho, quase sonso,
sempre forte às provocações que a vida a fez

'esquecida'.
Membra e6etiva da

'de costas" nas cotos.
E assim, essa menina

sina de CDF.
baixinha!

'ANATTA', senlpn aparecia
começavam a fazer pare do cotidiano do nosso herói.

Hei! Pemí põ! Agom que está melhorando
aparece essa de ir embora?

E meu amigo! E tempo de viva um pouco mais
da vida real...

como 'goleiro', adora uns goles de pinga; sua cadeira de
jogador de futebol teve uma parada brusca quando Calou a
fatídica base: "lança colega" e anebentou o joelho num
buraco do campo.

Depois que 6ez natação como EFI, descobriu que
estava dispensado por ter + de 30 anos. Foi aí que o Bruce
Lili descobriu seus poderes anebentando com caixotes de
lixo, demlbando portas de banheiro, anemeçando o seu

que
passar. Sempre amiga e companheua, com um sonlso
contagiante, deixou marcado em sua época a pessoa querida
que é.

'gente boa" vai levando a
caxiona e bastante responsável. Boa sorte,

lança colega

Endereço: Crhdiúbas do meio
Bairro: Zona Rural
Cidade: Guiricema - MG CEP: 36525-000

Endereço: Rua Dona Santinha, 628
Bairro: Vila Resende
Cidade: Pimcicaba - SP CEP: 13400-000

Fine: (0194)21-621 1Endereço: Rua Prof Antonio de Paula Ribas, 121
Baixo: Agua Limpa
Cidade: Ouro Preto - MG CEP: 35400-000
Fine: (031)S51-1464
Aniversário: 26/07

radinho contra a parede etc.
No último período veio com seu meio

transporte favorito o 'Brutus' com o qual fez muito sucesso.
Para terminar Elias, esperamos que você continue

de
+

trabalhador.
esDeramos que

alcunhas' e para de falar Bases do tipo:
esforçado gente boa que é. Aceite suas

'Rodeia não, P61"

Endereço: Rua Áureo Machado, 233
Cidade: Castelo - ES CEP: 29360-000
Fine: (027)542-2259
Aniversário: 17/09
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Lula Manml Salva dc Nortenha
(Uel, Mmel, Tio Roy, Lis)

Sérglo Rlcardo Souza e deusa
(s"gi"l«)

fiBim chegou em Viçosa em 1990
diretamente de Vitória-ES, com wu porte atlético peculiar
(tipo POSTE ELÉTRICO), achando 'que QUÍbÍICA em
Ronda'

a

Mugarelh Dias vires
(Margõ, Gaeth, Poderosa, Margossaura)

Baiana da getna, pequeno no tamanho mas
lande na inteligência. SÓ pensa naquilo-. Quünia! O que
seria do Serginho sem essa Ciência porque gostava mesmo.
Formou em tempo mínimo: os colegas diziam que em pressa,
mas era porque gostava mesmo desse Guisa que alguns têm
até aversão. Apear dos estudos teve também seus momentos
vividos como uma pessoa normal. Seu companheiro de
momentos inHmdáveis, desde a época de calouio, fom sempre
um violão, com quem aprendeu a compartilhar também suas
tristezas e solidão, quando não estava animando as listas nas
repúblicas, ou tocando nos shows da Banda Odeia, ande foi
revelação. Daqui ele vai levar também a lembrança de uma
linda japonesinha, que foi seu primeiro lande amor, e de
quem nunca desnuda\a(a não ser pam estudar, é claro).
Serginho agora está realizando um de seus sonhos, confiante
em vencer todos os obstáculos que encontmr pela dente. E se
depender do seu empenho e de sua vontade, o fiituro s«á
repleto de Química, música e sentimento.

do momento. No começo era tímido mas depois aue
se enturmou com a galera de "Até 90', mostrou que também
na um "VALE NADA". Fazia parte do mais impotante
gupo de Química Analítica: O "4M do Brasil Corporation'
onde apenas os The Best of The Best eram integrantes.
Quando saia com a galera em sempre o carregador oficial de
Bebum, pois segundo a tum)a era o único que ficar a sóbrio
devido ao wu hábito de não bebé. Foi monitor de QUl-100,
sendo por isso chamado por uma amiga de "Queridinho das
calouras", bato este que Ihe rendeu uma guarda-costas para
de6endê-lo das mesmas(mesmo contra a vontade dele).
Frequentador assíduo das peladas de futebol no campinho da
PRESBITERIANA, em chamado por seus companheiros de
república como o "Tarado" por receber a bola e não passa-la
a nin guem.

blargõ, Gaeth, Margossaura, Poderosa, Cabrito.
Nunca \í mais enrolada!

Veio Pam Viçosa para fazer Vet mas desistiu da
caínira de médica depois de conhecer um profasor do seu
departamento que a üez mudar de idéia. Após descobrir que a
álgebra seria seu futuro, resolveu fazer pós-doutor. Quando
caloura üomlou a república TG, que só tinha "Santas",
embora não 6uessem milage. Nesta época, levou tanta
porrada da Bel que decidiu fazerjiu-jitsu e tae-know-do para
se defender do Suma da Bel. Sem falar num príncipe baiano
metido a alemão que ela enganou. Logo se aliou à ASA
(agarre seu apõnomo), mas ela não espiava conhecer o
Tom Pom-Pom(um gatinho de 4 patas), como fidelidade não
era o seu forte, resolvel criar oxiúros(e não eram poucosl).

Quando normanda liberou de vez seu lado briga e
realizou seu maior dewjo: beijou e tirou fotos com seu mega
star Falcão.

Ansiosos, esperamos que antes de sua formatura
revele seu maior segedo: sua altura.

TOCA DOS GATOS, não
deixava de passar por lá pro famoso café das 5:00, onde com

daFrequentador

(Carros, MULHER, Moto, bÍULHER, Nlúsica, b4ULHER,
UFV, blULHER, ... Ahl também falava muito sobre as
mulheres da biblioteca).

Rapaz de boa índole deixará saudades na Galera,
que almeja

seus integantes discutiam sobre seus assuntos prediletosn IJ r
Endereço: A]. das AJgarobas, 1 52, casa 27
Baixo: C. das Arvores
Cidade: Salvador - BA CEP: 41820-500
Forte: (071)359-9315

Endereço: Rua Machado de Assim, 279
Bairro: Laanjeiras
Cidade: Vitória - ES CEP: 29 160-000
Fine; (027)228-0026

esperamos que ele consiga obter tudo aquilo
(muita mulhn!).

Endereço: Rua Eugenílio Ramos, 235/102
Bairro: Jardim da Ponha
Cidade: Vitória - ES CEP: 29060-130
Pane: (027)22S-7737



Adllson Alvos Pereln
(Bebé)

Jovem de vários talentos e sonhador por natureza.
Chegou em Viçosa ainda engatinhando, mas este foi apenas o
primeiro dos vários efeitos colataais que a fermentada e
destilada Ihe causaram, já que em comum nas manhãs de
sábado e domingo a sabida procura de um banheiro, só que
hoje em dia em posição de bípede.

Atleta dedicado(aos goles), Bebé foi paira
"vira-copos', após longa passagem pêra "ouve", onde em
considerado o ídolo da massa feminina(se bem que futebol só
homem assiste). Em seu estilo de jogo, lembm muito
saudoso 'Gairincha', talvez nem taco pelo flitebol, mas pelos
gares) e por uma pequena e toüla semelhança física.

Engenheiro Agrícola por vocação: caso

a

no

0

a

ENGENHEIROÀGRJCOLA

Agrícola por vocação: caso fosse
Fannacêutico, certamente não trabalharia com controle de
qualidade. Caso fosse Administrador, se auto aplicaria
reengenharia. Caso fosse Eng. Civil, plojetaria quartos com
amplos banheiros. Caso fosse Nutricionista, adotaria dieta à
base de repolho. Caso Fosse cooperativista, provavelmente sé
tomaria deputado. Caso fosse dentista, aí sim, deixaria muita
gatinha de boca abet'ta

Mas, deixando de lado as comparações, não
poderíamos deixar de fazer re6êrências ao boêmio seguidor da
velha base: 'não existe mulher ceia, existe gente que bebe
pouco'. Então, haja caipivodka pam esb bebedor inveterado
que s6 poisa an 'monbr numa"("multinacionais"), mas que
por enquanto vive na Clandestinidade.

' Finalmente, vem a tradicional "babação" dos
amigos que Ihe desdém sucessos em sua promissor carrcim,

vem

que «la iiúinita enquanto dun.

Endereço: Rua Cézar Maia, 301
Bõillü: Censo
Cidade: C8pitólio - MG CEP: 37930-000
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Eduardo Almenara Trozuki
(Duda, ZDC, Troznki)

Dorival de Sousa Bascos
(Dóri)

Eis que no último triênio da década de 80, chega a
Viçosa esse filho de Colatina. Aqui chegando, foi morra na
pensão da Dona Aurom com o único conhecido da cidade, o
amigo André com quem veio de Vitória pam cá A população
da pensão, composta de mineiros e capixabas, em toda
praticante do saudável espoile halterocopismo. A tradição
mandava que os caloüms fizessem o juramento do pé de
balda, ritual onde ZDC se safou com louvor. Certo dia após
uma desastrosa prova de cálwlo 1, compra um lido de vodka,
e bebe inteiro na companhia de André e esüéia assim a sua
participação no nobre ato de tomar glicose, com dinito a
vomitar na médica de plantão e garantir aos amigos que não
estava morto. No segundo período mudou-se para o
alqamento pós on;de na companhia de seus amigos Carioca,
Bola e Buda, toma-se uma figura conhecida na noite de
Viçosa. Certa noite, sentindo-se carente, embriaga-se na
solidão de uma bêsta na casa do Zuchi, deixou-se aaopelar:
esmagar, violentar pelo mais lindo elefante branco que Viçosa
conheceu. - Quanta saudade né Duda? Cum ení;m sua etema
carência; conhece Roseclair Raio Laser! E sossega. Quando
completa dois anos de namoro, tem uma noite inesquecível
Tem vinho, música, lave e -. filho!(Nove meses depois) - Dá-
Ihe Mateusão! Forma-se enfim(â) na UFV e deixa saudade
nesta tela. Os amigos dnejan-lhe muito sucesso e felicidade
na vida e ... que volte em breve pam pagar cervda para gente.

Vindo do longínquo interior do Paraná, Dóri saiu
de Apucarana em direção a Viçosa, onde iniciou o curso de
Engenharia de Agrimensura, mas acabou se apaixonando pelo
curso de Engenharia Civil e também pelas alunas do curso.

blostrando-se um "quase peúeito sulista', Dorival
propagava suas convicções machistas nas rodinhas de cerveja,
imitando suas colegas. Merece especial destaque as batidinhas
distintas, para homem e pma mulher, nas festinhas em sua
casa. Segundo o mesmo, calvície é sinal de excesso de
homlânio masculino(Ah l Dorival, para com isso!).

Frequentador assíduo do alojamento 6êminino
(único lugar onde deixava suas con\acções de lado, por ser
minoria), acabou aprendendo com elas a aHe de roubar
jabuticabas.

Bastante popular, Dori era considerado uma
espécie de "bem comum" entre suas colegas. Inicialmente
menino bem comporta;do, mostrou resistência(l e 11) em
deixar fluir seu ímpeto de conquistador(fachada utilizada até
hoje pma garfo as mulheres). boas teve alguns
relacionamentos promissores e duradouros, no entanto, ficou
se nisso.

Além de estudar(pouco) e paquerar(muito), ele
jogava voleibol e futebol. E não jogava mal, apesar de torcer
para o São Pauta, movi'vo de muita briga com sua
'amiguinha" corintiana. Portador da "síndrome de vice" 6oi
perita vice-campeão nos tomeios de futebol realizados no
campinho da "Presbi" e tomemos de pelada da civil.

Agora que ele está indo embora, esperamos que
sua competência acadêmica se refeita na sua vida profissional,
e que sua simpatia e seu carinho continue contagiando as
pessoas que o cercam.

Que Deus te abençoe "de montão"l
Já estamos com saudades.

ENGENHEIROSAGRIMENSORES

Ana Pauta Comdim Sita segedo das bochechas de Paula? Elas são grandes assim
porque todos a apertam ou todos a apertam porque são
landes assim? Estas bochechas, responsáveis por tamanha
sensação, têm feito história. Já mereceram até mesmo poesia.
Que o digam os participantes do ll FESTIVELHOI A
segunda característica Re-la conhecida como "zoião: a garota
do olhar languido". Desta forma, atendendo a reivindicação,
mais quejusta, está aqui a sua biografia. E em tempos Vamos
(os que ficam) chorando desde já a partida desta amiga
grande e lande amiga nossa. Sucesso, Paulinha. Continue a
espalhar amizades pelo mundo. Você faz isso muito bem.

A algum tempo, em Araraquara, intehor de São
Paulo, surgiu uma garotinha que tinha um lande sonho: ser a
mulher maraxllha". Rias seus poderes não estacam bem

direcionados(ainda) Ihe permitindo apenas pequenos saltos
nos degraus de uma escada. Desistiu desse sonho. b4udou-se
para Ribeirão Preto, conservando, entretanto, seu "R"
peculiar. Resolveu prestar vestibular em Viçosa. Bem mais
difícil que passar 6oi encontrar a cidade. Toda família põs o
pé na escada(inclusive o cão e o papagaio) para conhecer
onde Ana Pauta iria morar. A primeira reação a ver Viçosa
não sairá jamais de sua cabeça: - Nfeu Deus, onde vim parara
h.4as isto 6oi momentâneo. Logo arrumou lugar para morar
Aloj. Velho - onde criou raízes e amizades, especialmente
com a AlIaDa e a N'tareia, com quem, diga-se de passagem,
realizava "aquelas saídas notumas" que ninguém sabia aonde
iam e muito menos a que horas chegavam. Os amigos mais
próximos queriam amargar-lhe aos pés algum peso para que
não saísse 'voando. Mas, na realidade, talvez pela influência
da ftonteim(com Minas), ela também trabalhava quieta.
Participou do CA, deíêndeu o curso e estava sempre disposta
a ajuda os amigos. Com o mesmo empenho levava sua
pesquisa, em pouco tempo não saía mais do "Setor". Na época
das provas, onde estava Ana Paula? Prova na segunda e Pauta
começando a estudar no domingo. Na hora da prova sempre
dizia: - Por que não estudei antes? Quando chegava o
resultado, imaginem se tivesse estudado antes? Sempre será
lembrada pelos seus passos lentos e também pelos suspiros
que trazia de casa(que, aliás, foram tomando-se escassos-.)
Mas duas características, em especial, a acompanharão para
sempre. A primeira até hoje não está bem teorizada: qual o

End.:Tra\'essa José Parva Coutinho, 49 Ribeirão Preto -SP
Cep: 14050-490 Tel.:(016)635-3509 Aniversário: 04/02

Endereço: Rua Maurício Julliati , n' 25 - S. Silvado
Cidade: Colatina - ES

Tel.: (027)722-3982
Aniversário: 23/02

Endereço: Rua hiato Grosso, n' 1 426
Cidade: Borrazópolis -PR
Cep: 86925-000
Tel.:(069)222-560 1 ou(0434)521 -376
Aniversário: 28/09



Nulo Shirozono

Vindo de Jundiaí em mil novecentos e bolinhas

pam cursar Eng. Agrícola, 6lcou logo conhecido entre a turma
dos Japa como - Dithan(vovó) por seus cabelos brinco, não
devido à idade, mas sim pelas preocupações que passava,
dexüdo a muitas e boas que aprontava. Ele e seu opala eram o
terror da região.

E foi numa dessas que descobriu estar curvando o
curso errado, só não sabia qual em o certo, e pam não mudar
radicalmente. colocou o nome dos 22 cursos da UFV em um
saquinho e tirou um. Economia Doméstica, como poderia
pegar mal pala a sua reputação de gandaiero, tirou outro,
ENGENHARIA DE AGRIMENSURA Neste meio tempo,
conheceu Deite, uma caxias da Infomnática, pela qual se
sentia tremendamente apaixonado vindo a pedi-la em
casamento, pedido que a«atou prontameme para time o japa
da libertinagem, e o resultado disso tudo são üês belos
japinhas, que Hueram com que tomasse vergonha na cara e
parasse de torrar a gana de seu pai e se preocupasse em
formar

José Augusto Duai+e Filho
(Guto)

Marmelo Carazo Castão
(hlarcelinho, Carazo)

Nativo, mas nascido segundo ele na megalópole
de Dores do Turvo - MG caiu na vida logo cedo morou em
Santos, e fingido de lá, veio tentar a vida com seus pais aqui

Rapaz tmbalhador, já pegou no duro muitas vezes,
foi garimpeiío, estagiário de esgoteiro(SAAE), e
recentemente trabalhador íuml(EPAMIG). Demorou para
decidir o que fazer, entrou na universidade fazendo
matemática, tentou mudar para infomlática, economia
doméstica, arquitetura, civil, até Hmalmente duidirem por ele
a ENGENHARIA DE AGRlb.'CENSURA?

Famoso entre os usuários do refeitório devido a
nunca se contentar com sua píopria bandda, e também pela
característica mmcante de pão-durarem, conseguiu, não se
sabe como uma nam(irada em BH que consegue fazer o
milape do auto viajar para lá e até gastar dinheiro. Rias.ela,
Mana Soledade,. não dele espemr muito dele, já que a paixão
deverá ser dixúdida com uma recente descobeila, foi quando
seu amigo lábio formou-se no' semestre passado e fora
embora, descobriu-se o Guto em plantas na rodoviária. Não
poderíamos deixar de citar as boas notas d)tidas durante a sua
vida universitária Baças a ajuda de amigos e principalmente
depois da aquisição da iniseparável calculadora HP 48G

Hoje, rapaz alega por está prestes a pegar o
canudo, e cair na vida, já não esconde a emoção de pensam no
fiituro, com casamento, emprego e outras coisas aqui
censuradas.

Pam não comprometê-lo ainda mais, desejamos a
você, Guto, toda felicidade e sorte na sua vida. Saudades, seus
amigos.

José Elder Lassa
(Gominha)

Descendo a serra BH-Viçosa, isso lá pelo 6mal da década de
80, aquele garoto urbano, um prometo de engenheiro agrícola.

Qual o seu nome?
blaaar.. .colo(pausa para respirar um pouco)

O que estaria por trás daquele olhar brejero,
daquele sorriso torto?

Ceeê...sabe queuu num sei?
Depois que pegou no canudo e assumiu sua

natix-idade, quis ser bom também nas medidas e percebeu que
agrimensura seria seu próximo passo. E mal aprendeu a
operar o '\X'ord, lá foi ele para Paula Cândida, pegar um
bronze e alguns carrapatos também.

NÓÓSSA SENHÓRAI Quanto canapato!
Sua paixão por computador tomou-se e'vidente

quando adquiriu um e não se dando por satisfeito arrumou
uma analista de sistema particular

h..lenho direito, rezador, mas que perde o juízo
quando tem duas coisas na mão: uma garrafa de vinho e um
bolo de chocolate(é a maldita solitária).

Aqui bobo, você vai deixar saudade !

No ano de 1989 chegou a Viçosa, vindo de
Coimbrã-b4G(o melhor clima do mundo), meio confuso, sem
tabu o que queria fazer. Prestou vestibular para matemática,
mas queria fazer engenharia civil e acabou mesmo fazendo foi
engenharia de agimensura

Veio morar no alojamento novo, ap- 823, com o
irmão Borrachinha e de cara ganhando o apelido de Gominha
e entrosando com a galera, pois tinha os pré-requisitos básicos
de um morador do novo: futebol, cachaça e truco. Rias tinha
também que estuda, por isso mudou para o pós (1921) onde
conheceu novos amigos e aprendeu a ouvir Rock in Rali

Nos finais de semana ia para Coimbrã ''ver'' ou
namorar" sua grande paixão e acaba\a sempre tomando

todas, de alegria o tristeza, e quando voltava na segunda-beira
era para descansar e domlir o dia todo, curtindo aquela
ressaca.

Porém, como quase tudo na vida é possível ele
chegou ao final de seu curso, às custas de muita lábio, PS,
peixe do profmsor Joel e outras artimanhas. Agora está na
luta para ver se alguma escola o aceita pam mestrado, ou até
mesmo "trabalhar

Desejamos a ele sorte no que 6u«, e também um
abraço de seus amigos, que espemm que ele se decida logo.

Não se sabe se .é pelo cabelo branco ou pela
chatisse, o Cata é de que qualquer maneim não esquecnemos
dele tão cedo.

Saudades, seus amigos.Para onde for este amigão, ele já deixa saudades e
muitas histórias pra contar pros calouros, e desejamos muita
sorte nessa nova caminhada. Endereço: Rua Dom Vital, n' 210/201 - Anchieta

Cidade: Belo Horizonte - MG
Cep: 30310-520
Tel.: (03 1 )221-3985

Endereço: Rua Rio Claro, n' 400
Cidade: Jundiaí - SP
Cep: 13214-250
Tel.: (01 1)732-4049
Aniversário: 08/03

Vila Hortolândia

Endereço: Praça Arthur Bemardes, n' 1 30
Cidade: Coimbrã - b.IG
Cep: 36550-000
Te1. : (032)55S-1 1 13

Endereço: Rua Pedro Alvares Cabral , n' 99
Bairro: Jogo Bráz
Cidade: Viçosa - N'IG
Cep: 36570-000
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Robsoa Antânlo dos S«n
(Z.B., Gnaão, Rabis)

N« meados dos anos 80, die8pw a Viçou um
jovem dKio de disposição para medir todas H albas üs
nmpasp a pé ou de biciclda, pa' isb esoolhw o coiso de
Englidwia de Agimaisun.

Mas eMjuntou-se às más 'compaiúiin', ou «]a,
galera do ap. 2132 e estes dnviuam sw caminho. Elc acaba
fazendo à tona o velho dilema qie inspirou '0 Globo
Repórter' e 'Spilbag' soba a existência das dünssauiu.

O jovem Z.B. jã com conhecünaiüos acumulada,
inventou a técnica de "Estudo Dinâmico'(ED) que c«isi«e
an(não Cuco nada / tempo disponível) +(E«udar tudo üês
horas anta da pro\u).

O nosso amigo gnotão 6oi unu pessoa natnal
gostaxn de futebol, peteca, cen'ela, mulh«, 'lV, rádio, rode,

e«udn?!?
Com tudo o gnotão Robin também 6oi um bom

amigo e compaiúeiro de várias jomadas e fêgn, seus amigos
vão sentir sua Cara. Mas gostaríamos que soubesse que
estamos torcendo por você nessa nova caminhada.

Endereço: Rua Jmquim N{. de Oliveira, n' 473
Residencial Peüoba , ap. 101 - Cidade Nova
Cidade: Monta Claros - bIG
Cq: 39400.000
Te1.: (038)221-7073



Adilson Nobuyuki Miyamolo
(Pingüim, Massaro Miyamoto, Miyamoto Yamaha)

Pungüim, o jeito carinhoso conhecido por todos. Amigo para
todas as horas(certas e incertas). Chegou a Viçosa, mais
perdido . que cego em tiroteio, acabou parando numa
pensãozinha; só depois tex e a felicidade de conheça pessoas
maravilhosas e fixar-se numa república, e assim sentiu-se em

cego

Sempre muito estudioso, esforçado e dedicado. Ele com essa
casa :

ENGENHEIROSAGRONOMOS carinha de santo só engana seus pais que não vêem nada, por
estarem longe.
Trabalha duro, vive em função dos trabalhos da Entomologia,
acha que o mundo vai temlinar em tmça do tomateiro.
Em suas bebedeiras, sempre acaba por vítima, porque não
ataca e só é atacado. Foi atacado no corredor do PVA,
intervalo de aula por uma pessoa desconhecida(segedo) e
outro ataque aconteceu na Nico topes(segedo maior).
Seus planos para o fiituro é montar um latifúndio em
Umuarama onde estão prontos paitn do investimento, que
inclui annadilha pam a fijtura senhom Miyamoto e a

no

Adrlana Alvos dos Santos

Eis que an meados de 89, diretamente do ABC
paulista, diga em Viçosa a Adrianinha(a largataura, a
madrinha), sempre ágil no que se reün a movimentos, pois
quando tem vontade de sair, sai messsnuno! Mudanças em
suas idéias, liso jamais! 'Vou, ou não vou"?- e de repente:
Não vou!. E como aa de espeiu: Resolvi viiim gente, Bases
só dela. Um de seus dons é o Cmo. Tem o hábito de seguir os
amigos na nidit Viçosa só pam ver onde é que eles estão-.

À nossa residente da Lagartixa Rosa, que não só
deixam saudades, mas também bou recordações. Dwjamos
um âitur magnnque et brillmx durant sa vie'

o fiituro é montar

especialização em reprodução de pingilins.
Adilson, onde quer que esteja desçamos

Adélla Balia Azlz Alexntdre
(Dela Boneca, Dé)

Aqui, baba! Vai, mas vai "demaaaiiisss"l

o6necemos o nosso
Saudades... suas amigas.

onde quer
carinho e nossa etenla

muita sorte,
admiração!

Com a delicadeza de um hipopótamo ela ia em sua
moto, cigarro pendurado à boca e myban vede, fazer
perguntas "suaves" e intemipções "despavoridas" nas aulas e
pisa "manso" acordando todo o prédio. Nativa "classuda" de
Cachoeirinha é excêntrica ao tomar pinga com chouriço e
gosta de filmes e livms violentos, mas banheiro não precisa
ter porta, senão vim prisão; quantos aos "portes", não
cabe;iam nesb texto. É cena que era mais louca antes de ir
Bacia adenüo por um "Ballanthes", e após

ENDEREÇO: Praça Alexandre Aad, S3 - Cachoeirínha
Viçosa - MG CEP: 36570000
Tel.: (03 1 ) 891-203 1 Data de nascimento: 29/12

Endereço: Av. Manaus, 3.975 apto. 34
Cidade: Umuarama - PA CEP: 87.501-060
Fone: (044)622.5827

ENDEREÇO:Av. Dr. Crisüano Guimarães 1106
Cidade:B. Horizonte
Estado:MG

Bacia adenüo por um
comeu mundos e "fungos'
amarelo, indo do Mato Grosso ao Japão, de
Paulo voando

essa viagem
despudoradamente com seu roupão

Viçosa a São
nas asas do Homem Pássaro e afastando

móveis çom seu fmâmeno "Por«geist".
Foi estudante aplicada, em "larga" nas provas,

'CDF'', e todosmas "colando" ou não, virou normanda
concordam que na UFV ou üom dela é amiga pra qualquer
empreitada. Sempre machista, toda a sua nudez pela casa será
castigada pois, seu filho vai tocar piano e dançar ballet, e Ela
vai trabalhar. não com alho. mas com floricultura e distribuir
botão de rosa pam todo mundo.
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AdHano Céus Feri-eira Amorím Aldxin Cabos Regginü Assis
( Veneno, Tido, Zé netinho, Zé Buceta, Rambinho)

Alexandre Pio Vlana
(Pj"Pom)

Candango timdo a carioca, retraído e enrustido
quando chegou em Viçosa, logo se viu amarrado por uma
candanga e sua máscara caiu. Aprendeu a beber e curtir o
"rock"da cidade. A bordo do seu possante fusca, levou nativas
e estudantes à loucura.

Passava as tarda em busca de companhia para
uma cerveja gelada. Assim, virou âequentador assíduo de
vários bares como o Leão, Coração de Esüidante etc, sendo
figum carimbada e conhecida em todos

Pessoa versátil, soube conviver tanto com os
"porra-louca"como os caretões, e certamente vai deixar muitas
saudades nas duas tribos.

Quando passou o camaval em salvador, a bordo do
trio de Armanditüo, ficou encantado com as peruas
argentinas, especialmente uma que afastou para uma noite
inesquecível.

Era conhecido pela sua capacidade de alugar os
amigos. Mas mesmo assun, com certeza todos sentirão muita
falta desta sua característica

Mas o que ninguém conseguia entender, era como
conseguia se da tão bem nas provas com todo este agite.
Mistério

AJberto Sobres de Meio
(Albeíto Sergipano, Cabeça chata e Rei da Catrevagem)

Baixinho invocado, ,chegou a Viçosa pam se
tomar Doutor Agrónomo, depois de ter Guisado Florestal onde
recebeu seu apelido mais conhecido, Veneno. Apelido este que
tem Mdo a ver com seu nome de inseticida.

Gueto "comportado"em quebrar copos , garraíàs,
porta e espelhos, não exitava em desmonta as camas de seus
companheiros de república após tomar "n beers"e ficar
'embucetado'

Em uma de suas crises se escondeu demão da
geladeira e guarda roupa pam os policiais não confiindí-lo
com marginal. Qualquer semelhança é mna coincidência.

Pensando que era o Rombo tentou lutar com os
espinhos da roseira pulando sobre ela e saindo todo arranhado.

Chocado com a derrota do Bruil na Copa de 90,
resolveu descontar sua miva em cima da proprietáHa do
apartamento onde morava, dizendo-lhe em bom tom palavms
obscenas.

Jovmi camtinguense, metido a piraporense, recém
che8ldo a Viçosa, logo conquistou a amizade de "POPl", seu
companheiro de quarto, de onde fugiu repentinamente,
ine}(plicavelmente. Dono de uma lande personalidade e nariz,
logo diíündiu toda sua técnica culinária, carregando em suas
costas, an média 7 baíbados famintos porjantaies.

Ambientado às melhores repúblicas de Viçosa, rei
de "Amazulú", quando não estava cozinhando, em suas horas
de folga dançava no clube das muhere$ em aleges
coreogafias. Pam repor suas energias perdidas , alimentava-se
de salgadinhos de tango e inseto, servidos por minúsculos
chibumgos.

Na sua passagem por Viçosa, devastou corações
com sua pinta de galã de beira de rio, mas a única que
conseguiu balançar seu coração 6oi a "cachorrínha Pinta"com
quem mantém relações amorosas até hoje.

Este 6enótipo atípico do norte de Minas, vê a
possibilidade desta região se tomar a potência apícola
mundial, principalmente se não faltar irrigação de antática.
Indivíduo de atitudes diluentes num mundo de atitudes
absolutamente iguais, só quem não se preocupa em respeita-lo
não pode usuâuir de sua sincera amizade. Continue
convidando a gente para toma cervda em Pimpona,
ordinário! !

Chegou em Viçosa pam fazer curtinho, um sergipano cabeça
chata, e depois de várias tentativas, 6malmente conseguiu
passa no vestibular.
Seus primeiros anos de Viçosa, resumiam-se na cabana roda,
na qual era o rei e todas as "mocinhas" o conheciam como
su as presas.
b.detido a bravo jogador de futebol do minhocão, era quase
patrocinador dos eventos bregas da Comissão de Formatura.
Fã de Reginaldo Rossi e Falcão, convidava sempre os seus
amigos para uma festa em sua república regada com grandes
sucessos.

Apesar dos pesares, guardava-se sério, personalidade ínteg%
sempre preocupado em discutir as matérias, xerocar os
cedemos dos colegas e exigir material emprestado.
Nunca vamos esquecer do sistema de tutoramento para o
tomate sarrilho -cujas informações e desvantagens foram
dadas pelo amigo sergipano.
Desejamos muitas felicidades e que o nordeste ainda preserve
as grandes personalidades que dali saíram, estudaram e
venceram.
'0 sertão ainda vira mar'

Graças à sua pinta de galã deixava comções em
cangalhos de certas "gatinhas"do alojamento.

Certa vez o seu companheiro inseparável pma
todas as horas inclusive a noite, o "Ray Ban", 6oi lampiado.
Embucetado foi fazer a prova de Propagação e com o ocorrido
não conseguiu fazê-la. Com essa desculpao proíêssor repetiu
a prova( o profusor pensou que era óculos de grau).

Frequentador assíduo do "222" e nem tanto do
'Maurício's Ba''. Nesse último período de UFV tem sido mais

fácil encontra-lo "animado, arrastando que nem cobra,
rapando o ... com a unha, ou de ressaca".

Fã de pagode bregando matava seu companheiro
de quarto de raiva, Japa, pois toda hom escutava sua fita
predileta, Amado Batista.

Depois de toda essa vida boémia e bandida, voltará
para a sua terra natal, para os braços da sua baixinha amada
Mas, ... deixará algumas saudades. Desejamos, nós da Boca
Maldita, felicidades e boa sorte

Tomara que ele não esqueça dos amigos que ficam
e volte ainda muitas vezes pam Viçosa para relembrar tudo
Isso

Endereço: SQN 307, BLOCO M, APT. 208
Cidade: BRASILIA CEP: 70746-080 Estado: DF
Tel: (06 1) 347-8447 Nasc.: 26/02/73

Endereço: Rua Tíbias Baneto, 70
Cidade: Neópolis - SE CEP: 49.980-000

Rua Albert ShaHet,200/802. 1nxemburgo
Belo Horizonte-.MG.

Av. Gerando Início, 658 Bairro Meio Viaja
Coronel Fabriciano - MG CEP: 35 1 70-1 50
Tel.: (031) 841-2273



Ana Paula Merino Heusí
( Paula, Ana, Anilha )

Célia Tabaco Arimura
(Rosinha, Black Nmya, Tens da Japolândia 11, Fábrica de

Leite Ninho)

Alexandre Luis Jonlão
(Cabeça, Minhoca)

Típica sulista de litoral que pelo seu amor a
agronomia veio pala em Nlinas Gerais, cheia de "tus" e "tis"
aos poucos foi se acostumando com o estilo mineiro, mas as
raízes pivotantes que se estendiam até o sul jamais deixaram-
na esquecer as ongens.

Realmente a sulista de sardinhas(por sinal, marca
registada de seu çhanne) balançou corações de vários locais.
Até que a Bacia passou a Ihe atrair com maior intensidade e o
clima tropical Ihe esquentou a cabeça. Trocou o vaneirão pelo
forro. Foram tantos forros e tantas festas que a sulista virou
baiana. O "baianinho" Dalmar 6ez parte de sua história
durante todo o curso e continua fazendo até hoje( quem sabe
não é o começo de outm história?).

Ultimamente preocupada com a necessidade de
informatização, arrumou uma nova paixão. Com certeza, essa
união dará celta se depender de sua dedicação. Responsável
nos estudos em capaz de virar noites até a véspem das
provas... e valeu o esforço. Com bolsa de iniciação na
Fitopatologia, entre tantos filngos viu que seu destino eram
mesmo as flores. Ana, por onde você for, esperamos que seus
caminhos sejam realmente repletos de flores e tenha certeza
que nem o tempo nem a distância farão com que esqueçamos
dessa época que você, uma pessoa sincera, amiga e meiga, nos
proporcionou. Boa Sorte !

Carlos Augusto de Nliranda Gomide
(Guto, Guguto, Bundinha, Nevão)

Em um vez, uma menina pura, meiga, miúda, mas
com coração lande! Recém chegada de Monte Cannelo
sonhava em ser uma grande Engenheim Agronoma, embora a
sua estatura(1,49 m) a impedisse. Fez vários amigos, morou
mi \ árias casas, contou com o companheirismo, amizade e
conselho de Yolanda( velha de gueíva).

Entre suas esüipolias em Viçosa-City, estão: a
montagem de uma creche, participação espKial em banda
baiana(Pre6no uma cerveja a ti-.), os integrante desta creche
coram escolhidos a "dedo" nas 6êstas de motocross, DCE,
Recanto, Leão e em Repúblicas de amigos dentre os mais
variados tipos e gostos, e sempre aos extremos. Cuidados Ela
come calada depois de beber descaradamente.

Entre sonisos e lágimas(muitas) e vários copos
de cerveja, passaram-se três anos quando tomou consciência
de que não precisava estudar tanto, chegou a conclusão de
que mais 'valia um porte bem tomado do que uma prova bem
edita.

Chegou do nada ejá pnencheu espaço Santana. Comunidade
Samana. Recebeu pelas suas atitudes tomadas todos os dias,
os nomes mlouro, cabeça, minhoca, os quais se estabeleceram
no "meio universitário". submerso. Visitou todos os cantos e
recantos da metrópole, descobrindo as emoções da vida. Um
dia num casamento, como 6otógra6o, foi capaz de acabar com
o penteado de uma distinta senhora apenas com o abrir de sua
boca. Além da Santana esteve no Alõ, Passos, Cristal
Aquecida e 6malmente um Cantinho no Céu. Poético,
também se tomou o Cabeça, verdadeiro amante do brilho das
noites e sobretudo do verde da natureza. Apaixonados por
todas, mas certo dia, não muito distante, conheceu a sua
perpétua. Como seminarista na "neta final", comove a plateia
com o seu tema Psicoteíápicos, justificando o seu nome
Cabeça. Na sua fase Buiodinâmica, conheceu um ser exótico,
mui exótica de ©andn olhos, numa manhã de domingo. Em
sua comemoração o chunasco não saiu, pois descobriu que
carvão molhado não pega fogo. Mesmo assun, todos
comemoram a sua vitória. Pambéns e boa sorte !

Nativo, filho de Viçosa. entrou na universidade
querendo se destacar nas quadras de '\'olel' da Lume, como
Tom Cruise, com seu Ray Ban verde, nas quadras de areia em
Top Gurl

Desde a muito tempo acostumado ao sushi custou
a se acostumar com o tutu a mineira. Criado sobre nomlas
rígidas nos pastos temia conseguir a bolsa de mestrado devido
à promessa de casamento deita a sua namorada, e como ele
diz, futura esposa

R;apaz pontual sempre chega no horário( l hora e
meia de atraso, quando chega). Formou-se em dez minutos a
menos em cada aula, alguns acham que ele nasceu de dez
meses.

Temos que reconhecer que foi pura injustiça do
pessoal do T.G. apelida-lo de bundinha ao vê-lo jogar pelada
com seu short de elanca.

Guto ou como é conhecido ''Guto da Enter'
depois de tanto lutar com todas as forças contra o feitiço da
maneirinha de B.H., âmalmente assumiu o seu amor pelo tutu
a mineira trocando pelo peixe cíú do oriente.

Hoje, querendo entrar em contato com ele é só
perguntar pelo Dr. Gomide na zootecnia da U.F.V.

Quando está no ponto, afronta pequenas baixalias
com a japolândia e também tem dores na consciência no "day-
aâer'

Mas seja o que for, o certo é que nesses cinco
anos, as amizades que deixará nos íàrá grande falta. Brigadão
amigasEndereço: Av. Itatiaia, 522

Cidade: Ribeirão Preto - SP CEP: 14.025-240
Fone: ( 016)623-3534
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Daniel Meio De Castra
(D"i)

Seú um copo? Sela o Daniel? Não! É o Daniel
abas de um copo(clKio, naturalmente). Este passou a ser um
evento típico das noites viçosences, depois que este paulista,
que detesta ter vindo de Cosmópolis(por não estar nos
mapas), chegou a Viçosa pam estuda(será mesmo?). Um
indivíduo folclórico que merda um limo a seu respeito, pois
são tantas as histórias... Sobre o copo, aquele íiBim ao lado do
Daniel, sempre andou cheio de cerveja ou outras bebidas mais
mms ou bambas, dependendo do seu saldo no banco.
Deixando o copo de lado, o Daniel se dedicou muito às
'ervas', só as medicinais, tendo recebido, em certa ocasião, o
apelido de "olhos medicinais", dado por 6as alucinadas pelo
seu channe entre folhas. De sua vida no alojamento, pouco
sabemos, pois ele mantém sigilo. Curiosa é a sua parti;cipação
em quase todos os bailes de üom)atura, não se sabe como
consegue os convites tão facilmente, especula-se que isto se
deve à popularidade com as fomiandas. Nestas íêstas ele se
trans6omlava, pois não perdoava uma só gatiiüa que sorrisse
pam ele(bastava ter trocado os dentes de leite), pudim a
memória e ficava embriagado durante todos os eventos da
üonnatura, só voltando a si na segunda-fieira. Isto vale também
para a marcha Naco topes, onde miamente reconhecia alguém
e desfilava com um pânico na cabeça, aliás, um bom lugar
para coloca-la. Ultimamente tem trabalhado muito na
iniciação cientMca , para gamntir o pão de uda dia e o copo
cheio em cada 6lm de semana. Talvez tenhamos exagerado um
pouco, pois Daniel não bebe tanto assim, só um pouquinho...
Agom, quando se aproxima a sua própria üomiatura(imagine
que bebedeira vai ser), tornemos pma que realize o seu grande
sonho: compra um sítio com um canavial e um alambique, só
pam a despesa....

Clóvis Negrão Machado
( Negrão, sailhaço, guasca, bomé )

Cláudlo Terno
(Cláudio, Político, P«oba, Baitolo, Jibin, Vereador)

Vindo da intrépida ltararé, passou algum tempo de
amwguras e se juntou com os Anjos do Bem, os quais, o
guiaram durante parte de sua vida acadêmica.

Mas Negrão cansou desta vida eucarística e
resolveu chutar o balde. Abriu uma sociedade com o Leão e
começou a boémia. Dá-lhe conhaque e corridas de moto na
madrugada, com sua lambreta 250R barulhenta pra c-.
Conheceu pessoas de caráter duvidoso, mas achava que
estava certo.

Hábil com as mulheres, ficou conhecido como Rei
das Noivas, pela facilidade que tinha em dominar essa classe
feminina.

Certa época, comprou um baixo e começou sua
carreira artística na banda ''Os Impossíveis", cujo sucesso foi
imediato. Imediato não, 6oi antesl Pois todos tocavam muito.

No sítio, que alugaram para ensaios, num
momento de crise da banda, quase foi assassinado pelo
guitarrista Tony h.'lontain. Nuas, no final das contas tudo
acabou em blues e rock and roll.

Agora, formado, pretende fechar nova sociedade
com o l.,eão e continuar em Viçosa. Aânal de contas, trabalha
na empresa de õnibus Canal, na linha Ubá, via terra, com
seus grandes amigos Dicley e Debuia.

Valeu Demónio!

Dalmar Gusmão Femtandes Júnior
(Ponhus, Baiana, Paixão)

Cláudio. um camponês do Mato Grosso do Sul,
escolheu Viçosa pam se revelar, ingênuo, achava que os
'Teachers" da UFV iriam dar moleza à ele, mas, não, acabou

por formar em 6 anos, metemm-lhe a naba.
Poilador de uma doença ainda desconhecida no

campo cientí6co, tem ataques repentinos e sucessivos de
amnésia. Esquecendo de datas de provas e trabalhos, fato que
conüibuiu para seu lento e lerdo período de graduação, alguns
acham que essa doença foi adquüida devido ao consumo
excessivo de álcool e várias outras formulações pró-loucura.

Em certo período da graduação conheceu alguns
'malucos" e se aderiu a um movimento naturalista-gay e
começou a desenvolver trabalhos cientí$cos na área de
agricultura altemativa( coisa de "natura") , mas que devido ao
excesso de loucura de seus integantes, não foi possível
conseguir um professor maluco que aderisse ao pensamento de
todos esses malucos.

Dona de casa( muil;o versátil) dá pra tudo, pra
cozinheiro, pra faxineiro, pra lavadeira, pra jardineiro, enfim é
uma verdadeira e autêntica DÕ Mana.

Ao conhecer uma pessoa de lande influência
política se convenceu que deveria se candidatar, pois
Cachoerinha estava em peso ao seu lado.

Logo chegou na sua única, definitiva e inseparável
república. Herdou a autoridade máxima, depois disso vários
rocks rolaram lá, tanto que se tomou "chegado" do delegado e
policiais da delegada.

Mais popular entre a gama, aumentou muito sua
popularidade(era um garoto lindo, meigo e querido no Bom
Jesus-bairro onde morava ).

Boa sorte , Temo !!

Baiano mimado nascido em Vitória da Conquista, filho de
família rica e de renome por seus atos duros. Chegou em
Viçosa sem conhecer ninguém e bateu um recorde, ele chegou
a domiir 8 meses num safa(haja sofá para caber este rapaz).
Nesta época vivia querendo conquistar todos os meninos com
seu jeito axé de ser. Após azarm garotas de outros estados
acabou percebendo que a do Sul é melhor.
Baiano que é, sempre estendia cerca de 2 semanas de suas
férias além do nonnal, mas tudo bem, sempre havia alguém
para Cozer a sua matrícula. Enrolado para estudar, sempre
deixava tudo para a última hora, no entanto é uma pessoa
extremamente prática e objetiva(mais enrolado que prático).
Troca'va tudo por uma bola e uns amigos, Ana Paula que o

Se destacou no filtebol como o zagueiro que todo atacante
pede a Deus e por suas famosas discussões com o seu
conterrâneo Cachorrão.
Amigo para todas as hoius, gente finíssima apesar de caretão,
vale a pena conhecê-lo quando for a Conquista(conhece altas
gatas).
Concluindo o seu curso ele vai voltar para Conquista, onde
vai enfrentar duras penas para botar seus ideais em prática
(café, urucum, piscicultura e gado do latifúndio). Esperamos
que 'ç'ocê consiga realizar todos os seus sonhos e que decida
de uma vez se vai casar no Sul ou no Nordeste.

diga !!!! !a
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Épico Gasparini Cardoso
(Cuzinho, Jack, Gastar, blicro)

Dauro Marfins Vldal
(Casaco, Negrinho, Bundinha, Dentinho, Travéco, Gorila )

Edson Alvos De Jesus
( Dom Rdael, Falcão Cover) No início de 1989, Ericuzinho chegou a Viçosa

para fazer cursinho, cujas aulas eram assistidas nos principais
botecos da cidade, sempre na companhia do seu amigo
Leandrão. Nuas, o pll'bob'zinho acostumado à boa vida de
Vitória, não aguentou o assédio das empregadas e a falta da
mamãe e do papal, voltando então para Vitória.

No curso de Aponomia era um calouro
reconhecido de longe, pelo seu pequeno narizinho que se
destacava nos vários bares, onde continuava a assistir às aulas.
Levou um puxão de orelha do papal comia, e o homenzinho
de 1,60m de altura passou a ser mais responsável. No fim de
91, foi morar com os Feias, trocâlüo a cachaça pelo conhaque
'Du Conte". De vez enquando não aguentava o regaço e
sempre chamava pelo "Raul''. Nesta época, começou a ser
domesticado pela namorada, chegando a ser candidato à
presidência do Clube dos Pau-mandados.

No início de 94, foi morar na casa do bíeika.
Trocou a moto por vários carros, só para não sujar o cabelo de
sua domesticadora de óleo 2 tempos.
Ericuzinho agora, quase formando e com a calvíce e os
cabelos brancos chegando, está num sério dilema: Não sabe se
mama nas tetas do govemo, devido à influência do pai, ou se
Caz um curso de informática, para praticar melhor os
joguinhos de computador, sua mais recente paixão.

Eis ele que veio de uma cidade do interior do
Estado a qual ainda não «a emancipada, conhecido Tabuleiro
do Pomba com aproximadamente 1999 habitantes com a sua
saída. Quando aqui chegou foi logo morar na cidade onde
ficou deslumbrado com tanta gente e com a beleza da
Universidade, já que não estava acostumado. Com o passar do
tempo passou a ser mais civilizado e tomou-se um lande
macumbeiro devido as más companhias que o influenciavam
já que era um "menino" muito inocente

Quando luziam festas na casa onde moravam era o
mais disputado pelas "gatinhas" pois tinha um estranho hábito
de leva-las pam a cama, onde ele simplesmente dormia e nada
fazia. Mas o tempo foi passando e Dauro veio parar no
alojamento onde adorava colecionar animais de estimação,
como bloco Leão Dourado o qual üoi seu primeiro aqui junto
aos amigos.

Ocorrido numa bêsta de seção, mas tudo não
passou disto, pois ele sentiu que tinha que ser âel a uma outra
V. Raio Las«" e não parou mais nenhum amai de semana no

seu recinto, indo passar todos ao lado da amada
Pois é a tempo passou e tudo mudou, Dauro hoje

está virando "homem" responlsável e pensa até em casamento,
tudo bem, aqui bica a lembrança dos amigos do tempo de
escola( UFV) e também a torcida de todos nós que Ihe
denlamos felicidades na vida profissional. SEUS AMIGOS !

'AI , Dom Rafael, eu vi ali na esquina, o
,àlbeítinho Limonta, beijando a lsabel Cdstina..
Este era o reâão preÊêrido do nosso amigo Edson. Se você
imagina que o Edson é uma pessoa brega... enganou-se ele é
breguérrimo. Quem mais se lembraria de "0 Direito de
Nascer", mas isso é pouco... Estuda até altas horas do sábado
pua não perda Sílvio Santos no domingo, não se sentindo
satisfeito , vê Hebe Camargo durante a semana. Ele é campeão
em papel miserável, foi capaz de pedir através do liguejá
0111406 o aparelho para perder bamga, e um detalhe,
quebrou na primeim vez que tentou usar. Teve coragem de ir
ao velório de Ayrton Senna e ainda aparecer cantando o Hino
Nacional durante um flash do jomal hoje da Globo, vivendo
neste dia o seu dia de fama nacional na telinha . E mesmo em
temas distantes, foi capaz de queimar o filme. Num estágio em
Petrolina, os irmãos presbitedanos foram gentis hospedando-o
na igeja. Em uma de suas voltinhas, o Edson perdeu a chave
Detalhe: não existia outm cópia, o pastor precisou arrombar a
porta da leda na hom do culto

Agora chega de esculhambar.- elogios a pai'te, ele
deve se formar com 4 anos e 1/2 de curso, trabalhando ainda
com pesquisa na área de melhoramento genético. E o breca
mais podaoso, a ESALQ que o aguardei DeKaamos
Felicidades e sucesso. Saudações bregas e agronõmicas
"Amigos da Onça ' and "Skória'

Edalicio Rondon Da Costa
(Pantanal, Panta, consta, Manter, Wando)

Diretamente dos conâuls do Mato Grosso, mas

especificamente da tribo de Diamantino chega em Viçosa,
Rondon, o caçador dejacaré e tomador de guaraná em pó

Grande frequentador da Cabana R., nosso herói
não perdia uma festa, mas independente da hora que chegava
em casa, já se encontrava em pé às 6h da manhã para o
encontro matinal diário com suas amigas tiririca, corda de
viola etc... Entretanto, maquiavelicamente canta, tramava a
monte de suas amizades vegetais pois também estuda'va
controle de plantas daninhas...

Foi extensionista rural da comunidade do Fundão,
e desenvolveu trabalhos extraordinários como o descobrimento
dos sabores da "cana catana"produzidas" na localidade de
Viçosa e região

Nosso amigo nos deixará para encontrar novos
caminhos, mas deixará para sempre lembranças dos tempos de
UFV e nós picamos torcendo por você e esperamos que suas
aspimções se concretizem.

Rua Almirante B. das Neves, 637.
Diamantino-MT. CEP: 78400-000
Tel: (06S) 736-1581

Rua Anísio Femandes Coelho
Vitória-ES CEP: 29060-670
Tel.: (027) 227-6571

Endneço: Fazenda Boa Vista
Cidade: Tabuleiro- MG
CEP: 36165-000
Telefone: ( 032 ) 253- 1221
15/ 01

Rua José Gomes da Salva - 32
Baixo Jardim da Glória.
Osasco - SP CEP: 06038140
Tel.: 01 1 - 7020572
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Estar Vlleb de Andnde
(Tety, Semáforo, Eslerpes, Têina, blelõ)

Fabrício Ronan de Bam-os
(Montalvânia, Baiana, Petl' e Chapelão)

Mineira de BH, cidade lande, trouxe para Viçosa
uma das maiores invenções do trânsito: o semáforo, se achando
responsável pelos grandes enganafamentos ocorridos em
Viçosa. Dentre os que pararam destacam-se mineiros e gringos.

Nluito calma, pacata, gentil, delicada desde que não
mexam com seu "Xú".

Como uma boa mineira, come quieta, começou a
trabalhar para conquistar o comção de um nativo chamado
auto, o qual estava enlaçado por uma oriental. No começo
contou com landes "empurrões", dente eles destaca-se o da
amiga Vevé que sempre ia no banco da crente do carro para
desfuçar o romance.

Na tentativa de animar a galera nas festas sempre
soltava suas piadinhas. Até que são boazinhas, mas que tal
muda o famoso final; "Oh gente, pode rir"l.

Antes de ser monitora de BAN-360, foi uma lande
profnsora de português tentando até ensinar um rapaz do
triângulo mineiro, com a õustração de não conseguir, resol'veu
largar a procissão.

O menino Fabrício chegou em Viçosa no dia
04/08/89. com o sonho de se tomar ENGENHEIRO
AGRÕNOhlO e após muito esforço está conseguindo. Sua
vida social começou quando morava no melhor hotel da
lida;de, o Príncipe Hotel, onde por causa de pequeno acidente
foi expulso junto com seu amigo "Cuco". Quando entrou na
universidade e üez sua república com os meninos da
veterinária, mal poderia imaginar como sua vida mudaria, para
melhor é claro. No início em estudioso, quieto, tímido e
organizado.

Depois de começar a trilhar o seu caminho o
'menino" , mais conhecido como "Chapelão", se soltou e aí é
que o bicho pegou!!!, ao tomar duas cubas ele solta a sua
ária": o espüito de Bruce Lee. Porém o tempo passou e o

nosso garoto foi se atirando para o mundo, ele passou a viajar
e aí o desastre foi completo; ao ir para Vitória-ES com seu
amigo "Cuzinho"(Vitória é uma das cidades de mulheres mais
bonitas do país),ele passou a defender a causa das bruxas
alheias. Ao estreitar a amizade com seu amigo "Cachorrão",
ele passou a dividir tudo ou quase tudo e antes deste seu amigo
ficar sério ele insistia em furar seu olho, sem piedade.

Porém nosso amigo volta agora para blontalvânia
com seu sonho realizado pam continuar sua história.

Feliz Hiroaki Koga
(Konga, Nationaro Rido)

Fábio Zanotti
(Paredão Bicho Fodão, Fabinho, Pau-domesticado )

Canusado da vida pacata no interior paranaense,
decide ir para o âim do mundo...e consegue: passa no
vestibular de Viçosa.

No começo vivia reclamando que não conseguia
entender as "mineirices", mas logo se conformou. Achou
melhor se preocupar com seu hobby, isto é, a prática de
esporões perigosíssimos como: leitura de GIBIS, partidas de
XADREZ, MOUTRANBIKE, virou rato da SINUCA do
DCE, fez fanzine(uma porcaria chamada "GRITO') e por
6im viciou-se em RPG.

Sempre üoi muito educado com os amigos
perguntando "a sua mãezinha vai bem, né? principalmente
quando o chamavam de Nationaro Kido. Tanta educação
sempre escondeu sua maldade que se re'velou quando
começou a sacanear os professores com caricaturas
apimentadas. A do professor de poluição ficou famosa, virou
até questão de prova. Porém a lande sacanagem em enganar
seus colegas com desenhos tão medíocres. h.'mesmo assim,
nós da turma estamos felicíssimos por 'você ter se formado,
Nationaro. Soltaremos rojões... assim que você subir no
õnibusl JAPA SACANA ! ! !

Saiu de Santa Tereza, ainda ganote( 90 Kg),
vindo fazer o curso de Agronomia, morando na pensão de
Dona Aurom, onde recebeu seu primeiro apelido, Paredão
del,,ido a manchas estranhas encontradas ao lado de sua cama
na parede. Foi morar em sua primeira e única república, na
qual certa noite, após dias de stress, revelou-se um excelente
boxeador ao travar uma luta árdua e vencedora contra os
utensílios domésticos de sua casa, causando espanto aos
moradores na manhã seguinte, que encontraram a cozinha
demolida. Quando encontrou sua alma gêmea, recebeu seus
outros dois apelidos, por demonstrar-se uma pessoa muito
bem mandada e subordinada a ordem feminina, as quais
cumpria com Fervor e sem queixas, causando espanto as
pessoas que pensavam conhecê-lo e viram seu outro lado.

No âtnal de seu curso sua principal meta é
trabalhar em seu latifúndio e o mais rápido possível casar.Endereço: R. Pouso Alega, 444

Cidade: Belo Horizonte - MG.
CEP.: 31010-010
Te1.: ( 03 1 ) 442-8370
Aniversário: 18/03

Bairro Floresta.

Endereço: Avenida Getúlio Vargas:
Cidade: Santa Tereza- ES
CEP: 29650.000
Telefone: ( 027 ) 259-1351
17/06

120

Endneço: Rua JK 88, Vila Dalila
Cidade: Montalvânia-MG
CEP: 39490-000
Tel.: (038) 614-1 1 18
Aniversário: 07-08

ENDEREÇO: R. Silvio Vidas, 2208- Centro
Paranavaí - PR CEP: 87701-170
Tel.: 044 442-0210
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Flávio Carvalho Faria
(Goiaba, AHace, Paio's man)

i
Fentando Domlnzues Zucchi

(Zucçhi, Cordão) F. C. Faria, menino acanhado e calado, natural de Patrocínio-
b4G, chegou em Viçosa com a galera de 89 que ainda h(Üe Caz
acontecer aqui. De Brasília pam a Mundial, onde conheceu e
ficou na casa: 07. Na chegada üoi intimado sentindo a pressão

Flávio Femandes Júnior
(Pin)polho, Bunda, Veio do Rio, Oboto, Bicho do mato)

Tudo começou quando ele e sua mãe foram
comprar seus imóveis pam fazer sua mudança pam Viçosa,
Quando aqui chegou, sua primeira aula 6oi com a professam
Rosé do "Pombal'

Tinha mania de Cozer regime mensalmente, mais
parece que não adiantou muito... esse semestre Eu vou entrar
para a academia, correr deixar o cano na garagem,etc. São
suas landes bases.

Bom mesmo, üoi quando ele varou da Holanda e
ficava pentelhando os amigos pam tomar cerveja o dia inteiro,
só que quem estava sem aula «a só ele. Após ter dado uma
üêstinha na sua casa, üoi "convidado" a visitar Viçosa mais

Gerado Mazela de A. Cançado
(Salsicha)

de ser caloiro.
o Althur Bemardes ou o homem das cavemas. Chegando à

Deitou e rolou nas 6êstas do Mundial, no camaval em Ouro
chocado com o rock'n roll, seis Naco Lopes, e

Era Contemporânea descobrimos a lande íàisa. No começo
bebia e depois ficava com as menininhas, agora quer dizer
que é "Zé Cedinho".

Ex-ídolo do sexo feminino, em considerado o
homem pel6Hto, até que um dia-.

Bunda ocê é uma íàrsa, mas ocê é amigo, amigo,
amigo,... Vndadeiro e legítimo bicho do mato. Cadê o Veio
do Rio? Sumiu! Tá tomando umas pingas ou onde estará ?

Conhecedor da natureza, plantados de vaduras e
plantas omamentais. A orquídea üoi tomar banho com o
Bunda

Preto ficou
sistemático, esforçado, exigente e até

inteligente, prestou vestibular e chegou à Viçosa. Nos
primeiros dias foi logo chamado de salsicha, depois: calçado,
bicho-grilo, pamlax, paírilha, sal, caproico e dadinho.

Até então não se mostrava suceptíx-el aos efeitos do
álcool. Mas levado pela carência e por s« Viçosa uma cidade
6êstiva tomou-se um colega altamente vulnerável ao pmduto
da Saccharum officinarum .

Em comemomção a Naco Lopes 94 andou de
ambulância e camburão. No dia do

Sujeito exigente

algumas domadas na calçada
Comia tanto amendoim que causava espanto. Pensamos que

a Viçosa.

p«lia estar causando algum efeito contrário. A situação
estava feia, não pegava nem resâiado.
Finalmente acontKeu o momento tão esperado, desencalhou,

Aa
de

apareceu como uma
metamorfose

luz milagosa
coram

Biduzinha.

cedo nas férias.
Coisa que Agiu a roda de metal, o Bunda entrou, a comera

algunus
conâinamento.

Da lama para a fama aprontou altas, pnticipou do ©upo
Biodinâmica onde ingessou na vida altemativa, o que Ihe
valeu o ape]ido de Ameace e Goiaba. A timidez .foi trocada

desencadeou-se, meses
seu aniversário tomou

banho da água do cachopo de sua vizinha. Quando fomlando
'Zé da Egua

naanadas pam passear quando elas vinham visita-lo. Gente
ele gosU mesmo é de levar suas

saiu do a.
O tmvesseirinho arrebenta corações, mas também

né? Realmente ele é um homem e tanto, porém quando bebe
dá defeito!

era um sujeito metido a bravo, até encrencas com
Apesar de tudo, 6oi muito estudioso e cumpridor das

AÍ, Zucchi! E a lua de mel em Ouro Preto?.
Cuanpaii, chove muito?

Quando o amigo tem seminário no outro dia de
Hnnüã. teve a manha de realiza uma üêstinha às duas da

E
saindo um ótimo engenheiro agrónomo, com

especialização em turismo da Bacia ao Peru. Chegou
querendo meter o nariz onde não em chamado, e aprendeu a
célebre íiase "Cuzco de bêbado não tem dono'

pelo jeito de sempre estro na sua
Vem saindo um ótimo

obrigações.

Pam nós(As PerveHidas da Aimmés) sempre será
o melhor, o máximo, o mais bão de todos, o colonho que além
de toca viola(de preFuência no banheiro), sabe jogar tênis e
pólo aquático, que Força !

Flá, você deixa saudades mas leva a admiração e o
carinho de todos os amigos !

Bom Despacho ou Tocantins, Bruil ou Statn
aguardem, pois estes 5 anos foram o su6lciente para que seus
conhecimentos se aprimomssem ou deixassem de existir.

Boa soir e sucessos na caminhada que se inicia É

Adora ousar no sola de lêstuihas. orulclDalmente
quando INÊSperadamente têm alguém. Deixava os amigos
dormindo denso do cano, mesmo bêbados quando seu pai
estava prestes a chegar de darem.

.Juaré no seco anda ?

Unia chuvinha..
Seu pai tem terra ?

Vai ou não vai, nativas ou não nativa, eis a questão, vai para
o cermdo ou continua plantando mandioca na Perneca City.

o que seus melhores amigos Ihe desçam.

Endereço; HIGS quadra 706 bloco D casa 12
Cidade: Brasília - DF CEP: 70.000-000
Fine: (061)243.2392

Endereço: R. Caconde, 950 Apto. 102
Cidade: Belo Horizonte - MG.
CEP: 3 1 130-
Tel.: ( 031 ) 442-2319

Renascença

Endereço: Rua: Helena Cona Gáspari, 210
Cidade: Jundiaí- SP
CEP: 13500-000

Telefone: ( 0 1 1) 436-4S91

Campos Elíseos

Ü

ENDEREÇO: Rua Imbuir, 161-Jardim Recria
Ribeirão Preto - SP CEP: 14040000
Te1.: (016) 63714 23
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Gilmar Sobres Abreu
( Piolho, Gil, Ananias, Toco de Ami Jogue)

Procedente da cidade de Várzea da Palma, sertão
mineiro, terra de variada arte e muita beleza, a personalidade
de filmar se fez crescer. Foi até Belo Horizonte no ano de
1986, ali encontrou dificuldades. estudou e venceu. Suas
fêmeas o abandonaram, mas juizmm que o Ali-bá-bá de VZP

Gisele Costa Águia'
(Fo6olete, Poduosa, 11% Tibiriçá, Tia Gigi)

(;liberto Matçal Dos Santos
(Zé Mútinho)

GHson Pcü6nio da Puxão
(Cal,'çudo)encontrou Chegou a Viçosa amparada por seus pais(Nadar e

Elisabeth), pois o Juizado de Menor não pemütia menorn
viajarem sozinhos, que acabaram gostando e ficamm pam que
nada faltasse pam a pequena, querida e meiga Gisele. Já na
matrícula, foi confundida e pediram que se encaminhasse ao
setor de matrícula do COLUNA.

Participou do gupo de Teatro, onde ateou
grandemente em peças infanto:juvenis, sempre em papéis que
Ihe cabiam adequadamente bem

Zé Bonitinho, Kid OreUla, Agroboy, Imlão,
Iluminado, Mmçal, veio de Capinópolis(Capinlândia). Nos
primeiros anos em Viçosa se achava perdido sem as 'garotas
do Brasil Varonil", até se toma um sujeito sério e reservado,
não dispensando as roupas de 'Femandinho" e o boné da
Agrocaes, da qual se tomou o garoto propaganda.

Na verdade, nunca dispemou os seus outros bonés:
UFV, STILI, GRAMOXONE, além do tradicional canivete e
batina- vadadeiro AGROBOY.

Tinha o hábito de anotar tudo, inclusive os espirros
do professor, o que o obrigava a pâr seus cedemos no xerox,
servindo assim de enciclopédia para os amigos. Seu cotidiano
se resumia em estudar, ir à inda e ultimamente, se dedicando
à vida amorosa.

Sempre prestativo, conselheiro,

não foi esquecido, tudo é apenas uma questão de tempo como
diz o seu amigo comerzinho.

Passou no vestibulm em 1989 e em 1990 veio pam
Viçosa recebendo vários apelidos : piolho, piolhinho, anaúas,
toco de amarrar jogue, 6mu, macabeu, pequeno lande
homem, tzé-tzé, hbemação. Apesar de todos preferia mesmo

Gilson, vulgamimte conhecido cano Cabeçudo,
chega até aqui como mais um fomiando, mas como um rapaz
que soube vencer os obstáculo desta làculdade; mesmo com
sua dificuldade de estudante. soube manta a criatividade.
RKentemente, 6oi a um baile briga, e por sinal km tmjado.
disse que o salto do sapato que usava em tão alto, qte $oi
nescessário uma esmda pam descer ao chão. Seus amigos
eram "agachados" com criativos apelidos: cabrito sem asa,
pulga sem dente, burgo andante, coruja preta, pulga san asa,
porca sem pena, pilguiiüu cabeçada etc. O exagero sempre o
ammp'nhou(o último porco que matou an sua casa, de um
olho ao outro tinha um metro de distância). Ele é um pouco
exagerados E gueto responsável e temente a Deus, sendo que
Este üouxe ao seu comção um novo sentido pam üv«. Por
isso, hoje vemos an Gilson atitudes(ae, pasevemnça,
dedicação, elc.) que o aproximam de Deus e que levam outras
pessoas a descobrirem dentro de si, esse mesmo Deus Vivo.

A Deus queremos fazer um profixndo
agadecimento pela pessoa do Gilson em nosso meio e por
todos os momentos, que Deus o sustentou an sua camiiüada
nesta universidade.

de Teatro. onde

ser chamado de piolho.
inteligente, esforçado, seguro, atencioso,

eclético, sempre gostou de desafios. Não é a toa que tomava
Sujeito

singela voz:
Em qualquer lugar sua presença é notada pela sua

'inconfundível"

Rente nas aulas práticas e não exitava em abrir as roçada' nos
trabalhos de altimetria, seu defeito era apenas dormir demais,
passou 2/3 da vida universitária domlindo e 1/3 coçando.

Sempre teve uma aüuudade muito lande pelos
japoneses e vice-versa, onde expetiinentou os mais diversosC

No campus era reconhecido andando com calças
(Empa

de varou sempre de paladar, comer em diversos !ugares, não
tem preEnência definida

participativo
esforçado, sistemático e, às vezes, contava umas piadinhas nas
aulas que só ele entendia e ria. "0 brilho da sua sabedoria

sujas e arroga;dadas, sujas, amarmtadas(Emda verde)
sandálias hax aianas. Nas bebedeiras da marcha Nico Lopes
(membro fundador do bloco Pinto Duro), escovava no Reeza- e

e

de amizade virou paixão e depois paixão que virou amizade.
Ponte aérea Viçosa-Juiz dé Fom-B.H.; inexplicável.

Envolvida

Teve diversas paixões, dentre elas uma é edema

ofuscava o sol'

A você, grande amigo, desejamos de coração toda
sorte do mundo, sucessos, conquistas e felicidades. Você

tomava todas escondido com medo da cerveja acabar.
naturais. tenta

explicar o poder dos espírüo sobre as pessoas. Gigi, nem a
distância que nos soam, será maior que nossa amizade, sda
sempre essa pessoa sincem, banca e dedicada. Muita sorte na
ÜÜ!

ooderes

chegado numa música sertaneja , numa boa cachaça e em tudo
que envolve o campo, Ihe de«Íamos muitas felicidades e como
dizia o Comerzinho: " a nossa esperança está lá fom"; temos a

Ao nosso amigo Gilmar. inteHante da galera rum.L com sobre

venceu e üez por merecer.

Rua Presidente Vagas - 62
Capinópolis - N4G CEP: 38360-000
Tel. : (034) 263-1 1 67

certeza que você irá vencer.
ENDEREÇO: Rua Afonso Pena, 220 - Centro
Viçosa - MG CEP: 36570-000

A galera.

Rua Dr. Mallard n' 1 580. Centro.
Várzea da Palma -MG. CEP: 39260-000
Tel : (038) 731-1478

ENDEREÇO: Rua Seria do Japi, 1425 - Tatuapé
São Paulo -SP CEP: 03309.001
Tel.: (O 1 1) 293-939S



Gustavo Nunca da Silvo
(Gu, Pino, Cadnno, Custam(}ay)

Rapaz esp«to vinil) do interior de São Paulo, mais
diretaimiüe da Cali6inia Brasileira, guie o meio de
subsistência é a canse Alerrizou em Viçosa pam aprender
solve a culüln, mas acabou se especialbndo num produto
derivado: a 'Müninln'.
Companlniío iiWvel de sxu Püassunun@. 51, este saio
des61ou sw vemáculo de bailarias e queimação de filnK alé
elKonüu o sw antigo fiel de diapasão, o Hugo. Não
satisfeito, píoanw unn glicose e encoiRrui o RABI. Amigos
estes que an seus mais eufóricos momentos sanpn estiveian
presentes cona na vez que litemlineiRe lln entmmm de
cabeça num midório.
O moçoilo apoboy qie aa Naco Lapas 6oi procumr um copo
de cachaça embaixo do saga; e na outra ao passar com a
camisa do São Paulo no corpo, após da uma voltinha com a
Lidil-Bel, a moçoila voltam com aquela do São Paulo que
estai com o nioçoilo (?)
Oe todos, não pormos esquecer o dia de sxn grande 6aWeza
quando nvelou o sw desço dizendo: 'Calha, quão dar uma
sentada' e até hoje não üoi e)q)ligado. Mas sentou. E também
de sua base piedileta :'Eu sou cardo'. E &
Ultimamente. in entanto, vem se dedicando à maravilhosa
aiU do ítiJtagisim iüilizando, às vezes, nnio ilícitos, ou
nnlhor, dílicos, pan conquistar suas baianos. Seu mais
recaite espete tem sido a queda de baixas de pmça. Porém,
nos últimos aKses de Viçosa, desbun&» de vez, indo mo«u
sua are an ouros !untanais.
E agom que já egá PlID. cm cedia% voltará pam a sua
terrinha pam aplicar seus conhecimentos adquiridos na área e
com certeza esse lixo üi:Gala saudada. Abmços de sais
colegas, Caclioaão.

Gwtavo Antõido =üüü
(GuB\ Meméh, Mala)

Hélder Jncqlns Carvalho Leite
(Je@o, Baiana, Papajaca) lleraldo Meireles Pessanha

(Top-Monstn, Amigo, Rei da Cana, Canaboy)

Cheio de pó de minério na can, eis qie surge um indivíduo
mapelo, mquítico , que mais padecia a bruxinlu nnüia e
atendia pelo inme de Gustavo. Indo estudar no Equipe, üoi
notável a sua oaiticiDacão em bebedeims e vexaaKS. Não
egudava nada, e não sabe alé hoje como eaxsegiiu inBessar
M UFV, já que passavPa o dia iiMiio 'conseitazwlo T uma
indo velha que aa muiüssimo maior ü) que elc. Na
imiversidade 6oi PhD em Cálwlo e Álgebm. Imitando o Tom
(:nxise. fantnsia&) de motoaueiío. com sais õailos de

Chegou em Viçosa, menino meio
daqueles criado em ltabuna com "Toddy e pão penda', puro,
inooeiüe, dieio de amor pm dar. Gostava de passear em
llhâis, curtir a praia e os gatinhos-. Aqui, no inicio caiu na
vida de 'íep"na gandaia com a baianada. Segundo tempo,

'buchudo', tipo

monster, chegou em Viçosa com o rei na barriga desmerecendo
suas compaíüeuas de universidade. Totalmente dominado pela
Super Remata, ia ao seu enconüo todo 6mal de semana.

Metido a "Galinha Gamizé", quando encarou algo
maior do que seu catninhãozinho conseguia carregar, chamou
o Raouuullll...... enâmte ao Centro de Vivência. A partir deste
momento, curiosamente, passou a ter aversão à juba. Possuía

Fluminense 'esperto", mais conhecido como Top-

segtiiiü temo...

desbravador doa

Sua concepção holístim da realidade e por s«
mpaz multidisciplinm permitiu reunir qualidades como:
t(nadar de viola e berünbau, namorador, cantador, criador de

punutiU reunu

todo mundo. Rapazinho sistemático e asmático, não oatseguiu
IU)ós várias tentativas se adaplw à alBimas n:públicas. Foi se
isola em seu apartametúo, coito(b, não tinha sossW devido a

desfilam pelas ruas da ViciosaV

residência na

pei)úes omamentais e orquídeas, comaciante
pantanal, capoeirish.- Dedicado, caprichoso e aplicado
acadêmico, fada com gosto relatórios e trabalhos; bom
baiana, dava em preguiça, uma moleza, na hom de entregá-

um conjunto intestino-estômago muito desequilibrado.
bebia, enchia baldes, se jantava o lençol manchado mostrava o
üto consumado; embom possuísse uma musculatura muito
corte capaz de segurar pressões de até 6 dias.

Esse cidadão, consentia a incrível façanha
trocar mais vezes de carro do que de sueca. Resta saber se era

Se

de

intestino-estômago multo

um ruidonense "tatú-com-botas'.
FULL M00N. em coiü)ácido e vazachegado,
alugo:w todo mundo mu Duna pagava o aluguel e as contas
Dono de um saião aítim iwqjável, pam ele egava lido uma
maravilha e nio conseBiia entender '-.colho alguém podia ser
tão louco como o F.-'». Garoto ingénuo sempn acredita:va em
udo o que Ihe diziam e caia exn quase todas as amiações da
galera Nos dias de ciência se associam ao GREEN PEACE e
tunas-e salvador de baleias nas 6êgu da lua dniz Após 8

Fimlaiido los semlxe dava umjeitinho. Exímio resolvedor de prova, sua
memória em infalível, e de fazer invda a qualquer

a

oíangdango.
À.malandro de capoeira, recebeu apenas uma

bênção fatal que atingiu o seu coração. Robe, de bambolê no
dedo, canudo na mão, e menino no bucho, o menino buchudo
reco» o título de: AGRÓNOMO de Todos os Santos,
encantos e axés, sagrado e profano, este baiana é camaval e

e uivqa a
a cana que dava gana, ou se o sujeito que não tinha higiene.

Acostumado à singelas comidas norte-fluminense,
quando comeu acarajé( comida de cabra macho), tomou-se
frequentador assíduo de um banheiro de seu amigo raiano

capoeira,

Ao Hmal de meia década, este rato de praia acabou
w tomando &equentador assíduo das "praias" de Viçosa(Leão,
Coração de Estudante, Montras, etc-.)

anos de sobrevivência nego "lugar de cria c(üra.', resolveu se
fumar e picar 8 mula de Viçosa, deilwido muitas saudades.

Endereço: Rua José Bemard
Baixo: Sumaíé
Cidade: Ribeirão neto - SP
Fine: (016)623-4239
Data NascinKdo: 23/08

Fermdn, 62
alem!&

A trupe toda sentirá saudades: Agonias, RABI,
Lnciann Coisinha, Pauzinho, Walbert,
SUCESSO TODO DIA

Endereço: R Ega(k)s Unidas 3S, Baixo Cnim
Cidade: lpüinp. - MG.
CEP: 35 160-100
TeL: ( 031 ) 821-8S43

CEP: 14.025-070
Endereço: R. Catarina Azevedo de Carvalho, 34
Cidade: Campos dos Goytacazes - RJ
CEP: 28 100
Tel.: ( 0247 ) 23-3443

Centro

Endereço: Rua Manual Cerqueira Brandão, 339
Bairro: Cubo
Cidade: ltabuna -BA CEP:45.600-000
Faia: (073)21 1-9S02 21 1.0754
Data Nascimento: 28/07
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João Marmelo Mnh Alvos
(Faki, Jonny, Jimi, Cela)

com logo
comunidade feminina local por suas bagunças com sua tumu

Giano, AJbano, Elmo, Alberto, Fundão e seu

fbi de

olhos
Em 1987, eis que chega na Perereca, esse baiana

esmemlda, ãcando conhnidode
José Roberto Ant6nio Fonte

( Beta, Zé Bob, Zé L€1é, Zé, Maluco Beleza, Gardenal)

Jaymllton Gucsmão Ciuiha Filho
(Jairo, Janelson, Jair.)

da república
imlão Ricardo.

No colégio Equipe üoi um aluno aplicado, porém
amanw a matéria , nos amais de ano em

José Hi tl»rto de Amújo
(BETO)

José Robeíto, nativo(São Miguelense por adição),
26 anos bem disüibuidos entre violões, cachaçadas e paixões,
pode não ser o sujeito mais normal do mundo, mas, em

Baiana, malmüo e metido a esperto, chegou em
Viçosa adiando que Filosofia da Ciência tinha um profnsor
que se chamava Edu; coitado, mal sabia que Edu em o código
da matéria No início das suas aventuiw amorosas em Viçosa,
dKgou ao ponto de utilizar vários meios de &ansportes na
tentativa de se disCmçar e não sa visto por nenhuma das
envolvidas nia tramóia, tal Foi sua desüeza que ao mesmo
tempo, 6oi visto an Viçosa, na Bacia, em Belo Horizonte, nãn
deixando qualquer pista.

Embom tenha se tomado um rapaz sério, visto que
está até palsmdo em se casar após sua formatum, nos
deparamos com um séi'io problema: Se convidadas todas as
irias ex-namomdas, teremos como única opção pam o baile de
hfmatum, o Mamcanã Eleito como o Rei de Conquista,
renunciou seu reinado depois que se viu pisgado por uma
veterinária que passou a cuidar de suas doenças crónicas,
abcesso e tomozelo torcido. Rapaz responsável, passava mais
tempo cuidando do seu gado em Conquista do que estudando
em Viçosa, "coitada da Amélia". Pessoas das mais esquisitas,
viam nele um lande conÊidene, revelando inclusive as
irregularidades das atividades hormonais,( famoso estado de
Chibo) dumnte uma aula qualquer. Dessa forma, o Rei do
Gado baiano, deixa a saudosa Viçosa.

nunca nos
convidado para os jantares com os CDFs mas, como bom Calourinho da mamãs, empolgado, üancou cálculo

para sobtw mais tempo pam remexa bibliotecas e conversar
com quem encontrasse.

ngulares a prostíbulos e pomos homéricas como alguns de
seus amigos.

Sujeito esquisito, maneiras estranhas, e, muitas
vezes incompreendido pelos colegas que insistiam em querer
compreendê-lo apesm de seu comportamento ser regido pela

compensação, não possui um passado constituído de visitasa S

e

baiano nunca comparecia.
Em sua vida na cidade íaaa musculação e chegou,

junto com Elmo, a disputar campeonato, sendo citado como
campeão até na Folha da Mata, foitão...

Foi parar em uma repúblim 6êminina, onde tinha
que se esconder todas as vezes que o proprietário ia cobmr o
aluguel. Lá em o mediador das brigas.

Mudou-se pam o alojamento, precisou iilstaln umíêstas sempre a bordo Je seu Chevetinho pmta com aquele
ronco inconfiindível. E foi numa destas bestas que chegou a
medir com as canelas a profiindidade do lago do Centro de
Vivência.

Foram muitos churmscos, passeios em cachoeiras e lua extremamente aHadável
terrivelmente intolar:ável quando sua embriaguez atinge níveis
de danos morais, fazendo com que tombos dentro de latas de

quando sóbrio

mosquiteiro, onde o marceneiro exigiu prdeto do prédio para
confecção de um hro de alguns milímetms no teta.

Nunca se interessou por 6esUS, mas pela Nico
topes/9 1 organizou até concentração com um único objetivo:
conquistar sua belezinha

lixo se tomem um dilema entre seus Dobres e o seu bom seno.

paqueimdor, apesar de tímido,
namorou muitas guitas, mas an 91 üai chamado a voltar pam
oi braços de uma nativa, sua antiga paixão.

na UFV em 90 e

Verdadeim a nr de é um radical e, quando tem a chance de al\'ejar comções causa
torturas nas pobres moças que são obrigadas a ouvir(ou ler)
suas cantadas de linguajan "intelectual prega

Embora não faça pane de nunhum partido político

Ateu por força do destino, se converteu em Viçosa;
muito discreto escolheu uma segunda 6eim de greve pam ir à
capela da UFV receber a água do batismo das mãos do Pe.
JacKes.caminhada, estava sempre disposto a ajudar os amigos,

tomou-se um companheiro diâcil de se esquner para quem o

Ingessou
estava

continuando sua
ay«d« presente com sua presença de espírito e, entre uma e outra

acadêmica, realizava

Desportista lnistmdo. beaue maltratado. tãz-se

acompanhou de peito.
Hoje parte com a certeza de que valemm seu

esforço, seriedade e dedicação, Faki tomou-« um A©ânomo
que aprendeu a cultivar não só as plantas, mas também os
corações humanos.

preocupação excessiva com a
higiene, já no seu último semestre acadêmico, üoi acometida
por uma dianéia que o levou ao hospital por 4 dias, intimado
pelo SUS.

Apesar ü sua
atividade acadêmica, realizava a arte do relaxamento

brincando de pega-pega nos comedores do PVA(coisa linda de
se ver), ou derrapando nas curvas femininas.

Procurando manter o nível(alto ou baixo) dessa
biografia terminamos aÊimlando na sensatez de sua loucum,
José Roberto deixará saudades de um doido e genial, e que
será lembrado sempre como um "Maluco muito beleza

Caixa Postal 304 Vitória da Caiquista - BA
CEP: 4S100-000 Tel.: (073) 422-3025
Curso: AHonomia
Data Nasc.: 04/07

Rua Antõnio Devisate - 45 São Paulo-SP
CEP: 05593060
TeL: (O 1 1) 869 -1005 Curso: Agonomia
Data de Nasc.: 24/07/67Endneço: R Rotaly Club, 102 Centro.

Cidade: Vitória da Conquista - BA
CEP: 45 100-000
Tel.: ( 073 ) 42 1-3369

Rua Mana das Neves de Jesus N' 1 51
Bairro de Fátima Viçosa- MG
CEP: 36.570-000 Tel.: (03 1) 89 1-2532
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Leis Sérvio Raiter

O Raitn(Gaita, devido ao sotaque quase
imperceptível) é o último a se nana' de uan nobn linhagem
de universitários(modéstia à parte) que viveram sua calourice
juntos no Mundial Apait Hotel. Émmos seis, apesar de não
terem escMo nenhuma novela soba nossa epopéia. Primeiro
6ormalam-se o Baiana e o Tutu; depois o Mirisola, seguido do
Paulo. então o Jaimi e finalmente..(uEa!) Chegou Sua Vez,
Raitiiüo. Esse gaúcho-sulmato©ossa)se(ou sulmatogos-
sensügaúdio?), tomada de chimarião e tereíé sempn üoi um
atleta. Dente outras proezas $oi o artillKiro do campeonato
de calouros de Aponomia, subiu toda a serm de São CerZIdo
pedalando e andou de bicicleta por várias cidades da região.
Aliás, não vai poder guanlar sua bicicleta de recordação, pois
um fdp. a roubou bem no seu ano de 6omlatum. Mas nem só
de glória viveu este atleta: celta vez, passou mal só de ir de
bike até o moto(homo do Paraíso, quase necessitando até de
cuidados médicos. No tênis e na peteca sempre foi um 6zguês
(rá, rá, rá!!!). Muito moleque, sanpK adomu coisas do tipo
tomar banho de chuva,, escorngar de bunda em baimco, voar
baixo com a bicicleta no asfalto, peiúelhm os ouros etc.
Quando 6oi apresentado ao Pamná(Engelbat Fucs), não
resistiu e disparou: 'Fuçks you'. Além do gosto pela cervda
(que o diga quem o viu em uma das listas no Mundial), outra
característica bem alemã do nosso amigo Raitn era a sua
&ieza. Mas agora tudo mudou: ele está apaixonado , a ponm
de dn unu guinada em sua vida e ta um grande desempenho
acadêmico nos seus últimos settKstres. Parabéns pam você
também Zizl Outro espolte que sexnpn gostou de praticar foi
o de iinooi'tuna o Paulo Brasil. Ficaram célebres as
polémicas soba o caso Playboy e sobre abrir ginrda-chuva
denlm de casa. Dividir o quarto com o Mirisola Hoi um
totmalto, pois este só fiava acordam) enquaiüo o Raitn
domlia, além da incompatibilidade musical enfie os dois.
AbulnKnte mom com o Zaca, TererÉ, Eáialdo e o Maurício,
que já 6oi embora Lixa dos óculos(op«ou & miopia), o
pseudo'gaúcho agora é mais vaidoso, só anda de cano e
voltara pam o Mundial, só que dei)ará de ser, o mesmo
amigão de setnpn. Desçamos a você, grande amigo, toda a
felicidade do mundo e muito sucesso an sua vida profissional.
E não se esqueça dos bons ami8)s que âez pw aqui, porque
eln sempre se lanbrarão de você. Um grande abmço.

Marmelo Augusto Boednt Moinidi
( Boichato, Zé Bóia, Mit )

A sua vocação por "A" vem desde o berço. Conta-
se que esta foi a primeim palavra que ele pmnunciou.. Ege
jovem notável, vindo de Itaperuna-RJ, logo pegou o leitão

vida universitária foi muito produtiva.
Privilegiado com um currículo rKheado, ele foi monitor,

iou várias bolsas prêmio de alimentação: mas sempre
Lulz Fernando de Inuro Salva

("Cmom")

Sua universitária hi

Kn-m Tlald Odüro
(riõki. PC,Tem ü Japolânidia, Chapolh, Karun-.) dizia que não tinha estudado nada para as provas, modéstia de

um carioca amaneirado.
Sempre acompaiüado do amigo inseparável, seu

fosca amarelo. não em difícil saber se o Marmelo estava na
Universidade, era só procurar o "discreto" Heóie pelos

seBiir os passos da ilha, e conseBii só nos 3 primeims anos
depois disso desaiKbu e adnu que o mundo tenninav só em

Diralamaite cle Praia Grande-SP, clKgou querendo
cuja origem é um tanto comprometedom

breveViçosa teve uma

seus ates e aconselhado a procura outro local pam residir.

Seu apelido vem da ínfima cidade de Vasinhos,
METEDORA

início da longa temporada em
passagem no apan hotel Mundial, logo sendo incompreendido

Mudou-se pam um dos aposentos do Palácio Marquês de
Pombal. No prüneiro dia ligou sua delicada centrífuga às 6:00

e

cervqa. estacionamentos
Adomva proBamas de última hora, os conhecidos

como por exemplo prata com chuva,progama de índio: P

discreto

estado avançado de alcoolisnn de Viçosa (
Ficou conlncida como a molha motorista em

üüepeMeMe ü
sw gau dc ahaação,ela sen4in clnpw com seu cano, mas
não coaseWia diepr m cama ).

Com sais olhos japõnicos, atencioso é o terror da
AMonomia, colNuigadom de todos os calções masculinos
imlusive ddapolândia !

Éua mncB ngi«ada aa o cochilo nas aulas !
(Com a deswlpa é claro que estava concenüada e não
domiindo). Em suas bd)edeims apronbva pulgas e boK
cano 8 vez mn 8 üúençlo de limpa' as laitcs dando uma
Gera-lda, dardeu-as. San EHar an dias antes em qle csquecw
os óculos potqn adH» qie estava de lentes. Foi a úiúca "não
química' a aÉiv na $«a da 'Anata' e viiw a rainha da
quuto.

caminhadas notumas, cachoeuas, acampamentos, etc
horas, sendo quase novamente convidado a se retira da nova
residência. Fez muitas amizades com a vizinhança, tanto que
no dia da partida pam um novo in, O BECO, 6ez nobres
referências ao simpáti;co vizinho que o acordava ao som de
BALÃO MÁGICO. FOFÃO e XUXA A f«iva dnpedida
ocornu em cima de um camilüão modemo da década de 50,
sem feio, pilotado por uma equipe da Áâica, contmtados pelo
ptúpno centra demonsüando seus totais conhecimentos
influências na cidade que o recebeu tão bem. Cenom,vivenciou

sendo atacado por fêmeas tafaiaventuras

vida. Passou por muitas expenências, não só acadêmicas, mas
pode também desenvolva talentos participando de um gupo
musical diferente, cuja motivação era muito mais que a
própria música e sim a exaltação do Deus vndadeiro no qual
crê e oretende continuar servindo como pronssionai.

Já no 6mal de seu Guisa conheceu uma caloum,
que hoje como sua namorada tem sido um lande apoio para

Nestes cinco anos muitas coisas mudamm em sua

wu apartamento, adorava domiir em lugares exóticos=.PT a
ronda do BECO e o lago do CENTRO DE VIVÊNCIA
Atenção se alguém o encontrar bêbado, cuidado ele pode nuyar

seus planos sonhos fiituros.
Apesar de estar "Picando a mula', Viçosa ainda

continuará fazendo oalte de sua vida, por alguns anos
curvando Mestrado e para sempre na lembrança dos amigos e

Mas sn maíu rildnada Ungido é a base: 'Me
polpe' E enfie tratas, olha de lado e: "Nem tc ligo'! Essa
japinbé« ':i-=;:.

na suas costas ou anemessar vinho na sua camisa. A sua vida
não é tão engata, pois recebeu dons divinos, supra-humanos.
Seria ele um pássaro, um avião, não-.é o the manter, the besç
the CU MAN. Sempre prestativo com seus PEIDOS. E que
peidos! Chegou a sa convidado pelo Joga do Gás pam suprir o
rwionamento de gás nauml na cidade. Teve sua Eue PODES
CRER, passou a almoçar na Rua Nova, Alfa destinando seus
dotes culinários pra pratos exóticos como repolho com
bananas, panqueca de jiió e ousas iguarias. Além dos
chazitÜos Dam toxicoplasmose, mas sua verdadeira paixão são
suas adoráveis minhocas. Curtia incensos da ílom de Cubatão
e ium aue via discos voadores em noites nubladas do dia 30 de
üevaeiro. Hoje encon#ou-se como agõnomo dando aulas para

irmãos com os quais aqui conviveu.

Endneço: Rua Mdor Por6mo Henriques, 227
Cidade: ltaperuna- RJ
CEP: 28300.00
Telefone: ( 0249 ) 22-0821
01/09

Centro

Endereço: Rua Limein, 573. B. Boqueirto.
Cidade: Peia Gana-SP.
Cep: 11701-260
Tel: ( 0132 ) 91-3199

Tel: (067) 295-131 1
São Gabriel do Oege MS

Av. São Flaiicism ,1435. Chibo.
CEP: 79425.000

pra
de

pratos
jiió

como repolho
Ném

cursinho na área de geoBalia, apesar ae
imagem de sério proüasor, seus alunos babam descobtüdo
seus podres do passado. Quem não sabe? A nova fase atual do
CENORA está sendo a Case do lzauro, o escravo do amor e
sempe dedicado ao exporte, lutando confia sua nova
barriguinha, símbolo da dedicação ao Haltaocopismo. Cenora,

8

remar Passar uma

quando você se casa, chame seus amigos pam comer pó de
tango com poletlta.
Endereço: R Virgílio Val
CEP: 36 570.000

Apto. 3 Cidade: Viçosa - MG
Tel.: ( 031 ) 891-2476



Malho Mcxçon Viela
( Malga, Poüito, Baniguinlu, pide, Dartanhã )

Mçma pam
aponomia, esse capaz baniBido, tímido, caiacteristicas essas

0 curso de

Mar"gelo Noguein Rossl
(Gnomo, Quino, Cudíaco, Loim Lindo)

que o acomliaii:níãm pa' todo o ouso.

brincadeiras nas dias Rq)úblicas pelo qul passou, isto se
alvo p'adÜ'to0 mlao, 0

Marche Lutos de Medelxws
( Caça-conceitos Narigudo, Vela-humana e os demais abaixo)

Marmelo Vleln Rolhn
( Tripé, Amendoim, Amme Liso, Rolão )

devia em aeconaBcia das camctni«idas de pessoa tensa. aue
apela fàcilmente, e qu traíam sempn pam ele as

etema pressa, preocupação, organização excessiva, mania de
passar o tenHio lodo deitaib fugindo da realidade e sua

Ousas caiaclerüicas de sua pessoa eram a sua
Ege míniinn quando iKsta tela diegou, 6oi logo

'dando'uma de malandro. Mas 6oi roubado até as cuecas pela
ltapemirim Transportes e Annações Ilimitadas. Ele andou l

se juntou a alguns conterrâneos 6omlando um gupo
enonne sucesso: Os Menudos. confomie registrado em cotos.
Namorador incorrigível, se amargou a uma selelagoana e
depois passou pam o cerrado. AÍ, ficou mais de rogar do quejá
er& Não saia mais de casa aos domingos, pois só queria saber
de namora e ver os jogos do Palmeims. Não saia à noite
também, porque queria ver "Os goês do Fantástico'. O tempo
6oi passando, os cabelos caindo e ele conhneu pessoas

de

0

Rapaz direito, chegou an 90 de Campinas, e logo

O gamtinho puro, inocente. 'zemdo' c üanzinho

rdomou a Viçosa pam faz« o Coluna, no qual aibw por
mtemiédio de seu pai. Mostrando-se um CDF passou enfie

UFV. Já morando an umanomês com sapatos e roupas mania dos amigos. Passado o
susto, conheceu o amor, e o amor não o conheceu. Porque
quando a menina desc(üriu o namoro dele com ela, temiinou

pruneuos
república tomou uma gailde admiilalção por Luid,
tomou-se seu mestre, ensinando-o a teoria de vida sexual.

vestibular da que, este menir, tew passagens Eannsas por banheiros de
várias Rqúblicasl

Até aieaüxs de seu curso, teve pouco contado com
as mulheres. de Viçosa, acesa do intaesse destas por ele.
Mais pam o anal do Guisa, sua üda mmeçou
começou a sair demais, bebé, mexer com várias mulh«es e
contar suas Cambas piadinhas sem Baça para os desavisados.
Nas Carms com a trama, além de tn se tomado um dos
bêbados mais diatoq era ainda especialista em empatar
üi)da" dos amigos.

Passada essa Êsse, começou a namora sério em
Vitória(cidade de mulhein muito belas), inHnsando então
pam o ACA, mas nnsxno assim continuava com a certeza que
a capixabinha aa a inxxlher certa. A borrada üoi marcante em
sua vida, nas confusas de cadiagldas, nas piadiiüns e no seu
filturo promessa cano Engçnheiio Aa6nomo. Assim
formando Março, já oan perspectivas pam hzbalhar com
seringueim no Esp&ito Santo.

a

vai

que

. .. ele!
Tentam(k) salva um certo amigo nosso, Haaldo

'Cubo', saiu queimando mime e bormdia por Viçosa aÉom.
Pois não sabia a utilização do Belo de mão!

Quanto à sua vida acadêmica, ele em capaz de

ele conheceu
incríveis, como o Lagosta e o Boca de Toca-Fita, por exemplo.

Menino estudioso. no início não tomava nenhum
pau, só quando deixava de v« alguma nota por preguiça.
Aliás, seu üoHe era va' a vida de ângulos di6«entes, sendo que
o horizontal era seu favorito. Não lavava louça não abria
saquinho de leite e nem enchia o filtro de água, o que, por
sinal, foi a causa de sua última doença, a amebiase paralítica.
Mas isso não o impediu de pegar o seu tão sonhado diploma, já

6oi entregue por correspondência. Que

sonho(gol) e o perfume do cano falou mais alto. Então uma
capixaba conseguiu

Pouco tempo depois estava motorizado am seu

Seu amor pelo cano en
notável, chegando a dizer que em a coisa mais importante de
sua vida. Por seu azar, seu carro foi mudado no dia seBiinte.
Com o passar do tempo seu namoro o deixou conhecido como
Fábrica de Berrantes Fiel.

Nesta época com seus colegas Relci, Cilso, Elvis,
Malço e Roluxo, fundou a república dos Boys(BalDIas). No
seu conturbado namoro 6oi agredido várias vezes chegando a
quebíw a mão por duas vezes. Tenninando seu romaiDce ficou
um bom tempo refletindo sobre relacionameiúos sexuais,
varanda a residir em sua própria república, nesta Case ficou
conhecido como amme liso e após esta ele evoluiu pam a base
ll(cachoíTão). A partir daí arranjou então uma 'amiguinha

agairá-lo.

mudar.

fazer 5 provas substiüitivas num mesmo dia pam conseguir
0,000001% a mais nas matérias, sendo cariiüosamente
chamado de Marmelo Jones, o caçador do conceito pedido.

Quandoprestou o Tiro de Guena, ganhos muitas
condecorações sendo uma delas: "0 pre6êrido do Sargento!
Leeeespaaaa !! !

Não mtis6êito em ir às

que o mesmo
disposição!

satis6êito em ir às aulas, resolveu viiu
professor papa-amUO do Objetivo. Aâlnal, 'virar'em com ele
mesmo. Vaapo! !

Mas recentemente, após uma viagem pam sua terra
natal devido a sério incidente sexual, ficou conhecido como
Salutares Killer!

Formado, pretende se dedica ao controle
altemativo de pragas, embora não aaedite muito. Seu futuro é
incerto, temos só uma certeza: a de que ele continuará sendo

pretende se dedica

um 'porco" fmático, assistindo a todos os jogos do
pela TV. Marmelo Rossi, é gente que Eaz........NADA!

'Verdão'

que mais tarde botou-lhe rédeas curtas, tlansfomwido.o an

Contudo, não
'Tricolor Paulista" e pelo
Minas.

esquecemos de sua paixão pelo
'Mountain Bike" nas trilhas de

Endereço: R Carlos Comes, 80S/ andar 7
Cidade: Settãozinho - SP
CEP: 14 160-000
TeL: ( 016 ) 64S-1787.

Censo. um pau mandado.
Desta maneira ele vai se formando. poündo ir

pam Caias seguindo as mamatas do pai na ENGOPA, ou

Endereço: Rua Hemique Rosetü, 79
Cidade: Vitória- ES
CEP: 29050-700
Telefone: ( 027 ) 227-0768
03/05

Bento Ferreiro

Um lande abmço dos seus comparsas e cúmplices
de noitadas!

aditivo.
continuar estudando em Viçosa tendo o apoio de seu pai

Av. Dr. Luiz Teixeim Mendes , 680 apto 102
Maíingá - PR CEP: 8701S-000
Nasc.: 15/09/72

Endereço: Rua Juriti, 139 Setor Santa
Cidade: Goiânia- GO
CEP: 74672-660
Telefone: ( 062) 207-1987
28/12



R,largos Jósé de Ollvdm Fonseca
(Maicão, B.G. Abelhinha, EI Diabo, Marquinho)

Carioca ' ' 'l-'@ na
R-:tl--dador -íüo

peguem city pam
baBinça,

cotxseBiiu a18xns velcaan iiniarráveis, desde porres
Inmâicos "via leão' aé n expulso da Padre Andúeü. Seu
Panda gaiato ela n 'süilqa' mas. depois de um meio-üow

'EI Diabloe

0 corada. de uma

.Lü;úiüj da üiíõiiõ.
Chiquénüu\ padaum, absoluto, superlativo, este

sâiio S« leio piar an Mqosa an busca do seu EU, mas
acaba se padaido M dn lealiüde do álcool, que acabou
levando o rapazoilo Dan-o anu camiíüo. Pensou muito em

beij« quaau)

reaisn o conwih pan w ple«mh do AA mas, por
mativusdílico$ iüoteveaindições de owpu o cargo.

Sua calçajan apatadinha provocou suspims que
origimmm seu apelido nnb&nHm: B .G.

Em mais de lnxn de aias incontáveis peripécias
(nos dois saúidasb lnalündo de Salvador, conse8iiu ãcar
abas de lnn camidião de benann. Lxq)oltante: chegou quando
B baxwias egawun rudes e só ultrapassou quando elas
egavam maduras. ' C 'eú lebmdwiHer!'

Ainda an Sala, seu lema em extmpolar e 6oi
levar seu zunido pan wüas hiüas. Fantasiou-w de abelha e,

Matem de Resende Santos
(Agoboy)

(Vovó, Véio,
o Antânlo de Oltvelra CoeUio
'Meu Nome É Véio, Ab4ur de Zona)Málvlo Roda Plmenbde Flguelredo

(Capelinln, Gabirú, Bd#!!g!')

'\nela". Parou direto na roça, mais espaçosa pam tudo. Nem
da CapitalDispensa um Apoboy nas brumas do tempo, veio ao mundo este exemplar ram de

Num dia de 22 de otüubro de um ano que se perde

Holizonh poi&n de Capelinha, de poucas palavias> sisudo,
deitado no soü do Mundial Hdel dizaido que ninguém
cortaria o sw cabelo. Ah! Caloiro bnvo!!

Noites e noites subiu a Av. Km 45 muitas vezes 8

clneou em
Máicio, Capliiüia, Gabirú, Apdxonado,

Viçosa o nolüga de minas, de Belo

com sua

mau surgiu ejá em risco pam todas, das altas às mais baims.
Não latia, mas mordia. Cãozinho faminto, que às vezes

Foi no ramo paralelo,passava

Não se tem ngisüos de
mça humaiu até a siu saída das seivas do Planalto CentralU

latia, mordia. inédito de fóssil vivo qie cowegui emitir sons qle não são
gutumis e que supoitw, a bem da verdade de maneira soüida,
o wntato inicial com o mundo civilizado.

seu oeríodo Ja

passagem pelo tempo, caso

cona se não bastasse usou e ahxsw dos tnaeitos, polinizando inflacionando o mercado iiúemo.
Fome. doação

pé e ailbiiagedo, contando casos de anm de sua namomda.
Após seis meses de Mundial 6oi conMdado por um

müe as meninas o pólen do nu:
No dia

Vendia qualquer bagulho, produtos naüimis, azia
qualquer negócio. Conhecido também como o arquiteto da
Gambiaaa e pmdutor de Bonsais. Um dia Ele quebmu a cara
e colocou o nariz aonde não devia Morou em porões, com as

Com o
ingessou na U.F.V., ainda soba impaao da descoberta da

Ü vdidaü vencido,

pingiço pmmawno Bom Jesus(Paiyndas Dinossaums) ,
80nu de sxu mãe EHar 'Filho, lidado com as más

-.!":üiüi mais uma primavam, 6oi
paiabenizado cmx inn eito Ú»io de carinln) à meio-noite
pelos queridos viãxüHxs ih República Aldeiamn, bato que

de
coca-cola, do automóvel
inesperável aquisição).

Com a evolução da Term, seus dotes culturais não
ficaram pam trás, isto devido a saia adoração e semelhança ao

e do guarda-chuva (sua nova
mãa

e

compaiüiias'. Collorido de exüuno, passam noit« assistindo
o Jomal Naciaial admirando o &sempedn do Presidente e

Collor vai sallnr o

uan. de E3nmln irllÇlllt)s hoi'anos baratas. De lá twe de sair pelo incêndio da noite. Logo após
w nhgiou no morro. de onde comandou, da casa 07,
Momento Biodinâmico, em ascensão. Nos últimos

0

sua mininN dizendo, serrandos os punhas,
Biwil(Nasdu can aquilo roxo!!).

[Jin dos mm'9"it«
de selos du

do
No último período resolveu renovar seu vesmário,longe

M ..ba

Carioca
!!H=HXZIVe:1

egudava
euo

!81Widlã0.

-...J:H.pescador
conhecido seu rei 'Amado t5ahsla

FUcb

momentos, teve sérias üatuias físicas e amorosas, uma delas
deixou malgas no Dottão. "Tâ comendo todas" em sua base
predileta. Como um bam dinossauro, desapareceu do cenário,
deilüando saudada na galera Abmços da tumn

corno-móvel.
uma roupa que

aposentando suas camisas dos anos cinquenta, su as batinas

da namomda, andava
senqin barbudo, exito quaiüo ia pan Bll ver siu amada.

Apesn &) caminhar 10 pan as 2(Êêdn «n pés nntim!!),

lç vveitaiH' 0maüuadu.
roubou a âêsla, saído mais ble@. qie o artista.

sun-adas e sua inesquecível jaqueta de couro de dinossauro,
por modemas camisas de malha e

até hoje
"um par'

Ultimamenteque até hoje não os tirou dos pés.
&equentar 6êstas de adolescentes.
nosso querido Véio vai deixar
VALEÜMAURÍCIO...

de tênis Adidos,
voltou a

é uma pessoa carinhosa, ainigB e eMem8nnM seBua, a não
su que 8 cotação do caB dieBie a 200 dólnes(Inca muda).

VIVA O CA]Ü E ACERVEJA!!

Sw jeb
«,quistou t.dw ,-#"l' qK
edavam a sw rede. E, apm de ser uma "mala sem alça'
ficarápn serpe im bagHg:nus de nossos corações !

dede !!ü, i ú Bidão e idade
de um motivo ou de outro,

tjtio,
ENDEREÇO: Condomínio Mundial, Casa 07
Viçosa -MG CEP: 36570-000
Tel.:(03 1) 891-2938 Data de nascimeNo

nao
Exemplo amigos,

saudades
pam

10©l
Dre históricas.

Rua Início Murta N' 19
Capelinha -MG CEP: 39.680-000
TeL: (033) 516-1379

Endereço:Rua Mpdndo de Assim, 30 apto 302 Flamengo
Cidade: Rio de JaaKim - RJ CEP: 22220-060
TelefiHn: ( 021 ) 265.2770

ENDEREÇO: Av. Bmsil 16S3 -Apto. IS01
Belo Horizonte -MG CEP: 3 1 140-002
Tel.: (031) 261-7068
Data de nascimento: 22/10
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Mauxáclo Souza Estepes
(Mau, Baiana, Tevinho)

Par quan chegou fazendo muita "lespa" até que
conseguiu muitos amigos e amigas. Exímio dançarino de
músicas baianas eouxe um pouco

Mauxlclo Augu«o lzlte
( Trepa, Trypanus, Ja8w% Volt

viçosenses. Quando o assunto é comida é sempe o primeiro a
chegar e último a sair -Também pedem, um lanchinho de
doze pães entre as refeições-. é Mau você não engorda de

desta cultum pam os

)

Maurílio Evexton PI
( Kuru)

Mouro Cruz
(Rlaurão, Boca f'bucha, Boião )

De repare, um oãiu boy metaleiro, com tipinho
de mau, caiu cegado cm Viçosa Coitado, ficou congelado por
dois anos, san saber de nade Quando acordou quis quer tudo
ao mesmo tempo. Queria ser cabeludo mas em careca, queria

ruim.
Fanático por futebol é capaz de jogar até com

bolinha de meia, tudo pelo exporte só não vale chora e bater
o pé.

KURUKUMKÁ(vulgo Guni ou Cum can C).
Com a calnleim dmjustada, sem vestígios de New Hippie ou
Pop(em Cara de tesoum mama), surgia então Kuruenüe as
névoas às mxgens da reitoria: ele pensava que em gente-.

Um soíTiso maroto no rosto e de resto. só idórica.

h,{auro Cruz, esse é o nome, mais conhecido como
blaurão do 222, e para os mais htimos, blaurão Boca
Nlucha, esse entusiasmado apelido, por quando estar comendo
parecer não ter dentes, é a verdadeira boquinha da vovó.
Nluito bem, após a apresentação, venho a lhes dizer sobre
boca mucha. Chegou em Viçosa vindo de São Paulo e aqui
viveu por cinco "lX)LOROSOS" anos de sua vida, foi di6cil
largar tudo em São Miguel, como mulheres, mulheres, vida
boa e cair na leal, realidade de ser agrónomo. Logo no início
instalou-se na cidade, e logo após no 222, onde viveu tempos
felizes e briguentos. Também o À,laurão das cachaças, como
era difícil te tirar para tomar umas, em bicho, mas quando ia ,
virava o bicho, não queria parar mais de beber, chegou até
uma vez a bater a cabeça no criado por pensar que este foste o
travesseiro. Seu maior sonho é morar de dente para um
curral, só pam poder olhar suas vaquinhas holandesas.

Não aguemava picar mais do que cinco dias úteis
em Viçosa, deu final de semana ou senado,já vai o Boquinha
pam Tocantins, jogar sua bolinha,(cá pra nós , lerdo pra
danar, um jogadorzinho, um quebra galho), tomar sua
cervdinha e claro, lógico ver sua amada. No mais,
felicidades, vamos lá, o prazer 6oi nosso, e que DEUS TE
ABENÇOE.

ser punk mas era creiüe, queria ser pingaiado mas tomava
todinho.

pingaiado mas tomava
Se não fosse por sua moto ensinada quantas noites

não só teria perdido o rumo de casa, como também colegas

bdaurício, paulistano da gema, com todo sotaque.
Baterista, cada?? Ninguém nunca üu. O Montanha toca
muito mais! Apelidado de TRYPA, por sua extrema massa
muscular. Eis que o cabelo desce, brincos na orelha, diiiii !

Apesn de scr lídK de uma banda PUNK, nunca
deixou de ouve suas músicas de Chitãozinho e Xoror6. Sua
música pretenda em "A nnyestade o Sabia'. Se tmncava com
n revistinhas no banheiro e dá-lhe no sabia, todo dia, toda
hom! Além de tudo isso, ia à missa todos os domingos e não
bebia álcool.

Na República Papa Nicolau, no quarto sempre
incomodava o compaiüeiro Interniotus coitus.

Nos últimos tempos começou a malha. Em o pior
da academia, mas se aduba üórte. Começou a tomar umas

que supostamente teriam pego carona com ele.
Na capoeira só aprendeu a dar o gimtório e se

acha o mestre, sempre tentando acertar seus colegas.
Mau. quando você for tira fotos da Ralha não

Nem o caso deu juízo. Ele entmva de cabeça(e cabelein) an

produçõn e a militância com golpes de Kung iaaá!!
as chuvas ácidas só dava della Beba

todas barcas brada desde blmu-deiilvasoes,V

DllUÇ

escuros, porque senão

chuvas aciaas dava
esaueca a
luminosidade nunca será suficiente. E nunca deixe seu relógio

de tirar Óculos
philmendesconeabunecaanúcleopimndelloesuasâllhasnoitemol
wushorrendusbluesdatrilogiasolitáriapicadasdeabelhasfêstival
transçedentalaquecidopofumincendionamataondeviveodoming
ãodoleão.

Kurueda debnixaria odisséiaatravessouque sua

na mão dos amigos quando for jogar volley, senão eles
passam ele no "cobre" pam tomar cerveja.

colegas de época, muitas
saudades. mesmo do seu jeito de rnlamar no tütebol com seu

Deixa pam os seus

sotaque camgado.
E agom que já se passaram 5 anos, 6malmente este

baiana volta ao seu doce lar e pam o seio de sua amada, a
adorável Sheilinha, a única que dentre tantas conseguiu laço-
lo e encabrestá-lo ao ponto de ser totalmente submisso a ela
(coitado!).

Fazendo de tudo pelo social e preservação dos
dinossauros de crise em crise, se meteu a artista de plágico, de
trás do palco e a#ás da multimídia,

De6emor dos cacos e deprimidos, padeceu sob
Panela Pilatus no pulamento cepelanus. Foi cmcificado,
quase moita e sepultado nas eleições de 94. Ressuchou com o
pescoço torto e ascenderá aos céus em fevereiro de 95, onde
tem camaval. Tem camaval !!

cervqas e se usava louco, mas continuava o mesmo boca de
sempre.

En6un mais um BARRE que üomlou na UFV.
uoa saiu, l rypanuxs!

ENDEREÇO: Condomínio Momdas do Imbuí, Ed.
Apt'502 Imbuí
Cidade: Salvador Cq: 41 .720-000 Estado: Bacia
Tel: (071 ) 23 1-0366 Data de nascimento: !4/04/71

lgam
Rua Tomé de Souza , 247 /80 1 . Funcionários.
Belo Horizonte-MG. CEP : 30140
Te1: (031) 281-2200

Endereço: Rua Benedito Brandão, 2 1 São b4iguel Paulista
Cidade: São Paulo-. SP
Telefone: (O1 1) 297-9641Endereço: Rua Júlia lzn, 57

Cidade: São Paulo- SP
CEP: 033 18.030

Telefone: ( O1 1) 295-8590
23©9
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NUa lsabd PHa de Banws.
(Nana, Nilda midn âinu) &.

coatuniai cmbriã. E aí lido caxneou.
Mano dqiois qn saiu do vence de wa mãe,

doava. Sua tábua de
salvação aa seu imiio. Sua viib an Viçosa aa evito cigano,
nmw mi paisõq xqiú]úicu.(]oiüncai Viçosa de ponta à L92
daimw a paceber qK az iMvaüt&h. Como disse o Paulo
Gixüjjo: você «á an hia de nnl de ter passado no vestibulm.
Gogavpa de uma üim. l)almul a dose(ürir a Nico Lopes, mas

UFV.
Paulo Guilhemne Pinheiro Guimarães

(Xau, Faqui, Caca, Xaulhg)
Nllton Cegar :=-=za

(BOIDT4 NHÕNHO, FILHOTE DE BICHO-DA-SEDA,
GORDO )

Num Rodllgo Madeln
(Nana Baixaria, Pro-álcool, Chock-nó, Honmn Budum)

"-'üii lnidido, etc.-

depois disso, não pedia iam. AÍ aa só bebedeim, Eàntasia, em Xau, chegando em Viçosa foi direto para a REPUBLICA
DOS RATOS, onde moravam seus contenâneos, e lá morou

Nascido em 31 de julln de 1970, Nihon ou
Niltinho, cam também é populam)nêle conlncido, veio pam
Viçosa an 1985 do pacato brigo de Vigário Gemi/RJ. Fez
COLUNA e an seguida se ingEssw na ESAL onde

1970,
Cana de qnar as coleps temiinaiem suas

lxolns pam tarar aldiaça m DCE e tenninava no TED'S.
'Oh nnl De@, anjiaün de 93 eis que surge em

nn vida SINÉSK), ddlnüo a boania e íàiTas ;le lado. Daí
Dn fteUe. final de saxHun an Viç«a

Che@ndo a Viçosa, Eoi maw can um boiola, quebmndo seu
galho nas hoiw de aperto. Minou pam o bumco Bom Jews,
onde pmcnou com sua propna vizinha. Posteriomlente, em

até se fomlar. Eram deitas inúmeras 6êstu fazendo com que o
calouro se infiltrasse na vida boêmia acadêmica. Festas essas,

nan poisar. Em
Saiadar Fiímino nn cab. Movia cuidando os dias da sanada
pan ir pan Scnadar Fiinün. Nmt bmt digam sexta 6eim,

vnyaiub nas caíxwns. Numa soube preços de

nova migação,
Verão

veio para na mansão, recém-consüuída da
Fatia-República Charolês (Pa&imõnio da

Humanidade). É sucdEeiro, não podendo ver um lixo como

que o levava a procura
curar a sua ressaca, em locais não muito apropriados para o
ato PUTEIRO.
Conterrâneo de Cito dos Anjos, esteve prestes a receber uma

procura Coca-cola desesperadamente para

1990
clngou $a-« nata m traio acadêmioo, pois nlo deixava

pudesse mosüar suas

pa' um am e meio. Repessw pam Viçosa em
fazendo vestibuln pan Desde que aqui ganafw usadas, pnahsos, camisinhas íecauchutáveis, além cadeira na Academia Brasileira de Letras, graças a sua

fenomenal capacidade de redigir(Kaligra6ia e Horto©aÊia) e
sem contar a sua ótima dicção(fluente no Xalonês) após duas

Brasileira de Letras,

não consegin dei)nr nada no lugar e quando reclamam dele,
logo começa a resxnunpr e 8 taxtK se delênder, porém cano
não tem arBiaieatps, acaba Inundo 8 pia.

Sai mal caiu. smi dúvida nenhuma é o bicho-da-

iniihnmã opoíhintdade
-«- ele de praticar o altivo de fungos saprófitas an seu ninho. Foi

apanhado pela Polícia Fdeml traãcando calcinhas, enfiando
pam a história do tráfico intemacional de lingnie.
llobby do 'calote' Sãn

Abala, c(Ha « dias do mês pam
I'aula, Dos ni anxH ajudou-se

embarcar na
lá. Não

cervq as.

denmx muito ejá «alá am um banbolê na mão esquerda.
Descobriu no úhian saxngn que o sepedo em

fazer bu Fiou é lriiljar puz São chulo e altas madrugadas de

selvagem', como em conhecido nas
repúblicas femininas, era o de acordar a vizinhança com seus

do como
Exímio praticante de artes também ótimo

uivos alucinantes, que
abafados orla ondas sonora.s do

6enõmenos meteorológicos, também
GAZELA SALTITANTE,

dançava o requebra rodeando a Silviano Brandão somente 20

marciais, era

nas quentes noites viçosaises emm
'Ba bv Nidxt". Costumava

conhecedor
Aconhecido

locomover.se
(Monalk 67).
durante elas. donnia e babava
perdidas na gandaia e na cachaça

rabnão Amélia

como
dos

Bambú,

seda. Por causa dessa lagHita, nos dois últinns anos de curso,
ele se tomou iiniportável Ele doma, coam, bebe, estuda e
respira bidio&-sede Pelo maios ele sabe a que veio, pois
tomou-« o pniplo bidão-da-seda. Se alBiém quer agadá-lo
é s6 tocar two iKHne do bidn&-seda ai aniorein que ele fica
todo bati«eito e começa uan exposição de mais de duas botas

eHido.

pam compensar as noites
Também ficou calhecido

'pés-mãos" de Viçou como Nulo Monteiro Lobato,
devido a lande capacidade de contra histórias em que os seus

um
'vezes por musica.

As aulas, só chegava na terceira
donnia

ou sua

Nilda conqiigou artigos iFn am cuteza sentirão sua Eàha
E é par M ni jeho üiioo de ser que dmjamos

sucesso M san caneüz pnHI«oml e M sua vida Que você
anunli«e tnlkl lb nulluv gnn exBae

semana e,

recheado de seus cabelos brancos gelo e com a sua sandália
daqui. Mas en6un os tempos mudaram, deizxando de lado a

república, fiadoDescer-dador da atléticoporteP U a seu

Viçosa como vida boêmia e a prática das artes marciais por causa de uma

Eiõãuõçü: Pça. AntAuB«a 136
Cidade: Smaür Fimún - MG.
CEP: 36 540-000
Te1.: ( 032 ) S36-1342

Endereço: Rua Santa Mõnica, 175
Bairro: Todos os Santos
Cidade: Montes Claros
Data Nascimento: 25/01

Endereço: PÇ. MESQUITA BERROS, N' 57
(idade: TOCANTINS CEP: 36505-000 Eslade: MG
Td: (032) 574-1330 0ec8ik))

Endereço: Rua Pudim da Silira, 164 apto. IOI
Cidade:Rio de Janeiro - RJ CEP: 22.22 1-140
Fome (021)205.1 138



Renamo Femvln Passos
(Dano, Filhão, Renatão, Monstrão e Gordo)

Proveniente do interior do sertão do planalto
centml, «te cadango da "gana', ainda menor de idade cismou
de s« ag6nomo, e rumou sem lenço e sem habilitação pam
Viçosa no seu Monza que SEGUNIX) ELE não prnisava
nunca de lubriãcantes e nem de pneus novos. Sem lugar para
fica, hospedou-se no Mundial. Ingonas primeiras semanas
amxmou uma namorada homónima, pela qual está apaixonado
até hoje-. Cansado das sacanagens do hotel, üomlou a sua lo
república onde a galem costumava usar o teodolito pma quis
não muito éticos. No aniversário do Rodrigo, chaparam
caco, subiam num muro, quase caíram num precipício, e até
hoje não sabe como üoi babar domiindo na frente do Censo
de Vivência. Aditado pela FULL M00N, e dono de uma
delicadeza e coordenação motora hvdável, destruiu dois
colchões d'água e conseguia quebmr dúzias de copos por
semana, o que obrigou o pessoal a boca-los por copos de
plástico. Tilüa um modo shgulnde se vestir mal, e apesar de
sacaneu os sapatos de todo mundo, só calçava mulambos,

aula de

0Paulo José de Moi
(Paulão)

Renamo Roscoe
(Mobi, Drobinha, Cão, Dog dog, Baleia branca) Ricaiüo de Freiras Dias

(mCARDÃO)
aqui enfie nós eln um vai e van interminável.

Começou com um vai ou âca entre Viçosa e
Piracicaba, no final da década de 80, até que ficou, já em 90

Quedo 6malmente ficou, anbalou no vai e vem dos
estudos e das üêstas em Viçosa

Quamo aos estudos seno)R Êoi um diplomata, tendo
livn acesso aos 'corredan do poder' no depaitainenEto de

Paulão vai e yem. E«e animo, 'qual' velho viveu Em 90 chegou pam ficar tempomriamente na lau
Cheia e, sonsammte esquneu-se de ir embom, amwido seu
canil deíinitivamenk. Tímido, teve düculdades pam

Ricardo Dias o Ricardão, Sorocabano da gema,
de ser aprovado em Viçosa. Quem diria ele

'lerritimpo", by
luar com seu compaiüeiro de

Panamá. Portador de

Títúdo. teve
quarto. um DaianO

azar de ser aprovado em
"malu6ista", conservador, São Paulino, careta e outras
virtudes que os amores de Viçosa tlansfomiaram em
malandragem, sem Calar que momva na casa do pipoca

Pressões alva e negra, petistm e muito
temperamental fizeram o ex-calouro a votar na Lula e a se
dedicar ao lsaurismo por um bom tempo.

deu

u'b
lustõnco, perdia as namomdas ao tira sua peça mais íntima. a
meia. Fanático pelas práticas aquáticas não dispensava sua

um Dezttlho

Húotecnia.

Paulão an uma Case de sua vida em Viçosa panela

chegando ao ponto de ir pam uma aula de amção com
chinelos. Muito puto por ta" tiradoum "B"em SOL 370 corou
a mão ao tentar se consolar quebmndo o vidro da poria de
emmda. Possuidor de um notável mau humor
dele nas primeiras horas matinais podia ser muito perigoso
Sistemático com lunpeza e organização nunca conseguiu sair
de casa sem antes ter que procura por meia hom sua chave e

nadadinhas notumas. Encoleimdo durame muito tanoo.
depois que se libertou, passou a vime latas, desüunando o
tigrão. Alguns não entendiam como se podia confiar num
sonlso e numa boca daquela. Rapaz de didática suipíeendente,
aíTastava meninas de todos os cursos pam suas monitorias
notumas de "Fertilidade" do solo no Centro dc Vivência. No
seu último ano resolveu botar pra quebra, desfilando em seu
'Cano-da-Morte" cor-de-rosa, htaronpendo todas as aula do

PVA: "liberte o brega que existe em você". Uma coisa celta, se
pua um Agrónomo, vai "dar" para um bom

caminhoneiro. "l'm not dog no!'

petistu

a(kniru muito a culüua indígena, pois juntamente com o seu
colega Patan& não perdiam iKnhuma promoção na Cabana-
Rodz

aproximar-se
e ouviu belas canções pamguaias numa noite de porte que só
sarou com glicose.

Um dos

Passando esta Case participou do trenzinho do Oba

Este menino "quase" velho gostava também da vida
em república, amigo e companheim de todos, autor do famoso
café das 22:30 hora do edifício Mauro Galvão, só tinha um
desato, o eongestionamaüo que causava no banheiro detido
ao sw 'cano sempre" banln danomdo(em uma noiva).

Elq)eit em noriwltum, Paulão

UFV.

carteis% no seu quanto podia achar tudo quanto étipo de coisa
menos o que estava procurando, sendo comum encostar
também CD's dentro e

episódios marcantes foi sua lande
dificuldade com a disciplina LET-100, que por tanto Ihe
reprovar fez com que o até então acadêmico Ricardo fosse. a
caça ou melhor a gueíva conhecer rock'in roll de Viçosa e
assim em meio a leão, banana e festas mexe piques com "N"
Zune, Lilian Ramos e...

Antes de se formar üez um estágio amistoso no
D-F« e depois desta bioHaíia, há coisas nesta vida que de

gavetas, sem contar que seu saveiro quando não estava sujo,
estava muito sujo. No último sanesüe Eonnando, amante e fà
do Falcão, conseguiu trazê-lo pam uma bêsta em sua
repúblicaonde se revelou um histérico "falconete'. E agora
depois de fonnado resolveu plantar bananeira no Planalto
Centml. Boa Sortes

de raptos toalhas molhadas nas
não 'dK

também em um
mestre, na cozinha, apesar da exagerada mania de higiene e da
demora pam sair os pmznosos e deliciosos jantares de sábado,
pois ele avia sanpre sem tampo, ocupadíssima.

Esta é uma pequena coletânea da vida do menino
Paulo José que viveu neste vai e vem por longos S anos de

nada se explica.
Aâmal de contas o Ricardão só se deu bem.

SHGN 712 BI N casa 04.
Brasília-DF.
Tel: (061) 2724084Porém quem o conhweu só pode dizer:

exemplo de amizade e sinceridade.

CEP: 70706
ENDEREÇO: R Barão de Piratininga, 122CIDADE
Sorocaba -SP CEP: 18030-160
Tel.: 0152-3 16282

um

Endereço: R Dr. José Vizioli, 244
Cidade: Pirmicaba - SP.
CEP: 13400-450
Tel.: ( 0194 ) 22-8548



Roberto Hiroto Anbo
( Skrotiiüio Meia Skrotofbh )

Paulista, amante da term, das plantas, da pesca e
da baiana, chega à Viçosa disposto a encamr a vida como ela
merece ser encarada: com muita farm, bebida e muito
"estudo" 111

E pam iniciar com pé direito sua vida académica,
desfilou em plena Santa Rira nu com a mão no bolso só pam

RlcleH Hegler de Ollvdm
(Relci, Cuhoirão, Pelego, Tripé, Rambocieri,

'Miguinho', Alamis)

comemora sua chegada ao paraíso.
A Case de calouro 6oi a mais agitada de sua vida

univasitária. Vivia com seus amigos(koki) no CEE, fazendo

Roberto Kennedy Saiün
(Kennedy et al, Mateiro, Jogo Pinheiro, Robert)

Rosimere Efigênia de Castão
(Rosa, Rosé, Rosimére)

F

uma boquiiüa. Nos amais de semana era só cadiaça, pois

Em 1989 dngou em Viçosa um rapazinho quilo,
muito «udiaso que impressionava pelas suas sobíanwlhas e

Roberto veio de JP. tema boa e hospitaleira Não se

sua lavadeir% que até hoje não sabe aonde ele anda O único
local que hdiretamente não tinha fiado em o hospital. Toda
semana fuja uma visitinha, junto com seu já reEmdo amigo,
para adicionar glicose ao seu saudável sangue. Ele não

andava sempre duro. Fiado tinha aos montes, inclusive comtUV dançava
intaessa(k) por palesüas e cursos, além de pimtew progamas
de computador.

Tiiün hábitos notumos e nas festas num piscar de
olhos. No dia seguinte se tinha notícias de ter anebatado uma
fêmea. E o gado? Foi o rei do chicote e não se iNimidava em
desafiar qualquer um que Calasse mal da universidade e do
curso de aBunania.

Cantador de

de calor pelo campus e se mosüava scmpie Viçosa. Assídua ítequentadom da ponte aérea
Guaraciaba, sendo o motivo de suas idas e vindas
confêtir se tudo em N'legalópole continua evoluindo na mesma

Rosimere, pouco conhecida por não pamr em
Vi'çosa-

que ninBiém imagimw que poderia mudar tais duiniúe seu
para

curso.
passagan Viçou deixou cla'o

gostava de myeções porém tazu este pequeno sacriâcio só
para ver a eníênneua "boazuda".

velocidade de sempre.
Mas, partindo do princípio que tala Game é Baça e

o espírito sem vergonha, não se pode dizer bem ao certo sealgumas caíaderígicas cano mania de malhar, de deixartudo
pam última Inm e sw humor cáustico e insistente. AIBimas
pessoas tiiüiam a falsa impressão de que aa uma pessm
miada e estudiosa

Sua vida amorosa üoi iniciada aqui an Viçosa, em
lande estilo, sanpn por debaixo dos panos. Seguiu-se um
longo tmipo de calmaria com as muheres, que chegou a
levanta dúvidas soba sua pessoa.

No final do curso ficou conhecido como cachorrão
por causa da alta rüatividade $êminina e de pouco caso que
fazia das muiimes.

Várias oaBagau tornataai-o

Fazia loucums com sua a mazela, as portas dos
cactos que o digam. Por essas e outras peripécias os
guardinhas do campus sentimm na obrigação de apreender
sua querida mazela(e a do seu amigo Cuié) por uhaiem que
representavam perigo aos canos alheios(e à lago-). Após
tanta bagunça resolveu amanu o seu burrinho. O feio
hnlcionou apenas nos points da loura gelada, pois passou a
sa fixa com batida de cantão e até aluguel de mesa e de

digam.

estas viagens eram apenas para ver seu love ou pam matar seu
insaciável desde de comer churrasco. Santa! Nada. Nas

chegado numa 'lxanauinha'
modas sertandas, em também

Foi presidente do íã clube Tião poucas oportunidades e aparições em City-tour por Viçosa,

Cabem, era apreciador da viola caipiiB e também se
intaessava por novidades, antigos publicados em revistas e
jamais. Era &equentador assíduo do Cine Clube Cmcaíá, pois

viola
mostrava-se a maior beberrona do século, mas
sentido já se sabe que não nega fogo, imagine só esta menina
nervosa após um insucesso em uma prova. Quase mata o

como neste

adom um filme. profnsor com uma goiaba verde na cabeça
Como o fiituro nem sempre é previsível, desejamos

Mas no
garçon.

Sempre se dedicou ao lado religioso e participava
dos cubos em uma igeja local. Mudou completamente seu

depois queGaroto gente 6ma(nos dois sentidos), companheiro
pam todo momento, lupa gozador mas muito lúcido e saeno
nas suas atitudes. Desejamos-lhe muitas felicidades e saúde
nessa nova vida que se iniciará+ Dá-lhe garoto ! ! .!

a este peça rara muito sucesso daqui para frente.
momento podemos ver em nossa "bola de cristal"um enorme

de naseus coniaüi)úiâõea como ao aüopelar
bicicleta, tema paira a picadeiro com as mãos e o etemo
dilema do joelho(sempn achando que tinhas pemas de
siiiema), suba capacidade de goma as mulhnes sempre foi
impressionaim cliegondo a fiou meses passando a convasa
an uma malha sem oha nenhum resultado. Um hábito que
impiessiomw seus compaiüieiros de RqúblicB em o de
correr a noih e só voou pela manhã. Ele 6oi coiüiecido pelos
wus amigos cana o precursor da adubação fluida nas couves.
Em uma vagem a Vitória, após tomar umas cachaças
'lavou". uma boîte inteiix Com todas estas passagens esse

mpaz de PO vai se 6onnando pam o sossego de Tido Caxeta e
Dona Mari& Resta dúvida se ele aplica seus conhnimentos
no Triângulo ou se ãca mais em Viçosa, mas com certeza
deixará boas lembranças an quem conviveu com ele.

famoso junto aos
uma moto de

comportamento conheceu uma Formosa
tanque e um fogão fervilhando grandes bolhas de feijão, além

alguns puralhos pendurados
Saindo de Viçosa vai diretamente pam JP, onde se

tomará Consultor Ruml e professor de colegial. Pelo muito e
pela lande personalidade que Foi, só temos que Ihe dewju
boa sorte e felicidades.

baça de sua saia

Endereço: Rua Manoel Fogaça, 459
Cidade: São Miguel Arcanjo- SP
CEP: 18230-000
Telefone: ( 01S2 ) 79-1682
16/ 02

Mas na verdade, sabemos que esta agrõnoma'?, tem
um fiituro brilhante pela crente.

choramingando.

Boa sorte e até breve.

Rua Frei Patrício, 985. Centro.
Jogo Pinheiro-MG. CEP: 38770-000
Tel: (038) 561-2044 (legados)

Fazenda Santa Cniz
CEP: 35436-000

Guaraciaba - MG

Ü

Endereço: Avenida Dona Mindóia, 665
Cidade: Presidente Olegário- MG
CEP: 38750-000
Telefone: ( 034 ) 81 1-1 508
02/05
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Sandro Luiz P. Duche
(Sandrão, Sandroga)

longínquas conhnida pelos
antigos por curral Del'Rei, onde estudava as correlações do
Mar Vemielho çom as menstruações das baleias, e fazia muito
rock and rali, este hüépido "viajante"6oi paira na Violeira
(zona rural para cor spondências) , com seu fie! escudeiro, o
camelo. Esk, condignamente

Surgido de terras Sérvio Shigueru Hwui
(Japa, Japonês, Japinha, Já-paguei, Japa-batata)

Em abril de 1990 chegava em Viçosa o mais
promissor esüidante do curso de Engenharia Agronómica,
Sérgio Hasui. Desde o início todos percebemm que se tratava
de uma pessoa muito especial, tinha uma grande capacidade
acadêmica e determinação. Adorava estuda química, por isso
6ez dois períodos consecutivos, a tal QUI 100.

Por motivos ainda desconhecidos, no fatídico ano
de 1992, dumme a Nico Lopes houve uma mudança de
tmyeto, em vez da manha seguir pam o "estábulo" ela foi para
o centro da cidade, esta mudança não foi comunicada ao
então estudante acima n6endo. No ano seguinte ele se tomou
o maior comerciante de "chamorm". Após estas experiências
se tomou um comportado estudante, se dedicando única e
exclusivamente para as obrigações acadêmicas-

Após um 'calmo" churrasco de aniversário e uma
passada pelo Leão, sentiu-se cansado e 6oi repousar na mesa
do "BarlaustK'. Já de madrugada seu instinto destruidor üez
com que camas fossem quebmdas e aUabetizadas.

No seu último período da Universidade optou pela
elpenência de viver como um turista, viajava todas as
semanas conhecendo novos lugares. O tempo que ficava em
Viçosa, gostava de üequentar üêslas, inclusive participando de
"concursos'. Agora ao Hmal dessa grande aventura, que foi a
Universidade, vai âcar registmdo em sua memória, todos os
seus amigos que conviveram com ele. BOA SORTE A
TODOS.

Sdomão Cspanema da Sova
( 'ruRcÃo, SAt. SASSÁ, MACIO ) 'galo'com Ranginhas.Companheiros

chegaram ao cúmulo de compuecerem ewm uma inaugumção
de uma boîte, nadamais nada menos que em Visconde do Rio
Branco, com Maurício, o inseparável, e Tida, a ex-monstn.
Como o amor só é etemo enquanto dura, a relação tomou
bastante dngastante para ambos, e preüsivelmente, com
alguns quilos a menos(a ponto de não se saber quem em o
mais magrelo), houve a separação.

Porém a solidão durou pouco Apareceu a Xizinha,
linda, morena, cor de jacu sem pena. Não teve pam ninguém,
BH, Ouro Preto,Lavms Novas, Ervália, não havia distância

de
conhecido pelo seu banco do

muit« jomadas,
Sérglo Augusto Marthu Faria

(auto Mau Padrão)

nome é uma eyressão
chegou despercebido a Viçosa, onde por um semesüe navegou
por entre cálculos álgebias, chuvas e povoadas.

Inicialmente se

Diretaa)ente importado da cidade onde o próprio
de beleza -Maravilhas-. Salomão Anjos'

Chegando em Viçosa Foi pamr no 'Poleiro dos
maior falsa do skate mundial, em

maldade em pessoa(cordeiro na pele de lobo).
Sua Case de mau passou por um penada de crise,

quase se tomou crente, ficou meio louco, mas conseguiu
voltar ao Rock and Rali(mesmo sem entender nada) e üoi um
dos monstros hndadorn da facção vomito de vennes. Foi se

patrocinado Tenaz Jogador de Rugby em an 1]

Considerado a
pelas colas

tímido, muito estudioso, foi
enuosando com a galera do litoml mineiro: Capitólio, que
com Juiz de Fom só tem de comum o mar. Com o passar do
tempo üoi acogtumando e tomando o seu espaço.

Carinhosamente domado de 'Sal", pelas gatinhas,
e de "Mão"(de Vaca) , pelos amigos(?) , principalmente
quando estas precisavam dos cademos deste CDF típico que,
aliás, só não anotava os npinos do professor pam não molhar

entre dois pontos que eles não cumprissem com desdém.
Ciumenta ao extremo, Xizinha chegou a deixa-lo doma na
porta do Centro de Vivência, só por ele estar acompanhado de
Silvones, sua guru espiritual, e principalmente "material", já
numemdo e sepamdo. é claro.

Entretanto, com o aparecimento de salva na vida
da nossa pasonagem, Xizinha foi perdendo o brilho, tomando
uma colomção amarronzada, e perdendo a salsibilidade,
Emol, o velocímetro, conta giro e o mais importante, a vontade
de viva. Mas como prometeu à sua mãe que o orientada e
acompanharia até o amai de seu curso, Xizinha vai segurando
a barm, e chegando a neta final, onde vai ser trocada por uma
mula, pam que Sandrão, sob o espanto de muitos saia Picando
a Mula, em pelo, pelo esse mundão de meu Deus'

0

esconder em um sítio e quase esqueceu que fazia faculdade.
Voltou à civilização onde se tomou um bom piloto

moto, só não podia passar pelo balão das qua&o
pilastru.-.Na "Papa Nicolau" ficou pior que antes, mas em
um trabalhador(local: Bar Leão). la por este mundo até que
resolveu õcar louco de Tequila, abriu a janela de seu quarto e
levou uma voadora da mãe natureza. Parece que ficou mais
aperto, mudou pua um lugar mais calmo e resolveu se
formar; afinal tem que garantir o leitinho da criança.

de

o cademo.
Já no último semestre, danou a mamar e sair para

as festas(talva influência das más companhias) . Após o final
de sua bebedeira( l copo de cav4a), tinha inspirações para
entoar com sua bela voz de galã de banheiro, canções
modemas como a descrita: "Quando em pequeno não tinha
talco, mamãs passou açúcar em mim por isso é que eu sou
docinho assim...

Sua novela predileta "Globo Rural"é seguida

ENDEREÇO: Av. Pinheiro Machado, 1240- Centro
Avaré - SP CEP: 1 8705370
Tel.: (0147) 221559oredileta

religiosamente a mda capíüilo, fascículo, bicículo, tricículo
etc etc etc, toda manhã de domingo, com chuva, sol ou raio
que o parta. Suas propagandas prediletas são as que falam de
agrónomos (de New York).

No 6mal do curso realizou mais um grande deito,

"Globo

Endneço: Rua Benedito
Momentel
Cidade: lta:riba- SP
CEP: 13251-422
Telefone: ( O 1 1 ) 435-1 S29

Almeida Franco, 40 Jardim

Rua Monte Alveme, 1 08 apto 20 1, Floresta.
BH-MG. CEP: 3 1015-400
Te1: (03 1) 444-1797 Nasc.: 24/08/69tomou-se monitor da temida disciplina "Destruições Rurais",

pretendendo com isso especializar-se na área de implosões.
Seus planos pam

Maravilhosa cidade. aáninistru seu sucesso. casar. ter muitos
filhos e viver feliz pam sempre.

Salomão, a vida passa(você se p«de na fumaça) e
os bons momentos ficam marcados.

0 afuturo são voltar para

Boa sorte!

AV. SETE DE SETEMBRO . 123 , CENTRO
Cidade: MARAVILHAS CEP: 35666-000 Estado:MG
Tel: (037) 272 -1232



Sylvía de Moxwn Mazoclü
(Jauz4 Tanzochi, Negbtno, Sissi, Mãezochi, Sylvia mãe)

Quem até pensava que era doidona Fazia
gênero desenganada, tinha amigos caiu nome esUanhíssimo e
já até tinha largado outra faculdade, mais no fundo em a
maior CDF. Tinha caderno completo de todas as matérias,
mesmo de seminário, e por esse motivo tomou sua ri:pública
um Universidade de Apoio Educacional. Seus aam muito
famosos, e, embora fossem maiaes que as tnaíéria$ emm
resumos e eram famosos. Apesn de estupidannlte dedicada
aos livms, pmecia um pessoa natnal . No entanto, ninguém

0
(Jbaldo José Costa dos Anjos

(Ubalde, Baiano, Devagar, dos Anjos, Baianês)

Menino baiana vindo de Uruçuca-BA, setn nunca
ter botado o pé Sola do estado, teve a felicidade de conhecer e

idade mamvijhosa, em 1990. Sendo morador dodar na
1922, em meio a muitos atritos e problemas teve sempre em
mente o intuito de ser um lande engenheiro-ag6nomo, neste
mesmo ano conhewu as noite de Viçosa e as mineiras, sua
caneim passou a segundo plano. Os anos passaram e Foi
conhecendo a turma, fazendo üotles e boas amizades.

Conheceu muitas garotas e em uma bela noite em
companhia de um amigo tomou todas e ao chegar ao DCE

entendia como ela poderia ta um carro na gamgem e não
Sllvla Bicudo Cn»ne

(Sil Bop, SÜ SÓ, Süvh Galinln, Gaúch)

dirigir. Emprestava o cano pam todo mundo, e cada um que
punha a mão detonava uma parte. Mesmo assim continuava
emprestando e não dirigindo.

Pegava no pé de todo mundo, sendo considemda
'um geneml". Não

Tadana Pinheiro Gonsalvn
(Talão, Taü, Tiângela, a bichinho)

que estava em plena noite üêstiva encontrou uma mineim que
Foi logo conversando e-.

A partir do ano de 1991 aoEx-vagem dos lábios de mel Quando caloum,
conquistou muitos coraçõn, dcpok quietos o fãdio. Viciou-
w em caB, Aspirin% Aâh, patilhas Carão, lido o que 6u
bem pam a saúde.

Teve muita sorte an Viçosa: perdeu a bolsa do
CNPq,, passou com "C" de 75 no Matosinho, deu com o
Sérvio Túlio, üoi jubilado da Semana d) Fazendeiro, adiou
um lato nadando na privada, o chuveiro aq)lodiu na su
cabeça numa madrugada de

pensa no seminário, vetando a presença até tnesmo das

consegue doma se a roupa do dia
wguinte não estiver escolhida e meticulosamente passada,
como boa sistemática que é. Não se sabe como conseBiiu
mora com mais cinco bagunceims nia n:pública. Bem que
nossa amiga tentou bota adan na casa, matando uma de

Ege é um fmâmeno da pedagoda. Enfiou na
fàwldade com 16 anos, mas já tinha ficado menstruada.
Menina muito amadurecida, logo aímmou um twnoraditúio.
Mas como não gostava de morenos, amimou um loiro lindo,
que ela punha pam domiir e depois saía pam noite, pm
diapar. No início do curso, Tatiana tinha um cademo muito
disputado, cujo xaox rolava de mão em mão. Mas Eoi
regredindo, tomando cada vez mais cervda, e usando cada

churrasco
Karem, uma japonesa gente boa e a parir daí a japolândia da
qual passou a íàzer parte de todas as festas nipónicas.

em companhia de outms pessoas, conheceu
organizar um

a

cada vez, mas mpidamente üsigiu e se trancou no quarto,
e mais afinco. Apesar disso, Sylvia

Em uma das suas aventuras, acabou fisgando uma orça, a
baleia assassina. Não durou muito tempo, pois seu apetite era
muito grande, considerado insaciável.estudando com mais

Viçosa
inverno, e ainda por cima,

canegou o Eugênio nas costas an idas as mUérias.
Não sabia guiar utnia biciclda, e nem usar shorts

(o que o mundo eá=ava perdendo-.). Menir per6miada, aa
muito tínúda e não enleva na sala de aula atrasada, quedo a
poeta em Bu frente, virada pam a üimn. Soüeu S anos só de

prlSpnas cole@s de n:públim. Mas mesmo assim apresentou,
e alé ganhou flons. Isto é Impulso?

A timidez melhanva qunido bebia umas e
mastigava « copos de plástico, e diepu a dar cambalhotas
na lama, num chunasco no RecüiÉo das Ciprras.

Agem, Silvia está de malas piratas pan ir pro
Acn, se preciso Im, e com muita Inim. Depois de 5 anos

conseguiu se divertir bastante an Viçosa, c deu lá suas
baixadas, como no dia em que comemorou seu aniversário
dormindo no g'amado do Censo de Vivência. Fom a n:anão
muito estmnha na prova de hidiáulin, e 8 vez em que dhomu

vez iii«ns
calada da noite. Como nem sempre o mar está para peixe

como um bom batano. gema'e age na moita, na

os pmíêssoles, mudando temor no corpo docente (e discente)
da UFV. Mas no cuido tinha coração e ótimo salsa de humor.

Ganhou a eleição pam a cooiüenação da
íbmiaüim 'no gato'. Apesu de çoordenadoia, não tinha lá
muito coordenação motora: Quase castrou o professor de
capoeim, deixou idade de seu cotovelo em um quebm-molas
(a pé), leva no lxaço direito a cancela do PVA e até
incendiou no baile de 6omiamm. O miolo mole, descobriu-se
na Copa, aa mal de Êàmilia, com a diegada do louqui-tio da
bichinho, qn adiava um bicho. No final do Guisa, aüaiu
maluca de vários tipos, chegando até mesmo a se filiar ao
PRONA Continua descobrindo corações, e ágata, pica a
mula, de mala e chia, lxovavelmente pam owpu um cargo
público an Brasília.

Quem sabe a T&i vai ermdicar as plumas

Com slu voz megaRonica, brigou com quase todos costuma não sair pam as pescadas na eWliva de encontrar
novamente a orça.

Apesar de muito lento, nunca deixa pam amanhã o
pode ser deito no dia seguinte. Sempre pontual,

organizado e plandadó, por incrível que pweça. Hoje este
baiano pesco está por 6onnar e com perspectiva de dm novo
rumo a sua vida, em lugares distantes em busca de sobras de
coqueiros e água de caco pesca.

A amizade pamanecerá mesmo que a distância

com o aoüessor de solos.
No últhno ano, embairigou de um pirulito jub-

6otnno. seu ex-noivo. Alé tirou carteira de motorista e agem
tim o cano da gamgem e dá seus voltinhas, sem precisar de
ninguém por pena. Mas nem par isso 'Sylvia Mãe' mudou:
calou pra todos que ia apenas passa a lua-de-mel em New
Volt, mas na verdade Êoi coldn material pan o seminário.

estudaqueixa, levou matéria aviãoe

que

inacnditável!!! Outro CDF assim, a UFV só Trai conhec«
nos separe. Sucesso e boa sorte é o que deseja seus etemos
amigos.

quando o tão esperado "Lúcio' 6z« vestibular.

penan&) an Viçosa e«8 Corintiana ãel(que nunca ver um
jogo) egá disposta a udo, &sde qie o salário dê pam pagar o
aEHZ uuw amigo.

ENDEREÇO: R. Gal. Dionísio Cetquein, 604/401
Gutienez
Cidade: Belo Horizonte Estado: MG
Te1: (031) 337-3489

Endneço: Rua Ruy Baíbosa, 313
Baixo: Centro
Cidade: Uruçuca - BA CEP: 45.680-000
Fome: (073)239-2214
Data Nascimento: 29/08

Endaeço: Rua Inuú, 373
Baixo: Jndim Paulistnio
Cidade: São Paulo - SP CEP: O1.4S7-000
Pane: (O11)210-2390

daninhne IH) Caipeso ?

ENDEREÇO: SUIS QI 19 Cimyunto S casa 9 Lago do Sul
Cidade: Brasília Estado: DF.
Cep: 7165S050 Tel: (061) 366-191S
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Wath Frestas Sá
(Pndinho, Blackinho)

Valter AntõNo
(GigaiM, Cowboy de Vídeo Game, Mensageiro )

r proveniente de
aüibuto do nome, pois,

anos de UFV uma "resistência" tão
Valéxla Cnvalho Rodrlgues

(Val Valerinha, Valeta, NeguinhaSementin
Voldl Salva Alvos

(Pmta, 7 meses Macgivn, Álbum Seriada)

desenvolveu nos cinco

Este rapaz com nome de físico:
0Jequitinhonha usou apenas

de bucha)
grande pam estuda que acabou rewbmdo impiedosos
apelidos: CDF, C. de Estanho, Titânio, Zinco, Tugstênio,
en6un qualquer metal que suportasse tantas homo de pressão
sobre uma cadeira do 122. Também conhecido como Pretinho
da Deia, Preto, Blackinho, Walson & Crick e assistente do
Como-móvel. No aspecto físico propriamente dito, nunca

Espontaneidade, pam não dizer outra coisa, é uma
característica pewliar desta Mailaba. que saiu da Elite
Carioca( digo, Moiro do Baliu, Rodinha e adyacências) e
puou aqui na Peguem City tomandom mais conhecida que o
Arthur Bemardes, pois sempn âeqüentou altas rodas desde
PT, UDR, UNE, etc--Além de ser presença constante em
todos os pagodes emobando com sua gh@ Visitar Valeria em
sua residência é algo a se pensar 800 mil vezes, pois além dela
Cala pelos cotovelos, não se pode nem sonha em sentar na
cama dela, santuário de Hgiene.

Outro entrave aos olhos e ouvidos é quando essa
canoquinha inventa de imita Robeíto Calos, Rosada, Kátia,
enâun todo seu arsenal briga. Carismática, com um sorriso
lindo, a fala carregada de 'Xis', ficou mais bela ainda depois

O Valtinho, desce daí, menino !
Mas de onde veio aquele baixinho invocado ?

Ninguém sabia... Pesquisadores do mundo inteiro vieram,
mas não conseguiram descobrir. SÓ se sabia que um belo dia

Ducentésimo nono apmvado no vesübulu, chegou
em Viçosa dizendo que era do pr6spao município do Prata -
MG '(que não Hasta no mapa até hoje)'. Logo no primeiro
dia conllKuu a verdade, que de6ênde com todos os argumeNos

Menino dinâmico, sempn

havia alguma coisa fumegando no fundo da sala.
Havia uma hipótese polémica de que ele podia

Calar, assim o Corpo de Bombeiros Foi domado pam se fazer
o pmneuo contado. Vieram também, biólogos anüopologos, a
TV Viçosa e até o Jaca Paladium! Sim! Ele podia Caiu! De
onde vinha? "De Viçosa mesmo, sõ". O que fazia ?
"Agonomia, uai'. Por que em tão invocado? 'GRRR.

Um dia ãcou tão ilTitado por não tzceber a bolha
de chamada que saiu chutando as carteiras e a partir de então
ficou conhecido por "gigante", pois bateu a testa numa
cmteim. Pelo seu jeito de andar, de braços e pemas abertas,
parecendo que iria sacar as almas a todo momento, era
também chamado de "Cowboy de Vídeo Game". E

gamaticais existentes ou . não.
çonciliou o estudo com a atividade de candidato, porém Duna
ganhou nada. Sua contuóada vida seNimental se iniciou com
a linda e equilibmda "prolixa', que iiúelianetúe o chutou.
Certa vez acertou sentimentalmente, mas alguns incidente o
desviamm da felicidade plena, mas geraram três novas estrelas
no céu. E)Ódio atleta de alcova, não podia ver uma mulher

chegou aos 70 quilos, porém beneficiado pela enonne cabeça
por vezes tmnspassava esta bateira. Costumava doma .que
pudesse responda um simples boa noite dos companheiros de
cama.

pela origem nordestina, adquiriu
apetite goraz e insaciável, chegava a ponto de com«

Talvez um

merenda dos outros, já que os "farináceos" que de vez em
quando fazia uso não eram suficientes. Gostava de um sapato
como ninguém E quando vestia um temo, não é bom nem
falar.

a6un", que logo domlia gp çilpg . Contudo tinha o mau
hábito de correr pelado pelas escadas. Possuidor de elevada
lênilidade, gastava boa parte de seu orçamento com
anticoncepcionais pam evitar que sua lavadeira engavidasse
lavando suas cuecas. Paa coloca-lo no caminho, ajudou a
gerar a linda Luiza, que tomou-se sua verdadeira paixão desde
então.

que penmtiu o crescimento de suas "madeixas", para esconder
as ovelhinhas, e provar que agora é Engenheim Agrânoma e
que não dá vexame no Maracaiü

Zelo bem pelo título, viu Neguinha ?
Sucesso. Muito amor. Muita alegria. E muito

pagode!!! !!!!! !

pare de

tranquilo, que não demonstrava muito as suas preocupações
E apaixonado ao ponto de ser extremamente fiel, e ficar o dia
inteiro num soniso quando conversa com o ente querido. O
aluno Wath vai embom, mas o engenheiro Wath ficará pam

encontmva um dos
.Eu tõ tão feliz!".

apaixonados.
Por trás desta case.

'mensageiro' foi da época de tiro de guerm.

anais Um sujeito

Orgulhoso, não gostava de se misuirw. Mas isso
não quer dizer que não falava nada, tinha sempre algo
desagradável pam diz«. Em de poucos amigos, mas em
amigo de vadade!

Valeu Vahinho!! !

Piada, desçamos-lhe muito sucesso e esperamos
que se acalme com o tempo. sempre no colação dos amigos.

Endneço: Pmia de BotaÉogo, 48/ 33
Cidade: Rio de Janeiro - RJ.
CEP: 22250 - 040
TeL: ( 021 ) 552-0581

Botahgo
Konga

End«eço: R Pm6essor Valentim, 140
Cidade: Prata - MG.
CEP: 38 140-000
Tel.: Res.: ( 034 ) 43 1-1737

Esc.: ( 034 ) 43 1-1254

Centro.
Endaeço: Rua Vereador Júlio Ferreim, 140 apto. 40 1
Bairro: N. Gameleira
Cidade: Belo Horizonte - MG CEP: 30.510-090
Fine: (031)334.5150
Data Nascimento: 22/1 1

Endeileço: Rua Dom Viçoso, 25
Cidade: Viçosa- MG
CEP: 36570..000

Bom Jesus
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(Zazá, Zazan, Caída, Belo-Cai'db-Ron, Galeão,
Uxo A6nib)

Cálida,já ban iüaioiizado, pdas bata e am de
sela da sxu Lídice, 8'-*h«nnh ao
aldammíos de Pinlnital; Em 88 diep. na paueca e logo vai

alem du ami8s ü0

dos luxuosos

inovar na (iovcoclKa. l..ogo, para
caso e vizinhos, brüam-lln M cabeça, idéin de artistas, que
t------
infêmd, sendo, após suas perfblnnun(niTn depois do
Leão às 3:00) aplaudia) à puta p&, paus e peças. Alán dos
dons artígicos ega puU Balda pimii atiras tanbs
habilidades, como a de mala 50 mi 5 dias c domiir nos
lugares mais inusitados, Càzelüo compadiia a toda salte de
bichos escrotos. Depois das 2:00 e umas, hcmios e caem

um violão !P--=lÍFlco e umaflauta

passam a ser coisas panadas.
Bom, Fomm tantas-. Fomm taxüu e de cada um

ficou um pedaço, e de cada pedaço Eu bültei, novo! Agem Eu
vou, mas despedaçado Eu fico, espalhado nas lembranças
destas, que 6omm tantas. Além de toda palavn, está

ea realidade, concreta, inapíescendivel, só sabe quem viveu,
pena quem viveu, valeu!

NóS!

ENDEREÇO: Rua da Floresta, 154 - Estação
Lídice - RJ . CEP: 27475-000
Tel.: (021) 22S-2848

70



Demetrlos de PRaIa BorEn
(Dedo, Nesçm, PMo, Caída)

A cinco anos, uma tempestade assombrosa varria
a região do ES. Como a Kgião não coinpoltava o volume da

Hédo Tedesco Júnior
(I'adw, Telesco, Juninho)

enxutmda assoladora, boa parte escatlw pam o mu, e ouça
parte escainu pam MINAS, mais precisamente VIÇOSA,
esb capital & d«gost«.

Começava assim, a saga de um homem, ou de
uma criança, pmfünda por üom e mais ainda por denso, seu
nome é DEMETRIUS DE PAULA BORGES(seu nome é
devido a uma noitada an que sw pai ficou lendo gibi de
Bang - Bang wya história se chamava 'DEMETRIUS
JnoNY E o cnico'rE AGES'rRAixy).

Encalhado an dente a um hotel

htuhiv8maM m busu de infixtnação(e de uma
6i)nnação), varie Êonteilas e des@m--$e de sw Cadela.
Como fábula de egóriu nndievais, deixo em sxu "Terra
Natal" duraiM auto egaço de taxa)o sn piimesa, que mais
tudo vaia juatu-se a ele ne«a diãcil cruzada Sw
tempemmento 'fbíte', o üz descabeln-« a cada nBonnnto
(ou a cada prova). Al#) qn é de Mo perceptível em au
cultivada 'caia:quitüu'.

Em lod) pedido de slu übmtaçào twe um
pende aliado que o ayudw a apfimoiar seus conhecinKntos e
cotwguiu conveihc« dé mesmo slu princesa de que o
computador ajudaria a solucionar seus problemas e não
intMenna ein sw relacionameao(o We até hle Mo ficou
pmvado), podendo desltutwjuntos dessa hrramenm

Hoje, Engenheiro Civil, responsável, casado,
muitos amigos é o orgulho de sua Mãe e lhos deixará muitas
saudades.

Seus amigos ficam 6elizn por teran participado
desks momentos e tacha pam conseguir degaus ainda mais
elevados, onde qua que vá.

ENGENHEIROS CIVIS

(VIÇOSA
PALACE) olhou e viu um beiço, era seu amigo Blau,
acompanhado por Didi moca, gelatina, Paulo Cinüua, Bambú
e Baiana, sendo os dois últimos wbstituídos por Bolinha de
Pêlo e Presunto. estes os componentes da RANCHO FUNDO,
feitura REPlIJBLICA onde nosso herói, também conhecido

Canos Lula Pasch08
(Bolovo)

Vlelra cigarro e da cerveja, Juvenil do E.C. Aimorés $oi, com
razoável desempenho. Boémio Tocantinense, com crédito em
todos os pontos de bebida da cidade.

Hoje gaduando an Engenharia Civil pela
U.F.V., será premiado an breve com o Diploma tão esperado
por ele e por todos que acompanharam sua luta incansável e
insistente por esta 6omiação.

Com vida promissor% mais seguro e maduro
após FEVEREIRO DE 199S.

Cardos [nís, como é chamado peia incessame
6omecedom de estímulo, sua mãe. Bolovo apelido carinhoso
dos colegas, Azilá, ele sabe o que signüica; Ubaense meio
Tocantinense, amigo e companheiro duiaNe alguns anos de

como Nescau, passaria wa vida acadêmica.
Na sua vida acndêmica,

conhecido como Demeüius, se detinha por assuNos colllo
ANÁLISE MACROECONÓMICA DA SISTEMA:nCA
DAS ESPERMATÓFITAS, APLICADA A CONSTRUÇÃO
DE PON']ES DE HIDROGEN]O.

Mas, como o tempo voa, lido que sobe, desce;
udo que vem, tan volt% tudo que eiHm, sai(liteialmetn), ele
não poderia ser üm por toda vida. Engordou, seu colestaul,
triaci[g[icem[, pressão, etc-. subiram; e DEMETR]US "0
GARANHÃO", passou a ser chamado de gorda, demibada e
pesada(observação : mas sabemos que ele gosta e é feliz).
Falando sério, esperamos nós que este mmho da
'REPÚBLICA RANCHO FUNDO' sda feliz na pro6ssão,
porque na sua vida Foi o gamnhão.

E além disto, que seja a esperança e a saída do
país, pois se a tecnologia e caráter são quisitos para um país

desenvo[ver, DEMETR]US tem de soba% até pam

Preb,

vida acadêmica.
Uma

animador por natureza, baiulhaüo pu natureza, e amante
contra a nossa vontade. De hábitos notumos e alguns
incovenientes gasosos pela manhã.

mistum adolescente com adulto,

nossa vontade. notumos e Endneço: Rua Esperanto, 165
Bairro: Santa Cruz
Cidade: Ubá-MG CEP:36500-000

Fode: (032) 532-1818
inciumado

inseparável,
Amante de

Dariaquem

End«eço: Rua Auieo Maclndo, 254
Cidade: Castelo - ES CEP: 29360-000
Fine: (027) S42-2624

acadêmica - sua cama.
Dono de uma potencial âagância nos pés,

responsável pela dedetização do apartamento por um longo

com passou

sita companheira
sua xddade

tempo.
osSempre

desconhecendo a palawa alia,
(X«ox, Cademo
momentos de descontração, com os quais nos descontmia e

apressado, atropelando
em busca de seus objetivos
e "Marotas"), com mros

colegas.

colegas

alegra'va muito.
Noites e noites perdidas de sono, em trabalhos

inâmdáveis, conversas confidenciais e em busca de conselhos.
Com prevenções paulistas de tmbalho, e com a

vida sentimental presa a Viçosa, espem que os montes
clareiem, mostrando-lhe o caminho.

Botafoguense enrustido, Ébrio de

elpoHtação.
São os votos dos seus amigos
Blau(beiço), Claudão(presunto), Du(Paulo

Cintura), Meio(badalhoca), Nelson(gelatina) e Nepõ(didi
moca ).

Real:BLICA RANCHO FUNDO

ltamré
enmstido. comção,

Garoto
Endereço: Rua Flancisco Lanes, 183
Cidade: Jaõnimo Morteiro- ES CEP 29550-000
Fine: (027) S58-1 177propaganda do Sabia,

por conveniência, Atleticano por acidente:
e ant« da dependência etema do



Ludano bobo Saratva l..falte
(Ubemba, Grande T.D.E., lw, Baleeim, São Joqe ))

No ano da Baça de 1989, por n)ativos
pummente 6twiceims nosso amigo "bomba' boca
"raiamada' faculdade particular de Ubcmba e &ansfêre se
pam a UFV. Acogumado can as provas de cálwlo can
consulta o mais briga esUdante de Viçou começa a sentir
que aqui o IHdio pega(ai que saudade da temnha). húciou
sua canela polaca na UFV quando venceu aüavés de

a

âaudes 8 eleição pam o Cago da CMA (Comissão dos
Moral(Kes dos Alcjan)latos) no novíssinn ande Êoi o único
candidato a palticipu. O "bemba' se imitava muito quando
via a organização dos quantos de alguns 'chegados'
ugumentava : - PM que limpa hde se amanhã vai estar wjo
de novo? Motora no "Hilton', no Pós e chegou a s« elqnlso

e
Merda Mana de Meio

(Chia'nlnha)

GevaHo B:...w d8 Salva
(Cada CEMIG, Getddo Cada

do quarto do Rei(Roberto Calos) sob
estava sendo mais prega que o mesmo, e só caiseBiiu
estabilidade no novíssimo, indo morra em :dente à "Gaiola das
Loucas'. Torcedor fanático do Atlético. &equentava ege

a acusação de que l.dz Auge«o B-;=='. CHsü
(SocieV, Tio, Inidy)

Acorda Marota !
Essa mocinha, estava indo pam

+

)) mesmo. Viçosa. Para seu
azar em época de vestibular e como tinha acabado de acordar
ela 6ez a prova. Pois é, ela chegou aqui quietinha, pequenina e
com um sono enomle. Está saindo do mesmo jeho, ekceto

repouso, errou o caminho e veio pata em Viçosa.

Lá pelas tentas do dia 0 1/07/66 na cidade de São
Jogo üs Qulqjos(São Joio Del Rei - MG) uma jovem
sailnn dava a luz a um ser de sitio plaina com cam de
'malanüo egnto' daqueles que chega e abaE& não sabendo

Nasci(k) a doze de dezembro de 1968, o galão
Luiz, naüiml de Ponte Nova(MG), an brwe tomar-soir um

assíduo do
dádiva

todas as noites de domingo. Frequemador
'Cabana Roda" ao qual dizia ser este lugar uma
deuses pam Viçosa, o conquistador barato

mwuxo clube
'wyeito" ilude, pois um belo hüiro estaria pm vü.

esuÓ8Nil Colédo
pelo sono que aumentou um pouquinho.

que mais tarde ele viria pan ega oacata cidade Dor alotivo de
Uans6nência de sw aabalho(que não é nada ruim) mas que

Uhilersidade

namorou vanas 'nativas' Gostava muito das moças mais Salesiano IXmi Helvécio, o ainda galão
lnicianao aia vida

soaena mutações
sua

Enfie uma soneca e..-outn{ ela estudava. Isso
mesmo. estudam,,a... antes da descoberta de sua 2€ oaixão. a
cervda(le- é a cama). AÍ a coisa se complicou, peque ela
tiiüa que doma, estuda, e beb«. Os conflitos começaram a
acontecer e não pamram por ah'prá tristeza dos engenheiros

acabou não resistindo aos encantamentos da
Fedeml de Viç«t Vexnendo o desvão de passa m vestibulu

UFV; quebrou 8 cara ! Já estava fisgada pu uma gatinha
nHüv& PassaNn-« o tempo e com ele as dificuldades pam
esüidn em caso can o.diplana prematuro diolando o tempo

acha que iria jopr o sw dnnne pam todas as gatinhas da

um pouco mais robusta, que o 6ez toma-lo o mais popular no
campus da UFV; como colaborador no refeitório cotlsegutu
sua bolsa de alimentação(coisa que sua mãe não sabia). e
com o dinlKiro destinado a este 6m, compmva bebidas finas
(cachaça e vadia BANHAUS) e muitas vezes se queixava

personalidade.
Cauteloso an suas atitudes e possuindo um

lingmyar rebuscado, no auge de sua puberdade Cozia jus ao
codinome "Societv".

O uipesso na UFV
sabendo ele que esse caminho seria longo e

civis ela começou a namomr e o pior;parece que gostou.

./

+

.tí.

quenão sabendo a razão das dores de cabeça aos domingos. E por
Calar nestas famosas bebidas, 6oí com elas e çom seus nobres
companlniios de quarto que o nosso cavaleiro solitário do
amor "bomba" fazia monstruosidades que ninguém jamais

pensar an faze. O 'rei dos büegas" e seus réis
redor da 6ogueim causada pela

destino ma]
redirecionou-o a um novo

Mas como nem tudo
conheceu sua 3€ paixão, o cálculo IV

cama,é eela estudou
O namoro 6oi longo,

sana longo
todo de duas em duas horas principalmente à noite. Nas homs

o divórcio aconteceu e ela seguiu em direção ao
conhecimento, driblando os pileques e o sono.

O-talo é que ela conseguiu e promete não doma
na colação de grau, os que não acreditarem estão convidados

idas e ela seguiu

vagas jogam 6itebol com os amigos isto é, quando o
capaceu que engoliu dava condições de comer os dois tempos
dojogo.

turbulento.
Novos amigos surgiam, com eles o eatusiasxno

de calouro, mas o tempo üoi passando.
Engandecido pelas

''básico' avassala(kxr. 'Sodety d'p,m-* 0.Gaaldiilln CEMIG ou Gemido
ousou
discípulos quando reunidos ao

dosrei bragas de um pam assistir a façanha.
Fica aqui registrado, nossa admimção pela sua

Endereço: Rua Jogo Paulino Gouveia, 669
Cidade: Viçosa - MG CEP: 36570-000

Endereço: Dr. Avelino de Queiróz, 75
Cidade: Capitólio - MG CEP: 37930-000
Fine: (037) 373-1 1 SO
Aniversário: 28/04/70

Seus primos e amigos.

Endaeço: Av. Dom Basco, 602
Baixo: Palimiías
Cidade: Paio Nova - MG
Fode: (031) 881-2873

CEP: 35430-000
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Maré ;lo de Paula Neves Leais
(Canarinho)

Também conhecido como passarinho, desde o
!aipo do COLUNA este jovem se mostrou um ser di6nente
Índio que não é, nativo da Viciosa, sempre se pnocupou com
o visual. No passado, chegou a ser atleta de natação e até
mesmo de Aeróbica, mas como a UFV consumia todo o seu

dedicar apenas às sessões detempo, passou a se dedicar apenas às sessões
AJterocopismo nos 6iniais de semana. Ex-usuário de penteados
pós-mudemos acompanhado de óculos nvolucionários
sempre se destacou como um Mande adeoto de maneiras

passou apenas

âcomoannaQO de

altemativas de viver como o vegetarianismo (só come Game
branca, apeou de não esconder a sua admimção pelas
morenas).

Móxvlo Dayvlson da Salva Freltn
(Líder, Cubiludo, Bila)

Marmelo de Andrade CI)sta
(Baço)

Ao temlinar o 2Q gau, deparou-se com o lg
grande dilema da sua sida: optar por cursar Engenharia Civil
na UFV ou se mudar pam Visconde de Maná, tiver de Daz e

Chegou an Viçosa mi 1987, onde mora com a
Tia Lúcia e com a prima Sam, com quem diga-se de
passagem "seínpn combinou muito bem".

No mesmo ano começou a cursar o 2Q grau no
COLUNA, onde aüavés da inHuência de alguns colegas que
percebendo siu timidez o elegeram líder da turma, isso
sempn eía motivo pam muita zona na sala de aula, daí pam
Êeiüe começou a participa ativamente da bagunça.

Em 1990 inpessou no curso de Engenharia Civil
por um vidente de pnmlso, pois de tão lendo que é não sabia
nem o coiso que queria fazer.

No início do curso ainda estava devagar, quase
pamndo, até que conhKeu a Turma da Mala, daí pra Rente
começou a perverter, mulheres não Ihe faltou, com seus
cabelos longos conquistava desde gatinhas até gabirus.

Dos episódios que teve participação citaremos o
caso da esta MalocaToca, onde este louco, após umas
bebidas a mais, resolveu apronto jogando uma caixa de
toiradas no chão e entomando um garrafão de vinho no Patê
como consequência desse ato levou uns pirupulandos pela
cam a cora, que nunca mais esquecerá

Depois dessa nosso amigo encontrou seu rumo e
segue os caminhos do Senhor(Theo); não BB, não füm; não

OBS: "Dumnte a descrição fomos seriamente censurados".

Fd.

amor. como não tulha gana pam passagem, ficou com a it
opção! Por pouco não 6oi pam O.P., onde, apesar de ter
passado no vestibulw, chegou a conclusão de aue não
encontmria condições de se dedica completamente aos
astud«. Veio então buscar a UFV, o alento pam a solução
dos problemas do mundo modemo, formando-se como um
Engenheiro Civil profiindo conhecedor dos problemas sociais,
psicológicos e dos agitos noümicos. Menino estudioso. foram
incontáveis as vezes em que virava a noite detonando

(às vezes

Marise Aparecida Queima
(Diria)

Vindo de bem prá lá de Viçosa, São Miguel do
Anta, Mucelo mais conhecido por Badeco, há muito tempo
que Requentava Viçosa, piüneilamente no COLUNI e
posterionnente concretizando o seu lande sonho de criança,

no vestibulm pam Engenharia Civil na UFV.

vntibular.

Chegando de Cataguases com o 6inne propósito
de aprender a arte de dominar os peões no alto(já que a
altura não convence), blarisinha ingessou no curso de
Engenharia Civil.

Dedicou-se bastante, e o seu treinamento atingiu
vizinhos&é alcançandoos até Epaíses

passar no vestibular pam
Entretanto logo no 2u--período. notamos o que poucos haviamtngessou
notado nele, a sua pre6aência por pnsoas mais novas;
também basta olha-lo que verificamos a sua aparência de um
menino prodígio de quinze anos.

posteriormente Canos. Após esta fase, começou a praticar
outra ante, e nega esbanjou competência, chamie e elegância
nas quadras da UFV, chegando a conquistar medalha no

0 Panamã.
projetos, trabalhos etc. Noites mal domiidas
estudos, às vezes Rockn'Rali) 6omm uma constante nesses
anos de UFV.

Aula às 7:00(coisa anti-social), não assiste desde
os tempos de colégio. Nos últimos anos, destacou-se como um

atmsado crónico, nunca chegava na hora celta em qualqua'
compromisso(aulas, monitoria, trabalhos e até provas). Diz a
lenda que o seu friso horário é dif«enfiado dos demais. Essa
di$nença pode ser explicada pela sua íntima relação com as
mulheres, visto ser o dito um rapaz bem relacionado com o
=xo oposto, chegando inclusive a alcança fama regional
r,ssa lama nca mais evidenciada na cidade de Muriaé - MG
onde o mesmo possui grande reputação entre as garotas locais
("u rolinhas de Mudaé").

Badequinho nunca conseguia
forma física.

Sempre presente
chegar ao Êmal em

nas e churTascos.
per&M

Aula às 7:00? Nem pensar, Badeco só chegava
às 8:00 com olhos anegalados e assustados, não se sabe com
o que. Depois que ele realmente acordada(lá pelas 8:30)
começava a filosofa e a fazer p«guntas viajantes ao

campeonato de peteca.
Dona de boca cobiçada em Viçosa,

Mansinha que era muito tímida, chegou a encenar um "strip-
tease" tirando totalmente os óculos. O sucesso foi total e a
repercussão não podia ser maior.

Não podemos deixar de citar a sua dedicação aos

a

uma

professor.
filosoíàr e a fazer

estudos iodo esse tempo. (JS amigos desejam que o seu
sucesso depois das 4 pilastras seja tão grande quanto
saudade que fica

conseguiu assim chegar ao seu último período do curso como

Diante tantas estudos Badeco

um aluno e dedicado, mais às iêstas que aos
concretizando o seu objetivo, PICAR A MULA,

deixando pam trás um caminho atordoado de encrencas.
estudos.

filosófico

Endereço: Rua Jogo Pessoa, 29
Cidade: Cataguases - MG
Fine: (032) 421-3142
Aniversário: 26/02

Endereço: Rua Antânio J. Pereira, 113
Cidade: São Miguel do Anta - MG CEP: 36590-000

Pretende agom, 'alcança vôos" mais longos !

CEP: 36770-000 Endereço: Rua Alvaro Golveia, 5 15
Cidade: Viçosa - MG CEP: 36570-000
Pane: (031) 891-2198Endenço: Rua Herculano Leite de Matos, 46

Cidade: Camlhga - MG CEP: 3S300-000
Fome: (033) 321-1298
Aniversário: 09/03/72



Pedra Augusto $anchez Molck
(Mengele, PMolck)

sua vida com Lanao, acabando desiludido quando o bote o
trocou pela vida política, resolvendo se en©egar aos estudos,
deixando de pegar no cabo do Remo(esporte que adomva)
pam fazer Direito, Oceanografia, Teatro, Corte e Cosüim,
Pintum de Pano de Prato, não concluindo nenhum deles;
vendo tudo isso, seu Molckão(o pai) resolve manda-lo Cozer
Civil em Viçosa, para ver se o menino tomavajeito de homem
(ajudou até no trote do menino). Recém chegado a Viçosa,
PMolck era uma pessoa educada, gostava das coisas limpas

incomodava' os outros, mas aos poucos seu lado

Calango da gema, PMolck sempre sonhou dividir

Mordo Adxiano de Souza Araújo
(Márcio Bmsília)

HTBh OINclm Bxlb
(Baiaiünho, Mike Cooke)tiao

reorimido em Bmsília começou a aflorar, gostava aa pta üem

Aíé que en6m, Márcio Brasília 6omiou. Pam
quem pensava em ülcar pouco tempo, os anos Eram .muitos.
Chegou quando Viçosa cra dominada pelos bichos-pêlos que
se reuniam no antigo Leão e quando pam felicidade da galem
não tinha dnligamento. Épou das üêstas no Mundial e na
Violeira, ia a todas montado na slu possante bike a "Bmsa".
O tempo passava e Viçosa agua cm coiüiecida na palma da
mão. Multa gente, muito rock, Viçosa in Rock, Naco Lop«
com cano de som, Festa do 12, Ninho de Javali, Metal Bar,
etc. Você podia encontra-lo facilmente na sua nova moradia
que podia sn no Palace Hotel, numa república, no.alojamento

garotão. Após um breve descanso na sua terra n81al, retomou
à UFV pam estudar e pegar o canudo. Pacebeu a cidade
diferente. mais colorida, mais carros, uma galera nova. No
Morro do Mundial passou sua melhor fase, morando na Casa
1. onde aconteceram as melhores listas da cidade. A 6oítaleza
era muito visitada pelos amigos nos finais de semana e
costumavam ficar até o sol nasce. Agora o rock em no novo
Leão, bar do Lilinho, Galpão, Estação Viçosa, Nico Lopes
com trio elétrico, etc. Por último dava uma de mountain
biker, deve-se diz« que 6oi um dos primeiros da cidade,
fazendo trilhas alucinantes em São Geraldo, lbitipoca, Hams,
Observatório e outms. Não dá pam conta tudo, mas Brasília
após quilómetros de fila no bandeijão, milhaivs de haas no
PVA e DCE e com o melhor currículo da UFV, 6malmente
6otmou.

suja e não podia ver ninguém dormindo sem logo em seBiida
acorda-lo. Hipercondríaco de nascença sempre foi viciado em
Gardenal(quando ficava 2 dias sem Gala começava a
esmurrar as portas), guaraná em pó em calmante e não podia
vn runédio' novo que cbmpmva Rompendo a baneim de
sepamr-se de seu panda amor( o COMPUTADOR), ia à
UFV Cazn umas provinham(aquelas de 4 horas de duração),
das quais saia tão tonto a ponto de ir ao "bobódromo do
refeitório' com um. pé de cada tênis. "Adorava" chamar os
outros e ser chamado de BUBA(coisas de margarina). TeNou
engordar em Viçosa às custas de muita vitamina

Vindo das longíquas terás bananas, esk legítimo
de AC.M., veio cumprir seu destino: estudar na

Viçosa Paaeca.
chega a sua nova cityEnte trancas e

'filho'

Emocionado com tanta novidades chega a chora de tanta
alepia, ao conhecer uma coisa incrível que caia do céu:
chuva.

pau-d'ária, nunca deixava de participar dos eveMos de seu
urso. Chunascos regados a diuva, a mamvilhosa dádiva dos
céus, embalados por muita lambada, em o máxuno do

Amaiüe das coisas boas da üda , este baiano
SérBlo Hcnrlqw AHenin Gein&

Ele diegw de CochabBmba(Bolivia) muito
jovan e cheio de dispwição. Ele aa muito inoeeiüe e pasuw
quase todo o seu tempo viajando pua Belo Horizaúe na
énalidade de receber Golinho de seus ü« Devagarinho, ele
começou a se volta e mosüw que, na vadade, ele tinln dois
tostas. O primeiro, é aquele Sérgio esüidioso, safem e que não
sai muito de casa. Agora, o segundo logo se percebe só
quando ele enche a cana Ele parei um 'cowboy', aüm sobre
lido que se move e no dia seBiinte diep até mesmo a ter
vergonha das coisas que ele chegou a lazer. Saudades vanwas
tn do longo tempo que ele fica no baldio ouvindo as suas
músicas da Bolivia. O missing-miayo vai perder um de seus
melhores clientes, pois sem sabe cozinha ele en o mapa da
mina dele. Desejamos-lhe muito êxito na vida pro6ssional.

de mu ita

(principalmente as que ele fazia às 5 da manhã), mas
conformou-se com seu físico de jogador de bamlho. Ficou em
dúvida se continuava com a Engenharia Civil ou se atendia

momento.
como a perda dos óculos, soiKcas na ponta de casa(com a
chave no bolso), e atê mesmo confusões com os coldiões e os
cobertores.

mesmo que isso acanete Pqutzos lastimáveis

sua vocação de' sn modelo(manequün) quando tew a
oportunidade de posar pam uma sessão de frios de camisas
masculinas, sendo até chamado pam participa do Look ofthe
Year de Cajuri. Hoje, ao 6mal do curso, com um saldo de 5
portas e l saga quebrados(atividade que gostava de praticar
em momentos de tensão) está praticamente empregado e
casado com uma maluca que nos lidou deste tudo. Todos
aqueles que sentirem saudades poderão encontra-lo an sua

modelo
Invemo? Oh tampo miserável!! Meu Deus que

vida !! Banhos? Nem pensar !! SÓ se üor às 14:00 horas, e
mesmo assim sem time sua inseparável blusa proa(ou será
branca) de listras vud«, e seu indispensável melão de flitebol
(amnelo) que Ihe esquentava os delicados pelinhos.

Confundido com padres, usou de sua boa

nova residência na capital mineim.
imagan pam Cozer novas amizades.

Seu Ganha preÊíido 'ZÉGERA" na sua labuta
diária: a monitoria de MATEMÁTICA

sua

Endreço: SQS 111 - BLC B Í Apto: 32
Cidade: Bra.tília-DF ' CEP: 70374-020
cone: (061) 243-0490

Aoesar de suas invegidas incríveis este baiano
deixará saudades ao voltar pam sua terrinha, pam os bmços
de Mainha e Painho.

Endereço: Calle Gwcilazo de La Vep, 264
Cidade: Cochabamba País : Bolivia
Fome: 462S l

Saudar'; d';dejá.-

Endereço: SHIS QL 26
Cidade: Brasília - DF
cone: 891-2938
Aniversário: 21/09/66

conUunto6 - casa 14 - Lago Sul De seus amigos mineiros

Endereço: Rua Cabe Filho, 88
Bairro: Mandacarú
Cidade: Jequié - BA
Fone: (073) S25-53S5

CEP: 45200-000
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Varia Ladeira Pinheiro
(V-i«h,)

Vadia, nativa espera e 6«eim nata, até o dia an
que iria conhecer o seu Sanção, com aqieln cabelos longa.
Frequentava desde o compollado Lanches LÚ, passando por
todas as üêstas, até o sombrio Galpão.

Um belo , dia, Vadia "A DALILA DA
ENFOQUE', se deparou com a maior datada de sua vida, exn
optar pelo Guisa de Engenharia Civil ou ir tenta a vida
mtística na D[SNEY. A então ado]escente Vâúa decidiu, e
com um corte grito mosüou ao mundo a sua decisão:
"R{AhlAE, VOU CONSTRUIR UX{ MUNDO LINDO !!!'.

Aluna dedicada, não tece problema pam passa
no Vestibular. SetnpK deu conta do recado, passava em lido,
fazia Jazz, estágios e continuava indo a todas as âesías,
sempre com pique para ira à aula do dia seguinte e copiar a
matéria, para a alegria da mpaziada.

Dificilmente existirá na Caco da terra cadeados
tão belos e com tanta vontade de sernn preenchidos. Pilaiws,
vigas, sapatas e reservatórios tomam comia rml, pedante o sw
traço delicado e caprichoso. Cademos esses que contribuimm
para a 6ormatum de vários colegas, que por dificuldade
Hinanceka(preguiça), nunca tinham a matéria em dia. E
depois de cada prova, é comum ou\rumos nos corredores do
PVA, a seguinte frase: 'l'ilha tudo no cademo da Varinha'.

Vadia, obrigado pelos cedemos!!!

Endereço: Rua Comes Barbosa, 619
Cidade: Viçosa - MG CEP: 36570-000
Fone: (031) 891-1651
Aniversário: 03/04/72



Edlmar Apaiedda Fllomen
(Fnnhz Ninho, Dica, Didi)

amigos, principalmente aqueles atolados nos estudos e na vida
sentimental.

Cozinheira pm6ssional, fazendo jus ao seu urso,
costumava agadx o namorado e as amips com seus kiüitn
e bolos de cenoura.

É conhecida, por toda a sua umn como
6omewdom de cabemos e Hichários de aulas pam xnox, já
que, devido a sua Funde dedicação aos esüidos, copiava üé
os suspiros dos mestres. Poderia ter emiquKido n cobrisse
mr cada folha de seu âdiário. Ficava bmvíssima quando
alguém Ihe entregava uma de suas Folhas amassadas ou não
aiaegava de volta o material.

Íntima e especializada em assuntos esponivos,
desenvo[veu uma nova modalidade, ou «]a, um novo tipo de
exercício: REFLEXÃO. Até colocou em anão, mandando
uma amiga sua abaixo e pagã "20 reflexões

Medrosa ao e)Mano, resolveu viaja pam uma
plalafomn de peuóleo sem o namorado. Foi drástico! Não
conseguia dm um passo sozinha, não bastou a ajuda de uma
ami8B(du uma mãozinha) pam ela mnseBiir .desc« as
escadas. Houve a necessidade de um amigo para Ihe presln
sacana. a UFV, sua vida soâeu landes vimdas de noites na
gandaia... dos lidos! Sua personalidade forte e enonne corça

desta'!-ie dade

Menina feliz, sempre dispoga a alude todos os

f

Antõnlo Cardos Ribeiro Júnior
(Júnior, Juninho, P.O., JÚ, Cabuloso, Morcego)

+

Mineiro convicto dotado de características típicas
da região, rcsolvw lazer Engenharia de Alimentas e so6w
um tremendo clioaue cultuml no meio de tantos paulistas.

Com siu fHa mansa e seu jeito folgado, ele foi
conquigando seu espaço. Cen'eja nunca dispensou,

mesmo que da: estivesse quente. Essa sua qualidade o

que aliás era. uma

logo

amolcimava dos cabuloso$ corta altamente selectonada, com
'qual oíEanizou $oBieims, luaus e churmscos, participando,

inclusive da salvação do mundo.
O taoaz era cheio de paixões mas duasENGENHEIROSDEALIMENTOS cheio patxoes,

vontade 6ueram de nossa colega uma aas
temia, prhcipalmentc no que diz iespeho à aclamações. por
menores notas e pam passar é claro(TAL 401 que o diga)!

Atacou com todas as suu armas e conquistou o
wu prünipe encetado, que também guiou no seu pé e,.pelo
jeito. não' vão se larga' mais. É uma exímia namoradeira,
namorado dia sim e o cubo também(dizem as más línguas

"Santa Edinha" por atum e

santa e muito mais que um ombro amigo, era uma verdadeira
escora nas noites de diapasão; e a juíubeba, líquido precioso,
que combinava com rock in mll uma ouça paixão sua

De. üe intensa 6oi um dos maiores acompaiüantes

a sua florzinha do oriente

da reza da igejinha em Poços de Caldas
Nos esporões, podemos destacar a sua participação

na capoeira que, devido à sua grande atuação nos Remos,
píünipalmente os de segunda-feia, Ihe rendemm o apelido de
Inorcegão. Cisinava, também, que sabia jogar bola e,. aos
sábados acordava sempre duas homo anta do jogo para fazer
a sua prepamção(toma caldo de cana na beira), tendo semlxe
o cuidado de acordar a casa mteim nesse intervalo. O pior de
tudo em quando ele voltava do jogo e narrava as histórias o

que ela vai sa canonizada como
suporta as chaturas do Paulo)!

' O tempo passou. Foram 5 anos divididos ente aAlpnsnndxa Peieixu
(Nê, blê, U)

mandava periodicamente imensos e anónimos poemas de
amor. Ela se comoveu tanto que resolveu praticar mais seu
anda de gazela, este um dos tantos elogios de seu. poeta- liá
deixar saudades entre seus amigos e desçamos muito sucesso
nessa nova vida.

pilha de livros e o namorado e foi assim unindo o útil ao

Chegou a Viçosa pelas páginas do Guia
Estudante, veio do interior paulista com aquele sotaque-. Sua
canja de boneca despeitos loucas paixões por onde ela
passou. Por todas as salas do PVA, em cada mesa em que se
sentava no bandejão deixava um pobre apaixonado. l-ogo
conheceu suas amigas inseparáveis e fomiaram o Quarteto
d8s Cajazeiru, que só 6oi defeito quando uma delas
conhewu seu píüicipe encantado. Caloum típica, que nam
aprontou tudo a que tinha dinito, de 6otogafias pelo campus
a intemoestivos namoros com calouros, sem Calar que em mto
das 6êstas do centro de xHvência e do Zona Sul. Foi aos poucos
se entrozando e conhecendo cada vez mais a fiando a Perereca
e seus enignas. Começou a bebé, deixou a canja.cresce e
precisou de glicose, glicose e mais glicow. .Como ela mesma
chegou a dize, pagou vários gorilas pela vida notuma

afom.

Se envolveu também com os espoítes, chegou a participar de
uma vadadeim equipe de triatlon, onde na liderança da
equipe pedalava pelo campus, corria nas pistas de atldismo e
nadava Aíé que foi expulsa da piscina pelos guardinhas e
nem ao menos pode saü' pelo portão, teve que pular.os muros
sob seus olhares. alas' , seu melhor desempenho como
esponista foi mostmdo na viagem de fomwidos, onde
mostrou sua versatilidade jogando ora handbol om volley,
ora básquete. Isso tudo numa mesma partida! De todos
amora que despertou o maior foi em um poeta que Ihe

do

os

aBadável que conseguiu che@r lá.
Didi vai deixa muitas saudades nas pessoas com

quem conviveu. Nós desejamos a nsa lande amiga muito
sucesso na vida profissional.

Endereço: Av. João Pessoa, n'
Cidade: Presidente Venceslau
Cep: 19400-000
Te1.: (0182)71-3924
Aniversário: 20/09

825
SP

Centro
resto do dia

A inssa maior integra a respeito deste indivíduo,
em cano ele conseBiia entregar todas as listas e nlatórios, se
bem que ele sempn aa chegado daquela caloum CDF que
assistia a todas as aulas, fazia todas as listas, relatórios etc.;
além de gasta uma boa gana em xuox.

' JÚ, a gente sempre vai sentir saudades. Vê «
agem dá para rulizar todos os seus planos e finalmente

Endneço: Rua do Pontinho, n' 468 - Bela Vista
Cidade: Viçosa - MG Cep: 36570-000
Te1.: (031)891-5069

r«h« ü g«h« amei'o.

End:roço: Av. Getúlio Vargas, n'
Cidade: Rio Casca - MG

Cq: 3S370-000
Tel.: (031)871-1 175

203

76



Geciara de Paira Cimha
(Gê, Abacateiro)

Femtanda Carloto Theodoro
(N,«da) Dá licença que eu vou vomitar! AAAA

AARRRRI Não 6oi assim que ela diegou em Viçosa, mas foi
assim sua última Nico Lopes.

Essa mineira, n)as que virou capixaba e veio
morar em Viçosa, se juntou à tchumia do mau da Apícola e
aí foram festas, Festas e mais íi:smas, pasmam, sem beber nada,
pü desnpero dos amigos que viviam prometendo Ihe dar um
pobre.

Como uma boa nativa, veio diretamente do
COLUNI para a UFV, passou a ser presença marcante no
trailler(Emenda hora ou matando aula), juntamente com a
amiga Mõnica. Não perdia uma festa no Centro de Vivência,
onde dançavam até as luzes acenderam, movidas pelas
batidinhas tomadas nas concentrações, juntamente com as
amigas Vadia, Mõnica e Eveline.

Amiga inseparável da Elaine, Femanda sempre fez
questão da sua presença nas horas das provas, para que Ihe
desse o devido apoio. Juntas, Femanda, Elaine e a régua eram
IN{BATIVEIS.

Nanda abalava muitos corações, mesmo encardida
no invemo, sempre existiam Gm que a imaginavam na praia
com a sua pele bronzeada, cheia de sal.

Menina de aparência meiga, escondia a fna que
havia por trás, capaz de dar banho de Coca-Cola em quem
abalasse seus nervos

Muito prestativa e atenciosa, estava sempre
disposta a ajudar todos e ouvir suas histórias.

Funcionava como um centro de informação, nada
acontecia sem que ela soubesse, também agia como
conselheira, embora tivesse idéias nada ortodoxas.

Estamos torcendo para que ela consiga aceitar os
seus relógios de pulso e biológicos

Com certeza sentiremos muitas saudades dela, e é
lógico, de suas caronas. Ambas maravilhosas. Valeu !

Elalne Berges da Silvo
(Miau, Pamibinha)

Flávlo de Castra Mandes
(Flavinho)

Elaine veio da Paraíba, apesar de jurar de pés
juntos, ser paulista. No início da curso ninguém dava nada
por ela, mas qual não foi a surpresa da sumia ao perceber que
a baixinha era um Mracão pam tirar notas boas.

Com Femanda, fomiou uma dupla diâcil de xer
sepwada, principalmente na hom das provas. Costumava
passar seguidos amais de semana na casa da demanda com a
desculpa que ia estudar. Mas o que só se via era Elaine
comendo, dormindo e assistindo todas as novelas.

Elaine também aa pr«ença constante no salão da
Nlaju, onde, tentava, em vão, dar um jeito nos rebeldes
cabelos vermelhos. Lá ela gastara todo o dinheiro da sua
bolsa, que por sinal, era uma bolsa fantasma. Durante 3 anos,
Elaine foi bolsista do CNPq, mas o que ninguém nunca viu
foi ela trabalhar sequer uma única vez.

Sentiremos muita falta dessa baixinha
maravilhosa, que sempre esforçou-se paa conseguir vencer
na vida e, que temos certeza, vencerá.

Flavinho Mandes, no início em um clandestino na
pensão Santo Antânio, mas logo mudou-se pam a
'Pauliciosa". República de calouros paulistas, que apesar de
possuir as paredes verdes e mêdo aos pedaços, era muito
bem &eqüentada. Nessa época era um calouro etnpolgado e
participava de todas as festa de Viçosa.

Algum tempo depois, juntou-se aos fandangos do
condomínio N.mundial, virou muambeiro com coisas da Índia e
'Batiks" da mamãs. Ganhou algum dinheiro, comprou moto e
virou "mauricinho". Começou a estudar, levando a vida
académica a sério(apesar de no começo usar m;aios não muito
carretos para tirar notas, meios bem difiindidos entre os
colegas), ganhando até bolsa do CNPq com seu "querido
professor Adio".

A amizade feita em Viçosa não ülcou por aí.
À,guitas viagens rolaram: Bahia, praias, cachoeiras,
montanhas, cidadezinhas e muitas aventuras geralmente sem
muito conforto.

As vezes, mesmo sem querer, com seu 'ljeitinho
meigo", conquistava todas as gatas, até que pro fim, foi
conquistado pelas belezas naturais do ES.

Vale dizer que nos últimos üês períodos, apesar de
pouco contribuir, entrou de cabeça na era do inca-vermelho
da qual faziam parte seus amigos Gus e Guilhemte.

Agora, como homem da salsicha dewaamos a você
muita sorte com certeza de que a saudade será grande.

Com um humor capaz de levanta qualqu« um e
uma paciência maior ainda, chegava sempK dez minutos
anta do 6im da aula e até pedia dinheiro emprestado ao
professor pam tira x«ox dos roteiros de aula prática.

Mas cansada de tanta dureza, t'esolveu mudar de
vida no último ano. Deu um ba«a no RU e pm que não a
chamassem de esnobe, resolveu economiza comendo
camarão.

Começou a toma todas e deu pm passar suas
manhãs de domingo sentada no d)ão do banheiro e
prometendo ir à reunião de quinta do AA Mas no próximo
weekend lá estava ela no banheiro de novo, depois de ter
passado a noite inteim mascando chiclete com preguiça de
joga-lo cora.

Também passou por uma mudança intelectual
Virou tiete do Falcão e no esplendor deste momento,
conseguiu tira uma Foto no seu colo.

Mas é isso aí Gemiam Aparecida que ganhou a sua
mobilete e passou a se sentir total, vai agora criar caso e
ganhar dinheiro em outras bandas e quem sabe compmr Game
espetada na bolha de coqueiro.

Endereço: Rua Oscar Sintm Gordinho, n' 67/14
Cidade: São Paulo - SP
Cep: 01512-010

Endereço: Rua Presidente N'íédice, n'
Clélia Bemardes

Cidade: Viçosa - MG
Cep: 36570-000
Tel.: (031)891-1920
Aniversário: 1 8/10
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nngbvo Dlament
(Gus)

Paulistano de personalidade volte, causou muita
polêmica no início de sua estadia em Viçosa. Mas em pouco
tempo conquistou a amizade e a admiração dos colegas e
proíêssores.

Cultivava hábitos estanhos, como a aranha de
estimação que tiiün no início do curso. Quando recebia
visita razia questão dó mostmr a companheim e contar sobre
seus estranhos gostos alimentares. Outra mania de Gus em as
mudanças. Di6cilmente passava um ano inteiro no mesmo
lugar.

Pôde comprovar a existência de anjos da guarda
ao resistir, com a ajuda de suas amigas Eli e Juju, a vários
tombos de moto. No entanto, antes que algo pior acontecesse,
o aficcionado por motos resolveu deixar sua paixão
temporariamente de lado

Gustavo também adomva domiir(se bem que não
se sabe como é que ele conseguia dormir "naquele quanto").
Não ia à aula cedo nem que houvesse chamada. Aliás,
precisava treinar pam assinar por si próprio. Nomeou a amiga
Cíntia como sua procuradora oficial para assuntos
acadêmicos. Com Guilhenne, fomtou a dupla mais que
dinâmica. Os dois estudavam, não se sabe direito como, por
inda-vennelho, e as notas de ambos Confirmavam como esse
estudo avançado dava Gato.

Apesar de não admitir, causava fnsson na
mulhemda nn$ no entanto, gostava de se envolver com as
mais estmnhas, alopmdas, e çgmDrometidas!. Uma da bases
que talvez mais tenha ouvido, e que também reflete a
admiração do público 6eminmo é: "Puxa Gus, como você é
inteligente !! "

Disposto a entrar no mundo dos negócios, Gustavo
deixará saudades em todos que realmente o conheceram,
pthcipalmente os que escreveram esta biografia.

"Cadê minha chave?"

Henriette Montelro Cordeiro de Azeredo
(EUe, Ettinha, Ettílica, Etelvina)

Em 1990, a Ette chegou aqui, depois de ter
desistido de um curso de Medicina(para sorte dos pacientes-.
distraída como ela é, ia esquecer bisturis dentro dos
coitados!).

No primeiro ano do curso, ananjou um
vegetariano radical. Quem conhece bem a Ente sabe que
jamais daria cedo... Um 'ljereba-natureba" vastas uma
mgeilheira de alimentos "aditivóíila"! logo ela se cansou de
alface, e teve um ano agitado, incluindo trocas de bilhetes no
Zona Sul e um "estágio" na monitoria de cálculo 111. Nuas
ãmalmente encontrou sua cara-metade em uma mesa do Leão
e, após um papo que ia de pesquisa a surrealismo, decidiu que
não trocaria aquele baiano por ninguém !

Dumme esses 5 anos, deu alguns vexames,
fazendo os amigos darem muitas risadas do seu estado, mas
hoje ela garante: "SÓ soda-limonada!"

Sua passagem pelo curso deixou muitos amigos, e
vai deixar saudades, pelo seu carinho, a amizade sempre
presente, além, é claro, de seu senso de humor. Aliás, a Globo
não sabe o que está perdendo; ela folia um excelente par com
Tom Cavalcante em sua ' imitações" deboxadas. Suas
especialidades são Tarcísio Medra, o Sílvio, além de algumas
personalidades UFVeanas não declaráveis... pelo menos até a
colação de grau!

Com sua inteligência e dedicação, certamente se
dará bem no mestrado na Unicamp e em toda a sua vida
proâssional. Sucessos, Ettinha!! Estaremos sempre torcendo
por vote.

&

GulBnniwe Slmdntnl l..ares
(Gui, Gui-Wi)

Henderson Sllvetra Faria do Canno
(Bobina, Pingüim)

Pam deixa este maneirinho üpioo pa:«nuipado, a
situação precisava che@r ao limite extium. Sossegado íêito
ele, só ouço dele. Aparecia nas aulas só pam faze média com
os professores e enoonüu com os colegas de cuido. Prestar
atenção? SÓ se não tivesse ouça coisa para üzn. Juntamente
com o inseparável, o amigo Custava às véyaas das provas
saia à caça de cedemos completos ruído ao xaox.
Pmvavelmente deve ta enriquecido o dono.

Às vezes pesámos que ele poderia Eazn muito
sucesso no show bis. Um ciüico, dono de uma IhBU 6eruia
que talvez não poupe nem a si mesmo. Sua rede de
infomiaçõn, sem dúvida, supera em muito à da CNN. Devido
a isto, provavelmente venha a se tornar um consulta em
assuntos aleatórios. Seus dons artísticos Cozem dele um atar
dígio de ganhar um oscar. Como não aparecia nas aulas, o
dia que resolveu apalecK tinha prova. Imagine o teatro que
ele fêz. O mesmo espetáwlo aconteceu quando encheu a cam
em um coquetel da temia, obrigando a amiga Femanda a ter
que leva-lo para casa

Adepto aos avanços tecnológicos, não diq)ensou
as vantagens o6uecidas pela HP durante o curso. Juntos,
Guilherme. Gustavo e a HP üonnavam um &io difícil de ser
vencido.

Embora não deixasse tmnsDarecer, eía muito
paciente e carinhoso com os amigo e por eles aa capaz de
m;astral seu lado mais temível, especialmalte com uma
japonesinha temperamental chamada Cíiüia.

Com certeza a Telemig sentirá Càha do seu mais
rentável cliente quando este deixar Viçosa pam o mundo.
Com o seu gosto mais do que reâmado, não será surpresa se
ouvinnos seu nome nas mais altas rodas sociais.

Dispensando explicação a respeito do "Bobina",
temos aqui um exemplar raro dos novos tempos Com um
Q.l.(não é quem indica) fora do nomtal e acusado de tn
''mania de pensar ", insistia em ficar todo tempo disponível
para estudar encalhado nos exercícios mais difíceis, que se
refletia nas notas das provas.

Além dos lembretes imprescindíveis para que ele
entregasse as listas de exacícios, relatórios etc.. Ainda havia
aquelas famosas bases "me empresta a última aula', e depois
"hi! não deu pam copiar, eu te entrego amalüã cedinho", e os
pobres amigos jamais se livraram da tarefa.

Assumindo "responsabilidades" muito cedo, e
vivendo com muita di6culdade ao lado da esposa e do filho;
estava sempre atrasado, morrendo de sono e "duro", mu
jamais no fiando do peça tiiüa sempre uma piadinha para
contra a respeito de sua situação.

Acreditamos que onde ele mais se exercitava era
nos "banddões cultumis", onde aa comultado sobre assuntos
técnicos atuais. Expunha seu raciocínio mais bem elaborado a
respeito de supostas besteims ditas pelos profusores

Enfim, nosso querido amigo presente no dia a dia
e ausente nos goles, vai embora conquistar seu espaço com a
enomle competência, que sabemos possuir, deixando para nós
a etema lembrança deste cara incomparável. Esperamos que
não o julguem por ter demorado um pouquinho a mais para
formar.

Felicidades amigo! Vá com Deus l

Endneço: Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto
Pinheiros

Cidade: São Paulo - SP
Cep: 05415-020
TeL:(O11)852-3050 ou(0 11)883-4507
Aniversário: 22/07

n' 306/1 13

Endaeço: Av. Bemardes Filho, n' 348
Cidade: Viçosa - MG
Cep: 36570-000
Tel.: (031)891-1932

Endereço: Rua Inácio Mastins, n' 1 19A - Bairro Nova Era
Cidade: Viçosa - MG
Cep: 36570-000

Endneço: Rua Padre Anchieta, n' 235 - Bairro de Ramos
Cidade: Viçosa - MG
Cep: 365701)00
Tel.: (031)891-2074
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f, Letícia Evelyn Oliva Godoy
(Lety, Lzt's, Lebõ, Lelê)

Inês llelena Tristão Chilena 1/2 tímida, chocólotra inveterada
(detalhe, Sonho de Valsa), no início do curso encontrou duas
amigas inseparáveis(a Ange[a e a honoráve] b]íriam)- Com o
tempo começou a se acustumar com a "tchumla" de
Alimentos e logo estava presente em todas as Canas da galera.

Sua sinceridade pra lá de aguçada sempre foi sua
cmaüerística marcante, bem como sua resistência aos efeitos
colaterais de um cera produto etílico 5'.

No final do ano presenteava as carentes
amiguinhas com uma besta de aniversário ao redor de uma
bela án'ore de natal com muita comida e bebida(para acabar
com a desnutrição estudantil!). SÓ não conseguimos arrancar
a receita do delicioso panetone servido em tal festividade. Não
houve chantagem nem o6êíta que a âzessem cederá

Em celta festa briga revelou-se como tendo dupla
personalidade e então conhecemos a Celina Cristhla,
responsável por espasmos de riso que quase causaram danos
irreparáveis em seus amigos.

Carinhosa e incorrigivelmente romântica, essa
amigona do peito, sempre presente, nunca deixou ninguém na
mão. Dona de um sorriso pra lá de cativante deixa saudades e
ganha o mundos Valeu, amiga, pela presença, pelo carinho e
temura. Não vamos te esquecer nunca!

TODA SORTE DO MUNDO!

Lucíana N'faria Danna Terin
(Lu, Terin, Danna, Tia Felícia)

EleçUa=Et garota clara, um metro e setenta de
pura competência, cabelos arrepiados com as físicas e
químicas da vida, tmyando muita simpatia. Possui um belo
sorriso, olhar sincero. Na sua mochla podem ser encontrados
muitos sonhos e a esperança de se realizar como pessoa e
profissional, além de boas lembranças e muitas lições de vida.
Atende pelo nome de amiga! Mas... não se deixem levar pelas
aparências. Por trás desse aspecto tão âágil, esconde-se
'alguém" que não leva desa6oros pam casa. Tanto que quando
foi vista pela última vez, discutia com um coito pro6usor
sobre um certo tmbalho ou sobre aquela prova. Uma pessoa
que a conhece relatou que viu uma gamba pmecidíssima com
essa nossa amiga, porém com um visual novo que está
arrasando o coração dos gatinhos. Fiquan alertasl Os locais
mais possíveis para se encontra-la são: campus da UFV,
geralmente na sua veloz e insepuável bicicleta Caroline; na
sala de(argh) aula; capela; locais onde se possa fazer um big
lanche(comum big choquito); ou em qualquer programa

Por Cavar, quem encontra-la comunicar aos seus
amigos que desespemdamente a procuram para bater um
papo, mata as saudades, lembrar o passado e Calar do
fiituro . . . !

Puxa vida, Inês, como foi difícil te encontrar
nesses 5 anos de leitura. Mas, agora, pare um pouco para
escutar seus amigos(inclusive aquelas duas amigas do trio
inseparável de antigamente). Que Deus te abençoe! Para
todos nós, você é simplesmente INESquecível! ! ! !

legal.

Vinda da iDteriorana cidade de Presidente
Prudente, Luciana trouxe na bagagem, além de seu sotaque
levemente canegado, toda sua habilidade na cozinha
(especialmente com panquecas), e aquele jeitinho atrapalhado
e singular de mover as mãos, que ela diz sa uma evolução
genética.

Já no primeiro dia de universidade se viu
'motorizada"(infelicidade para os pedesües) e ainda, como
boa caloura que era, esqueceu todo o material de CIV 100
que tinha direito. Possuidora de um gosto, digamos, eclético
para namorados, fascinou-se por tipos como coxArboy e
mocinho com cabelos compridos e anel de caveim. O tempo
passou e a "colega" embarcou noutra. Iniciou-se na ante do
halterocopismo, se orgulhando hoje de beber 1 1/2 copo de
caipirinha sem dar muitas risadinhas.

Em casa sempre foi a mais paciente e sensata, na
sua "caixinha mágica" sempre teve conselho pam todos.

Dona de uma voz "afinadíssima" e bem ritmada
quase pirou os amigos com "Nleu Doce Vampiro" e "Dez
blinutos", porém, nos compensou com o seu jeito temo e
meigo e continua cativando àqueles que a conhecem(salvo as
pobres criancinhas que nunca escapam de uma espremidinha
da Tia delícia).

E isso aí Lu. Se você não existisse alguém tinha
que te inventar e é desse inconfiindível modo de ser que nós
nos lembraremos sempre.

BOA SORTE! ! !

Luciana Perlati Lop« Nunes
(LuluzinM, Lula Perlaü, A Pervatida da Aimorés)

Sempre foi a namoradinha do Blasil e amante do álcool.
Cov« das chacretes, ex-gostosa, "boazinha pm caralho".
Quando bêbada usava a técnim dos 3 Vs:

Vomito e
Volto !! !

E prá não \ er dobmdo, abK apenas um dos olhos.
Seu progama pretendo é assistir, aos domingos , Banidos no
Baile e ficar sonhando com o estilo americano de ser, mas na
realidade bebe pinga, fala palavrão, senta com as pemas
abertas, tem um chulé indnente, baba no travesseiro, ronca,
dá o cano no banho e só namora caipim.
Uma cigana disse que ela vai ter muito dinheiro, mas no
fiando nem precisa, porque ela já tem uma enomle alegria de
viver, um grande carisma, uma super personalidade e o
caHnho de todos os amigos.

Vou

Endereço: Rua José Teotõnio Pacheco, n' 200
Clélia Bemardes

Cidade: Viçosa - bIG
Cep: 36570-000
Te1.: (03 1 )891-1336

Endereço: Rua Joaquim Pares de Oliveira, n' 354
Jardim Brasil

Cidade: Jundiaí - SP
Cep: 13200-470
Tel. :(01 1 )434-3888
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Endereço: Rua Gomos Barbosa, n' 824 - Centro
Cidade: Viçosa - MG
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Mana José Rubim Ramos
(Zezé)

Mineira da gema, de uma família teixeirense,
chega Macia José à Viçosa. No seu pílíneiro ano na
universidade, sua vida era ocupada com DCE, festas,
churrascos e um moiçolo cabeça deita, o que não Ihe sobrava
muito tempo para Engenharia de Alimentos.

N,{as como na vida tudo passa... caiu em si e
resolveu encarar cume os cálculos, físicas e químicas. Possuía
uma técnica altamente peculiar antes de se dedicar aos
estudos: tomava banho, jantava, ia ao trailler comer um doce,
ia a padaria comprar o lanche notumo e aproveita'\'a para
tomar um sorvete, datilogafava alguns trabalhos e ia domtir
Acorda'\a às 3 horas da madrugada com a maior disposição e
segundo ela, essa era a hora ideal para estudar!

Amiga de todos os momentos, acolhia a todos com
muito carinho, sua casa nos finais de semana mais parecia um
Hotel pela quantidade de gente, e lá em como se fosse uma
grande família!

Em sua postura impecável, com um certo ar de
realeza, o seu único problema era a "franja" que nunca ficava
em seu devido lugar! Haja água e pente todos os dias de
manhã!

Márcio B.laia Ferreiro
(Marzinho, Pela Saco, Pecinha, blaia Todas, Gatinho,
Cabeção, Mosca de Padaria, Caçarola, Bastião, Cação)

Marceln Fenianda Ramlrez Ni
(Batcha)

olaria Aparecida Vleira Teixeim
(Cida, Cidoca)

Ao início. meio sem identidade. não sabia se
virava bicho grilo, porra louca, ou se levava uma Nadinha
nomlal. Entre pensamentos de "quem sou eu?" e 'pam onde
vou?", resolveu se amarmr. Após a desnwmção, enconüou
realmente seu rumo entre as Batatas Chip's. Ela agora estava
anta! Começou então o período BATCHA Toda noite,
trocava de identidade após vime o velho de cabeça pam baixo.
Será a BAT-GIRL? Não. é BATCHA de BATCHARIA
mesmos De baixaria em baixaria, donnia com os cabelos no
requeijão e o pão na boca. Acordava arrependida com ensaca
física e moral; '& O dgente, pro que yo bebi tanto? Ontem,
hasta empenhei o meu colar!." Brigada com a cama, passava
as noite insones, porque em o único lugar onde não dormia,
preferia as cadeims do PVA, biblioteca, teaüo, cinema, bares
e até mesmo o chão do banheiro. Com a inocência nos olhos,
sempre tentou dissimular a sua dissimulação, acreditando até
que não era dissimulada. Nossa querida e caridosa BATCHA
sempre ajudou as almas necessitadas, dos mais novos aos
mais velhos, coincidentemente do sexo masculino. Com seu
sotaque pemlanente, todos precisavam de uma tmdução
simultânea ao primeiro contato: 'Z. Por que seta que ninguém
me entende?'. Obrigada blarcela, grande BATCHA, por sua
amizade e companheirismo e não se preocupe, pois temos
ceüeza de que as autoridades brasileiras sempre buscarão
sanar o motivo de sua tristeza: a taxa de juro a 0,01% aa.
Hasta la vista amiga, estaremos sempre torcendo por \ ocê.
OBS: Não se preocupe, o abaixo-assinada da canonização já
está em andamento: AVE SANTA BATCHA!

Vindo de Santa Bárbara, o pacato, tímido, com
seujeito meio caipira, logo na sua primeira semana de Viçosa
soüeu o assédio de um belo negão e na sua inocência
respondeu: "Hoje não, negro! Amanhã!".

Começou fazendo inüomlática, mas logo não
resistiu e mudou de curso. Tudo por causa de um bustiê
vennelho e que bustiê!

De suas palhaçadas ninguém se esquecerá,
principalmente de sua imitação originalíssima do clube das
mulheres. E daquelas tardes então, em que, com a desculpa de
esUdm ocupávamos sua casa(como se fosse nossa) e ríamos
o tempo todo, com intervalo, é claro, só para os lanchinhos.
Sua melhor íaçaiiha mesmo foi quando pensou alto, em plena
aula do Gamba, que batata dava em án'ore, isso conseguiu
transformar a enfadonha aula em um--verdadeiro festival de
risos presos.

No seu último ano de faculdade resolveu a vender
pó. E todo mundo gostou de seu pó, todos compravam e ele
cada vez tmzia mais. O negócio deu tão cedo que ele resolveu
investir, como profissional nesta área. Sempre reclamando
que Viçosa em ruim demais que queria ir embora, agora lá
1.,ai ele voltar para a pequena e pacata Santa Bárbara.

Nunca se soube ao certo sua origem: Viçosa ou
BH? Com a bagagem de la aluna em física do Coluni, Cida
impressionou seus colegas da UFV, no início do curso, devida
às excepcionais notas em todas as matérias. Ao chegar ao 3o
período, porém, ela teve que trancar o semestre e, a parir daí,
tudo mudou. E será que a inteligência está na vesícula?
Devido à inDuência de celtas companhias, a canjas deu lugar
a "bon vivant". Apeou de tudo, nunca colou.

Com Vi'viaje íàzia par constante e era figurinha
carimbada em qualquer evento.

Ficas,,a entre a entediada tumba de 89 e a l,'enenosa
tumba de 90.

Consumista ao extremo, já foi garota propaganda
Pakalolo e não exitava em matar aulas para ir a BH fazer
compras ou a algum SPA, para cuidar da beleza.

Aliás, Cada não exitava em chegar tarde às aulas
só para poder picar mais tempo na cama, que por sinal, é o seu
lugar preferido.

Na visita à plataforma da Petrobrás, não dispensou
sua blusa de crochê hradinha, para delírio dos funcionários
sedentos da presença feminina. Também fascinou a Escola de
Cadetes do Exército de Campinas com seus passeios notumos
pelos corredores.

Agora, Cidoca trocou BH por Campinas. Segue
para lá em 95 para fazer mestrado na Unicamp, deixando
saudades em toda a tumba e pronta para azarar toda São
Paulo.

Levou o trabalho a sério em todos os estágios que
realizou. mas no Sul não resistiu à euforia do carnaval, caiu
no samba com os "polacos" causando um certo impacto social
naquela pacata cidade!

Sair para caminhar com Zezé era uma prova de
olimpíadas, seu andar rápido sempre causava stress em seus
amigos sem melhor preparo físico. Certa vez bateu seu
próprio record de velocidade quando em uma "noite muito
especial" foi à pé da UFV ao bar do Leão em dois minutos.
bem... só ida pois a volta foi bem demoradas
Em assuntos polêmicos ninguém conseguia 'ç'enter seus
argumentos, mesmo sem fazer o curso de direito, ela é uma
ad\'ogada nata. Nossa querida Zezé vai deixar muitas
saudades! Estaremos torcendo pelo seu sucesso. Muitas
felicidades hoje e semprelEndereço: Pmça Guilhemtino de Oliveira, n

Cidade: Santa Bárbara do Leste - h.4G

Cep: 35313-000
Tel.: (033)326-1032
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Paulo RogéHo Fontes
(PR, Rogerínho, Popa)

Depois que descobriu que o seu negócio não em
ficar em laboratório fazendo programinhas no Guisa de
Informática e encamr MAT 176 pela 3a vez, decidiu picar a
mula para o curso de alimentos.

Adepto incondicional da boa comia, seu Iria
sempre 6oi malhar e íàzer dieta infalíveis pam os músculos
ficmem fores: pozinhos mágicos, banana em pensas, sem
Caiu nas pílulas(mturais, é cimo) que sempre conüibuimm
para fomiar seu $sico atlético(banigudo) e aumentar o peso
(da sua mochila). Depois de l»rder suas calorias dumnte 3
horas de malhação, ia até a padaria e comprava uma dúzia de
pães(seu apetite podia ser medido em PPM, ou seja, pães por
minuto) e segundo ele, "pão não engorda', mas os pneuzinhos
estavam lá pam dizer o contrário.

Dos estudos, destacou-se entre seus colegas como
o grande descobridor e contmbandista de manetas p«didas no
tempo(dizem as más línguas que ele possui um acervo maior
que o da Biblioteca Nacional).

Outra habilidade sua que tem de enrolar os outros:
proa«fores, colegas e principalmente a sua namorada Didi
(namorada por quem morte de paixão ejá vem enrolando a 4
anos. Dá umjeito hem!).

Brevemente estará na TV ao lado do Esperidião
Afim, fazendo propaganda de tónico capilar na qual ele dirá
Eu sou você amanhã!.

Rapaz de "6ma educação', uma amiga até Ihe
perguntou se ele tinha estudado na Sorbona em Paria devido
as maneira.s e palavras que eram ditas nas horas mais
unpropnas.

Enaun, apesar de milhares de defeitos e meia dúzia
de virtudes sem dúvida é um excelente amigo e rezador, nós
sabemos que esta conquista ele está agmdecendo a Deus!

Que Deus o abençoe e ilumine a sua vida
proâssional

Mania Hltoml Okur-a
(Moniquete, Magala)

Reglani Jacobusi
(Rê, Rãzinha, Reginildes)

Moniquete nasceu em Mogi das Cruzes em 19.. e
bolinhas e em 1989 enfiou no curso de Engenharia de
Alimentos em Viçosa Seguindo a tradição de duas
japonezinhas por ano. Destacou-se logo que se viu em público
(6oi na cervdada de alimentos), na recepção de calouros, com
seu jeitinho extrovertido e sempre sorridente Mõnica
conquistou assim vários amigos.

No início as coisas não foram muito fáceis, muito
preocupada com as dificuldades no curso e os tic-taco do
coração chegou a pensar em largar o curso, porém a garota
em obstinada e não abandonou o barco, continuando em
Viçosa.

Para Rê de suas amiga:
1990 foi um ano de transição pma Rê: largou o

curso de Odontologia, o cano e o sapato alto da cidade das
andorinhas pela bicicleta "Penélope Channosa" e os jeans
suímdos de Viçosa. biesmo assim nunca perdeu a elegância e
seu jeito meigo, delicado e sorridente, sendo que sua
delicadeza ao final de cada risada é quebrada por um
"tapinha" nas costas, quejá deixaram muitos amigos roxos.

De caloura tudo «a Cana, mas depois não se
con6omtava em estar tão longe de casa, sendo que morava à
um quarteirão da Unicamp. Nessa Case ananjou um turco
doido que não largava, ou melhor, não larga de seu pé, mas
que deixou muitas lembranças românticas como um cantão
musical que imita os pulsos do seu coração, além das
lembranças materiais: assinatura de revistas, relógio, tv, jóias

Virou bruxa e balançou "coqueiros"(de tamanhos
variáveis); será que algum dia um caco vai acertar seu
coração? Enquanto isso não acontece, ela se dedica a sua tida
profissional de manicure amadora. Por tudo isso, o que ela já
Foi, é, e será, desejamos sucesso a essa lande amiga

Rosana Grávida
(RÕ, Zazá)

Eis que chega da cidade do aço, lá pelos idos de
1989, uma menina simpática e elege. Acostumada com
cidade lande, logo descobriu as facilidades de morar em uma
cidade do interior. Festas não perdia nenhuma(o centro de
vivência que o diga).

Não guardava as informações do curso só pam
ela, âcava perturbando os outros com seus ensinamentos
sobre as Nitrosaminas, a ranciâicação da manteiga, os anéis de
expansão das latas etc-

Nos intervalos do estudo em presença marcante
nas bestas da Eng. Civil, com sua inseparável irmão Cássia.
Na 'verdade não sabemos se ela era presença ou um sono
macante, pois era só tomar um pouquinho de qualquer
bebida, que já caia enrolada em um cobertor em qualquer
colchão que encontrasse pela dente

Não se continha ao ver um banheiro, até ganhou o
apelido de TELESENA, quando na viagem de fonnandos,
resolveu informar o resultado de hora em hora.

Esta amiga vai deixar saudades nos corações de
todos que a conheceram

No 6mal de 1990 a japonesa enamorou-se para
tristeza dos admiradores por seu futuro mandão, rapazinho
aperto, não demorou muito meteu uma mgolinha dourada no
dedo da menina.

Hoje Moniquete ganhou um lindo presente de
casamento, uma piücesinha chamada Hikari, travessa e linda
como a mamãe.

A formatura se aproxima e antes mesmo dela
acontecer, uma enorme saudade já cresce dentro de seus
amigos; Mansa, a companheira com quem morou e dividiu
tristezas e alegrias; h.'laurinho, o pequeno conselheiro; o
admirável e inesquecível Luiz Hennque; os amigos da
Associação e todos que a conheceram.

Um novo início se aproxima, uma nova luta vai
começar, desejamos que seu desejo de vencer continue sempre
a crescer e que a,ggg$ê.Japonesinha vença e conquiste todos os
seus sonhos, estaremos sempre a seu lado torcendo pela sua
felicidade

Endereço: Rua Fuad Chequer, n' 1 60/20 1
Cidade: Viçosa - MG
Cep: 36570-000
Tel.: (031)891-3856

Endereço: Rua Aristodemo Barbieri, n' 70
Cidade: Campinas - SP
Cep: 13085-200
Tel.: (0192)39-2101

Endereço: Rua 52, n' 59 - Vila Santa Cecília
Cidade: Volta Redonda - RJ
Cep: 27260-350
Tel.: (0243)42-1832
Aniversário: 03/01

Endereço: Rua Capitão Lisboa, n' 1 143
Cidade: Tatuí - SP
Cep: 18270-000
Tel.: (0152)51 1-740
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Sheila Domingos
(Sheilinha, Baixinha, Sheila Mana)

Garota típica do interior, teve duas fases em
Viçosa, a prüneira a Case do honor e a seBinda a fase cabeça.
Quando aqui chegou horrorizou com lido e com todos, se
assustou com a vida pecaminosa dos universitários. Tudo que
gostava era da calma e pacata vida das novelas, e das üofocas
dos astros americanos. Com seu bustiezinho vermelho
arrebatou de vez o comção daquele que a partir daí então
seria seu amigo(namomdo? bluitos perguntavam)
lnlsepamvels

Num sítio de doidão couve ela pensou que
estivesse no Fogão. O lande motivo de sua mudança foi a
entrega do seu coração para o seu vizinho, e aí então viu o
céu estrelado. o sol brilhou em sua vida e de mal humorada
que era começou a sonir, cada dia mais. Aprendeu a conhecer
a vida e gostou do novo mundo que Ihe abria as portas
,aprendeu a fabricar vinho de jabuticaba, a vender café, a
transportar minhocas e até a reproduzir tmirão. No seu último
no ainda chegou a confundir boquete com beijo na boca. E no
ponto de carona era onde mais gostava de estar. Destino:
Prata. E assim virou turista e se esqueceu dos seus devaes
como estudante, Deixando para que os outros os âuessem por
ela(inclusive esta biografia, não é dona folgada?). Agora se
instala em sua vida o grande dilema, Status ou Prata? Todos
apostam que seu destino será mesmo o Prata. Mas, é claro que
tudo se resolverá da melhor maneio% aümal não seria agora
que seu grande rabo(sorte) deixaria de acompanha-la
Felicidades nessa nova vida!

Slmone Salva Machado
(Simons, Si)

Uma l,,erdadeira menina da roça, de sorriso
amarela e simpatia de estátua. Goiana de nascença, mato-
gossense de coração. Partiu para Viçosa com amor no
coração. No ânibus, encontrou um tiozinho que Eez questão de
Ihe prestar ajuda, "até demais'. Entrou logo no primeiro dia
de aula pam o inseparável Quarteto das Cajazeims, onde
exercia um fiindamental papel de defensora dos Bagos e
oprimidos. Isso até que levou na cara de um de seus
defendidos.

Sempre calada, na dela; todos conheciam seu
sorriso simpático(parecido com o soniso da velha do
correio), mas quando enxugava uma esponja, coma, saltava,
cantava, falava pelos cotovelos e partia para a ignorância.

Era uma verdadeira glutona(invejada . pelo
corpinho esbelto) nunca recusou uma guloseima, mas para
manta-se em forma foi adepta de vários esportes, chegando
mesmo a ser uma triatleta, par'ticipando de uma equipe de alto
nível, formada pelo seu quarteto e outras atletas, mas no
último ano se entregou aos encantos do nado sincronizado.

Teve uma 'verdadeim vida de cigano, pelo menos
umas dez vezes se mudou de endereço, em cada república por
que passou, deixou como lembrança suas bases pretendas:
"OI, gente" e "Tchau, gente". No campo profissional, se
revelou uma feitura exímia analista sensorial, quando
conseguiu a façanha de beber chá, ciente que estava tomando
cafezinho.

Agora, voltando para casa, vai arrumar um
cachorrinho bem peludo e um bom emprego, prometendo
mandar uns trocados para quem precisar, anotem o endereço,
pois vamos precisar. Te desejamos toda felicidade do mundo!

Endereço: Rua José Prüno de Meio, n' 92
Cidade: Araxá - MG
Cep: 19400-000
Tel.: (034)661-4162
Aniversário: 05/02

Centro

Endereço: Rua 208, n' 500/203C - Vila Nova
Cidade: Goiânia - (liO

Cep: 74640-020
Tel.: 26 1-9446



Cláudia Maciel Lt8bb8te
(Claudinha, Loló, CilindroCláudià, bucha lenta) Cláudio Rogérío Pontes

(BOLA)
Em 1969, começou o sonho de Dona Elza, lá em

Sete Lagoas, que seu bebê crescesse como o eucalipto, em
especial exhemidades, pés e mãos. Como não conseguiu
realizar o desde de sua mãe veio cursar Engenharia Florestal
em Viçosa.

Infalível na cerveja, ora como ensacadora pelas
pensões, om como nquiteta de latinhas daqueles churrascos
intemos.

até que, não aguentando mais ter que acordar
cedo todos os dias, resolveu abandonar a maior cidade do
universo e partir para as Minas Gerais em busca de um futuro
melhor. Foi então que encontrou nos classificados da Folha de
S. Paulo: "A Universidade Federal de Viçosa procura
candidatos ao curso de Engenharia Florestal - interessados
entrar em contado o mais rápido possível". Então ele
pensando em tiver na floresta, não hesitou. Deu logo a
partida e, Bola que é, 6oi logo cair dentro do RU. Nesse
primeiro contato, 6ez um lande amigo que se hospedava na
Folha de Alface. "- Tudo bem. Afinal, estamos SEb.4PRE A
SERVIÇO DA PÁTRIA". - Falou o Calouro Esperto. Ralou,
engordou, virou Floresteiro de verdade e tanto "x4ajou" na
Floresta que aprendeu a identificar as bolhas da sapucaia, da
quaresminha e das "saliva". Com o passar do tempo 6oi
crescendo em sabedoria e, como todo bom floresteiro, passou
a encorpoíw o etemo no contingente.

Hoje, com extrema sutileza, penetra o sentido
profiindo das idéias e, tão forte é o seu "poder de penetração
nas idéias, que conquistou em um só mês uma dúzia de
delicadas donzelas. Grande Bola! "O" Amigo! Sempre atento,
sempre fiel, sempre sincao. Um lande abraço da galera!

ENGENHEIROS FLORESTAIS Menina emotiva, entristeceu-se pelo tombamento
da N4ata da PUC; ainda bem que os jomais se enganaram e as
árvores continuam na vertical .

Prosseguiu o curso em busca de uma bolsa pam
roleta de bolhas de mamona, seu serviço era limpa-las, tipo
uso de água sanitária e panela de pressão. Ultimamente foi
orientada pam utilização de um batata de ensaio mesmo.
Então resolveu se dedicar ao matrimónio.

Os outros maiores seaedos desta menina doce não
boquinha do "ULY" foia

TÕ indo embora ! ! ! l

puderam ser revelados porque
estrategicamente retirada.

A amiga que sempre teve um chocolate para
consolar alma deprimidadas, será sempre muito querida por
nós, e sabemos que será feliz e boa no que quer.

Tiau pro cês l! l
Anderson Lucclano Peacezzi Baptista Endereço: Rua Jogo Prata, 206

Baixo: Estados Unidos
Cidade: Uberaba - b4G CEP: 38015-400
Pane: (034)332-8672

Anderson Luciano Piacezzi Baptista, filho de Jogo
Baptista e lolanda Peaçezzi Baptista, nasceu em Ilha Solteira,
Estado de São Paulo, em 20 de maio de 1971
Iniciou seu estudos na Escola Estadual Presidente Costa e
Silva, em São Simão - GO, onde cursou a I' e 2' séries do

Endereço: Rua Jair Antõnio Sirva, 1 13
Baixo: Canaan
Cidade: Sete Lagoas - b4G CEP: 35700-300
Fine: (031)921-S825

Endereço: Rua trança Meirelles, 165
Bairro: Vila Nova lorque
Cidade: São Paulo - SP CEF: 03906-040
Fine: (01 1)65-8850

pnmetro grau.
Concluiu o curso de primeiro grau na cidade de

Uberaba -b..IG.

Em 1989, completou o curso de segundo grau na
Escola da comunidade Dr. José Ferreira, em Uberaba - h,,IG
No ano de 1990, ingessou no Curso de Engenharia Florestal

Universidade Federal de Viçosa, em Viçosa - N'IG,
graduando-se em fevereiro de 1995

Pelo constante apoio, incentivo e orientação, desde
os primeiros dias da vida, recebidos por parte do pai Jogo
Baptista e pela mãe locanda, também pela lande amizade dos
irmãos André e Luís, bem como pelo carinho recebido por

da

parte da Namorada Natalina, valias barreiras presentes ao
longo do caminho percorrido foram superadaas e um grande
objetivo de vida pôde ser alcançado.



Eder Jaime Esbrísse
(Ederback)

Sbrice, Esbrice, Esbisse, sei lá!
Apenas sabemos que um membro exemplar do clâ

aterrisou pelas paragens de Minas Gerais, e por aqui resolveu
desvendar os mistérios da natureza nas idéias loucas da
UNIVERSIDADE.

Chegou por aqui, seriamente comprometido, com
cara de sério e planos conjugais, porém 6oi logo desviado do
seu destino ao conhecer os misteriosos caminhos da vida de

dando um tempoViçosa, quando ficou tanto tempoU

Fábh Cézar G
(Gardenal, Fabão, Palmemnse, Babyssaum, Rancõ a Roü)

Como todo bom palmeiruuse, Fábio é um paço no
sentido denotativo da palavm, nta-w pelo seu quanto e nns«
encontrando-se copos de café por todos os lados. Sempn
pagumando pelo seu isqueim, que apareci ein todos os
lugares do apartamento. Chato pm cachorro, ou dweria dize
pra penquito, quando o VERDÂO, SUPER-TIME ganha, aí
sai da dente, haja "saco" pra supotá-lo, Eom seus Pitas na
janela do Pósinho, sem falar de quando morava no Velo.

Um de seus maiorn defeitos, é adiar que sabe
tocar violão, diria que armnha, e mal pm caramba, é
desalmado, e ainda tira onda, "é mole, ou qun mais",
'Lááááá", isso tudo, tarde da noite, pm varia.

Quando sai 6mal de semana, pro Rock'n Rali,
toma todas, e mais algumas, e volta fazendo banho, mas,
como todo cam legal, reconhece suas aprontam e no dia
seguinte, com cara de cachorrinho que peidou na inda, pede
desculpas aos colegas.

Telefona pm namorada Gisele, como todo bom
namorado, aos amais de semana,(detalhe: à cobmr como todo
bom malandro). Cobranças a parte, sabemos que ele gosta
dessa menina, demais da conta! ! 1 "- Trêm Bão Sõ! ! !!

Tirando tudo isso sobm pouca coisa pm gente
Calar mal do Fabião, na escola logo de cam, tomou "Pau" em
Cálculo, e por matar aula, üez "Hidraupa" duas vezes, mas
tudo bem, üabalhou em pesquisa pm se desculpa.

Apesm de mdo, separando o bom do ruim, ele é
um cam legal, e bom de serviço

De recado Hmal vai uma Base que eu gosto muito,
àa todos os amigos, como o Marlúcio, que escreveu esta
minha Biografia, e acreditam, que não há vitória sem luta:
"Mais vale a Angústia da Busca, que a Paz da Acomodação'

F

aue
chegou a dar impressão de um voto de castidade, mas
finalmente se reencontrou com a realidade.

Quando se viu perdido nas ruas da cidade, 6oi
aditado, mediante a obrigação de suprir as ncecessidades
básicas matinais da família no café da manhã. De tanto
acordar cedo. ficou de saco cheio, desadou-se da família e
6malmente 6oi viver como sempre quiz desde sua chegada em
Viçosa.

Dalva de Oliveira Ferraz
(Dadau, Davosa, Mãe Dalva, Turista)

Elton Lula Marfins de Berros
(Meio Kilo, Tiiüo, Coisa Mago, Grelo, Prego)

4

Poderia ter ficado plantando cana-de-açúcar, Técnico em contabilidade, não deu muita sorte
com sua vinda pam Virou-. O destino 6oi cruel! Tomou-se
um ébrio, suas bebederias Ihe trouxeram prquízos: quedas na
lama com poda de relógio, caminhadas com a mão no bolso
Ihe trouxeram alguns arraiüões. Elton, cuidados O lambari
mata pela boca!

porém subiu a seria pam ser Pica-pau.
Com seujeito alepe, divatido, aho anual contagiava todos à
sua volta

Nas noites em que não estudava adomva vaza
peraltices, mesmo que estas fossem pelas amigas. Apesm de
turista sempre se deu bem nas provas.
Adorava um bamlho. Não pense que em para jogar. Gosta de
ler a sorte.

Foi então que resolveu conhecer Viçosa e região
de sua viagens, quando viajou no Boné, no ltacolomy e no
Pico da Bandeira onde nunca desprezava um belo gole de

Menino de comção bom e "saco
sobreviver ao PVA aguentou o PV:
Joanlnh&.

grande, além de

água dos riachos, que gostava tanto que até comprou um filtro
de bafio pra não esquecer de suas viagens.

Seu sonho sempre foi ser guitamsta de uma

PV. que Ihe vendeu

Em uma Naco Lopn saiu ineconhecível com um
temo maravilhoso. Em outm, quebrou a porta da geladeim de
tanto abrir e 6echá-la. Como presediária fez um rombo na
calça. Será por quê????

Os gatos da UFV não tiveram nenhuma chance,
pois já veio para cá comprometida. Não adiantava nada as
flores e violão.

SÓ pam contrariar o ditado(coisas de camavais
não vão pra rente), üoi em um deles que encontrou a sua cua
metade. E a partir daí dedicou-se totalmente ao seu gato
(MAURO), atualmente o.mandão.

Celta vez estava passando muito mal. Não sabia
se era qujsto ou venne. Era só sentir o cheiro do bandeijão e
dizia:

Frequentador assíduo da Gringolândia sempre
aconoanhado de Joaninha. a qual Ihe deixa em perfeita turma

assíduo Gringolândia

dando uma canga no PETISCO, ao som do QUEEN, aaté hoje
grande banda de rock, e apesar de tanto ensaio onde vivianC

sempre

física para seu arremessos
levantamento de copo

Depois de tanto soõ'imenso, o dntino Ihe concedeu

São LeopoldoQ Q

de guimba, jogos de trago,

não consegui realiza-lo.
A vida académica em algo meio 'estranho", uma alegra gaúcha; agom parou com a bebedeira, só toma

chimarrão, aposentou a Joaninha e só pensa em viajar para
na sala de aula, onde parecia estar ausente mesmo estando
presente. Fotogafia sempre foi sua paixão, começou
fotografando coisas landes(montanhas vales, etc.) e agem
quanto menor melhor (DNA's)

Valeu hein Éder!. você çom esta calma toda vai
longe, vê se não se esquece da galga ! ! ! !

passava o tempo todo no xerox, bioago, biomol e raramente0 ioaV

Caro colega,
ansiosos o convite pam a sua despedida de solteiro.

tornemos por você e aguardamos

Endereço: Rua Magnólias, bl 9/108
Cidade: Resende - RJ CEP: 27525-121
Fine: (0243)54-0410'essa sinusite tá me matando". Dpois de cinco meses

nasce um lindo Tikinobaby(GUILHERME), que veio alegrar
toda família.

Sempre deixou tudo pra última hora. E foi assim

Endereço: Rua Acúrcio Alves Ramos, 248
Baixo: Parque Cidade Nova
Cidade: Mogi-Guaçu CEP: 13840-000
Fone: (0192)-61 1513
Aniversário: 15/1 1/67

Endneço: Av. Dom Pedra 1, 145
Baixo: Vila Paraíso
Cidade: Mogi-Guaçu - SP CEP
cone: (0192)61-3462

&

que quase morreu de saudada no estágio, sendo obrigada a
6tcar um mês longe dos homens de sua vida.

Desejamos muito sucesso na sua vida profissional
e afdiva. Você merece!!! Sentiremos saudades.

13840-000

Endereço: Rua Calos S. da Rocha, 230
Bairro: Baixo de Lourdes
Cidade: Vise. do Rio Branco - MG CEP: 36520-000
Fine; (032)551-1966
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lvalr Bastas Cordclxo
(rato, Tadnho, BuHnha, PatiSo, Zh:uelro, Paçoqulnha,

Perigos)

O juiz dm a partida e eis que sutBe o zagueirão
lvair, diretamente de Bebedouro pam o coiso de Floresta.
Imagiwm só o que vimu-.?

Fez-« populm pescando os peildnhos vamelhos
da piscina de CHiBo de Vivência com seus amigos an
algumas das muitas bestas que &equentou.
Para deüênd« sua naturalidade-bebedoureine, não perdia uma
partida de autotaooopismo

Semlxe ban relacionado, seus amigos são seu(Fe

Femnidd (hsslmlro da Salva

uldinho, Pi:8 4]anão, São Fmncisco)
F C. Inp« Vlain

(I'im, Chibo, MamngoQ Careca) cartão vÉitZ Tem amigos pm tudo:

Femandinho du-surf clKgou cín Viçosa mais
perdido que cego exn tiiutüo. SÓ dava cle de bexmuda rosa-
choque e cabelo tumeuzitüo pela beta da UFV.

Sempre coifa um soaiso sacana no rosto, logo
conquistou a amizade de toda:UFV, e quem é que não
conhece a peça?

Tenista, sui6istA Bóia de quermesse e caçador
paulista tem muitas histórias(terríveis) pam contar à wus
netinhos.

0

domadores de

Flávío Santos Lcopoldlno
(Mocó, Meu Bíanoo, Prestobaii

Eis que bruta de Ziza e Nuca esta figiua. Nascido
na terá prometida(CANAL). aos 6 anos resolveu "Natilnr'
Na sua vida social, enquanto Solteim, em o nnior paquemdor
e consqustadm, ou melhor, 'Gamnhão'. Com a TURMA DA
LATA, aproiúava horrores pelas redondezas. Ele e os seus
(.fases lildoti)aves'

cachotTO,

outros, os ponteiros dos alqamentes com quem estava sempre
colocando a calvelu em dia.

asUn!!elrra. can2aceuo. malucos beleza, entre

1)

Nascido em Utuçuca, BA, Região do . cacau,
último alho de Zezinho Leopoldino e Marizete. Na Balia
viveu inúmeras aventums, Ihe con6êrhdo esperteza, no
entanto, tendo consciência dos riscos da vida, 6êchou seu
corpo no terreiro de Zé Guadeiío. Em 1990, sob críticas de
quem nada sabia sobre Engenharia Florestal, ingessa na UW
e abmça a camisa do curso. Se expõe a uma nova situação
longe de casa é o único responsável por sua ações, por sn
baiana, provocações e brincadeiras sucedem-se a seu respeito,
contudo pennanece âinne as raízes de sua cultum e com
outros expandiu o ritmo que enlouquece os corpos. Esse
mesmo ritmo(requebro), almiu a loirinha Edilaine e até hoje
estãojuntos, levando-a pam conhecer as terras de Gabriela. O
pomar sucumbiu aos Facões de Moca e Caranguejjo, de lá
saíram inúmeros sacos de banana, tanto que passaram em
seus nomes a plantação. Flávio é homem digno, não pennite
que invadam seu espaço, adom sua Càmília, tem na nigum dos
pais modelo de vida, adom ver seu sogro toca, comer os pães
de queijo de sua soba e visitar os cunhados.

nore$ diocolales, picolés-. Êoi assim que captumu sua
mineirinha cano todo paulista que se preza Com isso passou
a sa um membro do 1 123.

Gmnde apreciador de bons pmtos, ou «la, pratos
de bom tatnanho, ele mesmo preparava o seu cadeirãozinho
nos finais de semana. Sem calar que sua especialidade é bolo.

Onde encontra o lvair? No muro da quadm, calça
rasgada, a baila sem Cozer, mho que ele está puto. Fora essa
seu esporte pledileto é cona dos guardinhas no pomar e
en&entar as intemiináveis filas da cesta básica(chucha) e
ácida(tomate e lamnja) na greve.

Exceção mmmente se vê o nosso querido amigo de
cam elnbuimda. O bom humor e o sorriso nos lábios é o seu

AmalHk a moda antiga do tipo que ainda manda
captumu

Já a sua vida esüidantil, antes de enfim na vida
Boémia, em um dos melhores da turina, dq)ois-. Debandou
Fez vestibular e resolveu Dar Um Tempo..., .voou fazendeiro.
Não adptou bem a «te este estilo e decidiu ser "PICA-PAU'
Cansou de tanta "(gandaia" e "argolou o dedo" com uma
Morena que ele conquistou há??? anos.

Associado àa UFV, ammUou um hobby e uma
rival pam sua esposa Cristina-. A MOTO. Quase todo final
de semana sai pam fazer Traia com a "Tchurma" .e chega
Naquele Gmu. Nos enduros que participa, sempre adquiri um
novo troféu pam aumentar sua colação. Esta sxu vida não 6oi

'enfiar a cam" num õnibus
ser 'pego por trás" por um Toyota

E quem diria que b meninão se tomaria pai-de-
fbmilia e responsável? Responsável? É, não exagnamos
tuta-. mas milages(chamado Paüícia) acontecem e ege
além de ter botado a corda em seu pescoço, deu à ele algo que
nem sonhava quando chegou aqui, a linda gabrielinha.

Dá pra imaguiar o loirão trocando 8audinhas?

Ender%:o: Rua Joaquim T. de Oliveim, 277
Cidade Mogi-Guaçu -SP .CEP: 13840-000
Fome: (0192)61-1853

só de alegrias não... Já conseguiu
da Unida e

Hoje, casado, quase careca, pica-pau, o que mais
pode esperar da vida??? Ser Feliz é lógico !!!

TINA, nós, seus Amigos, de«Íamos a você toda a
salte do mundo e obrigado por ser o que é: AMIGÃO!!! Alé a

nos, seus
amigos te dewlamos de comção todo sucesso na sua carteira
profissionial e na sua vida. Que Deus Ihe abençõe sempre. Não
se esqueça de tudo que viveu e que conquistou aquil Iremos
sentir sua falta

E por esses e outros motivos é aue nós.

Endereço: Rua José Seráâun de Farias, 102
Cidade: Uruçuca - BA CEP: 45680000
Fode: (073)239-2S79

proxuna.. Endaeço: Benyamin Constant, S83
Cidade: Bebedoum - SP CEP: 14700-000
Fome: (0173) 42-319S
Aniversário: 13/05/67

Endaeço: Rua Papa Jogo XXl11-137
Cidade: Viçosa - MG CEP: 36570-000
Fone: (031) 891-243S



Moacyr Araújo Silvo
(PamhybaLargatixa,TixinhaPálaíba)

Chegando desorientado em Viçosa, caloiro ao
extremo, nos primeiros anos era âeqüentador assíduo da
Biblioteca Central e do RU. Muito paciente, conseguiu mora
com comunistas, católicos, protestantes, ateus, albas e peões-
de-boiadeiro, e por incrível que pareça, conseguiu se fonnar
sem ter inimigos conhecidos. Rapaz muito atento, tentou
algumas vezn explodir a casa, conseguindo no máximo,
incendiar o tênis do Cabeça. O mesmo que o acompanhou em
uma promissom "borrachada", que por azar quase.os levou ao
xadru. Na "Naco topes" 92, revoltou-se! Participando do
bloco pinto duro, acabou recolhido pela 'operação resgate
num estado deplorável, após ser atingido na cabeça por duas
garmfas de whisky. Sobreviveu nos habitats mais variados de
Perereca CiU, passando por umas quatro ou cinco casas(a
penúltima mais parecia um üeezer); 'fÁ que definitivamen@
cansado de tanto mofo, mudou-se pam a Ltza C&efa, onde
ficou conhecido como Laaaargatixa. Instalado e enraizado
de6imtivamente na .Fb// JWoon, horrorizava seus colegas com

sua exótica compulsão de passar madmgadas contando
Fomiigas. Quando conseguia se lembmr de fazer as provas,
dava uma lidinha na matéria e acabava tirando notões. Um
dia descobriu que seria obrigado a se fomtar curvando apenas
duas matérias. Hesitou, mas resolveu aceitar esta cmel
condição. Nas horas vagas, tomava uma cnvejinha. Exímio
Eotógafo: nos momentos de maior inspimção, chegou a

limar até um rolo de filme por dia. Espemmos que ele não
w esqueça de fazer a sua segunda e última prova do semesue,
E como dizia o ZebfnAa:

Laaaaarga... Tixinha! l

Remato Cásde Del Gáudio Duarte
(Mcny, Fdo, Capivam-mu)

tais Fumando da Sova
(Dupó)

Octacilio Rollhlliü Júnior
(Pica-Pau, Ostra, Osüacismo, acta) Acosüimado à vida mansa de Botim, Renamo

ewonüou diÊicudades quando dKgou à perereca, mas logo
encotrou o lande amor de sxu vida(não, não é Jacimar, o
filho do porteiro) : oXADREX!

teMI«l«te apaix'n'do pelo ü jogo
'Estudavea pilhas e pilhas de livtus soba xaüu. Não comia

nem dor;nia(e inn tamva banho também), apenase

Chegou em Viçosa tentando sn uma pessoa
normal. Tentou tanto que até de dente pam o padre ficou
Porém, o Calouro Espero ainda não conhecia nada do que Ihe
aeuadava em sua nova "vida de estudante". Resolveu então se
avaiturar pelos misteriosos caminhos da Universidade
Fedaeal de'Viçosa e, desta comia, aprendeu bastante sobre a
vida. Pam começar, resolveu compensar uma perda com
várias aquisições: dedicou-« a paire da

PO

esquema universitário, ia todo ãm-de-semana pra case devido
saudades da mamãs e das namoradas. Graças à intervenção
do amigo AlexandK deu uma guinada em sua vida: largou as
mulheres da capital e passou a dedicar em tempo quase
integral ao curso e ao C.A de Floresta

Dotado de comia ãsica inviável aa conhecido
por ele mesnn, como peça indispensável no esquenu tátieo de
qualquer equipe de 6itebol onde atuava, chegando a fun
algumas partidas pelo Engov F.C.

' Em seu último ano de íàculdade foi ílediado pelo

Este indivíduo demorou um pouco a enganar no

Em

estudava xadrez'. a6m)am seus colegas de ajjamento, que
carinhosamente o chamavam de 'HUo '.

O seu cérebro ddbmiado pelas drogas(como todo
bom floresteiro) vibmw e dava gritinhos quando via aquele
tabulerio xadrez com 32 pauzinhos em cima.
Mas como o jogo imib a vida, Renamo era traído
descaradamente pelo jogo, pois apesa de se dedicar tanto, não
conseguia vence nem uma mísera partida(chi&udol cimo!

jardinagem
cultivando sua aquídeas, seu bonsais e seus "üevu de quatro
Folhas de cinco pontas". Teve até um dia que, perdido em suas

voltou para asa coberto de
"Vamos a uma

E antes mesmo do
'Ah!.

respondia. Umnão veio a hora de escuta o barulho da água'

a pala

experiências de campo,
(poeim?), o que Ihe consagou o apelido.
cachoeira?". perguntavam os amigos.- E antes mesmo
término da âaÜ, iá estava ele de mala e Guia todo feliz:

realizavalembram?) Eiuele do vóleiGiovane seeQ

cuoido mudando mdicalmente seu estilo de vida: sonequinhas
denso do carro estacionado em dente do PVA, passeios em
tardes ensolaradas pelas estmdinhas da universidade, etc. Mas
sua namorada não é a única razão da sua existência, pois
quando não está ao lado de sua musa está acariciando sua
cachorrinho pepita

Cruzeirense de raça este vim-lata bebedor de
lquer coisa de qualidade, vai deixar saudades pelos anos

bem vividos, marcados por alegrias, descontmção e também
algumas poucas turbulências, engandecedoras, pois a6uial a

como vida.

perguntavam os amigos. antenado!).
Desiludido,

milionésimo de segundo todo sério: "Galera, acho que caí e
estou ouvindo os sininhos do céu!'. Tão logo saiu do hospital,

pegou sua bicicleta e saiu pam trabalhar junto ao seu projeto
de Péle... Péle o que!?... Ah!, é aquele negócio de aguas suas
S00 plantinhas com conta-gotas. Passou todos esta anos
tentando sair do seu "estilo sedentário" e passar para o "estilo

oaixão tombou conta do «u coração. Dessa vez fomm quaUo
rapazn, os quatro rapazes de Liverpool os Beades!. No seu
regesse a Viçosa, ele estava, inwpatável pois sõ falava nos
tais rapazes (cruzes!).

Votou afogar, claro, e cano antes, tomando todas
nas nabas que uma capivan tem dinito. Apesar disso era
r«peit'do, pois "" ü b'"- jogo.r Ç'm 9lT.que.na"
piscando e babando enquaiüojogpva). Valeu CAPIVARA! !!

voltou para Botim, onde uma nova

naquelas mamvilhosas aulas de EFI. E mesmo depois de
6omnado. com tantos, tantos e tantos cursos extm-académicos,

«us amigos ainda indagam: 'Quem matou John Kennedy?"
Resp: 'A BALA". Valeu Femandinho do PÓ, que esta
expreiência em Viçosa e conosco dique etemamente em seu

vida não é um mar de rosas.

Endereço: Rua Espiíüo Santo, 980/100 1
Belo Horizonte-MG - CEP: 30 160.03 1

Fone: 2249133

Centro

Endneço: QNB 15 casa l S
Cidade: Taguatinga - DF
Fome: (061) 562-47S4

Endneço: Rua Joquim Luiz de Carvalho, 372
Cidade: Botim - MG CEP: 32630-000

Fine: (031)531-287S
CEP: 72.1 15-150

coração.

+

Endereço: Rua Amazonas, 36
Cidade: Mogi-Guaçu- SP CEP
Fine: (0192)61-4064
Aniversário: 1 1/05/67
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Rindo Almeida de Paula
(Rildin, Nlagrelo, Indiana Jonn, Adelaide, Falquinho, Mula

Manca, Mulinha)

humilde, mas ambicioso, quase
balzaquiano, muitas vezes deHuudo como rapaz alegre, passou

Pardo de Minas, e posteriormente

h,menino

por dois Rios, Pomba e
Três olarias, onde conseguiu pelo
renderam um par de chi&es e um

menos duas, que Ihe
pé na bunda. SetnpK

e
do

atuando como Técnico Agrícola, decidiu voltar a estuda
um Engenheiro Folorestal, seguindo

imlãozinho.
Movimento

voar os passos
Petista, não assumindo, sempre envolvido com o

aula, E ainda diz
Estudantil, tem mais horas de reunião que

eleição para reitor, tomou-se amigo
sósia do Bandeira. De tanto se

de

íntimo do 'niiêbaut,
maniíêstm em reuniões

carinhosamento conhecido como "Piolho

de

'sou apenas sunpatizante' Na última

Ricardo Lulz Leis Ludke
(Juma)

debates, ficou
Microfone" e na comissão de formatura como "Pentelho de
Assembléia".

Mas sua Nada acadêmica não 6oi só politica. Na

Riuson de Oliveira
(Zé Cadeado, Jilozinho, Mão-de-Vaca, Papa Anjo, Don Juan,

Chocolate, Diu)
'Nossa, que Cidade lande!!", exclamou o menino

ingênuo ao chegar na mamvilhosa cidade de Viçosa. Não saia
UFV sempre se destacou, não conseguindo se esconder

pois o seu "BIP" (humm,
nem de casa, com medo de alguma onça e semore tínhamos
que explicar: "Ricardo, onça só dá no Mato Grosso'

Nuas ele não foi Ricmdo por muito tempo, depois
de uma celta novela, virou JUMA e com o passar do tempo

medo de onça, conheceu as pererecas de Viçosa,

ninguém.
reconhecido e localizado até

humm!) era facilmente
mesmo na biblioteca, onde

passou lande parte de seu tempo, e ainda dizia, "não sou
CDF, apenas rnponsável". Destaque também no npoite,

Esse menino até então conhecido

barrigudinho, pezinho cheio de bicho parda mais um
guaruzinho. Seu pai, com muito orgulho deste filho, pegou
sua orelhinha, deu uma puxadinha e disse: - "vai sa doutor.
Quem sabe meu sucessor na politica'! Na sua vida
acadêmica, como aluno üoi regular, mas como mascate e
trabiqueiro era professor. Fez de tudo um pouco: - comprou
fogão velho e vendeu pam a família; rufou um cavalo da mça
mangolino por 3 vezes; vendeu relógio usado como novo
vendeu pano na feim, sapato, OK TOK, mel(caro por sinal);
arrematou uma coleção de cartões pam venda...

Garoto extrovertido, adora uma bagunça
metido a dançarino; jogador de futebol(LUVE) especialista
em perder pênalts; é persistente, 6malmente após 7 anos ele
conseguiu, aleluia!!! Cuidado com o casamento, manda
convite! E tão perigoso que matou a fàmilia do Zé Cabunda.
Cadeado pam ele tem outm utilidade, não pam fechar, mas
pam abrir cabeça(RUGBY), 6 patos! ufa!! E as "ABELHAS
CAVALO". Ressaltanto sua boas qualidades: arruma a casa
como ninguém,(só quando a namomda vem visitar), amigo

pesquisador e profissional competente, de futuro gamntido.
(Explosivos Bum!!).

Não qu«amos ser os primeiros a serem lembrados,
mas o últimos a serem esquecidos!

E

é pau pam toda obra, motrou-se na teta anal umsem água a

Nasceu Pedm menmuüo

Ronaldo Floxelo da Rixha
(Pica-pau)

perdeu o
gostou tanto delas que se desligou do mundo. Esquecia-se de
tudo, do horário das aulas, das aulas, das provas, e chegou até

como fundista da LUVE
como Rildo participou de sua última
"XISPADA NOTURNA",

e gloriosa corrida: a
na qual resolveu se desfazer de Artista riobranquense e de exímio talento, numa

radical mudança, trocou as oitavas, as dimhutivas e os
bemóis pelo estudo das lbituruna$ dos Angicos, das Canabi$
dos Eucaliptos e demais representaiües da flora brasileira:
almejava o título de Engenheiro Flor:slal academicamente
conhecido como "Pica-Pau".

I'nmeim impacto

mesmo a esquecer de um semestre inteiro.
Após este longo período de férias(no seu habtat

algumas peças de seu vestuário pam melhorar
aerodinâmica.

Já no fim do curso, revoltado com o nome da sua

aseu

descrito no início desta estória. Sorte dele que, inteligente que

natural 'o mato") retomou no próximo semestre igual aoaiu a

é, conseguiu recuprear todo o tempo perdido, mostrando todoeci] t

tunna, mandou um oficio para a comissão protestando contra

seu "poder inx ergo de concentração". E não é que o danadinho

o mesmo. SÓ que estava equivoçado no nome, não em
'hlULA MANCA" como havia pensado e, sim "PICANDO A
h.LULA". Este fato Ihe rendeu os últimos apelidos. Sempre a

6estu de comandos, o já Mula Rlanca ou

estava equivocado no de sua dKgada na UFV:
adaptar-se ao habitat dos "animais" do Pós 23 11. Convivendo
com ele percebemos alBimas de suas manias: bato velho. ao
deitar-se sempK deixava um copo de água debaixo da cama
pam tomar durank a noite, o que o aiTastava ao banheiro de
IS em 15 min; o repouso após o almoço em sábado, exigia
um silêncio monacal; criticava tudo, nÀo havia nada que
escapava de língua certeza.

conseguiu se formarjunto com a galera.
Obs. Foi consagrado pela galera, por causa de

uma tal de Dentdrologia, o cara que mais entende de pau em
Viçosa.

E

caráter nas
Mulinha, ficou decepcionado por não ter sido agmciado com
o prêmio de melhor sósia do Falcão.

Hoje sabemos que realmente ele está picando a
mula de Viçosa(ou pelo menos tentando) e. depois de tantas'quase" na frente do pane ficou, para dizer:

'sim, aceito! 1 !!" Será que ele ainda é o Juma do começo desta
estória ????. E claro que não ! !!

Juma, leve para toda sua vida esta
façanhas, desejamos a este grande amigo, batalhador e ouros
predicados mais, tudo de bom e um futuro brilhante.

Apesar das diâculdades de adaptação no inicia e
dos desafios no dnonu de sua jonnda de UFV. Ronaldeim
conseguiu impor sua üórte personalidade Huno ao 'canudo".expenencta ...

Valeu para toda sua

Endereço: Rua Presidente Costa e Silvo, 91
Bairro: Cruzeiro
Cidade: Lima Duarte - MG CEP: 36140-000
Fode: (032)281-1 1 1S

Endereço: Rua A - Bloco 111 - Apto. 104 - Selar Norte
Bairro: h,corada do Ouro
Cidade: Cuiabá - MT CEP: 78055-130

Pane: (065)644- 1860
Aniversário: 04/05/71

Endaeço: Av. Dr. Carlos Sortes, S69
Cidade: Vise. do Rio Branco - MG CEP: 36520-000
Fine: (032) 551-1814

Endereço: Praça Coronel Pedro Vitor de Oliveim, 130
Cidade: Pedm Bonita - MG CEP: 35364-000
Fine: (031)872- 1433
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Ru,n,=eb alk
(Râ, Suba)

Em 1990, surge em "Perueca City', vinda da
Cidade das Rosas e também dos doidos, a nossa menina da
aldeia, alcunha ganha quando em criança pequena lá em
Baóacena. Quando em criam% sua maior elegia em a hom
do banho: em um tal de me dá a calminha, me dá a calminha!
Tentou ser uma grande amazona e tudo que conseguiu foi cah
do cavalo. Tentou emão ser economista e aportou em Viçosa.
Desta vez deu certo. Aplicava os conceitos aprendidos em sala
de aula toda vez que telefonava pra casa, dizia ao pai: O
dinheiro acabou! Passava o tempo todo acariciando o gato
que levou a tiracolo quando chegou, e as vezes o arranhava
tanto que desconfiavam ser ela, a onça do pedaço-. Causava
lande alvoroço quando tmzia a Viçosa a mana, a parecida.
Era um tal de "você é l,,ocê ou você é a outm?" Entre as
amigas era considemda um furacão: suspediam
imediatamente suas atividades ao percebaem que o chão
tremia devido a seus passos "firmes e ligeiros" se
aproximando. Na hora da cesta tinham uma difícil missão:
não produzir o menor ruído, pois seus "ouvidos
apuradíssimos" o captavam. Do seu local de estuda
irmdiavam-se "ondas de tensão" pelo quarto, facilmente
percebidas por todos. Por tudo isso e pela sua atenção às
amigas(além é claro pelos biscoitos de polvilho) é que ela
cativou e fez "quatro amigas do peito'! Agem, ela se forma
deixando saudades dos amigos, nas, amores e ao pai, que terá
mais sossego ao atender o telefone. Valeu Râ, desçamos a
você muito sucesso!....

Endereço: Rua Silvo Judim, 210
Bairro: B. Morte
Cidade: Barbacena - MG CEP: 36.200-000
Fine: (032)331-7993
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Edson Fumando de Carvalho Verás

Fumando, um sugeito traqüilo, de bom coração.
Começou a fazer paire da sociedade viçosense há uns cinco
anos aras, quando ingessou na universidade cuísando Física,
sua segunda paixão.

Alege e disüaído, complicado e engenhoso. Com
seu violão, ele íàz mágicas, lembrando o "Vinícius". Lembro-
me agem de quando chegou em Viçosa: chinel de dedo, às
vezes um tamanco, san camisa e um bemiudão, afinal ele é
um bom exemplo de carioca "Muito a vontade", diz ele.

Mas em sua vida, nem üido coram flores! A falta
de ditüeiro, de empngo e de uma oportunidade, em um
espinho an seu caminho. Se segurou como pede, a6ina] ele é
um brasileiro!

Anda apressado e disüaído, sim este é seu joio!
Não assiste muitas aulas, diz ele: 'pm quê? é perda tempo'.
Muitos o admimm, principalmente sua namorada e outros não
sabem o que diz«, ficam san palavras diante do Huico que
agora está Uabalhando c tan um caminho dum pela dente:
DAR AULA!!! BOA SORTE FERNANDO!

LICENCIADO EM FÍSICA

Endaeço: Rua Capitão Amando, 64
Cidade: Viçosa-MG CEP: 36570-000
Aniversário: 09/03



Gcnl Ellzabete de Canário
(Genizinha, "Anjinho', "Madamezinha", Bote)

Célia Aparedda da Salva

Célia Aparecida da Silvo nasceu na puta Fundão, numa
bela mmhã de 14/12/68.
Ingessou na UFV

Sem natumlidade de6nida, alemssou an Viçosa um menina
de "Alinho" üazmdo

Viçosa
detido &
Êoi logo

SI nos

pulso de Letras. onde üa várias
'"-iz,ü com «u jeito alem e bd«anão.
Em 1992, encontrou aquele sapo, que com seu beijo mais que
apaxonado, virou seu príncipe encantado. E é com toda essa
rima qie seu romance ainda dum. Ele é um rapaz bonito,
pote ülético, corte, simpático, 'Chamado CICI'(sela?)
Sua vida realmente melllatou quando começou a tmbalhn no
Viçosa Clube, na secretaria, pam ser mais especí6co. O que
não precisa nem dizer, ou nnlha, nem escreva, é que ela

uidecisões.

atenção com sua meiguice, aüaindo alguns fãs. Emboa estes
Chegando chamando

Duna tiveram seque uma chann, pois seu coração pertencia
a um "Misterioso'.
«m "hy:hho' sua Baia 6ssum.

O único que cotuseguia che@r pato era

ditüKim. nada, mas ms pmlms
ancbmtava. No seu dia-a-dia fàz das "tripas o coração' pam
levar a vida numa 'maré mansa". Nunca se cotúeahu com o

de Kclamaçõcs
Em sala dizia não saber

a aqnltltOS üda, eMidw

LICENCI.ANOS EMLETRAS
anata compões, destrói matrimónios. com todo seu channe.
siiíipatia e beleza. Sua eficiência é indiscutível, é daquelas
que quando o Presidente e especialnnite o Gilcemir e Cia.
Ilimitada insinua quaendo alguma coisa,. como o livro caixa
(?), não precisam nem fala, pois, Célia Aparecida 'Cidiiün A
Rodinha' já está pmma para servir a todos. Piu, como

'muito" que ganha, qu«gado sempK mais e mab-
gogos de sua peÊrência são: Linguística "Miolo'

pipoca e san esqueça de um bom sono pam manter sua
R)mia e beleza física. O seu final de banana em sugado
comer pam debaixo das 'asas' de sua fàmíli& E cano é
!!!nü a sua família! !!
Mesmo com essa cam de "myo', pam as apresetúações de
seminários apreciava um bom 'aperitivo', sem esquecer que
nas 6êstas isso também em flindamental pam d:pois 'soltar as
&anps', w nnlhm, ir pam a "galera".

uma pende pessoa que deixa. pam trás muitas amizades e

Linguística

já esú pmnta
também é chamada pelos flutuantes da secretaria, ínrelou seu
soiüio. Já esan'eu pam porta da esperança, mas como este
não é um sonho pam s« realizado dessa maneira,. o Cia

A:=;==;dra de IBxüo
(Álex, Lex; Lãzinha, Podaosb SHE-HA)

em cada um deles, sua luta e seu exemplo coram muito
ediãcant« pam todos que tiveram a oportunidade de conhecer
essa pessoa amiga que ela é.

(gmdejo@dor de ntebol) terá uma ganhe padcipação: Ser
lxoüessom de Escola Pública, casta, e tn meia dúzia de filhos. saudades. A ela desdamas muito sucesso e esperamos que em

Saindo do Noite de Minas com d«ino à 'Frog City" pam se
toma uma moça 'LETRADA', ingessou no Cubo de
Letras. Com 21 dias de UFV, a calaim 6oi aditada paí um
floresteiro: MO, um 'guarda-roupa' capixaba e cle tanou-se

Endereço: Rua Raul Soares, 147
Cetlüo
Cidade: Salinas - MG CEP: 39560-000
Fode: (038)841-1098

Fode: (031 )891-3019
Aniversário: 14/12

breve alcaide seus objdivos-.
FELICIDADES!! !

Enii:roço: Traí. São José do Bairoso, S/N
Baixo: São Jorre
Cidade: Visconde do Rio Branco - MG CEP: 36520-000

Impossível não notar seu sotaque de "baianeim'
seus "moço', "eu num tõ dando conta não"

"minha nó!'

sua cara tiietade
em meio a

regi
Depois de um tempo, resolveu muda o visual, editou seus
cabelos de seria e passou a usar seu inconfundível topetinho.
Ai de algum "moço' que dKgasse pam elogia: "TÕ bunita

e sua maiea

prã raDIo, viu!
Na sua vida académica, destacou-se pelo capricho e pelos
detalhes. Sentava-se "always' na primeim fila e anotava atédetalhes. Sentava-se "always
os pensamentos do professor. Seus cadanos e apostilas emm
sempre disputados por todos. Dia de nova então, a poisa do
304 não pamv&
Mas no final do curso, deu seu ©ho de independência, dando
uma de madame, mamado numa casa só prá ela, ou melhor,
SHE-HA 6oi momr no "Castelo de Grewskull".
Celtas pessoas deixam marcas, e Alex voltará à sua Salinas
com a certeza de que deixou muitos amigos e um pouco de si
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Juliana Giovannini de Rezende
(JÚ)

Lady JÚ uma nobre princesa do condado de Viçosa que há
muitos anos entregou seu coração ao valente guerreiro Sir
John(ou "Jão', como ela carinhosamente o chama)
Romântica convicta(estilo litnário que ela defende com
fervor), nunca perdeu as esperanças poder ficar para sempre
nos braços do seu amado.
Por outro lado, pam poder suportar a dor da espera, ela se
entregou de corpo e alma às mais duras tarefas acadêmicas,
executando-as com exüema competência, o que Ihe rendeu o
glorioso título de A "# 1" da saía de 1991. E é assim que o
retrato dessa bela ariana, que vaidosamente usa e abusa da
feminilidade(pouco comum nos dias de hoje!) e do
peúeccionismo(sua marca registada), expõe todo o seu
brilho.

Buscando geneticamente permanecer fiel a seus princípios e
valores a vida se encarregou de foijá-la como um li'\'ro aberto,
em cujas páginas estampa a grandeza de se sentir responsável
por tudo aquilo que conquista, utilizando as únicas armas que
maneja com destreza: a solidariedade, a simpatia, a bondade e
a humildade. Foi assim que os amigos, que a conhecem de
outros camavais, são a prova viva de que não há "Chips'' no
Lanches-Lu que resistam a tamanha âanqueza e
espontaniedade, e nem aos embalos das besta.s que possam
segurar esse swing
Companheira inseparável da sorte oh, mulher sortuda sõl
que Ihe reserva um fiituro promissor onde ela certamente
abalara os alicates do ensino, e num fluxo de cHatividade
transformará a "aRe de ensinar" no "ensinar com arte'
Por enquanto seu paradeiro é incerto, mas espera-se que como
todo bom conto-de-dadas ela possa viver feliz para sempre(no
seu castelinho rústico) ao lado do príncipe que ela escoUteu e
do emprego que ela sonhou. Em algum lugar enfie as
planícies de Teóíilo Otoni e os vales do condado de Viçosa.

MUITO EXITO MINHA AMIGA!

Gessilene SUvelra
(Patinha, Gê, Jéssica, Gessy, Top Less, Lula, Televina) Helena Mana Peneira

(Lnihnha)

Irra Tules de Sá
(farinha, Baianinha, Pimentinha, Pequena Sedutora, laia)

Além, muito além da pequena Porteirinha nasceu Gê, a
'virgem" dos lábios de mel. ''b4ocinha" recatada do Norte de
h,finas, aportou nesta cidade nos idos de 91. Teve como I'
morada uma famosa "pensão familiar" na rua P. Semüun,
onde "travou" seus los cantatas com a "civilização', assistiu
TV colorida, jogou beliche, pa-.pum-.limoou, tomou coca
cola, cervda e comeu pizza ao lado de seus los e duradouros
companheiros..." Vum bora gente...
Já civilizada, muda-se para o 304 do AF., levando em sua
bagagem as guloseimas de D. Luzinha, além do licor de peque
e a famosa branquinha. Na sala de aula percebia-se sua
concentração quando se forma'\'a um acentuado "biquinho" e
perguntava: Prof e a aplicabilidade? Em sua conquistadora
trajetória pela UFV "garrou, garrou e garrou"... Até que um
dia um patinho saiu da lagoa e -. Qual
Não se sabe ao certo se está formando em Letras ou em
turismo, pois com desculpa de Gang.(fissura) conheceu quase
'todo" o Brasil. Em Vitória por ex.: viu o mar pela I' vez,
onde fascinada por tamanha beleza üez até top les provocando
um "grande" maremoto.
Pena que o tempo tenha passado tão rápido, mas sabemos que
as nossas lembranças serão etemas. Não nos esqueceremos da
sua marca registrada, seu sorriso e sua simplicidade ficarão
guardados para sempre dentro de nossos corações.

E isso aí. valeu Gêl
SEUS AÀlIGOS.

Populamiente chamada de Leninha, a pimentinha ou a 6êíixüa
da sessão 12, essa menina pequenininha, apesar de seu
tamanho, não dispensa os bilhetes de reclamações, que uam
espalhados pela sessão como uma forma de puxar a orelha de
quem saísse da linha(e doa a quem do«).
h.'las como todo mundo ela também aprontava as suas pois,
depois de se entrochar com trocentos quilos de comida no
bandejão ela dava uma passadinha rápida pelos banheiros da
UFV pegando nos mesmos mais 1000 m de papel higiênico.
Além disso, quando caloura quis testar o teor de álcool de
todas as bebidas do Leão, sabe como é, alguém tem que fazer
o controle de qualidade. Nesta época quem a procurasse,
poderia encontra-la tirando uma bonequinha nas sargetas da
cidade.
Anualmente, se encontra redimida e recuperada de seu "vício'
tudo isso graças à força do amor, mais mesmo assim ela
continua com aquele "gênio" seu namorado que o diga: ai
dele senão ligar para a üerinha durante os fins de semana, esta
sem fazer força consegue bater o recorde de Jogo do Pulo.
Sentiremos saudades desse seu jeito, você é alguém muito
especial. Estaremos sempre torcendo por você. Nós, suas
amigas do apartamento 1 221

O quê? como? onde? porque?, mas isto não poderia
acontecer, mas 6oi assim que desembarcou em Viçosa com
mala, panela, Guia, farinha e pimenta "a lande e pequena
notável ", TARA. SÓ poderia ser assim e assim 6oi-.
Festas? Onde? Sem laia não era besta e quando THE BEST
esta'va lá ele rouba'va toda a sua atenção, lara só sabia íàzer
PM. Fazia-o quando ele estava por perto e quando ele não
estai a. Vocês se lembram da Naco Lopes? Nestas Ima sempre
corria sérios riscos, alguns homens até tentavam ajuda-la.
h4as, ninguém 6oi como o THE BEST, depois dele nenhum
mais pemlaneceu, alguns brilharam(R, E.), outros sorriram,
outros amaram-na, mas loiro só o THE BEST.
laa, há muita coisa para ser contada e muita coisa para ser
lembrada, apenas queremos que saiba que não importam os
nomes, os vexames, o que realmente importa é que a UFV a
pmtir de agora tem duas versões: antes e depois de laia.
Obrigado por ter partilhado conosco o tempo precioso de sua

Amamos Você Muiiiiito! ! !
Todos os seus amigos e Bas, mas carinhosamente b.4aura e

vida

Jack

Endereço: Rua AJâedo Bruto, 77
Centro
Cidade: lpiaú - BA CEP: 45570-000
Forte: (073)53 1-2706

Endereço: Rua ltassule, 291
Cidade: Sete Lagoas - MG
Aniversário: 27/10

CEP: 35700-526
Endereço: Peque do lpê, 29
Cidade: Viçosa - MG CEP: 36570-000
Fode: (031)891-1934

Endereço: Rua Zanotte Bezerra, 79
Cidade: Porreirinha - A,'IG CEP: 39520-000
Fome: (038)831-1359



Rosângela olaria da Silvo
(RÕ)

Não sei se '\'ocêjá ouviu falar de uma cidade onde acontece as
quatro estações do ano num só dia, incrível, nél Se pensou em
Viçosa, acertou na mosca!... Pois é justamente de lá que veio
essa menina chamada Rosângela.
Nativa de nascimento e x4vência, resolveu em 19-.(não sei
bem só sei que é veterana) faze o curso de Letras achando
que podia ser uma profmsora(riste ilusão), o que ela gosta
mesmo é de ficar na crente da TV o dia inteiro, e a noite
também, assistindo filmes, inclusive filmes pomográficos, o
preferido dela
Impacou no inglês e na linguística, quase íbi jubilada, se não
Fossem os "NOVOS" professores ela estaria até hoje
pendurada nessas matérias.
Seu hobby' predileto é assistir filmes, conhece todos os atores e
diretores de todos os filmes ... parece uma locadora
ambulante. Outro hobby' são os "goles", adora beber, mas até
hoje nunca fez um PN'l. Adora esses goles advinha onde? na
Cabana, claro! Pois é lá na Cabana que ela luta, luta muito
pam conseguir um gato ou leão (nh Bd bHn) s6 sei que no
6mal de cada cesta ela agarm seu animal pelas uüns e üús pm
casa feliz da vida. Além da Cabana é frequentadora assídua
de todos os butecos da cidade. conhece os donos e os clientes.
h.lias o que ela gosta mesmo é de conquistar e levar
TEACHERS para esses lugares e bater aquele papo de
aranha
De tanto assistir TV está ficando PHD em cinema e literatura.
contando é claro com a ajuda de sua ilustre "üasõra" que ama
de paixão, por isso está muito preocupada com as "hein'
notas que anda tirando ultimamente, denegrindo assim n»
imagem perante os colegas.
Foi assim que essa nativa de Viçosa conseguiu(pelo menos
esta tentando, se o DIO deixar-.) timr o cura de IJüras, ou
melhor. de cinema e literatura
Rosângela, vá em frente com essa idéia de PÓg qn voos
chega lá..

Felicidades, das amigas Cada, lam e Giane.

Maritza A. Ogiva Godos
(Nlary)

Seja pela simpatia e amizade(raro nas mulheres) ou pela
beleza, com aquele toque diferente(muito apreciado pelos
rapazes) . o celta é que a pequena é lande no efeito, não dá
para esquecer.
No entanto, não se entusiasmam tão facilmente, porque ela é
diâcil ooh! exigeeeente como ela só: Tem que ser
aumente, inteligente, responsável, ... , enfim, um príncipe. Não
precisa ter cavalo branco, mas é imprescindí'\'el que tenha um
'PAPO CABEÇA'. Sim, porque cultura é o que não falta
nessa cabecinha que só anda a mil.
Foi assim que já cansada da 6heza dos números, trocou a
Engenharia de Alimentos pela "profiinda subjetividade" das
Letras. AÍ sim ,pôde dar asas à sua fértil imaginação. Numa
guena constante às calorias dos alimentos ela só quer saber de
analisar "psico-nulo-socio-antropologicamente'' qualquer
seguimento textual que Ihe venha às mãos. Assim, consagrou-
se poetisa, com troféu e demais honras que cona ém à ilustre
personalidade.
Mas, aquele "rancinho" das exatas se manteve em meio a essa
cabeça "Cult" e ela terminou se rendendo à Linguística. E
verdade que essa área não Ihe permite aquelas ''viagens" no
entanto, pernutiu-lhe outra muito mais proveitosa. Depois
do l Confesso Intemacional de Linguística em Salvador, só
se vê a chilena pedindo Suco de Cacau, que costuma tomar
[embmndo não sei de "que (m)".
Quem sabe a Bahia não conquistmá mais uma gringa.
Enquanto isso, todo sucesso é pouco pam ela que só tem a
estourar como a mais nova linguista chilena-brasileira-
viçosense.

FELICIDADES AÀ41GA!

Luciano llenrique de Campos
(EI Toro, Coiujito, Topogígio, Cuw, Ga«oso, Melzinho)

Rito das Dôres Fonseca
(Dõm, Dorita, DÕ, Neguinha, Criola, Sãobligulense)

Despencando da longínqua ltuvemva, estabacou-se na
'pensão familiar" o "puro e ingênuo" Lnlú. Embora ainda
calouro careca, não descuidava dos seus parcos cabelos,
gastando fortunas em seu banho de beleza.
Na sala de aula, o lugar ao seu lado era sempre disputado,
comprovando assim a eficiência de seu tmto. Por s« um
aluno muito aplicado, não dava bola pam a torcida, a não ser
nos intervalos, claro! ! !
De repente chega ao "30" um sugeito(legal), corintiano e
paulista, CDF de carteirinha, mulinha por adnência,
detestava" tomar "Bita'. Ama ouvir Legião Urbana, uma

partida de tíuco, não deixando nunca de "bater uma bolinha",
uma surpresa para quem pensava que em o suado fiitebol e
não o famoso tênis que o consagou campeão pela JUV ' S em

Durante sua estadia na UFV revelou seus bom gostos
cavalares e Deusares, sem esquecer ainda sua maior paixão:
A RAQUETE; cheia de cun'as e muito gostosa de pegar.
Nos congressos, chamava a atenção pelo seu "brilhantismo",
passando até a ser conhecido no mundo dos letmdos como EI
Taro! Arriba!! !
Mesmo ocupado com todos esses afazeres, nunca esqueceu da
Psicologia Valeriana, sua matéria favorita.
Apesar de tudo, o "bom moço" esú fomiando, deixando
saudades e landes amigos e, com certeza deixa um pedaço
do seu coração na vida de todos.
E isso aí LÚ, valeu a pena e siga em dente.
Obs.: Se casar, não esqueça de levar o seu kit de beleza.
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Vinda da distante cidade de "San Níaiguel dela .Anta'
aterTisou na Universidade como fiincionária pública, com o
tempo e apoio dos amigos, resol'veu tenta o vestibular, le\'ou
o maior susto quando descobriu que tinha passado, achou que
era trote de amigos, pois neste meio tempo já conhecia todos
os fiincionários da UFV pela sua simpatia.
Como para Doninha tudo é besta. custou a levar a sério o
curso, mas com muita alegria e sorrisos conseguiu superar a
língua inglesa.
Convidada a trabalhar no Registro Escolar, com pouco tempo
já domina'va o sen'iço de atendimento aos formandos na
Seção de Expedição e Registros de Diplomas, sem no entanto
se descrudar da terra natal, para onde vai nos fins de semanas,
que para ela começam às 1 8:00 horas da sexta-feira.
Seu jeito amigo Ihe renderam muitos amigos principalmente,
do sexo masculino, frequentadora assídua do alojamento
nox o, apt' 7 1 3, onde costuma fazer o "quilo" para voltar com
sorrisos e disposição ao Registro.
Desejamos-lhe que o Carioca "Gatinho" como ela diz, consiga
domar seu jeito bra'vo que para os amigos se transforma em
companheirismo, amizade, atenção e disponibilidade.
Dorita, caso se tram6tra para UFF continue sendo uma
verdadeira fiincionária pública.

Felicidades!
Seus amigos.

Endereço: Rua José Teotõnio Pacheco, 200
Bairro: Clélia Bemardes
Cidade: Viçosa - MG CEP: 36570-000
Fine: (031)891-1336

Endereço: Rua Gomes Barbosa
Cidade: Viçosa - MG CEP: 36570-000
cone: (031 )891-2627Endereço: Registro Escolar e Ru a São José, 760

Cidade: São Nliguel do Anta - N{G CEP: 36590-000
Pane: (031)899-2800

Endereço: Rua Antânio Simpriciano Balbosa' 135
Cidade: ltuverava - SP CEP: 14500-000

Fome: (016)729-4451
Aniversário: 28/02
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Rege Marca Pinto
(RÕ, Rosinha, Baixitün invocada, Sm lvo)

Simone Femtandes Valente
(Sünoninlu, Naninlia, Si Si, l.eandra)

Vindo de
Deslocando da 'longínqua meüópole', Pauta Cândida, após

invocada chega a Viçosa na
trazendo 2 landes sonhos na bagagem: Fomiar em Letras e,
'üisgar", "pescar" ou "arrancar" um marido, pois pretendia

mala e Guia
'cacutida'
pequena Ubá,

da Unida em 1990,
uma "dum' viagem, desembarcou em Viçosa para alcançar a
'cama'. Coam bagagem trouxe um falto estuque de dedos e
unha, os quais por sinal davam um sabor di6nente pam sua
sida-. "Hum, que delícia!!!" Fã incondicional de Leandro e

dum

completar a sua colação de "P'.
Logo chegando começou a busca "desespaadora', a qual em
bem pouco tempo já tomava ares de realidade; quer diz«, a
boa "mociiüa' conhece a sua cam metade. E aí a xdtima cai
direitinho nas suas garras, coitado!!! Não sabia 0

pescar
Leonardo, em dama pam toda e qualquer hora nas festas que
frequentava, principalmente quando se üatax-a de 6orró. Ah,
não pedia uma-

que o
destino tinha Ihe reservado. E assun é obngado na "marm" a
leva a "mocinha" para o altar no dia 16 de julho de 1994,
com véu, grinalda e "duas embalagens". O outro sonho ela o

Com sua pureza e "jeitinho de etema caloum" sempre
chamara a atenção. Mas quando ficava nervosa, coitada das
mesas e cadeims, em um tal de "lh, gente!" e 'Oh, my-.".
Através de suas amizades caroneiras, aventurou-se a ter seu

realiza agem, fomla-se em Leiras e não pám por aí, pois já
está se especializando em "cama, mesa e banho'; e ainda
pretende fazer mestrado em "lit«atura de trica e croché". Isso

É isso aí Rosé, é uma pena que o tempo passou tão rápido,
mas saiba que mesmo com esse jeitinho tão "sério" você

é porque ela qua ser a Mamãs. Num é a mamãs!! !roue e

pãmeiro contado com
'pequeno" desvio do tmjeto.
Durante os 3 primeiros anos de UFV se comportou como uma
verdadeira donzela, mas no último não resistiu e.
Em "obrigada" a fazer constantes

0 mar e como consequência um

'vigílias notumas" no 314,
vigílias estas que a Caçam deslocar do seu quarto pam a "sala
de está'
Temos certeza, que dependendo do seu esforço, tela muitoconseguiu conquistar boas amizades e agora deixa grandes

recordações e muitas saudades em nossos corações. Valeu por
ter te conhecido. SEUS AMIGOS.

sucesso na sua carreira profissional e espemmos na aâdiva
também. Vai em dente Si.

BOA SORTE!
Endneço: Rua dos Estudantes, apt' IOI
Cidade: Viçosa - MG CEP: 36570-000 Endaeço: Rua Aj&edo Potsch, 233

Cidade: Paula Cândido - MG CEP: 36544-000
Fine: (032)537-1253
Aniversário: 15/04



Crlsdna de Pauis Innnsl
(Toninha)

En uma uma borboleta chamada Cristina que veio
voando de Sde Lagoas até Viçosa onde continuou a voar
duraaü cinco anos de UFV. Não se contratando em apenas

chamada Cristina que

vou, pulam obstáculos ein altas madrugadas depois de tomar
alp«ma' taças de vinho
passava hom a se anbelezu. Os lugares pre6mdos eram o
Bar do Leão e 6êstiiüuu i)em requentadas. Pam ela final de
sanada começava nu quinta-Êeim e seu retomo ao alojamento
Rmü\ino aa dweras di6cil depois de "denotar" uma, duas,
ues... cerejas. Também tinha seus sonhos e vivia enfie dois
anHxn 'Píéolo" e 'C.H.'. Apesu dos vários vãos, tinha seus
momentos de pouso tais como bolsa do CNPq e monitoria.
Qual sela seu destina? Bom, sda lá qual for, qie seu võo wla
alb, ia6nito, tão in6nito quanto seu desempenho na MAT e

como toda boro)oleta, aa vaidosa e

LICENCIADA EMMATEMA TICA

sxu. vodade de vença.
Nixaüs saudar's Cais,
Suas Amips do 120 (e Cia)

Endaeço: Travessa Simonine, 14 apto. IOI
Cidade: Viçosa Estado: MG
CEP: 36570.000
Tc1.: (031)891-2777
Aniji.üisáiio: 26/03
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}
Denlse Mana de Oltvdn

PÜ Deniw, Dais, De&, Dedzh)

Apesar de não se diamar Rira, nasceu m cidade
das Rifas, Ritápolis(MG). Garota de gztües ideais e
peisaialidade Bate, atemssa na maüópole viçosas 8 Tia
Denise. Can «u jeito descontmído e animado de sn,
conseguiu conquistar grande amizade Conquistou também
landes paixões, as quais sabia esnobu cana ninguém A
patim daí, surge então, a nova versão: "Denise Nidit'. Ela
soube aproveitar as 6êstas da teninlu! Dariana, sua imiã, que
o diga - pois sempn sobmva pra ela! Ah, e aquelas
concentrações na lepúblim antes de todas as estas - então,
todos turbinaüs - quanta agitação! As concentraçõn chegam
ao auge quando a república muda de endereço pan a Av.
Santa Rito(ói cla aí haveis). Cam certeza e«es nmnmtos
vão dei)ar saudades...Não é à toa que quase pirou eglessada
e mereceu 18 dias de descanso lhos bmços da mamie e dos
inúmeros paqueras abandonados an Ritápolh Sua
versatilidade pam 6êstas eía uma coisa incrível: conseguia sair
de um dnumsco, passar pelo Re«aumnte Ceüus(Baças ao
CREDICARD) e temiinar a noite nos bailes do ginásio da
UFV. Isto e)placa, no dia seguinte:, o seu 'zóib esbug8iado' e
sua tãscinação por uma "bem' de piscina. Denise se bata de
uma ótima aprendiz de cozinheira: capaz de cozinlw um
tango sem tira a embalagan plástica e de colocar lkg de
camarão em uma pizza pequan Q'rio Invdávns que o digam
Isto explim os incontáveis almoços filados na msa do Belo
(Dona Cozinha é mesmo uma mãezonia!!!). Mas seria iiÜusto
não dedicar umas linhas ao papel de dediuda pmânsata e
aluna. Ela é apaixonada por seus aluninhos! Na UFV, só
avacalhaw seus conceitos, porque nunca Eàzia as ÚMmas
pmvas ou perdia outms. É o eiDito de tanta badalaçõcs e
viagens, é lógico! Daisy, todo sucesso pr'ocê! Você vai
longe...

Aloisia Rodiigues

A Fomwida, calcula e clandestina do alojamento
lêminho, vinda de uma tal de Pedra do Anta, só Deus sabe
onde fica, diegou em 89 toda perdida na UFV.

Seu jeitinho meigo de menina de coluna, üez com
que se livrasse de todos os trotes e aos poucos conquistasse a
amizade de lande parte da galera.

Descobriu mi Viçosa sxu paixão por japoneses,
que dize, por um japonês e levada por esh paixão, o mais
peito qie parou Foi nojapão, onde se casou e pemianewu por
2 anos.Retomando ao Bmsil, trouxe encomendado, o seu mais
novo «nor, o no«o japi«ha p«6md..

Em agosto de 94, depois de alBim tempo, volta à
UFV dizendo que é $omwlda, o que na verdade não sabemos,
pois está mais perdida que antes, parecendo mais uma
calounao Mesmo em dúvida, vamos deitar você se Fonnar,
voltar pam casa, reecoilüar com os homens de suja vida, pois
sabemos que você não aguenta mais. SÓ Ihe pedimos uma
coisa, não se esqueça dos ami8)s que estão torcendo por você,

Felicidades e sucessos, galera do 118.
ok?

LICENCIADAS EMPEDAGOGIA

Endereço: Rua 25 de Dezanbro, 1530/ 201
Cidade: Campo Gmnde - MS CEP: 79010-220
Fine: (067) 382-S288

Endereço: Rua Báibam Heliodon , 67
Cidade: Ritápolis-MG CEP: 36335-000
Fine: (032) 356-1 196Adail Femelm de Amada

(Florinha)

casada, mãe de duas lindas crianças, Larissa e lago.
Mulher apaixonada pela vida, vive sorrindo, sua

alegria é bonita de se ver!
Uma estudante dedicada e querida por todos que a

Adail Ferreim de Aíruda é uma respeitada senhora

conhecem.
Adail, gostaríamos de poder expressar a você todo

nosso carinho e te dizer que Ihe desçamos tudo de bom e todo
sucesso em sua vida pessoal e profissional.

Suas amigas de curso.

Endereço: Rua Joaquim Poiicalpo, 206
Bairro Santo Antõnio
Cidade: Viçosa-MG CEP: 36570-000



Elas Regam SRi&m Sainha GonçaRn l(áda Adélb Souza Carneiro Ozawa
(Caca, Kalinlu, Gata Bormlheir% Tinha)

Edis Reúna não nBoinu. E pam espanto e alegra
de seus fàs, reside dualmaúe an Porto Filme, casada e com
uma âilhiiüia que adn IFn o ouso de Pedagogia é Bêsta, pois
sempn que a mãe die@, IHrgunta: -Trouxe balão, mamãs?!

Deixou de lado a música e partiu para a comédia,
o que faz muito ban, qulqun hom e lupa é motivo pam
piada e desconüação. Caünos em uma de suas hincadeims:
Oba! Elas esú Batida! Ela caiu na risada, lpoíém não sabia
que o seu "fàz-do.conta'se tomaria realidade(Keninha). Nos
primeüos tempos de UFV, momndo no alojameNO, muita
saudade do mandão, qie às vezes não regi«ia, e a buscava no

Marca das Gnçn Chav«
(GmW &lly)

tarde de outubro. nascia em
Calambau, às nwgens do Rio Pimnga, a Katinha, a caçula
ünü)ca de Dana M' de Lourdes e sua imiã Teresa.
"Calambau'!!! Term onde o mato é mlo, pronndo e oco, e

nascia

Eis que em 92 surge em Viçosa um bichinho-do-

Pena de Carvalho
(LU,l)

mato diretamente de liÍontes Claros, apavorada com tudo e
que, por sorte, acabou morando no 1012(velho) com garotas

persistência, suaseonde o rio fàz sirva.
Desde criança já revelava sua personalidade fonte

mamxnlhosas, porém, a teimosia
características Constantes, não Foram extinguidas, mas
amenlzadas.

Garota de progamas notámos diários, estuda até
às 2:00 h da manhã todos os dias, e à tade, donde sobre

não 6o.a.. extinguidas,

decora todas,, pois prometeu á si mesma quando passou no
Vestibular que receberia a medalha de ouro como a mellhor
estudante de PedagdiaChegou caladinha como quem não
quer nada e imediatamente mostrou que não estava pam

somando tantos pontos que até podia sair

devaadora anostilas. e decidida, quarto não simpaizando muito com o seu ratinho
um belo(timdo no primário juntamente a um belo papagaio de

plástico) deu logo um sumisso no dito cujo. Sempre adorou, e
como caçulinha sempe conseguiu, o "golinho",

meio da semalla
sempre conseguiu

principalmente, de sua irmã Tetê. Ainda hoje não deixa de
tirar um cochilo na cama da inda, sempre que possível.

SempK gostou muito da sua terra natal e dos seus

mesa. Quase nunca podia sair, pois devia estudar ou aguardar
o telefonema do ''bem". h.4as, sábado à noite o programa é
inflexível: donnir no sermão da missa da matriz.

Se empolgou com o PT, mas acabou desistindo desempre em üânsito, sda de moto, hasília, fiisca ou o bus da
prefeitura, nunca desi«iu de pegar o canudo, pois além de sua
perseverança, otimisnwo, bom humor, comgan de lutar, pôde
sempre contar com o pende apoio de seus amigos e familiares
(mãe, pai, mandão e o somso sincno de sua filhinha Kênia
Regina).

Apesar das di6culdadn, do cansaço, e de está bnncadetras,
distribuindo alguns ente os colegas

Garota dedicada aos estudos e responsável, fica
Multo apegada às imlãs mais velhas, quando sua

inda Marília se casou, ela queria ir junto para a lua de mel.
Não üoi, mas depois morou um ano com ela.

Ao completa o I' gmu, prestou grandes serviços
educaaomis e culturais em Calambau.

Muito preocupada com sua elegância, nunca
mediu esforços para pender uns quilinhos, mas sempre 6oi boa

ser feliz, sei lá, acho que o "bem" não é petisca, então.-. Alta
capacidade de conquista, seu charme é atmção fatal,
principalmente para os nativos, em olha-la e apaixonarem-se,"responsáveis" deixam de acompanha o seu pique, ÊHtando

aos compromissos.Mas sua furta não dura muito é só pintar

companheirasquando atmção

Edis, que você continue
mamvilhosa que é, despertando em todos lande carinho, e

mas ela não troca seu "bem'
Agora essa coisinha grmiosa, muito amada, vai

mibora, apeou de nosso protesto, pois gostaríamos que ela
ficasse por mais tempo, deixando e

oor motivo nenhum.

sendo
um Rock in Rali que ela é até capaz de por
esquece suas adoráveis apostilas e cair no Rock, isto sem
calar na Naco topes que com certeza tira esta menina do sério
prá sair por aí botando o seu bloco na rua

Vá em dente menina, estamos todos torcendo por
você. O futuro te espem com todo seu bom senso, disciplina e
bom humor.

um momento

que o sucesso, o amor e a paz «lam coiBtantes em toda a sua
vida.

por mais tempo, deixando muitas
pessoas que convlvemm

Sucessos sempre, pois você maece !

saudades

de gado e nunca dispensou a janta saborosa preparada com
muito carinl)o IKlos im)ãos aos sábados, domingos e 6êriados,
lá prós bandas da R. Dona Zair Santos.

Gosta muito da patroa Leda Bandeira, onde já
tmbalha há 5 anos e de sua tia Tereza, pela simpatia das duas

orincioalmente. com ela

Endereço: Rua Comção de Jesus, 305
Cidade: Porto Futne-MG CEP: 36576-000
Fode: 893-1269
Data de Nascimento: 07/02/68

Endereço: Av. Dr. José Cangussú, 35 IF
Cidade: Espinosa-MG CEP: 39510-000
cone: (038) 812-1 1 16
Aniversário: 23/06

Endereço: Fabiano Janotti, 52
Cidade: Viçosa - MG CEP: 36570-000 alatums.

Sempn batahadoi% para alcançar os seus
objetivos. Conquistou hoje uma vitória e o méHto é todo seu.

muitas felicidades.Te e
Continue petsevemnte e determinada, o sucesso será apenas

dwjamos sucesso

consequencia
Um ablação, com o carinho dos pais e manos
Parabéns Kátia, Katinha.

Endeícço: R. Dona Zair Santos, 09 - Sagrada Família
Viçosa - MG CEP: 36570-000
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Maré das Gnçn Tehelra
(Muiy)

Moura de Jesus Crepalde
(Maurinha, Maurex, "Poderosa', 'Mamvilhosa

e ouros "Osa'-.)
Graça é uma pessoa bem humorada, elege e

animada, mas estudar no 6mal de banana não é com ela, seu
ânitno relaciona-se a outros progamas.

Falar das coisas que Graça gosta é muito aacil, já
que são as coisas boas da vida, como ver os "mocinhos',
tomar cervejinha com os amigos, ir a todas as badalações que
acontecem na cidade, rir das CDF 's, ir à praia etc. Em tendas
de Universidade, ela gosta de apresentar "Seminários", só
Deus sabe como ela "adom Seminários". Quando está a 6un,
ela só tira notão de íàzer inveja, mas o que gosta mesmo é
quando não tem aula.

Esta colega e amiga vai deixar saudades, pois seu
bom humor contagiou a todos, seu ânimo e disposição a 6ez
uma pessoa muito querida pela turma inteira. E isto aí Graça,
continue distribuindo estes sorvidos e energia que Ihe são
peculiares.

Vinda diretamente da pequena e pacata cidade de
Bela Vigia de Minas, chega à Viçosa a menina, a mullher, a
caiüoiB.

Nada Apaxedda da Salva

Lá veio a Nízia da pacata Amadas, toda tímida e
acanhada, pam 6xu iesidêlnia em Viçosa.

Cresceu dando muito trabalho aos que com ela
LET, mas quando se üu Emenda as Psicologias da vida,
resolveu muda' de curso e se deu ban! Em seu Currículo só
vê "As".

Passou no vestibular de I', na intenção de cursar a
conviviam, pnnctpalmetne a seus pais, pos quando anebitava
a bundinha, não tinha quem a segumsse.

As moradas viçosenses quem o digam
Na escola, Éoi sempre a mais sapeca, em casa

muito seKlepe, tanto 6ez que chegou a ter o tíüilo de "Ratinho
do peito vamelho'. Paquemva todos e mais alguns. Anazava
todos os corações. Uta! Deu uabalho

Muito cedo se tomou dona de casa e foi então que
nasceu aquela que perpetuada a espécie: Renatinha. Mas nãoe

residência no 213 do ama Femê,
conquistou várias amizades e mudos Bu. Em suas noites de
'GLAMOUR', ela era a esüela, subia ao palco e não dava
outra, ARRASAVA! Gmnde Maum, gnnde cantora que
encheu nossas noites com sua voz doce e meiga. Agora existe
uma pessoa que ouve seu canto e que é seu Ba n' 01, é ele

Fixou

Engenheiro Civil,
carinhoso pseudónimo de Gemldinho,
mesmo 0 0 homem, chamado pelo

desta vez a gente acha
durou muito tempo essa nova vida e hoje ela está de volta
bonita, simpática e amiga, continua aprazando corações e vem
conquistando o seu espaço.

N4uito inteligente e dedicada, tem sempre palavms
celtas pam as horas certas. E, com certeza, nunca Ihe faltam
amigos, vontade de vencer e sa feliz.

VAI FUNDO NÍZIA!

Endereço: Rua Cirilo do Calmo, 58
Bairro João Maíiano
Cidade: Viçosa-MG CEP: 36570-000
Fine: (031) 891-S383

que vai dar certo, um Engenheiro com uma lande cantora e
Pedagoga, que Deus abençw o namoro de vocêsl

'PM's", existe um que marcou sua vida
de caloura, subiu as escadas do alojamento Fem. "quase de
quatro', que coisa ceia, heim? mas não se assustem essa Foi a
única vez que isso aconteceu!

h.4aura é uma pessoa única, filha apaixonada com
os pais, estes são a verdadeim paixão de sua vida. Ama seus

Dos seus

Marilene Pares Vieira
(Retinha e Cátia)

Endereço: R. Capitão Maítinho, 256
Paula Cândido - MG
Tel: (032) 537-1203

irmãos e sobrinhos, Maurex, como diz o Caiano, seu parceiro
de música. E muito cativante, amiga, carinhosa e apaixonada
pela vida, suas gargalhadas contagiam! o seu "MUITO
OBRIGADO SENHOR", é de anepia, só Deus sabe.

Maurinha, gostaríamos que soubesse o quanto te
amamos, e o quanto você é especial. Viçosa e nós te

Endneço: R. Dr. Bruto, 23S
Viçosa-MG CEP: 36570-000
Tel: (031) 8914248

agradecemos por ter dividido conosco este tempo de sua vida
Muito sucesso e que Deus te abençoe por todo o sempre!

nós do 213, da Maly Azevedo, e seus
colegas de curso e outros Bu.

Endereço: Av. José Modesto de Axila, 457 - Centro
Bela Vista de Minas - MG - CEP: 35938-000
Tel: (03 1) 853-121 1
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Rln de Poxtu8d SolnUC Aswnü Moxeln Cwbíd

Endereço: Rua Capitão Joio Lourenço, 30
Cidade: jaula Cândida-MG

Solange Assunto Maeira Cabal nasceu na cidade
Montaiüosa de Paula Cândido, a 29 de novemtxo de 1959.

Filha de Wilson Moreim e Joana, sempre üoi
amante atei dos estudos, pois vivia às voltas com lidos,
procurando nos mesmos vastos conhecimentos. Smdo a mais
velha de uma família de 4 irmãos, cora amaciada com mais
3, frutos da união do pai, que após a sepamção, resolveu
montar uma outra fàmilia. Após a morte do pai, em 1979, se

Samlra Mana de Souza Limo sentiu na obrigação junto aos innãos de ampaiá-los, uma vez
que eram cHanças indefesas.

Casou-se, e, em 1983, Foi presenteada com uma
linda menina, sua filha Geisilaine, esta é o orgulho da mãe,

Samila,. nome difnente, filha única de quaüo
filhos, pro$essom dedicada.

Mulher, mãe de SUMIR Aliou - Rdaile Souza
Lama, mamãs coruja, super mãe, seu filho é a sua maior
paixão e sua vadadeim razão de viva.

Uma pessoa que gosta de ler, assistir filmes, mas o

avó e tios que são apaixonadérTimos por ela, é a princesinha

1992, engessa na UFV, para cursar
Pedagogia e por amor às crianças, sendo estas a razão da
escolha da profissão árdua de professora. Hoje, às portas da
fonnatum, nós Ihe de«íamos todo o sucesso do mundo.

Suas amigas de curso.

Em engessa

seu melhor progama é domlir bastante no ümal de semana,
haja cama!

boa aluna, soíTiso contagia.
Samiia, queremos que saiba que onde quer que

Dentro de sala de aula, é uma ótima companheira,

você vá, Deus iiá te abençoar por todo o sempre. Sucesso para
você em toda a sua vida!

Endereço: Pmça do Rosário, 267
Cidade: Paula Cândido-MG

Suas amigas de curso.

Endereço: Rua Dr. José Paulino de Rezende, 220
Cidade: En'alia-MG CEP: 36550-000
Fine: (032) 554-1354
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Amo Macellaro Junlor
(Massarolo,Macerado,Aldinho,Pau lo,S lat,O rei)

Adriana Fellx lasbik
(CíÉ,BirutaDrtCiganaPotrmcaGostosa)

Júnior, diegou de Salutares porque não tinha anão. Pam se
habituar à novra vida interiorana, passou um tempo momndo
na periferia viçosense(Muiüial) passando uns tempos
isolado, até mesmo pam bekr nrvda. PI'a quebra o tédio só
mimo visitinhas esdrúxulas pam caner cmharo-quente crú
ajoelhadas eróticas nos banheiros do hotel.
Caneca tmnsitar então pelas mias de Viçosa com o Anobú
(andar a pé nunca!) sempn lotado de cambistas poí rumos e
bilhas incntu(como é que fiinciona o automático?). Pam
infelicidade de seu Santiago, adquiriu a Mad Vet, palco das
Hêstu e ponto de anonüo dos dinossaums, lomlizada
esüategicameme, se tomando o iei do pedaço. Tenor das
cabeças gotxlas e biüWinhas(seu ponto arco), chegou a ser
quase atacado por uma dita Top Modal(é Inole?). Quando
não mordia, servia de consolo e prometia também vidas de
prin"" Ca««do de t"t- aza-anão, w tomou um jovan
sério à procura da alhada. Can isso foi às nuvens e desceu
rolando escada abaixo. Vcz ml quando apancia em Viciosa
com um amiário budiga de guardaeostas(lógico, o Júnior é
muito 6ágil!). Adepto do naüuimio, chás, heíbai$ morais,
anticoncepcionais e o que mais se imaginar pam « fazer a
cabeça bucólica dele mpaz Já que o papo é runédio, este
mala merne uma cadeira na Famiasa. Este dinossaum deixa
Viçosa com muitas histórias ainda pam se conta, e talvez «la
encontrado an alguma pmia no aúerior por um cobmdor do
Leão. VALEU!!

Ela veio cedo pra Viçosa, Fazer COLUNA e logo
entrou pm veterinária; mas nunca participava das gmdaias, já
que não passava um íim de semana sequer longe de Rio

Foi direto pam o 105, e por detrás de seu jeitiiüo meigo, que
conquistava todo mundo, ela em uma das comandantes du
bagunças. Jurava que era cigana, convencendo muita game de

Branco.

que sabia 1« a sorte Em sua própria sorte apareceu um

d.poi;

MÉDICOS VETERINÁRIOS boiadeim, mas só de passagan
E numa noite Eaddica, no alojamento, eis que por caminho
bnve, de presença, surge seu anjo da gumda, resolvendo
totalmente seus 'problemas coloquiais".
Sua Case de turista, Foi no penúltimo ano do Guisa, sempre

os seustumultuando com entrevistas.
decalques da Angélica
E com cinco sentidos, não tmdará muita salte eln seu
htulo!!! Dri: valeu o tempo que passamos juntas! CV e CIA
ILTDA

onde ela

Adalgisa Mapa de Souza
(Dâ,Dada,Chorinho,Polenguinho,Saraçura,

Cademinho de Ouro)

pegava

PaUicinha, veio nas asas da paixão, vivia com seu
e a tempestade. Sempre
quietinha, engomadinha e dedicada ao lar, nos deu o prazer de

Dõ". Pizza com

só entroupara a thurma após
'solzinho' Endereço: Av. Dr. Carlos games, S61

Cidade: Visconde do Rio Branco - MG CEP: 36.S20-000
Data de Nascimemo: 24/06/1969

çonhecu... "A maravilhosa cozinha da
catchup, não-. Entre almoços e bestas, convocou a vet 90, em
peso, para realizar um desejo; com sucesso, é claro.
Foi de 8 para 88 e tudo mudou: T\r particular, jantares a luz
de velas... Trimmm... - Amigo "DELAS'IARCIO". Entre

Endereço: R Dr. Renamo Pães de Baços 296/1 1 1
Cidade: São Paulo - SP CEP: 04.530-000

Fine: (O1 1) 282-S947
Data de Nascimento: 22/05/1970

landes e pequenos, pequenos
pequenos. Ops, landes também. Assídua às aulas, garantiu o
precioso cademinho nosso
brincou de casinha e nas horas vagas arrastava

e
Amigo

landes, Optou pelos

de cada dia. h,corou sozinha e

pobres vizinhos
Trem bom mesmo foi a despedida de solteira, êta "festinha
compridas(Lembra do sufoco no Tatá?). Que boml Foi um
bem vindo regesso. Aguardamos, onde esti't'ermos, os

moveis
mas por uma bela decoração vale tudo.

e nas horas

produtos da Flor do Campo temperados com o toque especial
que só vocês dois podem dar.
Sentiremos saudades tornemos por vocês Nóis da vet. 90.

vindo regesso Aguardamos

Endereço: Rua Dom Lúcio Antunes 41 1/503
Bairro: Coração Eucarístico
Cidade: Belo Horizonte - h,{G CEP: 30.535-630
cone: (03 1) 37S-6174
Data de Nascimento: 02/03/1971



Antânlo Raphad Tdxdra Neto
(Raphml,Antõnio,Calão,Rabi,Jarpão,Moita)

Aiúõxüo Marcos Gallmberü
(Tony,leão,Man8iam,Homan Pênis,Tripé)

Surgindo mais uma vez do cemdo do Planalto Cenunl
porém desta vez IKa ficar, aparou de Bás da moita, Rafael
(com PH, põem!!) diegou assumindo o papel de nativinho
modelo e só fazia piopama prego, por isso não tunas nada
disto de nota desta época napa.
Mas, de repente, bons veiüos sopramm na sua cabeça,
aÊâstando de vez seu passado d)saião e tomou-se mais um
dos landes dinossauros da vd.
SempK que chapavla sempK, ou cimentada a cabeça dos

Dotado de um

Bernazüo Matos de OHvelr-a
(batizado por Tião(in memorial)
Bebé,FelaLaricão,Velocimptor)

Chegou à Viçosa eai 1989, pam fazer cursiiüo, um rapaz
CDF. tímido. san muito conversar. aie quando enfiou na
Univasidade e começou a sua trans6omiação.
Sua primeira moradia 6oi na pensão da Dona Abram, na qual
começou sua vida de cml)açada e de garanhão. Montou,jmto
com outros três amigos(nuzinho,Paredão e Calouro) sua

Aos 27 anos, cansado de dar nós de marinheiro, ancom em
Viçosa, Bebe carioca esperto(o pior é que foi lobo na vel),
20 anos de praia, 19 dos quais de apwelho na boca.
Pensando que água doce tinha marisco, Êoi pescar e tomou o
priineiio baculdo das patrulhinhas da UFV, some que
Comandante Oliveim chegou de submarino, carteirou

Foi hipnotizado então pelos thtilares de dois tamanquinhos
(tamt)ém já era hom do "the Hüa lave"). Andava nas nuvens,
até se amolar na lama e nem mais ligava se provas valiam "só

0
os

guardiiüns e o salvou

Cardos Gleyson R Carvalho
(CG)

prllnelía reDúblic&
Foi a partir desta data que o nosso capixaba passou a meíwa
os seus tão carinhosos apelidos, os quais fazem jus às maíms
do seu amor selvagem, encontmdas na sua morada.
Quem não o conheceu, não sabe que por Irás deste rapaz
tímido e aparentemente sério, se esconde um ser indomável
que foi até capaz de agredir uma indeíêsa porta do "Bm do

Com o passar do tempo seus companheims de cubo coram
Taüa

transeuntes e janelas abaixo can seu vomito nego, ou iludido
com as cinunstâncias se müegava em sonos decepcionantes.

Vindo de Lavras, pmvou que suas atividades tinham melhor
rendimento à noite e madrugada. Entrou na UFV pelo ladrão,
tirou banca mm a galera e fez do PITT sua alma, recupuou
até moto roubada(eta bicho pagão).
Contador de caso, bombardeava Viçosa como um míssil
Tomahawk, porém nenhum Exaset o demibavam "há
possibilidez, tererá condiçõw?" seu jeito conMndia todo
mundo. se era 3' ou sábado. Pedia muita informação do
caminho do comção. Na veterinária o cam não em mole,
também já veio treinado de A]Eenas. Nunca perdeu o hábito
de proüêrir palesuas sobre os máiÉ diversos assuntos(bois,
vacas, Pita bulls). Também nuca deixou de ser lande
anfitrião. Valeu CG! Os dinossauros da vet agadecem. Não
dá pam acreditar no que o CG fez por aqui, a galera pirou
Nas trilhas da vida encontrou seu verdadeiro ser, e viveu tudo
que 6oi possível nesta atordoada Viçosa. Muita gente vai
sentir falta do seu brilho, nós te adoramos...
De morcego do silvesUle, já foi prefeito do castelo e agora
delegado do Paraíso.

sunpie
humor mala!!al insuportável,

pobn ahna
estava

aventurasse a passar no seu canil)ho.
Hipa cinético, mesmo em

pronto pam alugar unia que

verdaüiru
litemlmente.

daiwca. até roda a baianinha.
I'raticante de espoites mdicais, viajava pela

um tempinln (é, pois ele

e

E isw d

shows (k

&ploráveis, dava
Caiu então nas garms da galera NladVd e se tomou também
um dinossauro. Ingo na sua I' chapação 6oi pego seminu em
S. Gemido, com uma sunguinha de bicha(2' baculdo),
voltando chapada na caramba da F-1000
h4as Bebe sempre namorou por longos períodos, I' tentando
descobrir o que o tabuleiro da baiana tinha. Cansado de tanto
comer almjés, se perdeu pelas delícias da culinária mineira e
não resistiu a tentação da batatinha(e olha que só rufando 6oi
mais de ano).
Nesse período não saia de casa nem para ladear, seu espoite
predileto.
Sempre aâccionado por cavalos, se tomou o pior sócio que o
Jockey Clube poderia anumar(só prejú!). Voltava dos
ntágios do Dr. Tmântula e alugava o I' pobre infeliz que
cruzasse o seu caminho com as intemtináveis estórias do
Falcon Jel
E, por falar em encher o saco, aqui estão algumas perolas das
suas palestras diárias: Tâ puto!/-.já tá sabendo-./viu o que
Hueraml/nego é foda!/É rapidinho, npaa aí-./de cú é í61a!. E
isso aí Bebe, continuamos esperando o nosso prometido
churrasco!
Vê se Êomlado, larga do saco do Aldão.

20 pontos'

conseguindo minitnizar sua violência e toma-lo uma pessoa
mais consolada, só não 6oi possível çontomm o problema das

região sempre que arrumava
também esUdava e uabalhaw).
Sócio temido da Embiatel e da Vila Gianetti(libem a casa
meu chapa!) entrou para a cotnessão de üónnatum e passou a
in6emizm a galera com seus longos disçuisos, prolixos
idéias loucas pam as festinhas(Grande Falcão) onde numa
folga destas apareceu de '0 Rei', breu. Também lembramos
dos churTascões que rolamm no sítio.

Chibaba, não tem re6ão!

escapadas de marcha" e do seu lento reflexo motor.
Agora, após esses cinco anos de veterinária, o nosso amigo
Tony está pronto para pegar o "canudo"(não é o que você
está pensando) e ntomar pam o EspíHtQ Santo, onde pretende
mamar nas tetas do govemo, tmbalhando na EMESPE
De«Íamos ao Tony muito sucesso em sua vida profissional.
Boa Sorte! ! ! ! ! ! ! ! Seus amigos da Universidade.
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Dunezeu Alces Campos Júnior
(DuduDuduzinho,CazuzaDorotéia!:spüro,Baiano)

Dizem que an dezembro de 1987, quando esse baiana vindo
de Ilhéus chegou à linda rodoviária de Ponte.Nova -depois de
üocentos õnibus, porque ainda não tinha Águia Branca-
caminho de Viçosa deu vontade de chora e voltar prá casa
Mas ele só chorou. Depois de um ano de curtinho(1988),

a

e

um caminhão de cervda, desencalhou no vestiba; entrando na
VET em 1989, tomando pau logo de cam na QUI 130 com

#. J,
uma galera monstra e acompanhando finalmente a etapa
turina de 1990. O amigo Baguá espalhou que tinha um caso
com o ulseparável Renamo. Daí pm cá muitas águas
rolaram-.ele morou no João de Band, Príncipe Hotel(uma
beleza!) e fundou a república Dabnllota com uma maçada
6oi rmo e miou muito no TG, plantou horta, pagou vários
mimos, sem lembrar as bestas do 12 em Ouro Preto e os agimos
da república. Quem o conhece sabe que um dia quase morre
num võo Belo Horizonte-Ilhéus, e sabe coisa ainda prá encher

Bahia,na

Deller Sampalo Costa
(O Machão,4 oho,Rolinha de poço,Cachaço)

Fáblo Antânlo de Llmn
(Fabinho,Gabiiú,Farmacêutico,Mineiíinho)

Elissa Soares de Carvalho
(Bmnquinlm,Totó,Gatinha)

tomar veterinário, porém tentou e não conseguiu da primeira
vez, mas insistente passou no vestibular de 1990. Logo nos
primeiros momentos sentimos algumas camcterísticas daquele
canaense, no começo üoi o seu sonho de ser um cinirgião e
logo demonsüou sua habilidade de BABAR OVO(o prof
Gonzaga e prof Romeu que o digam). Porém vamos para um
lado menos profissional que é o mais desastroso.
Esse jovem outrem tão religioso, começou a se perder
perder na x4da quando começou a experimentar os prazeres
jamais. O namorador só tinha um defeito: as meninas
dormiam quando estavam com ele(ach;o que ua o papo-.) e a
história continua... convidado pelo "amigo" Gian, foi paa a
civilização(Juiz de Fom) quase matou todo mundo, primeiro
por estar bêbados e segundo por ter corte atração por fusca
vermelho.

se

Esse rapazinho, de Usual tão peculiar, tinha um sonho de se Vindo da cidade de Ervália(produto de exportação imaginem
só) o acanhado maneirinho tinha um vocabulário que em o
maior mistério, o que signiãca: tõ desçassuado hoje, bebi
legado, passei a quanta, tá pru cora(ireonice. Era o prehiido
da turma pam a gozarão, tudo que ele fazia em motivo pam
pegarem no pé dele. Como no dia em que anunciou em plena
aula a criação do código VET 001, "olha aí falem a maneta
da prova esta no xerox como VET 001', 6oi a maior gozação
Convidava todo mundo pam ir em Ervália coiÚecer a
mulhemda, só que ele só apresentava homem pm gente
O acanhado mineirinho somente se revelou em Curitiba no
Congresso de Veterinária, bebeu tanto que queria brigar com
um matogrossense que era o triplo do seu tamanho. SÓ que o
irúeliz não conseguia ficar nem de pé. Daí os portes com a
tumba se sucediam, mas sempre domlindo na casa aonde
bebia.
Fabinho, sentiremos saudades daquele homem com espírito de
menino sempre alepe, Eêstivo, camarada, amigo. Continue
assim.

Nativa, aparecida na vet sempre de cam fechada
conversava

e nao

um livro...

Em 1991 acabou a monotonia, e conheceu a Vanessa logo no
píüneiro dia do ano. la todo o mês pam a Bahia, ganhou o
Jim Morrison(cão) e na sequência acabou Emenda um filho
por lâ Em 1992 casou, trouxe eles prá çá, 6oi momr perto do
céu. Nasceu William ll e acabou puxando a fila da "turina do
leite em pó", hoje muito difundida entre os amigos da UFV.
Em 1993 amimou Frank Zappa(outro cão), em 1994 outro
filho, o Dunezeu 111. Exportou William, exportou Zappa, e
agom adorou outro canino(Bud Weiser). Não sabemos aonde
essa história pode puas! Sabe-se que nestes tempos criou
cabelo, barba, cavanhaque, foi "Htlho do Patarroyo", subiu uns
1000 Km de mono olhando para as antenas, vendeu suco de
cacau, promoveu uns panelões e moquecas, escapou de umas
boas e tomou um milhão de cervejas no Moleira's.
Hoje provavelmente deva estar descansando

namomdo regulão e caretão. Desde o princípio tentara criar
cachorros, mas só conseguiu amimar mesmo guitas de oarvo
no seu canil que Ihe proporcionavam uma semana de choros e
bodes. Cansada de tanta cmetice, chutou o balde e começou a
vüw todos os copos. Saía com a galem e aprontava todas e
até manchou a Mad Vet inteim com polegadas de sangue
(você sabe o que são rubróchos policromáticos?)
Muito atenciosa nas aulas, azar em o de quem pedia seu
cademo emprestado pam xerocar(complicado, heh?)
Mais portes enquanto solteim.
Casou então com o felino gatinho e abandonou a galera
(laomo da velha caretice). A paixão em tamanha que
resolveu largar os estudos e assumir o seu lado dinossaura
(bem vinda!). Passou a dar o bolo na galera em todos, digo
todos os agimos, até que no ümalzinho do curso resolveu curtir
um pouco.
Até hoje não sabemos(nem ela) com o que vai mexer
cachorros, bois, cavalos ou porcos, mas tudo indica que ela
vai criar mesmo é gatinho. Boa Sorte!

Vai um cachomnho aí '/

com neguem, pudera, tinha

Passou o tempo e ele continuava a beber, e aí o
negócio ficou feio, o gordinho começou a Caiu de seus
traumas ginecológicos(pequeno??) tinha uma esuanha mania
de mostra o traseiro em público.
Tentou mudar de estilo de vida e passou a fazer levantamento
de peso e falava unpolgado para os colegas que todo dia fazia
agachamento com o feno nas costas. Pulou o tempo e em 92
6oi passar o camaval em Guriri - ES conüdado pelo Gian e
ficou três dias procumndo o endereço sem encontrar(com 2
talos eléüicos não mandou aviam-. esperto né???)
Como tudo que vem de Canal(quénnééém) este garoto é o

comendo uns "camarões", saboreando uma cervdinha gelada
debaixo daquele sol. Apareça11 Endereço: Rua Sagrado Coração de Jesus, 48 , Centro

Cidade: Ervália - MG CEP: 36.555-000
Pane: (032) 5S4-1230
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daquela cidade (metrópole).
Vão ficar muitas lembranças destes cinco anos de convívio,
muitas saudades das brincadeiras, das Canas que âuemos
juntos. Sucesso na sua vida profissional.
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Gianítunco Cunha Ferreln
(Gian, nuca, Cetáceo, Dano, Porção)

Ferrando Antânio Silveíra de Axila
(Draga)

Chegou em Viçosa, no segundo semestre de 1989, pam fazer
o pré-vntibular do Equipe. Naquela época ele residiu no
melhor hotel da cidade, o PríiKipe Hotel. Não demorou muito
e ele 6oi considemdo, pelo dono do hotel, o chefe da gang,
pois «a o líder de todos os movimentos que atrapalhavam a
paz do local. Isto se agavou de tal forma que, o dono do hotel
num momento de fúria e desespao o oq)ulsou a ponta-pés,
sem Ihe dar de pelo menos 6nhar suas malas antes de se
r«içar. A partir daí passou a morra no Palace Hotel, onde 6oi
insistentemente cantado por um padeiro descuidado. Na
dúvida ele não aceitou o seu conde, mas hoje ele não tem
certeza se essa üoi a melhor escolha.
Mesmo assun, ainda conseguiu se ingessar no curso de
Medicina Veterinária(na segunda chamada). Agem, como
calouro, notamos naquele rapaz uma lande aâuudade por
gaita, pouco trabalho e muita música baiana, então
percebemos que estamos diane de mais um nordestino.
Passados 5 anos de convivência, ainda não conseguimos
dwi&u alguma particularidade do nosso colega, sendo que
a que mais nos intriga são seus repentinos e espandos
distúrbios gastro-intestinais que ocorriam durante as provas.
Desestimulado com o sistema, ele passou a âeqüentn, com
certa assiduidade, as noitadas de BH e São Paulo. Forçava
seus companheiros de república a justificar sua ausência pam
seus pais dizendo que estava fazendo viagens à trabalho.
Espaamos que o Dano nos passe o know how de como se
ausentou tanto e nunca ficou, .pendurado por.,falta. Não
pensem no entanto que enquanto ficou por aqui ele só
estudava, não-. . Teve tampo té pm recordar a época do sítio
do Pica-pau Amarelo e levou a Caca à uma noitada
memorável, que se iniciou na Cabana Roda e terminou sabe
Deus onde(será que foi numa escada?).
Temos certeza no entanto que se fará o mais presente dos
profissionais, pois agem ele paire para um futuro brilhante no
meio do Mangalmga Marçhador, ondejá é considemdo como
a cabeça mais promissom da nova geração, e sabemos que
não decepcionará ninguém
Boa sorte e muito sucesso! ! ! ! ! Os amigos do Crime.
Cidade: Juiz de Fora - MG
Fone: (032) 213-1237

Ao chegar em Viçosa, para cursar Veterinária, logo no
primeiro dia nos depammos com aquela figum, careca, de
botas, calça jeans fivela, camisa de floiu(isso é peculiar)
com bmços rechonchudos(semelhantes ao do Popeye). Não
poderíamos itnaginu na nossa inocência com o que iríamos
nos depara. Logo na primeim fan% em Paula Cândida, o
nosso "amigo" começou a fazer jus ao seu hoje codinome de
"DRAGÃO", pois prometeu casamento, casa e comida a um
v«dadeiro espécime, pois em ceia e "moreninha" igual ao
capela, se este existir.
Ai o tempo passou e a sua pre6êrência sexual começou a
aâotw aos nossos olhos, pois em todas as festas em sua casa,
o batalhão de "BROWN DRAGON" aparniam. Ai o tempo
passou e no ano de fonnar a coisa acabou de afiindar, pois no
PANTANAL ele foi parar, e nós não conseguimos segumr,
pois o nosso amigo insistia em falar: ela é CAPINHA de
revista.
Como estudante no entanto s«npre 6oi aplicado, marcado por
sempre fazer provas em tempo rKorde, nunca extrapolando o
prazo máximo de 5h e 30 min. Nos ataldimentos práticos,
novamente é o próprio "ligeirinho', chega rápido e nunca sabe
qual o primeiro passo a ser dado.
Voltando à farra, estamos pam ver um sujeitinho que goste
tanto de uma casa notuma que tenha como pré-requisito uma
máquina de por bicha, e que sda &eqilentada por moçoilas do
mais "alto gabarito"(de árida fácil?). Vocês precisam v«
como seus olhos brilham.
Pare agom, o nosso amigo, no seu velho "DRAGON
MÓVEL" em direção a um fiituro, que ternos certeza, cheio
de sucessos e conquistas, pois conhecemos sua capacidade e
seu potencial.
Muito sucesso e felicidades.......
Dos amigos/ irmãos da panelinha.

(BML
Falto Bttü

,MamiotaDino)
Frandsco de Assls l.np«

(Tenho,Chibo,Chibo's boy,Chiquerréssimo,Chiquin)

1989, Eis que aparta em Viçou vindo da pequena e pacata
cidade de Alacmz, um nKnino pim e ingénuo. Ingenuidade
esta que o levou a saudosa República de Colatina, já no Bote
pndeu sua ingenuidalle ins braços(?) de 3 jogadores de
Rugby da UFV. esboçou uma reação grüando por socono
mas no final, já cc8tfbnnado, a vizinlw$a só ouvia barulhos
esüaiüos: na o batisnn.
Mudou-se pam o alqameiúo, alce viral calouro rebelde.
Celta va ao saü' as dez horas da noite pam compmr pão pam
os vetaanos, quase matou-os de gane por não voltar no
horário pnvisto e ter sido vago nn Inspital, onde neste dia
encontrou o pende amor de sua vida. Amores vem e vão
deixado lanbranças não muito agradáveis(na cabeça), mas
as amizades picam e nosso Inói serie finne e 6otte entre um
porte e ouço.
Dentre seus feitos mais comuns lenhos o Euo de ta agarrado
até mesmo uma professora, após confundi-la com uma
coleguinha. Isto sem Calar nas intemiináveis horas de sono
durante as aulas, incomodando os mais dedicados mestres.
Esportish como em, amava o sw huBiibí, principalmente a
pancadaria, que Ihe causaram lesões ittwersíveis no cénbro.
Amante de üêstas costumam-a temiiná-las escalando parede e
acabando com bailes de Fómiaüim de onde voltaria a pé, pois
seu cano sanpre voltava antes(?).
Nada confiável com as mulheie$ principalmente as dos
"amigos". Contador de piada nada mBaçadas que sempre
acabavam com suas risadas muito engraçadas.
Já no 6mal do curso, especializou-se numa espécie rara que
além de provocar marcas nas costas o leva a anombar porta,
quebrar cama, acordar vizinhos... "o que seria de mim se não
fosse a ajuda da rapaziada..
Da UFV um diploma, dos amigos uma saudade e um mapa
para poder voltar para casa sem se perder, como a maioria das

Sucesso, abraços e boa sobe.
vezes

Este é o Chibo, chamado assim carinhosamente pelos amigos.
Vindo de uma pequena cidade "escondida" no interior do R.J,,
onde viveu toda sua innancia, com muitas travessuras e
brincadeiras organizadas por ele! A galera da "cabaninha que
o diga!
Na adolescência, estudou em colégio de freiras, mas isso nada
influenciou no seu comportamento, pois apeou de muito
estudioso e inteligente(esse vai longe-.), gostava de organizar
6«unhas e era o expat em música( cosmos? há,há.-).
Após concluir o 2' grau, prestou vestibular p/ essa "tão
sonhada" UFV, mas não foi aprovado na I' vez. Resolveu
ficar por aqui p/ Cozer curtinho, no unir ersitário é claro, o
mais barato, não é Chibo? Sentindo-se lide p/ voar, nos
momentos em que não estava estudando(18 hs por dia, de
segunda a segunda) ele estava nos bares da vida, tomando
todas, também ninguém é de berro! Nuas no ano seguinte, após
muito sufoco, foi aprovado em I' lugar em zootecnia, para
orgulho dos pais e exemplo p/ os imlãos. Mas após cursar l
ano, não se sentindo satisfeito, pois ele queria mesmo em M.
Veterinária, prestou vestibular e novamente 6oi aprovado.
Rias de tudo isso, o que mais cativou o coraçãozinho do
Checo, 6oi a amizade tão profiinda que ele fez com Jesus, hoje
considerado o seu melhor amigo. Foi o coordenador do gupo
de jovens e ajudou a organizar muitos encontros. E com esse
sorriso bonito, com sua simpatia e dedicação, conquistou
muitas amizades e namoradas(não é Lilian?). Chibo, você
deixará muitas saudades! Temos ceHeza de que jamais
esquecerá dos bons e maus momentos vividos aqui(casinha
branca, com quintal e uma janela, e as piadinhas do Globis-
globis). Te desejamos muitas felicidades, e que Deus te
abençoe sempre, principalmente agora na sua profissão.
Sucessor
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Lourdes Aparecida de Banws
(LuLurdinhaLuluzinhaDinha)

Queai disse Scm Peixe, erma Essa americana de Minas, é de
Withait Flui Dizem os mais entendidos de sua tan' uma
cidade de "primeim

Senhorita de 6no tmto, reFesentank típica da TFM
(uadicioinl íàmília mineira), portadora de génio tipo pno-
pesado, educação esnnada, veio pm Viçosa pan cuiw o
COLUNA e daí, cano disse uma certa ami8R: bom go«o não
se discute, mas veterinária!!! Tanta um tanto árdua
e conxlver com uma veterinária, ou imlhor, esüume de boi ou
vaa andaxM, lün baba de cachopos e ainda fugir da
perseguição sanguinária dos carrapitos que invadiam a casa.
Esu moça possui duas vinüides:'é avia a álcool Wdo
b'l« '""' g q"demo. Pro--as: .st,d' em que ficou' «i uma
celta Nioo Lopes, aonde teve o pe em cangalhos por uma
l.Üd«' 'k "'"q'; g.g« Ü'mlm d. ã«,d«' qu;lli;

abandaia em estado lamentável o Ginásio numa das muitas
(pmticameiüe todas) lêshs quc participou durante a sua
passagem pela cidade. Motivo: altamente secreto
Amotn? Quantos não se

Jadra Morada
(Já,Jayá,BagronaJumaNossa Senhom,Jayá Suicida)

José Francisco Salto
(Veio, Caduco, Pinto Doce, Muambeiro)

Llza Helena Ramos New
(Lili PamHmaLaisaLisinhaLisa com "Z')

Santinha? Quem pensou se enganou!! Paulistana da gema,
chegou anasando corações. Foi quando descobrimos que a
bela também em uma 6em. Nossa Juma Mamiá demibou
muito marmmyo com seus golpes de judo. Esqueceu seu lado
urbano e assumiu seu lado caipim

e Leonardo. Não gosta de bebé... em copo pequeno,
coram muitos portes Lembra do rum Concepção da Baça???
Além de perder memória, provocou muitas' feridas-. "pára

pára, não pám não-." Depois

a Nascido na década de 50. cansado da vida de retireiro.
resolveu largar as tetas e chuta o balde. Oba! l Vou estuda
Amimou suas malas e veio ao encontro da irmã.

Filha de peixe, peixinha é. Voltou para Viçosa e nativou de
vez Como todo calouro que se pnze, deu seus furos; a
diíêrença é que esta çaiacterística ainda v i durar por muitos
anos. A calour% no primeiro congresso que Éoi, resolveu co-
patrocmar com a UFMG a bêsta da turma, roubando uma
bandeja inteüameme dnia de salgadinhos em pleno coquetel
Sua camcterístim mail peculiu' diz respeito às suas risadas.
Quem nunca a viu quicando até ficar roxa e perda o molego?
Isso sem Calar nas incontáveis mandadas em resüuiM«.
como não querer pagar o preço de um singelo reâígemnte
one-way' por conhdi-lo com um mais singelo ainda ;on üe

roda'. E o medo de que contassem os palitinhos dos
enroladinhos de Game e descobrissem quantos comeu? De
tanto reclamarem de sua "cegueira" por não enxergar as
passou quando passava por elas, resolveu, um dia, passa de
cano na r«a com o bmço pam fora acenando pam todo
mundo. A6mal: 'podia ter alguém conhecido'. Curiosa como
ela só, nngulhou tão fundo na pamsitologia, que chegou
afundar no lamaçal de bosta só para completar sua colação de
caimpatos. Quase nunca matava aula, mas sempre dava um
saidinha pam caber um salgado e/ou um chocolate, pois vivia
moíTendo de come. Suas paixões acadêmicas Foram 'queda-
livre", "São JoíBe', 'Chicrete', entre outros menos conhecidos

até mesmo por ela. Por essas e outras, que é melhor nem
contar, sempe üoi uma amiga divertidísima pam todas as
horas. Entre Bancos e bamancos, noites mal-dormidas, Canas
com caipivodka(com pinga), e alguns semestres turbulentos,
mesmo assim ela conseguiu. E, como ela sempre diz, "tudo dá
coito no final'. Esperamos que aonde quer que ela v& o lugar
tenha inda-estrutum suficiente pam agüentm suas sacudidela
e marcadas. Tchau, até mais, vai trabalhar, já passou da haa

vamos morra de saudades!! !

Ao chegar
deu de cara com química orgânica.. UFA!!!

que alcançou depois da prova final
tomando-se tiete de coitada da

(MORREU). Conoído pelo tempo, ibid ao seu hsquinh&
comprou uma motoroca e virou "play boy"
Por ser o vovó da VET-90 6oi eleito o reDesentante da turma.
deâmdendo

na perereca
arvore

nao não pám não-." Depois desta Eue boémia.
reecontrou seu dinossauro e voltou pam sua vidinha mais ou
menos de telefonemas curtíssimos, smi cartas, muitas viagens
e l love you. Isso é o amor, esperamos o "bouquet". Já, onde
quer quevocê esteja, nos dias de hoje ou na "idade da pedra",
sentiremos saudades!
A thurma.

os nossos mteíesses com unhas e dentes:
Tobrigado, vovó"!

Apesar da idade, conseguiu acompanhar bravamente o pique
da tumba: :futebol, festas, cachaçadas,-. Faças a gaimfa&
ovos de codoma e catuaba.

Era o pinto doce da mulherada até que apareceu um par de
anos verdes para Ihe coloca na linha, mas fai em vão... ele

gandaia

apaixonarem por esta menina
--i"'& d«g-,«; .l-.i, Ü .l«w . ««ip« i«-p'.;vel "
haa & u ,p-itn pam a 'noü'. p-ÚJ pou"' os qu'
iealmeMe acertamm o comçào dera -onça', a ponto de dei)ü-
la riste, mal humomda e íiuiosa, niu ceítaoente ela aceitou
o de mu itos

Traumas: imumlogia, toxicologia,

continuou na mesma gandaia só queACOMPANHADO.'
h.medalha de honm ao mérito! conseguiu um netinho levado

A

aimgos.

Paixão por bichos, adoração por cavalos amiga pam todas as
homs, alegra, são suas camcterísticas mareantes
Ban Luluzinha, lbnnar também é preciso, iiá agora cuidar de
todos os peixes assim como, voar mecâdu pam du conta de
t"do' m «p.'u n': .od«, «i «nlhu, n& íêr.Uum ü,s
bidnmóveis. Ficam os amoixs, amigos e bichinhos, mas com
toda ceReza seiüüão falta d«a menina super legal que agora
vai cuidar de alxír novos caldinhos
Adoramos Você. Felicidades.

roubo, perdas e falsos

Endereço: Rua ltabaiana, 9 1, Mooca
Cidade: São Paulo - SP
Fine: (01 1) 291-9996

agem

por dois anos. Parabéns Salto!
Essa vida de muambeiro pode Ihe dar cadeia. Cuidado!
vida de doutor é mais tranquila para alguém de sua idade.
Sentiremos saudades! Seus amigos.

Endereço: Rua José Gaspari Sobrinho, 468
Cidade: Jundiaí - SP CEP: 13.207-200
Fine: (0 1 1 ) 434-6506
Data de Nascimento: 2 1/1 0/1 9 18

Endereço: Praça São Sebastião, 360
Cidade: San Peixe - MG CEP: 35.440 - 000
Fine: (031) 857-1328 OU 101 - PS 1 - San Peixe

Endneço: Rua Salvador D'Antonino, 55 apt' 3 1
Bairro: Ramos '

Cidade: Viçosa - MG CEP: 36.570-000
Fine: (031) 891-2978



Lud-Rn Bon6m
(IH,n&Füó,Eterzinho,Garota Verão)

Marmelo Renal de Deus Santos
(Tchelo,Simpson,BaH,Tcheliba)

Márcia de Paula Rodrigues

A candonga chegou, cheia de enngia e caiu na vida 'natura"
da "peraea". Com espírito de Diane Fossey tratou logo de
apear seu "nncaquinho'. Após longas férias, deixou seus
cachos mi BlasíliB, aliás nossa camaleoa tá sempn de visual
novo. Ingessou então na noite viçosense, ente snenatas,
6êstas e cubas. Finalmeme enamorou-se quando o amor bateu
a sua porta- Não demora muitojá estavam amanados pelos
lacas da vida ctema. O relacionamento feliz alepw ainda
mais seu mstinho quando vieram Alba e Guapo. Foi nessa
época que passou à se interessar mais por receitas(valeu o
sorvetão!).
Bíhcadeilas à paire, sempre muito dedicada aos estudos, foi
uma das "albas' do tio Ricmdão e até pmticou cooper trás de
cachotm capengando.
Hoje, indnisa, não sabe se deixa ou leva a "bicicleta'. Na
verdade achamos que vai é se amanw de vez à "ela"...
Grande amiga, nos conquistou com seu jeitinho. Valeu Lú!
Esperamos que o convite pam a boca livre seja breve. Agora é
jogar o bouquet e seguir seu caminho de sucesso e felicidade.
Tornemos pelo seu BOMFIM!
Amigos da VET e Tim.

Não se sabe como, surgiu dosjardins da primavera da capital
paulista espalhando alegria e com este sorriso amigo
Para fingir dos embalos paulistanos veio pelo TransSalution
curtir o carnaval viçosense. E E E O de camaval em carnaval
acabou mudando pam Viçosa. E para alegria dos pais foi
aprovada no vestibular. Ela dotada de um QI elevado, passa
seu tempo motocando, adora passear, e nas celvdadas Amiga
Sempre rodiada pelos priminhas. Esta sorridente boémia éra
feliz tia UFV e não sabia, a tumba da VET. que o diga; das
âlhinhas do RU a Rampa do PUA o descanso na biblioteca e

Lúcio Assim Cruz
(Quequé,o mago,cú mago,pelúcia,Baba ovo)

Saído do mundo irreal de Vitória, chega totalmente puritano
na Viciosa, o que se tomaria a boquinha mais polêmica da
cidade.
Na sua arte de fazer amigos, conheceu jovens responsáveis e

Nascido em Campos, Campista nem a prazo nem à vista. Não
contente com seu subcurso veio aptünorar seus
conhecimentos na veterinária de Viçosa. Chegou magrelinho
fazendo regime de engorda, que de nada adiantou pois a
lombriga e a giardia não deixou.
Jogou na água...üez tibunun-. cuidado Queque ta aí. O
boémio das noites de Viçosa, conhecido como pé de valsa,
mas tão feio, tão feio... Tudo isso acabou quando em sua vida
apareceu o "Mooõ"!!! também não podanos esquece de suas
habilidades em artes marciais, roda o pé na cara dos outros
como ninguém. Apanha, mas não leva desaforo para casa e se
não foi o bastante ele volta pam levar mais. No 'volante é um
perigo constante a será de São Gerando que o diga
Jura que depois de üomlado fuá pós-graduação em Poítugal,
porque sela??? Mas tudo isso acabou e a sua filnção lá cora é
de arrebenta acreditamos no seu potencial pois de pequeno
você só tem a PEQUENA Aguardamos ansiosos a
precocidade dos seus Zebus x...
Seu afilhado vem aí! ! ! VET 90

abstêmios com os quais logo Eez amizade, mal sabendo que
trás destes seres escondiam-se TROGLOS DA MAD VET,

ossua feitura reoública. Em sua I' saída inocente com
animais, Foi parar na boîte mais "IN" da cidade(aquela com a
roda na porta) onde notou que
dinossauro. Pra mostrar que não
brincadeim, deu um jeito de

na

veio Dra Derereca
amlmar 4 meses de licença

matemidade para D. Cezaria(também, quem mandou brincar
com ela). Sempre foi

se tomaria também um
de

das coleguinhas que
esquecer da paqueroteca
ganhou o supn diploma
'Camila'

deixam saudades.

vistode I' que suas colegas; A fofiira
que é do priminho xaltiilho. SÓ não podemos

perdoar quando ela foge dos afazeres domésticos, da qual não
gosta nadinha, sai com o marido deixando a pequena Camila
sozinha para curtir os embalos nos bares da vida, bebendo
sonho e realizações não esquecendo da super gelada. Márcia o

da vetennána.
Ha não se

N,ías esta
pode
CDF

acompanhado
locomotiva

ornbiteriana.
do

cozinha
Salsicha (Manei), ou alguma n

Na cozinha, seu menu em a cada dia mais nojento(souciche a
la caem). Não era à toa que tinha o codinome de homem
exócrino, principalmente pelas manhãs(arrotos e
flatulências), ou mimo pelo fato de ter domiidó com o
mesmo lençol por nada mais nada menos que um semestre.
Mas não só de podridão vivia o Tchelo. Domingos,só
igela, canos, 3 diferentes era literalmente, um bom vizinho,
sempre com um conselho sábio na ponta da língua. Vacas de

na

sinceridade.
faltam espaço.

lobo mau está aí (mercado de trabalho) mas você com esta
talento e esta capacidade proâssional não Ihe

que você se realize e não esqueça da turma.
'SÓ não perca a paciência' De«Íamos sucesso

Endereço: SQS 202 - BI G - Apt' 601
Cidade: Brasília - DF CEP:70.232-070
Fine:(06 1) 224-8828 ou 224-8275

Endereço: Rua Gastão Machado, 59, Centro
Cidade: Campos - RJ CEP: 28.100-000
Fine: (0247) 23-1369 ou (02 1) 322-0908
Data de Nascimento: 1 5/1 1/1964

leite era o seu hobby, pena que só acordava para última
ordenha. E por falar em animais, isto ele não deixou faltar na
h,4AD VET. Características self slow motion, desorganizado,
desligado, e o pior é que arrumou um patrão mais viagem do

Endereço: Rua Paulo da Costa, 391, Jndim da Primavera
Cidade: São Paulo - SP
Endereço: Rua Benevenuto Saraiva, 186
Cidade: Viçosa - MG CEP: 36570

que ele. Graças a Los três amigos encontrou a sua palmeira F
mais duradoura paixão, filha do seu Bibe e D. Luzinha(O
bobos). Rias como pedra parada cria limo, foi parar em São
Paulo, acabou com sua aracno6obia (just in time) e mudou
sua vida para sempre, conseguindo enâm temtinar algo que
começou: o namoro e a faculdade.
Homenagem aos animais da MAD
OINGOBOINGO(in Memoria),Banimen,o peixe que
Sandro comeu, ratos de monte, Maradona, o periquito que pra
honrar o nome tomou uma overdose forçada de vitaminas e
finalmente Peter Tosh, o último sobrevivente.
Ê isso aí, vai fiando tição, mas pega leve!

0
animais da VET:

Endereço: Rua José Teixeira, 600, Santa Lúcia
Cidade: Vitória - ES CEP: 29.055-3 10
Pane: (027) 227-S819
Data de Nascimento: 23/04/1 972
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Moacyr Araújo Silvo
(ParahybaLargatixaTixinhaPálaíba)

Chegando desorientado em Viçosa, calouro ao extremo, nos
primeiros anos ©Ha â'eqüentadoi' assíduo da Biblioteca Central
e do RU. Muito paciente, conseguiu morar com comunistas,
católicos, protestantes, ateus, at6as e peões-de-boiadeiro, e por
incrível que pareça, conseguiu se fomlar sem ter inimigos
conhecidos. Rapaz muito atento, tentou algumas vezes
explodir a casa, conseguindo no máximo, incendiar o tênis do
Cabeça. O mesmo que o acompanhou em uma promissora
"borrachada", que por azar quase os levou ao xadrez. Na
'Naco topes" 92, revoltou-se l Participando do bloco pinto
duro, acabou recolhido pela "operação resgate" num estado
deplorável, após ser atingido na cabeça por duas garraíàs de
whisky. Sobreviveu nos habitats mais variados de Perereca
CiU, passando por umas quatro ou cinco casas(a penúltima
mais parecia um freezer); até que definitivamente cansado de
tanto mofo, mudou-se para a Lua Cheia, onde ficou
conhecido como Laaaargatixa. Instalado e emaizado
deâlniti'lamente na Fu// .À/oon, honorizava seus colegas com
sua exótica compulsão de passar madrugadas contando
formigas. Quando conseguia se lembrar de fazer as provas,
dava uma lidinha na matéria e acabava tirando notões. Um
dia descobriu que seria obrigado a se 6omlar curvando apenas
duas matérias. Hesitou, mas resolveu aceitar esta cruel
condição. Nas horas vagas, tomava uma cen'ejinha. Exímio
natógrafo: nos momentos de maior inspiração, chegou a
queimar até um rolo de filme por dia. Esperamos que ele não
se esqueça de fazer a sua segunda e última pro'va do semestre,
E como dizia o Zeb/n/za:

Laaaaarga... Tixinha! !

Mana Brandão Nóbrega
(Martão,Martabln,População Flutuante)

Renilton Rezende B. de Oliveira
(Zé GotinhaCoisa GordaGordo,viúvo,Menino Veneno)

Nasceu nos EUA e morou no Rio de Janeiro. saiu de lá
deixando alguém.
Aqui foi campeã de FUT-SAL féminho, e pelo volume de
jogo e pelo jeito como coçava o saco, não sei não... Com o
Ajax(Corcel l luxo branco, 75) usou e abusou das ruas
viçosenses, e das oficinas também. Se instalou com uma E.T.
embora lá pouco aparecesse por estar se dedicando ao
aprendizado de artes orientais, liberando seu lado gueixa.
Durante mais ou menos 3 anos 6oi Amélia e entre tapas e
beijos 6oi a lande primeira dama da VET 90. Nesse meio
tempo, incerta de seu futuro na veterinária, saiu cantando por
aí, indo parar na Bahia, num tremendo camaval. h.,íris uma
vez, já que deu certo quando era caloura, trairou e de forma
conturbada acabou ampliando seus conhecimentos na área de
engenharia civil. Como sempre esteve quase casando e o
curso já está acabando, ficamos sem saber se ela será
americana, carioca ou então bahiana.

Menino redondo de Volta Redonda, chegou contando estórias
se sua in8ancia: lembram daquela da mamadeim no Dutra? Se
acha o gênio da matemática... e a rega de 3, hein? Estudante
profissional teve o prazer de cursar 6 universidades. Apesar
se su Fomlado em Educação Física e Vderhária, não sabe ler
nem escrever. Burgo carregado de livro é doutor? Cheio de
idéias revolucionárias, recomendou raspados de hemácias e
transfusão de cómea, mas isso não era o pior... duro mesmo
de agúentm eram os x-ermos sem rima e as piadas sem graça
Renilton, agora algumas de suas travessuras para você nunca
se esquecer: a trilha do cafezal, dublê em tombos de bicicleta,
tuiuiu do pantanal, briga do rugby, sequestros de patas,
saquinhos de dinheiro amarrados com linha, as galinhas da
Gomes Barbosa, os tangos da üestajunina e muitas outms.
No entanto, é um amigo sem igual: nada de maldade e
egoísmo. Cativou a todos com seu jeitinho simples de sn e
certamente levará consigo muito dos nossos corações.
Seus amigos veterinários e floresteiros.

Renato Linhaies Sampaio
(Renalinho)

Viçosense, natuml de BH, há muito já se dedicava à
veterinária acompanhado de seu pai. A partir de 89, ingressou
como aluno da UF'V e não deu mais sossego a sua bicicleta
verde batizada de "Penelope", sua I' paixão
blesmo contemplado com um "automóvel"(mania de oficina
a BRAZUCA verde) não abandonou seu velho amor.
Sempre levava as coisas ao extremo: nos estudos era nota "A'
e nas bagunças o mais chapada.
Garoto "lioliglota", üomiou falando poítanhol e japonês
MineiHnho come quieto, esfomeado comeu a puta e deixou o
caroço... ...olha o papai aí gente! !!
Preocupado com o filturo da família e com a testa rala de
cabelo, saiu pra batalha; deixou de ser pesquisador para se
dedicar à venda de li'\vos, quebrando todas as concorrências
alas, depois de 5 anos de seriedade e dedicação aos
canapatos, o inocente Renatinho viu a cobra na aula de
clínica prática, e desde então, virou outro "homem"! !
Amigão: o povo da VET 90 deseja muito sucesso no trabalho,
família(Mansa e Lulas) e lazer. Até mais.

Endereço: R. lposeira, 608, São Conrado
Cidade: Rio de Janeiro - RJ CEP: 22.610
Fine; (021) 322-2004
Data de Nascimento: 16/04/72

Endereço: R Manchester, 1051, Jardim Europa
Cidade: Volta Redonda - RJ CEP: 27.265-130
Fora: (0243) 42-6293

Endereço: QNB IS casa 1 5
Cidade: Taguatinga - DF CEP: 72. 1 1 5-150
Fone: (061) S62-4754

Endereço: Rua Padre Ancheta, 200, Bairro Ramos
Cidade: Viçosa - MG CEP: 36.570-000
Fome: (031) 891-3894



Soda Marca Eugenia González Hétter
(Adelaide,SoninhaGringaAnti-insoniaCoelhinho,Anã

Paraguaia)

Tayse Domlnguu de Souza
(Tala Vira-Vim)

(1

Rlcndo Meüüiini
.CÚ Branco.ltalianinho Gostoso)

No início do curso de Medicina Veterinária, via-se um
menino branqueia andando numa baim circular vermelha,
com óculos rayban e pasta bmnca, aquela figura exótica que
seria a esperança do clã dos Menarim(pois é o primeiro
varão). Porém a vida em Viçosa começou a transcorrer e o
bicho começou a pegar. Logo nas primeiras fêstu no Centro
de Vivência tomou umas cachaças e deu comida aos peixes
amparado pelo amigo Capinha(Éveison), que o segurou pelas
calças. Mas as 6êstas continuaram e na Rua Nova numa
calourada, o nosso garoto conheceu o seu prüneiro amor
viçosense, da qual ele üez um contmto: ele entrou com a
bunda e ela entrou com o pé. Depois disso a revolta entrou no
seu coração, quando bebe uma pinga e tem uma fivela em sua
mão, ele enâenta qualquer exército, como fez celta vez na
exposição. Isto virou uma rotina, uma cachaça e uma
tentativa de briga.
N,cais tarde, sempre sobre a influência dojá refêrído Capinha e
com o já tão comum gosto de "paul" na boca, conquistou seu
segundo amor viçosense. Nesta fase ele não mais dividia o
aluguel com seus companheiros de república.
Chegou o ano de se formar e pam variar as coisas só tendem a
piora. Depois de acabar seu conturbado namoro, ele mal se
recuperou e animou seu terceiro amor viçosense, a famosa
CANARINHA, a qual prometeu casa, comida, casamento e
muito amor, inspimdo no filme Uma Linda Mulher
Concluindo seu curso volta agora para o Paraná,
possivelmente acompatüado, pam cuidar do latifúndio dos
Menarim e de go1 - 95(Viu que evolução da época de
calouro ! l ! l)

Em 1989 chega em Viçosa a paraguaia, ainda sem entenda
direito o português(e nem ser entendida). Mas este problema
resolveu-se logo: adquiriu um sotaque bem paulistano, que
durou bastante, mas üoi substituído por mineirês. Bem
popular, era frequentadora assídua das 6êstas sulistas e do
leão; deste último ela costumava volta com aquele sorriso
típico estampado no rosto. Alista intemacional, canta, toca e
sapateia. Nas noites já foi vista com pijama, vestida de
homem e de atroz de novela mexicana. Soube aproveitar bem
a vida brasileira, batendo muitos papos com o Juba. Até que
passou alguém na sua vida, um Teca, e dizem que virou até
santa. Conheceu todo o Brasil graças à hospedagem S estrelas
de seus colegas nos feriados. Boa de cama, quando caloura,
possuía um despertador que ao tocar acordava o prédio
inteiro, e ela nem se mexia. Se alguém a acordava dizia: "só
mais 5 minutinhos..." e voltava ao bode.
Quando voltava de casa, vinha cheia de muamba diet, mas
não se esquecia de seu whisky.
Ninguém sabe ao certo se foi por sua voz, seu sorriso, ou sua
animação; mas, a verdade é que tomou-se querida. Todos nós
sentiremos falta desses tempos de UFV que sem você, com
certeza não teriam sido tão bons.

Garotinha das pmias do Pamíba do Sul, branqueia e de cabelo
escorrido, orgulhosa por ter passado em primeiro(na verdade,
segundo) lugar no vestibuln, quando chegou só queria saber
de tirar "A". Os anos passaram e, como água mole em pedra
dura tanto bate até que hm, fiiroul E a garotinha mimada do
interior afloroul Menininha ainda inwmte, entrou na festa no
céu e, não sabendo voa, agarrou um sapo. Começou então a
caça pelo carpa docente(de preüuência indecente) do DVT.
Ainda não se encontrando, apelou até para a televisão, onde
aprecia todos os dias, toda sorridente, quando então alTumou
um discente. Nesta época, vivia se refiigiando na Altares,
tanto em momentos de crise, como nos de prazer. Foi aí que
aprendeu muita coisa, fez a bêsta e caiu na farra, levando
alguns consigo.
O HOV certamente sentirá sua falta, pois &equentava mais a
clínica e cirurgia que as aulas(onde dificilmente chegava no
horáHo).
Pessoa "extremamente constante", chegou até a &equentar a
'society" viçosence, mas, não resistindo a um bom "caía'',
voltou ao corpo docente - só que o desfecho desta "nova
história"... l Bem, o futuro dirá

Valérlo Carvalho Cardoso
(ELX!!! Zé Buceta, Simpson, Jr. , Zé Buniti

Cureca )
Panetone

Viçoseme, nativo de Larvas, -parece filho de lobo:; quanto
mais velho mais bobo! Sua vida baseia nos personagens de
NÍaurício de Souza: Come igual a Magab, se lava igual o
ça:çãa e se penteia feito o ÇSbeli!!bg, adora a grHe da
blêniça: Não podemos esquecer a üim» da puxa.
Sua vida profissional iniciou-se com uma Inla criação de
Mangalarga cujo gnanhão era ova só. Por se destaca na
Epidemiologia üoi eleito monitor da FVA(Faculdade de
Vaerinária da Apae). É um tremendo ELX por temer a
conconência. É o campeão das Uapalhadas: cita mandioca
para fazer vaca atolado; bebe detergente biodegadável(e
acha bom); come bronzeados de urucum com pão; Remendo
rastreador indígena(conhece Ervália como ninguém); veste
sueca por cima da calça bamnga ou marmota? Por outro lado,
é uma pessoa muito boa, simples e generosa, não tem nada só
para si, êta maneirinho bonito de arretado, sõ! !! Ao amigo
topa tudo, sucesso e realização em todos os seus sonhos pois
sabemos o quanto é capacitado pam isso.(Agora eu caso!)

Os Banacos e CIA
Endereço: Av. Zoelo Sola, 1677
Cidade: Três Rios - RJ

Fine: (0242) 52-0682
Nascimento: 12/04/72

Endereço: Av. General Santos, 2304
Cidade: Asunciõn
País: Paraguay
Fone: (021) 332857

Endereço: Rua Balão do Rio Branco, N 109
Cidade: Lavras - MG CEP: 37200.000
Fine: (035) 821-13S4
Aniversário: 19/09/94

Endereço: Rua Dr. Jorge Xavier da Salva, 530-A
Cidade: Castão - PR CEP: 87.165-000
Fone: (0422) 32-3238
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(Van; Turquinha, não! Libanesa. Bai)tinha invocada!
Bicudinha, Patroa)

Ahn? Como é que é? A
acontecendo? Ela chegou e não veio, só depois de tapas e
beijos se esbbeleceu

Vanessa chegou, idas o que tá

em Viçosa A pmpósito, resolveu
conhecertodos os baixos da cidade, poisjá morou em todos e
"a cam não queima", toda mudmça liga pam seus colegas,
em pleno Domingo(ressaca?) pam ayudw.
Na intenção de e}(perimentar um bolinho de e»haâe, caiu
nàs mãos do Bmtus, mas deu sua escapadinba nia florega do
Popeye. Que fàrtum!
Rammente saía de casa a não ser pam marcar suas cestinhos
nos JUVES. E dá-lhe hematoma no futebol
Dedicou-se aos bovinos, cumprindo assiduamente seus
estágios em BH. Bastante tumultuados. E chega!!! Agem é
Vúuuuumm, até cortou o cabelo pam não embaraça, sem
calar da batidinha especial enfeitiçada. E o mascotinho?
ChoH)'

Até que aüm ela se decidiu. Volta pam SAMPA(que bom!)
cheia de sonhos, novos. .É claro! !
Sucesso! Feliddades! Muitos ano de vidro!
Qualquer dúvida pode contra com a gente! Valeu pu ciiKO
mos de terapia em gupo ou individual se
direito a seção extra.

pn6êrü, com

AMIGAS VET 90



Márcla Sllveira Pereir-a
(Martilde, Palhinha)

Marilene Guimarães
(Rosé Marilene Melão)

Chegou aqui em Viçosa com o ar da Baça, bonitinha,
magrinha, mas puramente Paüiciilha(suas sedas que o
digam). É, mas o tempo foi passando e Márcia ambos se
revelando! Incansável perseguidom dos rock's acabouhiUm delestítulos mesquecivetsU

A morena mais linda e formosa da
sua carreira acadêmica na Floresta. Ente tombos e tropeços
nas árvores, desviou-se para a Nutrição, tomando-se mais um
''aborto" da floresta. Neste jogo de troca levou a melhor ao
apaixonar-se pela nova procissão, sonhando com utopia de
mudar os níveis de saúde no Nordeste.
Mas, como diz o ditado, sorte nojogo, azar no amor, a ROSE
bIARILENE MELÃO, como ficou conhecida, jamais se
estabeleceu com um princepizulho que fôsse". Nas suas caças

'Rua da Cadeia", iniciou

conquislanao
conquistar o título de minha da comidinha, instantanleamenk
após as reuniões da galera onde o objetivo em muito "rock in

vamos
rock's

rali'. Numa dessas, rendeu uma perfonnance inconsciente no
DCE que poucos tiveram a sorte de presenciar. No campo

11 andou várias vezes a procura do move esperado
NUTRICIONISTAS

Fez várias conquistas, algumas muito desnnessánas as quais
um aparente príncipe, entusiasmava-se

deparando-se para habitar seu reino.
a com o dito cuj o,

o propno

bico inesquecível. Mas como cada balaio tem sua tampa,
blárcia acabou achando a sua. E quem mais poaena sa"r
Lógico, tinha que ser uma pessoa, que fôsse a sua outra
metade. Eh, de repente a sua 4' parte, ou 6' sei lá, O Eito é
que Mania parou na do Gengiscan e nunca mais quis sair. E
isso aí, desçamos todo amor, sorte e paz que você tanto
merece. Um Beijo da galga que sempre será uma só, num
tempo que um dia üoi todo nosso. Força e coragem, amiga!

a vida de nossa querida marcinha como mias umU

Porém

dizia: "TÕ cora", e então se tomava
e então era amado como príncipe'TÕ dente' a

quando não tinha certeza,
o mais horrendo dos sapos. E assim, de príncipe em príncipe,
vai se perpetuando a caça edema.
Mas, como não só de homens vive uma Balde mulher com o
coração cheio de amor pam paitilhm, sempre distribuiu
sorrisos a todos. mesmo nos momentos mais tristes. Prova
disso é o cadinho com trata as "velhinhas e velhinhos" do
asilo, dando o verdadeiro asilo que os mesmos não encontram

cheio de amor pam paitilhm,

R=ü.b A?n-=i& Sam aquela figura tão brilhante como proãssional, e tão doce,
amiga e adorável pessoa! ! ! !

Márcia Aparecida de raiz« 611n de Calarina de Lourdes
Souza e Joaquim de Saiu Filha, usceu a 20 de alxil de
1967 an lamas - MG.
Em setembro de 1989, inpwB no Curso de Nuüição na
Universidade Fedeml de Olho Puxo.
Em novembro de 1991, &aasan seus estudos pam a
Universidade Federal de Migam, onde desenvolveu diveísu
Mividades diíecionadas a sxn hmiação, tais como pesquisa
científica e egáeios na alba de Saúde Pública.
O período em que otan a traiKfêiencia de universidades, é -
Ihe marcado pela camcq8ão do 'vadadeiro amor de sua
üda', seu ãlln MARCOS PAIJlí). É válido ressaltar que a
gestação an nada Ihe pídudicw a vida estudantil; ao
contrário, contribuiu bastaiüe, pois, 'cano apertado é que
anda", como diz a prl3pna Todas as dificuldades por que

Endereço: Rua Venador Marcelino IDpes, 116
Cidade: Lavras Estado: MG
CEP: 37200-000
Te1.: (035)821-7629

Endereço: Av. Dr. José Neves, 326
Cidade: Rio Pomba Estado: MG
CEP: 36570-000
Tel.: (032)571-1326
Aniversário: 16/08

Endereço: Rua Dr. Brita, 332
Cidade: Viçosa Estado: MG
CEP: 36570-000
Tel.: (031)891-S962

t

passou 6omm contomadas por sxn delemiinação, persistência
e força de vontade e üé em Deck
A cidade de Viçosa ficará pam seaipK em suas lembranças,
tanto na forma como üoi acolhida, quanto nas amizades que
fêz, ou melhor, cultivou. Relata
verdadeiros amigos. Amigos que a apoiamm em suas maiores
dificuldades, partilharam sais monmitos felizes
certeza, são unânimes na ideia de qn di6cilmente nquecerão

e

ou melhor. que, aqui conheceu

com
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Sllvla Mala Games
(Silvinha, Ru-a)

Reglna de Oltvelra
(AguinM)

Rosangeb Mlüik) Kanamorl
(Mh)

Foi um susto quando, inespcradannite, apanceu a caçuliiün
do Sr. José Fanim e Dona Aparecida.
A Russinha nasceu no dia 22 de novanbro de 1970. na cidade
ü Cduri.
Na sua innancia, a Jacú da Roça cairia sempn qie via uma
máquina fotográfica Ihe perseguindo.
Sapeca de natureza, conviveu intensamaite com os prazeres
da cidade do interior. Passeios na roça, andar de vespa, nadar,
andar a cavalo, bicicleta, jogar queimada, etc.
Silvinha, como boa camaleoa, não podia sentir a presença do
sol, que lá estava ela esticada no filado do quintal.
Namoradeira assumida, fêz hom com vários contenâneos e
amigos, mas o destino Ihe reservara a garupa da moto de um
cento Goleiro.
Estudante da UFV. desde 1990, a Nutriçionista se destacou
pela sua elegância e simpatia. A loirinha não pode ouvir falar
em bêsta, muvuca e em um copo, que os olhos sempre
brilham.
Depois de formada, seu maior desejo é 6miu mizes na região
da Zona da Mala, pre6uencialmente na Cidade Universitária,
onde poderá contar com seu segurança putiwlar e o carinho
de seus pais.
Com certeza, Silvinha será uma 6tima profissional e deixará
saudades entre os amigos que tiveram a salte de conhecê-la.
FELICIDADES SILVINHA!! !

Enfim a revelação! Por que Aguinha? É simpln. A água é
uma substância peculiu, por exemplo é a únim a aumenta de
volume ao passar do estado líquido pam o estado sólido
Aguinha também em assim, peculiar, espnial.
Deus inventou a água(unha) pam s« imprescindível à vida
du p«sou.
Se diz da Aguinlu radical. "Se diz do rio que tudo afasta,

A

Remata Bltencourt Tehelra
(Rê, Renatinha, Gatinha)

Eis que chega a perereca city direto pam o Departamento de
Nuuição ajapinln mais brava quejá se teve notícia na UFV,
contrariando a conhecida paciência dos orienüis, ela jamais

Nascida em Baixo Guandú, mas Ecoporanguese de coração,
Renata chega à Viçosa e logo herda a faixa da "RPM"
(Rainha dos Papéis Miseráveis). Festeiro que só ela, sua
npecialidade aa mngulhm em aeezers e du goladas em
chinelos alheios. Tinha a capacidade de pegar "emprestado
algumajabuticabas de camisdta vennelha e dar de cua com o
segurança. Numa desta ocposições de Viçosa. Foi levada de
ambulânica pam o hospital vítima de um touro mecânico.
Cujo fato Ihe deu luar de destaque na resenha policial no
jomal Folia da Mau Claro que para Renatinha beber aa
apenas uma ação social e seu ambiente predileto em o bar do
seu amigo Leão onde se sentia à vontade, que a çerimânia
quebra copos em um prazer pam a comemmação do seu
aniversário, e de onde por pouco não se tomou sócia

Na sua passagem pelo pupo
especialista em chás de ervas medicinais, e sempre tinha uma

levou desaforo pam casa.
Entre Folhas, ela 6cou

mas não se diz violenta a margem que o oprime".
Misturou Pedagogia, Latiçínios, Administmção, pam se
formar em Nutrição. Compreendendo assim que não se
alimenta água pura. Que não se alimenta sem política social,

ervilha pam quem precisasse.
Fazendo jus ao seu curso, aprendeu a quer a pizza mais
gostosa da cidade, só que pam convencê-la a fazer a dita cuja
aa necessário um mês de negociações.
Valeu Mit, muito sucesso, é o que te dwjamos.
Amigos do 12.

Compreendendo

«n redoma ag.ária, s«l «ládoj«ao.
Como a água, vai talhando pela vida seu caminho. As duras

verdade, mas seguepenas é verdade, mas segue sempre firme rumo ao seu
objetivo. Deixa por onde passa as suas marcas. E não são

Endneço: R. das Macieims, 76
Baixo: Jardim ABC
Cidade: Diadema Estado: SP
Tel.: (01 1)745-1460

poucas!
Candidata a vereadora por um partido que tem a sua maça e
que deixa nela suas marcas. Confunde sua vida com a do PT,
enquanto militante, tnoureim, lutadora(radical?).
E o comércio ambulante? Pam sobreviv« na UFV, vendeu

majoritária.
Era uma exímia comia, mas nem mesmo o agadável sono
durante o dia fazia com que ela acordasse bem-humorada ou
simpatizasse com a vida Sola da noite
Vá em dente gatinha! Pele sempre suave e preciso. A galem
aqui(Tânis, Andréia, Cais, Ana, Fabíola, Marwlo, Tel, Preto,
Neta e cia) está torcendo por vwê.

e de onde

tudo: doces, ciganos, roupas, cosméticos etc.
vendeu: suas idéias, seus princípios.
E os namorados? Tantos que não dá par contar(prof

só não se

namorados? Tantos que não
outros...). Mas no fundo a busca em por um companheiro,
com quem dividir as emoções. Dividir o üescu, a pureza, a
doçura de uma água cristalina.
Irá seguir pela vida, talhando seu tm)eto. Mu quem sabe seu
mn não é aqui? Hein Ralàel???

EndeKço: Rua José Daibes, 22
Cidade: Cajuri Estado: MG
CEP: 36560-000

TeL: (031)898-1 121
Endueço: Av. Mihon Mota, 836
Cidade: Ecoporanga Estado: ES

Endereço: Fazenda Boa Vista
Cidade: Lagamar - Distrito de São Braz
Estado: MG CEP: 38785-000
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Leandro da Cunha Montelro
(Leopardo, Tatu de Chuteim, Fazendeiro Disfàaçado)

Em 1992 chegou em Viçosa Leandro da Cunha
Maneiro, nascido numa das roças de Curvelo(MG) pam
vaza laticínios na UFV.

No início do curso, quase não Calava e quando
r«olveu abrir a boca descobrimos que traga consigo uma
Base característica : "pode rir, pode chora, estamos em
Curvelo éjá!

Com o passar do tempo descobtiinos que em
Cazmdeiro disfarçado de peão, fomecedor de leite pam a
ltambé e também lande "boca de gole" pois não perdia uman S

Jussan de Castão Mardns
(Juyu Chame, Lindinho da Teia)

Celta vez uma menina da roça de Ponte Nova,
olho pumdinho, saiu dessa maravilhosa cidade e foi tenta
vestibulw pam Veterinária. Não conseguindo essa façanha,
6oi Emir curtinho e lá conheceu a Cláudia(a baiana), e as

do

duas tentaram vestibular para Laticínios, desta vez com
grande vitória passando neste curso, que é considerado
CUI'se

'0

lista do curso onde em o primeiro a chegar e o último a sair,
isso quando não dormia por e de manhã roubava leite nas
padarias pam substituir o café do RU.

Jogou umas 50 peladinhas no canlpinho da UFV e
por decepção nenhum gol conseguiu marcar.

No alojamento além de livros, tinha sempn uma
cadiaciliha pam nwber os amigos. Gostava também de
conta aos amigos durante a cachacinha sobre as histórias da
fazenda chegando ao ponto de dizer que tinha um Bigorüico

TECNÓLOGOSEMLATICÍNIOS
DuraiÉe o curso, Jussam nunca âeqüentou todas

as festinhas. A única bêsta que ela üoi, tomou todas que pulou
ajanela para ir embom.

O que ela gostava mesmo em de fazer a ponte
aérea Ponte Nova - Vitória - ES para encontra o Roberto
Mauto.

levava
Fomtmdos

seus
Sempre 6oi muito estudiosa,

lembretes para u provas.
amigas Cláudia e

mas mesmo
Na cetvelada de

assim npecializado em Game de cavalo portanto recebeu o nome de
especialista de Games, ao invés de leite.

Costuthava também fazer compms no RU. desde o

Jesus. Foi no Amor e Poda deste mesmo Jesus que ele pôde
experimentar um pouquinho do céu aqui nla tetra e
transbordou este Amor marcando de Forma inesqunível a
vida das pessoas que o c«erram

Continue sempre assim, amamos você !

mamvilha achou que caveja em água e en#onamm o caneco.
Conclusão: saíram todas sujas de bafio de tanto cair.

/\na Cristina, 0 trio

Adenílson Abranch« Montelro
(Bíanchão, Muzenga, Orgia de Taioba, Misgüila)

Juiz, descíamos a você toda a ale©ia que possa
sentir, seja na realização profissional quanto na pessoal. Te
adu usos!

po6ssianal «Ua de acordo como almda, que coMinue tendo
sempK todas as virtudes que também descobrimos durante o
curso pam chega um dia e dize "valeu a pedia!! ". Gostamos
muito de você !

l nandro no mais dwl"nos que sua üdaaíToz até o leite pam reforçar o estômago e animar a estudar

çom sonhos de ser um lande engenheiro, mas pelas
circunstâncias da vida w su citou a ser um TECNOLO(]0
EM LATICINIOS para Fomtar depressa, casar e não ser mais

Este Pratinho nativão, Mirou na uúvetsidade Cláudia, L.eandro, Ruimm.

um a©ânomo desempregado. Durante os anos em que viveu
na universidade aumentou muito o seu paüünõnio, com uma
bicicletinha azul que não aguentaria nem mais um semesüe e

Endereço: Rua Games Bart)osa, 581
Cidade: Viçosa - MG CEP 36570-000
Fine: (031)891-3500
Aniversário: 17/04

End«eço: Rua Lago da Matriz, S, Oratórios
Cidade: Ponte Nova - MG CEP 35430-000
Fode: 881-3951

Ruimu', Jussma.

Endereço: Rua Dr. Paulo Salvo, 172
Cidade: Ptnidente Juscelino - MG CEP: 35797-000
Fow: (038) 724-1249

um
deixou de Cozer surpreendente sucesso enfie as gatinhas, que
ficaram enlouquecidas com a apresentação que o consapou
como um dos melhores cantores de RAP da ngião de Viçosa
O sucesso rompeu as 6onteiras a ponto de garotas de Pauta
Cândido implorarem um beijo na boca. Resistindo a todas as

violão. Mesmo com este enonne paüimõnio ele não }

novidades demonstrou sa um grande conservador, voltando
ao seu antigo amor. Consagado jogador de futebol, chegou a
ser um dos primeiros em Viçosa, mas após um apêndice
supurado tomou-se um craque em /mugem & 4çãó e em
Bolinha de Gude.

Seria um lande Tecnólogo se não tivesse
dormido an pé igual cavalo, e assentado
durante 9S% do tempo em que esteve na UFV.

Mesmo
e

lande
cavalo. igual macaco

manteve em
vivendo uma serie

sua capacidade de
de DroDlemas

Amar
ele

conquistando milhares de pessoas, que viram nele um baço de
alta Padoar

110



Márcio dos Santos Lélis
(Lélis, Marzinho, The Flash, Stelelis, XÚ)

Em 1989 chegou ao COLUNI, o Márcio, vindo de
São Miguel do anta, perdido nas Gerais. Foram três anos
so&idos, estudava demais. Quando chegou ao amai do terceiro
ano dão sabia para que iria prestar o \ estibular até que uma
deusa cruzou Q seu caminho, virou sua cabeça e mudou seu
destino'e ele dKidiu s« laticinista. Abraçou a causa e passou
raspando pelo vestibular. Sugeito de soile nem trote levou, no
curso 6ez novos amigos e logo ficou conhecido como LELIS,
repórter do curso. Sabia de tudo que acontecia em todo lugar,
também adorava uma bdulação e seu passatempo pre6êrido
em falar da vida dos outros, tem uma língua! Nas aulas
nunca estava atento, dava algumas viajadas pelas ondas da
imaginação e nas provas não dispensava uma marreta e
algumas olhadas nas provas dos colegas.

Nunca teve uma companhia só, no início vivia
atrás da sua deusa, até que ela 6onnou e se 6oi. Depois passou
a andar com o pessoal de sua turma, tinha até japonesa. No
último ano, depois de uma deve, voltou meio desanimado até
que pintou gente nova, entusiasmou-se novamente e até criou
uma janelinha. Seus estágios sempre foram longe(Goiás,
Paraná). Quando voltava trazia cada história, no último
escreveu até um testamento em homenagem a um colega e por
isso foi chamado de Riobaldo. Adorava assistir um filme no
Espaço Cultura e ler os jamais na bibliotequinha do DCE,
mas quando tinha que arrumar uma desculpa para sumir do
mapa, dizia que tinha que ir para a Fundação, que nunca
passou de uma lande fachada.

N,{árcio, temos a certeza de que a figura exuberante
e o alto astral de sua presença nos fará muita falta, sentiremos
saudades e teremos recordações, mas desçamos-lhe todo
sucesso do mundo. Vai, siga seu destino.

ASS : Seus companheiros ADAM, SILVANA e
MARÇANO.

Luciana de Frestas Ferrelra
(Branca, Bela)

Rnlmnp B. Arnúlo
(Rui Aguas, Zé Colméia, Meninão)

Em abril de 1992, chegou a Viçosa, vinda de uma
pacata cidade do Rio de Janeiro, uma garota branca de cabelo
andado e rostinho angelical, uma espécie legal em síntese.

Veio fazer laticínios. Além de leite e derivados
bebedeiras ficando

Ruimu, nascido na mça de Guamciaba chegou an
Viçosa em 1992 Dam faze Ladcínios.

Sertanejo, Amolwo, Cebeç+
(Alcy Perein da Sil%)

Depamndo com a orimeim do curso (TAL 442)
ficou quase louco e s6 sabia p«gutitar aos colegas : Estudou
muito? Sabe tudo? Vou matar aquela mulher !

Costuma chegar às aulas meio descabelado e

Alcy Pedra da Sitia, caiünido wlgainnxte
como Sentando, saiu da tneüi5pole 'Maúuaçu" cam o soiün
de se tomar Tecnólogo de Laticínios. Quando criança a fileacabou por entender de üestu, farias e

EXPERT em chulap-chulap.
Pessoa cativante entumlou-se com intelectuais e de

Lu passou a ser Branca. Em meio a tudo isso juntou-se aos
eficientes e detonou nas íêstas.

Na Naco topa, nada segurava o pique da carioca,
a não ser o chulap-chulap. Requebrando até em baixo e com
pulinhos que destacavam ela aprontava até.

Disciplinada e exigente, virava cera quando

atmsado, pois costuma trocar o dia pela noite domiindo às
vezes até 23 horas por dia e cochilando uma, mas isso é
devido a uma doença chamada çamo6ijia.

batia em sua cabeça e dizia: "cresce nni fio pm ir pm Sum
Paulo corta cana". De tanto medo de São Paulo não cresceu e
originou esta pequena Bnide ãgiuz Nas bolas vais tan

Gosta tanto do Cruzeiro aue as vezes tenta dar
uma de "Ronaldo", mas quando está jogando nem sabe por
onde a bole corre, só acorda quando a bola sai de campo e ele
correndo atrás a ponto de cair na lagoa ou no asfalto onde
ficou todo empenado.

como pmâissão: pedieiío, calpinteüo, matar de chuiTascari&
servente, encanadu, eldricista, campina, baibmm, SWüiro,
além de ter sido atar e suplente de veludor. Role é tido como
mascote do apartameno 43. O 'pequeno homan" de landes
qualidades tem porém um de6êito: quando toma umas pingas
se transforma no autêntico admirador das mulatas.

É seguidor fiel da doutrinia do poeta e 6llósofo
contemporâneo Cláudio Adio. Cola sua enomle vivência e

atrasavam com ela. Bem humorada, domlia cedo e nove horas
já era meia noite, faz tempo não é Bela?

Jeitinho de gente boa, personalidade marcante,
deixará saudades com certeza. Nós acreditamos que 'você terá

é só para imitar a
Creito.
calado, meninão, costumava olhar as pemas das meninas e
por azar só aquelas que tem "celulose" ao invés de celulite.

Rui, no mais desejamos a você um futuro brilhante
e que seus esforços denso da UFV sejam recompensados em
sua rea]ização profissional e no mais que continue sendo essa

Anda semore ando orla UI'V e quando abre a boca
Magali", ou sda cada a Cráudia, amiga do

que é imlão do Ciáudio. Com essa cua de mal
muita coisa boa pela dente. Pique a mula e boa sorte.

expenência sentimental tomou-se conselheiro dos Gomos da

Endereço: Av. Dom Pedra 11, 2288
Bairro: Porto Real
Cidade: Resende - RJ
Fine: (0243) 53-27S9

Simpático e sempre amigo, sem saber reclama
das discordâncias tem como principal admimdor
companheiro inseparável o prof: Toniiüio Malvadeza(o Tom-
Tom), que de tanto

e

CEP: 27570-000
pessoa humana, elege de comção aberto a todos. Gostamos
mu ito de você.

apr"i'r "a 'mpa-üa
inúmeras vezes sua partida da UFV.

adiou por

Jussara, Luciana, Leandro.

Endereço: Rua São José, 731
Cidade: São Miguel do Anta - MG

Endereço: Rua 2, Baixo Santa Inzia
Cidade: Manhuaçu - MG CEP 36900-000
Fine: (033) 331-2143CEP: 36590-000

Endereço: Rua Marechal Floriano, 29
Cidade: Guaraciaba - MG
Fode: 893-5 161



Alexandre de Goes Jamel
(Xande, Carioca)

Altivo José de Castra
(Luana)

Xande? Quem é esta beterraba? É simplesmente o aluno dos
A, graças à conjunção de certas qualidades: Competência,
Organização, Ligeireza a Assiduidade. Carioca da gema,
quase da coam, chegando na casca-. Eis que surge em Viçosa,
com seus "profundos" conhecimentos do meio íuml e cheio de
entusiasmo. Entusiasmo este muito ajudado por loura.s e
branquinhas. Tímido?! SÓ até enxugar um pouquinho. O
Cetttio de Vivência tem uma lenda de um certo "peixe" muito
estranho que andou nadando nas águas de seu lago, em plena
noite de festa. De modos politicamente corraos, só p«dia a
compostum quando o baRomdtro acusava. Aliás, não perdia só
a compostura, perdia também a bicicleta, o nlógio, o juízo-
perdia alé o rumo de casa: Xande, você está no primeiro?
Terwiro? Primeiro? Ei?! Cadê o segundo?! SÓ não p«dia a
cabeça porque estava presa no pescoço, cqas marcas
denunciavam suas noitadas. Experimentou? Sim, e nada
mudou!! Dançarino habilidoso, teve uma fonte queda
(litemlmente) por lambada. De certa feita, chegou a beijar um
meio-6io com wa parceira, quando tentavam desafiar a força
cenüÍmga. Resultado? Um pé quebrado e muitos ananhões.
Com outm, resolveu testar sua habilidade para jogar boliche,
anemessando-a sobre mesas e cadeiras; um belo strike!
Alérgico, sentiu uma cera dificuldade nas aulas de
Apicultura, Entomologia Básica e Zootécnica, Parasitose,
Forragens, Cálculo, Bio-l 11... Delicado? Em o terror das
vacasl Com apenas uma agulha na mão a seus fortes bmços,
colocava no chão qualquer leiteira, por mais pesada que fosse.
Indeciso, precisava experjinentar todas antes de escolher
Celta família que se cuide. Sorte que não existe uma terceira.
De soíTiso dis«eto e coração mole, ajudava a todos e tocou o
coração do outros três zootecnistas, que seus Gas atearam
Sempre juntos, eram os "quatro mosqueteiros", fieis
çompanheims de estudo, bagunça, almoços, c-. SÓ rebelou-se
quando conheceu um certo baixinho agitado, a quem muito se
apegou. Mas em seu lande coração sempre houve lugar para
todos. A uma pessoa que tramüorma o mundo ao seu redor,
inadiando alegria, honestidade, compromisso, seriedade e
bondade, desdar-lhe sucesso é bobagem. Xande, você é
especial e sentimos orgulho em semlos seus amigos l

Eis que um belo dia, vindo da cidade de Campo Belo com
ponte aérea em Ouro Preto chega à Paereca uma coisa magra
e ceia com codinome de "Luana".
N4enino dotado da are da pelação de saco, qualidade esta
cotüecida pela comunidade universitária. Gosta muito de
desfilar em pelo pam encher o saco da galera, provocar
picolezeiros e ex-alunos isto visto na apto 49 do posirüo; ata
núiiKxv 0024.
Apaixonou-se por uma bela e panda "moçoila". Devida a isto
enâentou sérios problanas com o senhor "Cosmo" B10 240.
A partir dai mudou de profissão e tomou-se garagista de
moto, vulgo "trambiqueiro". Gmoto farte que não perde o
trem das l l.
Durante as férias encon&ou-se com uma bela morena do apto
deâonte ao paisco, os ovos do qual baba até hoje, doce amor
incontrolável.
Na casa nova, tudo "tranquilo", agora preso de novo.
Para fechar com chave de ouro o curso e provar seu amor pela
terrinha e seus autos femininos começou o grande romance
com o admiüvel Rostagio, H.S.(1993).
São as considemções dos grandes e inseparáveis amigos "Piá"
e Ari

ZOOTECNISTAS

Afonso Jorre Sdunolz de Mantos
(nuti, vereador,deputado,bato cor & rosé pão com êpa)

avança linda nascida an Ervátia city, zootecnista nato, san
ficha criminal vereador aos S anos e deputado aos 8. Veio
pam o Coluna em 85 e finalmente à vida universitária an 89.
Grande observador e conhecedor das belezas femininas da
UFV e região, mas sempre fiel a super namorada. Fez grandes
amigos, verdadeiramente inseparáveis com os quais adorava
destilar o veneno contm seus famosos "inimigos moilais", que
eram muitos e variados. Da sua vida em Etvália só se sabe
vagamente das talhas coligações partidárias, das muitas
conjecturas politiquetras...
No final do curso foi radicalmente contm as bogas e os
produtores burros, apesar de su viciado no tal cafezinho e no
tal cigamnho e do produtor burro ser ele mesmo. Tais
atitudes chegaram a assustar os colegas que já não sabiam se
n uma nova platafonna política ou se o amigo havia se
tolBdo pastor protestante; mas não, era apenas o bom e velho
mgo Afo«;.
Valeu camarada, votaremos em você para subir a rampa do
planalto.

Endneço : Rua Prof Carlos Sociais, 09, apto 402
Cidade : Viçosa - MG CEP : 36570-000
Tel : 891 2802
Data de Nascimento : 20/09

Endereço : Rua Andrades Irmãos - 108
Cidade : Ervália - MG CEP : 36555-000
H :{032) 5S4 1 122
Data de Nascimento : 07/01/71

Endereço : R. Tocantins, 90, São Francisco Niterói - RJ
CEP = 24360-280 Tel : (021) 71 1 4140
Data de Nascimento : 09/07/71
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Aula Rendxlgo G&nnSn Cuvnhe
(Boiadeiro, Bóia, Gnanhão da XI,-i'"Pdg)Andréa Alho InBe Martlns

(Deinha, Dedé, Déia, Chãveiriiüio) Veio de Coiiiúo põn Viçosa se8iindo os acatnelhamaüos do
sw avõ. Ao conüário do scu imilo gémeo, senta jogou do
campo e das dii&udas, acompanhou comeu & rodeio
montando em cavalos chuaw. Depois foi pan a capital onde
adquiriu um Gato gau de civilização.
Nos seus primeims dias de Viçou alçou-se no Hotel Rubis,

e pica pau que o batiznam de0
boiadeiro devido aos

Mestiça, a heterozigose levou-a à prKocidade, mas o ganho
de peso e desenvolvimento coipoml nlo fomm signncüivos.
Rapidinha, entrou cedo, saiu logo e enconüou seu amor nos
primeims tempos de utilidade pública. Conseguiu uma
façanha: oficializar a possibilidade dc se faze o curso por
conesponaencia.
Fazia mil coisas ao mesnn tanpo, tentou até bala com
sapatilha de ponta, mas cansou-se e resolveu traem a moto
por uma "gema ambulante".
Fez pandas amigos, dos mais variados géneros. E tão eclética
que, nasceu em um estado, 6oi registrada em outro e se criou
em um taceiro.

Candonga, com profundos conhecimentos rumis, alertou a
todos da possibilidade de galos botaran ovos e aâmlou
categoricamente que canapatos voam. Seu animal prefmdo:

Cantar ela seu hobby predileto, mas por motivos de "corça
maior' deixou o coral que tão bem Ihe 6ez, pam um pouco
mais twde, bem como certas apresentações... Tudo padoável
uma vez que se tmtava de reposição de energias e a
necessidade vital que tinha de sonhar seu s(mho mais lindo...
O estranho é que fazia isso a maior parte do tempo!
Seu objetivo maior na deixar algo de bom e proveitoso para
quem por seu caminho passasse. Pam quem Caz tudo com
tanta dedicação, seriedade, competência( e falta de modéstia )
e que consegue ser a melhor amiga que alguém pode ter, só
existe um resultado: SUCESSO E A FELICIDADES
Andréa, vocêjá vazia falta-. agom, vai fazer muito maisl

aves

A= z'nn:n Zóimn
( Alinha, ADIO, Au de Americana, A Podnosa )

Antõiüo Oaudlo Gnch Maxlbs(Asv«
(N- C8belüd))

Ana Zanap. Zeitlin, cuide em Viçosa desde 88, çom uma
pequena pausa de l aao, isto porque é uma nnnha muito
esübrçada e botam vária as tentativas pam adaptn4e nesta
terra, nns en6m diga a 6omiaturz Zootecnista nlética,
gostou de quase Rido que viu no curso, sendo que no Êmal está
mais enq)oigaa8 com a água e os saem vtvmM neste meio.
Vale ressalta que algumas coisas não se animava em fazer,
como subir no banquinln nas aulas de inseminação, será que
o problema em o banquinho? De personalidade noite, ela
quase não fala(quando está dormindo). Sapeca. Mas acima
dc tudo a culinária en seu corte, vivia disüibuindo aceitas
pela cidade, sendo a mais famosa, "almôndegas com
aboblinh8', que delícia! Qualquer momiação nesta área
coluulte o me«re cuco Anão. Nas 6êstas, era só encontrar um
gamto simpático que atacava de simpatia "üês voltinhas e
uma olhadinha pan a lula". Poderosa! Quase nunca bebia,

copa do mundo de 94 que o diga, o gol do nenê, que nenê?
Esse dia 6oi bnvo, até o Maurício de Matar pintou no pedaço;
a ladeia dos opaúrios ão pouco pam acabar com o Ergo e
chegar na casa das amigas inocentes com o maoh' baço de
onça. Neste úhiino ano desenvolveu seu lado musical, era um

'Você nasceu pam mim, eu nasci pam você... vou te

mas às vezes. 'cuidan de min'(Ana, a insustentável). A

tal

Este é um rapaz que diegou a cidade ainda garoto e aprendeu
lido que a vida pode ensina, ainda mail se catando dc um
lugar como Viçosa No começo de sua caneim estudantil aa
adepto, juntamente com seu fiel escudeiro Ricardo( com ese
sempre saía a caça de Game nova), das loiras ezn 6onna de
ampola, pois aprendeu com ele que "doideim pouca é
bobagem'.
Era conhecido também como "0 Matador" pois não havia
uma matéria cuja prova ou aula ele não matava. Nos
primeiros 4 anos de sua vida académica(oha que foi grande)
nunca conseguiu aimmar namorada na cidade, pois sempre
tinha uma que só via nas férias, até que enconüou o lande
amor da wa vida que se chama Mõnica e por ela se
apaixonou. Com ela, ele descobriu que possuía tino comercial
pam vendas, e começou sua caireim de vendedor na porta no
bandelão, vendendo camisas para tira' um tmco. Chegou até a
venda' camisas nas árias das pmias baianos com a prnença
da sua insqarável esposa. Depois disso, não parou mais de
vender hdo desde biscoitos e outms baguheilas até conservas
de cenouras que enchiam a barriga de s©uus amigos.
Agem é esperar pam ver qual será o destino de sua vida, se
vai ser mexer com porco, galinha, peixe, ou vaca. Isto só o
destino dirá pois nem ele sabe o que quer da vida.

seus üayes exóticos(bda de bico
redondo, cinto de aveia, camisa de tnido, barba de Bes dias e

No inicio o coitado não queria sabe de mulhn, dizia que nlo
precisava delas, pensam só na sua égua lá de porto rico. O
rapaz tiiüu se decepcionado com uma glamour-giH da sua
term. Mas oom o passa do tempo e«c tímido capaz 6oi

aquele boné da nacional de bico tortoeie

de cabeloficando vuherável aos encantos d
caslanno (sua prelêr%aa) , apaixonava-« como égiu(dc
mmhã: de tarde e de noite)

Conheceu uma morena puro sangue árabe(libanesa) pan a
qual dedicou assiduamaite 2,5 anos da sua üda académica.
Alé aitão o capaz erá sério, 6ial, e cumpridor do horário
Dewnido. «e pníodo, Eoi Fi)içado a mudar compldamente
os seus hábitos.

Foi subchefe do como móvel na épou do Raphul. Depois
inauumu o cano-escort-móvel mantendo a linha Viçosa-BH
onde cumpria o papel de papamyo.
Após un» ligeira participação no Globo Rum, seu pa«o se
encheu de mulheíu(novilhos de cabeuin), tornando+ um
gamnhão de hábitos noUmos. Com um

aas iiioi'enas

amargar na minha cama, só vai fazer amor comigo
desmanduva namoros sólidos.

Agora o zootnnista Aulus volto pam o peito rico e o amigo
Boiadeiro deim saudades.

simples olha,

casando, só casando... Oh meu vaqueiro meu pião, conquistou
meu coração, nas mias da paixão, e valeu o boi. E valeu
aninha... mas tirando estas mtas é uma boa menina, estudiosa,
humana, amiga, curiosa(bastante!) etc, etc, etc. Pois é Anão,
com certeza sentiremos muito sua falta e Americana que Ihe
aguarde pois esta estória continua. Valeu Ana!! !
Lojas Americanas, passa lá.

Endneço : SHIN QL 04 c(my. 03 casa 18
Cidade : Brasília - DF CEP : 71 5 10-235
Tel : (061) 577 4148

Endereço : SCLN 109 Bl-D apto 110
Cidade : Bmsília - DF CEP : 71600-000
Tel : 272 2195 Endueço : Rua Estevão Pinto, 637, apto 801, Serra

Cidade : Belo Horizonte - MG CEP : 30220.060

Endereço : Viela Bueno, 53-A, Centro
Cidade : Americana - SP CEP i 13456-000
Te1 : (0194) 622756 / 671 147
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Gllson Cnmsir:o Tubo
(Gilsinho, Baiam, Baianikov)

Esse ãgurinha dngou na Perereca meio assustadinho, e,
tadinho, sua primeira momdia $oi8 famosa pensão do
Menguele, indo cair no porão da Dona Neném, que parecia

(;jade da SUTA Conhalato
(Cid, Bozenga, Amarela, Espodinha)

mais um Zoológico, tanto pelo lugn, quanto pelo animais que
o habitavam. Nesta fase jí tinha roído na gandaia, e as

Be WE!;;!abafar
(Bêre, Bebé, Berê, Beatriz, Berereca, loura decidida)

Gllbeito Montelro de Berros Pinto
(Narizinho, Papo 10, Rei do Cabana)

cachaçadas(hqe constante M sm vidas esbvam apenas
começando. Uma das hesquedvei$ foi quando ao encher a
cam no bar do baixiiüio(Maurício), resolveu subir nas
árvores da Av. Santa Rito e depois donnir no canteiro.
N4estre! Tanto a ensinar e tantas discípulas. Quanta quiseram
passar por seus sábios ensinamentos. Ah! Se os banheiros
falassem... Menina contenham-se! Festeim, era a sensação

Nascida em Santa Rosa(RS), passou pelo Mato Grosso, mas
Viçosa - quase nativa;. só não

Desde o pritneiro dia de UFV, a morena nativa dos olhos cor
do céu. chama a atenção de todos os caloiros e vetuanos
Sempre com um sorriso no rosto, channe e simpatia para dar
e venda, distribui durante 5 anos de garduação iniciativa nos

pelo jeito, se encontrou an Viçosa
esqueceu a valentia "matucha"
Aluna aplicada, convicta de que os quis justiâcam os m;elos
Trocava qualquer prova por um tmbalho, e as
também. l.eitom assídua dos contos da Carochinha, sonhava

Este animal, meio sangue turco(mias características
manifestadas da raça são a excessiva proeminência nasal e
demasiada pão-dumgem), veio das bandas de Recreio,
chegando na grande Viçosa para lazer curtinho em 1987 e
como um bom CDF, tomou-se caloiro no ano seguime
Apesar de cabeludão e estilo faqueiro, este bicho só pensava
em esMdz. fechando a biblioteca todos os dias. Após o
terceiro ano, quando começou a dar uma de fazendeiro, se
empougou pelo negócio, deixando a UFV de lado e voltou
pam a roça.
Depois de algum tempo de trabalho e cachaça, teve de volta
pam a Pereteca dizendo que queria fomlar, mas na verdade é
porque em Recreio nem as barangas o queriam mais.
Ultimamente, até que ele sossegou um pouco, diz até que está
amando(dentista tá caro, né safado?).
Estes são alguns fatos da passagem de um bom colega da
UFV, que esperamos que continue dando bem pela vida a
cora, e com certeza vai dar. Boa sorte cam!
E NÃ0 SE ESQUKÇA DE DAR Pela MENOS UM
rusQuiNnA PRA PRÓS.

adiava
aíàzeres acadêmicose
caçadores
h.menina namomdeim se diz profilnda conhecedora do país,
através dos dilêrentes beijos geográficos vividos, aâtnal de
contas com essa diversidade f)utuante viçosence... Porém foi
um mineiro de Uberlândia, primeiro mundo brasileiro, quem

matenats para os 'espentnnos
das Festas. Fazia shows à parte, mas aiúes em caldeado na
poisa do salão: Proibida a enfiada para menores de 18 anos.
Aluno aplicado, seu

problema era encontra-lonas salas de aula0

não!

encontra seu píülcipe encantado. O problema

sozinha a

sempre aa
convencê-lo a ir ao Mato Grosso. SÓ que com ela, a história se
inveje: ela b(ája um príncipe, cite vim sapo(apaixonar,
dificilmente... êta comção vagabundo!) Cabeludos do MT,
cuidem-sel Como autêntim mato©ossense, é boa de bafo
Cinco quilos de anoz é quase que razoável para passa

Fora os ovos com arroz no café da manhã.

exemplar,
Participativo, ingessou nos meios acadêmiços e importante
ficou. Influentíssimo, amigo das mais altas entidades do
departamento. Com sua tala mansa, fez doma alguns nas
reuniões. Quando colocava o bmço sobe a cabeça, era
indicativo de que iria fHw. Ai meu Deus, dezassete minutos

Habilidoso como poucos, em ótimo em cirurgias, castmr, sua
npecialidade. O único problema era que não tinha noção de
onde temiinar o aparelho reprodutivo. Intestino salvai-vos!
Com tudo que já 6oi dito, com certeza, ãcarunos com muitas
saudades e, também, conHlant« pam que esta longa jomada
que se inicia seja roleta de êxitos, vitórias, como

comportamento
enconüá-lonas salas

aulas era

conquistou o comção da morena.
Durante diíêrentes progamas culturais do maio estudantil,
'üêstas", gigi foi confundida váHas vezes com uma esponja,

}is absorvia todo o álcool disponível no local. A tal pingan SS

A curiosidade matou a gata com uma faca de descascar cana:
"Jogo Paulino". Canudinhos? Adoro reüiguante! E casacos

em um perigo. Quando não, como naquele aniversário( o
dela própria), depois de abraçar a todos dizendo "obrigado
pelas flores", bodou completamente, no outro dia nãoem Provas'/.

Sorriso gostoso, língua adiada, lembrava nem do bolo que rolou na bêsta.
completamente, outro

A lama aa o
DreSeiiça
Detemlinada como poucos, de um mciocinio rápido e pouca

olhar valenn e marcou

Mas nossa esponyinha teve um papel importante na turma da
200 90, sempre muito simpática e carinhosa com a tumba
em ela quem ajudava organizar as üêstas, chunascos
violadas da turina nos bares.
VALEU Gl!! SENTIREMOS SAUDADES!!

limite

e
paciência, deixou alguns incomodados. Com ela não existe
meio termo. ou é 8 ou é 80.
Muito fiel aos amigos, nonnalmente comprava suas brigas e
quase apanhou por tentar defender um. Ligada a família e
extremamente sensível, chora até com historinhas

Endaeço : Fazenda Sesmaria, Cx Postal 15
Cidade : Recreio - MG CEP : 36740-000

Tel : (032) 441 2248

conquistadas durante a sua vida académica
VALEU CABOCLO!

quadrinhas.
Quem sabe agora não se aninu a voltar para casa ou pam
muito oróximo dela . ai. ail B«enice, você deixará enomles
lembranças. Ficaremos torcendo pelo seu sucesso, felicidade e
prosperidade. Valeu, Bêre! yes!
Sei que não é de pmxe, a pmpna pessoa escrever na sua

se

chora

Endereço : Pça. Silviano Brandão, 170, apto 05
Cidade : Viçosa - MG CEP : 36570-000
Tel : 891 2224

Endereço : Rua Mana Quitéria, 288, Centro
Cidade : Guanambi - BA CEP : 46430-000
Tel : (073) 451 2748
Data de Nascimento : 29/04/69

f

Sei que não é de pmxe,
bio©aüía, mas não poderia perder esta oportunidade de
registou todo o carinho que tenho por duas pessoas muito
especiais - meus pais- Quero agradecer ao Senhor Remi e
minha mãe querida Celita pela oportunidade que me deram de

osa
me formar, de crescer como pessoa. E gostaria de não

oportunidade, como tambémaaadecer
instmmentos que deram pam que isto fosse possível, e mais
ainda gostaria de aaadeca por trem acreditado em mim.
Tentarei retribuir à altura, mesmo sabendo que não é possível,
como posso retribuir minha própHa existência? A eles, mais
que ninguém, ofereço esta conquistam

meios

Endereço : Rua Guaiçara, 821
Cidade : Jaziam - MT CEP
Tel : (06S) 461 1592

78820-000
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Lldla Ferldxz n::====e

Diretamm
catpua e

de Caran@. pan o !«o ü) mundo, Lidia, a
úneüa dngou mi Viç«8 pna toma uns

Desde que chegoib Lili CaiabinB - P4, Bóia i caça. de uma
boca pam bdÜn, saído qie « aiiÚsse alba d8 nlo faze
objeção, bdÜava toda.
Den@ vária pswdânimos o qn mais Boda é de ser diõmBd&
de Lidia Mana, 'in natun'.
Cobiçada por várias gúiiüKB às vezes se núia rdeitõd8 por
eln, aí ela saia com qualquer im, de pleânencia qian tida
ouvido dc penico, pan ouvir nin laaúrin. la alé um bu
pam tomar uma cervcUa e acabüw üinaido umB caixa e s8i8
de lá dwnando umbu de itni lato. Pn guiar no di8 se8iiiM
ela estava passando mau B pedia a vizldn pn aplicar un»
myeçao, quando não ll)aíecia chornido na jaula contudo
sempre uma despeça amorosa A vizitü» nnpn âcava
confira, -üo sabia mds p'r q"m chmw, ü tü«lto &ltinho
que eldstia na üea.
Sócia da Telemig, Lídio Mana passava Imãs falando ao
telefone, adivinl» com quem? liõgieo quc com uo 8Rtinho,
lógico.
Como autêntica Zoo-girl, ela não anda de õnibus, só de
cairão. Ela recebeu vários convües pam coiüiecer diversos
lugares, mas não Foi a nenhum Nan de cavalo ele anda. Na
Emenda só se locomove de automóvel do ann.
Após toda sua vida academia ela clngw a comlusão de que
Gente! Esse negócio de cnvda é aÊüdisíaco nKsmo'. Agora

vai iniciar uma vida nova, a de pós-graduanda, para de6mdn
a tese da cerveja a&odisíaca, onde cona testemunha vai
utilizar vários Bainhas, no Tição(E)qnimento 1), no Leão
(E){p. ]]), e em outros boxes pan comluir suta tese.

Jogo OtacHo da RocbR Mda
(Joa)

Jniia-a Volk Dessaune
(Ju, Jqu, July, Somso, Espmyão, Baixinha,(hm, Jujuba,

CoM Gtaiü)
Joaõ?... Otacílio?... Ou Joga?

Na verdade twe scu apelido ri:gisüado cano nome, pois
niBiém o conlncia por Jogo Otacílio.
Vindo lá da terra do "NORDESTE'-. de Minas, São Jogo que
de Evangelista não tem nada, surge um 'JOCA'.
Em 1987 chegou na teta lxometidz Como na maioria dos
casos passou por longas histórias
soiüiada UFV.
Muito estudioso, como todos os alunos do curtinho Equipe,
não pedia uma rodada de buraco ou até mesmo troco com os
amigos. Gmoro bom de galgo!! Nenhuma 6êstajunina, no mês
de maio, ficava sem as canjicas e as famosas banana verde
cita. Bom de dança como é, nem as enchentes da "Paereca'
ou a falta de local ida aüapalhar os Inesquecíveis Reveillons
que duravam até as 8 da matina
Em Viçosa, conhecia "Deus e o Mundo', podendo até chegar
a um jugo político, o que não impediu que em 1989 atingisse
seu lande sonho! !
Aluno "nonnal" da "Ante do Bem Criar" movia a UFV inteim

Num acesso de loucura, abaiüonai o lar, a praia, o amor e os
cavalos, pam vir cair üiüo da Pneieca City, onde sentia-se
sufocar por está rodeada de abas montaiüas. Extrelnamaxte
Pancinha, nas êste fazia questão da companhia de wa
Wa de Vodka Com o seu primeüo amor viçosaise,
chegou a causa inveja no mail«, mas encontrou um
Monstrinho Kmck an suas viagais e que passou a rebelar a
sua presença na Hidit Sociely da zootecnia. Passando desta
fase, voltou a âequentar assiduamente a 290, fundando então
o Trio EspmUa, especializado m oqanização e realização de
chutTascos e 6êstu, onde fada questão de levar seu violão,
pelo seu vasto repertóriode 4 ou 5 músicas, o qual não mudou
até hoje. Com a chegada do Juba Bala, nada mais a segurou,
nem os quebra-molas. Uma das mais tmpottantes atletas da
zootecnia, marcou presença durante três anos seguidos no
JUZ, onde se especializou em testa sabão em pó, chegando a
rodar mais de 3000 Km de carro só para representar Viçosa.
Apesar de sempre momr com veterinárias , nunca abandonou
a paixão pela zootecnia( e pela pinga).
Valeu Jujul A 290 não seria a mesma sem voçêl Que o seu
filturo seja lindo!! !

antes de aitrar na tão

Juan Rachid P. Maluf

Quando entrar setembro
E a boa nova entrar nos campos
Quero ver brotar o pndão
Onde a gente plantou juntos outra vez
Já sonhamosjuntos semeando nas canções do vento
Quero ver crescer nossa voz
No que falta sonhar
Já choramos muitoe algo mais... pam conseguir aprovação nas disciplinas do

básico.
Nunca tinha tempo, em aluno que razia mais provas na UFV.
Mas isso não o impedia de fazer suas "RÁPIDAS" visitas aos

Nluitas se perderam no caminho
Mesmo assim não custa inventar uma nova canção
Que venha nos trazer sol de primavera
Abre as janelas do meu peito
A lição sabemos de cor, só nos resta aprender.

BETO GUEDES
Depois de cansado da república dos Baianos dnidiu juntas-
se aos Paulistas, ou melhor, aos Campineiros. Nestes longos 4

de sua república um local elege, Càmiliar
acolhedor, mas ao 6mal do curso, sua "COR" Falou mais alto e

amigos

e

Endereço : R. Ricardo Pimente1, 240, Mata da Praia
Cidade : Vitória - ES CEP : 29065-630
Tel : (027) 227 5293
Data de Nascimento : 23/04/72

Endereço : Rua Santos Dumont, S4, Rosário
Cidade : Carangola - MG CEP : 36800-000
Te1 : (032) 741 1833
Data de Nascimento : l0/08

/

anos, 6ez

teve que novamente se unir aos Baianos.
Pessoa muito amiga e carinhosa, sempre pronto a ajudar seus
amigos em todos os momentos.
Joga, niguém entra em nossa vida por acaso, e nem as coisas
acontecem por acaso. Nós só precisamos entender o porque
das pessoas a das coisas acontecerem, pois elas tem a nação
de nos transmitir algo que nem sempre

só! !

de nos transmitir algo que nem sempre é o amor. Mas
acabamos amando-as extremamente pelo que elas nos
transmitem e nos deixam.
Pode esta certo que de onde estiver nunca esqueceremos de
você, e que deixará muitas saudades. SEUS AMIGOS.

algo amor

Endereço : Cinco Ilhas - São Pedra do Suaçui
Cidade : São Pedra do Suaçui - MG CEP : 39784-000
Tel : P.S. (033) 431 1461 Data de Nascimento : 24/07
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Roberto Parizzí Caldeira Bxnnt
(Bato, John Lennom, Cúêi, Nervo, Betinho)

E Lennom não moveu!! Em 88. vindo do "inüemo" da cidade
lande para o colégio Equipe, surge em Viciosa um menino
boMtinho um menino bonitinho mas mentira;o(não bebo, não
hmo, não hmo, não trapo). Pensões e banacões depois, surge
a LUA CHEIA 11, adotamm o menino. Frequentador assíduo
do tmiler e DCE piscina, logo perdeu a virgindade descobriu
a maldade e não em encontrado em casa e muito menos na
Universidade. Em seus empreendimentos notumos tinha
alguns sócios com os quais negociavam sempre o mesmo
"gado'. Entretanto, o gMoto Maggi, Ha Q único que tinha
"cocoricó" - seu puleiro vivia lotado - e sua Caravan em o
abatedouro pre6êrido, que o diga a lzabela!! Filhinho virado,
não faltava em sua bagagem o "tmininguizinho vede de
viagem". Estrelando em Diamantina, ficou famoso pelo "Aii
bctooó!!!!". Iniciou sua carteira de trilheiro desfilando
triunfmMente sua pipoquete pelas ruas da paereca às 23:47
de um domingo. Enfie baços e ftaturas «a o terror dos
ciclistas da cidade e a alegra da galera da FULL M00N, que
ficava da varanda apreciando seus shows de grátis no fundo
do quintal. Rapaz competente, sempre competia mas não
ganhava nenhum enduto. Em outros carnavais, novamente em
Diamantina, foi lagar e voltou laçado. Legou da "ganzepada'
e resolveu se formar, fazendo mais de 50 créditos por
semestre. Sempre elegante, ganhou um concurso prega com
sua namorada a tim colo, recebendo um pinguim de geladeim
como prêmio. No último ano, se destacava pela pagação de
mica no relatório e pela chapação no PVA atrapalh;ando as
aulas. E se alguém tem alguma dúvida, ele responde:

Oi aqui bobo, é ieu mêssl111

Manoel Lado Ponta Morais

l.ndsno Gulmarües Slinão
(laia Doidão, Tonta. Ex-Cabeludo, Cação de Três Manas)

Em 1984 aponta em Viçosa, proveniente de São José do
Goiabal. onde pemiaiKce aü 1994, tendo neste intervalo o
segundo gau(COLUNI e Equipe) e o t«iro gau an
Zootectua.

Renamo lanhu
(Rê, Renatinho, Picolé, Xuxuzinho, Pirandinha, Toco,

Inhame, Doidão)
laia vivia 'numa boa" lá em Ubrelândia quando Ihe bateu a
vontade de fizer Zootecnia, pu isso não demuou a vir
aqui em Viçosa
Dado de umü voz patear, o Tonka em o roqueiro do lugw,
tocava toda do RABI Sdxas e dKgou até a incorporar o Ben
Ja:, pricipalilnite quando tomava umas pingas ou então
auaiHO...
Depois qK passou a morar tus altuíw, entre os ótfàos, pirou
de vez, deixou o cabelo cresc« e começou a gostar de
Robcíto gados, de qualquer maneira o Tonka sanpre foi um
cam rebelde. Mas 6oi em Viçosa que sua vida AMARELOU.
E AMARELOU pm valer(até hoje!).
Como grande realização apnmorou uma técnica indígena de
pesca de piiambeba no Rio São Fmncisco, tinha como isca
apenas l minhoca(que $oi diminuindo a cada pescaria-.), daí

apelido CAPÃO. Participou também do caso do
arrombamento e üoi autor do bilhete "cuida dele que ele tá
mal. Ele mandou e Dois alTombrêmos'
O rústico, como também é conhecido por alguns, pois nunca
admitiu a possibilidade de machucar um fio de cabelo mas üoi
numjogo de básquete que quebrou o lindo pezão("tudo por l
toco"). coisa de florzinha.

0

Bom minério, daqueles que não olha e sim espia sobre os
óculos, calmo e dteio de histórias pam contar, em sua vida
universitária sempe residiu no 49, onde eez muitos amigos e

Chegou an Viçosa depois de muito andar pelo Brasil à cora,
encontrando desde cedo uma mineirinha e alguns copanheiíos
de viola e pinga, sendo expulso de alguns bares e üKhando
outros. Nosso mais nobre representante do C.A, üoi
responsável pelos melhores murais do PVA(com direito a
caituns e odo mais). Vivia convidandoa tunna pam "tomar
cervda e tocar violão" no meio de qualqua aula. Eram deles
os desenhos e recadinhos no canto da lousa, inclusive colou o
emblema da 290. Pessoa de mente inventista, nunca precisou
beb« pam começar a viajar, além de sempre dar um jehi1lho
em qualquer coisa, de prof«ência eletrõnica. O principal
curto-circuito de sua vida universitária foi contrabandeada do
Paraguay e o choque foi tão intenso que ainda não conseguiu
desgrudm. Com a sua tranquilidade incompmável(dava até
nos nervos), conseguia ser amigo das pessoas mais diluentes
possíveis, inclusive dos inimigos. Companheiro inseparável de
toda as bebedeiras, em Ga do conhaque e da pinga dos quais
não largou até hoje, inclusive especialista em anombar a
porta dos amigos mais bêbados do que ele. Rê, a 290 não será
a mesma sem você. Boa sorte daqui em diante.

acendeu muitas coisas sobre a vida.
Foi o mentor oficial da pesca do pato com milho no anzol e
sempre visitava os pomares da UFV pam "inspecionar
qualidade das lutas da época, tarefa esta que fazia com muito
gosto. Também em âequentador assíduo da beira todos ós
sábados mesmo que às vezes Fosse pam não comprar nada,

a

mas ele estava lá
Em sua bicicleta conheceu as diversas cidades da redondeza.
Celta vez, junto com colegas, chegnam em um bar de uma
cidade-vizinha, e após matarem a sêde e se diveRirem jogando

sinuca, descobriram que niguém tinhaumas partidas de
levado duüKtro.
Ocupava posto de honra no balcão do 49, onde junto com
companheiros, esvaziou litros(tonéis) de cana ouvindo
música sertaneja, filmando cigano, citando torresmo,

discorria alguma história(estõha?) sua ou deenquanto
seítanqa,

ouros.

O passado muitos não lembmm mas o fixturo com cettza será
brilhante, afinal dono de uma íwa inteligência.
SENTIREMOS SAIIDADES, TONKINHA!! ZO0 90

E nosso Manoel, quantas folhas não seriam necessánas pam
contar os teus causos. Endaeço : Av. E , 4, CMM

Cidade : Três Manas - MG CEP : 39205-000

Tel : (038) 754 1389Endereço : Rua Ascensão, 99, Censo
Cidade : São rosé do Goiabal - MG CEP : 35986-000
Tel : (031) 8S8 5153

End«eço : R Ajmin
Gutierrez
Cidade : Belo Horízome
Tel : 337 2137

Ti idé, 562, apto 701

Endereço : Pça. Cícao Macedo, 63, Apto 1300, CEDRO
Cidade : Uberlândia - MG CEP : 38401 -0 13
Tel : (034) 234 9886

MG CEP : 30430-150
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Slmone Gonçalvn
(Màe, Simon, Simoninha, Baixinha, 1)

Caloum de 87, já diegou e 6oi logo procurando moradia an
casa de "fàmilia', cujo nome em Canarinho. Sendo nleitada
nesse "respeitado" lugar, acabou indo pamr numa igeja de
cientes. Paul? Nem Pensar. Mas que maldade, han! SÓ
porque ela tinha um "ótimo" bom gosto pam vestir? Logo no
wgundo ano, rewbeu o nulo de l»evidente da C.C.C.
(Comissão de Caça aos Calouros). Não podia vn um calouro,
que logojá ia a wa "caça'. Fundador da Rqública "Recanto
das Purezas"! Será que pelo menos seu tnriz e sua orélhinha
ainda são puros? Há conUovérsias! Como predicativos, é
super inda! mostrou muitas vezes seu lado escorpiano e de
seipmte para quem se qu« ollnsse com olhar meio toi'to pam
sua imiãzinha "Marram'. Além disso é muito pão-dum, Sobre
gritos e protestos, ela acha que isso é uma grande mUustiça,
dizendo: "não sou pào-dura, sou apenas económica'! Mulhn
pequena que nasceu pam ser lande! Gmnde $ofoqueim!
Nunca bebia, apesar de adorar um 'dupinha', só pam 6icu
na vigia dos pileque alheios, pam no fiiüro tira proveito. É
6eskim, adoimdo fun um bolinho ou um jantaizinho.
Possuir um cardápio variadíssima: cmyiquinha e opaca amolada
(ou sela nós atolado?). Não podemos esquecer da sua
modéstia, pois todas as vezes era a mama história: Há, não
saiu dojeito que eu queria... Pessoa mística, sempre acreditou
na energia das plantas, tanto que já cansamos de vê-la
tomando banho de sabugo de milho roxo, rosa branca,
calmpicho e outras, sem querer dizer das rezas para Santo
Antõnio todas as terças-6eims. Será pam que? Muito
nológica, adom as perobas. Afinal, nunca vimos uma pessoa
tão cam-de-pau assim! SempK levou muito a sério os velhos
ditados: "os quis justnam se meios" e 'qual não cola não
sai da escola'. E não ia sair nKsmo, né Simoninha. No 6mal
do seu curso foi premiada com uma plaquetinha de
patrünânio público da UFV. AÊuial, ela só levou 8 anos para
concluir um curso que normalmente se Caz em 5. Mas isso
tudo é muito pouco perto de tão boa pessoa que ela é. Grande
amiga, nunca negou ajuda a ninguém Que Deus Ihe dê em
dobro, tudo de bom que você nos deu! Tunas certeza que sua
curta" passagem por Viçosa deixará muitas saudada. Alé

breve

Roda:o Froede Ruppln
( c'-b.p )

Ao invés de seguir o instinto de todo valadaruise, esse menino
resolveu vir pam Viçosa e não pam os EUA ao acabar o
segundo grau, seguindo os passos do seu pai. Calouro ao
estinno 6oi momr no chalé que ficava no aho da maia' ladeira
da cidade, sendo comum vê-lo, juntamente com o Rommel,
maltratando a CGzinha que suava pam subir o moído. Na
primeira semana, ainda com síndmme de calculo burgo. Foi
pagar numa bêsta no Atlético!!!, menor esquecer-. Depois de
ganhar a sua "Mula dieta', rnolveu focar de mono e fonnar
a sua prüneim república, onde em profundamente admirado
pelas suas célebre reflexões: "Esse príncipe Chmln vem lá
da Fmnça pam encher o nosso saco', 'Polaco-. o homem que
vem dos poli-." dentre outms. Lá, além do futebol no final
de semana, começou sua vida social manada pelo

Num aniversário seu, mergulhou numa garrafa de Faísca("a
melhor cuhaça do Brasil') com consequências trágica: deu
vexame com a mulhemda, por pouco não caiu no precipício, e
quase quebrou a pema ao tentar enüu numa bêsta no'Centro
de Vivência: "Negro, alista dai que eu vou dar um KARATt
nesta porta' Amigo inseparável de todas as Naco topes
rulizadas na república Charolês, estava sempre presente com
sua amizade e simpatia. Mas apesm das confissões apiontadas
o garoto tinha também méritos académicos, o seu histórico aa
invejável, pam 6echm uma prova bastava dm uma olhadinha
no XEROX de um bom cademo e a sua cabecinha absorta

Agem o cabeça vai embora deixado saudades e leva os
nossos votos de sucesso na vida profissional. Valeu garoto!!!!

dizia.

tudo

Endereço: R. Dom Modesto Augusto, 195/02,
Coração Eucarístico Belo Horizonte-MG CEP

Tel : (031) 375 3461
30535430

Endereço : R. D. Pedra 11, 804 A
Cidade : Govemador Valadares - MG
Tel : (033) 271 6003

CEP : 35010-090



Mensagem final.

E assim chegar e partir
São só dois lados da mesma viagem
O trem que chega é mesmo trem da partida
A hora do encontro também é despedida
A plataforma desta estação
É a vida desse meu lugar,
É a vida desse meu lugar,
É a vida

Milton Nascimento

Reencontraremos certamente em:

Dezembro de 1999
Dezembro de 2004
Dezembro de 2009
Dezembro de 2014
Dezembro de 2019

cinco anos
dez anos

quinze anos
vinte anos
vinte e cinco anos

118



Impresso nas Oficinas Gráficas da Imprensa Universitária
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

VIÇOSA - MINAS GERAIS


