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APRESENTAÇÃO
A nossa intenção é relatar os fatos vividos por amigos que conviveram e compartilharam conosco de

todos os bons e maus momentos que passamos em Viçosa e na U.F.V.
Cada um de nós tem a sua vida e as suas metas para seguir, mas estaremos sempre juntos através das

lembranças e recordações que este álbum nos trarál Saudadesl

Viçosa, janeiro/89
A Comissão.
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nos incentivaram. A vitória é nossa gratidão. Gratidão porque a vitória é deles. Nos momentos de mestre,
o mais sincero dos amigos, nos momentos de amigo, o mais leal dos mestres.»

Aos nossos pais e a todos aqueles que nos acompanharam, passo a passo, até atingirmos o nosso
obietlvo

Ao Magnífico Reitor Antiõnio Fagundes pela autorização da confecção deste álbum.
À Imprensa Universitária pela cooperação e confecção deste álbum.
À Sociedade brasileira que deposita confiança na nossa conquista.
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AOS NOSSOS PAIS
Se um dia, já homem feito e realizado, sentires que a terra cede a teus pés e que tuas obras desmoro-

naram, que não há ninguém a tua volta para te estender a mão, esquece a tua maturidade, passa para a
tua mocidade, volta a tua infância e balbucia, entre lágrimas e esperanças, as últimas palavras que sem-
pre te restarão na alma:

Minha máe, meu pai, sou-lhes grato.

Rui Barbosa





AOS PAIS AUSENTES
«A tua presença sempre se fará sentir, pois sou a continuidade do teu brilho»





lindos jardins da U.F.V

ADEUS U.F.V.
Hoje partimos, já saudosos de tudo que aqui vivemos e de todos que aqui conhecemos...
Partimos.
De agora em diante, os caminhos se ramificam cada vez mais, como artérias que, saindo do coração,

vão se dividindo em veias, capilares... A U.F.V. é o coração. Os vasos, nossos destinos. N(5s somos o san-
gue, sangue a circular por todo o Brasil, dando-lhe forças para crescer cada vez mais.

Fica aqui, em cada sala de aula, em cada tramado, em cada alojamento, em cada recanto da escola,
um pedaço de nós. Fica aqui uma lembrança inesquecível.

Porém, onde quer que estejamos, estaremos sempre ligados uns aos outros pelo valor mais impor-
tante que daqui levamos: A AMIZADE.
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VIÇOSA (Marzinho)

Viçosa Perereca.
Onde demos muitos saltos em tardes brejosas.
Saltos pro alto, prá dente, prof ares.
Saltos mortais. Saltos vitais.

Viçosa sala fechada, de estudos.
Se extuda nos domingos (mesmo com sol)
Se estuda nas sagradas sextas (mesmo com lua)
Se ferra nas madrugadas (mesmo de inverno)

Viçosa panela de misturas.
Rancheira com rock and rali.
Mistura de sotaques
Mistura de farinhas
(Jail Tchêl X.entesa PÕ, meus
Mistura de sabores

Melão.com rapadura
Coca-cola com agrião

Como era duro estudar com a gata ao lado.
Estudos de física elétrica. A gata elet.rezando
Positivo at.rã negativo.
Cargas de sinal (miau) contrário...
Mi (alta voltagem)
O povo unidos
O povo na rua.
Nas-ruas nossos vinte e poucos anos=Viçosos
Nossa vontade messiânica de mudar. Mudar o mundo. Viramundo
Nas ruas nossa mocidade. Nessa cidade, nossa alta tensãol

Viçosa meu corcel de galopar
Canossel de I'licolopar
Mesa de estudar

Viçosa mesa de bar.
Cachaça com pipoca
Cachaça. Páo integral com pato
Em volt,a da mesa
Bocas-vennelhas
Vermelhos olhos

Quantas vezes nosso coração foi transportado
Ein' envelopes'nos magotes-da-Ee'rq'
Quantos jantares pães com ovos?
A gema amarela tingindo os joelhos-jeans
Quantas raias de ciranda? Roda na cariocca
Roda na paulista. Idéias girando.:
Quanto moía nas paredesl Basidiomiceteso
Idéias moradas nas aulas modorrentas...

Viçosa hora de ir.
Roupas dobradas. Carona marcada.
O porre de despedida. E hora de ir.
O. coração de estudante salta, pula, salta
Coração Perereca.



NOSSAS DESPEDIDAS
Vaga quem vai. Quem bica vaga. Nas lembranças nos encontraremos, se na realidade não for possível
O importante é que já conjugamos a existência num mesmo tempo.

Sheik
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Os nossos churrascos JAMBALAYA l 111 Oia nóis aí traveizlll
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Passeata ? ? ? Karaokê
à vigilância

da reitoria ???

O que será???



Vizinhos do Reitor
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HOMENAGEM: RAFAEL E ROSANE

«O tempo é de crer, muito embora haja tanto descrédito.
O tempo é de luta, muito embora não existam vitórias.
O tempo é de construir, reformular, criar, adequar e sobretudo exteriorizar.
E nosso tempo, no instante em que damos vida ao que deve ser vivido.»
Rafael e Rosane, vocês foram peças de um jogo trabalhoso, as quais fizeram muita íàlta nas nossas

jogadasl
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Ailt;on Bezerra da Salva
Alma' Casais Costa
Alvimar Fernando da Salva Júnior
Ana Angélica Diniz
Ana Márcia M. Ladeira
Ana Malta de O. Carneiro
Antõnio de Pádua Gomes Barbosa
Ary Ferreiro Júnior
Celeide Pereira
Cláudia Côrtes Peneira
Cláudio Henrique da Silvo
Edmundo Q. Santos
Edson Luíz Nunes
Elton lbrahim Soarem
Fausto Guimarães Peneira Filho
Fehciano Bottino
Flávia Souza Limo
Frederico Souzalima Coldoncelle Franco
Heloisa Zannom Briga
l\heteí'liíbeird
lvo Boschi Filho

Jogo Batista Esteves Pelúzio
Maicello Cláudio de Oliveira Bonülm
Mana Aparecida Viana da Sirva
Mana Concepção de Oliveira
Marília N. R. Lorentz
Maruska Pereira de Almeida
Macio Figueiredo
Paulo Fernando Biassati Alvarenga
Paulo R,ogério Rolam Prestes
Regida Mana Salva Viegas
Reinando A. Vieira Rubim
Ricardo Silveira Marfins
Ricardo'T:'Batista
R.omualdo Viegas Fiuza
Rosângela Helena Loschi
Rosane Rodrigues de Oliveira
Saad Untar
Sérgio KI. Hirama
Sõnia A. Lopes Vieira
'rânia'drFátima'luva
Ténia Luiz de Almeida
Teima Machado de Oliveira

«O nosso perdão àqueles que, por motivos alheios à nossa vontade, náo nos compreenderam, ou não se
fizeram compreender.»
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JOSÉ REINAM.ID LlbU
(Tané)

Em 14/10/57 Zé Balbino.e IVanda recebiam can orgulho .e siii4)aba, a dádiva de
Deus através de lzn bebê que receberia o nane dé JOSÉ IREINÀLIX) LIMO. cxl To-
mo,.cano o ccKlhecelnos hoje. Benditos é o fl"utg entre as mulheres , são quatro
irmãs, nana fi.la de 5.filhos do casal. l-hs, Zé Re=inaldo, jã crescidillhd, so-
bressaia cml as peripecias qug alçava. Flcunenguista dos mais chatos, mas de
fato e de direi.to, não abre mão de \ma czuüisa venmlha e preta, de n9 lO.
Era o rei das peladas no antigo czunpo da maquina de café,' ã beira linha.(bn-
tloavante.dos que incanodavan tma defesa, estaria hoje ccmvocado para a selo
ção canarinho, ,todos certeza. .. Mas , ele não quis dai' mü.ta bola..para.a bolae tomou jeito de começar a trabalhar. Trocou o campo pelo escritÓI.io de con-
tabilidade do Maurício, e aí, foi em frente. DaÍ, não demorou nada. lá esta-
va ele na fila para prestar caicurso a :fim de trabalhar na U.F.V. Não deu ou
tra, fai aprovado e an.01/07/77 ! ingressou coiin $iuiliar Admüústrativo nã
Dali. O Tané tinha tambãn o apelido ãe Astronauta e, coincidência ou não, s6
stü)iu na vida, quando alcançou o .posto de chefia na Instituição. Mas ele club
ria esquentar os bancos de sa].a de.aula da U.F.V. . .n
Bn 1979,.vai ele fazer o vestibular. Adivinhem no que deu... pois é, passou
em Administração.. Trabalhando e estudando, can esforço e dedit:ação, ele adia
va até lm tens)indo para o lazer. Foi nessa ainda de cui.dar de un futebolzí:
nho, lã pus bandas do Paraíso, que ccalheceu a Rosely, e se apaixonou. Ficou
tão anarrado no laço do cupido que não deu outra. Casou-se com ela. Hoje o
casal tem 3 filhos lindos que são: Natãlia, 4 anos, Renan, 2 anos e 'Rzunon
can 7 meses de idade. E o Tolné caitinua seus estudos. Encarando com serieda-
de, ele leva vantagem em quase todas as matérias, pois sÓ reclama de um tal
de Calculo l que dizem ser o bicho-papão da U.F.V. , mas ele esta escondendo
leite sabemos que é modéstia... Tudo isto teve lm motivo, lzn incentivo for-
te', 12n .apoio iJtÇ)ortante: o annr e o carinho de sua querida lü@E. Toda esta
trajetõria brilhante estava reservada para ser oferecida ã giiã baE , mas Deus
a chamou antes, tirando-lhe esta alegria, ãs vésperas das comemorações de co
lação de grau.
Força, Reinaldo, pois o destino costuma ser imsmo .cruel e ingrato com muita
gente .e com você ele afinou assim, Dona WmA, esta presente an sua festasim,
mas lã do céu.
Isto Ihe cai. cano tzn prémio, pois foi sabendo que você venceria mais \ma ba-talha difícil. A saudade dela vai servir de abre-alas em sua vida e. lã do
céu, junto de Ilhas,: ela.está sor'rindo, contente de vçr que seu esforço .aquina terra de criar a família. esta sendo coroada de êxito com a sua üitóría.
TOME

JOSÉ EDUAIUO (ESTA
(Diõu , Inchado)

$(ú. .e:

CLAUD10 HENRIQUE DA SILVO
(Clauüo, Urra L.eve) Bem no

altamente
DlõU: não

0
inl'cio do ano de 1981, a U.F.V. . recebia lm

estranho. Un jovem de viço e valor
o DIÕU (Mequenrrou) ,. mas o DIÕU (tro

as nonnas da Administração de Empresas.

corPO
grande

rmmdo)Bn 11984 a cidade
U}F.V:
mente

0de cara
Na academia .

.tébeé«:dos colegas.
Entre .palavras e fitos , esteve presente
licor: como: Leão Antigo , Bola Branca,
Ti5t+ég, Tê ê Gê, Bar do Jacinto da
etc..p''em movimentos políticos como
DCEZAltemativa.
'À":lií%hca(SP) fez
déhdó!:badulaques tipo: roupa ''Jeans
t)ra nülherada etc
.üiéàs de muariano

de Passos-MG cedeu
rapaz partiu pra

conquistou a

Claudio Henrique ã
essa de viver intensa

admiração dos professo:
a cursar
Macho- :irrequieto ebnamorador ,'logo uniu-se a» umann esposa
jovem (l\latia de Lourdes) , satisfazendo-lhe a aventura de
ser pai(Alexandre, Walisson e Jaqueline) , mas isso não
foi o suficiente para abrandar o seu valor.
Nativaço da gema, funcionário da U.F.V. , chefe ide faní-
lia, estudante e mais ainda; bata amigo, grande jogador
de futebol (lk LÍBIA) nas pelada-nhas da Vila Araújo, cam-
peão de truco e purrinha (Barzinho Cambalacho) .
Boca-de-gole inveterado , de onde recebeu o alcunho de Pi-
pote de Pinga. Assim é José Eduardo Costa, grande exem-
plar da raça brasileira que de pulinho em pulinho vai ca-
da vez mais chegando perto do jeitinho Nacional.
Endereço para correspondência: Rua São José-Viçosa/MG ,mas

biroscas

ein movimentos etí
Adega, : Zona SulT

Rodoviária.. etc
Académico Mm .(lbntro

regulares viagens , que financiava ven-
Artesanato , Batons

poeta:na autogestão
àlêh"da politica , lma
poi' :tanto tempo ,
PSn o biografado é
Quem disse que pobre

e

9

ccxn prosa utópico/pós-moderna
numa sociedade mais humana.
paixão: a Sandrinha que o

agora o terá sempre perto

que a
e para

esperou
chegando perto do

para correspondência:
para encantrã-lo é necessário percorrer todas as
da cidade , seguindo sempre o cheiro do álcool.
Na esperança de que os Alcoólicos »nõnimos
zem o seu caminho. sucesso e felicidades.

autor da célebl'e (ê inédita)
não bebecelveJ a

frase :

ENDEREÇO: Rua Cel. Jogo Lourenço, 191
Bairro Coimb ras
Passos - MG

caminho .
brevemente cru

ENDEREÇO RLm São José
Viçosa - MG

77 HNOEmÇO Rua Marly Azevedo, 70
36570 - Viçosa - MG
Tel . : 891-2826



(Q!#m,(áta)
lesar ü: ser nativo, wio ]ã do Paraíso .de p&:-sio-digo
e'de cala na Ho, nas não para pregar e site para esülür
e se fb;nar na EÉço]a(U.ÉV.) .'])ãarw u parco ms al-
caaiçau o sai óíjõtin. wstir a xut4)a pena! ficar pade-
cendo in Padre;' entre --Rs" e d)andaxxs de cãlailos. cai-
seguiu graças a "lhas" e ãs nrretas, pois .Tvza slHueat;ãs -Úsb colegas qe jã tid-n feito as natéMas. EsU'-
dar lnnca fbí sax arte, era dngado n«) n tirar lns
cod)nos e pescar diraite ãs alias.
lbúino dedii:ado n--trá)alar-e aas estudosrPois-pelo--»-
nos tinha lu baa fnDcÉGlcia, isto é, só luta quaai(b ti-
iüia fütebbl na televisão ai Bati:üas para tarar lhas e
outras e p@en cxn os nígos, principal=lte ãs sutas-
fêiras.
lbrun de estatura wdiana, gosta mito de UEa praia,
nas fãz gestão qw seja baíxinlu, porte nativo nao es-
êi.anca, saitir miar. Este caaaxada g e.
ténia de killer iÓ tn p©o, fala uto e.ee !algo:e ver
dado qe ele tm uua biD; Lotação m aproado nl]]»ril. aas
não é llxúto dlegado n fazer transições de pernitas, . ai
:l;ja, ã;'Üzes fica sozilüo ao iJiÚ; & ficar acayaün
ãZ'bão'ãé fm P" nB-s ]«ru e -n. -- '-P'ÜÜ'
qn seja sib Ga. Ten pança de bacana, banitão e g)sto-

Laerte tm can "hd)by" lna boa. única, principalulte a
)eB, sw coq)ositor predileto é o lliltan N?:!iwilo; na
física briga'é Ga de'Afiado Batista, na politica ! seW-
dor do xnlsaunito do lbrnaido G)flor de lbllo. . VascaaJn
e Atletican por sti)ordenação e não por caivicçao.

sm

LÍBIA IE PUXA l.MA
(b)

faRiA JuE nRREiRA aEUD
(Zezé. (l»!hjnha)

Foi bn in frio de julho qle Viçosa receba anis ima habitarte. da fnÍlia Lona, nascax lzlzi.a de Paila Laia.
É na U:F.V. sadia)do ser lma graiüe aMi-
nistraBm; sabre lwax nato a sério sais estudo?. Qia!.
dul.á apresaxtá-selRinâ'io era aq»]ebnsxü)w,-temia, p-
guejam, nas senpn apRsenta'a.Ihs. sn exageros, taü)& sabe @rawreitar a vida, salero
cn paqnra luva. desfila latia nos fins de sanada. .
E seq)re degada xüus "birítas"! in día latia "perdas. a
êabeçai'. aitxou n in st4ier»rcado e saiu corando azeito-
lsto uivo acuitecal até encuitrar João ürlos , a grande
paixão de sua vida. A princípio, era anis u! paqtera: mas
o gato a ca)qlistcKI De«), esta poisando atê an casamen-to. Nn sei se aüialwnte 'sax sadio é ser aàiinistrallola,
agora qe ser üe é seu grande sacho isto ax tenho certe-

Inzia, pelo sal c(H)aiheirísao, pela sala mizade , e por
Vagos sentir saudades, e desejais para você m uxmdo de
felicidades: : - (1)legas.

!

mitra Ihria José. lbu obus: qinitas Ihrias neste inaldo.
lbs esta é eWecial. abra no coração de mata gaita. Ji»
sar de peqtnia, a Zezé não es(nade a .garra e.a esperte-
za, que são suas características anrCantes. Parece lna
fbinjplinhn ntãn] ca.
(leia de ideais. saiu lã d)s "üMsMJüdas", das ban
das de Paga Cãidido para ser esuidante aa Viçosa. ibi.
então, qe de eHbriãa do Galtni passai a ser allma do
axrso de Alilnitos. Não parux por aÍ íncaifbxnadasõ cml
a vida de estudante asaeçw. aaprantar e fai assim. .gw
se esbarrei caa a sua "alba gaba", o Ihülo-naridão.
Hi: paixão. cancFxistaz o coniçm do Roço e transfamKxi-
se na "velhinha". lassas alturas lido se undificou: mz-
dai de axrso, agora ela é estudante de Alninistração e
pintei ayrego no pedaço.(in sais apertos durante g aJr
se, Zezé foi imite twista nas salas de aula o que nao a
prejudicava poxqte taü inn c+acidade incrível de pescar;s i:oiças ntit al;rir e fêdnr ãe olhos. É a sua zuneira.
Baixinha invocada, cmtiinle assim, qe vo(S verá mde
írã parar (você vai Inibe:::).
Büúta Sorte Zezé:

Ria Padre Alvaro C. Borges
Viçosa - bG

70 twiBuEml hn Ãlvaro Gaiveia, 23S
Viçosa - M;



MIAR(DS AWÕNIO DA SIL\U
(arcos , Cavalo)

Na longe Caetanõpolis o casal Carlos e Luz'sa, observando a ''astú-
cia'' do filho mais velho teve lma ideia: 'Vamos para Viçosa alfabe
tizar o Marquinhos'' e em Viçosa, ''desasperado'' e' com as mãos cale:
fadas que nem guerreiro (o solteiro) foi logo arrojando uma namo-
rada e quase que se zunarrou. Após conhecer a 'Turma do Beco'' cane-
ça a ''torrar'' a sua :imagem. A primeira torrada foi causada pelo a-
tropelzunento de tina placa do liqER com a Belina cor de sangue. E lãse foi a Bolina.
lbsnorteado e a pé foi. visto num churrasco ccxn t.lma moça tão baixi-
nha que sõ se via o ''dumaço'' dos cabelos dela .imbaixo dos seus
braço)s. Nas madrugadas da Cabana sempre procurou manter os mesmos
convêm-os' Porém: num desses mcxnentos de ''delz'río alcoólico'' quase
foi v:iolentado por duas conveniadas na Cabana. Fraco, encostou-se
numa pilastra e adonneceu em pé. .. escoltado apenas por lma cadeira
(obrigado garçon). Nuns das suas ''fugas'' lã pelas bandas do sl'tio
do (bico Doido, em certo estante de ''fulgor'', rcxnpeu lma das pare-
des da casa, culpando o pequeno galego. l.ha vez nas famosas festas
do sitia, resolveu dar una donnidinha no banheiro (tentativa frus-
trada de se livrar das fãs) . Ntm ''shot''' do Sayanara - JF, quis su
bir no palco e abraçar as ''meninas'' do pelourinho. Na exposição
foi pego de barbante na mão, no estacionamento, pelo ''allPS''. Cer-
ta vez, após dúzias de louras geladas, comeu lan fr=go inteiro (sc;
sobrou a ossada) e não se lembrou. O mistério só faí desx-enfado
quando o cheque (que pagou o frango) voltou carimbado. Com o dese-
jo de mostrar sua aptidão a(hninistrativa, associou,i-se na Projeto
1; flana que ajudou ''explodir''. Sempre que acontecia tara''torrada
ocorria lm stm:iço do }larcos. Ficava em casa pensando como iria re-
constituir a sua imagem. Estas forem apenas ''entre linhas'' da vida
do bh.ecos em Viçosa.'Esperados que no futuro ele não precise se es
condes nos finais de semana para refazer a imagem. Felicidades õ
sucesso em sua vida profissional.

Alglanltempo atrás a Bahia despachou para Minas tma baiana ''arreta-
díssima'' que se instalou diretamente em Ponte Nova, procurando por
lã:rg) l-diversidade Federal de Viçosa. Clainàndo pela misericórdia
dQS .cantos veio parar an Viçosa. Foi .aí que can seu jei.t:filho alvo
fókaa(f a fez conquistar amizades e até paixões. SiD, sua Salouric:õ
é que diga: Forros, Naco-Lopes, tantas façanhas são difíceis de
emmerã-las. Atordoada can os paqueradores , a bai.ana acabou por
sair:. dê lma paquera ''purpurínada''. Suas histórias eram sempre en-
graçadas , principalmente can seus toques especiais de exageros. O
indo,-e a insegurança víviain pendurados em cada tm dos seus braços.
Sentimental ao extremo, se derretia em lagrimas quando recebia car
taÉ'.'aGóstava muito de cerimónias religiosas e nao se esquecia doÉ
seus santos protetores. Prestativa como era, sempre dava \ma mão-
zinha'àos colegas de curso. Depois de algtanas gozaçoes sobre seu
sutaque abaianado, ela ficou ''vexada'' e aderiu aos costtznes minei-
rost6O tempo foi passando e a baiana fechou os olhos para o diver-
timento e pegou duro nos estudos. (.bmo se sentia solitária, trans-
portava-se para lm mundo fantástico e sonhava com seu príncipe
encantado, até que lin dia ele apareceu e foi sua glória. Batalha-
dora e''esperançosa, sempre arcou com suas responsabilidades. Sendo
assim , conquistou mais amigos e até trabalho. Enfrentou também ba-
talhas fenenhas, mas conseguiu sobreviver. É isso aÍ baiana,
guie-se pela sua própria bússola e você alcançara o que merece.

MÃRCIA }@mlü MBC:ARENFIAS SILVO
(Baiana)

cq

NO%üO (Db©S FE}WANDES
(Nona Correia)

Ingressou na U.F.V. em 1985 como estudante de Administra
çao, se tomando logo no prjmei.ro sementre no maior CDIÍ'
puxa saco'' dos professores e anbromador. Mas , na hora

da prova sempre dava un jeitinho (chegando meia hora mais
cedo e ''provendo'' sua carteira de pequenos leinbretes) .
Com o passar do tenjpo passamos a conhece-lo melhor, e co
mo filho de comerciante , não poderia deixar de ser PÃ(i:
DURO atê mesmo na hora de administrar hipoteticamente.tma
anpresa anotando ccxno política administrativa a conten-
ção de gastos.
Enfim todos os lugares em que passou lã tanbém encontra-
va e]a, o FRE]O DE MÃO, sua namorada. ]3n todas as aulas
ela interranpia, chamando-o , desviando-o do estudo para
dar umas paqueradas no corredor do PVA.

WDEmç0 Praça da Bandeira, 09
4S343 - Jaguaquara - BA

ENDEIUÇO Rua Aimorés
Viçosa - bK;
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iwÉ u(nnp REMO iá'EZ
(l,anzalote)

O dia 19 de julho de 1962 aconteceu algo nlíto iyortaite na.cida-
de de San Salvador, tapita] de E] Sa]vadoi'na AB#íca'(hitra]= no
[ar de [kxla )hría [br(odes de Nervo e do Sr. .rosé Benito }brío
qe cua nata alegria festejarm o nascem)to de sal filho ]aHÉ.V]Üãn'itãiÕ iXiEZ'an mata'BUcidade. mirante o taiqn q= IUM
nnrai aa Sai Salvador foi ua rq)az iiuito baa caq)Optado e..- no
dia 21/02/84, teve a q)artimidade de d»gar an Rio de Jainin) cada
de dito baeta. Coitailínlho dele, pensanra (Fe Vi.çosa ame iria lea
lidar sais estudos fosse inn cidade cano o Rio, nas, qua)do aqui
dngai no dia 23/02/84 percebeu qte. .. tilüu. levado o aiaior üuo e
decepcíaiado quase volta. para sua terra natal. SÕ qw íqi calque!-
Lado pelo coTaça) e hospitalidade dos nativos e acabou ficando. }b!.a,q...ge.

©lt.A nX=RiA a)eS
(Roja)

HHAIID SH)l.ID GALllD
(São Jozge, Indo)

Sãiia

Philogaiino (;ams
agosto de 1966.
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ser
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(;aBS ,
o nade
Alia. . .

nao
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Gins ,
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& iiiã;:;iãõ P'«di'"'"Éu 9'@0 q- q,«H *-ê'"'-+-t'-Pf!:j3ãaw ''SÃC JOH=''.'Foi im grande armo, sõ (!ue nna

costurei.

(b'

e Orotides Rodrígues (;aBS , oito de

Je, graças

nalhaüo sais professores- R)i o grande vencedor dos
ã;ijüus coloridas m Ero'fusão !" : gaMau.S(cinco)
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O REI ]D RISCND. lbs Raialdo im dia se canscRX de ser
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idi.u-se a desen

a pressão das almasbros da XV Acadani.a de Pedantes viu-se soi S

o esforço de S
la o tadinho não saía de casa nosvi

oois. se sentia sozinl)o e can imita saudade da sua
;â)ados e dmiinzos eram os dias de dioradeiras jtaito.ao seu
Rangi, hondurenho que .calheceu no aer(volto do Pmamã e

aios de estudo reli.znente folgando
finais de sanada,

se . o sai OHiaie tm grande al troféus
troféu . Calo

ser a mais neva. ...} .=. po$:a iúe de
ca ve

SUI

Aos
estar par perto.
14 anos veio

doença naezite,
sei se e
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am go
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.eu inatotodos os gringos q)g

Viçosa,
a!)raider

iiDiar can seus iiinaospara
sendo eleito ser

O pl'ilmiro
fonmdo an

exealt iva.
nes obj etivos : cozinhar, pilotar Ente

festivo da época, para sua maior
ficaremos

ai-i'uZ alce ;naaalqtesa, nas para isso precisava dana)stlar capacidade
siaial e se tomara im "espext of the bhrkenting
estudo de cercado de iogurte Viçosa, escava: de .dentes
nnu escolas) e de prefeitãveis. Nessa ocasião
volver una militânZ:ia política consistente e jtmto.a

fracasso,

segurançae partiu para
0

seu prllmzro
seamdo

al'Toz

portada- seu
ela

fói

principalJinnte quando experilinitw.as.cnpirx
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matar
cos-

mmREg) Col. .hmtepec Pje. 3 NÇ 93
Sayapango San SalvadorEI Salvador C.A.,

mDEl:l:ÇO Vila Vicentina, 581
36950 - lpanema - )C
Tel. : 033. 314. 1322

lpanema

wmn:ço: loja Pedlo Arantes, 34
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AEA 19g
ANA MARIA hmTOSO VIANA

Cana, Aninha)
ELIANE APARECIDA GOMES

(Lili , Lula)

Cena 1: Ana chega em casa. Cara triste, de choro. A trio
teza paira no ar.
Cena 2: E aí Alinha, o que foi?
Cena 3: Ana volta-se aos poucos, sanblante pesado e de
repentle.BLÁÁÃ: : : Pura gozação. . . Pois., a Ana que chegou
aqui foi assim, mei.o tünida, angelical, meiga, mas que
escondia un diabo no corpo. É tzn diabinho em fómta de
gente. Atê o característico venmlho corporal aparece na
quelas situações constrangedoras. Isso ficou bemúdanons:
tudo quando foi carregada no colo em pleno refeitório
por lm de seus amigos .
Para tentar manter as aparências se esconde sob uma está
dante exemplar , pertencente ao PET, militante poli'ticã
(PIX) e religiosa porém, da corrente progressista .Sanpre
de vanguarda mínntou república mista na cidade. Nas horas
vagas dessa vida atribulada, dedica-se ao lar, ao bem co
mer e aos passeios -sempre de volta ao lar: gr'fitas e ca-
vernas. Seus antepassados foram exímios pintores : d;ávido
as pinturas rupestres .
Hn relação as conquistas, estas nan se falam, com seu
j eito manso acaba sempre ganhando espaço , avançando fron
teimas e estraçalhando corações .

Eta'' maneirinha difícil :
Resta di.zer que por sua meiguice e por tudo mais,vaí dei
xar muita saudade

Apesar de não gostar de baratas , piolhos-de-cobra e sim
lares, Lili resolveu largar os bichinhos de Ervãlia i
veio cuidar da bicharada de Viçosa, no curso de Biolo-
gia, .surp:e:ndendo .de cara os..mais tenlbro?os professo-res da U.F.V. , desde os seus ''As'' arn calculo até Fisiol(
gia Vegetal chega finalmente ao PET. '
Quando aqui chegou, foi logo revelando sua tendência pol
orientais que Ihe rendeu, nada mais, nada menos, que
''Magrela'', sua inseparável bicicleta alias , a única cor
quem não ti;lha discussões polémicas .
Como toda CDF, logo quis !air de trás das pilhas de li-
vros , sua maior preocupação nas festas é tanar conta do:
bares, e como gosta de tln copo: Sua última viagan a ''San
p!'' que o diga
Nao é sem razão que Li tem tantos apelidos pois, ninguém
escapa de sua ''apelidomania'', nem mesmo seu tênis - (

fofinho''. Li, juntamente com Cais (seu irrnãd) , fonnaraD
uma dupla poética. Suas maiores inspirações se davam nc
dia das mães: '\nãe, como não posso te dar wna poltrona
te dou um vidro de acetona''; ''13 de maio, dia de ale-
gria, para a querida mamãe lona linda bacia'
Lili esta se formando, mas fica an Viçosa, dando conti-
nuidade ã sua intelectualidade e ã sua veia boêmica. En-
trara de cara an un curso de mestrado, conquistando ou-
tros ami.gos e cativando a todos.

ANA MâRIA VIDIGAL CRUZ PANIA(D
(Pasteuzinho 1 , Aninha (1)F)

Decorar, decorar, decorar. . . Anilha decorou durante toda
sua vida estudantil. É daquelas pessoas que tan o dom de
saber com antecedência, tudo o que vai cair na prova. É
una aluna muito aplicada , adora estudar. . . Invariavelmen
te senta na primeira fileira, dizem que ê para bajulài:
os professores, mas eu não acredito nisso: É muito dinâ-
mica e curiosa, mexe em tudo, muitas vezes chega a entra
çalhar o material por pura curiosidade. O defunto da anã
Comia que o diga. É sapo, cérebro, coração, rato, tudo
ela faz, tudo ela quer ver, tudo ela quer matar.
Fora desta intensa dedicação aos estudos fica o marido,
coitado, renegado ao segundo plano. f®s tudo indica que
isto v;ai mudar, agora ela terá mais tempo para dedicar a
ele e a seu cargo de primeira dama do Viçosa Clube. Não
se pode deixar de dizer que Aninha é a mascote da Biolo-
gia, é a mais baixinha e foi õtiina companheira durante
todos estes anos .

0

ENDEREÇO IUa São Sebastião , 82
Pedra Leopoldo - bIG

ENDEREÇO Curso Equipe
Viçosa - bIG

Calçadão Arthur Bemardes ENDEREÇO Rua São José
Eivãlia - MG
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FLÁVIA laMA in SILSn. Cria)O
(Tia Fra, Fhscote) GÍRIA CASAR BONIENaD

(Gigi)(Legou em Viçosa muito comportada, alegre e sorridente,
logo arranjos un cobertor de orelha que durou 4 anos. .e
uns trocados, mas eis que ele se foi, deixando a bicicl!
ta. e ela ficou a ver navios. Qual não foi nossa surpre'
sa 'quando apareceram bilhões de marinheiros querendo re-
mar=em Süas=ãgüãS:'Atmfessor'e'"Magtster-Science''ela

Pra quem não sintoniza com seus ideais ela fica tiririca
da vida: xinga, grita, espeibeia e estonteia. Ela quer o
que sempre teve: H.B.
Pessoa pronta e decidida para tudo, exceto quando se tr!
ta de acordar para as aulas das sete
Super dinâmica, a tia Frá cativou mil coisas, amigas
ainzgas; pessoa que alegra todos os cantos em que pinta,
até mesmo quando entra em banheiro masculino de boîte.
Que vexame
Hoje não se sabe que fim essa história teta, porãn ela
não quer abandonar a Perereca City. Di! que ainda tan
mil (1)ASAS ã fazer.por aqui. O que será?
lbs amigos guardara' saudades e a esperança de que o tun-
po e o espaço sej am vencidos.

atacou

e

MEDIR OLIVEI RA SAN'mS
(O Caçador de ''A'') Desde que aqui chegou em 84, se destacou como boa } al,wia

e estagiária aplicada, mas nunca deixou de falei criti-
cas venenosas a professores menos didãticos . É defensora
dos-.fracos.--opx:iaü.dos- e-dos-professores-inalli.s:tas .
Tem tarnbãn una vocação ''especial'' por Santo Attonio, nao
pode ver ninguém sozinho , que arranj a logo tmasupost.a nZ
morada (não parou nem quando fracassou na tentativa de jg
gar blarquinho nos braços dei Lu) .
Adora uma farra: Nem o maridinho querido CBontempo)e nem
sua cachorrinha Lira conseguireün afasta-la das festinhas
Esta sempre pensando nlzna de animar as 'rbioretmiões'' e
quando chega' com algum chocolate eunarrado , é a primeira
a destrinchã-lo com garfo e faca.
Extreinanente ecolõgii:a , adora qcanipar, subir morros e cg
nliecer lugares ''cabeça''. E de agua nan se fala. Tem sen:
pre lan tanpinho pra curtir a piêcína e fazer seus 1090
(mil) metro)s. Esta sempre acompanhada de sua moto e nao
hesita em põr o pneu na lura, mesno que isso resulte em
queda .
Suas opiniões sempre foram.respeitadas na Biologia:É lma
ótiim t.solução taEnpão'': Além disso, tem.o .coração do ta-
manho de tm'bonde.' Pra não ficar na saudade, aí vai seu
endereço: Caixa Postal 43 - Viçosa, MG.

Como ele próprio diz, é una figura Ímpar. Não há outra
pessoa-na--üxmdo nem-sequer uzn pouco'-parecido-com-ele .Us
ruma tratar as pessoas de uma maneira reservada e poli-
da, com lzn li.nguajar muito fonnal e cheio de rodeios. Lg
vou os estudos muito a sério, recusava qualquer evento
social enquanto houvesse algo para estudar. E o seu lema
sempre foi bem claro: ''não, eu quero aprender, mas o que
eu quero mesmo é tirar A''. E quando o C é ''irranediã-
vel'', o piufessor implicou, a matéria não presta e por
É un sujeito extranamente metódico, nada muda sua rotina
principalmente quando se diz a respeito do seu horário
de alnnço ãs 10 horas 45 minutos. É capaz de perder au-
la, mas jannis dei-xar de almoçar neste horário, e o mais
curioso ainda é que ãs 10 horas 50 minutos ele jã saiu
do Refeitório. No entanto, apesar de toda esta seriedade
jã foi visto andando pelo Calçadão naquele estado an que
qualquer avenida ê estreita demais para passar.
(]om medir não se pode brincar, por isso não esta mais
aqui quem escreveu, mas .apesa11 da sua chatice companhei-
ro, nós gostamos muito de você

ai va].

ENDEREÇO: lüa lldefonso Frossard, 160
Divino - MG
Tel . : 032-7431155



IDALllü TEREZA : DE:AI)LIDA LEI'n
Clda,' Ida Bandida)

MARCÍLIO ' FAGLJnES
(Pala)

TeiJnosa cano un touro , :coração de alto;a bate o pe 'Pquan(]o
não ''qué'' :; Risada estonteante , palavrões horripilantes ,e
nergia contagiantes Para completar a magia , acabou poí
fazer Biologia. Encarou os .roçais , bicicleta :nos lama-
çais: estudos ã luz de lanpiãc}, camtmdongos no porão. De
certo cricti cabra penieta por perto . Nos antigos glossã-
rios encontroxi seu passatempo predileto , desenvolvendo
seus dotes; culinários. Parou lm pouco na periferia, mas
ainda nao era o que ela lqueria. Para se ajeitar,resolveu
aconchegam e sem avisar ia. a festa de:pijaEna sõ pra aba-
Adora un bom ranance; Ida e Henio, :lda e lüdy,.':lda =e
Jogo. Nao injporta oltítulo, o tona e o mesmo: o (lue vale
e curtir a emoção.
Roques encarou, muitas cerejas bebeu e a todos as nessa
cas sobreviveu. No fim de suas andanças foi morar no be=
co de cima, e conviveu can gente muito fina.' Para nãodu'
lma de careta, resolveu criar borboleta. Para ela segui-
da-fei-ra seria feriado nacional, alegria pra maçada em
Em cada fase, lm grande amor; em cada amizade, lm lugar
no coração; e na despedida, saudades de montão.
A Tchulma.

far

gerala

Ele representa a extrenn esquerda do trio (Os Bi.scoito:
de Polvo:lho) . Sujeira malandro, não quer nada com nada €
não esta nan aí. Enroladíssimo, ccxn qle não se pode mar-
car nada, é furo .na certa. Estranho é que academicêunent(
falando ele se dã bem. .(lirte muito a piscina e o hand-
ball, sendo que deste é lm exímio jogador, tendo kit(
parte da LUVE. SÕ tem lma coisa que Ihe tira do sério:(
cisne, mas deixa isto para lã. Vanos falar das flores
que .ele tanto gosta e da Serra do Cipõ, onde ele fez ca-
funé em un sujeito de batina, pensando que se tratava de
uma senhorita. E não é só i.sso, foi o grande herÓI di
turina quando depois de horas de desespero , ele corajosa-
mente consegui.u achar o caminho de volta, e cano ele nui
to convencidamente diz, se não fosse por ele nÓs estarx=
mos iã atê ]toje.
Fias, voltando ao assunto, ele é enrolado, a última que
ele aprontou foi marcar viagem ccan Marquinho para VitÓ.
ria e, an cima da hora, furou. (:cm as mulheres? Sem co.
mentãri.os. No entanto,eJe éboa praça, jã tive uma oportt
nidade incrível de vê-lo ern crise existencial, imagine ,t
blarcilio pensando na vida. Pois é , baiana, então fi.canos
assIM

MAGDALA E . PIMENTA DE BARlmS
(Magui , }hg)

Lh dia chegou na Perereca, caloura, maluca e sapeca.lbs-
lumbrada eqdesvairada , se apaixonou. Chegctl em Passarga-
da, conheceu o Rei. A Perereca a perveteu e veja no que
deu:: quantas noites no boteco, quantas noites mal dormi-
das', mas isso é a sua vida;. Hoje vemos que viveu, e qual
tas bebeu: Sabemos de sua felici.dada. de curtir as andai
dessa cidade. Viçosa, viscosa, viciosa, Õ cidade bem me-
lindrosa. E ela se sente ã toa, e esta (quase) sempre nu
ma boa. Fora as tristezas. as incertezas. ela é mesmosãi
eira nem beira. Para seus amigos foi un prazer, de fato,
foi lm prazer conhece-la. Agora ela esta se folmalndo, e
continua mesmo ê tanando. Que levar a sério que nada,ela
quer mais ê curtir can a maçada, atê de madrugada, NUF.IA
BOA, numa boa cara: ! :

d

ENDEIUÇO Gustavo Sanpaio
Rio de Janeiro

88/1001 Leme
ENDEREÇO: Travessa Espírito Santo , 7S

Diun aluna - MG
Tel . : 0379312110

ENDEREÇO Rua Goiâni.a . 194
bk)ntes Claros -bIG

Jardim Palmeiras



MMCEE jN'IO{IO I,IMA BRAGMÇA
Caiorão)

SllB@ SNqTW FURTADO LIMO
(Mdla, Sihnosa)

Integrante do trio(Os Biscoitos de Polvilho) , represa'

llt'!.ãÉÉu. ii:iàÊ; ?:,;ãi;á."çné-::.;«;je'":.
Nunca faltou ã missa aos daniligos . nwica matara. aula,nxm-
ca praticou cantravenções, pela contra'io. se indigruva
;ji;ando seus artigos canetian tais ates repugnantes.O qle
liã de mais narcmte.m sw ÇHrãtgLÉ t enotpg..E j!!!glPllZ
;;Í:iã;;ia;ã'= se:''iÇ';íMa'T'ii@ a''-"üK,!gl.Bil
los cantos e muitas vezes fazendo bisa cano laia crianç!
elüurrada. Por fim, ele é tm pouco tímido, seu sonho é
conseguir mais lona 'q)ortlmidade , a terceira: ,iuxn lugar
isolado . cãi estrelado e izm barraca para dois= .
b4udando 'de asstmto , b4ãrquinhos foi a una.reunião entre l

$ij.;:.;i!.!P".'á; gãlH,'á:;::.!E=;{,mf': ':$1
tino a sair'. Ern entrevista coletiva no dia seguinte, ela
disse - "A iniciativa foi minha''. Bn entrevista pessoal
ele disse: - ''A iniciativa foi de aiü)os: Gostei,mas. nao
tan nada a ver, foi namoro por lma noite apenas ,você coE
dera isto?'' , .

Quem sou eu para condenar.algema coisa: E alar do maj;s ,
apesar de nunca.ter aánitido , .saípre soube que sou a wü-
ca pat)uo da vida dele. Além da Zoologia ê claro:

ALI(E IE MEIEll:(b
(Princesa) Ela veio de bhiqui. Se lá não era flor que se cheiras:e,

aqui veio dar pano para mangas. Do (DllNI pira a U.F:V.
foi lm pulo , algtms' tropeçou e canbaleios . frutos dos
portes hanêricos qtn tomou.
baça boa taÍ, sino)atiça e meiga até.qle ]he pisan nos %.
lóé, aí ela levanta o dedinho e manda logo tanar no
e :taw glicose-.na.vêiauNas nai.tes dg.beberagaE, se me-
xer caa ela, dã logo lm ataqn apoplético e diz que é. CZ
sada. mãe de família, e cano tal , merece respeito. büs
nÕs sabemos(lue ela sempre seta a companheira que tanto
gostarmos. Se 'falar mal do Flanengo elã. xinga, mas se fa-
lar de orquídea ela saca pra caral.. mba.
Amores twe muitos , mas sanpre achou que un litro de vo4
ka é lm excelente companheiro. lb derradeiro anos traz
una marca proftmda que hoje esta can quase 2 anos, e tan
un par de olhos lindos.
É vista pela escola can seu possante prateado, .e. se pin-
ta un feriado. . Varnun. .. lã vai ela pra terrinha. .
Da U.F.V. vai levar 2 diplomas e imi-tos anigos. Deixara
tanbéín lmitas saudades.
E agora Silvinho, passêunos a bola pra VSlcê. Pra segurar
a vodka e procurar' os óculos perdiElos. Tane conta dela
para nos .

''(B'' já \iu o jeito da Garfield cano é que é?(;eniosa. . ..
(]an repentes de mal-humor , ódio, alipaciência ,8ilodice:
safadeza e Cultas cositas mais . De aui:ros repentes.reste.!
ve iluninar o CEülpus can uaa grande dose de. radiação.Di-
2m'ãs ]Bg lniWw-fbiqwlatÜ ua sobrevivente de
(i)iàúa. . . (Mnaldão?: Hi. hein, nimca owi falar: 1.92m
de pura fomiosura: . . . . ,.

ãl'Êã:Ê;fü;;mss:!'.úm="E,:;;:i:gs:tn
b6nas: cano quieta, an boca fedlada.nãa.entra.mosquito.
bhs, pelos runores. a baixinha não é moleza. A lei,ê pa-
querar e se preservar. Por trás dos iwros, dentro de cal
ro suspeito,'na garl4)a de lona moto. Vende sua alma por
un prato de .lasanha. Suas Últimas.aventuras , . entretanto ,
foram bem públicas: bless RABO-PRESO falou mais alto -''eu
queromeesbaldar'': . . .",.: ..
i;ois é a princesiJlha tainbãn tem. afazeres científicos : Ostais cranossomos e una tal de citogenét+ca fazem dela lm
rato de laboratório, viciada an microscópio.. . ..
E então? Legal , legal , bacaninha , bacaniilha: (}ialquer dia
antigo a gente vai se encontrar

ENDEREÇO Rua Bens êunim Franklim, 147
Parque Residaicial
Laranjeiras - Serra - ES

ENDEREÇO: HC(N.713 BI J, Casa 13
Brasília - DF

nnEREço Rla Vieira Machado , 631
Nbqui.-ES - Tel.: 027 554-1218
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ARY FERIUIRA JÜNIOR
(Aryzi.nho , Ary Clenes)

JOÃ0 JOSÉ BRÍGIDO (naUS J(NiOK
(Bigode, Jabã)

De voz mansa ele vai chegando com lm copo na mão e unâ
risada.nha como quem não quer nada , mas sempre preparando
para tan bote.
Na calada da noite ern seu quarto, ele sempre libera ga-
ses asfixiantes. Isto quem diz é o boca e gugu, seus co-
legas de quarto .
Nos estudos , Ary sempre foi sossegado, deixando tudo pa-
ra a Última hora, principalmente os trabalhos (seus cole
gas de grupo que o dizem) . Gostava sempre de bons papos
e em toda rodinha que via, ia parando e aí ficava horas
e horas. Sempre gostou de falar, mas ficava tan pouco ner
voso na apresentação de seminários, onde ''o branco'' õ
ameaçava. Sua vida amorosa sempre foi muito intensa, com
amores no C.A de Economia. no Restaurante Minas , etc
Assim que entrou na carreira política, foi derrotado. A
partir daí tornou-se un crítico, o qual Ihe valeu alguns
apelidos .
Ary Éem fazer muita propaganda, como lm bom mineiro, seU
pre age calado e acaba conseguindo, tudo ou quase tudo,
o que quer. Agora ele esta se fonnando e sabemos que com
certeza não pretende se acomodar em qualquer lugar. Ótl
mos.planos é o que não Ihe.falta, e basta oporlu1lidada
terá para coloca los em pratica. Vai deixar a U.F.\r. mas
vai deixar muitos amigos, que cativou com seu jeitinho
carinhoso , que sentirão muitas saudades .

Hã alguns anos atrás, na grande Fortaleza para a felici
jade da família Brígido e a alegria da parteira mais ve:
Iha do Cearã, nascia o lç de tan total de 4 filhos do Sr.
Jogo e Sra. Oneide, que mais parecia lan marciano.Seu pai
muito preocupado, não sabia se o moleque iria andar ou
voar. Logo cedo começou a estudar, mas seu pai o ''Bigo-
dão'' fez com que sua cabeça ficasse com fonnato de pan-
deiro ''chata'', de tanto bater a mão e dizer ''quando o
pirralho crescer irã para SP.'' Chegou em Viçosa em 1984.
Depois de passar por várias cidades brasileiras , -veio
na bordo de uma tartaruga de AracajÚ ã \íitÕria. DaÍ pra
cã veio no lombo do jumento velho, ingressou no curso de
Economia, onde um dos seus grandes objetivos era: estu-
dar muita amizade
Ele como todo bom economista começou a criar suas teo-
rias a principal foi a fõnnula da modalidade 3/2 o mes-
mo não soube explicar porque (não 1,5) . Seu maior sonho
e ser ministro do planejamento.
Encontrou vários obstáculos em sua v-ida que quase Ihe ti
ralam o direito de hoje estar colando grau. b'kas, l:orça
de vontade, coragem e obstinação não deixaram-o se levar
pelos problemas que tanto Ihe afligiam. Fez dêsses pro-
blemas tml trampolim para alcançar seu lugar ao sol, e
tenho certeza que alcançara. Estas indo embora, mas te-
nha a certeza SUCESSO que continuares presente em nós do
3()

JUIZ tUNKiQUE unIA SANDES
(Baiana , Lixo)

Baiano. Nada raro aqui em Viçosa. Coqlo raposa, no que
diz respeito a cachaça. Certamente são raras as raposas
que bebem tanto: Seus amigos quem o ensinaram a beber.
ele a eles. O certo.ê que, sem o Clube do Bolinha (onde
sempre se bebia) , não teria sobrevivido.
Mas tem também o lado menos boémio. Participou do C.A.
de Economia, do Conselho do CCH e»do Colegiada de Econo-
mia. Ficou muito nos bastidores dos movimentos , particu-
lqnnente, no ''Diretas no DAE'',. quando chorou de tesão
mórbido e completa perturbação mental. Assina uma tese ,
ainda não publicada: ''Sem Cachaça, Conversa Fiada e Re:
bate, Não Hã Solução
É autoritário e dé ânimos levemente exacerbados. Foi.
DEZpota esclarecido. Decididamente, fala mais que a bo-
ca. Fala sempre o que pensa, nas linhas. Tornou-se muito
conhecido quando falou: ''-BOSTA.'' Então ia ao RU e PVA
ler os cartazes que falavam sobre ele. Teve um torneio
feminino com o seu nome. É iconoclasta e pianista. 13n 5
anos de U:F.V. foi a 6 Naco Lopes, sempre por motivos políticos. Adorava o Bola Preta. Odeia a' Bandeira Nado:
nal e as Desi.gualdades Sociais, pois pensa serem coisas
semelhantes. l)eixará saudades pois , sabemos que ele ado-
ra conversar e beber com gente amiga.

HWEREÇO /Wenida Governador Valadares
! rbã - i.iG

874 lnDEMÇO R. Bioquino de Andrade , 71
36S20 - Visconde do Rio Branco bIG

ENDEREÇO lüa da ]çlatriz . 43
45960 - bladeiros Neto BA



ONÉSIO DE'ALC©WARA }OIUIRk
(Gordo)

RICAlilD SIL\EIRA.bIARTINS
(Ricardinho , Menudo)

Proveniente das belas terras do triângulo mineiro chegou
à U.F.V. em 1982 o coromandelense Onésio, conhecido tam-
bãn por '"rED''
Jã"como calouro demonstrou sua vocação ao trazer debaixo

$ã.:=:li?Ê ='.ãi!:il!'dada,=:=ãTi!"'=Ú
frequentava as-
altas madrugadas

da Perereca . , .

Ãjiegãí©s ef'êhilgídél'ãaõ'-F-"lestie--Caca"-da-46 :''sü'sala
imsmo um ban Tango quando tinha a branquinha para acolnpZ
nhá-lo, e quase sempre morgava sem provar do seu Tango.
Rapidamente se frustrou com .a vida .ae estudante : .deixai
do de lado os cadernos e dedicando-:se mais ainda ã sua
inseparável garrafa.
Grande desportista, chegou a ser o goleador do 46 e cam-
peão pela economia, São José e Sétima.. Nos Últiims serre:três não tan se dedicado muito ao futebol, pois, a barra
ga cresceu bastante e deu origem a um novo apelido - GOR

Apesar dos prazeres e desprazeres da vida.de estudante,
foi grande amigo, deixará saudades e fatalmente se toma
rã lnn grande economista desde que o mantenham afastado
da branquinha.
Vai coroínandelense, ser um grande consum. . . , ou melhor
um grande economista na vida.

Ricardinho , para os amigos em apuro: ; I'ienudo ,quando joga
dor de futebol; Gamba, sem explicação; Mesa, para os mi-
santropos ; Inseto mais recentementeNo baile dos calouros foi aludo i.ntensamente por lzm lin
da garota que não faria fej:o nun .embate Som. ''ilike TysonE
Pmcurando 'se organizar, não perdia um sõ .minuto de. seu
tempo. (;an a barriguinha pra fora e bundinha empinadacor;e at#doMwtabmarc
Chamava Raul em locais mais indiscretos: entrada do CEE,
DCE. Baile dos Calouros, Lanchonete Claudinha, etc, etc,
etc... o Zé Ponta do 31 quem o diga. Lhn verdadeiro urso

lbi IEZpota esclarecido e participou do Centro Acadênúco.
Levou feno dos amigos quando, meio rabugento, .negou-se
a liberar un pouco da cachaça que estala trancada no ar-
mário que seria levada oosterionnente ã casa do ''(bico
Teoria'' para a comanoração de lma possível vi.teria da.S!
=çã'.:iÜi;!;i;':'.=HE:Í;;ii.ii gH''iiõ'::i:'i..,.li":=

111$1;gi$i:l'a;$::1ili:#$1 :::ü !!:
Amor antigo, amor novo , prefiro o Ricardinho ao Bolovo.

SUELI SARAIVA GUlbhliÃES
(Su)

Com lmuita alegria e viola na mão chegou Sueli, de Ponte
Nova, para ingressar no curso de Economia, fazer amiza-
des, cantar e cantar e cantar... e aqui éla aprendeu
beleza de ser um ''eterno aprendiz'':
Além de suas atividades estudantis Sueli . fez de Viçosa
lm local de trabalho: professora de música, para crian-
ças do Pré-Escolar: pmfessora de violãol integrante do
Coral da U.F.V. , capoeirista, artista plástica e seres-

Agora, a vida para ela ficou coisa séria. É fomianda,
pensando no futuro. Altos planos. . . namoro firme, ''!ã g!
meda'' e com muita esperança de que que o futuro será mui
to ban.
SUCESSO Sueli:

a

tetra

ENDEREÇO: Rua CelidÕBeo Mazzei , 49
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ENDEIUÇO Rua Jogo Vidal de Carvalho
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ANA LOCiA Nl:XnS BAIWOSA
(Treme-Trane , Fofinha, Meu Mel , Chorona)

A[.liMAR ]URNaJ]XS DA S]].VA .J(PIOR
(Alan, Farofa)

Nascida em ltambacuri, chega em Viçosa Ana LÚcia, conhe-
cida EO . final do cu1lso como ANA LÜCIA TRH{E-TREME. Logo
no início do curso é fatalmente pescada pelo Reinaldo,'o
fanoso Rei. Os dois se conheceram no primeiro dia de au-
la, pois nlzna mera coincidência, escolheram as mesmas
gravuras , dentre muitas, fomlando assim uma dupla para
se apresentar, perante o padre logo após a formatura.
bhúto.anig!, àlegrq e inteligente, a nossa amiga meio
baianinha ê, sem dúvida algtana, muito competente. Ativi-
dade com bola era o que mais gostava e, apesar de nunca
ter sido bailarina, estava sempre na ponta dos pés , pron
ta para beijar o seu fofinha. Nas aulas de recreação' ti:
nha um grande problana: nunca saía do chão, pois 'corria
de un lado para o.outro muito confusa e acabava sempre
atrapalhando alguãn. Gostava mesnjo era de nadar quando
o tempo estava frio; nunca reclamava e era a privei.ra a
chamar para a aula de nado sincronizado, terei.nando o
curso sem nenhuna falta .
Nas horas vagas , lã estava ela na AEV, at=nentando seus
cabelos brancos cam as bagunças da nativada.tin belo dia,
ao chegar ã praça Silviano Brandão, a nossa amiga meio
desplicente pisou em falso e caiu dentro de lm bueiro
cheio d'agua, molhando-se ''apenas'' até a cintura. Res-
tou-lhe então o consolo do seu ''BOY'', que imediataJnente
Ihe di.sse: Calma: .Não chora, pois ninguém viu:'' Deseja-
mos a você, ANA LÜCIA, muita sorte na profissão e no ca-
samento. Sentiremos saudades de você

Grande baiano que chegou se ilil)ondo seiWre pela força e
pelo grito. Quando tanava lonas e outras se tomavatznver
padeiro valentão e diegava a tal fúria que era capaz da
se tornar lm dos assassinos de ''Alfred Hiticook''.' Notou
.a dentadas na cabeça, IDna pobre e indefesa ''TRAÍ'RA JOSÉ
ELI.AS'', que criava na banheira do 12; domiu na mesa an
pleno Baile de Fonnatura; teve lma PARALISIA BRAÇAL ;caiu
nlzn poço de lura; opinou em plena PH Rolfs e ainda 'mos-
trou o ''Bt=n-Bum''J : :

Sua maior aventura amorosa , foi quando ele conheceu dois
brotinhos maravilhosos ''LIMPA TRILHO E TIOMBOlllO'' , qle
Ihe proporcionaran a mais deliciosa noite. . . INESQUECí-

Na LUVE se tornou treinador de ''HANDEBOL'' feinlnino , pois
era muito delicado, apesar do ft's:í.co e fama de valentão.
conseguiu lnn relacionamento baía com as meninas. Quando
viajava dando lona de técnico ou mesmo jogando no ' time
dito masculino da LUVA, fazia inveja a miiitos outros téc
Ricos:. alas, o que aéóãtecia nestas viagens sÓ Deus sabe
ou melhor nem Deus sabe, pois dizem que não acontecia na

Vai. embora devendo duas maquetes para o Nuzinho ,pois sua
violência era tanta can as raquetes, que ãs quebrava, ba
tendo-as no deão. ' ' --

[bsejanns FELICIDADES E SORTE an sua futura vida profis-
s ]. onal .l . .

ALEXSANDRO bORAES C(HA
(Angu, Bambam)

Todo calouro que entra para a U.F.V. tem inicialmente 2
objetivos: fazer t=n ban curso e anular uma naJinrada. Pa
ra»o=Angu isto»era pouco. Ele queria muito anis. E tevdr
SÕ que, entre fadas e dragões , preferiu os sap?tões. Afi
nal, quem não se lembra da vez em que ele ficou ''gemi:
Lu''? Nana, nenê, nana. Felizmente o papal acordou logo,
embora tenha sido por meio de txn tombo do 2ç andar do
seu beliche. Bem feito, quem manda ficar assistindo
Bang-band atê tarde. Neste filme o mocinho era o seu so-
gro.. . Bambas é hoje um cara comprometido e não quer sa-
ber de nenhuma Pedrita mais. Sua vida agora é preparar,
un presente para o futuro herdeim que jã anda por aí.
Preocupado, como todo pai, ?eparou uma farta coleção de
revistas para o Tiaguinho não se enganar mais tarde. Ihn
sua Última aparição no reino perdido da EFI, foi visto
na Roda-Viva com Dudu, Reinaldo e Carioca, fazendo wna
inspeção no material da casa. Finalizando , queremos man-
dar lnn grande abraço ao nosso amigo que, com toda certe-
za, deixou boas lema)lanças em todos nós.

0

9
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FREIERICO SOUZALlbU C. FRANCO
(Reizinho , Gayzinho)

O.WEM'LÚCl;â=FAUSTO l)k SILO eABRAb
(Baiana, Caiu)

(Legou'em'viçosa-, 'caindo-de--um-caminhão-das-casas-da-Banha-,-.:o: -red(2B.
alinho seringueiro da ltália, Frederico S. C. Franco. .Deportou f dõ
Rio (Rio Pomba) , para ''Chichi Fora'', onde passou um longo período
com o nome de Reizinho, que foi logo subltiçuído? quando aqui che-
gou por gayzinho. Não perguntan o por quê, é indiscreto:
bbrando sob as orelhas do seu ''nona'', Fred dividia o seu tampo en-
tre as lições da vovó, deveres de casa e treinamento,de voleibol na
LAVE levantando todas as bolas san bater em nenhlzna (acredite se
quisera . Chegando ao Departamento de . Educação . Física : . abraçou: .logo
:'nsaco'' do Pedro Parva, que em seguida substituiu pelo do tio Zé
Olímpio. Pela sua ;:pelação de bacon foi exilado para lsrael em 1986

..l..
juntamente can polx'ticos do: voleibol.da.LUVE: l)na sulTlesa. ' nenhum
judeu aguentou o. por htãõ7etõ7'riã11dür"''ã''-"perereca
uma grandeidecisão ; vou mudar'de vida. . . (mentira) :continuou o me:-
mo bizourão de sempre ; wna ameaça constante .ãs gatinhas com mais. ge
quinhentas gramas , inclusive. Pode-se estender por .mais de lERa bí-

. l ...l. .n

alia as memórias do Fred, ''porca de esgoto''. Nuas , devem ser !embra-
dos alguns acontecimentos rápidos.como .sua excelente atuaçao.. no

='T;ãk;LT=:;.,:!;=ii.}::Ê:''iH::';5=;!atum-, 'U.:..: li
gata todos, tinha taliíbán os seus pontos positivos ! sem falar no seu
lado afetivo que era algo muito especial. Depois de perder .sua gang

li lpil:Sli 1l:l?.lIdE::i. iÊsÊ:T:.i;;ii:lli.l:li:l
dente da imlhor linhagem italiana. . . . , .
Fred sempre seta lembrado can muito carinho e saudade : principal-
mente nos churrascos e festas onde enxugava principalmente os vom].-

Sempre que estivennos ein um churrasco ];embrarenns dele , principal-
mente quando estivennos saboreando lm delicioso pernil.

CLÃUDIA MA]UINS CA)IDS
(Melancia)Nascida sob o signo de escorpião, em 27/10 da década de

cinquenta, sob um teto chamado '"Fulvo Limpo'.' ' local de
Viçosa de onde se pode ver, ãs margens do rio, o outro
lado obscuro de Porto Finne, onde ela passou parte de
sua infância. Sua meninice foi izn pouco esquisita, pais
passava grande parte de seu tempo em companhia do innão,
ambos com o mesmo propósito: enfurecer a cabeça da ir-
iiiá:VeMriêcetínesir-iuczr:l+t966-;-tluando pra'ceou
êxodo limo à grande cidade CULTURAL. A partir daí, sua
vida começou a ter linhas bem deljinidas, pois era tarada
de ''ovelha negra'' por ter um.espírito.txn tanto revolucig
nário para as atividades da época. Apor. passar no exame
de admissão, foi recolhida peia bananinha, jã mostrando
interesse pelo Ramo, pois sanava suas mensalidades atra-
vés de atividades esportivas. Ingressou na U.F.V. em 79.,.
passando pelo COLUN!. onde conheceu seu .'EN[BRULHO DE MAN
DTOCA''. A' partir daÍ, as festas e os rocks eram constan-
tes no seu' dia-a dia (TOm'URA CONSTANTE) . Nluito empolga-
da com o jovem Guará, suspendeu suas atividages e foi
procriar.'Dessa aventura, ganhou mais 2 troféus e, com
ajuda da amiga, concluiu o restante que faltava do cur-
so. Ufa!.. e que luta. Para os que foram, IBna. grande

;:il:!':= , .S::":li, -u;,fiE [!?:'E.:E?E. :E?:Xi:Si;"'U
LU' você e demais: Felicidades ,Tulha da Laia.

Claudinha chegou em Viçosa com seu Fustão 62, que fazia
mais barulho que a bateria da Beija-Flor: depois .partiu
para Unto e hoje em dia acelera sua maquina de trica...
Vinda de Rio Casca com sua voz um tanto quanto aguda:.dle
gou na .perereca a fim de fazer o Curso de.Educação.Fisi-
l;aAess.es..4:.ênQE-WUQ.passou mais viajando do que es;l;ã;;;li;l''=;iliÜ. l;\il;=il' .é;jÍ'i:iiõ''iReM"nnofünê
Miss Estrada''. Altamente apaixonada , nunca ficava imita

tempo aqui, por isso sempre nos deixava com muita sauda-

Junto com suas fofocas sempre tinha aquela
coçadinha.
O seu melhor desempenho, sem dúvida nenhuma, foi na Gi-
nástica Olímpica 111 . Ao executar lpn imrtal , engravatou
a professora.
Levava uma vida. de nõmade em Viçosa, ceda .semestre em uma
republica. Ao final do curso, ainda não definiu sua pro'
fissão: ''ensinar ou tricotar''. .
O seu maior desejo todo mundo sabe que é o .casamento,
pois sempre esta'mostrando sua linda aliança de esmeral-
da, que ganhou de noivado.
DesejaJnos muitas felicidades na sua futura vida profis-
sional e conjugal.

e
tradicional

ENDEREÇO Iha Capitão Arnaldo
Viçosa bIG
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(ERALID MAGNO PINTO LEITE
(Déia, Zé Colmeia)

nENRiQUE BnREIRA DE TOLEiD SALTES

E o navio perde mais uma virgem. Desta vez é o Déia, na-
tural de POLIS, digo Virginópolis, sujeito ''gente boa co
mo sõ ele'', quieto, manso, apreciador de um bom chã, pot
isso, além de outras coisas era chamado de fraco.
bhs, fraquezas a parte, sua passagem pela U.F.V. foi mar
cada por algumas silenciosas aventuras amorosas , bem aõ
jeitinho mineiro, pois-, como dizaín que cobra que não an-
da não engole sapo, o nosso amigo afinou o bote e engoliu
algumas ''PERERECAS'' .ÜE quaseúque&o nossoJGeraldo fica«co
nhécido nas bocas como DELA KISS: o beija, beija e ..T
beija. Segundo o VAS(X), o Déia não engana, pois homem
que é homem não usa sandalinha Franciscana.
Certo dia, a estrela petista bateu em sua cabeça e ele
resolveu ser presidente do C.A. Percebendo que o ramo po
ll'taco era bastante lucrativo , candidatou-se também a vê
reador de sua terra, prometendo, se eleito for, ampliam;
ainda mais as redondezas ' 'cabaçopolitanas'
Como esportista, destacou-se no futebol; jã na Ginástica
Olímpica foi tm belo comediante: sua parada de mão era
un perfeito ''educativo'' para os IKEMIS(Quedas) do Judo.
Como podem ver, nosso herói é lm cara bem-intencionado e
tem tudo para dar certo. Nõs, moradores do ''Posseidon
sem Destino'', Ihe desejamos bastante sucesso e felicida-
des

GLEUTER ALVES GUIMARÃES
(Zé Greute, Formigão)

Pra falar dg Henrique, não temos a menor preguiça. À noite, no re-
feitório, não perde o boiava e tampouco a linguiça.
Companheim para as mais di.versas horas , Henriqué jamais mediu es-
forços par! ajudar as pessoas que dele precisavam. Era wn pouqui-
nho si.stanãtico, a bem da verdade. Mas tudo que fazia, era com extrema vontade de acertar.
E foi com essa detenninação que ele partiu pra cima das meninas da
EFI. Atacando pela direita, pela esquerda e, às vezes, pelo centro;
estava sempre por ali, fuçando na área. Quando não dava certo, fa-
ia como o bom técnico: substituía, não o jogador mas si.m as naJnora

das. Mas agora ele a quietou. ''.Amarrou-se''. Colocaram-llae uma aliaii
ça-na mão direita, e ele jura que nunca mais quer conllecer outras.
Seu maior erro foi tentar molhar o DUDU em pleno 34. Azar, o seu:
Tomou um banho de ãguq e chã, voltando ensopado para o 53.
Fã incondicional do'ZÉ OLYFPIO, Henrique saía de' suas aulas fi'e-
qUentemente com dor de barriga. Ouvia suas piadas e não mais parava

Como esportista, destacou-se principalmente na Gi.násti.ca Olímpica
criando um e]emento de a]ta comp].exidade nas argolas: o A\tSTRUZ ,
cuja saída caracteriza-se pela enfiada da cabeça no colchão, nomtal
mente ate o pescoço.
Foi visto algemas vezes no ''dojõ'', dando aulas de Ginástica Estéti-
ca Feminina pro COLUNI. Mas foi no final do curso que ele descobriu
sua real vocação: o NADO SINCRONIZAR)O. Para quem não sabe, essa pai
xão pelo maia van desde 8S, quando ele desfilou pela primeira vezT
juntamente com os aqualoucos, na piscina da EFI .
Como podem ver, o rapa! leva bastante jeito. E é com toda essa dis-
posição que queremos ve-lo vencer na vida; realizando-se profissio-
nalimnte e amorosamente taiiü)ãn .
Felicidades , HENRrQUE.

rir

Técnico antes de se fonnar: barrigudo, careca e sanpre
com sua '\nala'' nas costas. É o verdadeiro modelo de pro-
fessor de Educação Física... aposentado, é claro. alas
seus dons e talentos não terminam aqui, ultrapassam as
fronteiras da U.F.V. ; para quem não sabe, o Gleuter é a
revelação 88 do Grupo de Teatro CONTE)(I'O.
Devagar. . . quase parando, ele sempre chega e, com o jor-
nal ''Folha serralitrense'', gaba-se do privilégio de ser
un ''padrão metropolitano''; sua metropole: Serra do Sali-
tre, no ''Estado do Triangulo
No refeitório, o rodízio de mesas apiis as refeições, al
tos papos e é claro, o i-ndispensãvel cafezinho (cada me-
sa un copo cheio) . Fez de sua janela un local de descan-
so. sempre sentado ali! olhando a.paisagem; local.de in!
piração e ''profunda meditação''. Fã de música mineira,seu
hino oficial era ''da janela lateral. . . vejo uma igreja
wn sinal de glória, vejo tzn muro branco. . . eu olhava da
janela lateral. . .''; a letra reflete literalmente a ''sua
j anda .
Como muitos, ele chegou e não quer sair, esta até pensan
do em fazer tm curso de especialização em teatro e, quetn
sabe, fazer lzn 'rbico'' dando aulas de Ed. Física por at..
Ah: Fica .Gleuter : : :ENDEREÇO R. Tenente Jogo (coelho . 206
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JOSÉ NaRIM{O LERA L.UNA
(Ted Boy , Zé Lona)

Acorda Marinho. . . san imbecil:
Assim começava mais lm di.a no glorioso .34. Desde cedo, a borracha
comia-solta-e-só-era-interrompida quando-o-fico-di-zia:--''então-falai
Ma ri nho'
Importado das profundezas da RASA, blalinho chegou em Viçosa para
salvar uma dúzia de ''TURUS'' que, se não fosse por ele, nunca teriam
ficado com ninguém. SÓ pintava crefada no pedaço. Para se ter uma
idéi.a do seu talento, basta saber .que , em lma festa no extinto aba
tedouro, nosso hei6i ficou com a Única moça (?) da festa. (Dã pra
imaginar, né?)
O téinpo foi passando e Marinho foi mudando..Conheceu alguns broti-
nhos iras não' deixou de lado a antiga preferência pelos ''TURUS'
Eis que um dia ele se apaixona por tma motoquei.ra muito doida,. que
Ihe ensina o que é o amor. Durante algum tempo teve vida.de rei.Cho
êÕiãiã'ãÜéãtê'EêÚíiã:Ü
bertor de orelha pro frio e etc... êta vidro! SÕ que, .de repente,
seu castelo de sonhos desabou e ele retornou ao velho 34 para tocar
sua viola, grande companheira nesses momentos .
Enfim, tudo voltava ab normal. clarinho repetia as mesmas borrachas
e farás que o caracterizaram na UFV (basquetebõis, pões, injeçao
int ra-venoir e outros) .
Ainda lm pouco aba]ado. reso]veu acampar com o ]h(hi para liberar as
tensões. ã'ena sido maravilhoso se não fosse a cueca ter sido rouba
da. Alias, neste sentido, nosso colega esteve a pe, visto que sua
ex-namorada quis colocar fogo em tmã, indignada com tamanha feiura
da peça.
lthrinho calnn e tímido, porém muito esperto. Outro dia, deixou de
entrar num carro com 3 imlheres pra pegar carona em lm GAYZÃO. Por
pouco não fica nas garras.da felina. Êta cara.esperto:
Nas festas era seínpl"e aplicado. Bebia o suficiente para chamar o
Raul e depois ser medicado por tzn caloiro. Como artista fez papel
de He-man, erguendo sua espada para os dragões:
TED BOY foi, sem dúvida, um grande amigo e será sempre lembrado pe-
los moradores do 34 . Viva:

JOSÊ MRURÍCIO DIASCÂNIO
(Galinho)

Garoto discreto taÍ: MaurÍcio é o tipo de pessoa que é
sempre bcxn, se ter por perto. Sempre prestativo e aten-
cioso, nunca deixa inna amizade passar em branco (princi-
palmente se essa amizade usar saias) .
Apesar-de-discreto--gostanuito-da lnantec-seno)re lma baa
aparência.. . ''as gatinhas gostam''. diz ele. Adora um es-
pelho, qualquer brisa é motivo para ele parar por algu-
mas horas em frente ao espelho e se pentear.
Gosta de lona bola, principalmente de papel, pois faz uma
coleção delas quando esta estudando. Ultimamente tan ar-
rebentado corações , mas ele é un cara.muito fiel, gunc2
traiu nenhuma das suas atuais 23 paixões , seu coração e
bem g.lande e elas não reclamam. As namoradas dos amigos
fic;l espantadas (e os amigos preocupados) com planto
chalé.e'':. . ''é o meu jeitinho'', diz ele com a inocencia

de im menino .
Muito religioso, vai sempre ã nilsa rezar por dias me-
lhores para todos nÓs e,'se possível, na companhia de
uma bela dama; aguarda com ansiedade a hora de pegar na
mão dela, porque já é meio caminho para um bom papo, afi
nal ''psi-cologicamente'' isso é muito importante

ISMAEL RODRIGUES DA SILVO
(Bambu, Biscoito de Polvilho)

Seu nomfHsnuéF RõdilgueF tlaní'l:va-:'naisxonhectdo cü=
ino ''BAMBU'' , '.gUERIDIUIOõ , ''(1)STOSÀO'' , devido o seu exub!
unte porte físico invejado por todos os cobiçado?. por
todas: mas sÓ faz barulho, como biscoito de polvilho.
Sua vida sempre foi marcada pela atividade física, por
isso decididamente conseguiu ingressar na U.F.V. , onde
participou de diversos eventos .e os promoveu. Deixou sua
marca registrada na academia Físico e Fomta, onde traba-

Intimamente, sua maior frustração era não ter conseguido
se metannrfosear em lona linda e cintilante libélula de
asa transparente (que coisa hein bambu) , feroz, voraz,
devoradora de ''insetas''; mas conseguiu se tornar o prg'
fissional sério (de vez ein quando) e competente que e,
conquistando seu maior obj etivo .
Por 'ser muito amigo, animado e prestativo, vai deixar
saudades. NÓs Ihe desejamos boa sorte

Ihou
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MARCnO nnxm MvEno
(Balão, Paga)

Rapaz de invejável beleza e inteligência (para não dizer
o êantrãrio).' É caractel azado por inúneras virtudes , dep
tre elas , a de ser ótímo an t(úas as iaodalídades esporti
vas , não aceitando a derrota para nínguan. PT'atiça conls=
tantanente halterocopísino, sendo enccurtrado de madruga-
da an estado de calêunidade pública.
Tzlnbãn é visto díaríanente nos lagos da U.F.V. , pescan-
do lanü)aras , traíram e tambãn piranhas .. . sõ que na redon
reza. awgando ao panar pelas madrugadas para realizam;
una limpeza geral, as laranjas e mexi.ricas treman de m-
do, por causa da tremenda efí,ci.ência can que o mesmo as
apanha. É coillncído tanbãn pela. sua danosa fanaadeu bri-
gão, e quando se desloca para Rio Paira, briga até mesmo
ccnn policiais, estando quase sanpre anbriagqdo e tranen-
dzunente san razão; mas o nativo disso tudo é aquele fama
se ditado: ... de bêbado não tan dono.
No cana)o ''nzunorístico'' é super ban-cotado. Nas cidades
por onde passa , não perdoa nem as donzelas juramentadas
que caan ein suas mãos .
Não bati.sfeíto com suas façanhas , leva tm ''curriculum'
cie raríssimos ''Âs'', algtms ''Bs'' e vários ''Cs'', mas tudo
bean, o negócio é levar devagar. .Carro canpanhei;ro e amigo
não deixa nada a desejar; país é una pessoa fácil de ser
cantado. basta estar i'trêbado'' e é ÓtiJno de se relacio-
nar, tendo cano caisec©ência un vasto cam)o de WÍIZ'AllE
por Cuide passa. Fica, portanto, aqui gravada toda longa
czuninhada que dieta ao fim, deixando marcas que trarão
boas e mãs recordações e saudades .

büRCIA REGINA Mt RANIA VIANNA
CSeno, Preguinho) MARIA N)AIECIDA BREGIES ID(}U

(Sukata, preza)
Vulgo sen, preguei)ho, macaca, bambardeio etc. Filha do
simpático casal Sr. Silvério e D. Marines , nascida ein Go
vemador Valadares, de onde, pulando de galho em galho ,
chegou em Viçosa em 1984 , buscando aqui seu grande suces
se olímpico como aluna do curso de Educação Física.
Aqui descobriu seus dons culinários e com isso voltou ãs
suas origens através de seus pratos preferidos : farofa
com banana, doce de banana, não dei.xando de trazer de ca
sa seu lanchinho preferido : mariolas .
Mãrcia nunca será esquecida por seus amigos pois, sendo
muito atenciosa, nunca deixou de convida-los para assis-
tir o FANTÁSTICO na maluca querida, onde sempre dormia
após a primeira parte. Não podemos. deixar de' citar sua
amiga que além do companheirisíno , foi responsável pelo
apelido SEN, pois,.juntangnte com a Marina, (Cos) defen-
de a regra que Sen2'+ Cos2 = UMA.
Para aumentar seu grau de ''sonsera'' , encontrou seu prín-
cipe encantado, ign português que gostava de contar pia-
das de japonês e Lunar jererê. Lá se vai a Mãrcia tentar
a vida longe de Viçosa; por lembrança ou esquecimento
Ccomo sempre) , deixara sua Calor Cruiser para o João Por

Oh: Esqueci de me despedir. . .
tuba

Sai de una cidade localizada na Zcuia da bata lula garoti-
nha mteíga e síliç)atiça (pe , .ao dwgar an Viçosa, désabro-dia e calça a viver uma vida de lmíversitãria.
Logo que a galera descobre .de ande veio, é apelidada de
''SUKATA''. pois sua cidade ê São Pedlo dos Ferros.
Existe lona paixão an sua vida que-a descantrola,Püü sendo
atingida pela flecha do cupido. Todas as vezes que passa
pela Teta da UFV, os canteiros estão durando e despeda-
çados , e sua casa vive repleta de flores.
O tanto que ela cano ê inversamente proporcional ao seu
tainalho e o que ela mais gosta é de una bisnaga can lin-
guiça , acanpanhada por l litro de Coca-Cola.
büíto inteligente , sempre se deu bem em todas as maté-
rias , sobresaíndo-se minto no atletismo , recebendo o tí-
tulo de ''C®4PEÃ IE SAI..TO (1)M QUEDA'' e o de ''fereza'' no
Basquetebol.
Dana da pensão ''DÍ AMW'IES'' , seir4)re exigiu muita ordem
no reduto, e todas (pe lã moraram sentem saudades.
Provavelmente voltara para sua cidade na esperança de ar
ranj ar un aaprego ban seguro: ''CASN4ENTO''.
Felicidades na sua vida profissional. Leve a certeza de
que sentíranos muita saudade.

ENDEREÇO Rua Tiradentes . 17
Rio Panba - MG
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MAR]A CECÍLIA ]X PAUTA Sll;\a
(Caça, Ciçoca)

MARIA DA PEDIA FREIRAS DRLblWD
CBnã, Baixinha)

Carioca de J. F. , onde fazia o curso de canunicação.Quem
a viu não esquece jamais: exuberante, politica e sor'vi-
dente, foi ela que. remexendo arquivos, perseguindo pro-
fessores . destituindo 'chefes e conscientizando os alu-
nos. struturou-o..-líosso.C .A.-e-.çle-presidente do
mo, passou a ''deputada estatua.nte'' da UFV. Grande merece
dota' de sua vaga, .torna-se conhecida ao fazer o teste dé
aptidão física grávida de 8 Reses quando.deu lm shot. .de
natação , sendo aplaudida de pé pelo! candidatos .e publi-
co: presentes , e ,' embora fazendo:se de desentendida, tor:nou-se a mamãs ATLETA IA UFV. Muito inteligente e criati
va, entra aulas , mamadeiras e política, encontrava tens)o
dd 'treinar suas belas apresentações de GRD,dando lzn show
de dança'Na ginástica olíiWica 'o que faltava. era .força ,
mas-passava Mias-.a..b'einaz.-garoLÜ)has--queJ1le
vam muito afeto e não perdia lona roda de capoeira nos
tramados da escola, sem)re acalipanhada do pequeno Jogo
Franc isco .
Os estudos e os trabalhos feitos seno)re de ültina hora.
davam certo pois ela sem)re teve õtimas notas, apesar de
discutir o tempo que fosse preciso com o: professores
por algtms décimos a mais. No transito, se encaitrava a
pista vazia, pois os pedestres amedrontados pela coragem
can que dirigia sua bela maquina(M(i)ilete) , saiam da Te-ta. Bela. entre minissaias e shorts, andava toda segura
de si, inspirando suspiros, o que deixavam..lyniel , . seu
mandão. nada satisfeito, red(i)rando a vigilância. É is-
so aÍ menina, manda ver na vida, que a gente fica aqui
desejando o que não pode faltar. StKESSO.

MARIA APARECIDA.CIMA Sii;vK
(Cisão Canetão)

Aios 60. Surge Pecha que , al?Ós iwKlito. tens)o de Valada-
ms, cansa de suâ pacata cidade natal e vat tentar a:m--
da na capital carioca, mas , q)asar do contato can o.mar
a meninice das grandes cidades não a ccaivenceu, pois a
roça não caueguíu deíxà-la. (X)tou então pelo inato. Viga
sa venceu: J . . .
E ao chegar, talvez pelo seu jeito, resolveu fazer Educ!
ção Física, anpaihando-se tanto para isso, qJe, no cursa
iüio , disputou sempre os prímelrgê .lugares. Passou facil-
nente e al'... 4 anos de tranquilidade... ., ..
Sempre de t=iü)ígo de fora, calça .apertada, lã vinha
elã:::supêi'ãã'dêl:ã;'ora"esportistn'om"manecarÍ!- san:
pre na dela. Sendo a agua.o seu fome? tratou. .logo de
aprender a nadar e não saiu mais da piscina. Até prometo
nesta área desenvolveu. Quando não eitaçra na H2O, ficaçra
por conta de sua.''byke'' , que seno)re a deixava. na mao.
lk olímpica talibém gostou, dedicando suas tardes .g trei-
nar suas armas. . . e muitos presentes faturou. ..
Deoois das '\nil e lona viagens em Viçosa'', sempre livre
e única. ban natureza e tanpestade, segue Penha o seu c:
íninho, curtindo as poesias da vida, com seu topete em pe
e transbordando anizades. ,
E cano perscKia]idade não ]he falta, sua marca esta regia
toada: a bundinha arrebatada.
Desej brnos reli.cidade no ftitnto bem próximo na vi.da pro-
fissional dessa baixinha caipirona.

Nasceu an Lavras, nos idos de 19... , Cada que, ao dwgar

f IBIB$ $güB:í%:':ü'%
Ê:rlã!}.wn.$'MÍ1=;4$$ ;1:.Hm
eliF.Eáucaçãa dsiça e--d.autorada-no$-.g!!trQq..cursQg:--..
E;.="Gl;'=,';ii;$; é'ã;ilã&;fii'ãi'iúiêõ'®mãaõí

liil4;=#iii FIÉlh;©l;::t llE\:TI
cruz ados .
atina allma de G.R.D. , pois executava com perfeição .os
espaguetes e as piruletas: Sem cantar can a natação sin-
cronizada , em que era a arma mais .!an-equipada.
Usava simultaneanente: bi.quüü. , maíõ , toca , pinça, prol!
;;l:'=(;=.;lã;:; se faltando o ''pé pato'' que' eia usada
no pólo ''aguatico
ii;siÉ'aut;s , ela serre levava o seu admirado! ,que era
un acompanhante assíduo. Se alguân tem algtana dúvida da
seu name , ele é o noivo.

liÊ!<hE:F.uü?l:=h $::!!?;U'::'=iãsenti
futu-

ra e muitos filhos . lmDEIEÇO Av. Arthur Forattine , 299
Bairro N. S. das Graças
3S100 - Governador Valadores
Tel. : (0332) 30-0311
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MARINA IE FREITAS Ll:ba
((bsseno, Piinentinha) REINALDO ANTONIO VIEIRA RUBIN{

(Rei , Fofinho)
Ccu)hecida como Cos , pimentinha,ndleirosinha etc. Filha
do tradicicuial Sr. Jogo Lida e D. ina, nascida na tanlbãn
tradici-anal e mortal iÇgua Boa-boa de chlBüo e de alvo.
Desde criança seu grande sonho era entrar em cantata can
a cívílizqção de lona ''grande'' cidade, e foi assim que
dngou até Viço?a no glorioso ano de 1985 , cano acadêni-
cq do curso de Educação Física.
Jã de caneço, Marina demonstrou Crie teria grande sorte
an Viçosa, isso ficou claro assim que conheceu as morado
ras da melhor republica viçosense , a famosíssima inalocã
quere.da (querida de todos). Como nãoBpoderia fugir ãs re
Eras , seguiu ri-gorosanente todos os padrões de estudaiF
tes ufevianas , alegrando as ruas , barzinhos , festas e ga
rotos , entrando na cachaça e, nos finais de noite fazeii=
do seu conhecidíssimo shatf de música sertanej a, seiWre
acanpanhada por outra caipirinha: Patrl'cia de Paracatu.
Não podelms deixar de citar sua amiga que, alãn do ccanpa
nheírismo, foi !esponsãvel pelo apelido Cos , pois , =itm-
tanqnte com a búrcia (Sen) ,'defenile a regra qu; Seno +
Coso = UMA. bbrína aqui deixara saudades , eunigos , amados
e apaixonados. bqàs leva'ã consi.go lula paixão que a acan
panhou até seus últimos dias ufevianos. Não preciséano:
dizer que estamos falando do garotão Eldison da Zootec-
nia (como sempre) .
Jã sentimos saudades Marina, desej amos toda felicidade
e sucesso e que guarde sanpre a lembrança desses anos
Jeito can seus amigos.

MTRIM .ALAS DE }KXIR{A
(l.íla, Cindemla)

AÍ inçada: Quem ainda não conhece g REI , terá a oportunidade de sa
ber agora lzn. pouquinho de sua história.
Rei é uh dos caras mais populares que jã se viu. É corüecido na Eu-
ropa, é:famoso no Brasil, nos bailes do ''BAILÃO DO ZÉ'', isto é,quan
do a coitadinha da sua altura esposa ''ANA LÚCIA'', vai 'visitar os
pais Brevemente estará na TV ao lado do Espiridião Amam, fazendo
propaganda do tónico CAPILOTON, na qual ele' dirá: - eu sou você, ama

Homem.de mui.tas qualidades, Rei fez de tudo um pouco quando Ana LÚ-
c].a nao estava por perto. Foi atleta, trem.Dador, apresentador e até
mesmo bombeiro; .Çansou. ge salvar vidas fazendo respiração bôca-a-bo
ca:mas sõ quando ANA LOCIA não estava por perto-'certa vez' foi vii
to salvando lma garota que ia se afoganiio em plena praça Silvianõ
Brandão,. mas .desta vez era ela, ''TREh4E-TREM'E'' por.quem' se apaixo-
nou. Conhecido pelas donzelas juramentadas do Alcântara . Roda-Viva
e Bai.lão do Zê., o ''FOFINHO'' não perdia lma, quando a ''MICA'' vzaJ a -
va. Saía pro Oba-Oba e lá pelas tantas da madrugada era encontrado
torto, bebuh, arrastando-se pelos trilhos e perguntando aos quc pas
S3\r8H: - onde é (lue fi.ca mirüla casa? ' ' ' ''
Um dia, cismou que era piloto da FI e deu UJn pau no carro do velho.
Quando procurou o BOX para trocar os pneus, acabou achando foi ulll
barranco do Acamari, local onde vi.u muitas estrelas. Ente'etanto
suas a\rentuFas nao param por ai Como esquecer as festas no abate-
douro, as serenatas do NIUblU e as intrigas do Barco TÚlio? Como es-
quecer as resenhas do vASCO após cada JINll, Juba'S e JUB'S? Realment-
e são tantas histórias que o espaço nao pennitiria, e a censura
também não.
Lembraremos com .saudades esses bons momentos que passa:finos juntos. A
voz do orador oficial será também a nossa voz
Ladies and Gentheman. . . REI .

a

Diretamente da Floresta, ou seja, Florestal, alega M2
vulgo Mírian M)ura. Na bagagen, muita disposição e #ole=
go para a tarefa de se sair bem no curso de Educação Fí-sica e , ainda, tina mala de cobertores.
Ingmssou na .turina do mal (EFI 84) , na qual foi apelida-
da de ''Cinderela''; tinha fogo para as ''armações'' ,mas não
suportava o sono. Foi lona das raras colecionadoras de
teias. lÀn belo día... passou a colecionar penas e ser
lma das defensoras da faria aquática. Can lm pseudonoi-
vado , pescou: loiros pontenavenses , morenos montescla-
renses , brinquinhos de Caratinga e até un ''anta-herói. do
muque embutido
Nos mcanentos de piração, intentou-se na casa de repouso
Verínhas 's''. Cano académico, obteve os títulos: Licen-

ciada e Bacharela em Educação Física, Doutora ern BIO 120
e MAT 160 , Estagiária da reeducação respiratória; Profg
de natação e ginástica aeroÜica,'Cozinheira da Rococo,
Terapeuta e blassagista do quartel general , ''Pêtequeira

Basqueteira'' , Tenista , Para-quedista (aérea) . Pena que
Seul nao viu esta superatleta. .
Você fonna, mas deixa saudades. Que a sua força tenha
ainda mais intensidade. Saudades mil! Seus amigos .

ENDEMÇO Rija }hrechal Floriano . 2632
Goventador Valadares - MG
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Slb«HE (DRIEllU IE OLIVEIRA
(hbniilharSI)

nTA lx CoSiA ages PEREIRA

E fez-se a Rica. A princípio, amada, distan@, enluarada mesma. Supre a
brincar nas Bulas cbm seus cabelos encaracolados . fazendo e desfazendo trai:t-
ças. ã espera. qtnn sabe , do seu Rawu? Às vezes surpreendia.nas provas.''fe-
chando-ag ,'ape;ar d;'esgar senpn ''viajando'' w rabiscando.de?elmos em tudo
que via. De rata, nasceu desenhista e tentou canciliar as Linguísticas , as
Literaturas , os Portugueses da vida sempre can o !eu desenho. Assim: quan sg
be. ficaria anis fácil levar o curso de' letras até o fim. Sempre .disposta a
desenhar pala qtnn quer que ]he procurasse: foram tantas cartões de aniver-
sário , 'caricaturas , 'caxtázes que' passaram pelas suas mãos. . . Mas cano era !i
fácil 'transporta-la para a U.F.V.' e fazer caa que ela estudasse .tm paiqux:
iütõ:''Gõstâvr'tnslD''era"de ''enlDlaTA'=-'tolhe ando-una-'revista ;--dando- un-passeio-
na cidade. Afinal , era preciso caíprar tantas coisas=. : Quanto. ãs amizades ,
não teve dificuldades. &)esar de sêu jeitão anito séri.o,. soube encontrar
quem a visse caído era, bem !ã no ftmdinho: tão amiga, paciente,l ,caxpreensi-
va."doce"Era cano tm orelhão: sempre a escutar e ÕoucÕ a falar de.si imsma:
Amizades? Poucas . nas ''forever''. Defensora do pensamnto: ''.antes só que mal
acompanhada.
Vários disfarces, M.l e una faces: Dr. Zoar, Zona e Yonora, Rito, a inoce!-
te .'a despercebida. . . Represmtau nKúto bem os persmagEns que ela criou.(êmo tinha indo de cadlorxos: ' ''Cresceu'' e este indo ela não venceu. alegava ã.
andar quilãmtros e atra:cessar luas .para .não ter que se encontrar caa un. Cg
iÜ'linha rocei.o de entornar o bandejão, de o bife de Hamburger voar longe,
de ir canETa'ãs leis da boa etiqueta: Quando aborrecida, procurava esconde!
suas aãgoas. suas decepções debaixo de 'seus óct'los: não usava a: lentes. .
Rica dotminhoca: 'Saio)re can seus vidros de.perftxms , suas fragrânci.as , . sa-
dlês e latinhas decoradas. Tão recatada: Não gostava.que .vissem.seus .pes .par
debaixo da porta! tanto no vaso, cano no diuveiro:.Alar disso, duwtte dois
anos, nimca se pôde ver o seu par de.joelhos. No final, o apocalipse:. .pegou
sua espada e caneçou a exigir.seus direi.tos , e enfrentar.caras e car'elas.i. a
bater o pé, a dizer ''não;..'''não gosto''. a se fazer respeitar de cantão. ''Sur
prise'': Rica deitou de ser ''Caterpillar'' e tontou ''Butterfly". ü'touasas e vocRI. . .'E cano voei bonito. deixando para trás iwitos avos , dos quais
quem sabe , a.liras ''caterpillars'' aprenderão ã ser ''Butterflies

SIN]DVA SARAVA GUMARÃES
(Sandro 'PAU, Sandraçra)
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Teima }bchado de Oliveira
CTelüa gay, Teima Cabelo)

ZEIBK DIAS
(Zelnúnha)

Como única representante de Virgem Alegre, chega em Viço
sa, cara sua franqueza de doer, dando lona, de vez em sem:
pre, de.alun? do professor Raimundo: captei vossa mensa-
gem: bluito alegre e frequentadora das aulas, quando o
professor' perguntava por alguém que havia faltado , pron-
tificava-se lago a responder que 'estava em casa domtin-
do. Em termos de desentpenho esportivo, sem diivida algu-
ma, o quente foi a natação, dentre suas peripécias cita-
mos: afogou-se no primeiro dia de aula e' acabou com os
estoques de touca da Mundial por não saber que as mesmas
derretiam ao :ol. Nas aulas de atletismo com dardo, o al
vo era, sem dúvida, a falha dos dentes, mas seu 'forte
realmente era a dano!, no seu aniversário, espetãculo ã
parte. Divino, IEURlINHA: '

Apesar de se considerar invicta com relação ãs bebidas
saiu una vez do pombal ''de quatro'' e perguntando porque
tudo rodava: Por un bom tempo foi o elo de ligação entre
a colónia nipónica e o resto do mundo, depois cismou de
ser a porca do parafuso e por fim Mana tio João (meu
lbu: onde ela vai parar). Do dito pelo não-dito.você'dei
Rara saudade, principalmente do horário do lanche. ' n6
qual eram feitas suas visitas ãs casas das .amigas, e do
seu sorriso constante. Nao se esqueça de nÓs.

JOSÉ SOBRES RIBEIRO NETO
C2 Bytes , Palinha) !H:lâlilll i11 ig!:11111'!:=li:;' :l:.Ü

por que passam quase todos os calouros - o de moradia-
foi se instalar com nnis.três estudantes em uma alegrerepública na Av. Santa Rata. """ "-'
Não teve maiores problemas de adaptação na pacata cidade
unzversztaria, pois logo arranjou un instrutor, que Ihe
ensinou os prazeres da cidade, morar em sítio, comida nE
tural e outros, inclusive um que Ihe obrigou a interrom=
per os estudos por dois anos. Depois, incentivada poi
sua grande amiga Janaina, retornou aos estudos em 1986.
Na vida académica sempre foi uma aluna exemplar. Com sua
excelente caligrafia e organização, sempre teve os cader
nos mais completos e .requisitados por seus colegas para
copiar, mesmo faltando ou dormindo em lzn bom nl3nero ' de

Com sua voz característica, consegue se destacar mesmo
?o meio.de lona multidão, podendo ier notada a grandes
distâncias. Certa vez , teve destaque acentuado em uma se
renata realizada por ela e suas colegas de republica. '
Agora, terminando seu curso: jã garantiu o futuro com um
casamento marcado para o início do próximo ano.

avias

:lli:liíll:'i ll:111111 i:i1111il lllsi: i.l: ?liãllsí;.ll
zia{ foi-lhe conferido apelido de ''Xerox do Rogério 3ç Filho Homem

Sonha ser um di.a o ''Zé do Bosque'' de Tocantins, por apresentar uma
rara aerodinâmica para corrida; porém, una lidei.ra defi.ciência em
suas pernas.curtas poderi.a ser .sanada com o uso de pernas-de-pau.
No campo.art.!suco, também .se destacou no trombone de vara por pos
ruir otima embocadura , sendo exaustivamente sol i.citado pela'bandiã
ha dg ébrio.para ''assassinar'' a cabeleira do Zezé'e seu curto re:
pertorio Não contendo somente.flores , .seu cgtidiano também apre-
=:lii:;=::'Ê;.:f'ã= ::E..?daDãZ'R:Íc' ;::::{.::S::Ü;=' ,€1:i?
tos afetivos que resultam em separação namorística semanal. Duran-
te esse intervalo é comlan vê-lo acompanhado pelas filiais (Pretin-
9it, Kãtial bhrcinha PT, Loira Gelada (51e-) e outras de Luciânia) ,
mas terminando sempre ao lado de sua Rinala (final Felizj. Não sa=
tisfeito ccwn suas façanhas , ele leva an seu currículo'' rarí;l;amos
As, alguns Bs e Cs.e vári.os Rs. Çoyo.companheiro e amigo não deixa
nada a de?çjar, pois é lma pessoa Ótiina de se relacionar. tendo co
mo consequência lgn vasto caíra)o. de amizade. por onde passa. Fica.pdí
tanto, aqui gravado, toda lma longa caminhada que chega ao fiín=
deixando mazelas que trarão boas recordações '' e saudades. "'

+

+

ENDEREÇO: Av. Cândido Machado, 171 - Vargem Alegre
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BACHAREL EM FÍSICA





Elb(W LUIS NUNES

M)renão queimado , bigode e mais lan porte atlético defi-
nan esta peç.a. Não estamos falando de nenhum está.vador
mas sim do nosso amigo capixaba Edson.
O tanpo poderá passar o quanto quiser, porém seta muito
difícil conseguir esquece-lo , devidanente a una série de
proezas que registrou durante a nossa convivência.
Como quem surgiu do nada, brilhou no palco numa carrei-
ra-relâmpago como atar. Foi tina passagem suficiente para
revelar o que os amigos sempre desconfiaram - realmente,
lm grande atar:
A danada da pinga venceu-o, em todas as lutas travadas ,
por nocaute. Das varias brigas , citamos alguns ringues :
a galeria do Panorama, o granada ao lado do PÓs e o Chur
Tasco na Rua Nova.
Depois de tantas vitórias, a dona pinga resolveu ajudá-
lo, foi assim: churrasco... pinga.;. grogue... moto...
hospital e , finalmente, o primeiro passo para uma mulher
na vida .

Depois de lma vida entre estudos , amigos e tudo quantoé loucura na U.F.V. , sai com o cartucho de físico nas
mãos .
Vai, Edson: Vai ser físico na vida:
São os votos dos seus amigos de sempre.

ENDEREÇO Av. }hrechal Castelo Branco
Viçosa - MG

1331/126
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SQqiA A. LOPES VIEIRA
(Soniiiha. Sosõ)

Cala o nascer da priinávera, eis quem surge nesta cidade
de Viçosa. Quem a calhece, jamais esquece. Esta traduz o
que una mineira de jeito wieigQ e. sorrateiro representa
para muitas Eunigos.'Seu gane'é Sõnia, Salinha para a
maioria. Na escola desempenhou papel iiWoitarite jtmto
aos seus. pois, sendo manitora e, além de ''aturar'' cana
tumba enorme para ensinar cãlculot teve cano marca regia.
trada sua grandiosa PACIÊNCIA. Após muitas lutas , canse:
ruiu colocar na cabeça de muitos a temerosa disciplina.
E aÍ partiu pra outra,. foi para a Estatística. Mas, .além
de tudo isto ganhou vários corações. .. Uis aqui., até nes
mo-ali (de mineiro) , ou melhor lã bem di.stante.
Salinha, tem un jeitinho de quietinha, mas sõ o jeiti-
nho, ''SPMPA'' que o diga: Enrolou três. ''pobres coitadas
de uma si) v/ez
O seu outro lado é de muito ''rock'', muita farra, adora
tomar um fogo de cerveja ou o que vier. Sem falar no seu
gosto pelos ''dólares'', os Glingos que o digam, através
das aulas particulares de cálculo, estatística..
Para os amigos da matemática, Salinha vai deixar todos
sentindo muitas saudades : Mas estaremos sempre em conta-
to pra saber dos seus grandes rolos:
Obsewando hoje, olhando para esta doce criaturinha,
percebemos que continu! a.míesma, apenas de cabelos cur-
tos. É alguém inesquecível, pois irradia uma luz que se
chama TEIWURA.
SAU])AIOS ]DS A41GOS: : : :

ROSÂNGELA HEIENA IDS(HI
(Bica, Rosa)

Coit)ado do dia que não nascesse azul: Isso bastava pra
ela sair pelo ''cana)us'' cantarolando, deixando os tran-
setmtes certos da origem desta figura: Barbacena. Qi4anda
o dia nascia verdinho, ela saia'lendo seu livro de Álge-
bra (verde e venmlho) çclno se fosse un j=belo'' roymce
f.las daí, passar aniversário estudando Analise ll jã era
demais. Tanto que os amigos jã ]he reservaram consulta.
num psicanalista. SeiWre infatigável , dona de una eger
gia sobre-humana, só descansava nas greves. Na memorável
greve de 85 (entre un desafino e outro) , fez ''shows'' com
o Tecendo Níanhã em Viçosa, Ouro Preto e Belo Horizonte ;
passeou bastante , sempre voltando ao ''Sol-Lar dos Praze-
res'', onde mantinha acampamento. Cano esquecer aquele
roubo de galinha, onde saímos de ''asas'' abanando? ! aqlE
le dia no.pomar, Eluando alolamos os pes na lama? So qu:pra ela, inesquecx'vel seta a viagem ã Bolívia (quem será
que foi can ela?) na qual ficou (;AbMda.
Na foto, un flagrante da festa do Dia das Crianças, que
ajudou a real:azar ern 85. Precisava fazer careta?=

ENIEREÇ0: Fazenda Cabeça Branca
Cx. P. 221
Barbacena - MG

]HDEREÇO Rua Abdo Zaharan , 156
Viçosa - b6
Tel. : (031)891-4475
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lv(]qE'PIEIWDE''lERRA
(Baixülha, yl)

bURUSKA-PEREI RA-DE'Alce'11:n
(bbruskete, Ussa)

Tudo caneçou no ''fatz'dico" fevereiro de 1984. Lã vinha
ela de mala e cuja (prlncipallnente cuja) da grande des-
conhecida São Pedra-.SP. É baixinha, o que dispensa maio
res ccxmntãrios. Brigou tanto que foi até presidente (ai
é que a coisa ficou preta) . Irmã de grandes potencialid3
des , não se cansava de dormir enquanto todos se descabe-
lavam com as temi'vens provas de Anãl=ise. O seu matar
%oibb(5'''ê"T'DrêÉtii-Ç='r'Êêu a'ãrã':Pi6:1:esta'Ptã

mar marido (palavras dela nlzna aula dê Ãlgebra) . .Can r(E
to meigo e jeito de desprotegida, conquistou, além. dê
muitos amigos e grandes paixões , tDn ''doutor'' particular
e lm ''papá''. Andarilhou mui to por ai. Foi a centra-regra
mais sem regra que 'Hollywood'' teve c(mhecimento , mas
nem por isso, Ihe faltou trabalho. Assaltou pclnar, ten-
tou roubar galinha, cantar e matematicar, e o que canse
guiu mesmo foi casar (Ufa! Papel CtmipTido). E isso. nin-
guém sabe como, depois daqueles maravilhosos ''(hafês''.No
mais, depois de tantas manhãs tecidas juntas, tornemos
para que âs próximas sej an bem mais iluminadas carn suceã

PS: Nesta, estanos omitindo os fatos pomogrãficos da vi
da académica dessa grande BAIXINHA. Você se lenú)ra da
calcinha . não é? :
Na foto, ã direita.

se

Vinda diretamente de Cachoeira, chega em Viçosa, Maruskete. Nleio
sem destino, sem saber para onde ir devido seus longos cabelos co-
brindo sua vista, decide pela matanãtica. Até então, não tinha ne-
nhum amor nem por.professor nem po! partido, mas çis que surge PT
(Paulo Tadeu) ,'e é'claro annr ''a' 2a vista quase 3?''
bhruska sempre sonhou muito alto, e i.sto é sabido devido seus fãs
Newton Cardoso, Léo Jaime e Sérgio Chapellin. Seta que ê coincidên
cia os primeiros nomes?
Altamente roqueira, gostava de associar a isto uns bons copos de
êhojiêi':'Eomõ-mmalii'!êlifêõnegaE'dê'' 'Sàm$ã' ' :Wmmo-'tilüa
Tasco,não chegava em casa sem antes passar por uln de seus ''reverte

b©ito viajada, principalmente pelas grandes capitais. Lã se vao
ela, e seus cabelos, ora para Sampa ora para Brasília ora para
Além(Paraíba) .
Na Maruska, os ''poucos'' cabelos são a marca registrada: sao os mes
mos desde sua chegada an Viçosa; porão, ao sair faltam-lhe alguns
épsilons''. Também, não tira a mão da cabeça: !:

É tão tranquila, que se colocarmos vigiando duas tartarugas , com
certeza pelos menos tma fugira:
Amiga e omito querida por todos os amigos, Nhruska parte da U.F.V.
e dé Viçosa; mas seu lugar jamais será preenchido porque ela soube
ser especial .
Chegando ao final do curso, pede a quem souber, para encaminha-la
para mais lma ''analise
Valeu a pena'2 Sempre vale a pena se a alma não for pequena.

Felicidades e até algtzn dia: : ! . . .

rios

PAUIS NEY GIBAll= SNa 'ANNA
CPenê, Peneurius)

Tranquilo, alegre, simpático e tln pouco calado, Pena seD
pre foi um ''brilhante'' estudante coleci.onador de ''As'', e

sempre entrando de férias mais cedo para poder ir para o
Rio, ande estão suas gatas favoritas.
Grande esportista polivalente , é profundamente defensor
da -frase--!JMens--s ana-+n -compare-s an o!!

ChegadÍssiJno nun Tango natural, inimigo nümro l (un) da
Game animal, sõ tem divergência de gosto com suas grau
des amigas do peito: Vena e Kalua, que adoram mesmo e
tina ' 'carne
Apesar de estar fonnando agora, Pena jã é um profissio-
nal na Conjputação. Para ele: quem PROGRAb@açao COMputa
confusão: Encontra inspiração para seus ''hard softs'' ou-

Bauhaus'', ''Killing Joke'' e ou-vindo lm ''Joy Divisian''
tios do género.
Cano ''hobby'', Pena gosta mesmo ê de viajar.
Depois de voltar (forçado) dos ''staites'' , sentiu-se
(i)rigaSão.de se fonnar mais rápido ainda, pois viu
aqui não ê o seu lugar.
Can muitas amizades , o ''Sex-Symbol'' da mateinãtica
deixar muitas saudades . . .

Até qualquer dia, Pena

na
que

vai

ENDEREÇO: DionÍsio Ferreira de Oliveira, 40
Bai.rro Santo Antõnio
Cachoeiro do ltapemirim - ES
Tel. : (027) 522-2760

ENDEREÇO Rua Dan Silvério, 197/201
36570 - Viçosa - bC

IWDEREÇO lba dos Passos
36570 - Viçosa

123
MG
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BACHARÉIS EM QUÍMICA





REGINA NIARIA SILVO VIEGAS
(Cruchiilha, Rê)

Tudo caneçou ecrã lma vontade de lutar, de vencer, de con
quistar novos horizontes. . .
Desde que chegou em Viçosa no ano de 1984 nunca soube o
que é um dia: lona tarde ou mesmo tina noitada,jogada fo-
ra. Sempre atenciosa, caprichosa e preocupadíssima éom
suas obrigações. fk)strou lzn ótinn desempenho acadêinico ,
sendo muito admirada pe]os professores do ])epartamento
de Química.
Lbn olhar negro e esperto, um rosto ben contornado,um sem
blante alegre e descontraído deu-lhe o direito de seT
considerada '\niss quiinica'' pelo professor Carne.eri .
Todas estas características fortes , e muitas outras . fo-
ram primordiais para que despertassem grandes paixões .
l)n desses admiradores , parcialmente oculto , sofreu qua-
tro anos, lado a lado, sendo fiel, amigo, companheiro
e. . . enfim, continuou sendo sõ amigo: [jn ''Tchê'' morador
no mesmo quarto desse ''admirador oculto'' é quan conse-
guiu despertar-lhe emoções mais fortes. Ele, ''caçador
por essencia, foi capaz de faze-la namorar no horário do
almoço e atê mesmo viajar em período de provas. Como se
podia esperar, isso vai dar casamento muito em breve
Este alguém todo especial é a Regina, una sanjoanense de
muita garra, que nestes anos juntos, muito nos ensinou a
viver sendo forte nas horas de fraqueza e lúcida nas ho-
ras estonteantes . A você cruchinha todo nosso carinho e
admiração .
Amamos você

FALBTO GUIMARÀES PENEIRA FlllD
(Faustinho, Hanem Agulha)

Fino cano agulha e velluco cano uma raposa, diega exn
1984 díretanente de ''Ktã'' esse jovem amigo que conquis-
tou a todos na U.F.V. ccan sua síir4)licidade e sina)aba.
CcHnpanheiro para toda e qualquer jornada etíli.ca, se deg
sacou pela presença constante em todos os botecos de Vi:
çosa. Exímio jogador de bisca de nove , faturava a metade
da mesada dos' céus callpanheiros de quarto. Às vezes cone
çava perdendo , mas como todo 'rbom'' químico apresentava
grande capacidade de Reação e acabava ganhando.
Político can excelente jogo de cintura, paiticipau de tg
dos os eventos do seu curso, e em muitos foi o articula-
dos, alãn disso , foi mentor de varias czunpanhas para a
Di.retorta do D(=E. Tem-se an sua vida estudantil vários
fatos que nos fizeram morrer de rir. O que mais nos Cha-
mou a atenção aconteceu na ''Boîte Scoth'', (bando foi pe-
go tentando agarrar as maçãziilhas de una m=ina, o que Ihe
valeu deste apelido. Faustínho, temos a certeza que vote
cano na bisca de nove , saberá reagir a todos inlpeçilhos
da vida. Desejamos a.Você átomos de alegria, moléculas
de sorte e 6.0Z x 1023 dias de felicidade.
th abraço, aili-gão: : :

JOGO LUIZ NE\ES DE OLIVEIRA

Nada a comentar :

ENDEREÇO: SQN 405 - Bloco bl - Apto 207 - BrasÍli.a - DF
ENDEREÇO Ria Frei Estevão, 295/03

36300 - São Jogo del-Rei NiG
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BACHARELAS EM ECONOBHA DOMESTICA
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ANDliÉA IERREIRA in Sll;\n
(Dredze)

14enina de cara gémea, que faz com que, se aconselhe cau-
tela aos desconhecidos ao passarem pela ''outra'', acredi-
tando ser a Andréa.
Paranaense da cidade de Arapongas, veio para Viçosa com a
família, em busca de imlhoria da saúde viçosense. Ingo
que chegou', entrou na maratona para o vestibular.Como wie
nana tão habilidosa que é, Economia Doméstica mostrou:
]he o caminho para o futuro - enü)ora te:lha desanimado
coy tantas QUI, QUI, Qui, MNr, WT e WT que teve que
enfrentar. Com lzn certo bloqueio nos estudos , investiu
mais na parte social - rocks, bebedeiras etc
Porque vamos andar em 2, se em 6 é bem melhor? E era as-
sun que vivíamos - numa panela, mas aberta. ..
bonina charmosa, que fazia paixões rolarem por sua causa
- aquela do bugre branco, assim falavam dela. Hoje não
sai, pouco mostra seu sorriso pra maçada - 'l'E;NHO QUE FOR
MAR: Mas, apesar disso, adora receber pessoas em sua ca:
sa; tanibêm se não gosta, gostasse, pois todos a invadem
iTEsino .

Bugingangas, ro\4)as velhas , papéis, tirinhas , bolinhas ,
argolinhas etc, tudo e]a guardava, até que outro dia ]he
deu a louca'' e anl=nou !ua ''big house'',' jogando fora tu

do que não usava. É Andréa, tã mesmo na hora de fomiar:'
Um beijo de suas AFTI(;AS: : :

ADEIAIDE IE SOUZA
(Ladinha, Lãdia)

Cansada da vida agitada de Santos, esta paulista veio se
refugiar em Viçosa, dando a desculpa de estudar e fazer
curtinho, até que tm sorriso inexp]icãve] de un moço ]he
despertou a atenção na sala de aula. Daí para frente, ir
ãs aulas'e estudar, passou a ser o seu ''hobby'', preferi-

Séria, c(m o olhar desconfiado e sempre can o nariz para
cima, essa garota foi aos poucos conquistando seu espa-
ço na U.F.V. ; (O departamento de Economia Doméstica que
o diga, pois o cafezinho e os biscoitos eram poucos...)
bhito agitada, bastante falante e animada, não havia ne-
nhum lugar por onde passasse, que não fizesse de sua
presença lm fato marcante . Agia sorrateiraJmnte , impreg-
nando o ar can aqwle seu jeito descontraído, siiW)éti-
co e ''quase'' sempre de bom humor. Realmente a U.F.V. não
seta a mama sem ela (essa alma ''exemplar'') .
Sempre carinhosa e can muita disposição para conversar
e aprontar. . . , deixa ]nuitas saudades ãs amigas.
Boa sorte, Ladinha, que você consiga iêãlllãf suas aspi-
rações e que tudo dê certo para você

do

BEA:['mZ b@CE]D POLUO
(Bia)

ilha que coisa dais linda, mais cheia de graça...
É a BÍa, can seu sorriso descontraído, cativando cora-
ç(»s que passam por sua vida. Capixaba que saiu de casa
para fazer Coluna em Viçosa e descobriu que nem sÕ de es
tudo vive o lmiversitãrio.. . Sempre rodeada de amigosT
odeia solidão. Ama dançar, cantar e cuidar de suas viole

E foi entre as festas e amigos que alguém ''talhou'
coração, para nunca mais soltar.
Figurinha sincera que sabe fazer ''bico'' quando alguma
coisa não Ihe agrada.
É isso aÍ Bia, você trancou legal sua vida, e isso se
repetira seno)re. Porque? Porque você é õtima:
Dos nossos.corações. . . saudades mil. Saudade de un tempo
qye nao volta, mas o que ficou aqui dentre) ninguém rouba
Adoramos você :

tas
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ALGA FARIA b©RAES
(Guiiiha, Guita) FELOISA ZANl©N BRIGA

(lsa, lsadora)

Ela pode envelhecer mas se recusa.a crescer. Essa baixi-
nha. .. lb personalidade forte, briga pelo que.quer. Ata-
va e sensata, pelos amigos do ''ACONClIEGO'' é tida como. a
mãe de todos. .Sempre ajudou os anigos a saírem.das pio-
res crises. Seu único defeito neste assunto foi não con-
seguir consolar aqueles que por ela se aBaixonaram; ''Co-
ração-dc-Ped'ra"-otan-coinodi =-agIU moJeape:--
draduratantobate ataque fura. . .. .
Gosta da míisica,'do teatro, do palhaço, da bailarina: . do
desenho e de tudo que necessita' de lnn toque de genialid2
de. Junto com seus innãos de repiiblica, patrocinou fes-
tas inesquecíveis no porão de sua casa, sendo sempre. ~a
anfitriã mais baranga, prostituta (can todo respeito) ,
donninhoca ou qualquer outra característica que se rela-
cionasse cara o tema da festa.
Em Viçosa viveu sua pequena mas gloriosa carreira tea-tral'éaEno MarÍlia Ladigbão, e nai cidades por onde pas-
sou teve a (4)ortunidade de cativar grandes figuras como
Ferrando Sab ino e Tom Jobim. . .
Guinha, a partir de agora ima nova etqa se Iniciara em
sua vida e a independência com que você serWre sachou..eã
tã mais perto do que nunca. ''brita força, paz, e amor
A Tchunna.

Descendo os morros de Machado, chega lsa em Viçosa, tra-
zendo na bagagem grande força, senliibilidade e inteli-
gencJ-a. .. - . ..
Escolheu o curso de ''pica-couve'' can wn íllico d)jetivo:
entrar para o clube da ''ASA''. .De. ini'cio. conseguiu=. de-
pois- cailuna boemia- vivendoLde bar em bar de JJEsta em
festa. Agitou, aaijÉlii:"ili=iil15iÍ ÍjãMNatoir'bonés '6 ma-
tou ''insetos
bonina gulosa, lsa nunca deixava de passar toda noiti-
nha no seu museu predileto, ''a famosa padaria'', em busca
de seu pãozinho querido, principalimnte quando .quebrava
a cabeça na tenebrosa ''paciência''. . . ai: : Que vida dura
essa dé estudante exenç)lar.
Cantando com o fator sorte e a figa, pintou una greve
que a fez retomar para Machado, quando finalimnte realj:
zou um sonho antigo: ''ASA'', especzalizando-se em avicul-
tura Final de semestre: -:Gente, falta um mente de tra-
balho para eu terminar, não brinca: Jura?: Mas tudo aca-
bava dando certo. .
Esta aÍ lxn pouquinho de nossa lsadora, que deixara a ley.
brança de seus passos lentos mas finas pela U.F.V. , na
nossa men te

MARIA DA CLáKIA (nUVEIA
(Teia, Glorinha)

Depois de muita maluquice e bagtmça nesta Viçosa perene'
ca'Teia tentou ser atleta mas seu destino era outro, in-
gressou em 't98F na''curou de--"pi:ca-couvela=-4:aJ:ouraryui:to
entusiasmada continuou a fazer suas trapalhadas , atê que
entre buracos e profissões pintou un ''l'íAR(ly' em sua vi-
Garota muito prendada , gosta muito de cozinhar sendo .nes
tre-cuja em receitas canbalacho , tomou-se lma verdadei-
ra especialista em banho-mana, após passar pelas aulas
de vestuário.
Sabia como ninguãn aproveitar suas horas de lazer passai
do as noites ein boatos e ''Sho\.ís'', mas, no trabalho.esta-
va sempre acesa, não parava, não perdia tens)o e e por
causa dessa correria que a gente nao consegue contar os
seus segredos.
Com o diplana na mão, desejanos-lhe sucesso ng profis-são e na caminhada nono ao altar que, agora, e o seu
'maior e único'' sonho.

da
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bIARIA lnLENA BAIA(EA

Helena, nascida an dois de novembro, tan toda característica de

sempre distraída e acaba fazendo tudo sey pensar: é, porãn, muito
caIU! e simples, siig)ética, alegre e esta .;empre de bem com ':'a vi-
da. É amiga inseparável da CidaT onde esta lama esta a outra. até

ba. sempre levando gato por lebre, é o que aconteceu certa vez na
biblioteca, quando pegou nada menos que .lO livros em inglês , lín-
gua que ela absolutas:nte ignor!, coi.tada. .Outro episódio aconte-
ceu quando, por ocasião de iua última matrícula na U.F.V. , tão eíno
czonada ficou que :la, a pê, ?tropelou tuna bicicleta que vinha ehdisparada na direção oposta. Quan saiu mal desta história foi o
ciclista.! pois foi quase amassado por ela.
melena não deixa de fazer graça, certo dia, estando assistindo a
lma aula de Estatística, o professor Ihe perguntou as horas e ela
respondeu que faltavam quinze; o professor insistiu novamente e
ela repetiu, faltam quinze; o pessoal caiu na gargalhada, não ten-
do mais china para assistir ao' final da aula.
Tornou-se lma moça htmü.lide e recatada desde que conheceu o movimen
to RCC. Por isso passa horas inteiras dedicando seu tempo a Deus ,
em profunda meditação que ãs vezes se transforma numa grande e dis
farçada preguiça, que leva até mesjno ao sono profundo.' Às veze:
ela se serve disso para escapar do compromisso do estudo. Louvado
seja llbus, por ter criado a i'2a rebenta'' no seio da família Barbo-
sa. que se tomou exanplo de.fê, honestidade.e paciência para aqu!
lçs que a cercam. Pretende aliar sua profissão à vocação:' porquenão dizer l,ma frei.ra assistente social?
Va a luta, [lelena, continue traçando seu caminho, mas não (hiena no
ponto viu?

h@RIA RITO VIEIRA BARCEIOS
(Retinha, Pretinha)

MARILln ROSA bíX'N

Esta é a história de una capixaba loi.Tinha que chegou em
Viçosa em 81 (Ufã: Até que enfim:). '
Com seu jeito alegre e festeiro, amante da noite, do ba-
ton venmlho e de bebericar Coca-Cola com limão de bar
em b!!: un dia conheceu o primogénito do paraíso e viveu
no ''IDEM'' por muitos anos.'Mas ,'como nem tudo são' flo...
res, nem precisa dizer o que aconteceu can o ANÃO.
No .refeitório, parecia político em época de eleição, sõ
indo embora depois de parar para ''papear'' em cada 'mesa
que tivesse um conhecido (ou desconhecido bonito) .
Estudar nthca foi seu forte (com exceção de seu ;'hobby
a anatomia) e, depois de ficar em ciclo (de krebs) por
muitos semestres, pos um ponto final nos lipídios da vi-
da e foi parar no Alfa, cam trauma de gordura animal.
De lã para cã, por ser muito caridosa, parece ter funda-
do ima creche, onde tem ccKlsolado muitos estudantes ca-
rentes (Agradecimento de mães de todo o Brasil) .
hhrilda, para você que é tão cheia de vida e tão espe-
cial em nossos corações, desejamos que tenha um futuro
bri ]han te

Bei.jinhos da Tchurma.

Quando tem que ser não adianta fugir. Essa menina andou,
andou e depois de muito cansaço veio para Viçosa, a fim
de se tomar lma Pica-(ouve liã U.F.V.; o que não é pra
qualqwr un:
Na luta da vida académica andou atr(4)falada pela r-IAT, QUI
e BIO, que não são nem lzn pouco o seu forte mas, com es-
forço conseguiu limar-se ijelas e prosseguir o curso.
No convívio social, apesar da carinha séria conseguiu
conqul-star muitos amigos can seu jeito sinipãtico, lipigo
e prestativg. Em se tratando de coração, essa pretinha
andou can.sérias paixões pela ABRO mas passou. Agora o
seu coração anda disparado pelo !41STER X. Espero que pas
se logo e ele volte ao carWasso notTnal, pois não vale fi
car nessa .

No final da sua vida Ufeviana, andou envolvida com as
crianças e caIR sua flauta, mas sõ tocava lma intisica, sen
do quase expulsa de sua Repiiblica por isso. '
Agora de partida, sei que vai deixar muitas saudades às
criancinhas e criançanas quem com ela conviveu.
A essa amiga inesquecível desej amos muitos sucessos .

ENDEIUÇ0: Rua Aparecida, 500
Bairro Bom Jesus
Viçosa - NtG
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ROSANE IDDRIGUES DE OLIVEIRA
(ZaninhaT'Zan)

Devido ao pequeno apoio da FUNAI , saiu da.tribo de Tocantins em bu!
ca da civilização de Juixzs de Fora; foi danais: meio social muito
elevado. Excesso de lazer, briga e pouco estudo.
Então em 84.. . Viçosa. Destacou-se das demais calouras .pela faixa
que usava na cabeça. Trazia no sangue ? força de part?cipar. Todos
os eventos contavan com sua presença. Seu forte eram 'obrigas''. A:
vezes entrava pra separar e o mal virava.contra ela. No namoro.,. ate
miniatura de Coca-Cola foi causa de término. Tinha tm ''cacoete'' que
a diferenciava das colegas , ou seja. assunir com)romissos futures .
MJnvcés..de..seLtaxadz dç-topêl B44q&..ganholL g ane] ido de ''Ouenquan
por deixar sanpre alguém na mao. ... .. .. .
No início da vida académica, estudo era um ''hobby''. SÓ levava a se-
rio as aulas de FOGÃO l e ENFEITE 11, 111. Tamanha habilidade na cg
linha . satisfazia a gula de qualquer pretendente. Quando dava prelo!
re'ncias para massa, podia saber que o .''pei.xe'' era italiano: , Tinha
dotes culinários ampliados, pois 'fez ''eêtãgios'' com.quase todos os
ti.pos de descendentes estrangeiros no Brasil. Insati!:feita, . pen'
sou . quem sabe ''La Venezuela''. Era tão boa nas l)ráticas de ves-
tuário'', que sanpre usava uns pontinhos a mais. btiitas xrcz©s era
obrigada a boicotar um estilo clássico e aderir a lmabennudinha.

. =. . 'A

O tempo passou e a responsabilidade veio em dose alta. Pelo mento,
conseguiu desenvolver ban trabalho no C.A. ; criatàTa que dava muito
valor ao tempo, sempre fazendo.2.ou 3 tarefas de lm! sõ vez, . cona
por exemplo: consegue fazer trica, assistir televisão e estudar. Is
to ê incrível :

:õs! :lh !i"Ü'z;:,z!:::'i.,:"s;iã:''t
en São Paulo. Foi solicitada
''Es todo'' (l:C (casa, comida

e carinho) em pool de urn maior ''carente
Hn matéria de divertimento, fez tudo que era de direito.
Minta saudade dos amigos que fez e das trapaças que desfez.

WI LÃW IERRn RA IE g)UZA
(Wilmoca, Wilninha)

Em 1983 Viçosa recebeu una pessoa muito especial ,.una ]!i.
negra de TeÓfilo Otoni , que veio can boas ' intenções dêí
fazer um ban curso.
11i:çQ.g..:fqilçQ..dep(2iâ..dQ..Syrsj!!!!o=gide fezas:Eras. La estava a nova ca-
loura de Economia Danéstica.
Cano todo nnrinheiro de primeira viagem, foi difícil se
instalar na nova cidade, mas quando o fez não saiu mais
da(;ages Barbosa, onde passou muitas madrugadas em claro
estudando para as piavas .
(;ente fina' ccüno é,'não dã pra confundir: A não se! can
sua sósia, can quem muita gente a acha padecida. SÕ ims-
mo na época de verão que ficava inconflmdível, pois, que
morena bonitas : !
bbcinho é que não faltava; baianos, mineiros , paulis-
tVilma. você merece ser muito feliz, ter sucesso ein. sua
carreira profissional, porque você lutou muito. Vice me-rece o melhor.
Abraços de suas amigas.

tas
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ALMIR C/CÃES COSTA
(Barango , Mexíri.ca)

Entre lzn esfregar de mãos e outro, surge, vindo de Cuba-
tão, a exótica ou esdrúxula figura de um barango. De cal
ça de pijama, carteira maior que a funda, sandália ha:
vaiana e dedos colados , autênticos barango.
Quando calouro , tinha mania de limpeza. Adorava tomar ba
nho , pri.ncipalmente quando ocorriam certas ''interferên:
clãs"', sendo a mais famosa delas de nome Maré-a:que ,além
de surda míope, fanhosa, era e continua virgem.
Adora caçar e pescar. Praticou muito este hobby em \viço-
sa, i-nclusive expandiu sua atuação até Ponte Nova , onde
dividia una ''caça'' com IDn conhecido professor. Como pes
dador, teve bons e maus momentos. Os maus foram passa'
dos dentro do serviço de vigilância, quando foi preso
junto com sua tarrafa e seu balde, que por lã ficaram.Os
bons duram atê hoje, motivo: pegou uma ''peixa'' pedagoga,
que não sai mais da sua tarrafa.Durante sua vida académica visitou varias cidades : rabi
ra, BH , ''Beraba, Berlãndi.a'', Burarama, Cachoeiro, Ouro
Preto e muito mais .
Fica uma pergunta no ar:
Porque será que voltava sempre risonho e esfregando ain
da mais as mãos? Seta que era a excitação de pensar quê
iria voltar para casa e passar no CU BATÃO?

DÊCIO CAMIÃO RODRIGUES
(Jogo Dias , Nativo)

ANTÕNIO CARLOS T . IH SILVEIRA
(Coimbrã, Tonico)

Como o próprio nome jã di!, não nasceu em lugar nenhlzn,é
nativo. Ei-s que um dia, lã pelo lado do PVA, vai o nati-
vo, balançando sua barriga criada a gole de cachaça no
boteco do mauricinho .
Provavelmente seu nome Se deve ao fato de ter nascido no
dia de Cosme e Damião ou coisa parecida.
Por nunca ter saído de Viçosa, não entendia bem a defina
ção de infinito; achava que aquele oito deitado era i
distãllci-a de Viçosa a Coimbrã.
Qual não foi seu espanto ao perceber, durante uma excur-
são de drenagem, a lçhriaê que exi.ste algo além de Coim-
brã. Durante o percurso, no início começou a passar mal:
abriu a boca, chamando a mamãe e o huuuugo.
Perdeu as estribeiras e,após 24 longos anãs de vida,veio
a conhecer o mar. Como bom mineiro, não deixou de provar
a agua na hora que egtrgu, e de trazer uma garrafinha pa
ra a mamãe (olha mainãe é salgada mesmo:).
Ficou famoso no mundo estudantil , não por ser monitor de
mecânica, mas sim por ter chamado o tratar ''JOHN DEERE'
PELO rNTlhD.DE JOGO.DIAS, derivando daí seu apelido.
1) N.\TIVE vê se \-ocê devolve as coisas que pega empresta

do falõ='' (jogo de compasso, material de annãzenament(E
dinhei-ro das farras e o que seus amigos jã esqueceram) .
Felicidades :

Seminativo como se nativo fosse. Vindo de Coimbrã no ras
tro do sçu innão, logo começou a carregar sacos de milha
no annazem. Tal como o outro nativo ''Décio''. sua defina
ção de infinito era a mesma, apenas mudando o refereíí:
cial (vede biografia do Décio) . Adorava tomar urnas , coi-
sas que fazia muito bem, assim como dormir em sala de au
la. De tanto dormir ficou famoso, quando, próximo ã for:
matuta, recebeu lm convite de um professor, para traba-
lhar de baba com direito a donnir no emprego. Quando be-
bia, ficava vermelho como un camarão, coisa que ele não
conhece, pois mar para ele sÓ eln televisão, revista, ci-
nema e uma provadinha na agua que o Décio trouxe(lide
biografia do Décio) . Adorava coisas difíceis , principal-
mente cantar mulher bonita, rica, casada e perto do maxi
do. Na excursão de fonnandos, dentro do shopping em Cam:
pinas, fç?i encontrado aos prantos , perguntando ao guarda
se ele não tinha visto um grupo de estudantes bem lzn me-
nino igualzinho a ele. Muitas felicidades e saudades do
seu cabelo cortado sempre pelo mesmo rato e da risadinha
no final de cada frase

ENDEIUÇO R. Luiz Laurindo Santana . 250
Guarujã - SP
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aRALDO LUIZ PINTO FILHO
(Gê, (k)rda)

JOSÉ FRANCISCO VILELA LUSA
(Zezinho, Zé)

Nascido aqui nesta divina cidade, em 14.de.maio/65, este
gordinho simpático passou por 3 fases distintas de suavida. Na infância foi pacato e quieto, observava tudo e
adorava andar de carro' com o pai. Na adolescência foi pg
na-sacoTera golrira'do''tipinho da--vila--+-de-veT-em-qual
do arrunava Imãs desculpas esfarrapadas para nao .jogar
bola e poder andar de bicicleta ..Agora. na fase. adulta,
e sempre alegre con os amigos , ficou..responsável e.velou
'treieiro'' e petequeiro. Passou ccün. 'A'' em resistencia,

Êil;i l:liiqllt:igl:: .sa;z =::
três . Sanpre muito tímido e educado '.. atualmente se gosta
de gatinha, mas, do jeito que esta ficando(careca e bar-
rigudo) , não consegue nem cadelinha. . .

Êles.ê=::;:ll?l11.=;i111:'!SE.il:lxlli
bhs seu grande sonho é fazer lm curso.de biologia. . . se-
rá porque? Feliz formatura e um belo futuro, sao os vo-
tos de seus amigos .

GILBE]UO FERRA:lTO BEZERRA
(Bello)

Nativo de ''Beraba''. ingressou na U.F.V. , em 1984,indo mg
rar no Povinho-43, onde aprendeu os primeiros passos dê
sua profissão com amigos coma Queleu, Cleitão, Fio, Ga-
ne, iem falar em suas marcações cair o Vani.Ido, vulgo ca-
chaça, e vice-versa.
Despol'bisca-nator no 43--era un-dos-integrante-das--gran=
des' peladas do sanado.
Gente finíssima Cconsegue se safar das maiores enrasca-
das) , caracterizou-se muito pelo fato de sanpre entusiaÊ
mar os calouros. Bn suas mãos, os calouros se sentiam no
paraíso'', de tanto que o Zezinho os encabulava.
' Estava e esta sanpre com vontade de fazer l;udo que

a tuna quiser (mas na maioria das vezes fica sõ na von-
tade, pois na hora de pegar no duro... ah: Nessa hora
ele salta fora) .
Conquistou muitas amigas , as quais não largava, princi-
palmente na bóia do final de semana:
Bn 86 se converteu a um amigo.que não larga mais! a lzn
pai que o aconselha em tudo, é Jesus: Esta ern todas çom
ele, 'graças aos amigos do Fennento e do Grupo de .Oração.
]3n 88'imudou-se para o 42 e foi conhecer um verdadeiro Zg
ilógico, o Jegue, o Bato, a Baleia, Zumba, Bam-Bam etc
Vai com Deus Ze

:l:Éi;il:iji;Íi$%:Hlli! :! :::: :
sos monólogos'i . Sucesso Gilberto :

ENDEREÇO: Vila Gianetti , 32
36570 - Viçosa - bIG

ENDEREÇO: Rua Mármore , 676 ' -..Santa Tereza
' Belo Horizonte - bIG ENDEREÇO: Jardim Gameleira Bloco F Apta 301



MARCELLO AUGUS'lD DIAS IA CLM{A
(Negro, Crioulo)

Cansado da vida pacata e atlética de BrasÍlia, o Negro,
atrás de novas ennções, resolveu conhecer o mundo alar
do Planalto Central. Foi então que descobriu un paraíso
chamado )4tmdial Parque Hotel, onde, através de boas e
ilustres companha.as . conheceu os prazeres da trilogia da
vida (sexo, drogas e Rock'n Roll) . Sua vida sexual'resu-
mia-se ao banheiro, mas an Viçosa tudo imdou. Começou pe
gando. as sobras dos amigos . Na sua primeira grande chan:
ce (Naco Lopes) vestiu-se de boneca e, alcolizado, aca-
bou donnindo... Sõ: Passada a fase negra, o Negro não pa
rou mais até hoje. Lin certo dia, na caixa d'ãgi;a, nele;l:
brou seus tanpos de criança com a sua familiar chupeta.
Despertando o seu lado paterno, tomou-se o maior ladrão
de berços de Viçosa (i = 13 anos). Precisando arrumar
lona mãe , resolveu asst=nir tm compromisso MUITO SÉRIO, o
que fez com que ele se estabelecesse em duas residências.
De adotador, o Negro passou a adorado. A imlher era tão
brava que seus vizinhos de quarto não conseguian donnir,
mas a Última palavra era sanpre a dele: ''-Sim Senhora:
Esse romance até hoje não esta muito bem definido. .. Fu-
gindo do altar, resolveu ir em busca de uma certeza:
ELA: (O que será?) . A bordo do seu Bate-batemÓvel fez
muitas e.boas . sempre acompanhado de lona garrafa, a qual
o fez atê sentar no trono errado. Perspectivas para o fu
tufo: sõ o exame de sangue dirá: Frases do Negro: - OiT
oi, oi/ Acaba não mundão / Brotinho, malhêção, corri:
dão / E aÍ, hoje tem ou não tem? / TÓ doidão não: / Nas
manhãs de domingo: TÕ apaixonado: Deixa tma grande sauda
de e lm lugar que nunca será preenchido. ''Apesar da von:
tade de ficar , Ah, Ah . Ah:
A Grande Família Mundial

MANLIO ALBEIWO RO(H ZA}ORA

!111;i81#ê%li#8: 11Ü
Na toca dos gringos teve festa can tudo: samba, salsa.
cunbia, forra, tãquirari , boleto etc. Dançava-se até ''o
dia clarear ou o coitado do vizinho pedir' para acabar
com a badema: ''EI muchacho'' gostava'de dornúr (e como
gostava:) , até perdeu prova por causa disso.
Alberto para os gringos e hhnlio para a maioria dos bra-
sileiros, chega ao fim da picada; foram seis anos de es-
tudos, provas, relatórios e saninários. Seis anos de
grandes ganhos em conhecimentos e muitas perdas de cabe-
lo. Albertg, cordial , brincalhão, sempre tentando dar
una força ã calourada, você ganhou nossa amizade. bois
palavras estariam sobrando quando tudo podemos sinteti-
zar em trem : ''UN GRAN AMIGO.
FEL ICIDADES :

haURICIO KUSUNOKI
(Kawasaki , lçhura)

Sempre tem a palavra escondida, nunca fala, sÓ abre a bo
ca para ---...'-'-'''-''-''-'-'.-....... Comer
Pelo tanto que fala, jã escrevemos demais sobre ele, dei
bando lm pequeno espaço para ele completar.

ENDEREÇO: Casilla 1976
Santa Cruz Dela Sierra
Tel . : 38800

BolÍvia ENDEREÇO: sUIs:Qi 25 - Conjunto 7, Casa 9 - Lago Sul
Brasilia - DF

Um abraço dos barangos

ENDEREÇO: Coimbrã - l.IG



MAUIO CÉZAR DE FARIA
(nió)

Num sítio nas proximidades da longínqua ci.dado de . .Coim-
brã (MG) , em lxn belo dia do ano de 1965, nascia. l\curo,
que crescia forte e saudável, aproveitarxlo a faia .quetem a cidade. de melhor cliim do mundo. Aos 6 anos dei-
xou a.)d.da tranqUI.la-da ça.e..Xeip nDraLpla grande cada
de. O tempo foi 'passando, o menino crescendo e, ean 1982,
concluiu o 2ç grau. Tentou o vestibular, nao passou, en-
tão foi trabalhar com pintura de casas; cansado da vida
de peão, em 1984 entrou em decadência total. pois passou
no vestibular para o curso de Filsica e começou a eüf1len-
tar o substancioso bandejão da U.F.V. Desistiu da Fisi-
li: F;.;:l.:: tl?::",!Íl:i,!"Ê'=Íl::il:g':$:i'h«''.' p"'
a casa de recuperação de loucos, digo, alojamento .velho-
NÇ 1124. aos cuidados do amigo Pantanal e depois do Bi-
gorna. Grande desportista, disputava sempre com esses
dois quem mais dormia e roncava.
Nesses 5 anos de universidade, esnoba em dizer: nunca
passei um final de semana em Viçosa? achamos que a pinga
de Coimbrã é melhor, como diz o Didin. .
Boa sorte JilÓ, na nova vida. Seus amigos crefados. Nê?
nê? nê?e e

ENDEREÇO: Ihla são Sebastião, 214
' 36550 - Coimbrã - NIG
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ADLLS(N LUIZ DE SOUZA
(Bandeirante)

''Paulista disfarçado 'di minero' , fio de propietãrio di
abaledor di. aves no sur de Minas, veio pra U.F.V. apri-
morã suas abilidades. (Legando aqui, diicubriu lzn tar mé
todo rçvolucionãriu di abati instantaniu di galinha. Ra:
paiz sério de dedicada, dlegandu até a conséguí medeia
di oro por ganha muitas borgas , cudiferrus. Tudo ia bem.
até qui a paxão brota no seu coração e desvia todu seu
destinu, jã que a pequena não Ihe'deu confiança. Caiu na
pingaiada, esprimentÕ a tar erva mardita , iras nada 'u sa-
tisfazia. Perdeu a bolsa cudiferru, fica de final nlzna
Astrontmúa di Campu, ovia Xitãozinho e Xororõ até Chora.
Uiranti sua jestão ng C.A. di Medidores de Terra, orga-
nizo tina fanfarra prõ-bandeja, dai' seu nana de guen'a.
Certa feita, vindo dlan tar Pogreuna Giberto Mãi.o, ' chega
no saudoso 36 caa tzn cheio isquisitu istu incabulõ ele ,
i quase ele joga fora a sua Única carça e seu ténis ar-
rebentadu , por una vaca, an condições 'ainda não entendi-
da por nõis do 26''
Terianos muito mais o que.falar, ]nas cano ''bons'' Eunigos ,
queremos dizer que deixara saudades, mas não o esquece-
remos , pois mensalmente enviaremos seu salário desempre-
go , quem quiser ajudar com qualquer contribuição escreva
para o seu endereço.

ENDEREÇO Rua Coronel Lanbert
Banbui - be

272 Centro
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ln

AIDLFO BEISSMMN FlllD
©itler, lk)afino)

ADM.MO ]DPES ]E MENI)(NÇA SOAIES
(Kabaço , Natura)

O problema çaneçou quando .híolfo entrou pra IJniversida-
de, ainda tão jovem. .. Se ban que dizem ier a paciência
do estudante inversanente praporcianal a sua idade. E
Adolfo não fugiu à regra. Ti)doi ficavêun surpresos ao ver
o sorriso dele, quando ia com o bandejão pra mesa. Seus
papos com o Enoquinho no RU, confortavam i)s mais revolta
dos. Adolfo gostava mesno era de estudar. Alar de ficài
aqui o sanestle inteiro , nas férias fazia pesquisa e es-
tudava as matérias do sanestre seguinte
Os amigos do 48 ficavzün preocupados, porque ele nunca fa
lava da nanorada (depois , noiva). Porêin, o cara nem dava
lona 'Tigadinha'' pra ela. . .

Era conhecido por sua frase noturna: ''AÍ negadona , quem
vgi de diazão e pipoSgg conigo? Repartia tudo can todos.
SÕ era dtaLO mma c(lisa quando levava sua flauta pra IPV
(o que sempre fazia) , não parava de tocar.
Agora, fonnado , vai trabalhar tms 15 anos , sÓ mais tarde
pensara em cas ainento.
Quem quiser canhecê-lo melhor , multiplique tudo isto por
(-1) , ou aproxílip-se dele: ''Gente boã

WniiEA BITS'EW(;(XJRr LOURA
(lbdeka, Déia)

Chegou em Viçosa an dezembro de 83, para o Intensivão.
sendo aprovado no 'Vestiba de 84''. Ganhou . inicialmen=
te, o apelido de ''Natura'', por ser naturalista. M)rav8
can.o 'Pequeno'': alar de outros dez colegas , na paisãc
de D. b©r]ene. ]3n busca de mais liberdade. mudou-se cm
seu innao para a Av. Santa Rata, onde jã moravan quinze
es1ludantes ! ganhando novo apelido: ''Kai)aço''. Este 'ficou
até o fim do curso. . .

bUFou no Cantinho do (=u,.ng gllçadão e no Panbal (alga-
[e['ou-se com a.inçada de ThÓ-']hÓ=1])Õ e morou na HospÍ-
CIO) . .Do Pomb1l, os rapazes mudaram-se para o Calçadão,
onde ficaram famosos pelo baru[ho e pe]o etc . e t;]. ...
Erá a República Urubu:Rei, ande o Kabaço fazia a fes-

Hoje, o Kabaço gradua-se sem maiores problanas Co ÚM.ca
é sua desorganização natural , que freqUentanente coloca

os anitos em situações desfavoráveis) . Estudando calou'tador, !elembrou se da arte e tornou-se ativista políti-
co nas Últimas eleições do DCE e da (X:l)PASUL. Perdeu nu-
ma e ganhou noutra; faz parte da vida:
Deixa em Viçosa saudades, mas pranete voltar: ::

a

Baiana, nascida em X de Fora, radicada em Viçosa, nativa der cora-
ção e cosmopolita por natureza. De âni.bus an'Õnibus. an excursões
cxl an congressos , especializou-se an turismo rural .
Passou por todas as fases: enl)riã, caloura, veterana e foimanda.
Qual. : viu na primeira.aula do,papal , até acreditou que ali estava
una.típica arma exemplar , porãn, mostrou-se adaga inseparável de
quadras , botecos ,.festas e viagens. lb quando eHI sempre' sobrava tgn
teus)anho para.ir às aulas e as estufas. 'Atleta polivalente , caiu)eã
entra-tmiversitãria de vólei , natação, peteca etc. , adora espolte,
poran, nao e nan un pouquinho .esportiva(detesta perder) . Esta sem
pre acaWanhada de um fusca(último modelo da década de' 50. o farto
se talk): É capaz de se apaixonar perdidanente por longos pen'odes
de algumas sanadas. Quan não perdeu horas owindo-a falar de suas
dolorosas paixões? Anualmente: anda com uma certa tendência a to-
mar conte dos menores abandonados. Sua pontualidade é britânica
Ih, não é que lne esqueci: Quem .quiser.conhecê-la é só procurar una
garota ccxn .im sorriso inconfundível , distribuindo siJí4)ãtia nlEn fusquinha verde.
Andréa Mota, os seus milhões de amigos Ihe desejam sucesso em sua
vida profissional , na certeza de que seu futuro' seta brilhante.

n©EMço Rua Ban Jesus . 559
Piracicaba - SP

HnEREÇO: Vi la Gianetti , 51
Viçosa - }C
Tel. : (031) 891-2845

ENDEmÇO Rua bünoel Dantes . 125
39800 - Teõfi.lo Otoni - be



WT0{10 (ASAR CARNEIRO DE SOUZA
(Cabo Cesar. Pelego)

ANlõNIO DE PALHA (n-ES BARmSA
(Pãdua)

lm trabalho da aorta) .

Ai de algtais que vão seFti saudadesu lado-Cabal-o acena
can excelente aporttmidade de anprego .

Foi an 20/11/63 que nasceu una ''FI(IJRA" diferente.; aliás seno)re.di
ferente; 'ninguém 'desccKifia que. jtmto desta ''coisa'' nasceu. tona. lin=
daBenina (é'gêmieo)rLã J»las bandas de Manhuaçu:hC , o LBlaihuas
=il=;:'ãià;';l,ãaúã:lúü:ã tõ:;'ãüm
pelo P.V.?' Assim que passou no ''Vestiba'', .jã se sentia o.pr(4)rlo
BUCK RO(ERS (dano (]o espaço) . . . sábia de tudo, faria de. tudo e $ug
ria de tudo. . . exceto passar em calculo 1. Mas ccxneçou ben, .traba=
Ihou no aptario, no ranãrio, fez todos os alrsos e:: . nada do cal-
culo 1... Seno)re muito amigo e sincero, meio enjoado can seu ca-

chumbo e suas gurafinhas de cachaça, maca abandonou o navio(di-
go BOLA-BRANCA; não é capitão? HI SAUDADES . . .) .

:='7.:1ãfg.'X.Hów='ii:i B;Fil:i: liga":::=.Õ.= 1;E'il,ÇÊ:::
nan tan4)ouco as abandona. . . teve bons. ''amores'.' e omito carinho. .=
Era viciado em dlunascos, pinga (da boa) , amigos, viagens , boa ]!g
saca, vinhos e queijos etc.'E as piadas:. . quando dlaiiavam-no dã
ãli;iãÜ.iH:Íli!;iíà..:::..:=,'a.ãHS;Ê:P:'üú

linho.
(?audazes: . . )

e, ultiJnamente habitou o PÓs 1.922 (por muita conveniência.. .)Vai Pãdua. continue a levar esta força, sanpre fará falta no nos-
so meio. Sucessos ê Sucessos .
[DS BMI(DS .

M:(EID REZmDE C. .JoUOR
(Juiinho, Jr. Gato Pretos

San canentãrios , pois a cara de ressaca fala por si- prõ'
prl-a.

WDEliE:çO Rua aaj aj aras
Centra
Belo Horizonte

457/1704

MG

ENDEREÇO Av. olaria Quiteria, 864
Feira de Santana - BA
Tel. : 221-1871 ou 221-2526

IHDEREÇO Rua blonsenhor Ganzalez , 642
Manhuaçu - b'iG
Tel . : (033) 331-1585



BRlmO DE SÁ FEliWIES

Diretamente do Corpo de Fuzileiros Navais , chegou a Viço
sal achando que .destruiria corações . Seu porte atlético
(58 kg conseguidos a duras penas) e a cor'dourada (dias
de tratamento ã base de luz' infravermelha) eram toda sua
bagagem. Resultado: o coitado passou dois anos viajando
todo final de semana para o colo da mamãe. .Após essa
frustrada tentativa, achou qye ela mais fácil fazer o gê
nero intelectual, o que tambãn não deu certo. Apesar do:
enomrs esforços can livros da inda, discos alternativos
e.''fotos-cabeça'', nunca abandonou as inteminãveis. ses-
sões de malhação ao som d(;'Ídolos'do momento .'como Içan-
do, Marquinhos Moura, Romana e Cargh:) todos aqueles
baianos. O dialogo com Bruno ê agradabilíssimo. Seu ter-
rível costtzne de gritar para ser ouvido e o ato de ten-
tar destroncar nosso ombro .para que olhemos sua figura,
parece..mais uma tentativa de assassinato. Vi.ajam no' Be-
souro Verde era sempre lona aventura. Seu arrojo ao volan
te era ban Sonh:cêdo (e temido) : 'Se! o que estou fazen:
do''. Bruno é o único da Tulmq do Balão Ntágico a não te-
mer.o.futuro..Dono de uma próspera fazenda (cada pé de
café. é. controlado por compiitadbr) , vai produzir acerola
liofilizada, gengibre, baunilha e penas de ema 'tudo co-
mum e com farta literatura) . Apesar de tudo(e meu Deus
quanta coisa) e.da dificuldade de ser seu amigo, a gente
se orgulha de tê-lo conhecido. ' '

BmNO GERALDO .JULIO FRINGS (1)(ET

Este cara apareceu aqui pela cidade tmiversitãria de Vi-
çosa, meio i'perdidão'' , cano a maioria do! gringos che-
ga. E can esperança de ser lm futuro agrõnano, ele foi
ficando.. . Sabe que ele conseguiu?: Aos troncos e bar-
rancos , mas conseguiu.
Este alanão contrabandeado via Paraguai , depois de an-
dar de lm canto para o outro, conseguiu estabelecer-se
no centro da cidade, numa República de Latino-Anerica-
nos, aÍ pennancendo até o final. Ele, que {oi educado a
moda europeia , teve muitos contratempos ate se ajeitar .e
se entender can os outros estrangeiros e com os pra'
prior brasileiros. Com o passar dos anos, conseguiu adaÊ
tar-se e compreender melhor as pessoas e os diferentes
costumes , tanto brasileiros cano Gringos ''Latinos''
Durante a época em que conviveu can todos os seus canpa-
nheiros , ele aprendeu omito sobre a vida, crescendo e :una
durecendo, chegando a ser una pessoa responsável e madu-
ra, e pronto para enfrentar a vida que Ihe espera fora
da Universidade .

(:ARLOS ARAÜJO BARBOSA
(i)otõ , Professor)

Indivíduo da mais alta respeitabilidade , sempre colocou
em primeiro plano una boa piada.
Casado, pai .de 2 filhos , comerciante , enganador de estu-
dantes ein vários colégios da cidade e região ,sempre ori-
entou seus alunos no sentido de fazer somente o que ele
falava e maca o que fazia.
Natura[ de Governa(]or Va]adares , tomou-se lm nativo . de
pois de apreciar a quantidade de marajãs existente nesta

Sua meta no momento é conseguir un bom emprego, e não
serviço, de modo que ele se transforme nlan marajã de eli

terra1'

teENDEREÇO: Rua revi Carneiro . 155
Condomínio Jardim Maranendi
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - RJ

]HDEREÇO Caixa Postal , 121
79900 - Ponta Porá

ENDEREÇO Praça Mãrio lbl Gíúdice
Vi.çosa - bIG

se



CÍCEPf GARCIA l)F SILVEIRr FILHO
(Rojão, lk)linha)

W:gHl$:1;g: lil :lW114
crescendo e também sua barba e cabelo, sendo chamado o
CABEÇA DO FUNIL. Integrante do Clube M:NINOS DA bIAN(IJEl-h ; ::=";â.::rl.:=.gn::'m$©
il;g":E;il;;l"sÚl; ;iü senta«ental : ©resenlava a n?y".r?da
aos amigos assim: ''Minha namorada é .aquela,que esta bei-
jando aquele gata. Possuidor de lan dom arEístilio . defina:
do corpos a musica BARRÃOI criou.a.dança da cadeira e é
lzn exímio tocador de Agogo Sensibilizado pela Globo.
aderiu à campanha A]XJ]'E UM AR]'lSTA, anprestando seu grau
de instrumento a tznê flautista. Adora ficar em ALFA, di-
zendo que alfa nãg é bebedeira .e sim lDn estado de espx:ll.
to ele;ado O Romãs tem mania de grandeza: voltou p/.casa

Santana. deixando o Fusca na U.F.V: após. g
ROF4Ã0 você ê
Fi®ULEI(HON

CLAlmlO Eb6a
(Huna ,Ucha)

DNqIEL SALES PlbENTA
(Miúdo , Pimenta)

Vindo das Ilhas Malvinas :fugido dos ''canhões'' ingleses , chega. a Vi,

8:.püE:'ü:ãli:ã'=ü. ':::':? =:Êm:'; nç: :
=ã;X«;;;n,;a;ll;=ãi;o :-q«;;--!#-ã-«i'-'i,''q«'--'-.41St"!!T

yÜ81;igU#:$$!;i$,iB.:B:
quela revista,'que , de vez em piando , ,Ihe proporSloílavari:

' noitadas
. .. ; . " ...; .

emocionantes . 'Especialista em vinhos finos (dedicou seu seminarla
a esta nobre causa) , ministrou aulas particulares .de degustação,do
produto , vários sacados ã noite , a muitas altalas interessadas In-

:i ;!Êãq EÉ:\lÉ;m..}u::.i"m.:!..''.:: laÊü:'
No üite-
(zaguEiro

ini iSiiÜilii:liinli' m : :: 'g;«il:

iÜlli $i$$:11:1i#:u: ;ui
Claudião: :
NÕs o apoiamos e confiamos an você (usted:) : : ::

Surgiu ein Juiz de Fora, na década de 60 e ini'cio da ditadura núl!-
tar, em um berço apíinentado, o nosso amigo l)aDieI Pimenta. N)os
aprender as prEmeiias letras e joga! futebol, participar de roda
dg.samba..Ê .apçülhar. \an-boca:çlo.da:fgmíl.ja ,.fpgj:p.parayiços q.eLpo!
um eno do computador, passa no vestibular-84 em Agronomia. Aqui
chegando (o terror das nativas) , tratou logo de fortalecer o btR-8,
fazendo a cabeça da Dona Caça. Não satisíeitg. tratou !ogo de au-mentar a militância do partido , surgindo então o Jogo Francisco(Pi
gentinha) , em meio a um arranjo do PbmB. Flilitante ''esperto'' no ing
viinento estudantil , .carregou sua bandeira sem assumir ftmções , .e
dizia seno)re: ''Não é a hora certa'', ''tõ apoiando'', ''não corro do
pau'', ''essa chapa é a quente'', ''não podemos perder eleiçoes para
esses pelegos''. ''RAPOSÃO'' era detestado pela direita, pelo centro
e pela esquerda, mas sempre fiel ã ideia' de socialismo. Conhecido
ccxno ''Pé Frio'', devido aos resultados das eleições , e .''mão quente

na boca de urna. Apesar de uma conturbada vida .política:estudam
til, desempenhou varias funções (monitor, iniciação cientifica, e!
tatuinte etc.) e concluiu de lma forma brilhante o seu curso. Hoje
parte deixando aos seus amigos, que por hora ficam, muitas sauda-

ndo sou candidato a nada, meu negócio é batucada, mas )neu coração
não se conforma, o meu peito é do contra e por isso mete bronca
nesse samba. . .

des

el evado .

apagado nun Santana, deixando o Fusca na U
baile. Grande poeta, !ançoy frases famosas :
fora de série; (k)stosao ''ce'' nao era assim;
MY RER: É um brotinho.
Cícero, hoje você se fauna e desejanos que
na vida profissional e que continue a ser o amigas
de série'de todos nós. Ú{ ABRAÇO DA TURI'IA DO FUNIL.

desej anos que tenha.sucessolota

ENDEREo): Av. Santa Rata, 282
' 36570 - Viçosa - bC

WDEIEÇO R.ia Benta, 94
04120 - São Paulo - SP
Tel. : (O11) 572-1047

ENDEREÇO: Praça 16 de Julho, 145Betãnia
Viçosa - f'IG



EnIUNDO QUINTÃO DOS SANTOS
(Edyboy, Padreco)

Ein.1984 , chegou Edimmdo na U.F.V. , vindo de IDna pequena
cidade que, por meio dos seus carnentãrios sanpre positi-
vos, tomou-se a ltabirito grande e conhecida. Rapaz sim
pies , htanilde e perspicaz, .íoi morar, logo no início,c(ã
lzn estudante de física excêntrico e un biólogo pastor.
Tal foi a confusão em que viveu que, logo no 29 aJn, mu-
dou-se do curso de engenharia agrícola para o de agronó-
mica. Depois que saiu da pensão do Sr. Juquita, manteve
seu esconderijo no apartamento 5 estrelas da U.F.V. ,alo
lado no covil do AP-2.011 por três anos, tendo desenvol:
vido fortes laços de amizade. Na vida académica era um
aluno exemplar e can bom currículo, sÕ tinha lm defeito:
deixava quase tudo para a Última hora, chegando a perder
alguns dos rennnescentes fios de cabelos qúe Ihe resta-
vam. Viajante nato, fazia de tudo para não perder nenhu-
ma excursão que ''rolou'' durante seu curso. Seu objetivo
era conhecer o Brasil de norte a sul. $ua meJiÓria era
tão boa que ''raras vezes'' perdia coisas como: carteira,
chaves , caderno etc. Concluiu o curso morando na repunli
ca HADDAD. Certa vez, nana exposi.ção de Viçosa, fez tais
tas piruetas no tobogã que acabaram apelidando-o de Ed:
mundo Oluchunovo (parecido com aquela ginasta russa) .Das
coisas. que marcaram os amigos , podemos citar a sua risa-
da diabólica, as descargas an frente ao quarto do Jura,
e o stzniço de suas roupas bem como de algumas dos ami-
gos. Ein Piracicaba, até a vigilãnçia do shopping ficou
preocupada com ele (queriam prendo-lo) . Dente'e as amiza-
des que cativou, deixa agora saudades . Para você, E(tnun-
qo, gs sinceros votos de felicidades e sorte em sua pro-
fissão e nas realizações futuras.

EDUARDO DIXRA IERREIRA
(Duü)

Cinco anos se passaran, mas enfim aconteceu: O Dudu se
folmau. É \zn agrÕnano, para espanto dos caxiões que se
indignar e dizem: - Isto ê incrível:
Estai cartões não pouparam esforços para se esconderem
dos '\naustórios'' lançados, mas foi an vão. bksmo no mai:
escondido quarto do alojamento, Eduardo não perdoava c
atacava o hospedeiro.
E os calos? FarEan grandes , mas todos superados , deixand(
grandes artigos. .(A maioria naquele prédio , naquela sala
naquele laboratório . . .)
Que saudade, não Eduardo? Bons tempos: O D.C.E, o recan-
to das ciganas, a biblioteca, o.. . (Bom, tirandoos doi:
prjineiros , o resto ele conhece mais de nane.)
E as repúblicas, local de encontro dos meninos: Desses
você se lembra, não é mesmo? Eu sabia: O que o Eduard(
mai.s gostava era daquelas horas de estudo, de medieaçã(
praftmda . . .
Ah! eu ia me esquecendo do olhar 43, aquele totalmented
lado, de causar inveja ao homem biõnico; cano ajudou nq
quedas horas di.fáceis, em que faltando 15 minutos, nã(
havia nan una questão pronta. Quq sufoco:
É, mas isto é passado. Agora é sõ correr para o abraço
conferir no retrovisor e receber a bandeirada.
UM ABIMÇO:

DÉCIO TOCANTINS
(Gan(tii , Axé)

Bn 1984, vindo de algtzn quilombo perdido na floresta amazónica,
mais espec:i.ficatliente das proximidades de Cuiabã, eis que chega a
Viçosa, para cursar Agronomia, o protagonista desta estória.
Desde cedo causou a impressão de estar'interessado nos estudos.
Conta-se que, em lma das incontáveis conversas que varavam a madru
glda.con os amigos veteranos , tentou provar aós velhacos a iinpox=
tancia de se conhecerem as partes íntimas daÉ plantas e também' de-
monstrar o l?Fazer.que sentia ao descobrir se o avãrio era súpero ou
ineero. A afinidade pelo assunto não tenninou aí. Invejado pelos
inúmeros telefonemas de Valérias , Terezas . bíarias . Anãs .' Julietas
etc. , foi certo dia desmascarado pelo seu colega de quarto, que no
tou se tratar da mesma pessoa ao telefone, cada vez com um nane dT

Tentou de tudo na U.F.\r. : básquete amais ou menos) , futebol (fal-
tava-lhe pique) , imitar o Frank Sinatra no tanque ou no banheiro
amas não sabia inglês) , caçadas noturnas ao caqui e ao figo-coisa
que fazia omito bem, pois para cê8nuflar-se bastava escondem os den
tes e o branco dos olhos - mas o que melhor Ihe coube foi a post:
ção de titular na coziiüa de sua residência onde recebeu o título
honorário de ''Tia .ülastãcia'
É isso al', Galdhi, Axé, Kurõ Butá, ou simplesmente Décio, grande
amigo e conselhei.ro. Acreditamos em você:

ferenten

$

q
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EDtHRDO SEITI(1)MllE MIZUBUTI
(nüu)

O dia le de juiilÓ'de'i9di'iiêiiÍãarêàdÓ"ããliiitóiia de Viçosa:'Era
lma noite esi:ura, e una cegonha desajeitada deixou cair sobre a
casa de Dana Iherezinha e í'SÕ'' Aquira un pequeno espécime Irmano.
O casal não acreditava cano lona coisinha tão pequenina e frágil pg
daria ser tão feia e iwdonha. Mas o casal, cheio de carinho e fra:
temidade, resolveu criar aquela coisa à qual deram o nome de E-
duardo. Desde então a peste só deu trabalho.
Quando chegou à adolesi:ência ''SÕ'' Aquira e lona Therezinha resolv!
ran coloca:la mzn gnipo de.jwens para que. encontrasse a luz e deí
xasse o mau cêuninho, mas sõ tivercun decepção.
No caneço pensou até em ser padre, mas as tentações foram naif fgt
tes--e- aJ:gww' desejos--da -cama--falarêua- mais- :alto---bbsnu..assim---.nao
deixou de puxar saco dos padres. llirante sua peregrinação no ''ban'
caminho , Eduardo tanou seu primeiro Forre! bateu o carro , cheirou
loló e aprontou CKitras tantas que não podemos relatar.
PT'endado na arte de quebrar galhos, conselta desde asa . de. penico
até motor de tutor; 'conferidos a ele o título de lbm Gzunbiarra.
Terminando o segtmdo grau, Eduardo, espelhando-se nos exen4)lgs do
pai, resolveu ingressar na U.F.V. para cursar Aglcnania. NaU.F.V.
destacou-se cano estudante aplicado (CDF, hemonõidas , camião ,fer-
rador etc) .
Sendo marajã do(XPq, a fura não Ihe subiu ã cabeça.Continuou sen-
do peão de' fim de sanana no sl't:io de seu pai. Na priJneira investi-
da cano agrênano, resolveu plantar cenoura e a colhem:ta.foi sur-
preendente: 80% apodreceu e' a ailpa quem levou foi São Pedra.
O outro lado da face de estudante' exen4)lar escondia o cculquistador
barato de corações das en4){egadinhas , ficando conhecido cano TED
(Terror das nWregadas Danésticas) .
O tens)o passou, as coi.sas mudarêun e Dudu passou a estremecer.os cg
rações das universitárias , sendo chamado , pelos amigos , de (;osto=

Dizem as mãs línguas que, deixa pra lã.
sao

ELIAB -PENEIRA --:!E-REZWDE
(Nana, Nana Banana)

Essa é a Nafta Baiana, '\nuca entra em cana porque é faina
lia demais. . .'' mas, san dúvida alguma,adora entrar mana
cada o difícil é sair dela, enü)oi:a insista an colocar o

B:l;;:aJiçiêõiiãET'de'Nüss'Baranga'nas -fést as --da--bar anguice

E:==1;ifeJ««:.p=S;."»:S''? !?..!!!y"t!?.E:;' ..:S.
ã11q:i! i:f'iã'.,E'::E:::;:=gti=".S=:'ãé

amo-
cinco

anos.doÉpmoa ??nipre na lembranaça suas horas de frio:quq!

giãÜ:iZ g192EiHl:#!
alm'/ o da Rua Nova(para cculsolo da lida, a cozinheira) :
É isso Nana. . . Uã pessoas que lutêua lan dia. g são boas,hã
outras qt» lutam im ano e são melhores, : hã aquele: que
lutarão por toda a vida e são ili4)rescindíveis. Vice e
lma delas :
bltúta força, paz e anal. A Tdlurma.

ELISA C(JHA DE AKA(DO
Cllisi , Li., Lilisinha)

Ex-tímida, ex-careta , ex-estagiária da U.F.V. , ex-futura
micro-empresária e atual candidata ao desanprego.
Esta é Elisa, Lisa, mas... se pisarem no seu Saio, enlu-
É;'l; "roda a'Baiana'' (e coitada da Baiana) : . É militan-te do Restaurante Natural Alfa e comerciante bem ''suici-
da'' de Viçosa (junto com sua ''sõzia'') .
Atualmente , sua' vida anda meio Apimentada , mas ela
nana boa, com lona cervejinha nos intervalos , para equilj:

leva

brar.
Agora, falando sério:
colegas , que todos levam seu nome
dos cadernos .
AFi: E seu fusca branco, que não é ambulância, nem
mas jã salvou imitas vidas na Violeira?:
Elj.sã JÁ!

e
Elisinha é tão querida pelos

niBne ros nas capas
seus

nada ,

RI.ia Laerte Neves, 25 - Bai.rro de Lourdes
36570 - Viçosa-MG - Tel. : (031)891-1613

nmEMço Ria Bemardo (llimarães , Z . 703/502
tiÍÜo
30140 - Belo Horizonte - be

Santo Agoã EF{DEREg): Rua Joãq bk)ta, 144
' Santa Bárbara - bE

o Tel . : 832-1365ntDEMÇO



ELTON IBRAHIM SOBRES
(Eltim)

Monlevadense de Viçosa, este rapaz, com ar de bam garo-
to, vai deixar saudades. Se fosse ban de curri'culo como
e nas paqueras , certamente receberia homenagan especialna fo imatura.
Bn seu jeito calmo se escondia o maior garanhão e papa-
louras , creolaseencoroas , enfim, todas ãs mulheres ' dis-
poníveis de Viçosa, talvez devido ao seu feromõni.o.
Ultimamente, o leão parece estar mais calmo, pois ventos
sulistas trouxeram lzn belo par de olhos vendei que o têm
deixado mais tranquilo e um poupo sumido dos amigos. Sem
pre .foi lm bom namorado, fideli'ssimo , até. que pintasse
a primeira baranga da esquina. Rapaz precavido , com dom
estrategista, não sabemos se por sorte,nesses cinco anos
realizou bem suceçlidas entradas .de fundos (casa da vÓ) .
Dele também ficarão as características marcantes de es-
tudar em cima da hora, das paqueras da biblioteca e IX:E,
do besteirol da sala de aula, das provas e lembretes em
cona unto.
Ao jovem amigo, os mais sinceros votos de que possa se
desenrolar num futuro bem próximo. Mais cuidado com as
mulheres, mas juízo e que Deus Ihe proteja.

ANIL CASAR PEDRLEZI
(Pedrada, Papa)

g % ::li#l:li::: li l li;âif;:lql11 11. :11
da, começando pela época de cursinhg , quando era amante
da cachaça e aiiorava 'abater lm papo'' pisando. em. poças
d'água. cessa mesma época, não deixai-a una se coisa sem
quebrar na cidade
iã com alguns anos de universidade tomou-se um grandecriador de teorias, entre elas a do intemperismo das
areias da praia pelo pisoteio humano .
Teve também sua época de poeta e criador de frases como=
'o olho cego pisca pol'que nãg sabe falar

Varias vezes confessou que não aguentava mais isso. Ago-
ra que está se fonnando (Agronomia) quer ir morar em Sãa
Paulo , capital.

FÁB10 hn ttANIH VIEIRA
(rabinho :óu -.Fãbio Jihior)

No i.nÍcio dos anos .80 , de$anbarcou nestas paragens monta
nhosas , com o proposito de se tomar engenheiro-agrâno:
mo, un sujeito, de modos qui.etos , chamado Fabio.
À primeira vista . Fabinho parece mais lxn mineiro sossega
do , inteligente e obserxrador (daqueles que sempre prefe:
rem.ouvi11 a falar).Parece mineiro, mas não é, pois na
verdade é lzn capixaba roxo, amante do mar,rato de praia.
Esses predicados, a despeito de parecerem paradoxais e
i.ncanpativeis, definem bem essa figura de bom astral e
e:pinto aberto, que cativa a amizade de todos quantos
t.em o privilégio de o conhecerem ban.ENDEREÇO: Rua Luiz Ferreiro, 35-B
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FRIWCIS(D JWDRIWE DA SILVA
(Kiko, aliso)

aJILFEl:ME JOSÉ VARDIEID
(Peão , Shanfrans)

Nlisterioso. Para algtms, agente do SNI. Rapaz alto e forte, não
teiií'a(it]ie].a beleza que'sal:ta -aos-alhos-T-mas--dTana-atençãa=--Sua- -bole
za só 'se revela na convivência, quando se deixa descobrir e solta
toda a ternura que existe por detrás da aparência de forte.
a\egou aqui em 1983 sem ilusões, pois é difícil que ele tenha al-
gtzna, prlncipalinente quando se trata de ''coisa pdblica'', cano ele
mesmo diz, que é o caso da U.F.\r.
f.]as o (]lico ccxneçou a cursar Agrononúa, que tem muito a ver can
e[e. Foi até ape]idado de ''(]tiêo Natureza'' por observa-la .seW)re.
O I'k)ço quieto, não gosta de muitas agitações, mas nem por isso fi-
cou aqui sozinho. Assim que chegou arnJinou um rabo-de-saia, fican-
do juntos por dois aios. bbs, aõ que todos di.zem, apesar de prefe-
rir morenas , uma loirinha chegou para conquistar sgu coração. A
partir daÍ, não se via mais o'Oliêo sozinho, mas se nlao dada com
Assim como chegou sem ilusões parte para um Brasil.que esta ã bei-
ra de um colapso. Fias ele se garallte, ccxno sempre fez,.porquea suafilosofia bases.a-se no respeito a si mesmo e, principalmente, no
equilíbrio ccxn a natureza.
Para ele vale aquele verso de Ferrando Pessoa: 'qraleu a. pena! Sem-
pre vale a pena se a alma não é pequena''. E a alma do ético ê grau
de e vasta como o mundo.

ela

GILSON PEIXEIRA DE QUEIROZ BAIXIOS
(Gílsão ,--Be'troque:im)

Sua primeira fase de vida nesta '\nerda'' de cidade foi
marca(]a:-pela-perfeita--adaptação e-identificação .
sÓ Deus e o diabo juntos sabem de onde, achou Viçosa un
paraíso e , rapidamente , integrou-se ã vida sócio-cultu-
i.al da bela e grande ''Cidade Nova''. Pela parte social
não fez nada, mas .pela cultural fez omito, divertindo
multidões nos bares e cinanas (qual\do estes passavam por
nochanchadas) .
Virou definitivamente o rei quando adquiriu a sua famosa

trinta'' (30:0 - bk)to). A.partir dat', tomou-se doutor
em dicotiledÕneas e ninguém mais deixou de dar pra ele
(todas Ihe davam presentes) . Até mesmo nas férias , onde
sua ''perfomiance'''melhorava e ele atingia de oito a !0
presentes , sendo duas especiais (presentes ainda nãa
abertos) .
Agora, em fim de carreira e já se adaptando ã vida de En
genheiro, trocou a ''trinta'' por um automóvel, o que pare
ce ser o seu presente definitivo (presente de baiana) .

Atleta por vocação, Gilson tem como.exporte preferido a
corrida. . . , correndo das aulas, atrás das gatinhas. . . eã
te rapaz van danonstr.ando sua fomta física. :
Sua vasta cabeleira jã foi cantada em poemas e .Sançoe!
de amor: ''... é dos carecas que elas gostam maJ-s='' e e
mesmo não é, Gi.lson?
Vindo diretamente de Petr6polis , via Rio de Janeiro, te2
tou uma carreira de ''doutor'' de Direito, visando a sua
candidatura futura à prefeitura da bela cidade. Tudo em
vão. . . . seu destino era ser roceiro mesmo. Com o diploma
na mao, o que será do Gilson? So Deus sabe,e quem sabe tan
dia a gente fique sabendo do Gilson ''douta'' de Agrono-
mia. Un grande amigo, m?smo
Moitas saudades e vontade de encontrar depois pra tomar
l"na cerveja (sõ una) .

ENDEREÇO Rla Nlarui Grande , 45/ Casa l
24210 - Niterõi - RJ

EWEREÇO Rla São Sebastião
Petrõpolis - RJ

75 ENDEREÇO Faz . Boa Vista
B. do }t)nte Alto MG



hIEna ])B PINTO .JtNIR
CMijni Beij aflor, Crioulo)

JaNmNA MAnQUiS DE MIRAN]X LlsmA
(Jana)

[Jns dizem que e]e desceu do mono, mas a verdade é que
Mini chegou a Viçosa vindo de Governador Valadares ain-
da meio na dúvida sobre qual curso fazer. Estava entre
física nuclear, engenharia cibernética ou piloto de õni-
bus espacial L mas decidiu-se mesmo por AgroncHnia, que é
lm curso eclético como ele
Dono de lzn ccwnportamento exótico, era ao mesmo tempo fã
nç l-do Midtael Jackson, aprendiz de cientista e cozi-
nheiro nas horas vagas , pois naturalista saniconvicto ,
preocupava-se muito com sua alimentação. Seu forte eram
as famosas ''vi:taminas'', cujas receitas ninguãn sabia, ou
melhor , ninguém ousava juntar tanta coisa num liquidifi-
cador. Conquistador de plantio, estava sempre perto das
mais belas garotas, das quais se tomava sÕ amiga, daí
o beija-flor. Após algum tempo vivendo com ima turma de
ma[ucos , ]çTimi tomou juízo e reso]veu ir morar nana repú-
blica decente, onde sq adaptou muito bem, pois apesar
de .suas esquisitices, é um indivíduo afável e anigo para
todas .as horas. Agora esta de voltas com a nova mania,
a genetica molecular. Tunas certeza que desse emaranhado
de genes e cromossomos sõ pode sair muito sucesso, pois
competencia ele tem de sobra. Estejam certos, este cri-
oulo v;ai dar o que falar.

Conhecida cano Jana, fi]ha da mais unida falní]ia MIRAN])R
da cidade maravilhosa. Desde pequena seu sonho era ser
agrõnana, e foi então que escolheu a ''grande'' cidade e
assim chegou atê Viçosa no glorioso ano 1983, para en-
trar em cantata can a ''civilização''. No caneço foi aqui'.
la confusão, deixou grande paixão no Ri-o de Janeiro e sõ
a Telanig e a lkiida que o digam. Quantas noites de sono
perdido :
Bbs por aqui conquistou grandes amigos e paixões , -apor
quem é muito admirada, e san falar no seu destaque duran
te as aulas , pegando todos desprevenidos can suas pergtm
tas altas e repentina. Foi assim que a Jana foi sendo co
nhecida, san poder deixar de considerar os elogios rece=
bidos pelos professores , pois é tina grande caxiona. Aqui
tambãn conquistou o coração de alguns .. .. Foi aqui que
conheceu e cativou sua maior amiga, inseparáveis , a mi-neiriilha Zelma Dias. }hs como a vida Ufeviana muda as
pessoas , a Jana tanü)êm mudou. Terminou com seu namorado
pra ''cair'' na vida da ''t:ivilização'' de Viçosa, mas isso
não foi longe, novamente começou outra paixão lã no Rio,
de onde surgiu o grande filho Peü'o e o mandão Jugurta.
A nova família Mirando Lisboa parece que esta nativan-
do-se. Janaina , que deixara saudades , amigos , veranos
seu suces:o e guarde sempre no coração a lembrança dessa
vida académica da U.F.V. , que ficara para sempre

ISABELLA PAliRE]RA BITTENCOURT
(Bell , Bella)

Bellinha, esse brotinho carioca da gana que, depois de
muito andar pelo Brasil , vei.o parar em Viçosa, ''buscando
suas raizes''. Foi ser agrõnoma.nGatinha, como o nome» jã
diz, não ficou muito tempo sozinha e campletou seu pri-
meiro ano de estudos jã casadinha. Aos trancos e barran-
cos, foi empurrando os estudos com a baniga, de onde,
depois de algwn tempo, saiu o seu filhote, l)ANI,sua gran
de paixão: Cano não tinha mais barriga.para anpurrar, cgmeçou a ficar aplicada nos estudos. Daí pra frente, os
seus cadernos ficaram superdisputados pela galera. O pro
fessor espirrou, ela anotou e desenhou, tudo bem ilustra
Morena bonita. sincera até doer. ''bravinha'' de vez em
quando , supersensível , carinhosa e adorável ,Bellinha vai
deixar muitas saudades nas pessoas com quem conviveu.
Minta sorte e tudo de ótimo pra você, em tudo. De todos.
P.S. : Foi o mandão que escreveu.

do
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JQK) BAriSTA ESiEVES PELUZIO
(Jacutista, Jogo Garanhão)

Transcorria os tranqtlilos idos de 64 , ou era 66? Beba.
não me lenü)ro da data. SÕ sei=qie nasceu alguãn iiiiportag
te, João. que mais tarde viria a ser chamado de João Ga:
ranhão. Desde cedo pensava an ser engenheiro e foi assin
que, em 83, resolveu fazer cursinho em Viçosa. Bn 84, eg
trou na faculdade. A fase marcante de sua vida na U.P.V:
caneça an 87. pois antes disso ele apenas estudava (CDF).
Assíduo frequentador do penar e horta, o que acabou des-
pertando seu i.nteresse pela cultura do alho , valendo-lhe
ê) apelido de ''Joelho''. íJltiino representante da ''Bordeu
do Céu'', aonde mora a jacusada, que o chamo de jaeutis-
tã: Seus'colegas-'de "n:liÚbl:ica'di:zan--quer-'jã'--ecos ttznaram
can seu tanperanento explosivo e agressivo. Sanpre este-
ve presente na ''laico Lopes'' e naquele estado... Na inti-
ma, ele saiu de '')aJxa'', l=n rapaz tão sério: Este :colati.-
nense , nacionalista convicto e capixaba de coração , vi-
via falando .das potencialidades .do .país .e das.praias do
seu estado (talvez por influência do pai). Exiinio becão
da roça e lm daninha pelo futebol que prata:cava toda se5.
ta-feira ã tarde . Mzláa fazendo preparo físico para jo-
gar no campeonato de pelada, onde era "Ponta de Banco''
do Colatina. Seu seminário foi t=n escândalo, 'Superbro-
dianento do Joelho''. Namoradas? SÕ sei de lona que o agar
rou a laço (Caratinga, terra de gente brava). ljor ger &
políti.ca da boa vi.zinhança e pela sorriso fácil , não ar-
i'anjos ininigos e os amigos que aqui fez desejam-lhe fe-
licidades no futuro.

aoN)Dose baGiEl;(iwçALVES
(Pintagol, Pontão)

nADIL (XWÇAINES IE NilEU
(Preto, Pretinho)

Vindo das agitações da cidade de Qiarulhos-SP: é chamado a Viçosa
em 84 para caneçar as grandes aventuras agronõmicas nas Minas Ge-

Chegando na Perereca, nosso zuaigo Lusitano: meio deslocado. .pelo
atraso de sua chegada, entra direto na colónia Japonesa da cidade.
Can sua ''Valentia'' e seu jeito especial, ingressou na tulha para
ftmdação da ''Nata''; can sua nova turma calçou a agitar nas boé-
mias,'e, como apreciador e conhecedor dos vinhos.que era, tapava
todeâ. Nos»o-PJNTÃQ.. $en4)re .dedicadQet..bem-suceda;do.no-qlie fazia,
tirou de letra'i o curso de Agronomia, apesar de ter peixlido ãl=

duns cabelos e ser pouco conhecido pelo ieu Prof. Orientador.
Nas infinitas noitadas , serenatas , mordias Naco Lopes e nos chur-
rascos, sempre dava seus fannsos vôos rasantes, que o tira:vêun do
carvão e deixavzun seu bico um pouco estragado.
Fez varias amizades nas suas ''êmochocanteê'' viagens turísticas de
õnibus, em que sua ''cara de pau'' e ar de conquistador se soba"en-
saiam mais que em qualquer outro lugar.
Nas festividades ocorridas no QC da NATA, seno)re comandava e cuida
va de algtms êuni.gos que, não sendo acostumados com o l?íque, .ficam
vara lm pouco eiü;iagêÜos. Hoje, imnos ''violento'' , ainda bop de ga!
fo, mão md.s aberta e apaíxaiado, o conquistador dos corações .dag
'meninas'' meigas da U.F.V. , deixa Viçosa, ccwn o coração partido,

para entrar na vida profissional, na qual temas a certeza de que
seta bem-suceda.do , assim como , nas novas paixoes e emoçoes que vi-
rão e principalmente, na tão !onhada viagem ao querido Portugal.
PINTIo vai fundo, que todas nõs tornemos por você.
Sabemos que é ''D.preza'', mas a NATA esta sempre por cima da carne

Felicidades , a NATA.

Tais

seca

No inÍci.o de 1984 chega a Viçosa, para a surpresa de to-
dos , tm cui.abano que não trajava nan faca nen tacape au
fledia. 4)esar de imto©ossense , ficou logo conhecido p!
]n.-seuptnfundo apnça-.zmoda :©BM..CA.Bêj#lçg..êjÊganteE
Enü)ora sendo lm agrânano nato e amando proftindanSnte .a
sua Pátria, logo deixou transparecer sua aàniração pela
Zooteaúa, 'pois só vivia lendo livros sobre balEinocultu-
ra ((DFj , 'eaitretanto, foi eleito por sua repü)laca por
várias vezes cano ''Suüio da Casa''', devido ã sua afinida-
de por tomar banho. Como todo bom brasileiro, seu passa'
tampo predi.leto era a bola. Desportista Vibrante , tinha
cano exclusivo time do coração o inixto, são Paulo, FluUi
nense . Ainérica . . . . . Quando caloiro , frequentador assí-
duo do atlético, liga 'q)etária. . . , demonstrou não . saber
dançar apenas ritos'tribais do taxas .(Teüeíras? : Vâi .+gvar lona italianinha (sua n:anotada) Joadi.l , a biografia
é lm passado, mas você seta seno)re presente. De seus ir-
mãos amigos (Juliinar, Carlos e ilarcos) e de todos cole-
gas e amigos que convzveran can doce.
Avante, Joadil:

ENDEREÇO Ria Dr. Carlos Borralho
Bairro Daa Aquino
Qiiabã - Mr

43 ENDEmÇO chia D. Pedra ll , 25
Parque Residencial Laranjeiras
Serra - ES

WDEnÇO Rua São bhurÍcio. 654
Guarulhos - SP
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JOhES MUCCI PELUZIO
(Blmdão, Filho do Hanem)

Este sim, nasceu para estudar; lzn verdadeiro CDF e convicto defen'.
sor'da moralidade' da universidade. Nasceu em 66 e , desde então , sõ
deu alegria aos pais.
Hitrou na U.F.V.' em 84 para cursar Agronomia e levou o curso deva-
gar, pois dividia o tens)o can sua outra paixão,.o Futebol. Foi va-
rias vezes campeão viçosense pelo campestre e varias vezes vice-
czunpeão pelo colatína no campeonato de pelada, ''sua maior frustra-
ção:'. Sempre..estudando ou jogando bola, não tinha tempo para fazer
bagunça , pr.incipalmente porque não bebia e nem. furava (lzn verdades
ro'Bundão).' Provavelmente por influência do pai , ccaneçou a pesqui-
sar sobre a cultura do alho. Estudante encarregado de provar as
faltas do pomar, vivia correndo da vigilância. Raramente ig ãs fe:
tas de sua turina, mas sempre jogava bola com seus anigos as sex-
tas-feiras. .hnores? Somente na praia de Guriri, pois adora pescar
ã noite. Algemas vezes coimtia sérias gafes ccxno ''A interrupç?o
da ginástica do carminate.l e alguns.Bois contra: Atualmente , ele
est; tentando conseguir pós-graduação para cont:muar a estudar ,
pois é sua vocação bata. Precisa.apenas corrigir sua letra que,sg
fundo alguns professores , é horrível.
Não deixou in:amigos , exceto os golelro$ dos ti.ínes adversários .e al
guns atacantes quq se machuçaraã. Nós que o. conhecemos desejamos
lm bom curso de 'pós-graduação, doutorado, pós-doutorado e o que
mais existir. Esperamos qué seja muito feliz e que se lema)re sem-
pre da gente.

JOSÉ ABIEN DO ®IARAL

(MazaropiÜ..Abdon)

JOSÉ ALBEIWO (=ARLOS CAS(=AO
(De Ouro; Bambo)

Depois de se formar na (EDAF? este betinense correu para ..\viçosa
com o intuito de aprender mais e, principalmente , pegar o tão.alia
jado 'Canudo'. Na U.F.V. estudava pouco? mas.era amante da pratica
de esportes; vólei, básquete, ténia, spiroball... até que conse-
guiu torcer o tornozelo logo no Último semestre e ..ter .que parar
com tudo isto. boas as medalhas conquistadas nos .JUV'S sao suas me-
lhores lembranças a este respeito.
Seu pouco interesse pelas louras geladas qra.ccxTX)enfado pelo seu
vício no ''Vídeo Games'. Se coíílprasse uma mã:quina, !abria bem mais
barato. Este COnanmani'aco poderia considerar-se sócio dos cinemas ,
pois não perdia lm filme do género ficção, aventura e terror.
Gostava mesma era de um cochilinho prolongado, mas o que mais fa-
ria era tomar seu banho bem rapidamente Cmeia hora, quando apres'
fado) . Apesar das séries de paixões, consegue agora foTnlir-se sem
ter que levar nenhuma dor de' cotovelo para casa. Estafa li.vre para
qualquer voluntária.
É, Nlazaropi: a boa vida acabou, o j.eito. é lugar muito para vencer
lã fora, pois a coisa esta feia, não é brasileiras e brasileiros?

0 grande malão estava crente que ia escapar desta ileso,
enganou-se. Ainda bem que tem sempre alguêtn para regis-
trar os fatos .'
Apreciador inveterado das guloseimas , terror das barra-
cas de churros , juntamente com seu coadjuvante Gonzalez,
Cascão tomou-se proprietário de 97% das ações do Bequi-
nho S .A. e da Cantina do CEE
Frequentador assíduo da piscina , sempre acreditou no sel
potencial para jogar pólo aquático , esporte que constznit
grande parte de seu sistema nervoso.
Carioca , moço bonito , perdeu rapidamente a disponi-bilidz
de. Seus planos de sucesso com as gatinhas foram pol
agua abaixo,, pois assim que chegou em Viçosa, Gonzalez ,
espertl'ssima, tratou logo de fisga-lo.
Castão , embora não fosse de muitos sorrisos , conquistou

Felicidades na vida con
tambãn.

a moçada e vai deixar saudades.
Gonzales e muitas guloseimasENDEREÇO: Av. Padre OsÕrio Braça, 87

32510 - Betim - bIG
Tel. : (031). 531-2125 ENDEREÇO: Tel 344-4836 (Bn)



J(EÉ moEU Mnl FÁVAID
(Piraju, RÕ)

LOCIO SEBASTIA) BAR
(Tido , Rosinha)

JOSÉ ALG[ETO STEIMBRUCK
CZé do Banjo)

Quase ninguém sabe que íoi em Piraju, a 4 de fevereiro de 1967,que
nasceu essa graciosidade de npnino: amoroso, gentil, educado, i.nt.g
vigente, pessoa simples, mas amante de roupas finas e muito perfu=
nn. Entrou.. na.fi.la- .ãa vaidade -duas-.vezes-e -o--espelho-Jhe tolda-.gtag-
de parte do tempo. Calmo, tranquilo e de estupim longo, porem,qual.
do colmça a queimar sai. de perto.
Equilibi:ado e cam boa coordenação motora, consegue dirigir somente
com uma mão, can a outra enrola os seus ''lindos cachos
Dado ãs mulheres, sem preconceito., não liga para cor, raça e muito
menos idade, por isso teve que trocar de.telefone, pois elas não
Ihe davam folga. Porán, ultilmamente, o RÕ anda sossegado e dizem
que a culpada'é lma baixinha da Engenharia de Alimentos.
Nas aulas', copiava até os ''atdlinsü, por isso era considerado a
biblioteca da escola, pois todos viviam atrás dele pedindo os ca-
dernos emprestados.
O RÕ, depois de 4 anos vivendo em Viçosa, criou grandes laços e
proftmdas raÍ:es, tanto que, agora qúe Cita fonnando, decidiu fi-
car e tomar-se lm grande nE'stre. Caso não consi.ga ocupar in. empa!
go dentro de sua qualificação profissional , será' cert:urgente bem s$
cedido como bombeiro hidráulico, eletricista, arrombados de cadea=
dos, canegador de T\r.. . , tarefas (lue sõ podem ser desempelüladas
pe lo Super Zé.
}'oi todas essas quali.dades nobres, o RÕ cativou muitos amigos, que
Ihe desejam omito sucesso na próxima etapa da sua vida.

InÍci.o da década de sessenta, surge em Viçosa ian coisa,
na qual D. büria coloca o nclne de Lücio.
Sua infância foi muito nonnal . ; Como todos! comeu terra .
''botou'' lombriga, arrebentou cupim para ver como era
dentro, brincou com fogo e mijou na cama, 'tbotou'' cigar-
ro na boca de sapo, escondeu-se na cesta de roupa para
ver sua innã tanar banho , perdeu a virgi.ndade nlmla cabra
ta, fugiu de casa e , nlzn dia se inspiração divã-na, acon
teceu o que ninguãn esperava , Tido passou no vestibulal:
Sua vida universitária eventualmente foi muito atribula-
da. Nos dias de maiores tensões, ele se relaxava com al-
gemas doses d'agua benta e passava o tempo culta.vendo
suas rosas .
Assim que se tomou universitário virou un marajã do
mPq.
E, por incrível que pareça, ele conseguiu fonnar-se e,
ao seu lado; todos estes anos, estava a sua paciente e
tolerante Cãnnan.

zé do quê? Banjo, Zé do Banjo: Eis que retoma ã viciosa
o Zé, cheio de experiências e pronto par! adquirir no-
vas. Da Viçosa antiga que ele conheceu não sobrou muitacoisa, e Zé teve que mostrar novamente as suas potencia-
lidades , e que potencialidades . . .

Na sua Toyota se andava a mais de mil,. provocando ata
quem nos insuficientes cardíacos. Nos bares: sabia ale-
grar a maçada com seus ''causou'' e com a.música de -:seu
banjo. Poi mais que bebesse, nunca .precisou que alguem o
lev;Esse para casa, pois teve o cuidado de ensinar seu
cano a }azê-lo (que perigo) .
Zé nunca foi a favor ãe miidismo, embora andasse bem ves-
tido. Nunca achou beleza fundamental , mas andava sempre
rodeado de gatas.
É zé: o jeito é ir despedindo, vamos senti.r sua falt!.
Bnbara você seja modesto, nõs Ihe desejamos wn grande õ!.
tufo n-ineREg): Rua (lhes Barbosa , 738

Centro
36570 - Viçosa - bC

WDn:Eço Rua Barão da Torre lpanana
ENDERE (D Rua )bjor Nlariano, 65S

18800 - Piraj t.i - SP



MARCEID IE liARIA FREITRS
(Paru, Barão) MARCEID FIADI)AD

(Tchelo Boy, Turco)
No ano de 1962,. em Pitangui-bC, nascia este bicudo de
una grande família. bhdou-se para BH, onde trabalhou, es
tudou e tambãn aprendeu a gostar da boemia e das ''banda:
das''. (Legou .em Viçosa em 1984 , para fazer vestibular pa
ra o curso de Agrimensura. Aprovado, transferiu-se, ài
1986: para Agronomia. Nunca foi mentiroso, quando, ' ao
iniciar un sanestre, dizia: ''Esse eu estudo''. Logo trata
va.de !manar lzn colega hospedeiro, que era parasitada
ate a Última gota; .pegava o caderno anprestado' e passava
procuração pra assinar-a chamada. Por falar an càdemo .
este homem ganhou, por mérito, wn cartão de crédito na
Papelaria.São José, para tirar.xerox. carreteiro profis-
sional , tinha sempre un! coleção de provas antigas que
o tiravam do sufoco na última hora. como se tudo isso
não bastasse , nunca foi derrubado nlpna negociação direta
can os professores, poi! até o Matazinha (Linha Dura) ,
caiu n! latia deste poli'taco nato, considerado a língua
mais rápida do Oeste Mineiro. Fez de seu orientador 'lm
candi.data a santo , de tanto chorar em seu ouvido. Ele-
geu-se dirStor nana.excursão de fonnando, cargo do qual
j amais será destituído.
Marcou presença na U.F.V. , onde deixa grandes artigos e
promessa de emprego .para aqueles que o procuraran em seu
gabinete, no Ministério da.'. . , no 'horário comercio.l de

15 ãs 18 h. (É l»reza:) .

Vindo diretamente de São Paulo, o Tchelo não sabia dc
''Eldorado'' que o esperava, ao desembarcar no famoso e de
cadente Panbal . =
Os anos iniciais foram marcados de muitas saudades e von
tade de voltar para ''Sampa''. Não dispensava as partidas
de futebol exporte favorito . que liberava suas tensões .
quando xingava e reclamava dos companheiros penas-de-

Rapaz fino , educado., cheio .de boas maneiras , quando aqui
chegou nem cereja bebia. Como os ano: passam e as pes-
soas mudam, incorporou novas caracterísl:ocas . cano a' de
autentico '\nineirinho comequieto'' , apesar de paulistana
da gana. Por nunca ter sido acostlanado a beber, sempre
que tomava uns goles a mais liberava seu lado extrovelti
do (o fanoso ''dois goles''). Sanpre foi dedicado aos está
do!, porãn nunca dispensava as' tradicionais donnida:
após o almoço.
Que manõria possui o Haddad: listar as coisas perdidas
por ele, em seus cinco anos de U.F.V. , seria um' tanto
desgastante
Sanpre foi muito anigãvel e, por isso, tinha muitas ani-
zgdes. Agora, no final desse período de familiar convi-
vência, não poderíamos deixa de Ihe desejar os mais sin-
ceros votos de felicidade e realização profissional .

pau

b4ARCELO CLÁUDIO DE OLIVEIRA BotIM
(Marcelinho , bloço da Lambreta)

Rapaz de Estado indefinido (seta MG, GO, ou RJ?) , dlegou a Viçosa
lm tanto quanto esbaforido e , de cara, deincütstrou que vinha para
ficar, pedindo un lugar para sentar se, onde jã n4o cabia nem unia
agulha. Sua indumentária de. calouro(careca, com óculos e freio
fronte dental) assustou a principio. Suas entradas trilmfantes em
salas de aula (atrasado) , batendo porta, derwbando cadeiras e dan
do quatro beijinhos , são memoráveis , eletrizantes:
Queria ser floresteiro, mas o galho do eucalipto quebrou e ele aca
bou caindo na ]\gronomia. É conhecido em \viçosa por apenas duas peg
soam: alguém e todo mundo. Rebolado mais famoso de Viçosa, dança
tango, lêunbada e fox-trot. Rapaz bem relacionado em todos os seto-
res universitários , faltou pouco para se toldar cidadão viçosense
por forças de una loura paixão.
Sua mansão, com.janelas para o corredor, foi reduto de grandes
encontros culinários, regados a vinho de garrafão, com san de fita
K-7. Alcoõlatra inveterado, é capaz de cantar em castelhano e dan-
çar 'jxaxado'' sõ com o cheiro de pinga.
Nos últimos tempos tem atacado de vespa, em estilo ''.elos Doura-
dos''. Sempre às voltas ccxn nmitas atividades, ataca de todos os la
dos , desde amigo pra todas as horas até ''sex-s:imbol''
Uma dn. maiores figuras que jã passaram pela U.F.V. , sem dúvi.da
deixara saudades. Seus :anitos estão confiantes que sua estrela nlm
ca deixara de brilhar e, entre bailados e correrias. temos certeza
de que tudo vai dar certo.

IWDEREÇO là.ia Dona Zulmira
Ti i uca - RJ

nç 77/201
ENDEREÇO: Rua Elvira Angusta, 370B. Boa Vista

Belo Horizonte - MG

EF{DEREÇO : Rua Vitor Ihbugras , 346
04114 - São Paulo - SP
Fone: 570-3488(011)



ELO BARREID DA. SILVO
CColinho, Baiano)

0 Grande bhrcelo , fascinado pela administração do Gene-
ral Pinochet , imita seu exanplo numa ditadura que durou
dois anos. De sujeito es(F4isito, quando dtegou a Viçosa,
tornou-se um grande j acaré , abocanhando todos os espaços
queTxngzan.
Injustamente, por causa doq seus antigos eleitores fiéis ,
hoje seus apedrejadores fiéis, }hrcelo leva consigo . me
do' e traLHa' da letra ''i''. Foi chamado de imaturo , infan-
til, inconstante, incompetente , inesponsãvel , indisci-
plinado.. . e de muitos outros.''is'' da vida. Seu maior
tratana, no entanto, é Irrigação.
Cano tudo é um processo , acreditanos que essa injustiça
possa ser desfeita, e outras letras usadas, ccHno V de vg
gabundo, e vai por aí afora.
Baiano, de sotaque carioca, que fala õ loco! can lan fo!

te chanado de missionária, tem um gosto refina(]o para
cuidar de crianças e ''abonecentes'': seus maiores predl

restam afrícànas.
ega a ser um cara trabalhador! só não pode ser incomo-

dado, senão se impacienta e isola tudo

cados para seT lln gi'ande pliqulaLia de
seu pai e !çg!!jZijlg necessário para tr

. sonho (B
nas flo-

MÜCIO IDS SNaOS FI(;UEIREID
(zé)MÃRCIO ANEL.AR (Della

(Msguel, bbsgas)

Vindo..do. Norte mine:ilo ,..montes.JJareQy.Ba ]],Ez]=..gn.]9êl=
Trouxe consigo o estranho pseudónimo de MAS(;UEL.bois ta!
de , com base nas suas imitações, percebeu-se a sua sane-
Ihança can tm réptil, passando a ser chamado de ''MASGUEL
TARTARUGA' '
Apesar de tina vida académica equilibrada..e boa, foi , no
segtmdo período do seu curso , vítima do ''ma!-de-Viçosa
No esporte, seanpre se ccuisidergu o ban, porém} derrota-
do, sofria can as suas irritações. Na peteca (sua maior
faina) , bhsguel fez até certos'ídolos sê ajoelharem dian-
te do seu talento .
No terceiro ano do seu curso ''conseguiu'' lona moto T.T e
lma nanorada (Luciana) , tainbéin natural de Mentes Claros ,
as duas coisas mais importantes da sua vida, depois das
cutras . .
Conheceu varias pessoas e fez íwitas anizades. Hoje esta
fonnando e nõs ]he desejcunos muito sucesso , sorte e ene!
gtal

lkpois de muito caminhar por este mundão e de ter sobre-
vivido ãs intempéries do querido Vale do Jequitinhonha ,
ã$arüêêü'eníWs f'êstanTWrã:(Nele"rconhneu 'nâo''E'es
quecerã, quem não a conheceu, não sei se ganhou ouse pel
Caca seu andar manso e contanplativo , sempre tinha tempo

para ouvir os amigos, pensar na vida e brilhar seu olhar
apreciando o luar: Anigo da natureza, não pode viver sem
terra é taurino, ç diz que o homan,.prã.ser feliz:tan de
plantar muitas raízes. .ãnizade não é vaidade ê poder.sen
pre cantar can alguãn e pensar an ajudar. SÓ toma ping!
ie for da boa. Arranha a viola can algumas modas. Se e
apaixonado? A Clãudia quean o diga.
Saudades vai deixai', pois ficaremos san ver lm aEnigao
por l=n tens)ão. Querendo corresponder can o amigo que ou-
trora cruzou, basta escrever para o endereço que deixou.
Desejêunos a você , MIÍcio, lona vida sadia, un caminhar de
alegria, com paz, amor e hannania.

deu

Nos

nJDEREÇO: Caixa Postal 63
' 48970 - Senhor do Bonfim - BA

WIEMç0 Rua Dr. Veloso
Mantos Claros

485
MG

iwnEmQO Rua São Vicente , 58
Teõfilo Otan. - bC
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NEWT{W ROBERTO ARNtU NETO
(Aranha)

Será un pêndu],o? Seta lzn bêbado cambaleando? Seta alguán
dizendo não pra mim? NN)! É sÕ o .Aranha andando na rua.
Dá para reconhecer pelo agasalho azul desbotado e todo
furado .=alãn-de falar sozinho .
Di.zan que é lm cara volúvel em seu gosto, apenas pelo fa
to de ter trocado torta de maçã alemã por bolacha-mana:
depois por carne de porco, e, finalmente , por toninhas
can chjinarrão. Atualmente encontra-se em greve de fome ,
mas diz que não tem a imnor vocação pra faquir.
tina coisa que sempre deixou seus amigos bravos foi o fa-to de conversar muito ã noite, sozinho. Era sõ deitar
que começava a roncar ou a falar.
De todas as.piadas que conta, .as de gue mais .gosta são
as de .jacaré. Sempre disse: ''48 não e se un numero, mas
um estado de espírito''. lassa fonna, ele e seus anigos
de quarto , salvo raras e arianas exceções , sempre anda-
ran bem infonnados de fatos e pessoas.
Seja onde for, ele pr(mete fazer ainda muitas teias e cg.
prichar na prõxiina dieta.

PAtlD EUGÊNIO BRUMANO N{DRADE
(Papaulo , Diretor)

PEDIU MCARDO ANDRAIE
(dado , Kadão)

Em 1984, entra para a U.F.V. este pequeno grande hanem, nativo da
Gema, empresário do ramo mais lucrativo da cidade: o ''xerox''. Já
que detinha em seu poder as maquinas, não havia necessidade de ser
muito frequente ãs aulas e muito menos fazer anotações. Caso não
fos:e aprovado direto em alguns disciplina, partia logo para o ta-
petão, em.busca de negociação com os professores, pois, afinal,
quem nao e o maior tem que ser o melhor, e este homem realmente
possuía o dom da palavra. Na disciplina Irrigação, chegou ao c(inu-
lo de discutir com o professor, alegando ser mais competente que o
mostre em relação aos custos dos projetos, e sempre afinnando:''dos
numeros sou eu que entendo''. Nunca gostou de ser estudante e lmuito
menos dessa classe, pois, afinal, seu nível era outro. Criatura
das madrugadas, o seu habitat notuTno são os bares e boates, onde
abundam garrafas de .Antártica e copos de uilsque. Sem .nunca perder
a postura empresarial, era capaz de gesticular e ludibriar até cin
co brotou de una sõ \-ez. (bisou Agronomia por ironia do destinos
pois seu futuro é lun canpo de forragem carpetada, isolamento natu-
ral de vidro e bom arejamento condicionado, cultivado com a espe-
cie mulher , variedades precoces , com boa tmiformidade , vigorosas
e alta produtividade.

Ricardo , meníJlo ban, veio da linda cidade das mudas cítricas(Ca-
juri) . Como todo menino de cidade grande , é muito atulhado (para
beber) , parecendo uma giguilê de Dodge. Também é carinhoso e gosta
rwito do seu nome, tanto que para agradar a atual namorada colocou
o seu próprio nome no cachorrinho dela (KAD...) OBS.: SEU maior
trauna foi quando em ''Canoa Quebrada'' fez nudismo. Advinham o que
aconteceu. . .? Saiu de barraca a:amada, com as gringas em gargalha-

Seu grande hobbe € fazer churrasco com carne de cabrito, pois. fica
mais barato, não ê, marajã.do café? Gostava muito de viajar ã noi
te, principalmente para Ubã, pois lã ficava até sol raia, ia par:ã
igreja rezar com um anjo de arrepiar. f'esmo assim não deixou de pç.
car. .Tudo isto acabou , quando Ihe despontou uma grande atração pe:
la sílaba Vi.... Gosta muito de acampar, só que usa o lugar para
Kadão, estamos nlm barzinho fazendo sua biografia. Procurados en-
grandecer sua fomtatyra com seus fatos verídicos , que nos propor-
cionaram horas agradáveis. A conta do boteco vai depois, mas a nos
sa felicidade pela sua formatura não tem preço. llbsejamos-lhe tiii
belo futuro , pânico, gargalnel , grelo cabeça, barrigudo, pacheco,

sanitas

Dr
ENDEREÇO Rua Gil Vigente , 191

Pq. Taquaral
13085 - (=anpinas - SP

ENDEREÇO Rua Virgílio Val
Viçosa - bt

22 ENDEmÇO Rua Floriano Pe ixoto
Viçosa - I'C
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mCARDO TEIXEIRA BATISTA
(Biscoito , Xixi Pífia)

M CARDO VILELA ABIEIN(DR
(Mcarrão)

Ntm passado não omito distante! surgiu, não se sabe.qe onde: esta
figura exotica. lbsde iwito cede mostrou-se estar alãn dano nna ].i-

J. l ,l.

ade. O grande interesse pela níisica.surgiu.aos dois anos de ida-
de , quando ganhou seu primeiro chocalho.' DaÍ para.frente , a con-

quisto'áos i.nsüunentos íot sutpl'eendenter-:Aos-seis-r-tocava-sa11fn
na; aos 10,'galinha, aos 13, flauta, aos 14 aquilo; aos IS, piano
e , aos 20 , guitarra.
Hoje ele é iã dos grandes monstros da música, an quan procurou se
inspirar: Beethovem, Iron Mandem, Zé Raaalho, Xuxa e Tran da Ale-

E.::=?; ,'g.:::ti::t:=,'T:='s: ã.m'i! IX .'âl:.í 'li:?P,;;
cima) , fundando o nxmdialmente famoso grupo ÇIZ A sua vida acadé-
mica teve fatos marcantes: no Coltmi, ficou famoso por. ter cabido
pele de frango frito can doce de leite, arroz.com goiabada e ou
trás melequices. Na U.F.V. tornou-se lm verdadeil'o papo'certifica-
do , participando dos cursos de Anilhamento .de.aves e Congelêune+nto
de alimentos , 'do congresso de cardiologia de Encontros de qulimi-

l iõiii i$iiiilÊiiiii$:i?iii:i!#
ram Bis .

Macarrão ãs vezes atende pelo nome Ricardo Coração de
Leão Abdelnoor , mas , para isso, é preciso insistir muito
para que possa !e lembrar deste.apelido:
IBsae'pequeno J a carrega lzn gania dos''di:aços'=---Tev(---tina
inGmcia 'que rendeu aoi seus pais os cabelos .brancos . bÊ.
nono travesso , costtanava swnir ''das vistas'' das pessoas,
quando cismava ficar de perfil, pois com sua magreza,slg
plesmente desaparecia.
O tampo passou: as espinhas apareceram, e com.o decorrer
de sua adolescência ele teve que tapar sua prtmel-ra grau
de decisão: ficava na boa vida ou entrava para a Univer-
sidade. Un dia (fazia muito sol) resolveu que iria real.L
zar o sonho de todo ltuiutabano, ou seja, foi morar em
Uberlândia. Assim resolveu seu grande dilema, pois foi
para a Ihiversi.dado e tanbém continuou na boa vidas Ai
começou seu período de boemia. Enchia a cara em ]lodos.os
botecos. Vem' daí o nane do popular prato: Macanão ao Cal
do de Cana.
A AIAS apareceu e, apavorado, quis mudar de vida, vindo
penitenciar-se em Viçosa.

RAbON DE PAULA BRAÇA
(llamon...Bamrnnzinho)

g:$i Êiliiêii!:l$g: g!; :iilillilã:
==iJ::,gá iiiE:;!'.s:';!T'.Ê:i:'.::

fazer de tudo. No início
depois , cientista e, ago-

ra, extencionista (parecenque dessous viagens, foi com o pessoal

$!hllh :üiii::i;iii:ini: ini:i:iiíiiiii:iii
IHDEREÇO Fazenda pe'do bk)rro

Caixa Postal , 18
35450 -: ltab.frito - f.IG

ENDEREÇO: Rua Santana, 26
36570 - Viçosa - MG

]nDEmÇO Av. 19. n9 1001
ltuiutaba - be



R(BEIÇO TERIA ülçOM
(Kamikase ,Satura)

Roberto Telha Ohmori , ''famoso'' rapaz de BirigUI , veio fazer suces-
so em Viçosa, em 1984. .Logo quq, chegou, seus Gas o reconheceram e
fizeram ccxn que participasse dó concurso de calouro mais ''baiito
da U.F.V. , quando ganhou, com grande margem de segurança, o apeli-
do de KAMIKJ\SE.
Ainda calouro, teve duas grandes paixões não correspondidas , que
fizeram escorrer lãgrlinas dos seus olhos puxadinhos.
Veio parar no 25, por engano, o que custou caro ã pessoa que o con
vidoti, pois foi ''expuls;a'' por ele.
lívido ã pequena cara-de-pau , quiseran apelida-lo de SHOYU (nnlho
japonês) , pois ele temperava, mas os outros é que. ..
Na sua vida, tem boas histórias para contar, colho a vez em que exa
gerou un ''pctiquíilho'' na bebida e desaguou a chorar e fazer sennõeE
para todo mtmdo.
Pessoa que gostava sempre de adquirir livros , tinha Lm aceno de
.Anatania }-emana'' melhor do que o da Biblioteca (lbntral , e , por is

to, omito requisitado pelos .anitos. Treinava suas músicas japone=
sas, quando não havia ninguãn no apartamento, lógico, pois a sua
voz sõ faria sucesso em outro planeta, bem longe daqui.
[bsde cedo se engajou no ME e participou da CMA e do CA de Agrono-
mia, o que foi. decisivo para def:unir o Tino de sua vida, pois re-
solveu trabalhar por lma sociedade mais justa.
Bem, \lna certeza nõs temos: sentira '\nuitas saudades'' do seu quere
do professor MATOSINHO.
Depois de muitas lutas e bagunças, levara lma certeza: seus amigos
nao o esquecerão por ser ''pela-saco'' por suas atitudes, pelo seu
ronco , principalimnte pela sua canizade .

RICARDO VITARELLI N{DRAIE
(Hmeral)

ROLIENIR IE OLIVEIRA
(Rudinho , Tuletão)

Nativo e amigo, Ricardo é lm ban rapaz, vulgamiente coü
nhecido ccuno funeral. por ter-trabalhado cano - Manequim
da funerária, exercendo ban sua profissão nos dias de res
saca. Sendo izn menino inteligente , quebrou duas garrafas
de (bca-cola e fez seu Óculos, para melhor enxergar asboas coisas da vida.
Quis ser alguên na vida ao ingressar na U.F.V. , em 1984,
no curso de Agrimensura. Após descobrir que não dava pa-
ra a coisa, fez vestibular novamente e brilhou mais cana
vez. apesar de perseguido pelos professores , foi uma es-
trela no curso de Agronania.
Nos dias atei!, Ricardo, além de estudar, faz natação,
e nos dias inúteis faz alterocopismo nos botecos da lida
de. Sua sorte foi fechar o boneco do ''SÕ Edgar'' e conhe:
cer uma menina genial.
Ricardo, o sucesso Ihe espera, pois você é esforçado e
dinânico .

Em 1984, desembarca na linda rodoviária de Viçosa um pacato cida-
dão? chamado .)brcego, cheio de boas idéias na cabeça.'
Na :intenção de conhecer a fundo, a ''Fisiologia e o canportêunento
sexual da laranja" , Morcego resolve fazer Agronomia.
Menino aplicado e exímia C.D.F. , fez um trabalho para CNPQ, quando
descobriu tina nova liga, muito mai.s resistente que o :ferro, mudan-
do seu.nome de C.D.F. para C.D.T.T. (C. Tlmgstênio TriAtivo) .
Na republica ela uma figura modelos tzn rapaz comportado e sério;
responsável atê o momento em que não pintava a ''Danada'' na sua
frente. Se o menino bebesse sequer lzn gole, ia para seu canto e,
can un gri.to estético e repetidos socos na parede , transformava-se
no fêanoso e legendãrio ''Tona Doido'.l. AÍ, erã sÓ pena que voava.
13n meados de 1985, entrou para a musica POP e interessou-se imita
por.bilolão (ou seja, violão). O fato é que ele começou a tocam,
modéstia a parte, com este humilde colega que lhes conta esta his-
tória. Toca muito bem, a ponto de fazer Tourness pelos bares da ci
(hde, sendo omito aplaudido pela galera do ''ALD''. Rudinho tinha si
rio problema intestinal. Não sei se na tripa fina ou na grossa. a
certo ê. que quando a criatura ia ao banheiro, podia-se logo depois
trazer britadeira, dinamite e l,m vaso novo, porque o rapaz era des
comunal no que fazia. Quando a manhã ensolarada chegava , adorava
ser acordado ao san do radio e de muita gritaria.IHDEREg): Rua Dr. Felicíssimo

Bairro Betãnia,
Viçosa - b©

HNmMÇO là.Ja Be Inca\te . 1304
16200 - BirigUI - SP
Tel. : (0186) 42 1337

EMEREÇO là.ia Aroldo Antolini ,248
Col at ina - l.IG



blJAL]D VIEGAS FIUZA
(FiÚza, 'lhesco)

Forma-se agora lm rebento da indecisão , que: .depois dg
tentar ser'Téaiico Agrícola : Engenheiro bbcãnico e ate
piloto de avião , pulou de para-quedas ein Viçosa: agar-
rando-se nlan eucalipto da i'üigenharia Florestal'' ,cuj o gg
Iho quebrei , caiildg mesmo na ''Agronania''. Bn. 1984 , . dleio
de ânimo (mesmo após 16 vestibuiares) e.cabelo, veio de

e.F=-â:J:a#ã::.'%:HsÉ;::..:.:/sâ«MaP
Ntzna dessas noites, 'quase foi preso quando acordou, aos

Üi:;:;=:=E:h::": !'=3::?.'#'::lã;.:;«'' : ""i-
çou a estudar escondido dos amigos, se pra ver se saia
ãa U.F.V. antes dos 30. . . .
Possuía'hábitos de velho. Por exanplo: tinha lan radinlm
que a acanpanhava por todos os lados e ''All)RAÇA'' lm des-
pertador. . . .

Quando entrou na ROCPÜBLI(:A. era.o fraco e o :oprimido ,
no meio dos veteranos e mestres das artes marciais, (lue
se sabian azarã-lo mas acabou mesmo se fonnando nun con-
vento de freiras .
Sua expressão de 1.000 faces e seu inigualável grasnar
de patos fizeram dele lzn amigo de iwitos amigos e alm-
gas, que sentirão saudades.

RIBA( PRmDOCIMt MAIA
(Rbinl)o, Ihlbeca) RUH)LF FERDINAND V]W KANTEN

(Ihidi, Banana Joe)
Garotão , '\nade in'' Fabriciano, passou no vestibular mas
não parou an Viçosa. Calouro aplicado nos barzinhos e.nas
quadras, seno)re sonhou ser cznnpeão , acabou Uesino se des-
tacando em quedas de braço e sinuca. De República pra au
tra;-passou"peia''PT]kRo].e+ondlsl--jun l;e- &- Eunigos--labri
vianense , bebia cereja no Verão e consuma.Aeiolin no
Inverno. lübinho (e seu copo) seiWre .foi o Último .a sair
das festas e boates. Seu ai)ogeu alcoólico se deu durante
una das 'bico Lopes'', quando conseguiu rejiomar para ca'
sa mais ferido do que soldado americano pos vietnan:..
De repente resolveu quebrar a rotina, e se tollou.'office
boy'' an Nova York , enriquecendo seu vasto currículo do
Nordeste. Retomou mais 'aníinado e , enfim, . encantou-se
pelo brilho da noite vi.çosense , chegando até a passar lm
final de semana na cidade. Estava seanpre disposto a no-
vas viagens, não se alnportando para onde iria o sim se
seu destino era sur ''amada''. Esta indo embora lona Bíblia
teca Pinbulante , que levara recurso e suporte para quem
o contratar. Vai , deixando para os que ficEun..a certeza
de qie daqui. lev=os.o bean,' as Eunilades e o diplana, e
deixados o mal, os vícios e a saudade.

ltn julho de 1984 , Rldi deixou Paramaribo , para estudar Agroncln.ia no
Brasil. Foi tm dos primeiros surinameses a experimentar a cidade
Universitária de Viçosa-l.C.
apesar da dificuldade com a língua e de ter tma enganosa aparenSaa
aê''Pessoa'tÊüida;nUIX)l=F-Tíb-teia-tantos'-probiLemash"-'de-adaptaçan
Tão' logo chegou, soube conquistar e atrair grandes amizades ; .entra
bando com o pessoal da cidade. Muito participativo! nunca deixou
passar qualquer festa , chunasco CKI.farra, an.geral. A mania de seT'+
esportista fez com que praticas:e varias modalidades. Contudo , .até
hoje não se sabe an qual delas é caso de destaque. Na thiversida-
de, mostrou ser relutante , responsável e assíd.io, não dando moleza
às matérias e aos professores ferrenhos. Foram quatro.anos.e meta
de muita convivência. Estamos certos de que essa convivência esta
pesando na sua catsciência, ao ver que esta chegando a hora de de.i
xar Viçosa,. os zanigos e as nativas.
Riidolf'seta lembrado como lma pessoa boa de gele e , parÇiailalmen-
te, Soma ''levantador de garfo au.colher". Será inesquecível o s:u
slil4)atino sotaque Holandê! , usando as suas mais frequentes e prefg
Tidas palawas 'w expressões: . . . justamente! . . . , francamente:.
assim fica difícil : .
Francamente , rapaz ! Desejamos-lhe muita sorte , felicidade e um exe!
c].' ;cio eficiente' da sua proa.ssão lã em Surinane ou em qualquer lu-

PROFiCiAr , KABOUTER:
aT

ENDEREÇO: Ria Pouso Alegre , 2. 522/402
' Bloco C - Bai.rro Santa Tereza

Belo Horizonte - MG
ElqDEREÇO: Ihla Padre Andlieta , 29/01

Viçosa - MG
ENDEREÇO Dieterstraat , 51 Parainaribo

Rep. do Surinane



SERGIO Kl=SA.JURO HIRAMA
(Kissá e outros(folha)

Kissãj Talvez muitos não o conhecan assim, mas é o pró-
prio Kurõ, (Kuroi :. Preto eín japonês) , ainda RangurÕ ,' Set
suei, Sergueiovisck, Serjovisck, Sajuro , Pijama' Preta:
nha e Florz unha do Oriente
Gigante,. com seu porte avantajado (1,50m mais poucos mi-
límetros) , faz parte de um grupo que rompeu o casulo nes
ta chocadeira de Viçosa.
É tido como paulista de berço, paranaense de infância.mi
nei11o na adolescência e baiano de passagan. Atualmentê
esta em Minas .
Apresenta características marcantes , como o 'Grande ' bai
xinho do 20, japonês preto da U.F.V. , garanhão de BH, cii
zinheiro.do-20. . -.H + .=.»L .= -

Tem se destacado como leitor de revistas Playboy e Ele
& Ela,. . . e como contador de aventuras com as ''senhori-
tas'(?) da Grande BH o Último ataque foi na cidade de
blachado, onde. . . , entre amigos do 20 ficou lona dúvida nc

Sempre .explicou! com muito orgulho , que conseguiu esse
corpo 'atletico' graças a uma temporada como piloto NÇ l
de carrinho de Pedreiro numa empresa Multa.. Dentre os
pratos predi.letos , sempre deixou claro que não hã outrccomo o biscoito Mana.
Esta aí mais tzn Agrónomo neste mundão de Deus e, pelo que
conhecemos: estamos cientes de que seta capaz de' ctmipril
a sua missão com dignidade. Boa Sorte: ' '
Amigos do 20

aT

Agosto, 1983 , surge em meio a \ana chiadeira (pensando em carioca) ,
pinta de CDF, mas séria que cachorro embarcado, ela: S.ANDRA G.
Após um singelo convite 'icassxcarr forra: :'' de duas repúblicas , re
fugiou-se em lsrael , por un breve período(tzn semestre) . Prós seÜ
recolho, subiu o morro para lona nova vida na Perereca City.
Foi frequentadora assídua do ''Bar do (IBlio'': tma cervejinha aqui ,
una dúzia ali(''para a maçada, a saideira - tenho que estudar'') .
Faz jus ao seu curso: adora o canpo, festinhas com estorinhas e
churrasquii)ho de ''gaio'' . identificada tambãn Eor sua. ' ]UD !an(bei-
ra' , adorou cano filhos dois'amantes do tereré. adorável vício 'do
qual se toihou adepta.
Diversões prediletas ; primatas , répteis e gringos. Dorme sonhando
com tm belo e forte príncipe encantado e acorda pensando no rato
do bobo da corte :
Ntm ato de insanidade mental; de proftmdo desespero, foi estagiar
em Czunpo Grande(fC;), de onde herdou um costume milenar; usar Bo-

Serenatas em sua casa, seiWre bem recebidas pela porta e. janela
trancadas porque ela seno)re se encontrava em sono(pedra é fichi-
Após as visitas o ''Bar do (Silo'', o bidé e a pia entraram numa de
sacanear ccnn ela, que , apesar de ser forte, a pia conseguiu nocau-
teã-la e quebrcxl seu dedo. Também pudera, dois contra una: ::
Decidiu diminuir seu coeficiente de gandaia, trocando a bagunça pç
la constante visita ao laboratório e marcação 'Homem a Homem' , nã
hora velha:
Grande pedida mãe , Viçosa não se importa en atura-la mais lm pou'
quinho. Até mais. . . sinta-se eln casa.
P.S. Esta biografia foi escrita no... ''Bar do Célio'

tl.nao

nha)

SÉICIO j:FELINO b«XA NOBRE
(Seringueira, Seringa)

Quando saiu do sertão pra vir pra Viçosa,não pensou cpe
fosse andar tanto. Teve tanta sorte ao chegar em Viçosa,
que no primeiro dia de estadia dormiu na porta da funerã
ri.a, após ter se perdido na imensa metrópole .
A vida ein Viçosa era tão boa: sõ tocava viola, escrevia
poesias e falaçra de política. O final de sananã era pra
ficar bêbado, atê acabar a amargura. Sabia da mudança
de seinau , através da consequente nudança de mulher. Vi-
çosa tan tantas, dizia ele, posso ficar tranquilo. Isso
Ihe valeu o apelido de Seringueiro, borracheiro , g(ma . ..

Jã jurou de pés juntos que não roubou frutos na ''sebo
ol'' que ninguãn nunca apontou un cabo de vassoura prã
ele, falando: para, se não eu atiro, nem entrou no 'Vi-
çosa in Rock'' pela caixa d'agua. Depois di.sso tudo, vo-
cês vão acreditar mln ''seringueira''? Lógico. . . que não.
E os seus questionamentos filosóficos. . .Quem sou eu? Por
que existir? Quan apagou a luz?... etc. ''E nlm é que o
cabra da pente vira dota.'' Foí ''BI(}Kr', ''TIGRE'' e agora
IX)TO'' , que lsabe o que vai ser daqui pra frente

Ass : The Friends .

etc
l

+
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STELA NmtlS SIL\n IDPES
(Beleléu, Nleu l,!el)

VERÁ LÜCIA FERREIRO

breu mel , não diga adeus . . .
F'EI)mêÇãt-perto';paladar"'='que--sautlades-das-'navtdades'r-TI'celtas exclusivíssimas : cachorro quente com batatas fri-
tas . batatas com ervilhas , batatas fritas com mostarda,
batatas.. . e por aí vai... Irrghh:
Aproveitou o tenpo que esteve por aqui para explorar o
seu lado musicall aprendeu a ''apitar'' q flauta doce. AIE.
sar do reumatismo (falta de lubrificação) , gosta de uma
farra. e teve a chance de mostrar toda sua pererequice
pra essa Viçosa nas serenatas , fogueiras ! circo-sem-lona,
ARTENATIVA. 'chás benificentes . . . , marcando com seu char-
me a abertura da concorridx'ssima EXPOARSA (Exposição de
Artes ''Ambientais'', ou seta mesmo ''Sanitárias'', tio Dir-

Estudar, sÓ embaixo de cobertores, e com muita comida
por perto .
Seduzir? Atê debaixo d'agua.=. .
Os amigos .

ceu?U

Depois de lzn tens)o trabalhando pala passar no vestibular
para-medicina-.%ra muda sua..!=opção:=p.ara--AglQnomj3=...13n
1983, chega em Viçosa, um tanta quanto eloquente: convés
ta da escolha do curso. Cano não poderia deixar de ser,
Veta é uma dentre os vários pauliktas,que são quase obra
gados a trocar SP por Viçosa' (com is:o 'acabavam povoando
Õ CaiWus) . Nuas, por que não criar raizes em.lçlinás, nao e
mesmo, Veta? Em Viçosa ela conheceu o Vinicius,can quem
teve lama filhinha, lsabel, razão maior de sua vida. làn
vista disso, hã quem diga que, depois de lsabel,ela moda
ficou-se i.m pouco. Deixava de assistir a algemas aulas,
porque a Bebei ficava sempre em primeiro .lugar, pnnci'
palmente quando adoecia. A correria era total: antes da
aula das sete. mamadeira; ao meio dia, almoço, depois''eg
colinha'', com lancheira, pasta e bolsas .
Veta, anima, sincera, compreensiva e aberta, foi otimo
conviver can vocês É ban sentimos e ternos a certeza de
que a Vitõri.a é certa:

TtEiO l.[AR(nS DUAiiTE GONÇAL\eS

TÚlio Nbrcos Iharte Gonçalves nasceu no dia 24 de abril
de 1966, na bhtemidade'Nossa Senhora do Calmo, em Cata

Aos cincoGanoas ilhcOmu seus estudos na Escola Estadual
Astolfo Ihtra''. na referi.da cidade, onde cursou o Pre-

Escolar e as quatro primeiras. séries do lç grau. Na Esçg
la Estadual ''Manuel Início Peixoto'', cursou as quatro ül

i"ii,iiiii :ii,ii,i:i::;.?igi iii ii?i iiçiip"i:i:
o curso de agronomia, o qual está concluindo este ano.

IHDE}UÇO Rua Presidente Vergas
35960 - Santa Bárbara

84 ENDEMÇO R. José de Almeida Kneipp
36770 - Cataguases - bE

273 n©EREÇO lida D. Carlóta , n? 15
Viçosa

3C
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WALiER BAriSTA .J(piOR
(Paulista,Tinha)

Flashes de lm enroladinho .
''Experiências paradoxais , tina certa habilidade provocado
ra, rudimentos de uma inteligência narota, aos cultivos
e suas têaü,cas acrescenta pitadas de orientalisno mm
processo original de conpostagan que subverteu leis e lé
gicas, entre cznnpings , festivais, praia e Avenida Paulij!
ta teceu teia cõsüca demascarando a vida no ponto vi:
tal de sua alegria, iwitas são suas peculiaridades, a
maioria delas fica na melnõria impublícãvel dos mais ami-
gos , con'entes da energia primordial, cosanovisão em fa-
ço-fãtuo, Ãian, Maha, Àlice, horas maliciosa! na sala de
aula, nKxnentos solenes jogando bola , expedições pelas
quebradas , Coordenador da Bibliote(luinha elaborou siste-
mas criativos sõ não efetivados pelas limitações da men-
te humana . o centro da calsciência absoluta atiçado na
magia , .Chás especiais enTERRando por sítios futuros ,ele-
mento agua, está.lo livre , herança da infância ainda pre-
sente faz cair das mãos o li.vro dos sábios , autodeteimi-
nou-se carismático. o rastro da moto deixa marcas invisí
vens de arcanos superiores que surpreendan o tmiverso re
petitivo , estrelas psicológicas rodopiam nian chapéu mexi.
cano, esgueirou-se entre as mesas do refeitório an busca
do leite, a busca do eu renova o passado, partículas sub
atómicas se escondan sob o tédio dos dias , destinado ã
viver catástrofes do prazer expandiu-se , no ciclo vida e
morte sua causa é prinútiva e irreverente , econcünizou n.l
nharias mas generosêunente esbanjou seu destino nun eter=
no contínutm, a dize dos sentidos ron4)e os elos da ilu-
são , sonhou ser herói partilhando as vitórias , translni-
gram as almas a caEüi:lho do zénite.''

WALTER ASSlmÇX) nE ARAID0 FIlãO

Saindo da Cidade de Unax' em busca de novas experiências ,
ã procura de um novo amor, nosso amigo tropeça no DF e
decide tentar viver na Zona da Mata.
Bn Viçosa, no ano de 84, encontra um amor - a jovem A-
gríco[a - que não ]he agradou muito, mas serviu para ]he
mostrar o que queria e desejava ardentemente: a Agrono-
mia. Foi paixão ã primeira vista.NaEnorado dedicado e zeloso. nunca deixou seu amor tris-
te, mas nan por isso deixava de lado, as aventuras passa
beiras. Nos Cninascos e Bailes , estava presente o ' Loba
errante ã procura de lma presa, utilizando-se do dançar
fácil e do vocabulário rico e desprendido após alguns go
les , nunca acabando a noite desacanpanhado. É intéressãií
te ccxno o IValtinho gosta de espanhola e relembrar os amo
res perdidos. .. é de emocionar qualquer lm.
Assíduo nas bico Lopes e Churrascos, o Lobão sempre foi
wn bebedor pacato, mas algunus vezes ele passou de manso
para raivoso. Os motivos, até hoje ele não sabe. . . tal-
vez lm pisco no pé ou lma gozada esperta.
Nas varias serenatas , sempre foi o mais eloquente e apai
xonado, levando sempre lm litro de qualuer coisa paladar
tnspiraçao
Integrante da ''Nata'', seu jeito singular e sua siJtpati-a
atraan anigos. Temos certeza de que o Waltinho saberá
levar can muito carinho aquela que escolheu por lnrofis-
são. Felicidades, caro ani.go... A lqATA.

WALTER JOSE l©DRIGUES MAFRAN(nLO
(Waltinho)

Waltiilho é uma planta que nasceu em São Paulo . cresceu
em Franca e em 1984 veio dar o botão em Viçosa. Durante
toda a sua passagem por esta aprazível cidade, foi co-
nhecido Belo seu. tens)eranento dócil , compreensivo , mei-
gos sensível, anãvel: enfim, lona flor de menino: o orgu-
lho da mande, o desespero do papal e a alegria da garota
da. Porém, por detrás' desta fachada, ele necessitava dê
nRlita ajuda e , contrariando todos as convenções de que
rnlneJ-ro come quieto e paulista come e alardeia, hraltinhc
conseguiu seu SO(1)RI«) na pele de tma tradicionalíssiina
sargenta da polícia militar da Bahia, can a qual mantán
un obscuro e irreversi'vel caso até hoje. Devildo ao seu
quase in4)erceptível problema visual , passou por diversas
situaçoes constrangedoras , como quando conftmdiu o vaso
sanitário com a pia da cozinha. Ifaltinho, em Viçosa, per
deu cabe.lo, se exibiu em plena rua, perdeu cabelo,apren:
deu a beber, perdeu cabelo), tomou-se carola, pendeu ca-
belo, desaprendeu a beber, perdeu cabelo. . . , porém é ho-
ra dS? adeus, ele se vai com orgt1lho de jã saia enq)rega-
do. Po! isso , quem quiser poderá encontra-lo numa conhep
cada fabrica de sapatos de' Franca.
IValter deixa saudades e muito cabelo, mas é ordem natu-
ral das .coisas, e lã vai o Ifaltinho perdendo cabelo pe-lo mtmdo a fora.

q

$

WDEmÇO Av. José l.uis Adj uto
38610 - Unam - MG

359 mDEmÇO laia Guaperuvu,294
03504 - São Paulo

Vila Aricanduva
SP





ENGENHEIROS CIVIS





AEA 1990

DILEn:mNO.DE ;\!BANIA LlFK
CDidi , Dide, Bob)

COISO FaRANIA baoiAID
(Celsera , Fonniga lk)ceira)

l-iã 23 anos exatos: baixava nesse mundo essa figura que
ai.esta...Para variar can toda essa magreza que'lhe é pe-
culiar. Nunca se .inU)optou com isso, oois mesmo que t;n-
tasse, não engordava nem a pau. Raça' ruim é assim mesmo.
Quando .pequeno.,. dizia. que ia ser ''engenheiro''. Criança
diz cada lona: l.bl sabia ele o que o aguardava: Não deu
outra; an 1984.f!:ia Engenhari! Civil na nossa ''querida''
U.F.V. Destino? Não, para ele é ''sorte'' danais. '
Sempre gostou.de tamar ''ima'', mas una sÓ Cde cada vez) ,
ficando calcado entre os colegas de curso 'por certa vez ,
mana das varias comemorações chegar ao ponto de subir na
mesa de slnuca onde os colegas ''iientavah'' jogar e afir-
mar que nao .estava,toiro mas apenas ''alegre'': Encarar de
pois ê que foi di.fácil . ' --
Foi monitor de CIV 100 por sinal muito exemplar. Isto é,
se alguãn o e:contraste .trabalhando , geralmente chegava
atrasado e saía mais cedo. Diziam que entrava na sal; da
monitoria de costas , pois. se aparecesse alguãn,diria que
estava era saindo e não chegando. Mas, segundo ele, isto
tudo é folclore dependia de quem era o ''alguãn''.
Estava sempre de bem com a vida (ou tentava) , era trambi
queira, tinha.cara .de debochado e só estudava em véspe:
ra .de prova. Quem diria. Agora, pretende voltar para sua
cidade, pra.se arrunar. E deseja em dobro tudo o que Ihe
desejarem. A todos que tiveram' o ''prazer'' de conhece-lo.
Parece convencido? E o jeito dele.

No primeiro dia de aula de 1984: na rampa.do.PVA, de.re-pente lnn grito: pega calouro. Era o início do suplício
do calouro Celsera e de seu colega Fofa(Fmzi) . Até com
canivete tentaram tosquiar seu cabelo, não resistiu e
foi logo ao barbeiro. Foram meses de longa aturação do
''CCC'' , não tinha sossego nem-para tomar sowete. l.k)bando
em una republica, onde se adoraram o nome de Ubaldos, os
paranóicos , diziam que adorava uma boquinha livre , alãn
de todos os tipo: de doce. .Ele. gostava mesmo era de fi-
car tocando violão e .tonnndo chão Sua música predileta
era bhluco Beleza e de tanto toca-la nas reuniõezinhas .
acabou se tornando sua marca registrada, ''sÕ''. Não sÓ
violão, mas queria tocar todos os tipos de instrumentos:
chocalho, gaita, bateria etc. bhs coitado, para isso ele
não tinha nenhum dcHn. Foi confundido por várias vezes
com lm certo tipo esquisito que andava pelas noites .de
gordinho verde, óculos escuros e uma faixa boliviana na
cabeça. Especialmente em épocas de Naco Lopes . Tambãn
gostava muito de voar, voava como ele sõ. bbs parecia
mais um pastel a que outra coisa. Pois ê, como dizia un
nobre colega, ''rapadura é doce mas não é mole não'' e es-
peramos que ele tenha muito sucesso em sua profissão.

DÉCIO LOPES (:ARIDSO
(Decinho)

Numa remota madrugada de carnaval , no pequeno e distante
povoado Fundão , seus pacatos habitantes contemplaram no
céu, o surgimento de lma estrela sob o'signo'de peixes.
Nascia Decinho, filho do Sr. Zé Bhering Cardoso e de Eb-
na melena criança pálida e sem recheio.
Na escola , alternava boas notas com peraltices melhores
ainda, nunca porãn abrindo mão de sua maior paixão jã en
tao , lma pequena bola de borracha.
Veio pra cidade fazer o ginásio, caipira como ele só.Por
isso, muitas foran as vezes em que ele ficou perdido pro
curando o caminho da rodoviária.
Numa dessas viagens , esqueceu de descer do ânibus e foi
parar em Cadaoeirinha , onde encontrou uma menina chamada
Adélia com quem acabou se casando.
Tem lzn filho chamado Rafael e pelo que me contaram, não
vai dar carreira certa também, jã que é a cara do pai.
Sua luta foi um pouco nossa também, Decinho.
Vã, pegue a estrada que sua Alma de Artista tem imita a
dar o nlindo .
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JANEIR SOAiUS BARBOSA
(Jaj ã)

GUSTA\D-lE-SOUZA VERÍSSlF©
(Gustaver)

Lá pelos idos de 1983rchega em Viçosa j;não perguntem cg
mo)'Janeir Soarem Barbosa, rapaz baixo, magro e franzi-
no. com forte tendência à calvície.Os motivos que leva-
ram esta pequenina criatura a emi.arar do ''Vale da Fome
para este' fbn de mundo são desconhecidos. Talvez a fome ,
ou mesmo o ''sonho'' de um futuro melhor, que poderia tor-
nar-se realidade ao ter em mãos lm diploma de Engenheiro

Jajã, como fi.cou conhecido pelo .seus colegas , quando ca-
louro, não queria saber! de estudar; passava tardes suce!
5ívnnH-'piscina-üu então-no-campo'de-'futebol:-;---.jogam;i(]õ
aquela pelada que tanto Ihe deliciava. Nos campos. de fu-
tebol era conhecido e tanido pelo seu estranho hâ)ito de
jogar deitado, isto é, sua tesoura-voadora aquando acima
ãe meio metro do solo) e seus carrinhos (até meio metro
de altura) .
flesmo as mais aceradas mentes e os mais aguçados raciocj:
Rios não consegui.ram explicar como ente franzino ser coB
seguiu completar seu curso comendo pão com lei.te, usando
wna nãquinã de fazer contas movida a lenha e jogando .fu-
tebol. '0 fato é que conseguiu concluir (Apesar de tudo) ,
e seu longo namoro (6 anos) com a Çi!!il, finalmente che-
ga ao fim.
O ''5'' perde lm excelente jogador, mas o mundo ganha Lzn
excelente Engenheiro. Sucesso e que o Senhor te acampa'

Cj vi ll

nhe

Gustavo VerÍsÉiino , fluninense de 'i'eresópolis , chega .em
Viçosa em 1983, com toda a .família. Bom sujeito porem:
unã coisa me aborrecia: após lona prova, adorava ''incenti
var'' os colegas que não alcançavan a mesma nota - ''R)i
mal , hein: ae se 'estuda direito:''. Qualquer coisa abaixo
de A era péssimo.
Confesso que jã mudei minha rota, quando ficava sabendo
aã' êxibtêhci:ã í"'nõ -tamínhoT::
Nuas , nunca pude negar suas virtudes :
1. excelente pro&raimdar. de. computadores : conhecido e
procurado; 2 .' exímio tecladista de progressivo :,sua har-
Inonia é forte e de extremo barn gosto, inconfundível; 3.
Engenheiro organizado e preciso.
O tempo trouxe profundas' mudanças nesta história.Ele não
e o mesmo . nem eu.
Somos comprometidos com a Verdade. Nos:o alvo é traçado
em fwtdela. Por isso, seus conceitos nao sao os mesmos.
[in ''A'' não ]he va]e muito. Gustavo esta preocupado com
a verdade e a propagação dela.
Não posso negar suas virtudes:
As mesmas citadas acima , com a mesma ênfase; autentico
testemunho da verdade ; homo:n de carãter , abnegado , que
cheira Deus; amigo fiel e constante
Confesso que minha rota mudou, quando a Verdade me colo-
cou ''Qlstaver'' no caminho:

JOGO C.\RllE REIS
(Lobo)

Luz , caneta, ação.
Gravando a cena, ou melhor a vida do nosso amigo Jogo Carlos , o ileninode nla
de lpatinga.
Provavelmente ninguém vai se esquecer do seu banho relâmpago de \ma hora e
lã vai cacetada. . : Ni.nguán ficou sabendo o motivo deste banho prolongado ,mas
hã fortes hi.póteses de que é \,una tentativa desesperada de eliminar a fuli-
gean.de. me.tais- pesados.-que-ficou-incrustados.em.sua.pele ..ati.ana..ã.prante.a.pe:-
ríodo que amuou como Engenheiro Carbonífero da Usiminas .
Trabalhador por natureza.. . tan tm currículo invejável desde de cri.ança: lí-
der da cãinara dos garotos da rua, jogador titular de peladas , frequentador
assíduo da cachoeira ,ciullneão de bolinha de Buda . ..
Conhecido .na U.F.\r. cano antiaula e alérgico ã bi.blioteca porão, logo foi
descoberto can lm dos célebres CDFs que atuarn em silêncio madrugada a fora.
Nbmento históri.co talvez seja quando tentou sem outras pretensões dtegar jtU.
to a \zna imã de lma congregação reli.glosa. Cai.u na real tomou-se tm revol:
tado e meio e cogitou em.estudar para padre por un logo período.
Seguiu can rigor o seu habito de vegetariano, sendo o seu prato: predileto a
salada de alface. Cuidava do corpo vegetando durante o dia e bebendo cachaça
tanto é que seria difícil dizer qual lira-lata de Viçosa ainda não teria laD
bodo sua boca.
Bn sua vi.da artística escreveu varias músicas que poderiam até e. .anar, se
não existissem música original.s parecidas cantadas por artistas catsagrados .
Certa vez surgiu tma japalesa em sua vida.. . Tentou tudo: andou treinando a
conversa e escrever em japonês e até donniu can fita adesiva para esticar os

Esta agora can o dlplana na.mão a procura.de un emprego cano Engenheiro Ci-
vil. Topa tudo, até fazer .tijolos em olaria.
Seu maior desejo na vida é construí.r um mudo diferente onde todos pudessan
vi.ver na alegria, no amor e na ha:rTnonia.
Vai. em frente João.
Dos anigos do 20.

olhos
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F.{ARCELll© REIS IU SIL\A
(Travão Azul , I'laciste)

JOSÉ (=ARLOS AB IJAUDE
CDan-Dan, Baby) Ntm certo 24 de abril de 1965, em Telêinaco Barba-PR. nas

cia mais.un brasileiro. O que estranhou a seus pais, lo:
go de início, foi o seu peso. Era muito grande para tão
pouca idade. Por toda a cidade discutia-se tamanha des-
proporcionalidade. }lal sabiam eles que aquele peso exage
rado(aquela densidade exagerada) nKlito mais se exagera:

E o nome? AÍ veio a segunda polémica. bhrcelo, dizia a
mãe e um amigo da família de nome Antõni.o Carlos, Jusce-
lino, gritava ó pai.PAh: blarcelino seria o ideal. }©da-
ram-se para Viçosa.
Cresceu o menino. virou un jovem (alias, talvez por sen-
tir-se robusto demais , chamava os colegas de sua mesma
idade e até hoje os chama de 'pneu jovan'', o que chatea-
va sobremaneira seu raquítico .e inseparável anigo Jani-
nho paladares) . Futebol, sua única paixão conhecida, mes
mo can wna visão deficitária que o impossibill'Eãç='de jõ
gar a noite. Por essa razão, imitou técnicos o rejeita:
ram. Solução: fazer Engenharia Civil , e passar as noites
estudando, em casa. Que nada: A Cabana viria a mudar
seus habitos. E as desquitadas de Viçosa tambãn, além de
algunas colegas que inclusive o forçaram a entrar para o
livro dos Recordes''. Beijos de 2ãiiiiititbs , suspiros que

suscitava ao entrar com camesetilüas urra-cavadas . f.las
o curso, esse tenninaria com 5 anos, como tm dos melho-
res alunos . Não era incrível?

ria

Preocupado com os males da água de Rio Branco, zé Turqui
nho;mandou seu filho José Carlos (o Dan-Dan) para está:
dar em Viçosa. Logo se destacóu como goleiro das peladas
do Colégio de Viçosa, depois no Handball chegando a sele
ção de Viçosa de'futebol'de Salão. Ele tambãi joga na IT
nha, mas seu único problema ê que não dã passe para nin:
guém, pois, Gamo todo turco é pão duro. Certa vez pegou
lm porco para engordar-a meia, e sõ engordou a sua par'
te. Nas batucadas bebe menos para pagar menos. Ihn-lhn
tem fama de ser esqueci-do (voador). Esqueceu de ir na
sua festa de aniversário, onde tiílha dado tona grade de
cerveja (acreditem se quiser) ; fundiu o motor da sua mo-
to, ao esquecer de colocar óleo no motor; esqueceu que
bilha marcado um encontro com sua nalliorada no Fonnigão e
levou outra para lã.
Plaboy de gosto refinado, sanpre gostou de andar na mo-
da, com suas bemtudas coloridas , camisas ''chegay'', cor-
dão e pulseirinha de ouro. Não gosta de que falem de sua
careca, nem que toquem nela mas, faz dela o seu channe,
ganhando inclusive lm travesti em Concepção da Barra. Fa
rã milagres na sua profissão, como construir 10 casas
con o material de tina casa. Ao Dan-Dan desejamos felici-
dades na vida profissional e que não esqueça de nõs. IJin
abraço da tumba do FUNIL.

NURCn AIIPELIO inPES S(nZA
(GogoD

No dia 12 de março de 1966, nasce o pererecano ou perere
quente , como qui.zerem, barco Aurélio Lopes Souza, ' filha
do açogueiro Rui bk)rei.ra de Souza e da costureira Tereza
de Jesus Lopes. O mais novo de uma família de 4 innãos.
Até aí tudo normal inclusive o .parto.
Durante sua infância , quando não estava contando menti-
ra , estava contando pi-ada ou então chupando dedo .
Aos 19 anãs , ingressou nas Forças Annaclas onde chegou a
cabo de 2? categoria. Atualmente se encontra na reserva
sempre pronto para, a qualquer instante , defender a pá-

Seu maiçlr fei.to até hoje foi durante a ll Exposição A-
gropecuária e Industrial de Viçosa quando ele subiu no
palco beijou a cantora Perla, caiu e quebrou a pena.

ria
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b6NICA DE ABREU AZEVEin
(BÚ, Mono)

MÁRIO KAZID KIRATA
(KazÚ, Tuchê)

Vinda de Barbacena pensávamos, lobo que não regulasse
muito bem. }hs, com o passar do tampo essa ideia caiu \m
pouqui-nho e vimos que se tratava de tma pessoa super
gente fina.
Nos intervalos das aulas de calculo , sempre conversáva-
mos can ela, mas não sabíamos quem era e nan que curso

Sempre alegre , desiníbi.da, conversava com todos e conho
cia a maioria. Quando descia ou subia a ran4)a (b PVA di:
zia 1037 ''ois'' para os conhecidos e enfim, parava na lo
dinha de fofocas de sua turina de engenharia civil e, ê
lógico, colocava as suas opiniões sobre todos os que a
rodeavam.
Na-mai.m;:ia..de-suas-.disciplinas-era-.a.úücafigura-.felnini
na da sala e a sua voz soava muito ban aos ouvidos da
seus colegas. Eles diziam sempre que ela deveria colocar
as mãos na massa de bolo, esquentar a baniga no fogão e
depois esfria-la no tanque. Mas , realmente ela mostrava
ccxnpeténcia era para colocar a mao no concreto.
Ela ainda achava pouco e gostava mesmo era do ''esgoto
Que gosto, hein, can isso o lixo passou a fazer parte de
sua vida acadànica e parece c4ue é por mais algum tempo,
pois pretende continuar a fazer lona limpeza nesse mundo
tao louco que a gente vive
Tanos a certeza, que seta bem sucedida, pois come»tência
para o 'lixo'' õ o que não Ihe falta.
b6nica tenha sempre lnn sorriso largo para nos dar! É si-
nónimo de amizades , companheirÍsmo e carãter. Seta, sem
dúvida, lma grande profissional .

fazia

MARÍLiA NEVES iA RO(H\ LOIUNTZ
(GordaÍlhrylee)

Nos idos de 1983, di.retamente das Gerais, ela chegava em
Viçosa. Ihito prevenida. trouxe com ela uma além ganea,
no caso a ilha Nlarisa, que por muitas vezes quebrou :eu
galho em aulas chatas , .namorados aumentos e provas pos'
feriados . Aliás , a recíproca foi. amplamente verdadeira,
assim coiro as consequentes confusoes .
Graças ao seu temperamento esfuziante, fez ,amigos emtodas as frentes, todos os cursos, faixas etárias e na-
cionalidades . tendo sempre agíadãao a gregos e uaxãDOS .
Quanto ao seu lado romântico, nunca teve qualquer tipo
de preconceito, nos diz sÓ gostar.de loiros de olhos
azuis , abrindo exceções para praticantes de medicina e!
druxula , engenheiros baianos , travesseiros compreensJ--
vos , prosadores de suco de maracujá e bixim moreno.
Caído mulher que se preza tem quq ser atuante! ela .tambãn
fez as vezes 'de deck)radora, fotógrafa , .animadora de fes-
tas e exímia cozinheira (de pronto angú) .
Destacou-se tambãn na ação feminista , ao comandar suas
recrutas na t.Ob:f.!ASO e na CPP(]l, trazendo para rossas fi-
leiras a vizinha das portas abertas e dos saaãios conse-

Hn 1988 , Vi.çosa libera sua mais brilhante Generala: Maré
lia Lorentz, para altos vôos civis , militares ou matrilno
dais, quem sabe?:
Axé bhrechala: : :

lhas

(Legou em Viçosa, an 1986 essa figura extrovertida ,trans
ferida de lona escola particular de RIBEIRÃÍ) PRETO cantei
nado can a influência de seu conterrâneo ''Barrosinho'' .Pg
di.u alojanento, e logo se integrou à turma do ''54''. Com
certeza, a IJ.F.V. , vai demorar para ter outro japonês,
que mais se parece brasileiro que todos nÓs, que tenha
l;n espírito ÊLlegre e divertido, que seja pescador, joga-
dor de futebol.'- bam cozinheiro, frequentador assíduo

$m=:=Qg:,.=U;!:g.$@PE y$e=B=d-
se cansagrai como ''JAP(]qÊS VOAIX)R'' devido a.lm tanbo,. .de
moto na avenida principal da U.F.V. , e tambãn cana ''KAZg
META'' deva.do a un flagrante no banheiro. No estudo,. ê
lzn sujeito inteligente , .mas que nlmca esquentou a cabeça
ccxn notas . coleciiinou vários Cs devido a nui-tas cervej a-
bas e noites de gandaia. E a incrível, é.que, apesar. de
tantas noi.tes de porte , nunca amanheceu de ressaca bra-
ba. Cano jogador de futebol se destacou principalmente
numa decisão; por penalti que envolveu o 54, viJnos lona
caixa de cerveja voar juro com a bola que nosso zunido
KazÚ clwtou, que passou no mihiimo a lms 5 metros de dis-
tância do gol- Sanpre que diegava das gandaias.dizia: .''A
PAIXONEI DE NOVO'' , devido ã alg\lna gata que o ilnpresszo-

Un ablação a você por toda a nossa amizade.
mESQUKêfVEtS ÉMI(nS DO ''54''

nata
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PEDIU SIL\H OLIVEIRA
(Leitão, Capitão Caverna)

Surgiu na roça no dia 29/06/65 no município da Perereca
(Viçosa) .
Figura estranha, barbudo, cabeludo atê que foi pego pe-
los veteranos que tiraram todos os seus pelos.Ficou mais
esquisito ainda.
Pensava-se que esse ser da roça tivesse tina mentalidade
reduzida, mas o que se via era justamente o contrario,
o cara era tarado por um ''A''
Com lm pequeno ''pobrema'' na dicção era engraçado ouvi-
lo pedir um ''chicrete'' , porém mais engraçado era quando
pedia um ''Chicrete Proc''. Dizan que era um aluno tão as-
síduo que até esse problema foi captado dos professores.
Tinha mania de dar exemplos e sua marca registrada era o
seu ' 'por exemplo
Intrigado com as coisas que aprendia nas salas de aula,
um certo dia ele perguntou ao professor como ele ia sa-
ber a resistência da madeira quando entrasse em una ca-
poeira .
Pessoa muito simples , honesta, recusava sempre as pro:
postas de suborno para fazer prova! da matéria da qual
era monitor , pois sabia tudo de elétrica.
Namorador como ele sÓ. mas o necessário, ficava todos os
dias na biblioteca até que a mesma fechasse. la embora
e . coincidentemente , encontrava com sua eterna namorada
que passava por ali naquele instante
Pedrão, pela sua inteligência terá um grande sucesso pip
fissi.onal como engenheiro civil , isto se ele não resol-
ver abandonar a profissão para cuidar dos inúmeros fi-
lhos que ele pretende ter.

SÕNIA SE(ER PEREIRA MERCEDES
(Soninha)

PAULO SEMEIO RUY Desde os tenrnos de criança, praticante asse(ba de espor-
tes emocionantes de võo rasante chegou em Viçosa no. set
lindo Taco-Taco.
Com seu p(arte empertigado e andar altanein) , a garota
tinha um Único objetivo na vida: estudar, estudar e está
dar. f.hs o tempo passou e depois de lma longa trovoad:
da qual sobreviveu, a sua vida mudou.
Promotora de almoços, festas e reuniões , sempre atuou c(
mo exiinia doceira e para completar a sua nova experiên.
cia de'vida entrou para o Coral-da U.F.V. com seus
olhos azuis foi logo atarantando idéias alheias e enver(
dando-se por caminhos tortuosos que só o amor conduz
Fundadora da finada bDNF4ASO e atual presidenta da CPPCM
sempre foi eclética nos assuntos do coração: fossem ele!
baianos , candangos , sertanejos ou de qualquer origem.
Compositora de grande estilo, sanpre esteve pronta e in!
parada para qualquer tipo de hino, canção .ou protesto
Sobressaindo-se tambãn nos concursos de dança e nas suas
leituras dinâmicas: Contigo, Amiga, Sabrina, bbd etc
além de ser vegetariana e alimentar-se, basicamente , d(
chocolates , pipocas e batatas fritas .
Vai. embora dizendo não sentir saudades , entretanto. nã(
esquecera as conversas noturnas , e bebidinha da casa (
as estrelas vistas do terraço.
Bié Bié. NÕs .

Após observar ''atentamente'' o blapa bltmdi , esse Cabover-
diano, possuído de lma grande inteligência, opta em vir
para Viçosa , enfim de Cursar Engenharia Civil .
Bn 82, desembarca de lnn navio no Rio de Janeiro e pega
uma charreta até Viçosa, e ingressa na U.F.V. , onde pôde
mostrar seu monstruoso ''QI''. Prova disso é que fez dois
cursos: graduação em Civil, que foi baba, e PÓS em BUI'E-
CI)LÍ)GIA:onde por sinal'j ã tinha 'emprego garantido no
AA (Alcõolatra assumido) , após defender sua tese que Ihe
deu muito trabalho , pois rodou todos os botecos fazendo
pesquisas cano degustador de (hopp e Pinga.
Os amigos não Ihe esquecerão jamais, e muito menos as ga
rotas a quaEn dava aulas de dança parando sanpre no meio
da iniisica, afim de dar seu apertãozinho na cintura.
Seu fã clube da Cabana e do Atlético, ficara desolado
com saudade incalculável .
Paulo , a ''coroada'' viçosense chorara sua ausência e Li-
linho irã ã falência tendo de fedaar a sinuca.
Os amigos sentirão a falta do telefone tocando nas madig
dadas, e de sua voz torta do outro lado falando: aqui tã
legal demais:
Vã ao encontro de seu amor Caboverdiano. mas volta tã: A
gente te custe de montão.

e

a
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AMiLCAR ANTONIO BOZELLI
(Careca, Casanova)

Senhor jã de idade avançada, tenta pela última vez uma
chance para conseguir IDn diploma. lhgressou na U.F.V. jã
sem aquela cabeleira vistosa. Loiro, eito, banigudo, ca
Teca, mas seu charme não vinha nem daí, nan de seus be:
los olhos vendes, vinha de sua anonnalidade congênita.
Não.media esforços para suas satisfações fisiológicas .Es
tupim»curto por na1lureza eram cinco minutos wde=ataque:
incontroláveis , atê parecia o capeta em pessoa, gritan-
do sempre! ''EU TEW10 A FORÇA''. }às isso era só para ten-
tar esconder aquela ponta feminina que sempre venha a
flo!.da pele nestas ocasiões. Com o passar do tanpo, tu-
do ficou da mesma fauna, só seus cabelos que jã clinsados
de cair, agora soltam. Fourna com 35 anos, 'jã calvo e obe
se. Sua sorte foi arrumar tina nativa que mora an cima dê
uma.padaria, enforcou-se, e daí a expl-icação de sua ado-
ração por ''rosquinhas''. Todos aqueles que o conheceu no-
tou sua mudança após este romance, ele está até mais cal
mo: Seu Único problema é descontrolar-se e tirar a roupa
quando bebe
Sêo Roque é responsável diretamente por este ser, Viçosa
Ja.nao.tem m;aJ-s esta carga, mas por incrível que pareça
deixara saudades (no Atlético, Liga dos Operários e Que-
bradas) principalmente
chitas saudades , né nenêm=

EiHARDO b@:miAsi DE FARIA
(Careca, Jalnes Taylor)

EL)M ALTomNI
CElma (vips)

Dudu é daqueles amigos que estafa presente an nossa memó
ría çm todas as lembranças de nossa vida universitária.
tambãn lidera, ele estava em todas as festas, viagens e
viagens , churrascos e churrascos , não perdia nan abertu-
ra de-envelope. Incrível é como ele fazia tudo isso 'san
grana.
Integrante do clube dos dragões da indqendência e esqua
drilha da fumaça. Tenninou Õ curso no tempo hâ)il e pagã
rã alto preço por isso no 'trair Club'', que Ihe deu o' ca-
rinhoso apelido de Janes Taylor.
Com as mulheres, apresentou no balanço final saldo nega-
tivo mas, para quem conhece Viçosa, sabe que isto não é
nenhum demérito. Ateou intensamente no time de futebol
do curso de Engenharia de Alimentos , como goleilo , razão
pela qual o dito time nunca sagrou-se campeão.
Nõs , moradores do alojamento, despedimos deste nosso com
palheiro d;e cela, com saudades do seu chulo inesquecí=
vel. Muito económico sõ teve lavadeira no Último semes
tre do último ano do curso.
Dudu, o seu sucesso é a nossa alegria.
Un ''beijunda'' dos amigos, você nada de braçadas em nos-
sos co rações .

Elmo (vips :
Cano gosta de estudar:
Durante todo o período de curso frequentou assiduamente
a biblioteca e as salas de aula. Não dispensava facilmenteacompanhiadoslivros. :'' '' = = ''
Agora chegou a hora .de você despedir não sÓ desta rotina
deliciosa, mas também dos componentes infalíveis do ban-
dejão (como o dieiro verde , o nnlho vemielho que acanpa-nha a carne...). Mas, e as festas e bailes: gó ficarão
na saudade e nas estórias para contar: É persistente,
individualista, é capaz de superar obstáculos para conse
gul-r o que quer.
Após muito trabalho , dedicação exclusiva aos estudos .che
ga-se ao final de mais tina batalha. '
Sim, scxnente mais lona batalha, pois ela sabe que deixara
Viçosa e tambãn aqueles que aqui conheceu, mas sempre se
lembrara de lnn dos lemas da vida ufeviana: '
''A luta continua.... e, unidos venceremos (?) :''Boa sorte

ENDEREÇO: Av. São Paulo, 16
B. Ecatu
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FRANCISCO IVANDEIUEY VERÁS CASTEID BRANCO CORDEIRO
Dhranhão)FÃriNU REGidA CAlaUiRO CJssNwi

(Fã)

EMANUEL EBER RODRI(IES
(Mano, Mazeninho)

Pernas afastadas , pés paralelos , joelJlos.para frente, os braços ao
longo do corpo, encolha a.bawiga, contraía o bunb\m, e agora pre'
pare-se , levantando primeiro o braço direito. Sei.s, sete, come-

lilili:i11ilHÜ:lÍÜii8 â$:i--Pi«Ú«"a'w
'E un. e dois: Penas ia em cima: ü)bra. estende, dobra e esten-
Moça de fortes posições, sempre levou a sério o seu regime de vi-
da, mas têulbãn praticava outros regimes igualJmnte sérios do cha,

$ggE%lide!;.:1? ) g;E:.qlili

Êll:i:i l$::: 1:1$giqülll$illlãii.F:!
Ah, Jogo, quanto trabalho você deu: você adia qug é fácil sair ãs
23 horas para telefonar? E o quarto de dol'mir?, SÕ era !rrtznado q.iaE.
do você estava para vzr, sabia? Somos testenümhas: porém,de que !!
leu a pena. Assim cona valeram estes anos de convivência e amizade
que, com certeza,deixarãosaudades.. . . , .. ......
.iDe novo. Respira pelo nariz. 1, 2,3,4 e mais e mais. Joelho pena
frente .

cara

Franeisco-Wanderley.Verás-Castelo-Branco-(brdeilo.,--se.vocês acham
o nome grande, estão enganados e vamos mostrar o porque.
19$2. - .Checo ingressou na faculdade de medicina torna-ge o orgulho
ã=RãmÍ[ia.-, Foi'bom.enquanto durou (] semana) . ]!ê} - t\randerley
inicia o curso de engenharia de. alimentos? lnilitãiiiê da viração,bolsa de couro. sandálias de rabicho e ímitas idéias na 'cabeça
1984 Verás chega a perereca com muita bagagaa, o essencial (en-
Éõ7: sonrrizal, iloroiormio, tetrex, lecitina de soja, etc. ..)!. pg
dia:se notar pelas novas roupas o seu desinteresse pelos velho!
ideais .(É Veias , não esqueceremos dos exemplares da tribuna cper2
ria que tu comprovam para não serem vendidos) . ]g!! - Ca:tela. ti-
nha nome de: político, bigode de político e prol:ti8io, não foi a-
tõã 'qur'tó lêlõíi6ü--pãí%--'sãi:íiey'-quer'árido'fech
telo subsitituí a tribuna por livms de astronomia e lm.microcompg
tador. Ficará para sempre na nossa memória, as noites mal donnidag
quando passava' jogando' 'pac man' no micro. .!9êê. - Branco cada vez
mais .burguês , mobiliou sêu quarto e ç(?ilpxotí'iiiiiã cama de casal. In-
contáveis foram as mulheres que ali SEIXARAM de deitar. Não nos es
l:iã'=E";::.111;2;!:.::i=: li:g:iT;Y'::$.'T,"Êi";ãã=; . é
bingos. :!987 Cordeiro começa.o ano com o pé direito ate.que veioa 'barriiiliãr. N\ma noite fati'dica, levado pelo álcool, foi preso,
pela até então inofensiva polícia de Viçosa. De Cordeiro guardare-
mos a emoção de nos acordar ern plena made'ugada a procura de tm ad-
vogado. 1988 - Chico esta indo embora e deixa para.trás, entre ou-
tr;s ' cole::T (has toneladas de garrafas vazias', meia tonelada de
frascos de lecitina (para emagrecer) , una conta aberta na mercea-
ria do 'Fri-tosso' , uma conta'bloqueada na C.E.F. e outra no Bra-

Chico nós sentiremos a tua falta e desejamos muitas felic:idades,
são os votos de seus amigos e colegas, incluindo 'Lanches LÚ', Bar
do Geraldo, Zona Sul, T ã G, Pizzas:ia Torre, Churrascaria (]lalm,
Mercearia do Fri-Tosso .

desço

Hn 1984 chega a U.F.V. um jovan.membro da comunidade se-
rzcitense Desde os primeiros dias demonstrou sua. grande
aptidão pelo curso de Engenharia de Alimentos , principal
m;nte na' área de fermentadas (cachaça) .
Sernpis..preQcupadQ..çom os interesses estudantis partici-
pou ativamente da política estudante! chegãni](i'=''õêüPãf
o cargo de presidente do Centro Académico de Engenharia
de Alimentos. SÓ que, o mais difícil era encontra-lo ocy
panda seu posto
Exímio desportista , participou de vários eventos .esporE}

palitinho, corredor (dã
pescarias) e como não pode
levantamento de copos

fim da sua vida acadê-

vos cano : pingue-pongue , truco
vigilância da U.F.V. nas !uas
ria faltar , sua especi-ali.dade ,
Este jovem ''sericitano'', .chega aa
mi.ca deixando em todos nÕs a certeza de que muito. maJ-s
que IDn colega de univellsidade!. parte IEn amigo, .un innao
Vai Elnanuel' o mundo lã fora Ihe espera de portas aber-
tas, pois as portas do mundo só se.fecham para os que
não tan coragan, determinação , seriedade , esperanças . .e
sonhos e tudo; isso você tan de sobra, sem contar.os ]-mi-

Pé na estrada, coragem, detenninação - Vl-meros amJ-gos .
TERIA.

ENDEREÇO R. das Flores , s/n
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HELlnA RODA (;UES DE AI)©llH
(Lena)

ivo BOSaliNI FILHO
(Carocinho , Barbante)

(Legou coinQ toda caloura muito animada com seu curso , di-
zendo que o que mais adorava CTBht as Físicas, tanto é
que,'nelas ficou até quase o fim de seu período escolar.
Menina nmito agitada participou sanpre de todos os even-
tos do curso como: congressos, viagens e os fannsos chur
rasgos nos quais fazia o maior sucesso abalando os cora:
ções dos gatinhos. Traz consigo algtan mistério, pois , do
jeito que aqui chegou, daqui saiu : Invicta.
lívido ã sua intensa popularidade era figura constante
na coluna social da Zona da bata, se tornando até garota
propaganda de um programa científico da Rede Globo .
Nas noitadas viçosenses logo descobriu sua vocação, a pe
nona tarefa de cui-dar de seus amigos ern fim de noite, ê
aqui vai um enonne agradecimento dos que jã desfrutavam
de seus cuidados, e fica a grande preocupação: o que se-
rá de nõs sem você?
Leninha, muito sucesso e muitas felicidades. Abraços dos
amigos .

No ano de 1984 chega an Viçosa, descendo de tm Salutares, um meni-
no ban novo can olhar assustado mas bela amparado pelo innão jã ve-
terano. Ele não era cano o limão, pois não, bebia, não fumava e
nao fazia noitadas. Apenas vivia para o estudone param seu grande
aJnor, a linda morena Si.lvana. Como seus olhos brilhavam quando fa-
lava com ela pelo telefone:
lvinho, cona era chamado carinhosamente pelo imtão e amigos , so-
freu mui.to com aquele seu innão mais velho pois, Ihe dava muito
trabalho , atrapalhando suas noites ingénuas' de sono, chegando qua-
se sempre ''alegre'' e antes de dormir ouvia lm selmãozinho do irmão
mais novo. Sempre foi meio desesperado e preocupado com notas, pro
vas e trabalhos , mas era lDn excelente aluno. Este comportamento (ii
rou até quando ele mudou dS republica e foi morar em um prédio n=
rua da radio montanhosa. AÍ sim, lvinho começou a aproveita IFn pou
co a vida, tomar uns golinhos (onde adquiriu o apelido de barbas:
te) e começou a dar algtwnas saidiiüias, mas sÓ com os amigos, pois
o que mais impressionava dentro da republica era o amor do casal
de São toque. Ele começou a estudar mesmo, faltar a algumas aulas
principalmente quando .viajava para ver a amada. Pois bem, foi tam-
bém nessa fase de república que o nosso carocinho, depois de ter
feito panificação em 1985, foi lembrar que quando se põe o pao no
forno, ''ele cresce''. Agora lvinho se prepara para ingressar na vi-
da dos homens sérios e casados, mas seta visto pelos amigos com
aquele menino preocupado deixando saudades na lembrança dos ami-
gos

JEAN LOUIS BELO GALLE(D
(Juquinha, Maguila)

Juquinha, para ser super:herói só falta a capa, veja sá:
físico notável (tambe-m se para se ter base: o seu ''lan-
chinho'' constituía-se de 10 pãezinhos bem recheados e l
litro e meio de vitamina que mais parecia lãn concreto
pela sua consistência) . Livre dos vícios mundanos da hu-
manidade, de caráter 100% e nunca pisou na bola com nin-
guêín, o que hoje em dia é o mais admirável.
Famoso por suas ''cantadas'' vamos partir para os finalmen
tes porque, depois dessa puxada de saco,'vamos meter a
pau Com a sua lalnbreta de ''Jades Deen'', segurando na ra
bç?ira de caminhão para não gastar gasolina,'este parti:
dão foi pescado pela Neuzinha da terra de Tiradentes. Já
tem quem administre.seus bens . A história de Juquinha mos
tra o que a muito jã se sabia: quem se mete a esperto eH
Ouro Preto , acaba enforcado. Ganhamos muito com esse GRAU
DE amigo que agora parte deixando saudades.

ENDEREÇO: Rua Sargento Valério , 1162
B . Po rto Velho
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PATRiCK VAS(DNCEiDS GLR(EL

O difíci.l é começar. Jã no seu nascimento, sua mãe e g
médico discutiram p?ra ver quem batia. nele primeiro. Eme
rito criador de polémica, só não foi ''Bebé Johnson'' poli
que achava os concorrentes patéticos e muito infantis.SÕ
para contrariar a si mesmo, vejo para Viçosa gostou tan-
to que emagreceu 14 kg em um mês. Atualmente e o . maior
pseudointelectual da cona da Mata. Do seu Tanplo da Sabe
dol.m=onstam.todos.os.mainles.auto.r.es..da.Jnwl(b.,.ÇQiDg..11ê=
rold Robbins e Sidney Sheldon. Leitor contumaz lê 6 li-
vros ao mesmo tempo. E sÓ os empresta mediante garantia
de idoneidade bib:Liogrãfica e inúmeras recomendaç(Zes.Deã
cobrador de talentos pós-mentais , como o lk)mano , e tam-
bán assíduo frequentador de cinemas , onde pode . apreciar
seus filmes-cabeça e seus cult-rnovies . Sempre foi um. ra-
paz de sorte, chegando a perder uln semestre.na ,penulti=
ma semana de aula' ''vitimado'' por mla hepatite (que, sõ
para contrariar, foi do tipo C). Rapaz cismado,muito poã
sessivo com suas amigas, adora beija-las , abraça:las . .e
roda-las. Não suporta não ser o centro das atenções- Ado
ra coisinllas, principalmente as dos outros (tais .como IÃ
pis , posters e oytroê badulaques) . Sua '\nodêstia'' e opi-
na.ões' ' incontestáveis ' cativam a qualquer pessoa , como
bem o demonstra sua incoinensurãvel legião de amigos (e
fãs) . Ao Patrick, boa sorte:: E os medíocres que se man-
tenhan distante

NI/WCELO TORRES PINHEllm
(Paralelo Zero, Tucano)

bIAUiJCiO baSSAbí1 0SUGI
(Chibo)

Chegou aqui em 82, mqs não ficou, diz.ele que engravidou

=!=:'fU:e''Êá:U:'t;SiÍ:' .;".: ."'? p=,
desfrutar desses prazeres. Aprendeu a arte ainda jovem,
coisa de faM.lia . .
Ja provou nKiitas aqui.em \viçosa! mas não ficou com nenhu
ma aliás, quase mas não cedeu= Quando. ele quer, elas nao

''Garanhão''. Garoto sério, cabeça feita. Curte
de montão uma cozinha, mas não faz nada sozinho, preci-
sa sempre de lona mãozinha.
Está sempre mudando o visual: ora é o bigode, ora é o c2
vanhaque e de vez em quando ele mesmo. É. daqueles que
adora fazer uma brincadeirinha com os amigosl Iras quando
a coisa muda para o lado dele, sai.de baixo..É escorpiãol

':;.li:p:"::.ãT:.p:S:!:i:;, :"'.'ãi!: o melhor, na PSte-
que o derrota e o

fígado, mesmo assim custa admitir r
Para aqueles que o conheceu e o aguentou, seta sempre
unia boa lembranças

Lá vem o Checo, da terra da Barda, de onde trazia consi-
go seus dons culinários diretamente.para.. 'a perereca
fiel:[al dõ::F'ncF'a].3jTamentaT-finde-não--bons egula--por-mtlt--
to tempo morar, devido o seu temperamento ''pavio curto
embora seja IDn rapaz de muita conversa. ..

liÉ:iilk?#ilillÊli:;:l:lil:hilii ii:l!
buzais da U.F.V. , o Checo foi contWplado pelos guardi-
nhas com Lona bela ficha de advertencza.
Ntuito tempo se passou, o Checo.se ca:ou e acalmou, mas
e vez em quando suas crises viriam ã tona e oara desaba

far soltava seus gritos de Tarzan pela.Janela.
De seus Hobbys de cultivar plantas , cuidar de cães , o
seu preferido era beber uns goles com os anigos-
Puxa Chi.co: finalmente você vai nos deixar, mas com
certeza de que aqui muitas amizades pennanecerao.
Boa Sorte Chibo : : : :

n
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ROSÁRIO DE MARCA CAMPOS ARDUCFE
(M)

Era uma vez, uma garota '\nagrela'' quE chegou em Viçosa
em 1984. Não gostava de ouvir palavrões e era cheia de
regras de etiqueta(frescura) . Será que passados todos es
ses anos nada mudou?
Rosário .engordou, a bunda cresceu , ficou gostosa e de hu
mime sõ sobraram as canelas finas . Continua san aostaT
de ouvir palawões, da boca dos outros , pois pra ela ban
mesmo. ê falar (dizem que foi a convivência mas, como diz
o velho ditado, quem é bom cresce feito) . Quanto ãs re-
gras de etiqueta aos poucos foram todas sendo substituí-
das por etiquetas: Citycol, Wembley, US TOP, etc
Impressionante era a sua filosofia de vida aditada em Vi
çosa- '''Se você esta'com sono então é'melhor dormir. sT
vote nao esta com sono então é melhor ter sono''- que Ihe
conferia sempre com aquele ar de jovem, saudável e olhos
inchados .

Rosário, como toda jovem atava, acreditava que o esporte
era a purificação do corpo e por isso praticada tricot
enquanto assistia as suas nov;elas. E por falar an espor-
te, era profunda conhecedora do futebol, pois nas rodi-
nhas de discussão tinha até um apelido - OFÉLIA -
Como todo mundo ela tambãn tinha seus sonhos. O primei-
ro, de se tomar Engenheira de Alimentos, jã foi realiza
do: quanto ao segundo, o de se tornar uma mulher casada:
sõ Deus sabe, pois a pobrezinha que a muito vem sendo em
balada pelas velhas canções do: '"l'ã cedo ainda'', ''Prece:
senos curtir mais'', ''deixa eu ganhar dinheiro'', ''NÓs so-
mos jovens'', 'Vã ban assim'', etc. , jã começa a perder as
esperanç as .

SERGIO RICARID FERiUIRA BIAGIOLI
(Innão , Peixe Boi)

RENAMO LUIZ SPIDISER
CGaribaldo , Renato blaracuj á)

Fecundado na morada do sol , cresceu previlegiado , rico,
bonito e esbelto. Tentou o vestibular e antas de ingres-sar na fabulosa U.F.V. jã se considerava dentro , vii'tude
esta que perdurou pelos 5 anos de sua vida académica. No
começo muito tímido, depois entregou-se ã vinda mundana e
aos.vícios humanos. SÕ encontrou seu limão aqui: Jean
Louis, amigo inseparável para tudo e todas. Tornou-se o
terror das nativas que ficaram longe do alcance de ou-
tros gavi(içs . Conhecido como ''Beij anho-lbce'' , conquistou
inconquistaveis gatas . Seu defei.to grave : GASES: ! De odo
res inigualáveis e insuportáveis. Corredor de maratonasT
Basqueteiro, Munhequeiro, etc. Notório adepto do ''cinco-
contra-um''. Teórico do sexo solitário, tem obscuras téc-
nicas e segredos que dariam un livro. Possuidor de barra
ga e bunda diretamente proporcionais que impediam a rea:
lização de ates mais flexíveis. Sexo, droga e Rock'n'
lbll. Esse e1la o resuno da vida do ''innão'' até 85. Quan-
do sua existência se iluminou. A chegada da Princesa na
sua vida foi algo que mudou-o, passando a frases como:
AH:, a Princesa...'' Agora ê atê pai... E que paio Pão-

duro como sempre. O querido amigo e ''imião'' vai embora,
mas voltara nas conversas de bares e nas rodas de estu-
dos dos seus eternos aJnigos .

Ao chegar em Viçosa em fevereiro de 1984, Renato Maracu-
já logo identificou-se com o Curso de Engenharia de Ali-
mentos e com o trabalho de Frutas no departamento, o que
Ihe gerou o apelido .
Quase nunca bebeu, e com as mulheres sempre foi o mais
teorico namorador do curso, ainda que possuísse olhos
azuis , que mudavam de cor dependendo do seu estado emo-
cional, passando para ''Vennelho''. Sempre foi CDF e con-
seguiu terminar o Curso em tempo hábil. Em 1987 iniciou
suas atividades na área de Infonnática no próprio Depar-
tamento, onde até hoje dã pinta de monitor e consegue en
gabar a todos. Sempre foi membro integrante ativo' do:
dragões do Curso de Engenharia de Alimentos . Ainda que
duro, jamais perdeu seu cineminha de final de semana com
os amigos dragões ou sozinho.
Ao concluir seu curso, Renato deixa amigos e leva sauda-
des , tanto do seu Departamento como de toda a Universida
de, sendo sério candidato a lona vaga de professor nã

RENATO, um forte abraço de todos.
FV

ENDEREÇO. UFV 131 - Aloj acento
ENDEREÇO Praça Mano del GiÚdice
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MA MÁRCU MACÊDO l.AmaRA

[bpois .de 17 .anos de tentativas frustrantes , eis que sur
ge.no dia.28/12, aji Cajuri, a esperada fíllünha de ''pa:
pai e mande''. . Apesar de todo mimo e do quartinho cor-
da-rosa, as tendências seno)re foram para o azul; mas, mes
mo assim, é exclusiva da família. '
hbnina de inGancia rebelde , j ã jogou futebol , acaq)aülhou
lm circo e teve muitos anores (da Bahia ao Rio Grande do
Sul , seno)re passando pelo litoral do Espírito Santo e do
lüo de Janei11o) . Hitrqtanto , foi un ''naiivinho'' que cm-
seguiu agarra-la tanbãn pudera, can aquele carãter, aque
la simpatia e aquela personalidade. . .)'. A partir daÍ, 'tü
do miou, cano se fosse do azul para o rosa. Hoje, íai
maravilhas pelo seu ''xão''. ótinn euniga, diz o que deve ,
o que quer e, na mesma altura, o que deveria falar mais
baixo. Faz piadas can tudo e can todos. Porãn, só conhe-
ce a ''fera'' quem ousou dar-lhe lma ''alfinetada''. Nesta
hora, ''sai de baixo'': : J

Aluna eleniplar , destacou-se em tudo pelas suas qualida-
des , até mesmo nos desentendimentos com os ''anáveis pro-
fessores''. Este brilhantismo todo não poderia apagar-se.
Assim, caso o nativo não queira exclusividade (que alias
esta passando da hora. . .) , nossa estrelinha continuara
bri.Ihanda pela U.F.V. : por mais alguns anos. Valeu ter
conhecido você , Bna f.iãrcia. Jamais esqueceremos de todo
o seu carinho e de toda a sua antizade (e nem daquela sua
batina) .

ALBEIUO in CinTA RIBEllU
(Padre, Vigário)

ANA MAIUA DE OLIVEIRA CAl:NEll©
(}hrtiilha, Ana)

Se todos o conhecessem, com certeza não o chamarian de
PADRE ou VIGÁRIO ,'porque mais enrolado é impossível. Des
de que veio morar no 24 (P(iS 2.032) , destacou-se pela
seu jeito de levar tudo e todos na conversa. É un verda-
deiro vigário, ''sem maca o ter sido''. Vigarista, é o
rei das meninas de Ubã (Cepacol}. Ultimallente, tem fugi-
do dos pais de algumas delas(não quer ir mais a Ubã) ,
mas, pra quem carrega o lema de que ''Bobeou a gente piin-
ba'' . ele tem os seus motivos .
Anigo de todos, sempre se dispõe a ajudar os colegas.
(;testa de tudo nos seus devidos lugares.
Seu inz'cio na U.F.V. foi de trapeços,todavia, logo se re
ergueu. Finalmente , prestes a se IDI04AR,nao esta ''esqueg:
tango'' a cabeça.
Também não esta preocupado ccnn o seu futuro trabalho ,
pois é ''unha e carne'' com os ''hanens

Bn 10 de maio nascia a nossa querida Aia Mana, Aia Idã-
lia no arraial da.''derrubada'' - Calam)bau-MG.
Quem a conhece sabe que é tranquila, calma e bondosa.
Adora música: Parece.baiana , .pois debodu como ninguém.
É o orgulho .da.famÍli!. Grande amiga, ajuda a quem premi
sa: }Énina ge inteligência rara, de organização e pontua
lidado incríveis , nlmca esquece de nada, adora una' missa
e LERA.igreja, e fica toda feliz quando consegue conver-
ter alguém.
Quando ingressou na U.F.V. , seu primeiro presente foi lm

camelo'' , vindo direto do ferro velho. Fi.Z:ou tão emocio-
nada que canprou lan HIPER-CADEADO. Agora, acredite se
quiser: .roubaran o cadeado e deixaran a 'rbyke
Depois de tanta discussão can eünigos , resolveu desocupar
a moita e assumir de vez o amor pelo ''capixaba
Nõs , seus canpanheiros e ccxnpanheiras iremos sentir sau-
dades suas , Ana bhrta, pois você muito soube nos cativar
can seu jeito siiriples e meigo. Até qualquer dia. ..

ENDEREÇO: Av. Senador Levando Coelho, 1.4Q0
Bairro Antõnio Bi.ganha
®ã - MG
Tel . : 53Z-4207

ENDEREÇO Sítio Santo Antânio s/n
36560 - Cajuri - MG

ENDEREÇO: Praça José Santana , 45Bairro de Fãtima
36570 - Viçosa - MG



A]WALDO GERAIID CARO(bO
(Calango , Thyrintei11q: arnobia)

ARNALDO GERALDO CARDOSO , nascido em Peçanha : btG. residem
te em (k)vemandor Valadares, é o I'USEIRO TÍPICO (c. .l
quieto)-..Chegou e!!L Viçosa em 1984 e rapidamente se inata
lal no 25. Rapaz serio e canportaao, tinna o hlíliiltõ aã
ir ã igreja todos os finais ae.semana. Entretanto devido
às "boas cow)anhias'' , logo perdeu esse habito. .Pertencem
te ã TFM (tradicional fanÍlia mineira) , era muito arrai-
gado aos l?ços familiar:s; por isso, de duas em duas se-
manas, ia ã'casa, para ficar nas baças da saia da sua
Apesar de muito coiWortado, tinha seus momentos de baguB
ça, cano por exemplo, nas marchas 'bico Lopes''' Partici-
pou muita..Dlai:s..dessa:-Flalç!!g..gggue de aualquer outra at.!.cidade (escola etc.) . .
mo Thvrinteina arnobia, Lambedor etc. , porém mais foi o
de 'iiãí=M(DFo"iiõilíçõ esta na ''cara'' , coincidentelliente
comun de Peçanha, que lembra animal peçonhento , que lem-
bra réptil , 'que leiüra largatixa (C1lango) .

lkpois de cinco anos, Amando levara uma certeza. Que
seus amigos não o esquecerão. tanto pela anizade, como
pelos docinhas gostosos qye sua mãe fazia... .Can. certeza,
Êlle tzunbém nunca esquecerá Viçosa, nem a ''Aninha''..
Ainaldo, valeu a sua presença, valeu a sua companhia, vg
leu a sua anizade, valeu ser seu amigo. VALEEEU, GERAL-

Quem o conheceu e o conhece , jaWai! irã.:?guE-cê-+o:
(b amigos desejam-lhe muita SORTE E FELICIDADE. Atê bre-
ve

CtAmiA COi::iES PEiUIRA
(Claudinha, Clãs)

Quando cheg(» an ViçosaTvindo de .PatrocÍiiiorAlto Para
i;alba, a CÍaudinha . 'hoje tão achada, encontrou-se perdi-
da diante de tantas ruas confusas. A U.F.V. era, íncial-
mente , sua principal meta. Pouco falante e.muita discre-
ta, descobriu a alegria de viver no Bar Leão. Ai a coisa
imdou de figura. Toda sexto, sábado e domingo lã. estava
ela, can sua aniga inseparável, a badalar os gatinho: da
U.F.V. , até que surgiu o Gato..... oh, não. o auto. E a
gatinha se apaixonou. apesar de se! calou, !e plsarein no
;eu calo(sai de baixo:) caneça a falar e n8) pãr! nun-
ca: N'frite persaialídadeTsLiwra e-'aijmi:rãelHlaudi-
nha é amiga para todos os manentos. Seu jeito sino)les,
aaúgo e alegre tolda-se un forte atrativo para os anz-
Temgos e êunxga:. avilhosa: três ilhas lindas, lma mãe
meiga e um pai de dar gosto. Hn tudo que faz deposita lrn
carinho imuiso, o que a tomba muito especial. .Sabe Goste
rar, pintar e cozinhar perljeitamente. .O Guto ê mesma un
sortudo. Minto dedo,cada', não hã quem duvide que será lona
exen4)lar esposa e lERa maravilhosa mae: ::
(;farto dia, decidiu procurar uma nova moradia: ''invadiu'
o 111 e logo con(iuistau suas colegas. de quarto.
No final do curso, rodou a baiana e botou para quebrar
virou aluna exemplar , colorindo seu currículo.com lzn moBiã:'ãe "A'' Estudante disciplinar , j penais terá dj;ficuldã
des para obter imiito sucesso em sua carreira. Clãu, doce
é realmente insubstituível.

TIDO mNACa)RSI VIEIRA
(He-nnn, b@ndrake)

Axmando Bonaccorsi Vieira, capixaba de Vitória. é filho
do Engenheiro-Agrânano Annandb(Miligr:una! U. F.Y. . 1954)
e da Sra. leda; por isto tem lan nane a zela!: Ingressou
na U.F.V. an 1984, para cursar bigenharia Florestal, e
l:i3go-se--estacou nas:atBidades'"-acüêmicS-Foidi:letor

'Folha Florestal , membro do Centro Acadêinico , partici-
pou do (blegiado do 'DepalmenÇo etc:. . Aluno .dedicado ,
nimca deixou os estudos de lado. Outras ''virtudes'': ga-
nhau a medalha de wro nas provas de salta de iwros nas
festas e bailes da cidade, foi assíduo feirante do penar
da U.F.V. , destacou-se na viagan dos formandos com lona
sensacimal ''soneca'' em lona mesa de ping-pong , açor me12
drãnãtico (principalliente nos dlurrascoi !+ Cajuri. . . ):
É muito inadlo. mas na tradicional mordia Naco lares se
transfonnava mana frenética chacnte , toda ouriçada (que
gracinha: : :j. Cai relação ãs nêunoradas, foi persuadido
por lma nativa. Dizan as iras llJlguas que, por pouco. nao
fixou residência no Bai.no de Fãtima.
Axmando , esperanos que você contíme sempre zunzgo. .Para
bons pela fonnatura 'e felicidades nesta nova fase de sua
vidal

WDEMÇO Rua Coronel Sdiwab Filho , 43
Bai.rro Bento Peneira
29050 - Vitória - ES

ENDE CUCO Rua bíiraÍ , 57
Bairro Nossa Senhora das Graças
35060 - Governador Valadares - bIG
Tel. : (0332) 70-0198

wnEmQO Rija Cesãrio Alvim, 667
Patrocíni.o - MG



DANIEL l)nORI
(Dana , Nenel)

(;ERALID b@(ELA STARLING IE OLIVEIRA
(Bezerrão, Geraldão)

HU(D FURTADO REZ]HDE
(Lula, Farofino)

Pica-pau por vocação, nativado por opção, goiano de cora
ção, é assim que se caneça a falar de Daniel? rapaz hu:
núlde, da pacata cidade de Piracicaba, interior de São
Paulo. Seu pai, que mal conhece Viçosa de 20 anos atrás,
incentivou-b a vir pra cã e parar de gastar dinheiro.com
inscrição de vestibular da ESAIQ.
Tocando baixo, ele procura encontrar a cor do põ, o por'
quê de suas coisas voaran misteriosamente pela janela e,
ainda, lona maneira de acertar o lixo, na primeira tenta-

[hiico a errar a pi]ha can o seu próprio ncnne, é elperieg
te an cálculos e físicas , 41ãn de tina grande paixão ..porBAN-100, só restando una dúvida até hoje: se o eixo é vi
ra ou gira brequim.
Apaixonado pelo futebol goiano , jogou pelo Independente
Futebol Clube nos interiores do Estado , perdendo vários
títulos . Hoje , no I'lissianãrio 's Goiânia Clube , pretende
ganhar jogos foro do País e ser treinador de una escoli-
iiha de luilebol sõ para índios.
Finalmente , quer ser inventor florestal, não esconder
mais biscoito no almãrio, tocar violão mnn quarto se seu
e proteger jacare

uva

Desde seus primeiros dias de acadêinico, Geraldo caracte-
rizou-se por sua paxticipaçao nos vários se8nentos estu-
dmtis nãa-atuantes da U.F.V. (CA, IXE, UDR etc.) . Nas
retmiões erzun cxmilms as expressões: "deixa pra amanhã,
esquece etc.''
Teve cano origem a quase desconhecida cidade de lbm Sil-
vério , ã qual pretende retalhar, para ããi"iiiiitinuidade a
seus empreendimentos florestais (desmatanento , carboni-
zação de mata nativa etc.) .
Jovem de sensibilidade desmedida (rapaz muito delicado) ,
adora a arte solitária. Entre as mulheres , era conheci-
do cano PAI'A-Haja, mas preferia ima lura suada. . . e ge-

Na viagem dos formandos , destacou-se por seus questiona-
mentos ecológicos , florestais e sociais. Infelizlmnte ,
não podemos dizer o nesno soba'e os ''qwstionados'' , ccxn
suas evas ovas . . .
Sua maior decepção foi can as liulheres. Chega ã conclu-
são de que beleza é essencial e este ''gene'' aqui em Viço
sa e recessivo .
Valeu, GERAln@í) , tchau e bênção. Os viçosenses vão sen-
tir saudades. Até una próxima vez...

] adna

Nosso amigo Lula nasceu nas longínquas terras de São Si-
mão, sertão paulista. Algum tempo depois, seus pais re-
solveram substituir o Santo e mudaram-se,para Santo unto
nio do Amparo, cidade do Sul de Minas. Lã o Sr. Rezendê
se tornou, lona figura política de âJnbito nacional , por
ter't:omo hobby tomar lona 'rbranquinha''':'gosto herdado por

No início de seu estabelecimento an Viçosa, não poupava
elogios a essa maravilhosa cidade, que serviu de palco
para as suas noitadas, junto dos seus amigos. Quanto ao
apelido ''Lula'', s(mente os amigos mais íntimos conhecem
a origem. Enanorou-se uma vi.çosense , que modificou seus
habitos corriqueiros. Estava sempre acompanhado na bi-
blioteca, nos bares ou no cairão do sogro. O homem jã es
tã tão íntimo da fami'lia da moça todos os finais de serra
na vai para a futura propriedade, em um sítio) , que j3
fizemos uma aposta: Não sai de Viçosa solteiro.
Nlais uma grande pessoa do nosso convívio vai.-se , neste
fin;al de ano, para IDna batalha diferente. Esperanos que
a amizade, que tanto nos cativou, seja o seu carro-chefe
daqui por diante. Felicidades :

LulaU

ntoEmço Caixa Postal 73
36570 - Viçosa - MG

ADEREÇO Rua Jogo Barcelos, nç llQ
Dan Silvêrio - M;

ENDEREÇO: Rua Antero Aguçar, 155
Centro
Santo AntÕni-o do Amparo MG



IVETE S. RIBEIRO IM SILVA

Não é ilusão ,é ela mesma,a própria ''SANTACRUZ'',aquela que
QO fazer vestibular para Engenharia Florestal o fez por
persuasão, e hoje é entusiasmada com o seu curso e pensa
muito no futuro, na sua carteira, quanto a maioria dos
florestais. Adora lma festa, mas, ao ingerir a geladi-
nhã, conta estórias incríveis , desde duas fugas de casa,
ã noite, até Hithler. Nunca esta sozinha nas festas,pois
tais":êmpre lm ' 'gato especial"''Fãi'f'qtiêbi'ãf''6''gelo''aã''taxi
rins. Sua garra e vontade de vencer aplicam-se tanto no
campo profissional como no sentimental. Náo que ela agal
re tantos gatinhos, mas enfeita.ça muitos. Gosta de uma
ginástica, porém, se for convidada para dar.uma corridi-
nha, sempre anima una desculpa. O mesmo nâo acontece
com relação a viagens topa na hora. Se for para lona cer-
ta cidade do Espírito Santo, então, não pensa duas ve-
zes. Aliás, esta sempre por lã. Não ê, lvete? Adivinhem
porquê?
Ciumentas Cuidado, ela ê brava, ccxnpanheira: Sim. E mui-
to. Ê lalla baixinha invencível: : = e mais uma vez esta com
provada a teoria: É nos menores frascos que estão os me-
lhores perfmtes :
Ela realmente soube cativar muita gente, e uma pessoa es
pedal , fadada a vencer: :
Nunca se esqueça de n(5s, que a amamos demais: ::

JOGO .BOSCO GOMIDE

Gente boa, de uma simpatia sem água!, esta sempre sorria
da: mesma'quandrlhe-chamam-a-atenção-por--estar estourar
do em faltas . . .

É que ele jã esta acostunado. Aula das 7h, então,nao co=
te com o Jogo .
bbs , pessoa inteligente é outra coisa: com.todas estas

sempre se dã bem. Ele tem

JOGO CARLOS SENO SILVEIRA
(Detetive, Porco Baj ê)

Natural da cidade da pinga boa, Guaraciaba, ingressou na
U.F.V. em 84, tímido e quieto. Posteriormente, o porqui-
nho mostrou seus cascos , ao encontrar Leo Maranhão, com
o quem formou cena das mais brilhantes duplas que a U.F.V.
já 'conheceu. Ntzna excursão em Bom Despacho , disfarçaram-
se de detetives e criaram caso com dois homens , que, por
coincidência, eram detetives de verdade. Que azar, han:
Passaram a noite na cadeira, dando trabalho para o pro'
fessor Branda, que foi obrigado a busca-lgs.
Grande frequentador dos churrascos e forros desta Unive!
cidade, Jogo mexia com as garotas , bebia pinga e pertur-
bava os colegas .
Capaz e inteligente , apesar de ter causado vários problg
mas foi lzn estudante esplêndido e sempre fez a sua par'
te. Deixará muitas saudades para os colegas e para todos
que o conheceram. Tem certeza de que fará o seu papel,
para melhoria de toda a sociedade brasileira.

aulas' que ele perde (ou mata)
a maN)a
As baixinhas têm dificuldade em se comunica!. com o ''Joag
zinho'', principalmente quando a intenção é ficar o mais
próximo possível de.seu rosto, urna vei que ''sua altitude
;stã bem' acima do nível do mar''. .
Mesmo assiJn continua ''gatÍssi.mo'' , arrasando coraçoes ou
deixando que atinjam o seu com.a flecha do amor: . , .
Alias,'vote tem bom gosto, ''Joãozinho''. Seu cupido ê de
dar inveja a qualquer mannanjo. Vice merece. .

l:iiã.iÊÊiE 'iS.:;":::E;.f v: ;Ê :i:!:i.:,i'"=:;:= :
etc . etc, etc
Um pedido: nunca se esqueça de nõs. ENDERECO: Rua AntÕnio Mordes , 13

Ponte Nova MG
ENDElaEÇO: Vila Gianette 12 \viçosa - I'!G

ENDEREÇO: Praça 15 de novembro, 51
Guaraciaba - MG



MANOEL CARALHO IA SIL\n
(Chuchu, Nel)

MARMELO DE AiU(DO POLUO NAZA}UTH
(blarcelinho , Pururu)

PEDIU TOStüTSUIU KOZUU
(Ki-zuiü)a, Kuzula)

Aos 29 de maio de mil, novecentos e tanto, nascia Nel an
Viçosa-MG, pesando 500 gramas e cheio de amor para dar.
Caçulinha da família Caralho , preguiçoso por natureza e
desligado por vocação, aos 15 anos sentiu-se atraído pe-
lo ofíci-o sacerdotal... mas durou pouco [Jin dia choveu
na horta do baixinho: desembarcou em Viçosa, vindo dire-
tamente da capital, a menu.na do olhar 98/19. Ao ver a ga
rota, o baixinho sentiu-se eletrizado , perdeu sua coroa
angelical e deixou sua vocação sacerdotal para outra en-
carnação. Durante o período inicial do namoro, veio à
tona mais uma qualidade do mancebo: tornou-se un legíti-
mo galo de briga e não dava folga para a garota. Coú es-
se corre-não-corre, ingressou-se na U.F.V. E assim vi-
veu, durante vãri.os anos, viajando para a universidade
montado na sua Matilde (moto) . Quase perdeu os cabelos
s idosos .
E agora esta temúnando a sua jornada de lampião para se
dedicar ã vida profissional de floresteiro Capagador de
incêndios florestais) .
De chuchu verde jã esta quase maduro. E com esta fama to
da o danado ainda fala em casamento. alas, para que e16
seja realmente feliz e possa se casar, é necessário tzlla
contribuição dos amigos . Deposite qualquer quantia acima
de Cz$5.000,00 , na conta 00529/13-CEF. Ele agradece.
Felicidades , Nel. Desejam todos os seus amigos.

Fugindo de lgn provável casamento com lma garrucheira,
chegou em 1983, na Viçosa Perereca, o menino lvbrcelo.
Apesar de ter Vindo da terra de Ary Barroco e do giganteNélson .Nade, não sabia cantar e nem tocar nenhum instru-
mento. Meio tímido, trazendo debaixo de um braço a Bí-
blia e do outro o seu manual prático de ''como roubar ben
ern cinco minutos'', ele subiu as escadas da S? seção do
aloj amento velho. Inicialmente , como bom calouro , tomou
muitas'''naftas e , ou:.' piabas e :ou: ferros'' : sendo'hoje
detentor do insuperável recorde de maior número de aulas
assistidas dç Fisiologia Vegetal. Como bom coçador, nun-
ca aparecia ãs segundas:feiras . Vivia ''querendo pegar em
prestado'' todo o património da U.F.V. (cachos de bananas
laranja, peixes) e adorava jogar agua nos calouros. O
mais duro de morar com ele era aguentar as mentiras de
pescador (herança genética) e vê-lo voltar para o seu
curso intensivo de ''como se tombar Pastor com apenas lona
lei.Lura da Bíblia'', depois de cada travessura. Atualmen-
te, por ter se filiado ao PMDB (Partido da Muié Descara-
da e Boa) , sua vida mudou, não passando mais a ser con-
corrente dos ilustres ''tocadores'' ubaenses . Nós . os ami-
gos que ficamos , desejamos ao Fhrcelo muitas felicidades
e que ele consiga reali-zar seus três maiores sonhos: com
piar uns dentes para completar a sua boca; tirar aquela
joanete enjoado e concluir o seu curso intensivo para
Pastor

lün 1900. . . e Kaphua, surge em Viçosa a melhor performan-
ce de lm certo Hi.rohiko, que não é Hirohita, mas que nãodeixa de ser iJnperador, posto que caneteu o feito de
produzir o imperador da loucura, Koztnna, PT''

Porém, este não chegou a(lui tão louco assim. Foi enlou-
quecendo can o tempo , tomou-se iltzninado , digo iltgnina-

Conheceu diversos cantinhos do.Prasil ,.sendo bIlHas espe-
cificanente Viçosa o que mais ]he agradou, devido ao ian
go tempo qug pçnnaneceu por aqui (se ê que vai elúora)T
Que pen!, não é mesno? Lhn rapaz tão bom.tinha assim pe-
gar o vírus da nativídade aguda: O Bacilos nativus. Coi-
tado , virou nativo. .Agora, não tem 3êíEõ"iiialíi:
Além da íltlninação, a sua especialidade é cuidar de be-
bés. Quase seil4)re é visto pelos parquínhos e escolas ma-
ternais da cidade ao lado de garotas de no máximo a meta
de da sua idade. Âdota men=iniilhas ou ''Leite Ninho'' . nãõ
importando se são loiras , morenas , altas , baixas , azuis .

roxa:.. .As mais velhas não têm vez.. . Talvez seja esta
a.razão de tantos suspiros apaixonados por este japonês
tão doído . . . E adorável .

É ''xa ponessinho''. .. J't'; que enfim né?. . Que pena::: Es-
pero que você .resolva fazer coluna e volte (pelos bebês
é claro:) E aí $$$... Fias se não... Ih beijo e até

.or

maisl

ENDEREÇO Praça I'lábio del Giúdice
Viçosa - bE
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RICARID NEY DE SOUZA FENEZES
(Kankão) SEBASTIÃO lnUiUNÇO DE ASSIS J(PIOR

(Lambedor, Grua)

Ricardo Ney , mais conhecido pela galera pererecluense co-
mo Kankão,' chegou em Viçosa em 1984. Veio de Feira de
Santana montada; nun jegue feio, magro e Horto de fome,
trazendo na bagagem a esperança de ser um floresteiro
(pi'ca:paa)T'e'-cun-mui:tr-safadeza-para"'dar-e-'wnder:
Nasceu em 3 de dezembro para a felicidade 4e Nelson Ra-
mos e Cela.na Menezes, ajudado pelo Pudim Cicero, e por
São Sebastião. Na perereca , conquistou muitas pererequeg
ses (dezenas) . Dentre elas, a Xuxa, da qual queria. .ape'
nas '\alar o' range'' nos finais de semana. Foi considera-
do o pior beque da U.F.V. Levou muitas carreiras dos
guardinhas .nos pomares e quando.pescava em pleno dia ? . no
espelho d'agua do Centro de Vivência. Apesar de tantos
ali:os e baixos, o pássaro sempre soube decolar e fazer
un pouso tranquilo. Fez dos pmblemas izn .trampolim para
vencer. Hoje, 'nosso amigo (grande) Rica1ldo sai para o
mundo. e temos certeza de que trabalhara em prol de uniatrensr

30

Ern una madrugada sombria , nasceu Sebastião , em JataÍ:(1)-Aos 9 anos, o destino começou a traçar sua carreira:Veio
para a Perereca City, onde passai.a metade de sua vida e
quase engajou=se nasina da família: fonrnar an Engenha-
ria Florestal e casar an Viçosa lso escapou da ultima)
Apos passar pelos bancos mili.tarei e limpar.os. cavalos
do Figueiredo, Júnior Goiano ingressou na U.F.V. e se
tomou um Pica-Pau dedicado e esforçado. Quando estava
embriagado , fazia sucesso com a milisica conhecida como a
música conhecida como ''As mitocondrias
Jihior ganhou vári.os apelidos : ]31rü)edor: de tanto, manu-
sear insetor , estava sê transfoliiiãiiãõ'"mzn Lepdõptero ;

8=!g: imitava com pe1lfeiçag esta maquina florestal car-
;êlãaeira (foto) ; !iêg..Guião, sentava na jrorre ll , canta
lma pizza-família F'iã].="Relatando que não estava sati!
feito. O outro: quando conseguiu bolsa do CNPq! trans-
fonnandõ::ê''iiõ: fi-naus de semana ;. 4iXllle, quando quase
morreu . . .
Júnior Goiano só deixou amizades e ficara para sempre eg
pelhado na memória de seus amigos.

SEBASTIÃO VIEIRA DE J]5US
(Zinho)

Jovem de grande espírito de luta e liderança amigo, e cg
laborados , gosta das coisas ban divida.das e honestas. CoD
siderado o ban das bocas e o rostozinho, estava !emple
rodeado pelas mulheres. Entre lmKlitas perglmtas , se ..nao
conseguiu resposta para una: ''porque sou tão gostoso''?
Saindo do ente'etantb e indo no fin;aumente , depois de taq
to sacrifíci.o e de árduas lutas de um jovem batalhador
que quer um lugar ao sol, chega ã tão çiesejada conquis-
ta, que é a formatura. Porém, a luta nao telmi-nou,. por'
que no País o desemprego do profissional superior e uma
constante. O que será de Zi.nho de agora para frente?

sociedade mais justa e saberá, como profissional ,
mitir o que aprendeu aqui em Viços! .
Ricardo, saiba que seus amigos estão e estarão
por vice .
Seus grandes Anitos de Viçosa e especialmente do

torcendo

antigo
ENDERE(X): Av. Perimetral 3425/19

S . Coiínbra
Goiânia - GO

ENDEREÇO: R. Dos Operários , 100
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VÉNIA bDREIRA IDRIES
(Vaniúcha, Vaninha)

Adio que todos têm tma hi.stõria parecida para contar des
sa garota. Desde o princípio, antes mesmo da virada dõ
vinho e do pão, antes da história de Eva e Adio, ela já
passava pelas pessoas como lan furacão. Mas , devagar, ela
foi dtegando, conquistando a Eunizade de todos. Hoje, car
regou consigo lzn batalhão de amigos de lm lado e o quem;i
do namorado do outro .
Quando a conhecanos , pensamos ser tma daquelas garotas
quietinhas, séri.as, etc, etc, etc... Dê asas para ver. O
que tan.de imaginação férti.l nesta cabecinha não é brin-
cadeira.
Tzunbãn não é pouca a atenção que dispensa companheiros ,e
a vontade de estar sempre com quem ela gosta.
É muito dedicada aos estudos e caprichosa. Não é à toa
que todos querem xerocar seus cadernos. Quando toma l=n
copo de cerveja, fica radiante e extremamente simpática ;
brilha. Quando tcHna dois , surpreende. Fica divertidíssi
ma e se desmancha em risos. Varinha. se você tomasse seiii
pre un copo de cereja, você conquistaria o mundo:!: Nla:
não faz mal, você esquenta nosso sangue de qualquer jei-
to. Garota de mil talentos , secretaria exemplar da Folha
Florestal , exímia pintora de porcelana e produtora, em
alta escala, de maravilhosos ''bonsais'', pinta camizetas
e, de quebra, corta o cabelo das amigas e familiares.
As saudades ficam, e muitas, porque pessoas especiais ,
como você, Vaninha, não tem como esquecer.

WER'mR VALEl©lbl DE bDR/US
(Caca)

Esta rara espécime de nossa fauna, originaria da encrava
da cidade de Faria Lemos e radicada na gema paulistaT
surgiu nos idos anos 70. Foragido da grande casa de de=
tenção de São Paulo, onde não suportava o infortúnio do
a! poluído e da parafemalha da capital , veio buscar re-
füg!o.na perereca, sob o pretexto de obter o 2P grau no
Colégio Viçosa. Encontrando, de cara, seu estilo'de vida
(Buon-vivant) , tornou-se, desde cedo, amante e defensor
incontestável da natureza, optando pelo curso de flores-
ta e aditando o género de ecologista. Para enfatizar o
quadro, foi morar no Cantinho di; Céu.
Assim viveu o Caca, de mochilas nas costas . motor entre
as penas (quando possível) , acampando, excursionando e
ctznprindo'' todas as obrigações que o curso exigia. Nes-

tas aventuras , acabou encontrando o CaparaÓ, parque dos
seus sonhos , onde vem desenvolvendo uin trabalho de educa
ção ambiental. Se a Química Analítica permitir e se ag
queimadas deixarem, pretende aí se radicar ao lado de
sua amada? que o aguarda esperançosa, na pacata cidadede Fabriciano.
Boa Sorte, Caca, e aquele abraço dos seus amigos que fi-
cam

Q

q

ENDEREÇO: iUa C , Casa 60
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ANATA }M]UA FERREIRO IA SILVA
(Ya)

MA b@RIA FERREIRO BARCEIOS
(Nanite , Aninha)

Apesar de não parecer, é mãe de tios ''anjinhos'', sendo
que a raspa do tadio veio no auge do curso, o que causou
muita confusão em sua cabeça.
E por falar em cabeça, essa sõ não se perdeu porque fica
presa ao pescoço, pois era tão esquecida que perdia cha-
ve de carro. bolsa c(m dinheiro e docunentos e atê mesmo

o material do professor.
Mas esse (!escuido passava despercebido, em meio a suas
qualidade que sobressaiam. ArRiBa de todas as horas cano
nos apertos das aulas de inglês, sempre com seu auxílio,
graças ã experiênci.a de quatro anos vivida nos ''States
com o mandão que fazia doutorado. Além disso,sempre ten
tava apaziguar as discussões entro os colegas, colocando
pano quente em cima de tudo para evitar maiores camplicg.

Com una garra tremenda, conseguia cartciliar sua vida do-
méstica can a ufeviana, de modo que até sobrava tempo pa
ra exercitar, sua, talvez, verdadeira vocação, que são
as artes plásticas , motivo pelo qual decidiu-se a fazer
o Curso de ' 'Letras e Artes

Se conseguiu atingir seu objetivo sÓ S) tempo dirá, mas tg
dos nõs que convivemos com ela durante esses quatro anos
aprendemos muito ca.n seu carinho e sõ podemos agradecer-
]he e (desejar-lhe boa sorte nessa nova etapa de vida que
se ini.cia, pois sõ de ter vivido ccln ela foi urn aprendi
fado e tanto nesse maravilhoso mtmdo, no qual para sobre
viver, tem de ter muito talento e arte

does

ARltlUR APníGio FARIA JÚNIOR
(Taco, Passarinho)Até o dia ll de dezembro de 1966, Santa Cruz era uma pe-

quena e pacata cid;ade do interior mineiro. A partir des-
ta data continuou apenas pequena. Foi neste dia que nas-
ceu una linha loirinha de olhos verdes ccxn tzn grave de-
feito: un QI muito alto. Mal caneçou a falar e j.ã estava
questionando seu espaço neste nümdo. Cano era de se espe
rar, não demorou muito a aportar em lzn dos.colégios (qtÉ
não era de freiras) da Metropolitana Ponte Nova e, antes
que a famí]ia se acostt=nasse com a ideia, ]ã estava éla
concluindo o magistério em São Carlos - SP. E foi aí que
qualquer coisa muito estranha aconteceu: ela ingressou
na U.F.V. em 1985. Os colegas atê hoje não entendem como
ela pode ter questiarianento político (sem ser ativista) ,
religioso, namorar, ir para casa todo fim de semana e
ter, cama maioria no currículo, o conceito A. Os poucos
Bs que tem provêm do julgaímnto de educadoras que não su
portam alunos cara idéias próprias. Apesar dos defeitos
acima, ê mieiga e dõci-l para Gare aqueles de quem gosta.
Devido ao seu espírito reformista, caneçou a namorar lãn
Agriblomo em 1986, para contribuir um pouco com esse tec-
nicista no que diz respeito ãs filosofias Humanistas e
Letristas'', tão desconhecidas da classe . Sua ausência

seta sentida por muitos olhos masculinos e, Lzn alivio
para as que a viam como tina concorrente.

Fala em megafone livre, fiel conhecedo! deste. enigna que se denomi
na Arthur: Se houvesse conforto an você se saber üna pessoa siríi:
pies... mas você, desnorteado, penteia os cabelos como fossem eles
causa de tanta tensão. l.ha conspiração de toda Filosofia e de toda
Literatura, querendo você escravo das suas tormentas ; enquanto os
da sua idade ficavam a dançar, você procurava (e procura) entender
a susceptJ=vel sensação do que se chama Vida, do Deus, espécie de
quase herói se prontificando a ter respostas nos livros. Quantos
leu? Todos os caminhos esperando seus passos, e você não espera de
1lguêy, do calminho mais fiel ! você. Tentou saber/esclarecer o que
ê você: uma fera acossada. l.ha potencialida,de barrada pelos con-
tratempos . . . Quais? (;anú)jarra, Bibliotequinha. O carinho que não é
o da mediocridade. A inteligência que brilha dentro dos pequenos
olhos , que surpreende amigos/inimigos , a larga medida dos fatos
a auto-crítica ferrenha, a crítica que se abate sobre os outros
quando naquela séria cara desponta o seu ''topet:anho''.. . logo de-
pois, a vida força as barreiras,quer sair nos planos do louco futu
ro, o ri.se arrancado das entranhas , gostoso, pede passagem. E ei:
lo novamente com o olhar circunspecto, registrando passivamente o
que esta a sua volta. .. feitos os cálculos, ele jorra de novo, tu-
do em cima de você, de mim, de nõs, amigos - estupefatos, incrédu-
los, a fera acossada sarau e quer nos engolir. É bcxn ser engolido
por ela, pela força dissimulada dentro da aparência frágil. Alcan-
çar a outra dimensão, o incompreensivo - nos dê a mão Arthur, não
nos abandone. O vício, você é o nosso vicio. Prã onde xai você?Que
remos , que ro ir juntos : :

ENmMÇO Rua Santa Tereziilha. 104
Santa Cruz do Es calvado

WmMç0 Acamari . 22
36570 - Viçosa-MG

ENDEREÇO: Rua Bahia, 834/202
Boqueirão
11700 - Praia GrandeMG SP



ELIE'm PEREIRA LUTA
(Ba , Baiana)

C:ARLOS ANTÕNIO DUAltlE IA CRUZ
(Kanelão, Cais)

Vinda de lma pequena e nã(]a pacata êiMiJê tiãi:ãia, silrge
em Viçosa uma' pequena morena' c(m grandes sonhos .de. se
tornar bilingue . 'Estudante de uma' Lhiversi(jade voltada
para a área agrária, ela resolve se ''entrosar'' .com os
t'problemas da'área'' . não perdendo os daurrascos..dos agri
colinas', can os quais estava sempre ''dialogando'': ..
Can o objetivo de aumentar seu ciclo de .amizade,fraque:-
tava assiduamente as festas e botecos, de onde sõ saia
ao raiar do sol. Na república onde morava, fazia sempre
a..pfÜítica da "boa vizinhgBça' , conversando j ane la ?:ga-
ne'].a nizn bate-papo ''amigável'', can troca de a(]jêtíVós

saudáveis'' can seu vizinho da frente
Lh belo dia, para o bem de todos e íklicldade geral .da
maçada ela decide se tornar lona garota sérias O .priimzro
passo foi se tombar l)na Defensora Radicali.zada da agri-
cultura, estando sempre às voltas ora can a plantação de
me lão . ora can a lavoura de café
Nos estudos, depois de vários atritos can a ''Língua Por-
tuguesa'': ela parte para pesquisar a cultura oriental,
da qual é una êtema apaixonada.
E assim, com seu jeito' atrevido e o andar de moç?. prosa,
ela levanta sua bandeira branca e parte para trilhar no-
vos maninhos, buscar outros sonhos e conquistar seu espg.
ço nun mundo de esperanças.
Aqui ficamos saudosos , mas.com a confiança de .que ainda
nos encontraremos em índio ãs esperanças ãa vida.

Êllli8'g=!:1%Â$11 1:Íl# l
ficado deste tamanho. Mas, para desespera dos despertado
res...(nenhum deles o acordava) e satisfação de seus cole-
P=;lE':ii {Sãg.'ii'::..:";!:iiiii'ü,3=:Ê:=g?ó';::iii:;;.;:s
dência no apartamento mais ''podre'' .da U.F:V. ,. onde os v3
gabtmdos (mais exatamente o submundo ufeviano) se encan-

De persona[ida(]e forte: tinha cano .que quase ob:essões
os habitos de matar aula ãs sete, de perder o café elmos

!jçãjt':E:l=:'::1"e.:::- ::;='';:'?-:1 .ÇPi:: l;
te de restaurante , funcianãrio de banca, mas acabou sg
formando em letras: : Quem diria, Canelão tzn literato: Jã
estados 'até imaginado seus .alunos esperando-o na sala
de aula, olhando para o relógio: ''vamos ver quanto tempo
ele atrasa hoje''. . . . '., .
Mas, apesar de tudo, nós. deus amigos e compartilhadores
da mesma moradia, ficamos felizes Eom sua fonnatura e.dg
sejamos para ele 'una vida tão longa quanto suas canelase o seu ccwlstante sorri-se.

IENISE GAICIA VILELA
(B)

No ano de 1972, chegava à Viçosa a nossa.querida Dê que.
com simpatia e bom htznor. foi.logo ccmquistando todos.
De nasceu em CaiWO Belo mas jã s; nativou e, ap:sar de
jã ter se fomiado em Pedagogia, .não quis ficar.a toa na
vida e, em 1984 partiu para mais un curso: Letras. Badg
lada pelos quatro' cantos' da sala, conseguiu .deixar os

çi:ii;!'ã'EZ.}.iisiiiãii:':i" ;::.:":.i:' ;ii.iilt'.::'" !$;
com os colegas, ao mesmo tempo em que leva muito a serio
tudo o que faz.
Fora da sala de aula é mãe e dona de casa exemplar, sem
falar da aEniga, que sempre esta pronta a ajudar os ami-

â=;=:ã:i;} li'1:5=à.'ê,::::3il;:'l;.E2deA"'-j ' ,'eii$, .::=
;o Clélia Bemardes - Viçosa - MG.
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J(EÉ CARlíE VA
(O ZEU)

:s

HILln S]MWE IE BARR(S }!mRiQnS
(Mano, Si) Você, cano poeta que é, não merece lma biografia, e sií

lma poesia, louca carro aquelas ccxn que você costumava
nos presentear durante as aulas de Grarnãtica. Canpanhei
ro e amigo fiel, aprende-se can você muitas verdades,ma:
sabemos que \=na em particular Ihe é mais cara: ''O amor É
tmiversal''. Dai, te amamos Zela. Pessoa baiana. diverti-
da,-dava para voar bastante em sua ccinpanhia. E quando
sua jaqueta genial estava sendo lavada e você ficou ccç
aquele agasalho marrar... Inesquecível transeunte de agl
sacho mawan. SeiWre prato a ajudar e a transmitir sei
sorriso infantil a todos. Mas cano você voa, pequeno Ze
ca: Participar de seus seminários era lma, loucura. Extr:
polaca, extrapolava, levando seus colegas e professore:
por terras nunca dantes conhecidas. A sua aula de meta-
morfose valeu para todos nõs, mas a metamorfose maio:
ocorreu can você. Espero que esteja contente com a sui
nova fonna. Nõs Ihe desejamos felicidade. Por onde você
for, leve consigo o dom que todo poeta tem de achar bel(
za nas coisas da vida .
Epa! lbpois da metamorfose do encontro can a vi.da, tal-
vez fosse meUior dizer que, can a vida, o dom de acha:
beleza nas coisas o transfonnou em poeta todo:

EL[ZABE'm ]E (=ÁSSIA VIRES
(Rainha Elizabeth, Beta)

Simane, Mane ou Si pra gente. Se você ouvir lona vozinha
meiga como a de lona criança, essa ê a voz da ''teadier
a mienina nordestina que viajou ninho mundo e parou neste
cantinho das Gerais. Não sabia an que fria estava se me-
tendo. Nas: aulas ( .. .Htm,hum.:. =3 super-interessantes de
morfologia ou coisa parecida, encostava o queixo nas
mãos e ficava a ver navios ou mandava bilhete.nhos malu-
cos para seus colegas. Assustava os seus colegas caronei
ros quando dava mil gritos dentro do seu carro,quase seB
pre sem gasolina. Numa dessas virada.s de noite de estu-
do, co(filou e sonhou que havia quebrado o vidro da me-
sa. Acordou apavorada, verificando se tinha mesmo sonha-
do. Vivia perdendo coisas (''Gane with the wind'', Ana Ma-
na: Cano vou fazer prova?). e fazendo landiinho no CEE

com o Zequinha. Dois amores: o primeiro, o Deus de amor,
o obus responsável por sua vida; o segundo, o Nando, \an
moreninha, aluno da VET. Sei não, mas acho que esse trio
vai longe: : SiJnone, por onde v-ocê for, leve essa alegria
e simpatia que sao a sua marca, e nao se esqueça que nos
a amamos muito. Ah: L)n beijo para fblu, que foi nossa da
tilõgrafa.

nã ims vinte e poucos anos atrás surgiu nessPdluvosa
terra lm ser, que se dlamatia ''Beth''
Mocinha ''prendada'' , tímida, ela sempre foi considerada
una garota ''dos canfonnes'', isto é, ntmca dava bola ao
que (õu a quem) não Ihé interessava.
Quem sabe, a razão messe carportamento não seria o namo-
ro ''mais QU menos'' sério (3 anos) can o gato Paulo? O
''triste'' é que não se via Beth dando uns ''garfos'' e sen-
do arranhada. . .
Letras? Quanta preOct4)ação em ser pontual nas retmiões ,
em estudar pus provas etc. Suas palas'as: -Não vou sol
tar foguetes quando, formar, e sim izna bomba: : : '
Fica a pergtmtqi - Seta que Beth apenas. pretende ''feste-
j ar'' a sua vitõtia?
Seja cano for, amiga, seja feliz e tenha sucesso em sua
carreira profissional.
Abraços mil.

J

Ü

ENDEREÇO Rua da C(mceição
Viçosa - MG

Rlíg Pedras Bonitas
Bairro lguaçu
lpatin;ga - be

715 ENDEMÇO Candomínio Juba Mollã
Viçosa - be

88
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MARCA ABAS DE ASSIS
(Maré, Muriinha)

Simplesmente l,latia , Apareceu da vizinha cidade de Canal
an 1983 para habitar Viçosa, e a identificação com os na
uivos foi tanta, que jã se considera lona nativa também:
Quando txiiversitãria, foi nnrar no alojamento onde , com
sua n:ama de liJi4)eza, coloc.ou ordan no quarto 314 , que
era considerado im dos mais desordeiros. Mas , por outro
lado, a Santa olaria conheceu, com suas colegas (nativas)
e o projeto Rondon (Altanira) , o antro lado da vida. A
tíjiü;damenina.conheceuo amor ..e.seus.casos.anorosos.fi-
zeran sucesso. lbntre eles destaca-se un Paulista, Lque
foi (ou ê, quem sabe?) a sua maior paixão. Fias outros ig
teressantes tambêin pintaram.
Quanto a festas, ela estava sabre pronta. Seja lã onde
e cano fosse, até mesmo em slti.os a lüns da ci.dado, e a
locanoção não era problana, de bicicleta ou ã pé, o que
importavan eran u companhias . Seus amigos sempre foran
importantes. E por falar em amigos , aos sãbadai , danin-
gos pintavam os tradicionais jantares an seu aconchegan-
te 314, não se esquecendo dos amigos e principalmente dos
mais quebrados. A)esar das econanias, não faltava lona c!
chapinha. :unor. . . e nui.to htãnor. Adora ver filmes e an-
dar por aí de catana Tuna ãs mais diversas aventuras.Co-
mo tudo tem lm fim, conseguiu chegar ao fim do seu cur-
so. chitas saudades... ela vai levar. Desejo-lhe un su-
cesso incrível e anitos alwios para educar .

LILIAN

Os óculos quadradinhos são a sua marca registrada, além,
ê claro, do sorriso sino)atiça seno)re estan4)ado no rosto.
Ela veio de lpatinga para fazer o curso de Letras, e rena
dí'suas carãêtefiitã:êaí'ê':a'pêrf&cciadismo';'qiÉ''iF'jiigti
fica pela sua índole Apolínea da artista em tudo o qiE
faz. Dana das altas notas e da reputação de boa aluna,ãs
vezes se sentia entediada can tudo isso aqui... Mas ela
prosseguiu can seu jeitinho manso e amigo, sentando lado
a lado, passarldo aperto nas provas e trabalhos e dando
pulos de alegria ao saber da boa nota de LET 105. tina ga
rota tão bonita e legal cano esta custou tnn pouco, por'
que é exigente, mas arranjou o seu brota, assim bem paio
cêdo cam ela: bacana.
Mas o que ela mais gosta e pretende fazer é falar varias
línguas , viajar e conhecer pessoas diferentes. E nõs va-
mos ficar aqui torcendo para que isto aconteça; que ela
saia voando cano iãn passarinho por esse mundo de mlpu
Ihus.levando a beleza do seu sorriso e da sua alma a to-
dos

bURlA OLINIA Vl:NÚNCIO
(Gi)

ras--da-m alho--de-sáb ado--nove--de-'ju€1ho -&-19.66-
iltmtinaram-se dois belos sorrisos nos rostos do jovem
casal, Amo e Regina, can a chegada da prinei.ra filhi-
nha. Saudável e bonita, ela teria o ncxne da avõ paterna,
bhria Olinda.
Cresceu e estudou até a 4a série do lç grau em Dona Euzé
bia, transferindo-se depor.s para a ci-dade vizinha de As-
tolfo Dutra, onde canpletou os estudos de 1? e 2ç graus,
recebendo o diplaila de magistério.
Em 1984 ingressou no curso de Letras da Faculdade de Fi-
losofia, Ciências e Letras de Cataguases e dois mos de-
pois sentindo necessidade de novos horizontes , veio para
Viçosa .
Calorosa e muito sociável , sua personalidade ê predomi-
nantemente doce , sonhadora , receptiva.
A fotmanda de 88 do curso de Letras temlina mais lona eta
pa de sua jornada.

ENI)PREÇO: R. Pedra Bonita:

0Qe ;;,ig;ã'-.Ü
640

ENDEREÇO Av. Antonio Estepes Ribeiro
Dona Euzébia - l.IG

103 ENDEREÇO Av. ]çlarechal Castelo Branco , 657
peixeiras - fC
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SHIRIEY APARH=IDA 'ERRES(DMIDE

SAAD tWTAR
(sã, Sasã)

Quando do 141ç aniversário da Independência do Brasil.
nascia em Viçosa Shirley Apancida Torres Gomide. O nana
J a .antecipava.a.trajetõria de vida da ''Shirley A-pareci-
da''. Sendo a filha querida e priJtpira neta de família
tradicional e seguidora dos bons costtEms , teve i.ma in-
6ancia pacata e brigava sempre para não asstznir o seu
sangue nato: ''os tata''. Crescendo com sua cor morena e
corpo modelado nos padrões de ''iüss'', foi ''Garota Pisci-
na'' em 1979, can seu channe e elegância.
CcHn finnes propósitos de ser média:a, foi para Belo Hori-
zonte tentar vestibular para Medicina. )las já havia se
apaixonado perdidamente pelo lado maluco e marginal da
vida. .E, andando de vestido mandtado e sandália de corda
nos pes, voltou para Viçosa e asstzniu corajosamente o
primeiro e mais complicado amor. Endieu o baú de colchas
de crodiê, paninhos de cozinha, toalhas e lençóis. O fu-
turo estava traçado. E eis que de repente, cansada das

do amor, caiu na vida e conquistou um lindo

Bn lm certo 20 de novena)ro, ng imite de toda aquela ''bicharada'' do pantanal
matogrossense , nasceu \ma gatíssiina quem anos mais tarde viria alegrar a nos

ÊÊMg.Xt??;HE;..'.::=".=i:#i=? &.= à:'!K;; ,'':;;.Ê= .~if
ta amizade para nos dar. Sua energia positiva é infinita e contagiante.Quan=
do aqui dtegou, foi morar, Gamo sé fosse tina rainha, na Vila Gianetti com ''o
pai e padrinho'' Tio Jafar.
Cano boa U:leviana que se preze, fez cursinho, prestou vestibular, cursou 3
anos.de.Química (irc) , .e só em 8S realiza g nnçade do seu sonho. prestando
vêstibular e ingressando no Curso de Educação Física.
Quanto a sua vida extra-académica., nem quem.!an saber.. . pois não se conhece
show ou una boa festa em que a. tabaquinha não plrcaslg .presença.= .üna .tma
egrra can lma boa turina, haja Leão. Foimigão, 1? e lla Exposição, Lu, Tê ê
Gê! Jambalaya. l e ll, Overdose, D(E etc. l.brecidanente, foi eleita por

'' :laiani
M.dado a Rainha Jambalaya. Com seus olhar fatal, arrebentam e estraEathou ta
dos corações que se.atreveram a passar pelo seu caminho , sendo que , 'no fingi
de cada um dos milhões de .Tomancês , era .conx=n que tudo ficasse ';PI'eto''. Vo-
cês conhecem o Lanbardi? É aquele que sÓ se escuta falar, ver imsmo... na-
da::: Minereth . que o diga: Mas tudo isso acabou eín dez/86, quando
conheceu.tm T.AIU Goiattú)ente , autor dos cabelos brancos da cobiçada indiazi-
nha. A níisica Eduardo e b6ni.ca encaixa direitinho para o casal. ' Ainda ban
que ela fez Psicologia 1, 11 , 111 ; Crescimento e Ihsenvolvimento; Aprendiza
gan motora etc,que ensinan a lidar com embriões.
l.esmo can toda agitação da vida estudantil a boêmia, nunca deixou de ser boa
filha: aplicada, capiiçhosg, boa alt.ata, imite ban prendada (costura, coza.-
nhat faz. trica e crochê) , e datilógrafa, ótima taqiiígrafa e a melhor goleira
de Handebol que a U.F.V. já teve. ' ' ' '
Ultimamente: depois que se andou da Toca das (brumas (405/83 a 86) , foi mo-
rar no 406(87 a 88) para viver entre Pregos e Baratas. E era tudo lan tnra-

Sas! tem i.una paixão muito grande, e diz que não dã para viver sem ela: suafaina lia
É liso aÍ rapaziada, a garota veio, viu e venceu, deixando saudades nos co-
rações de quan teve o grande prazer de conviver can ela.
Vã em frente Sasã e Boa Sortes

10

)MUSA olARIA DE FRESTAS

Supor nativa, Neura chegou à casa de
José Vargas de Freiras numa ensolarada
ra felicidade geral de todos. Terceiraseis. Neura jã nasceu tl'cuida e ainda
Ccxno una boa natix-a ,
sa, sem contar que

oe

e

D.
manhã de maio, pa
de i.ma fama lia dê

até hoje .
mesmo em Viço

dias vendendo

Lenira e do Sr.

fez seus estudos aqui
tambêrn passou dias e
frangos atrás do balcão da Camiv,

pal Será que foi lã que o Sérgiopela IT vez?

(desventuras
''zõi verde'' e tm outro preto.
Abandma o lado ':podes-crer'' da vida e,
ria, passa pela Câmara }lmicipal e pela bibl
U.F.V. E aí encontra uma paixão ''fai.xa-preta

golpes e livros, transfonna tudo em

se
queiJ os , i- ogurtes
propriedade de seu
lançou seu coração
Ingressou no cursociosa. Fez inúmeras

ba-
de Ja lma moça

biblioteca
Em

letras
LÍBIO

e

da

Letras em 1984, sempre imuito estu-
anizades , procurando manta-las sem-

1986 , casou-se e foi.
de saudades da te rra natal

volta ao convívio alegre de

de 1984
a tantos
' 'Letras ' '

E hoje , can un futuro
e o que saíra de lã ainda
do faixa-preta ou se as
em tese
Pe lo que

pre
em BH.
1987 ,

Trancou a matrícula em
Não aguentou

jã estava de seus

indefinido .
não sabemos : se o

colchas de cra=hêe
morar abrira novamente o baú

' 'fat al' '

gas .
Para

golpe
trans figuradascole

em

for, boa sorte :

ra, ou
(;ãs sia .

revê- la .
ã Cama.v.

va a
ao

Rua Sofra Bemardes ,
lado do Santuãri.o de

52 -
Santa

Santa
Ri ta

Cla-
Ü ADEREÇO: Av. Couto btlgalhães , 1. 151

781S0 - Várzea Grande - MI'

Tel. : (065) 381-2596

ENDERE(D Rua Gorros Barbosa, 297
36570 - Vi cosa - bC
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LICENCIADOS EM PEDAGOGIA





JOSÉ AW:tQqiO IXX SAN'mS
(Zé Coceba)

JOSÉ SERAFIM

{?i.:ãiuTi;u;Ê!?:i:i.;i::'iiiÍ;'a"ã'::i' E."!:'::=be, nãg se viu. Ele pulou a cerca. Inicialmente.tive cin

iil 1 : Hiüii.:: :::i:ãii ii4::1ÊI
se ia .ã aula para tomar sopé, .fora os dias que passava
pelas matas , êaERO se fosse' índio, pescando e 'caçando
O curso cientl'ficou-outra piada. Eu era o único que nãa
babava depois das dez.horas da noite, porque para o res-
to da turma a noite jã estava.pelo meio. ' '
Para concluir este sofrido curso superior, passei o pãoque o diabo amassou.
Quanto ao meu apelido, não tenho nenhun, que sorte...ate que tentaram.
O casamento. . . bem, o casamento esta una beleza. tenho
lona linda filha super inteligente, uma linda mulher de
olhos verdes, uma gata.
E a vida de ''boy''. .. a vida de ''boy'', cara foi um suces-
so Tinha una moto Harley.Davidson,. lindona, não perdia
uma garota de vista, também não ganhava nenhuna. '
Enfi11. .. .o tempo passou, aqui estou eu, com meu diplcxna
na mão, dando adeus pra quem fica.

lIaS

Resi;dente em Viçosa, funcionário do IEpartanento de Vete
rinãria da U.F.V. , resolveu seguir outra área, ingres:
sendo-se no curso de Pedagogia ein 1985.
Ao entrar na sala deparou can un bando de mulheres, fi-
cando portanto mui.to sério e inibido no meio delas. }4as ,
can o passar do tempo ganhou a siJnpatia de todas, tor-
nando-se um amigo sincero e leal. -
Na sala de aula, sem)re foi muito atencioso e aplicado,
apelar das brincadeiras que aprmtava. Can seu jeito hu-
manístico, conseguiu despertar o sentiimnto de muitas
professoras solitárias .
Ao fina] das aulas, lã estava o seu ''Caímlo'' à sua espe-
ra, estacianado nas proximidades do P.V.A. Daí seguia
ern direção à Rua dos Passos, onde esposa e filhos Ihe es
penavam alegremente .
Hoje,. ao final do curso, Zé Coceba, Marajá da U.F.V. ape
sar de meio desanimado can as perspectivas educacianaii ,
ainda tem planos para futuramente , cursar a PÓs-Gtadua-

Esperamos que você consiga alcançar seus objetivos e que
sej a muito fe liz .
Sentiremos mui tas saudades ,
Seus Colegas de Gnlpo.

çao

JOAQuINA MARCA AKA(DO PRATOS
(Quina)

ina de que?. . . Jii.
canlan encontrar a Joaquina na flecte do PVA procurando

sua bicicleta que, geraJinente esta à sua frente
NonnaJimnte sabe o que fala, mas como é dift'cil entendê-

Depois .de fazer turismo por todo o Brasil, acompanhando
o mandão, parou em Viçosa e parece que ficará por
bom tempo : . . .
Nunca votou e justifica: ''Sou de BrasÍlia. ..
Reclama: ''(neguei atropelando dúvidas e até hoje ninguémme esclareceu:
Todos nõs assustamos quando ela nos falou que tem 2 fi-
lhos sendo um can 13 anos e o outro ccln 6. 'É muito con-
servada esta coroa. . .
Quina: tin abraço da Turma. . .

?

la

ENDEREÇO: Rua intênio Ferreira !.tendes
36570 - Viçosa - MG

109 ENDEIUCO Rua dos Passos . 298
36570 - Viçosa - N]G

ENDEREÇO: Rua José Lopes da Salva, 06/01
Va le do So]
Viçosa - MG



MARIAIA FÉ.Sll;VA BOREIRA
(luzinha)

Brasileiras e brasileiros... .
Nana noite chuvosa de seterd)ro nasceu lona menina. Crian-
ça saudável, sapeca, rizonha como todos os seus ,qu?tro
innãos mais velhos. Por quatro anos assuniu a . difícil
findo de caçula e a desemperüou muito.bep; ''garotinha
canpetente''. 'Perdeu a função.cara seu irmão que tinha un
Ü :r..=1;.H!:.531::EE:'k?.E H:TIOS:i:,-.. @

ficava quieta enquanto os innãos . velavam o SOTp5?, semEJle
rwxendo O que provmava- lhes muilla irritação.' Sua iníân
cia, na zma rural. ande morou até seus nove anos ape:ar
de pouca aventura era muito rica em felicidade e com õtj:
mas recordações .
Casou:se com Eraldo, lzn indivíduo que havia desc(i)ertg o
fim da calvice (na nuca) . Seus trai filhos Eraldo, Brãu-
lio e Hugo herdaram dos pais tudo que pode despertar in-
quietação e bagunça.
Ccxn tocas as dificuldades de mãe , educadora e proletária
da. esta se formando em pedagogia e pretende usar seu.c!
nhecimento na educação das crianças.como fonna de contei
buir para a grandiosidade desta paçao.
A família, can características nànades, espera com pra-

Alimida ,

MARISA FOGUEIRA vALE=qTE
(Nan, $1arisinha)

MARCA 'mlUZA BARRE'm FEl:MANDES
(Preta, Índia) Nlarisinha veio de não muito longe, de uma linda cidade

próxima a Viçosa. Com seu ar de séria engana todo mundo
e se enganou ao entrar no segundo andar do 'Tlepatite
pensando estar .no terceiro. ..
Na-reagi:daderéq lípnã;na maia-ba:incaJhona--e--sala-den.te.
do mundo!
Adora passar os fins de semana can ressaca, pois, vive
em fes tinhas .
Seu ''Hobby'' preferido é ter paqueras cam o mesmo no-
me... Vive' smhando can os garotos da U.F.V. e do resto
do mundo ! . .
Adora matar aula para assistir a novela dgs oito. . .
Durante as aulas, sua maior participação é: ''nao estou
en te ndendo nada : :
A matéria de que ela mais gosta a pratica é feita do la-
do de fora do PVA. . .
Depois de ter viajado tanto durante as.aulas, agora ela
pretende transfonnar em realidade, viaj ando muito pelo
mundo . . .
Tudo de bom blarisa:
NÕs

24 de fevereiro de 1966, nasce em Sete Lagoas, Tê.. A
pp:ncíp g !plplram sqr una indiazlnha ! olhinhos puxados
e tinha lona calãõteriãt:eã'quç aLG nvju peilnanece :

sonsa, pas tel de.tudo.
Cano todo primogénito, era sl4)er paparicada, e.seus pais
e avós tinham un palpite sobre o futuro da menina: seria
professora, .segundo iua mãe , que por sinal acertou em
cheio, ou médica segundo seu pai.
Os anos foram passando, Tê atê então considerada cano
una ''santa;' pelos amigos e familiares , muda-se para Viço
sa, onde aos poucos foi mudando de cona)ortaimnto. .

!.l :fi1.5â;=::'.:;='X ';.9} .;!:'E'.::zE=:. "úD:;
em diante era só bandidagem,' tornou-se amante dos ritJngs
afros, não sei se foi devido a sua cor, ou por pressão
de te rce iras .
ne, desejamos a você muito sucesso, e que vice continue
irradiando muita alegria por onde passa.
Seus amigos e faina-bares .

zer a visita dos amigos à R. alivia de Castra
35/01 - Clélia Bemardes - Viçosa - MG.

ENDEREÇO: Rua Olz'via de Castão Almeida
' B. Clélia Bernardes

36570 - VIÇOSA - MG

35/01
ENDEREÇO Fazia Ribeiro Games

36570 - Viçosa - bIG
1/502 ENDE!:EÇO: Rua Levando Coelho, 90

36540 - Senador Firmino - }4G



ROSEIENE ClmFU IA SI l.VA
(Coltmi, Rose)

Os apelidos se devem ao fato de que esta garota mede l m
e ... de altura. Rosita, assim chamada pelos mais ínti-
mos, can ar de criança (era a criancinha do 220), mais
espeçificaimnte retratando una criança feliz ; .tem uma
grande afinidade'pelas es tradas do pénsanento, mde via-
ja a procura de un certo caminhão. Traz consigo uma sim
patia e não podia deixar de querer ser a mais linda dõ
quarto. isso certaimnte é o espelho que Ihe diz; gosta
de brincar e quando não brinca quer donnir e sonhar' com
os ''bq's'' da U.F.V. e outras coi.sas mais que não se de-
vem dizer. . .
Tem cano mataria preferida ''(=AM 140'', com carga horária
integral (segunda ã sexta) , nos fins de semana cursa
BOL 123''

Vai-se fgnnar, mas não ficara desempregada, pois jã tem
lma missão, a de procurar un passarinho que bateu asas evoou. . .
PS: SÕ que vai de moto. . .
As pessoas com quem um dia convivemos e amamos não es-

tão ande estavam, mas , estão sempre onde estamos.
Nõs

SHEiLA CNSTiNA FURrAID SAioS

À.primieira vista, ''garota madaiw'' de 86, após cantatas
l)orquevimos que: de fato € una criança na fase do'

Gosta de tudo nos míiiiinimos detalhes ! :
Ao chegar em Viçosa arrunou lma profissão: casar e de-

111flll: ::lb'g:i;?E:.;l :,lilÍ:i:ll:
cianal! : lbpois de lxn ano e mieio,.realmente engravidou eveia a Thaís, e a desculpa para nao assistir as aulas. A
Thaís Sm un braço e os trabalhos no outro : ''aqui profes
sor, não dã para assistir aula assim::::.. ' ' ' -
Agora vive un dilema, ''temlinar o curso ou ir para os
braços do finado'', vai pra Bahia ''bichim'':: : e trabalhar
banhar?!. .n zendo ''Ai'npu lbus, como vou fazer para trg
Felici.dades para você e sua família. . .
A Gente''

PS- Sheila can ''sh'' e ''i

ENDEREÇO hia F
36525

Fontes , s/n
Gui rí cema - bm EnnKiug) Rua dos Passos

36570 - Viçosa
329
MG





BIEDICOS-VETERINÁRIOS





Ç

AiOfSIO i;l:RNAliDO DA Sll;Xn
ED(;ARD VIEIRA IE SOUZA

(Bode)

Durante sua infância.passada em Ervãlia, Fernando sempre
demonstrou sua vocação para lidar can animais . Era de' se
admirar a ternura can qiie caminhava os bichinhos de sua
casa, antes de passar-lhes a faca no bucho e revirar-
Ihes as entranhas. Na ânsia de poder estripar aninnis
maiores e em face da negativa de seus parentes, em Ihe
servirem de cd)aia, veio para Viçosa cursar Veterinária.
Nos animados bate-papos com seus vizinhos de rua, seus
assuntos preferidos sempre foram: as cirurgias e os ttnnores can que se deparava em seu dia-a-dia. teus relatos':
recheados de sangue e purulência, sempre eram aclamados
can palmas e crises de vómito. ]ãnbora remando ]evasse
una existência tranqtlila, faltava-Jhe o sentido de ser.
Paquerar os .brotinhos na rodaviãria jã não o satisfazia
mais. Foi aí que ele descobriu Jesus. Sua vida mudou. To
do mundo achou que ele havia pitada, mas ele nem ligou'
Cgntinuoy na sua. 'quando tinha lona prova, sÓ estudava na
Bíblia (ãs vezes levava lona cola doi evangelhos) . Ficou
tao amigo de Cristo, que chegou até a Ihe pedir dinhei-
r? eil4)restado. Hoje , Ferrando é .outro hcHnem. Seus amigos
a(Entram sua bondade e seu altruísmo (sempre que vai visi
tar o asilo dos velhinhos, tm ou outro bate as 'botasn
de tanta alegria). Confiante no poder de lbus e ern sua
fê inabalável, ele agora espera lm milagre: Não ficar ca
Teca

Nascido e criado an leopoldina, veio para Viçosa em 1981
para ser embrião. Ingressa na U.F.V.'tm ano'depois , no
curso de medicina veterinária que, seguido ele,' é o cur-
so-elite da UFV.
Cano acontece can quese todos que aqui estudan, entrou
na cachaça. Morava no alojamento velho e, no final de se
mana, quando ficara cheio de ''Cana'', subia a aveni.dã
principal mostrando seu belo Btm-Btm.
Alguên arrtlnou izna nêunorada para ele em Ouro Preta. Toda
vez.que ele ia visita-la avisava antes, sÓ que, un be-
lo dia, resolveu fazer-lhe tma surpresa e foi 'sem avi-
sar. Chegando lã, encontrou-a com o Ricardão.Voltou cho-
rando e sofreu vários meses , ficando aEnante das músicas
de Tlbl bIAIA, principalmente ''b© DÉ MOTIVO'' . Durante todo
seu curso gostava.de donnir ãs 20 horas, com as gali-
nhas, e acordava às 5 horas, com os galos. Ganhou ' al-
gtms cabelos brancos can a disciplina FAlõ4ACI)LOGIA.
Aos poucos foi amadurecendo e conseguiu anlznar , não sei
como , una namorada finne em Leopoldina, trocando seus
finais de semana viçosençes por finais de semana leopol-
dinenses. Segundo comentários , só falta pegar o canudo
para se cas ar .
Nós, colegas do apartamento ''pós'' 35 e 36, desejamos a
esse grande anigo muito sucesso na vida profissional, e
que cuide ban dos porquinhos , galinhas , cavalinhos é va-
quinhas desse nosso Brasil , tão carente nessa área.

EUlüDES 3{ARIA MAIA MANDES ATALLAH FiAL&
(Turca, Amiga)

Com medo que a sertão fosse'virar'mar
Veio para Viçosa estu(]ar
Dizendo daqui muito gos tar.
Passava os dias a namorar
Foi seguida, ameaçada de morte por suas rivais
mas conseguiu tudo solucionar.
Passou por muitas fases
Rebeldes , natchura. constznista e
ultimanente fa li da : :
Di-zendo que quere.a em reprodução ,
se especializar
Não parou de na ''Enbrapa'' estagiar
Voou manso pelo difícil curso
las agora jã não sabe mais de seu percurso

Que te guiam. . .
Os bons ventos .

ENDEMÇO Rua Nossa Senhora das Graças
36570 - VIÇOSA - MG
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PAULO l©GÉmO ROLAM PRESTES
(Paranã)

A história de nosso herÓI inicia no ano de 1984, quando,
trazido por não sei que ventos , que.inclusive ele até hg
je não sàbeTI no meio-de tantas- mocrêias--logo se entunnou
na Perereca.
No caniço do curso não se !abra ao certo se nosso herói
fazia Veterinária ou Ed. Física, pois era visto na maior
parte do tens)o nas dependências da EFI ,principalnpnte na
pl-sclna .
Sonipre enrolado nas natérias, ia passando, !os trancas e
barrancos , ate que encontrou o Negão (vede Fannaco) , ai
náo teve jeito.
Frequentador assíduo de congressos e Intewets : .enrolava
lb us--e-o-blunda-para''poder- iq:i-#lusive-ele-.(;pide--Biofí=

Ex-j&luei no Paranã, alias foi quem danou o llajara, CEü!
peão do Rodeio em Pirassunuga, pois, com a pratica quS
tinha pra lidar can Dragões, foi mole para ele. Ficou CS
lebre.iia velel'inãria:,por ter sido o lç a .diagnosllicaruna distensão Ósseo-físico-nülscular ern cavalos , alias a
técnica da 'Vernissagem'' talTü)ém foi ele quem descobriu.
Sua fase áurea ocorreu can a fonnação do Trio Loucura
(Lelé Loucura, Zezim Zuado, Paranã Parado) , ficando faina
se por suas façanhas na Noite viçosense, principalmente
na noite das Sete Princesinhas na Cabana.
Um dia resolveu ca)hecer a terra encantada de }4uriaê , og
de seus olhos verdes deixaram grandes amores, e levaram
grandes recordações, as quais sewiram de matem-al para
aulas , praticas de descola, moarn.
Bor sorte , Parana.

siga

FELICIANO BalTINO
(FêTlünão'Mnãã)

Nascido prematuro, jã.na primeira semana de vida,. al)riu
a boca e' a primeira sílaba que pronunciou que não foi
bem una sílaba e sim a palavrin})a: ''paralelepípedo''. Na
segunda semana de vida, deu. t=n berra tão alto que. tran-
cou todos os vidros da sua casa. DaÍ pra frente, haja oy

Após cursar um ano Veterinária em Londrina-PR, enjoou. aa
terra e num súbito iiíq)ulso passou no vestibular da UFV
êiií'83:'])il:êm qué''êaivvétíééT'a'ZXàniihaciur, u qw ''hinguem
duvida: E cano quem tem boca vai a ''huna'', ele chegou a
República Bicho:De-Pé onde teve que se esforçar muito e
falei exel'cicios di.árias para ser aceito e levar o nome
da RBP. Em Viçosa fez de tudo lzn pouco, sendo desde .ir-
mão pregador da paz a modelo sexo da 'mica.Lapes''. Sem-
pre foi lzn romântico extnmista e apaixonada por nati-
vas, o que prolangou sua estada em Viçosa.. Uhs dizem que
finalmente conseguiu se fonnar e outros achan que deve-
ria ficar por mais algun tempo em Viçosa.
Apesar da carinha de menino basta chegar perto dele Dará
ver seus cabelos grisalhos, e muito cuidado que ele e cg
paz de te convencer que o! pintou..Para finalizar: ele
tanbân converta elet;odomés ti.cos , é pintor, mecânico,hi2
toriador e agora vai ser Veterinário. Core muita saudade
l:ep(1)laca Bicho-De-Pe .

vj dol

SÍLVIO A:WÕNIO BraDA
(Jacto)inda, Siri)

Jactbinda oriundo da Lajinlla, perto da Jacutinga, . filha
de seu JacÓ Binda. (Lega em Viçosa em 1983 afim de ser
Doutor. Em 1984 conseguiu entrai para o curso de Veteri-
nária, sendo lzn exemplar armo e por isso ''agraciado''ccxn
apenas um (A) . Que histórico heiml Morou em valias.uluga-
res-em-jti.çosa-.Nõmade.--.variaJldo na PSA, njnbg de-cobras ,
Jaculândial e para relaxar caiu na Bordel-do-Ceü. .,.

ÊÜ?51«Ei;'!ii11:iiú.:sl=i'iEi: .::'g: :=. :".:1? :!#
final daquelas e outras festas endoidecia a vizinhança
can sua fúria louca.
Vivia .azarando as mulheres . Garanhão ou machista incan-
fomiado? A resposta nunca foi dada, sÕ se sabe é que ele
sõ se satisfaz can elas. Seu padrão de qualidade é muito
''flexível'' (o que cair na rege é peixe): Jacu por natu!!
za, can seus t;ages característico, boina era.o que nao
faltava. Personalidade forte : fumante inveterado , desa-
culturado, iíWiedoso can pequenos animzBs.e as vezes in-
deciso. Exímio desportista cultuava o físico ..pratican-
do: alterocapismo,' purrinha, e ''Dedadas''. Seu Último se-
mrestre aproveitou para fazer turismo. Narn os .professores
o culheceu. Apesar de tudo seus anigos E) estimam muito e
desejam-lhe sucesso na vida profissional e pessoal

ENDEREÇO: Rua Cleminnte Ferreiro , 430
Bairro Cascata
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MARIA C(W(=lÇAO DE OLIVEIRA
(feição, Ceicinha)

FLÃVIA SOUZA LI)K
(Frã) Can seu jeito 'lnanero'' esta morena bota pra quebrar. Re-

vo[ucionãria, (feição grit.a, briga e não ãeixá nada .pra
depois. .Cano todo.jovem, adora encrenca: E se precisar
muda tudo o que jã esta feito.
Adora viver perigosamente, no mar, na terra ou em alto-
ar, guita criativa, faz as pessoas ''viajarem'' com suas
histõrjas! mais diversas e trágicas possíveis; assustan-
do-as é claro! Enquanto isso seus olhos brilham e um sor
riso de criança sal)eca surge em seu rosto.
Tem.sede de c(mhecimentos e com todo afinco, '\mergulha
findo nos lances'' pensa, questionam' com ar convicto' =(e
olho! arregalados) dã explicações fenarnenais. É certo,
tambêrn, qye sobre a ''teoria da agua'' não consegue conven
cer ninguém. Mas nem por isso , deixamos de acreditar nas
suas FISIOlí)GINS.
Alt=ente canpetente, jã mostrou suas .''ganas'' o que de-
monstra a grande profissional que seta. O sucesso ' ê a
sua meta. .Esta ''guria'' não pode verumin maquina fotogrãfi
ca, filmado1la e microfone, pois entra em ação. Até ' en:grevistas jã fez... Ela ''esta em todas'': '
Agora quando se trata de primeiros socorros , principal-
nente afogamntos, usa todo seu chanm para salvar a vÍ-

Mas., o que muitos não sabem õ que esta agitadíssima ga-
tinha? não passa de uma extrema romântica... que sabe
conquistar o seu e?paço e também o coração de muita gen-
te . . . Agiliza Cei.ção: : : : :

:i.ma111

Frã, menina meiga, sincera, amiga.
Veio para Viçosa com o objetivo de tornar profissional
no assunto que mais custe, ou seja, comer algtzna coisa
de valor proteico, nutritivo, seguido de um ' ''delicio-
so'' SAL DE ''ANDREIVS''
Graças à 'QUI IOI'', pôde ficar conosco alguns semestres
a miai,s do que o previsto.
Revelou:se grande animadora das festas e exímia dançari-
na dos forros .=Gostava-muito de cantará embora plagias-
se algunas letras sem autorização dos autores.
Se não fosse suas idas a Ubã, cidade onde nasceu e na
qual ''plantou'' suas raizes , certanx3nte teria 100% de fre
qUéncia ãs aulas, sem contar com sua ''in''sêda hereditã:
ria, que não ]he dava oportunidade de participar mais da
vida ufeviana. Era .sÓ ''encostar'' que logo entrava em ''co
ma'', e quando alguán dizia algo, ela logo se manifesta:
va: - ''O que que foi heim?'' Rrrrr.. ..
Pontualidade invejável. Nas reuniões de meio-dia , chega-
va sempre ãs duas em ponto, e entre sorrisos e expliE:a-
ções , sempre se safava.
Sentiremos saudades dessa amiga que às vezes se tornava
''POLIANA''; ''a mais certa nas horas incertas'', conseguin-
do transforTnar lagrimas em sorrisos .
Frà, sucessos, felicidades. ..
Esperamos que se tome realimnte , ''DE }©NA(ly'

MARIX VITAIUlll ANDRADE
(!&rlin)

IT:'=i«?;!'j:g,."i:," .:ãÍHuu.11:. ! :E:lE ":;
ponto de irrita-las , devido.ser vidrada no' programa-tio
alf, namoradeira, por excelência, ingressou ha U.F.V. com
o seguinte lema: un é pouco, dois é insufi.ciente, três é
bom demais. Mas com o passar do teiíjpo isso foi mudando e
hoje defende !an toda garra. É melhor lzn na mão do quetrês voando. Tudo isto por causa de um brilho intenso
que. carrega.na mão direita, e quer passar para a esquer
da bem rápido, can a conqui.sta do seu verdadeiro gato dê
olhos vedes : aquietou-se tornando-se una dama apaixona-
d!. Seu desejo maior é um dia poder entrar para a Aero-
náutica. O sonho era tanto que chegou até ã BaILar lm
avião... pena que era de plástico. Mas sua luta continua
e é com essa força, coragem, alegria e líbia (é o que
não falta) que canseguirã realmente alcançar a vitória.
Grande amiga você vale muito.
Sucesso em sua vida profissional! ::
Beijão de suas amigas.

ENDEREÇO R. Coronel Bernardino Carneiro
uã - }©

308 ENDEREÇO: Rua.Jardim Bela Floresta - Lote QI
Majê - R.J

ENDEREÇO R. Dr. Felicíssimo
Viçosa - bIG

180



NllrE buRlA RAM)S
(vice)

'tina vez nativa, sempre nativa'', diz o velho ditado na
Uf4puS l)A. U.F.V. Pois é, a Nilce bem que tentou mudar iã
to. mas . . .
A nativinha ql.e parecia tímida cruzou an 1984 as quatro
pilastras cano uma das mais novas alunas do aarso de Nu-
trição. A magrinha era portadora de lm lindo sorriso
'blindado'' que foi logo cativando alguns corações .no i;EB
MENTO, grupo onde iniciou Sarreila de grande violinista,
merecendo..P delido de l nnã Galvao:
Dotada de gr etendétiliêgÍ't(5="
dos passaram e somrente Ull tornou posse.de seu coração =
O violão selTipre por perto a levou em 2 festivais , e al-
guns ''shows''' locais ,' sempre ac?lty)achada do baixinho Ga-lante. Esteve no teatro e atualmente canta rnuzto para
lbus, que Ihe confere uma voz cada vez.mais linda: .
Sempre marca presença nos manentos ,mais inH)ortantes de
nossas vidas na U.F.\r. : serenatas, festas, morro, encon-
tros etc. = com seu carinho para com todos.
Nilce com certeza a Capela da U.F.\r. qstarã mais.silen-
ciosa porque certamente você não estará mais. aqui nos
próximos anos , mas sabemos que,.em. seu coração sempre eg
talão presentes os louvores ao .Senhor
Obrigada pela sua alüzade e dedicação- Nunca a esquece-
remos, você é parte de nossas tidas..'. seja muito feliz
e SU(OSSOS: :
Seus amigos .

IÂNIA llnZ DE AI)EllA
(Taninha, Lourinha)

Valadarense por nasciimnto, Viçosense por opção e Bahia-
na de ''coração'', nossa pequena é lona parada. .
Defendendo o ''Social'' e' a '''Sande'' colêtiva, seno)re ;deu
um jeito de resolver os problemas do ''Povo'' nun anü)iente
descontraído e ccxn um copo na mao.
Abrem alas o '-Anjo Louros' vai passar: Pequena, mas .de cg
cação--grande-- gos.tava-.de-se i=.tmiada.pon.síndrones-.(suas
sitas ãe amor): E cano balançou o coração dos morenos... .
Amiga demais, . canpetência é ó que não Ihe .falta. No alcelat3rio, os médicos a chamavam de colega devido ao uni-
fonm branco. bbs alguns a chamavam de ''doutora'', em nu-
trição é claro:
Sempre atenciosa can talos, mas a prioridade; eram seus
pack-entes , chegando a trocar correspondências .
Nos finais de semana se transfonnava de Bela para a Fe-
ra. Nos forros era a primeira a chegar e a Última a sair
e sempre com novidades sensacionais .=
Topa qua[quer par?da, Birra é o que não. ]he falta: Meni-na' de 'fibra taÍ. Por trás de sua sensibili.dado e meigui-
ce existe uma pessoa forte, que luta pelos seus ideais e
que certaimnte atingira as 'Vneças traçadas
l;aninha até E.U.A. :'Quando será? l don't knalç... Suces-
sos

R(SANGRIA TEI)EIRA
(RÕ/RÕ)

Menina :
Meiga, afável , siii4)atiça. Rara em teu esplendor jã dizia
un poeta.
Amante da natureza, música e dança sempre a víamos con-
teiWlando os grandes espetãculos tpi'incipalJmnte os ine2.
pelados da natureza) com sua famosa bicicletinha.
Chorona que sõ. Que o digam as amigas, onde por qualquer
motivo os olhinhos bri Ihavam.
Anores (platónicos) não faltavam - brasileiros e... es-
trangeiros pois descai)rimos uim paixão secreta belorizo2
tina não é Jülio?
É isso aí mnina, jamais esqueceranes dos nossos grandes
mamntos: Sanana do Fazendeiro 86 ; Marcha Naco lopes 88;
despedida; Viagem ao Norte de Minas; f4G 11; das noita-
das viçosenses .
Continue com essa força e esse sorriso.

ENDlàMÇO Tv. Papa Jogo XNlll
Viçosa - }IG
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PAUIS FEIWANI)ES B . ALVARÁ:N(H
(Mestre, geleia)

Vindo da melhor capital do país (segundo ele) este capi-
xaba da gema apareceu em Viçosa. Conhecido carinhosamen-
te llelos amigos de Republica como: mestre (dos 7 anos) ;
geleia (nem preciso dizer por que) : cegui=nho e babão.
Flamenguista, Portelense , na Rede Globo conhece desde o
faxineiro até o presidente: é o verdadeiro BOZÓ. Ele é
cheio de ''gueri-gueri'' e apaixonado por seunba-enredo ,fri
bote ,: lambada e merengue. Quando aqui chegou, era lzn fi:
lgdor assíduo (4e almoço na.casa de un certo professor.As
sídua era também sua frequência ao cine pulga, conheci:
do por suas ''EXCITIW'lES'' sessões .
De 1984 até o primeiro semestre de 1986, era lzn rapaz
calmo e tranquilo mas:"'a partir do 2ç semestre 'de '19ê6,
tudo desmoronou: aí era festa, rock todo final de sema-
na e dia útil se aparecesse. Dedicou-se por selwstres se
guidos aos ensinamentos de lm professor de blXT conterrâ:
neo seu. Num ''reveillon''passado aqui em Viçosa (acredite
quem quiser) , tomou un porte e fez da cama (que não era
sua) depósito estalnacal.
Mas eis que surge, nao mais que de repente , aquela que
Ihe tirou do sério: ''A NOIVA''. E através dela acontece-
ram as duas fases de sua vida em Viçosa: AC e D.C.
Após muito ''lobuto'' , desgastado pelas atividades do ''EXI
(;ENTE'' curso e passando noites sem dormir (mas não ccR
estudo) , segue firme para o grande final. E por tudo que
passamos juntos, nõs, seus amigos de longas datas, dese-
janos-lhe mulatas felicidades na vida profissional e afe-
tiva, com rwKlitos filhos. Até breve 'Mestre'' a.nego Paulo.
E viva o samba!

AaURI b{)]TA RO(IU
(Mago, mansão)

Uã mtútos e muitos anos, entre a lpiranga e a São Jogo,
aconteceu alguna coisa que não foi dita na canção. . .
Diante do desespero dos pais, ali imsmo nada o mais tar
de viria a ser xnotivo de tristeza e agonia.
Un ser desajeitado, que dava dõ só de olhar, vivaz cano
a luz do sol, n\zn eclipse lunar...
Mas quan naquele dia se pusesse a prever, não saberia
que o monstrinho viria a ser: : :
Un típico nativo, can uma estranha habilidade: andar so-
bre as nuvens , desafiando a gravidade. ..
Sem ter como saber onde tenninavarn os cabelos e caneçava
a barba, encantava multidões com sua guitana e sua ba-

Chamavam-no de Manga , de Babinha e de Sansão, mas de izn
sõ era fiel: Nelson ami.go, velho i.xmão: ::
Apesar das insistàicias de manta-lo fora da sociedade ,
era impossível retê-lo etemaaente na faculdade .
E assim o velho bk)ngo poderá continuar cantando a ''MA-
DRUGADA'' , beij ando a ''BAILARINA''. . . ''PISANDO NO SOLO LU-

Saãio é aquele que não seta lembrado por tina breve vida
académica, mas sim pelo que possui de mais eterno, cano
o solo de lona guitarra: : :''
BOA SOl?lE, bXWGÀO: ! :

0

a

NAR'

nKNmQun claz NETO

Possuidor'de um'extenso Histórico Escolar , quem espelha
alterações abismais entre exatas e humanas , este escor-
piano-esteja presenciou inoinentos históricos no Canpus e
fora dele. Foi immbro fundador do Teatro Interno. e um
dos protaganistas durante os belos idos de oitenta e cin
co: caia)artilhou pirações , paixões , processos , projetos ,
ensaios , poemas . .
Saudou, em noites de lua, as corujas do retro, e varou
madrugadas estudando ao san de 'Pat bbtheny Peter Ga-briel e The Police'. Influenciou milhares dê decisões.
Por vezes , conjunturou brilhantanente sobre a realidade ,
colocando muito filósofo ban de serviço em posição deli-

Gravou seus sentiimntos eín paredes especiais , e subli-
rnou a passagem de muita gente por essa Zona Franca Emo-
cional que ê a Viçosa Ufeviana.
O 'gentlemen' em questão é lm Dandy digno de sua própria
existência, sempre apto a desafiar a mediocridade do co-
tidiano can seu álibi secreto e inocular em quem o conde
ce , \=na pisca de seu veneno cativante

a
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TÉNIA IE FÃTIMA Sll;VA
(Toninha, Baixinha)

No início de 86, diga an Viçosa, jtmtanente can o in-
pacto do plano cruzado, una baixinha vinda do sul gas
(;orais'' (Passos) para cursar Coaperativismo. Calourís-

]ima. mas can fortes ares dã íébeldiãT'fói curar nmâ re
püb[ica '\ni-sta'', coisa que.seu pai i@ora e que a mae ]g
ra não ter acontece.do. Porém, cedi.o fin do.plano .cniza-
do, fai para o alojanento: apto 120: No início foi.difí:
cil devido ã ''inexistência dé rebeldia das moradoras''
mas, problemas a parte, morou no ''antro'' até se foliar,
coisa' que imllítos estudiosos tentam explicar.. Can seu ar
de liberal . di,z ser contra todos os valores burgueses da
sociedade: Ga de Boff, Sandino, Fide], (]n, etc.... jura
deUêEJWlgLWÇ pêQIÍ çg!«!41y.q''-:-11:!ê:.y!=Jl9
(]cl;"meii8f'fãíoBãdos enlJã'Õõf'i39õ'©ilê
Cooperativismo. Seu wnÍculo certanente. a leva'à a con-
seguir tm en4)rego na CUT ou (PT. pois foi presidente do
C.A. e participou ativamente de todas as assembleias .do
D(E, debates , eleições para Reitor e, recentemente , foi
invasora da Reitoria. No campo amoroso.(aí mçu Deus, que
desastre) , como una boa ''escbrpiana'' , é de génio .forte;
apaixonava-se violentamente e esquecia-se . naturalmente =
foram sapos , anjos , escravos , japonese!, judeus, queijos
e frutas. Poréml aos eünigos mais: chegados , diz .não te!
esquecido una velha paixão da sua terra natal. Ban, a Tg
nia F: esta indo embora, mas garante ter feito a sua pl2
proa história: .''A vida.é un bloco san fundo, que viaja
mm balde sem água.'' Ténia, não te esqyeceremgs e nan te
perderemos de vista, afinal, o balde nao tan agua mes-
mo. Eternas Saudades. . .

Sll.ÀnA MARCA.l©DRLGUES
(Silvinha)

Em 15 de janeiro de 19.. . nascia em Viçosa lnn garotinha
que logo atenderia pelo nane de Silvia.Cano qualquer ou-
tra criança, crescia ng tamanho e na ?abedoria quando,
aos 9 anos, atingiu o ápice e chegou ã garota-prodígio,
isto por ter ''pilotado'' lzn caminhão de areia .de seu pai.
Jã adulta, resolveu entrar para a tmiversidade e esco-
lheu o Cooperativismo, segundo ela por causa do lado
social.-da-çoi6alL-e..em-se-.tratando- de soa.al..sla-sa!»

mesmo opinar, pois seno)re fez questão de andar elegante-
mente vestida é fazer parte do ''jet set!' viçosense. ~ No
curso. foi eleita a imsa do Cooperativismo , despertando
grandes paixões (inclusive rapazes ,de. outros cursosy; os
amigos de curso justificam que .o.título de.lusa era ob-
vio e que os pioneiros de Rochdale, se estivessem vivos,
certanente aprovariam. Ccxno nativa! quando arrlanava' ..un
namorado ia logo alertando-o: ''se for me aplicar o calo-
te da bicicleta, pode cariprar lona nova ou.lona moto. pois
lugar de velharia' é no ferro velho:'' tina de.suas.praezaF
foi ter se declarado (nana r(Ha de amigos) BARANGA, ius;
tificando ser fã Hç l :do zé Augusto, Silvinho, Danini)
etc. . . falas como toda estrada dã em algum lugar, a Silviã
perseverou , lutou, caminhou e alcançou o seu. espaço; ela
estio partindo, ma! nÓs que a conhecemos , certanenle . nao
a esqueceremos. vã, Silvia, e seja imuito feliz. Nos gos-
tamos mui.to de você.

VAIDECL Goês SOAIUS
(kleninha MutMan)

Depois de muita luta, estoura na U.F.V. un calourinho rg
cotado, de cabelos mais an'epiados do que o normal, para
lutar a=índa mais contra as MATs, LETs, ElZUs e oDEs e al-
gtms-'professores'-íncompreensivosT
Logo ,' logo foi reconhecido por seus colegas de cursa.co-mo a ''única manimidade da turina'' , jã que sempre foi o
único de que todos realmente gostavan.
Academicismos ã parte , sempre sobrou tempo(até mais. do
que para os livros) para seu exporte pledileto Ce. .ihü--
co) :' ''HALTERO(DplSbO'': E haja GUARACIABA, 51 , PIRASSU-
NIHGA e outras afins, o que Ihe valeu o carinhoso apeli-
do de ''Heleninha Reuthman'' , para a qual qualquer coinci-
dência será mera semelhança. Porém, ''can cachaça ou 'cml'
cachaças'' , dizan (as boas línguas) que o no?s? amigo deã
penou paixão e compaixão de esposas insatisfeitas an
lam recente viagem. Hn Viçosa é mais conhecido ccxno o IEI
DAS BRAGAS (leia-se nativas mal-informadas) .
Pois. é. Valdeci . aos trancas e ban'anhos você chegou ao
fim desta caminhada na U.F.V. e pode ter a certezade que
teta muitas doses e muita luta pela frente mas, quem be-
beu. ou melhor, conviveu com você, sabe que os desafios
serão enfrentados can imita garra-
Brincadeit a e ante

WDEMÇO Rua Cel. João Lourenço
Passos - bE
Tel. : (035) 521-5076
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CEIEIDE PEREIRA
(Celeidovsky, Celeidoca)

Ela é assim: veio para Viçosa. fugindo da terra quente e
do sol ardente que Ihe deu a bela-ssima cor moreno jambo,
Governador Valadares. Conhecida ultiJnanente pelo extenltÍ
nio de pemilongos que andam fazendo no seu ''habitat'r

1:1 :Lll: illq IEllH$1:.íÚ;;#:;:q:
vai mas :ili: . ., será.qug ela sé fauna mesmo?.: Estuda lei
te, atõ é lei.te em pó, é leite pasteurizado, é leite
hidrolizado, leite, leite. .. Além do leite, defende suas
idéias (às veze! malucas) éan a mesma gan'a, o que expli
ca a sua competencia profissional e a grande organização
de suas coisas. Os amigos, oh: pobres coitados='. . nao
cansavam de ouvir suas palavras animadoras := ''analítica
dã pau'' ''ou vamos estudar cambada''., mas seu sorriso e
seu dedo em riste sempre abrandavam a situação.
[bve-se ter confiança nela, fala do hmdo do seu anjo da
guarda, afinal de contas, del?ois de tanto leite em' pó
nos olhos, ela merece un poli'rio, e que colírio difícil,
precisa ser importado do Oriente. Agora sem calcular l
(uma) .embalagem para .leite. em,pÓ e saquentro para leite
molhadinho , seu grande sonho é se tomar lnulatà do time
do ''Sargenteli'' e partir para a terra do sol. Por tudo
isto e mais o carinho com que ela nos envolveu, é que
esperamos que as quatro pilastras não sejam esquecidas ,
e que ela nos espere triunfante do lado de fora.
Sucessos e mais sucessos .
Valeu; Celeide em pó= : - . .

MA]CUS ViNÍCiUS bnCELI (mlCRALIA
(Jabba, Jaburu)

PIAR(D AURÉLIO 'mlXEIRA DE CAR\CQIHO E SILVA
(Mrcão, h4akola) Em 22/07/63 nasceu um menino fofinha que. queria abraçar

o mundo através de seu devastador apetite, o tempo foipassando e e:se ''suíno'', após 17 anos de noites cario-
cas, )hracanã e loiras geladas, chegou às Minas Gerais e
em exp?lição .bandeirante descobriu Viçosa, lzn paraíso
iniqualavel de bandejões e mulher feia, sendo que' as con
sequencial pelas quais ele iria sofrer eramninevitãveis':
snn por que, ccxn isto este menino (sui:no) fofinha atin:
giu.a marca inatingível de 100 kg com lma in3dia de 3 ban
dejões pot dia e entregou-se aos vícios da bebida e da
siduos dotDCEsempre compartilhado com seus colegas as-
Que saudades ele levara disso tudo, principalnx?nte no
que toca.ao caril)eonato de.pelada: quando êra o jaque-
ta.nç l dos tomes Coam-{)uieto e depois o (platina. Seus
inuimros apelidos , expressam sua enorme popularidade no
ljpio.estudantil, que além de ser um excelente carãter. é

:Hb!"s:';{,:E;';Ê:,T!:i.:i=ã g'i:gg'«iiÉ' ';
nõs a honra de descrever esse pequeno ''couvert'' sobre a
passagem.dessa.maravi Ihosa pesa;oá que é o }hrcus (Jabba) ,

ra pela.qual muitos gostarimi de ter. Bola pra fren-
te , Jabba: = :

É o que lhes desejam seus amigos em Viçosa.

Galo Notumo, cano era conheci.do do Fly, Alcântara, e an
outros locais de requinte da Perereca-city. Mas foi mes-
mo no Canarinho que ele encontrou a Sassá, é.é a Sassa
brigosa. A Única ''coisa'' que ele arrunou na Perereca . se
bem que seu último sonho dourado era entrar para a famí-
lia Adans , como enanorado da blortícia(Sdruvii) .
O r?paz ê meio ''revorto'', pois sempre quis jogar no time
do Santos ou no Palmeiras e tocar piano. Mas no entanto
se conseguiu jogar no 1,2,3 Põs e no Novo, o que não foi
de.t?do.mal , pois, sagrou-se campeão e artilheiro pelo
1,2 ,3 Pós em 86 e conseguiu tocar lm instnlmento,mas não
foi o piano.
É un rapaz decidido, pois sonha em ser zootealista, pres
tou vestibular para .agronomia, entrou em cooperativismõ
e se.fonna em laticínios. Tem lona concepção própria do
que é beber, para ele beber é atingir o'últinn grau da
es cala KH.
Uín galo-legítimo de poucas paixões , apenas una a cada 5
minutos, sendo a ültiina por propagandas de tónicos capi-lares, clínicas para recuperação de cabelos e coisas ' do
Remeto. Por que seta hein? :ENDEREÇO: Rua Granito , 126

B . Lourdes
Governador Valadores - lvE
cone : 0332-2171-2 2 ENDEIUÇO lüa Osvaldo Cruz

Boauei.rao
92/43 ]nDERECO Rua Josafã l.lajedo. 9

35420 - }hriana - }4G



MARISOL AmElJH nRREIRA
(}6e)

:g?l il !%il?ilX41;1: 1i.l J?g
da para a metrópole de lpatinga, ande passou a maJ-or pal
tg de seusddiasavançada e cansada de ficar bebendo leite
;jj;Õ::lg-ãclji;i;ega-üqar;wsolvw--jlTtar as-trau3ns-@-bg:
ter as asinhas até a nossa querida'Mimosa e se dedicar ã
centenas e milhares de litros de leito. E ccxno isso .deã
:l;';E& «.n instinto. materno.inexplicável: .!:lutou !:g?de adorar muitos fi.lhos de varias' idades e raças. Para
tal, conta sem)re com o apoio do seu inseparável noivo

E agora. depois de 3 anos de convivência gostosa altre
sorrisos . brincadeiras e até finas lagriJnazinhas , nossa

g:i!'.,!Í'Íl;!?.'Ê'li.!',!Rli=.,=ut#:sh., ?. -":.:3:
ticinista vai desenvolver lm importante trabalho: irã i31
ra Portugal a fim de verificar se o leite das vacas dã
lã taEnbãn é branco.
A ela.'sÓ nos resta dizer que estamos todos torcendo por
sua felicidade e pelo seu sucesso..
Pra você blue , o nosso abraço carinhoso.
OS FI LHOS .

SÉRGIO DE CARVALHO BALÃO
(Balão) SOLENE COSTA CARDOS)

O Estudante Sérvio era inl rapaz muito sério, muito quie-
to multo parado, não saia de casa,.não frequentava ba-
res. não bebia, não ftrnava. Agora jã faz de tudo e mui-
to. Nuas, sempre faz disso tudo e muito nas horas qye
lhes são pennitidas , porque para.ele, gs estudos estão
em primeiro lugar e ele leva' a sério: Depois de cumprido
os compromissos com a escolar o Sérgio vira.outra pes'

e' não quer nem saber, sÓ pensa em se divertir, em
aliviar as tensões adquiridas ilurante a semana. A sua }:l
da noturna, nos fins de semana em que eltg folgado, .sao
vividas intensamente , podendo chegar até às madrugadas.
Agora é assim para o Sérvio: .cheio de altas madrugadas ,
para satisfazer suas necessidades, para que ele possa
ter mai,or desempenho nos estudos .

'0 Xente gente, nun é que a bichinha tã se formando mes-

lsturdia ela tava chegando da Bahia de mala e Guia e re-
solveu ct=nê lmlado can mandioca na porta da reitoria;deu
no que deu, hoje a cria jã fala nuas gue papagaio de te-
lefonista e dã' o maior trabalho prã mãe quando acaba a
rapadura .
E Solanginha tã que tã feliz, vai voltar pra terra natal
pro calozim gostoso daquelas praias eternas ; deixa de
vez no passado o bafo gelado desta perereca maldita
bhs tudo na vida deixa um traço de saudade, o bife do
bandeco lona prova de calculo l, lona paixão mal .resolvi-
da. Solanginha 88, certamente vais lona contribuição da
U.F.V. , ''seilç)re a serviço da Pátria.

mo

ENDEREÇO Rua Belérn, 260
lpatinga - }K

Bairro Venera ENDEREÇO Av. Joaquim Lopes de Faria
Viçosa bIG

61 ÍWDEREÇO Rua Car los Goíms
ltamaraju - BA
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$40qiCA PAlb{
(Nika, Niqui-nha)

Como criança. curiosa. decidida e tímida.
Adentro por essas mantanhas de \Tinas meio assustada
tmdcc
cidade, bandejão, tumulto do Leão.
boas logo tudo passou e o susto virou amizade
Sempre andarilha
De espírito tranquilo
Jamais ficou onde não queria (não importava a hora)
Surge porém um corripanheiro fiel em sua vida ,
can alma azul e carãter forte - aço mesmo.
Tipinho que cheio de segredos e graça
cruzava a escola destemido e suspeito
lembrando estórias em cada um de nõs.
Com certeza a lua cheia, velhos e animais ficarão mais
tristes sem teus sorrisos nonnalmente fácil pra eles.
Pois carinho e força na medida, sõ é pennitido a quem
traduz a poesia das pessoas din a dia.
Autores: amigos , espíritos, crenças e lendas.

c(nt

.JOLiO dSAK IX (:ASTRO laRTINS
(Palito, Palitinho)

'lÇIARaLO'(BECO'BARÇANm

E aí ele chegou, ''YUPIE'' da Zootecnia. Joelho frouxo, rj:
s ada de arrasar. . .
Lã vem ele: valise de couro do lado. Ari-stocrãtico? Lunã
taco? Coelheiro e pintor, progenitor da Zo.oane. Senis?i
mo. trabalhador. Lavava a escola como alternativa siJnul-
tânea, estava sempre metido em rolos, eventos e lnwn-
tos : Seno)re acailpanhado de !ua Penelape charmosa, desfi-
lava no seu polara azul metálico, o casal .'X ' xeque da
U.F.V. SÓ se' largou mesmo foi na festa Jambalaia, quem
não viu, não vê mais, rolou no chão, jaqueta de couro .e
brilhantina. Esse rapaz que aparentemenlie não tem nada
de rural, quando entra çm ação é pra valer: Leva a serio
tudo aquilo que se dispõe a fazer.
Veia de sitiante, cansêguiu un cantinho muito especial,
mde levava anui.tas coeUios de tina vez.
Pra e]e sõ podanos ]he desejar nRJita sorte e ter
za de que, por detrás de uma postura tão altiva e
gante tiã lxn anigo imuito bom e simples.

Este rapaz ao chegar em Viçosa, se mostrou izn calouro
bem prestativo cantando quantos palitos gastavam para
fonnar os quadros do piso do R.U. .Após a ''insistência de
pedidos'' dos veteranos, este episódio ]he valeu o apelalio. btuito calmo e distraído. custou a se interar a lin-
guagem zootéaiica mas hoje jã sabe que g ct4)im d? boi
não'da na madeira e que mata-burro não é revolver.Graças
a sua cara de galã, possui lzn Ga clube no fundão. É tln
grande leitor de revistas e apreciiador do sexo . oposto.
Apesar da pressão de seus amigo! não fez Agrmomia mas
foi tolerado. No seu curso tanú)ém ficou ca)hecido como
Gregário a semelhança do .famoso escri:tor. Este Último x!
manéscente da rep. ge Ubá em Viçosa.é.un grande amigo,
tem lm grande coi'ação e certanx3nte deixara saudades .
Boa sorte Julinho, muito sucesso! .

verte-
ele-

ENDEREÇO QL 12 conj l cs
Lago Norte
BrasÍlia - DF
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RENDIA QULULA VB(DN(Elas
(Agrotõxico)

REGIDA CARIDg)
(Gi , Gaja)

Renatóxico, antiagrotõxico partidária do verde, fez o b4
fico de seu curso nun cheiro e a canclusão cano tara fulíü

Naturalista por excelência realizou seu ideal bucólico:
viveu no campo. Durante o seq 2ç período de caloura re-
sistiu bravaaente aoskintempêrios do clima e do clímax.
Mas devido ao alto índice pluvianêtrico de Viçosa entor-
nou ao agito urbano e entrou de gaiato no Navio. Na cabe
ne de caxnando ela navegava nas nuvens e tecia suà. teia.
Dona da noite, a sua vida agitada possuía um roteit'o que
caWreendia vários bares .
Cansada da vida notun)a, i'etoniou aorcanlpo para uma vida
em retiro e de maior contato com a natureza. ''Curtiu'' a
vida caiWestre can objetivos mais amadurecidos e até a
feira ela ia para vender os frutos de seu árduo traba-
lho. Feminista ao extremo, exterminada todas as codor-
nas machos de sua criação. Porém seu sítioHtaínbém servia
para descansar e saborear almoço bem sortidos. Eram lon-
gas tardes em seu sítio, debulhando alho sem machucar.
Quanto retomou à capital lmiversitãria, una sutil tenta
uva de caJíxlflagem; esmalte nas unhas, baton na .boca,
sol na pele para dourar e decotes. O interessante e que
Renata quando caloura não gostava muito disso, era prec!
se os amigos jogarem fora seus ténis ligeiramente ]-mun-
dos . e ela dentro do banheiro. Cadernos, ultinnmente ,nao
tinha. Mas tinha muitos amigos sendo assim, muitos cadel
nos que só eran usados em cima da hora das provas.

Saiu de BrasÍlia, fazendo escala em Sampa e caindo em Vi
cosa. Por longo tempo poucas foram as vezes que os bote-
éos viram essa cara : vivia entocada em casa estudando.
fias logo no int'cio, inventou de virar Faceira, travando
lm íntimo relaciar\cimento ccxn as minhocas , rãs , laicas de
moscas , abelhas , galinhas , coelhos , codontas, porcos e
outros bichos mais na tentativa de se tomar lma zootec-
nista. Corria o dia inteiro tendo sempre ''mil coi-sas pa-
ra fazer''. Na sua super CG velTmlho ferrari ela vinha e
ia. toda empinadinha e cheia de .detenninação, fazendo i!!
cessantemente o percurso casa-sítio, sítio-casa e despem
tendo ccxmntãrios sutis, corno: aí vem o avião da CG
A menina da tatoo, também dita representatividade femini
na de Viçosa, Super esportista, dançarina, arrebentou a
boca do balão roubando o show numa exposição de Ubã. Pa-
ra manter essa disposição, dizem que comeu quilos .de acg
ralé em Salvador, e também lã tomou café de marajã, pas-
sando a pena em muito peão. Dava bom dia a cavalo e ch!
gou mesmo a beijar o chão quando, no DZO, nao conseguiu
medir a quantidade de '\nê'' ingerida. E assim que, no Úl-
timo semrestre, resolveu descai\tar tudo o que deixara de
fazer: si3 vendo esta fonnanda para crer. ..
E como ela seno)re diz: õ isso= Putz: Super legal:: : ai

PO(BRIO in COSTA GARCIA
(lx?lão ou algo parecido)

Quem pensa. qu: este rapaz de olhar sério,.pouca conversa
(e cabelos) , ê una pessoa séria e responsável se engana
redondamente . Basta caxltar algum caso ocorrido debaixo
dos laranj ais de )k)nte Azul , para'ouvir'as mais'estra-
nhas de todas as risadas. Somente lm caprino para não es
tranhar. Alias . estranhas taJüém são suas manias: adora
cbnnir dentro do carro e nunca passa por \an espelho sem
dar uma ajeitada em sua vasta cabeleira.
Também é de poucas palavras, mas talvez, por algtzn pro
blema ginecológico ele prefere usar mais lonas do que as
outras . tais ccxno: ''vê lã''. '-manhã''. vai dã. ..cho''. etc
Suas grandes paixões , a Zootecnia e os automóveis, quan-
do não tem quatro rodas , tem quatro patas. Talvez seu
grande sonho seja criar lln cara'o que ande com ração ba-
[anceada ou lma vaca que faça 20 ](m/] movida a gaso]ina.
De Viçosa, ele não pode reclamar, pois ela o recebeu de
braços e outras coisas abertas. Aqui ele deixa o seu co-
ração, amigos, a namorada e parte (grande parte) de seus
cabelos. Jã a bicicleta, ele vai levar para passear pe-
las ruas de blon tes Azul .

$
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VALER QtEIK)GA mRREIRA
(Entogih. Fantasninha)

Foi nos idos de 1984, que surgiu tm fantasma na U.F.V.:
careca, baixinho e de sobrancelha única (está lo bülu Ma-
der) . Gostava tento de una fartinha.que sempre acabava
esquecendo de voltar para casa; d! ültiim. vlz acabou do!
miiiad'ho'afamado oí'ãê Vivênci:ã=A]iãF ]evantaneB
to de c(po foi seu esporte predileto. O que nlmca esque-
ceu mesmo foi o caminho da casa de sua namorada: que lo-
go após o chã de muro na caplvara, dirigia-se apressada-
ientê para o MOVI(Liga q)erãria .Viçosense) onde seno)re
saiu aconpanhãm: Dizem as mãs línguas que. foi xdstg
saindo de' lã can o José... (nana dé guerra da boneca ê
Zazã) e caminhando em direção ao gn4)o do coveiro para.+
Grande instrunentista. como baterista, destacou-se atuan
do em grandes conjuntos de Viçosa e região . (as garotas
do texas qtn o digam) . Agora Ó Entogin esta se despedin-
do da gente. Siga fiam o teu caminho e seja feliz, pois
nõs sabenps que você tem un .grande potencial e . can muita
garra e inteligência você hã de vencer e .cmquisllar seus
ideais pois (afinal você nasceu un vencedor) você pre-
ce

+

mDEREg): R. dos Passos , 329
Centro
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REENCONTROS

Janeiro 1994
Janeiro 1999
Janeiro 2004
Janeiro 2009
Janeiro 2014
Janeiro 2019

(cinco anos)
(dez anos)
(quinze anos)
(vinte anos)
(vinte e cinco anos)
(trinta anos)

Janeiro 2084 (que Deus nos tenha...)
Se Deus quiser!
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