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PREFÁCIO
.P

Enfim, o ílm de nossa tarefa como estudantes. Alguns ainda irão em ã'ente nos estu-
dos, outros irão enfrentar a vida lá fora, que os espera com todo tipo de surpresas, onde
irão procurar de alguma maneira põr em prática o que aprenderam nesta Instituição,
que além de escola foi nosso lar durante quatro anos, dando, de certa maneira, sua par-
cela de contribuição para o progresso desse País, melhorando, dentro do possível, as
condições de vida, sobretudo do homem do campo. Mas, como tudo que é grande exige
sacrifício e luta constante, cada um de nós deverá seguir seu campo de batalha com perse-
verança e dedicação. Pode ser que fiquemos longe uns dos outros, ou nunca nos veremos
mais, e, isto faz com que nosso convívio em comum chegue ao seu final. Porém, uma vivência
quase de irmão não poderia ser diluída no tempo, pela distância ou esquecimento.

Este álbum, além da mensagem alegre, tem também uma mensagem de ideologia e de
metas a seguir, através de pensamentos que nele foram colocados; se vier uma dúüda, pro-
cure folheá-lo, pense e lembre porque você está aí neste lugar, e qual é o seu papel no País e no

Finalmente, meu caro ex-colega, ao abrir este álbum, faça-o com carinho e deixe-se levar
pelos casos da saudade e reviva os momentos felizes ou as incertezas que passamos juntos;
lembre-se que foram eles também a razão de chegar onde chegamos, e você se sentirá forte
novam.ente. Este álbum foi feito pensando-se em fazer com que nossas amizades fossem rea-
vivadas quando possível.

Seu objetivo é relembrar os remanescentes dos clubes «Furacão», «Escorpião» e <«Cin-
qüentão>» e precoces do clube «Inflação»

mundo
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MADRUGADA CAMPONESA
Thiago de Medo

21/ad7ugada camponesa
Faz escwlo ainda no chão.
Mm o tempo é de plantar
A nome ja joi mah noite
A man,hã jó, uai ch,egal
N(ío urze mais a canção
Feia de medo e arte'm,edo
Para enganar soZádão.
Agora urze a verdade
Ca;atada si;moles e sempre
Agora urze a aZegda
Q#e se coz&stró{ d a a d a
Feita de Garfo e de pão
.Breve há de ser (sinto no ar)
Tempo de tTQo maduro
Va{ sel te?zzpo de cetáar.
Jâ se levantam p'rodÁgios:
Chupa, azul m,o mill,h,anal
Estala, em $ov o jeljão
Um ZeÍfe nodo minado
No meu longe seringal.

Madrugada da esperança
Não tarda o tempo do amor
Cota,o um sot que arde no chão
Z,adro a Zwz dentro da cana,
ZI/{nAa alma no sew pendão.

Madrugada, ca;mponesa,,
Faz escuro (ja nem ta;nto),
Vale a pena trabalhar
Faz escuro mas ew canto
Porque a manhã uaà chegar.
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ADRIANA PEIXOTO SANT]AGO
ALBERTINA CORRIA ZACOUR

nâ muito tempo! no interior de Minas (Teixeiras), nas--
ceu uma meninas que recebeu o nome de Albertinap vulgo
Benta. Essa menina foi crescendope um dia descobriu que
tinha vocação para Nutricionista da UFV.
Batalhou bastante para formar--se e quando isso esta pa--
ra acontecer, descobre que o campo de trabalho esta sa--
furado e a unida solução ê continuar em Viçosa.
Como ''boa'' nutricionista que é, sempre está preocupada
com a ''linha'' , vivendo num engorda--emagrece sem fimgque
Ihe proporciona uma serie de estrias e gordurinhas ].oc.2
lizadas .

Não pensa em exercícios: sua preocupação e apenas a zn--
gestão dos alimentos. . .
Nos ''butecos'' e um ''sufoco-' . Não consegue parara dando
tombo em muita gente que se Considera um bom copo. Fra--
se sempre dita por ela: ''Tenho orgulho de ser pau' dtã--

Bagunceira por natureza, já pl'ovocou inúmeras brigas em
viagens9 por causa de seu chocalho. Em turmas esta sem--

pre disposta a mostrar seus conhecimentos musicais e sua
voz afinadíssima. E uma "cantriz" de sucesso!
Adora livros, aulas, congressos9 cursos) participa de
tudo apenas pra conseguir extracurrieular.
É a teoria personificada.

gua

Nascida em ubâ (mora em locantins) , veio para Viçosa em
busca de coisas melhores e o mais importante ê clue en--
controu .

Brava aos extremosa adora quando tem todo mundo a sua
disposição9 sempre era necessário dar um ''chega pra lã''
nela.
O namorado é que sofrem pois nunca vi mais baguneeira e
enrolada .

Cabelos enrolados, ''boa pra dana'' saia pela UFV apron
tendo .
Era a mais animada pra "roubar" (colher) jabuticaba.
Sem Óculos, é um desastre, nem o seu príncipe ela ve.
Vive procurando novas ''anedotas'' , pois quem a escuta paÊ
sa um bom pedaço.
Suas coleguinhas de quarto é que sofrem, quando está tB
do fechado) pois os casinhos...
Nos estudos é um assombro,''racha'' sempre nas provasp mas
as notas.. . Não está muito contente com o curso (LaticÍ
dos) . Mas pra quem esta esperando marido) e depois vai
prã MS se enterrar em fazendas nada melhor, afinal jámg
xe com leite
Amigos tem aos montes) não se aperta) e) sendo muito mg:

leãvel, adapta-se em qualquer lugar,.
Vai deixar saudades .

ALBERID FÉLIX IASBIK

Em 27/08/58, na "Princezinha dos Canaviais" l popularme=
te conhecida como capital do açucar9 Visconde do Rio
Branco, nascia um ser extraterreno9 uma fi.Bufa estranho
que) mais tardei íoi denominado Alberto Fé:lix lasbik por
causa das leis da Igreja.
Sua infância foi num ambiente não muito apropriados o
qual ainda el na cidades muito pesado diante da soeieda

Cursou o ginásio e parte do cientifico na Escola Norlnab
sendo suspenso varias vezes9 terminando em transferen
cia para o Colégio Rio Branco por causa de proezas de
um jovem inspirado em sua ganga de colegas.
Veio para Viçosa) a fi.m de acertar sua vi.da, mas eneon--
orou um ambiente mai.s carregado do que deixara para
trás, então imber'nou--se na cachaça e iludiu varias don--
zelos em Viçosa.
Seu ambiente quartel (de quarto) traduz--se em exagera-
das molecagens e brincadeiras alter'nadas. Saindo agora,
deixa e leva saudade de todos que vivei"'am com ele

de

Praça do Ros;ri-o, 219
Endereço: Praça Dr. Cristovam, 45

891-27(50 .
Viçosa -- R4G -- Fone

Endereço Tocantins -- MG
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ALBERTO PEREIRA DE SOUZA

Em 1957 ]r) aos 6 de janeiro, na ci.dade de Coluna (MG),
Dona Mana Josê dava luz a mais um da numerosa prole.
O garoto Alberto teve uma infância feliz9 e séinpre se
destacou pela pureza de seus pensamentos e fitos.
Em 1964, ini.dou seus estudos com o objetivo principal
de ser doutora e ter muito dinheiro para gastar com peg
soam do sexo oposto.
Ingressando em 1976, na UFV, as purezas de seus fitos fo
raID se desfazendo aos poucos) Chegando até mesmo a rou--
bar um cacho de ban.ana do sargento, quando servia à Pá--

Inspirado no bandolin do Sr. Alvará, seu paul conseguiu
realizar um sonhos ser um violonista.
A partir de 19'79, por i-nfluencía do grande estadista de
sua terra de coraçaol Diamantinap ingressou na polÍti--
eap destacando--se a passos largos no Cenário políti.co u
niversitarío. Começando a discursar nas escadarias da
8a secção do alojamento masculi.no, hoje sua voz ganha- dg
çura e sonoridades como o canto das cigarras! a medida
que vai--se erguendo o sol. . .
Maior fr'ustraçao: falta de espírito e criatividade na ar
te futebolística .

Maior prazer: ser terror das empregadas domesticas9 na
escuridão dos cinemas} com a cumpliei.dade do amigo lsaÍ

fria

as

ALI(E IURNANDES VIAJA

Filha do casal Joio e FelÍcia, nascida em Campo Belo
IK;, desde cedo mosto'ava interesse pelas artesã e poz' is
se resolveu vir em 76 para Viçosa! ingressando aqui no
curso de Economia Doméstica.
Sendo uma caloux'a muito extrovertida! estava sempre nas
gincanas ente'e Calouros x Veteranos! foi então que ela
recebeu o apelido de BELA:NAp destacando-se entre as our-

Sua vinda para o alojamento foi modificando seu jeito de
viverá o braseiro acabou} el então ela optou pai'a o ba-
ralhos onde passava horas, distraindo--se. alas, entre ou
tras9 Alise destacou--se em LiteratuJ'a9 na qual ela pas--
sa horas lendo lindas hi.stÓrias de amor. E eom isso es-
tá amarrada na MAT. 160 e vestuário.
Nos 5 anos de vivência na escola, a menina nutriu mui-
tas saudades da terra natal. Também, pudera! Ó CAA]PO BE
LO} cidade de seu primeiro amor...
Alise jamais ser'á esqueci.da por nÓsl principalmente nas
horas das refeiçÕes9 quando todos os dias ingere uma vi
lamina para ver se ganha uns quilinhos... Não conta que
todas as noites! antes de dor'mir ela come um mexido.
Vamos ver se um dia ela chega lá. Foi bom eonhec8=la.Ca
se a].quem venha sentir sua falta, é se escrever para:
Rua Padre Jerõnimo, 75
37270 - Campo Belo - MG.

trás

ANA GEISA VIEIRA

Nos meados da década de 50, a família do Sr. Ant8nio e
Dona Mariap sentiram orgulhosos com a vinda da séti-
ma herdeira.
Como todos nós temos um destino o de Guisa foi Viçosa.
Vindo diretamente de Bocaiüvas chegoup gostou e ficou.
Com o objetivo de um dia Chegar às passarelas, veio a
prender a fazer dietas9 mas tudo em vão. Não teve grait-
des apelidosl alguns a conheciam como ''Geisel'' '' boqui--

nha" "BocaiÚva" (recebidos no apartamento 305) .
Era uma boa meninas um pouco apavorada. Tinha vez'dadei-
ro pavor de ebulidor ou fugareiro . Quando algum estoux'g:
va parecia que o mundo ia acabar'
Chegando aqui9 adquiriu uma triste mania: estudava o día
inteiros até (]ue desconfiou que a vida poderia tl''azer-
Ihe coisas melhores .
A menina ficou impossível, e a partir da:Í toz'nou:-se di
fácil segura-la. Com isto ficava apavorada eom Di.etote-
rapia e Saúde Pública.
Mas de tudo ficou um pouco: sua grande amizade? compr'p-
ensão e boa Companheira de todas as hoz'as difÍeeis9 neg
ta Escola.
Endereç o :
Rua Ger'ânimo Veloso, 50
39410 -- BocaiÚva -- RK



ANA MANIA ARRumA

Pal'a nÓs é muito mais fácil falar Anilha.
Este diminutivo não cabe apenas no nome) mas na pessoa tag:
bém. Mas como tamanho não é documentos ela nao fica atrás.
Numa boa fai"rap num grupinho ein que haja um violão e um
gole'', a Aninha é a primeira da lista de chamada.

E há mais9 quantas e quantas vezes ela chegava às aulas
das 7 horas com uma Cara de fím de festa. Sabe o que ela
estava fazendo9 para conseguir tal fisionomia? Lá estava
a Aninha à beira de certa mesas jogando bul'aeo. E fiquem
sabendo que este exporte nao faz parte do cura:;óculo do
curso de Educação Fisicap mas nisso o Coeficiente de l.''eE
dimento chega a mil.
Com tantas virtudes e com uma cabeça que funciona eom

idéi.as próprías9 ela esta me preocupando: é que neste SS
mestre está ficando meio doidas pois o único pensamento
dela é a formatura.
Se eu fosse elas pensam'ia mais um poucos e ver'ia que a reg
ponsabilídade9 após a formatura é ''rabo de foguete', e as-
sim lã se vão as gandaiasl as reuniões eom os amigos e oy:
tios programas melhores do que a vida de um profissional .
Aninhagpor favor9 tire estas idéias da eabeça9 fique
mais um tempo conosco, e verá que você só estafa fazen-
do um bem para a comunidade da U.F.V.
Caso contráx'io9 boa sorte e felicidades na nova vida.
]:ndereço: Rua Raymond Spencerl 1'77 - Tocantins - MG

Fone: 256

ANA IHARIA DE GOUVÊIA
(A Grande Baixinha)

Aos 20 dias do mes de fevereiro de 1959,uma cegonha dej:
xou no lar do Sr. Gentil Gouveia9 um mine beb;9 que no--
medram Ana Mana de Gouvei.a.
Tal qual seus progenitores, nao adquiriu tamanho físico
suficiente e9 por Causa do seu ''descomunal'' tamanho e al

to grau de interesse demonstrado pelos estudosp sempre
foi o ''xodõ'' dos prof'essores do Depax'talento de Letras.
Pequenina no tamanhos porém grande na inteligencíapé um
fenomeno -- seus olhos de corça assustada nao deixam pas

sar nada (nem os namorados das amigas), e o pequenino
estômago está sempre reclamando por comida ("ta eom fo--
me'', é: o seu refrão preferido).
Café e Inglês são seus dois tópicos preferidos,isto sem
falar em Literatura Americana, materna em que pretende
doutorar--se um dia. Como presente de Natalp neste anos
quer ganhar uma per'na-de esente que terá muitas
utilidades em sua escalada.
Aluna brilhante e amigas deixará muitas saudades entre
aqueles que a conheceram.

ANGELA GALIZZI InfIRA GOImDE

B
Nasceu no dia 14/07/56, em Belo Horizonte. Estudou na
U.F.M.G., até 1978. Mas um fato muito importante odor--
reu neste ano: ficara noiva de um robusto rapazp que é
nativo de Viçosa, e por isso, em 1979, veio transferida
pax'a UFVp pois já estava casada eom Fer'nando Gomide
Angela e uma estudante de Pedagogia, e, an pou;co tempo!
sobressaiu no seu curso! conseguindo ser até monitora de
Estrutura e Funcionamento de lg grau - EDU 183.
Elas além de ser boa aluna e uma eicli.sta assídua.
Nos meses de outubro a dezembro de 1980, estafa sozinha,
pois seu querido marido foi trabalham' em Cascavelp no
estado do Pai"anã. Mas não esta totaJinente soziiiha9 pois
tem uma grande amiga que não a deixa sozinha: Vitori.na.

Endereço: Chamara Santa Ri.ta -- Pau de Paina - 36570
Viçosa -- MG.



AN:l6N10 in NASCIMENTO GAMES

( Baretta)

Para o Sr. Helvecio e D. Celta, o dia 1/1/59 foi um
deus-nos--acudam pois apareceu no lar deles uma coisa
meio esquisitas que os fez perder todas as festividades
do dia de ano--novos para descobrir que bicho era fique--

D. Celia9 muito earidosa9 resolveu adotã--lo sem
saber o que era.
SÓ depois de muito tempo! descobriu--se que era um menu--

O bichinho foi crescendo e mostrando que í'eiura nao e de
feitor pois apresentou desde cedo uma rara inteligencia
e simpatia) chegando a ser guia turístico na sua cidade
(Ouro Preto) .
Veio para Viçosa em 1977 carregando uma bolsinha de pa--
no9 que nos intrigou por muito tempos ate descobrir'mos
que era para carregar Cadernos apenas.
Repentinamente ficou bonitos trocou a bolsa de pano por
uma bolsa de trabalho) destacando--se em atividades aca--
demicas no seu curso de Engenharia Florestal) fazendo
inúmeros amigos9 muitas farras e muitas paqueras.
Alegres espontaneo9 atencioso e dinãmicop ê o amigo que
todos gostamos de ter

le

no

AN:MN10 MANOEL IKARADINI FILHO

Nasceu aos vinte e Cinco dias do mes de setembro do ano
de 1958, na "pequena" cidade de ltÚ.
O simpático garoto, natural de ltu, mas Saltense de co--
ração que para os mais íntimos atendia por Toninho! inÂ
dou sua vida escolar no Externato Sagrada Familiar em
1965, na cidade de Salto. Fez o curso ginasial no CONE
''Pro:fessor Paula Santos'' e concluiu seus estudos do 2e
Grau na mesma escola em 1976.
Levado por sua dedicação) força de vontade e entusiasmo
pelo estudo, veio bater às portas desta Universidadegem
1977, sendo coroado de êxi.to, tanto no ConcuJ-se Vestibg
lar como no Curso de Engenharia e Tecnologia de Alimen--
tos, diplomando--se em 1980.
Durante sua vida aeademica9 sempl"e esteve preocupado em
cumprir com rigorosidade as tarefas que Ihe eram confiadas .
Participou de vãr''íos cursos extracurriculares promova --

dos por esta Instituição de Ensino e outras Institui
çoesl participandol em 1979, do Projeto Rondon -- Campus
Avançado de Altamira, e estagiou ainda no ITAL - Campi-

Amigo como foi e sempre será) encontra--se à. disposição
dos colegas na Travessa Maestro Castellari, 43 - 13320
Salto -- SP

nas

mesmo
APARECIDA DE LOURDES A . PIN'm

Quando ujn coro de voz masculina ecoar no ar com um OH! ,
pode saber que é a Paro (sÓ para os J-ntimos) que está pintam
do no pedaço.
Caladinha9 mas sempre em açao9 Aparecida de Lourdes As--
sis Pinto (a famosa Paro) saiu da sua terra natal Erva--
liam e veios eom cara e coragem, enfrentar o bicho feio
chamado universidade. No curso de Pedagogias deu Certo
e o vai levando na maior9 com muita garra.
Pare) com seus vinte e poucos anos9 tem altíssimas pre--
tensões no campo de pesquisas e estudosl tanto que nao
perdeu tempos e foi com o Rondon} até o Nordeste aumen--
tar o curriculum vitae, saber das coisas e ver o que os
nordestinos têm .

Não sei por quem mas as cartas sempre chegam aos montes.
Gostou tanto que este ano voltará de novo. Ah! Parél pg
de ererl vai deixar muito coração roxo--batata.
Mas a saudade fica eom as Companheiras de guerras digo9
de estudos .

Q

U

Endereço: Rua Francísco Nunes, 81 -- 35.400 -- Ouro Preto
MG
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CARL(E ALBERTD DE CASTRO
(Guapé, Nirlin, Xeroso, Carlin)

Produto do cruzamento de Zedao e Luzia, aos 24 dias de
dezembro de 1956, foi geJ-ado esse garboso primogénito
Após concluir o le grau e parte do 2P grau em sua terra
quase natal9 veio para Viçosa onde ingressou no pre-veg
tubular e conseguiu ingressou no curso de Florestas.Por
causa de suas varias atividades, tais como: namoro
(7C@) , troco, assalto a jabuticabeiras da funerária, fy
tebol9 bolsilívro ''Far West'' , Tio Patinhas, levantamen--
to de copo e play-boys quase nao sobrava tempo para os
estudos9 mas mesmo assimp aÍ temos o Dr. Nirlin.
Entre os casos amorosos9 podemos destacar: ''Cada Nati-
va'' que conseguiu influir severamente em sua personali-
dade) pois o rapaz simples do interior até pulseiras na
canela usou. Pa«ra sua felicidade futurar tudo acabou com
uma porta na caras -- rua.

Mega PatalógicaJ eta! paixão ardentes mas, por causa de
um erro na porção magica do amora tudo o que era bom se
ae abou .

N......'...., ufa! isso que é amor!...
Rapaz de grande tendência a boemia, sÓ não venceu
nesse ramos pois a N;;;;;;;; o proibia. Nos ei.nemaspt.4
nha cadeira cativa para a nativa.
Concunhado do BORRADA, ele sempre o amparaval quando caÍ
do na calçada.
Para endereço dessa :fígurap procurar a Rua Boa Venturas
243 - Guapé -- IK;.

CECÍLIA lmlENA SILVINO PRATA
(ciç-)

Quando o Sr. Odilon e a Sra. Marca a viramnascer, aos 22/it/57
nunca iriam imaginar que sua filha se tomaria atleta (la vol--
ta ao campus da UPV-78) e iria brilhar tão alto, apesar de não
ter crescido nada.
Talvez por isso ficou concentrada e continua concentrando; ja
está indo prof 30 kg (em cada perna). Assim, houve um acÚmulo
de alegria) energi.a e vida que se e)q)andem a toda hora. Sempre
extrovertida e brincalhona, amiga das horas próprias e impro --
priasJ faz questão de visitar os amigos9 por coincidenciaJ na
hora das reíeiçoes.
Sua passagem pela UFV9 deixou muitas marcas prof'undas9 princi--
palmente no coração de certa vitima.
Até monitoria já fez, sÓ Deus sabe como (Ele é piedoso) ,de cor
rida9 de Desenho Técníno e outras tecnicasl comop por exemplo,
como encher o saco das pessoas.
Na esperança de tornar-se uma ci.entesta nomeada, qui.s partia'
pai"a o campo da Fitopatologia,mas começou mal e muito mal,pois
outro dias numa aula de FIT 270, disse a baixa.nha que Fusari.um
e praga (ai,at,ai). Mas, cona toda a força de vontade, caracte-
rística marcante de sua personalidade ,temos certeza que chegará a
ocupar altos postos9 como por exemplo, a Presa.dencia da Asso-
ciação dos Agrónomos Desempregados .

Enfim, trabalhou, estudou e chateou todos esses anos (foi duro
te agllentar, hein?) mas se alguém quiser encontra--la é só pro--
eurai' por Caça, na Rua AloÍsio limões, 154 -- Bento Ferreira
Z)000 -- Vitória -- ES -- Tel: 2270884.

CLARICE AZIZ SALIM
(A Turca)

Aos 02/05/59, a família AZIZ se rejubilava com o nasci-
mento de mais um membro -- o de Clarice Aziz Salim9 uma
turcas ''turca'' mesmos apesar de o nariz contradizer a
espécie) pois é perfeito. . . .
Desde cedo9 começou a revelar a sua origem: econ8miea9
praticam reacionãría e sempre lutando com ''unhas e den--
tes'' , para atingir os seus objetivos.
"Queixo duro", autentica, post.uva - nao se deixa con --
vencer facilmente, poi.s é muito racional, embora não Ihe
faltei em grandes dosess muita sensibilidade
llk)fada de uma inteligência refinada, faz inveja a mui--
tas pela rapidez e logicidade de seu racioci.nio.
Será uma excelente professora de Português/Ingles, i.sto
ep caso nao troque as ''L.EIRAS'' pelo aconchego de um do--
ce lar9 ao lado de seu ''mui amado'', o que parecesersua
real vocação.
Pra quem quiser conhece--la será sua.Ciente dar um puli-
nho atê:

Endereço Praça Pe Adalberto, OÇ) S;lo Miguel do Anta



CLÓVIS BARB(EA DE OLIVEIRA
(c-.t,) CREtBIONE

O dia primeiro de março foi o escolhido para o nascimen
to de Clõvis Barbosa de Oliveira. Como se percebem nos--
se personagem ja nasceu eom tendências estudiosas9 pois
esta data marca o inicio dos afazeres escolares.
A cidadezinha de Livramento do Brumadop no Reconeavo Bai.a
no9 que recebeu tao calorosamente esse pequenino será fez
jus ao seu primeiro nomes quando dois anos depois se viu
livre do seu hóspede quem juntamente com seus família -
resl' emigraram para a grande São Paulo.
Por Causa da longa jor'nada e dos transtornos de alimenta
çao9 os pais de Clõvis foram compelidos a sacrificar o
pobre jogue que os transportava, a fim de sustentado fi.

satisfez o menino inquietos e sua fama.lia foi obrigada
a esquecer a metropole e fi.car por ali mesmo em Nanu--
que) no Estado de Minas Gerais.
Clóvis cresceu e tor'nou--se um garoto prodígio.
Aos tropicÕes veio para a Uníversi.dade, onde sempre con
seguiu as melhores notas nas provasp entretanto, como
bom baiano, usava de sua malandragem para copiar do seu
amigo David os trabalhos exigidos pelos professores.
CI(1)vis é també:m dono de uma forte personalidade.

to prazer em recebe--los no seguinte endereço: Rua Cara-
tinga, 237 -- Nanuque -- MG.

Aos 15 de fevereiro de 1957, nasceu na progressiva cidade de
Latinha na Bacia, uma linda e robusta baianinha para alegria e
felicidade de seus pais, que ao ve--la disseram: "Ó chentel que
linda boneca'' !

Creusionep vulgo Baiana) é uma garota de estatura média,cor mg
rena, cabelos castanhosJ olhos morteiros e sonolentos.
Cumprida sua missão de ''Cidadã Montanhense'' 9 voou em direçao
a Minas Gerais, e veio parar na cidade de Viçosa, em cujo lu--
gar deixou muitas histórias a serem divulgadas por aqueles que
a conheceram.
É de grande versatilidade! pois consegue falar 3 (três) ódio--
mas ao mesmo tempo: baiano) mineiro e capixaba.
Por causa do poliglotismo, seu temperamento também ê dos mais
versáteis: da mesma forma que se delicia com um trio eletrico,
sente o mesmo prazer em dançar um forro noite inteira. Nao fu-
gindo à regra de uma capixaba que se prezam também pensa em c.2
sar--se brevemente, fazendo justa a natural-idade anual. Mas hog
ve épocas em 77 passador que ela queria mesmo era casar--se com
um estudante de Agronomia recreiense e fixar--se em Reereiogmas
em razão de certos rolos, isso tudo ficou no pensamento.
Quanto à sua vida académica na tJniversidade Federal de Viçosa,
foi uma das estudantes mais privilegiadas) poiso ao começar PÊ
lo curso escolhidos Ciências com Licencia't:ura Plena em Biolo
gia9 teve grandes momentos de felicidades. Foi estudante apli-
cada? cumpridora de seus deveres e sempre amiga dos professo
res e seus colegas de curso.
Quem quiser matar saudades,basta ir ate a rua: Djalma Coutinho,
266 -- ;3)890 -- Montanha -- ES.

C(EME l)AMIDO CRIE

Apareceu em Guiricema, Minas Gerais, aos Z) dias de agoÊ
to de 1958.
Iniciou o primário no torrão natal e o terminou em TeÕ--
falo Otoni .

Depois í'oi exportado para Viçosa! onde vegetou pelo gi--
nasial e cientíí'ico, em perfeito vigor híbrido.
Em 1977 , foi encampado pela UFV, por causa de seu bom estado
de vegetação e sanidade fisica9 para ser ''estudante'' de
Agronomia. Desde então, caracterizou--se por ser uma peÊ
soa extremamente responsável nos estudos9 guardando es--
tes requisitos durante todo o período de graduação.
Brevemente, iniciara mestrado na UFV9 na área de Genéti
ca e Melhoramento de soja e, pelo visto, será, no futu--
rol um grande agronomo de as:falto.
Ao que tudo indieal devera casar--se em breve com uma na
fita, pois se se voem os dois juntos como pombinhos.



DAVID D(E SANA(E MART:mS

IHLVA ANGELA QUINTÃO DE LIMO
(A Gordinha Elétrica)

Rompeu a luz deste mundo (ébrio, para ele) aos 30 dias
de novembro de 1956, na rua Afonso Claudio, l61, Praia
do Canto, Vi.teria -- ES.
Começou seus estudos em um grupo escolar, concluindo seu
IQ grau e 2Q na Escola Tecníca Federal do EspÍz'ito Sana
to, também em Vitória.
Depois de vencer esta etapas passou maus pedaços no Exér
cito, de onde fez o CPOR9 eP como não poderia dei.xar de
sel''9 também aprendeup nesse perzodop muitas coisas que.
sõ vivendo se aprende.
Entrou na Uni-verei.dado no 2g semestre de 1976, em Alega'el
na Escola Superior de Agronomia do Espírito Santo, onde9
nao se sentindo realizador transfere.u--se para Viçosa,
deixando muitas lembranças e amigos não muito ''alegres'' ?
com sua partida.
Adora uma festinha el seno)re que sai delas9 lamenta-se
por ter tei'minados mas há apenas um problemínhaJ nessas
saidasp jamais consegue p8r an pratica um dos teoremas
da Matemática: ''a neta é a menor distância que liga dois
pontos'
Em Viçosas deixou ''macia'' lembrança: casou-sep muito bem)
alias, no Último ano de faculdades po!' causas e mota.vos
ignorados pela maioria) sofrendo9 então,as devidas trans
for'mações que a posição tomada exi.ge.
Como todo capixabaJ gosta de uma pr'aia e adora uma ''loi
ra suada''. Também não dei.xa de dar valor a tudo aquilo
que vem da terra. Fala manso e devagar7 mas esta sempre
sí.ntonizado! no tanpo e no espaço desta nossa vida agi-
tada e inconstante. Um grande amigo. Deixará saudades.

D]ANA EUCLIDES

Chegou em 5 de maio de 1956. . .
Seus pais fi.coram assustados: ela era mordi.nha e de o--
lhos grandes e pretos.
Desde que se entendeu ''por gente'' começou a namorar to--
dos os ''boys'' que passavam em sua Fetal e no colegio e--
ra o alvo das festas: ela fazia) organizava e participa:
va dos movimentos .

É gente boa, prestativa e pratica. Nao gosta de moleza.
Suas mãos e pernas andam de acordo com sua cabeça: gas--
ta 10 minutos de Viçosa até à Universidades e raciocina
tao rápido quanto anda uma lebre
É uln "crânio" em Lingtlistica, se tiver oportunidade,con
correra com o prof'essor de Li.ngtlÍsticap Marco Ant8nío9
dentro de 20 ou 30 anos; embora nao goste do Ingles.Sem
pre a encontro pelos corredoresp assobiando ou cantam--

E nas artes é uma artista: pintam desenham toca violão,
canta e ampliam transpor'mando o pequeno no grande -- sÓ
nao fazendo isto consigo mesma, pois até hoje não eonse
guiu créseer mais um pouquinho.
Ela é a Dalvinha? uma do trio do Últi.mo ano de Letras.a
sorridente gordinha '' fura-greve'

do

Quem nao conhece? Nativa de nascença e coração, parece
We é recente (noviça) mas é antiga...
Conota inveteradas traz sempre os cabelos ouriçados que
sao agitados pelo vento provocado pelo seu opala.Aliãs}
ela se anda cle carro. Que burguesia!
Fuma o tempo todo, e parece uma chaminé. É oti,ma de co--
po) não dispensa uma ee:rvejinha e sua distração predil.g
ta e jogar paciencia. Paciencia se para jogar, porque
sendo muito CDF} quase enforca os professores por causa
da nota . Coitados .

Diana é uma CDF ajeitadap porque na hora das aulas e tra
balhos de grupos gosta sempre de arrematar tudo muito
depressa para fazer lanche e ponto na cantina do CEE.
Esta em todas, nao perde uma oportunidades adora con--
grossos e viagens de estudos mas para fazer compras9 ir
a teatros e cinemas . . .

Já encarou a vida seriamente (professora primária) por
isso quando voltou a ser irresponsável (estudante) ,apto
venta nao perdendo um churrasco9 onde está sempre com um
copo de cerveja ou batidinha na mao e um pedaço de ear--
ne crua na boca .
Ani.madissima para festas) mas lambem pudera.. . foi numa
que encontrou seu príncipe. Por sinal, é um garotão.

+

y

Endereço: Av. Dr. Jose Edward Ribeiro, 551 -- Bairro Boa
Vista - Barbas ena -- MG Endereço Rua Artur Bernardes , 132 Viçosa -- MG
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DIÓGEN]B ALVES DA R(XllH
( DiÓ)

DARÁ DE pÁDUA CINTRA

Ninguem Consegue diferenças: roupa i.qual, sapato igual,
cabelo igual!... é preciso prestar muita atenção para
descobrir que a cor dos olhos ê diferente.
Pratica era aquela professora de Patologia que na Chama
da falava "Las pAnDA" e elas respondiam, em coro, ''pre-

Quando foram sorteadas para o estágio e a sorte as sepg
rou, quase morreram. Recorreram à coordenação do está-
gio, apelaram, até conseguirem ficar juntas. É que já tj:
nham Comprado o uniforme todo igualzinho...
Saem toda noite para um porte e onde Chegam formam sem--
pre uma panelinha escandalosa.
Roda de gringo não chega aos pés!
Brigam tanto uma com a outra que de vez em quando Dou
chega em frente do espelho e começa a brigar pensando
que ê ISA.
Nasceram em PRATÁPOLIS no "SUR" de Minas, mas cedo fo--
ran pra ARAÇATUBA-SP, de onde trazem o sotaque carrega--

Nao conseguimos fazer suas biografias separadasp portal
to ate essas vao ser como sao conhecidas: "XEROXll

senten

do

Em 1948, veio completar a felicidade do lar, doce lar do
Sr. Minondas e D. Rosa.
Com toda inteligencia e vivacidade de lega.tino brasile.l
rogcresceu junto a natureza ainda autentica de Novo Cru
zeiro) onde realizou todas as travessuras e peripécias
possíveis, junto de seu inseparável irmão e amigo Dan --

Em sua maneira simples de viverá consegue compatibili
zar brincadeira com responsabilidade! casos de grandes
caçadas com verdadesl preguiça com iniciativa de ação e
outros paradoxos que se sao possíveis sendo FORTÍSSIMO.
Com tal personalidade passou a agir em função de seus i
deaís9 que se eonsolidaram9 desde a mais tenra idades
quando9 ao abrir porteiras para os Abri;nomosp ia cama --
nhando firme no rlDno de um objetivo, abrindo suas pro--
peias porteiras.
Assimpaqui chegou e apos grandes esforços! grandes pil.g
quesp inumeras serenatas, alcança agora a sua realiza
çao9 com maior plenitude para a família e amigos que
constituiu, com a força do açor e da amizade verdades -

te

ra

DIVA LUCfOLA DE AIEWCAR MAnQtJls

Curso: Administração de nnpresas! hlatrzcula: 3940/77,rJ:
Iha de Jogo Cardoso de AleneaJ- e de Alise Carreiro de
Alenearp nascida em Santa Filomena -- PiauÍ, aos ll dias
do mês de janeiro de 1954. Estado Ci,vil: Casada.
Endereço; (Viçosa) Av. Santa Rifa 264 -- C --

Telefone: 891 -- 2613

(Teresina) Rua Benjamin Constant, 1570
CEP. 64000
Telefone: 222 -- 2840

Endereço: Dou de Pádua Centra & lsa de Pádua Centra
Rua Major Mendonça1 576 - AJ,aÇatuba - SP

Cep. 16100 - Tel. 23--5347.Endereço: Sitio RochvAlves 39820 -- Novo (}zuzei.ro -- MG
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ERMELINDA MAR]A LEITE PADRO
( Linda )

EI»WNID JOSÉ GALIANO LACERIM Ermelinda Mana Leite Padro, vulgo Linda (que pomposa) ,
maneirinha de Paraguaçu9 escorregou ate Viçosa para ser
NUTRICIONISTA .

Menina de ''CLASSE'', nem um fio de cabelo fora do lugar.
Viçosa nao estava nos seus programas de final de sema--
na. Sexta--fei.ra9 impreterivelmentes saia para B.H. para
encontrar seu noivo. Enquanto nao casou nao sossegou.
Não gostava de badalaçoes, sua cabeça vivia na luar pa-
recia um foguete
Foi monitora, mas coitada da professor'ap em vez de des--
cansara trabalhava o dobrou pois Linda nem esquentavale
quando não estava dormindo estava viajando.
Teve muito problema com ''CARRETILHA'' , pois este quase .2

trapalha seu casamento) sem falar nos graus Brix que qu2
se a deixaram louca .

Dinheiro nao dava, o carro teve que entrar no"NE(;ÓCIO" ,
mas o fogo era mai.or.
Já viu, não é:?
Era CDF, embora fosse turista nas aulas) entrava na cog
petição de nota para valer, e, sempre que podiam chega--
va junto.
Foi a mais ''CERTINHA'' da turma.

EDUA RDO CHAMEI. rosé

(Turco; Nikinho; Judeu )
Por uma pre--conveniencia adorada por Geraldo Ferreiro
Lacerda e Marlene Galã.ano Lacerda, 9 meses antes, veio
viver a partir do dia O1/08/56.
Posteriormente, viveu em Recreios sua maravilhosa cida-
de natal, até fi-ns de 1971, onde cursou primário e gins
sial, transferindo--se para um Colégio Agrícola situado
ein Pinheiral--liS, por onde passou maus momentoso inclusa
ve uma estada no Exercito, ate fins de 76, de onde saiu
para um ano de pre-vestibular em Juiz de Fora.
Apor Conhecer Viçosa) apaixonou--se por elas e resolveu
ficar de 77 a 80, cursando Agronomia.
])urante sua per'manêneia em Viçosas preocupou'se exclus.i
valente com estudos) sem, no entanto) dei.xar de lado os
tradicionais fins de semana aleoõlatras.
Ultimamente, sua preocupação tem sido a aquisição do t.l
fulo de dr. desempregado para que ''um dia'' com a maior
paciencia9 encontre um possível empregos donde hã de t.i
rar o leite para as crianças, o cjue jã esta bem proxi'

Edmundo esperai apos este per31odo de vivenda) deixar
saudades} pois senti--las será obvio.
Edmundo encontra-se em Recreio) na Rua Teixeira da Si.l
va, 65.

mo

No dia 16/06/59 talvez ainda seja considerado histórico, afi-
nalp nasceu em Rio Branco--lW;, um menino de nome Eduax'do9 filho
de Miguel José e Mai'ia do Calmo Ubaldo.
Menino levados sÓ ficava quieto quando dormiam costume guarda--
do até hoje, ou seja,''é chegado num sossego'
Ri.obranquense frustrado, se diz viçosense9 afirmando lã ter na:g
lido porque sua mae esqueceu de passear em Víçosa9 no di.a. Da
principal característica da terra natal (?) , jura não ter na-
da, apesar de ter sido Q atirador ng 24, quando fez 'lG em Viç:

Como estudante de Agrimensurap ficou caracterizado por andar o
dia todo pelo ''campus''9 tendo mais hora de estrada que de este
do, querendo medir' as distancias entre os predios sem teodoli--
toP mas a passo.
No alojamento ê o mesmo: ''preciso estudar'', ''vou começar'' , as--

senta 5 minutos, olha para cama, deita de barriga pra cima, f+
caído a mexer com a bocal querendo engolir o que leu. Depois
se levanta vai ao banheiro, fica 2 horas dando descarga, 3 o--
Ihando--se no espelho e sai dizendo ''cansei de estudar''. Então9
dà--lhe cama'

Parti.ndo, sentira saudades de muitas meninas) principalmente
daquelas que Ihe disseram ''NAO''

Endereço: Rua Vigário Vareta, 88 -- Visconde do Rio Branco -41G.

sa

Endereço: Rua Sao Julião) 320 -- Apta C)2 -- Nova Floresta
30.(Xn - BH.
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FÁBIO CORRIA G(WÇALVES
(hT«:ão)

Capixaba de Anuti-bap município de Alegre, nasceu a 24 de
março de 1956, teve uma agitada vida estudantil! peJ'co=
lendo uma longa serie de colégios, num total de nove. Fez
o primários ginasial e ciente:fico em Cachoeiro do rap.Ê
miram, onde vive até hoje. Em 19751 ingi'assou no coluna
(colégio Universitál'i(»UFV) e no ano seguinte já era c2
louro de Engenharia Florestal9 os famosos pica'-paus. Em
1978, exerceu a função de 2e tesoureiro pelo C.A. de F12
resta) e foi um dós criadores do ''Jor'nalzínho Pau-Bra-

Pelo Coluna, ganhou medalha an salto em distância e pelo
Cinqüentão, ganhou, nas Olimpíadas Internas ,uma medalha
em blarcha Atléticas sua especialidade;
No apartamento 1124, onde passou a maior paJ'te de sua
vida aead:mica9 morou eom: PF9 Bandejão, Zona, hlarz'etaJ
Minhoca e Espanhol.
Viajava freqtlentelnente pal'a Cachoeirol com a desculpa de
ir ver os pais (na verdade ia mesmo ver el"a a namoradas
poi.s era um gamadão) .
Suas saídas noturnas nos fí.naus de semana eram pai"a to--
mar aquela geladínha com os amigos ou mesmo para ver um
filme e9 de vez em quandop nos ehul'Tascos de ilategração:
doutores versus calouros .

Endereç o :

Rua Newton Prado, 1 -- Apta i4
Bairro lbitiquara
Fone: 522-6439
29300 - Cachoeira do ltapemirim -- ES

sill

EVANDRO MONTEIRO MASTINS IM C(ETA

( Van--Van das Meninas) FERNANDO AW:HNiO VALE DO AMARAM

Aos 30/11/1955 nascia, em pleno Rio de Janeiro, aquilo
que se podia chamar de''Bebé do Ano''. Olhos verdes9 cabe
los pretos) bochecha rosada e a bundinha toda brancale--
ram as características mais atraentes deste menino.Quem
o vê hoje não acredita que era aquela maravilhosa crian
ça. Quando pequeno ainda, brincava com as meninas de Co
pacabanap e falava à sua mb.e que o que mai.s querianavi
da era fazer Agronomia na UFV} revelandop portantos to--
da sua criatividade e imaginação. Muito Cedo aindap foi
para os ''states'' ganhar a vida e por lá trabalhou como
officeboy'' de constr,ução civil, sendo posteriormente

promovidos por mereci-mentor a acessorista de escadas ro
lentes. Foí nesta batalha que aprendeu o quanto é difÍ--
eil ganhar o pão de cada dia, e hoje é t;o seguro que
nao defeca no matos para não dar moleza aos mosquitos.
Um dias resolveu voltar ao Brasil e tentar Agronomia na
UFV. Fora as atividades académicas nor'mais! participou
intensamente das atividades politica e social de Viço--
sa) aquando como Presidente da Associação das Meninas da
UFVp entidade fundada e mantida somente por eles onde
ficou Conhecido como o famoso ''Van--Van das Meninas'' .Dei

xa um grande abraço para todos9 e díz que poderaser des
coberto em seu endereço: Caixa Postall ll -- Goiatuba --
GO. - 76.240.

( Fava )

No dia 04/06/50, ha vários anos, eis que surge o peque'-
no gx'ande homan9 gerado de uma simbiose entre o SI'. Or-.
lande Ratos do Amaral (Ass:iin é demais SÕ Orlando), e D.
lvlaria Valle do Amaral) na cidade de Raul Sobres.
Concluiu ginásio e científico em Caratinga, em 1968 (on.
de começou a perder os cabelos).
Depois :foi para B.H.9 onde trabalhou an diversos ramos.
Em 1977, ingressou na U.F.V., onde se tornou o rei das
baixinhas e chassi-s. Sua maior' bati-sfação é alegrar a g2
lera com seus BATUQUES, e chorar quando fila uma cal'ta
na CAXETA, PÓQUER etc
Com o passar dos anos! a cabeleira muito devastada inr'á.
tava--se bastante, quando a usava como referência (aque-
le perto do Carequinha).
Sentia um prazer imensos quando ente'ava em contado dil'lÊ
to com a Gioconda pois esta é a sua alegria de viver'
Hoje parte deixando guita saudades mas também mui'Ea alÊ
griap pois venceu o seu caminhos atingindo seus objetí-

Endereç o :

Rua Leopoldi-na, 716
30000 - Belo Horizonte - hIG

vos
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b€h GERALDO FERNANI)ES IE ARAÚJO

Aos 16/02/54 nascia em Cataguases, minuscula cidade do
interior mineiros nÚ e carequinha) o garotinho Geraldo.
Seus pais Mauricio Cerrara de Araüjo e Luzia Fernandes
de AraÚjo não imaginavam a bomba que pegavam suas mãos,
na época garoto extrovertido e excêntrico revelou--se l.g

Tendo peregrinado pelos mais diversos destinosl íoi pi..2
nesta, admirador de cinema, jogador (de baralhos ê iÓgj:
co, n;o entende nada de outros esporões) . Estudou em BH,
onde cursou a escola técnica federalp trabalhou na
onde cursou a escola técnica federalp trabalhou na
TELEMIG e teve atuação marcante na A.A. (Alcoolatras A--
uivos ) .
Vin;do para Viçosa em 1977, deixou profundas marcas nos
corações femininos.
Revelou-se também capaz de paixoes violentas e arden-
tes, tendo sido o sujeito clue mais vezes se apaixonou 9
durante quatro longos anos na universidades foi também
um dos que mais beberam durante estes anos.
Por onde passava, deixava aquele odor alcoólico.
Grande amigo e companheiro de boémia. Separados earreg.2
remos sempre conosco a sua lembrança.
Poderá ser encontrados sóbrios em dias úteis, no ender'g
ço abaixo ou nos fins de semana) em qualquer boneco da
sua cidade

go

GERUSA RATA LEAL SOUZA

Foi nos idos de 50 que, num lar feliz de Cachoeira, pos
a cara no mundo a ''Robusta'' menina.
Aprontou as suas até 76, quando resolveu dar um prumo na
vida) e eis que caiu aqui na ''PERERECA''
Chegou con tanta sorte que íez o PRÉ como ouvi.nte,e sem
demora pisgou um garotão que ate hoje nao sai do seupq
e parece que se amarrou mesmo .
Porém não foi tão vem sucedida, pois prestou Vestivular
para Nutrição e ficou na Papinha. Fez ECONOMIA DOMÉSTl--
CA, e afirma com muita audácia que gosta do curso e qug:
se que saiu ilesa dos ''.B:'' ,mas teve suas diferenças com
determinadas disciplinas.
Adora mandar, dificilmente aceita opi-does alheias, brj:
gonap mas nao vive sem nossas amizades.
Da show em qualquer um na decoreba.
No alojamento, f'oi tao comportada que i'unha levou Car-
tão amarelo do Salaminho e Mortadela9 porém aos insuces
sos do refeitório vieram contrapor certas atitudes .
Vive sempre com uma retaguarda de amigos aos quais dei--
xa atrozes saudadesp porém o consolo sempre existe, pa--
ra quem quiser apelar fica o seu endereço.

GRACIEl:A DE LA LUZ GARRUDO VILLARREAL

Um dia após o Brasil ter Completado 158 anos de indepeB
dência (8- 9 - 58 ) , nascia na capital de um país da
América Central, fabricante dos afamados chapéus panamá
e berço de uma doença da bananeira (mal do Panamá) uma
graciosa (ou será graciela?) garotinha filha do seu Ge-
rando (Uai sa!) e Dona LÚcía Villareal que já batalha-
vam9 há muitos anos) por uma obrapprima9 que afí.nal su=

Porém9 como é Costume um pais exportar t;udo de melhor
que possuir o Panamá não fugiu à regrar e x'emeteu pai'a o
Brasil este belo espécime feminino de olhos amendoados9
que aqui chegou em 1977, pax'a a felicidade geral desta
Nação, e que logo foi Carinhosamente apelidada de ''Che

lllesmo voltando ao seu país de origem ''Cheia'' deixará mu.i
tas saudades! além de corações enfeitiçados que espera-
rão pela sua volta.

gzu

la

Endereço: Rua Senador Mesqui-ta, 35 -- Cachoeira de ltapç
miram -- ES .

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, 17 -- Vila Tereza
taguases -- Minas Gerais Tel: &21--3308.

Ca



lmROI,DO ALvES DE ARAÚJO FILHO

Após n+l tentativas, aos 25/11/57, Sr. Haroldo e D. He--
lona receberam o tao esperado ''Haroldinho'
Iniciou estudos em Muriaé. Como começava a ''vagabundar':l
foi exportado para Juiz de Foral onde iniciou o 2e grau
Seu grande talento proporcionou--lhe uma bolsa de estu --
dos na terra de Tio Sam, onde9 quer queiram ou nao, con
aluiu o 2e grau. Por via das duvidasp concluiu--o nova--
mente no Rio de Janeiro. Em 19'77, veio para Viçosa fa--
zer Agronomia. Triste destino. E o 12P agronomo da íam:i

O apelido ''Chapeco'' recebido nao colou. Para os amigos
era ''Haroldinho'' ou ''Gordo'
Bom aluno, foi ser Monitor de Construçoes Rufai.s, para
ajudar na gasolina de um Carro misteriosos que sÓ apare
cia de vez em quando9 por causa das normas do Mortadelo
e Salaminho .

Assíduo freqtlentador do Bar do Preto, para nao peJ'der a
barriga. Amigo do silencio ao estudará era uma ''bomba
atómica'' , no ba.cheiro. Não havia ninguem que conseguia--
se ficar no quarto.
Como todo agrónomo que se preza) apaixonou--se por uma
Pica-Couve que nao se cansava de espera--lo na porta do
Refez.tÕrio. Não é Beatri.z? Parte para nao sabe ondegmas
deixa por garantia sua bicicleta.

lia

HAROLDO NOGUEIRA DE PAIVA

GtETAVO SABIONI
(Gug«)

Criado em Barbacena9 onde se nao é louco quem morreu an
tes de nascer. Apor uma infância infame, foi rejeitado
por familiares e conterrâneasp vindo parar na Perereea,
onde foi logo Condecorado eom o t:Ítulo de: ''O Rei do Go

le''. Expulso da repúbli.ca Liberdade e Li.bertinagem por
comportamento ultrajante, descobriu seu lar no aparta --
mento 30.

Nunca apreciou nativas9 preferindo sempre as exoticas,
e por isto fez Engenharia Florestal.
Atleticano por tradiçao9 cachaceiro por paixao9 nunca
era encontrado nas r'uas9 mas sempre nos botequins; seu
hobby preferido ê colecionar rótulos de Cerveja. Todo
fim de semana corria para BarbacenaJ dizendo estar eom

saudade da mamael fato muitas vezes desacreditado pela
maioria .

Deixa em Vi.çosa muitos amigos que o acompanharam nesta
j OI'nada .

Na magnífica metropole riobranquense, a cegonha deixava
para alegria da mamãe, o Gustavo, mais conhecido como
Gugu) e apesar de ser riobranquense nulo gosta de cacho
çal nem de outras coisas .

Começou sua batalha no Grupo Carlos Sobres. A francos e
barrancos9 entrou no Colegío Uni.versitário--UFVp e final
mente ingressou na UFV em 77, como floresteiro.
Sua vida amorosa começou desde cedo) e entre umas e ou--
trás, hoje quer se amarrar de vez. Em seus amores, ti-
nha um segredo: não gostava de bicicletas.
Como não sÓ de estudo vive o homem9 gosta muito de dar
uma Corridinha atrás de uma redonda.
Anualmente, está muito preocupado com uma colocação e
enquanto i.sto nao acontecem podem encontra-lo na Barra
dos Coutos, Visconde do Rio Branco - MG, para um bate-
papo amigável.

U

Endereço: Rua Dr. alava Testes, 152 -- 36.880
MG . -- Tel : 721--2259 .

NTuriaé Endereço: Rua Anito Garibaldi-, 116 36200
hIG. -- Tel: (032) 331-3955.

Barbaeena



t

EmlDÍSA lmlENA ALVES HILÁRIO SARAIVA BIT'mNCOURT
( B-anima)

Para espanto da pequenina cidade de Sao Pedro dos Fer--
ros, surgiu no dia 15 de dezembro de 19571 uma maximenj;
na com apenas 4 kg e meio, e seus pais Helvécio Peneira
Alves e Irene Divino Alves quiseram dar--lhe o nome de H.Ê
lousa.
Depois de ter passado por bons pedaços de chãos Heloisa
cai na cidade de Ouro Preto, hoje monumento historieo
mundialp tornando--a ainda mais conhecida.
Nunca deixou de ser vadiar mas com a inteligencia que
Deus Ihe deu, acabou vindo para a U.F.V. em 1978, optam
do para o curso de Pedagogias pois ser mestra sempre
foi seu sonho. Chegou e deu conta do recados sendo no
curso a primeirÍssima9 chegando a bater o recordpdesco--
nhecendo o ''C'', que é tão vigente na U.F.V.
Mesmo assim, o seu lado amoroso nunca ficou esquecido.
Sempre tinha tempo para balas.çar com o coração dos gri-n
gos9 e mesmo outros brasileirinhos9 principalmente os
de ''peito peludo'' 9 que a atraem profundamente.
Alegre e sorridentes Heloisa conquistou corações apaixg
nados, como também os que a conheceram. Por isso, estou
convicta de que sua ausencia nos trará grandes sauda-

mos para consolo de todos, aqui está seu endereço: Rua
Conselheiro Quintiliano, 305 A -- Ouro Preto -- 35.400.

des

0 8 de junho, decida de 501 Santa Rosa, muni.cilpio de C2
naã-MG, viu surgir o dêci.mo filho de uma série de 13)do
casal AntÕnio Joaquim Bitteneourt e Ana Saraiva Bitten--
court. Deram--lhe o nome de Hilariol em homenagem ao seu
avo paper'no.
Aos 7 anos, veio para Viçosa, para ser civilizado e on--
de ter'minou o pri.mano. Mudou-se para São Miguel do An--
ta} recebendo o apelido de ''Bananinha'
Em 1978, ingressou na U.F.V. l ocupando uma cadeira no
Curso de cooperativismo. Nesta Universidades percorreu
vários alojamentos e finalmente fixou--se no 722, onde,
juntamente com seus companheiros de quarto: ''Chuchu'' e
''Batatinha'' , formaram uma bela salada.
Sempre gostou de ficar junto da familiar e por isso nu=
ca passou um fim de semana em Viçosa.
Por estar sempre azucrinando o sossego de seus colegas,
eles lambem o chamam de ''Pela Saco'' , mas todos sabem (blue
detrás deste pelassaquismo se esconde um grande campa--
nheiro9 que deixara muitas saudades .
Aguarda visitas ou cartas de todos os Colegas.

IÚlrlO COSTA

( Co«uj ão )

Em nebuloso dia 13 de março de uma sexta--feira, veio ao
mundo um objeto não identificado, na próspera cidade
de Rio Branco .

Imediatamente iniciou o processo migratoriop em busca
de centros mais desenvolvidos} consagrando--se paulista--
nha (Paula Cândida). Talvez por mania do desta.no, mais
tarde passou a pertencer ao género :Ng:tivus, especie Na--
!!yy! yllçglçp111? (Léo). É tido como Don Juan de Viçosa,
mas de paquerador nao tem nada. Digamos que é um ].bn Ju
an em estado de dormencia .

Como traços mareantes de sua vidas cita--se: uma paixão
recolhida por mais de 4 anos.
Frustrantes serenatas na Ber'nardes Filho. Prestes ao de
sespero} nao se sabe eomol desenealhou--se. Para consta--
tar essas e outras proezas, dirija--se à Avenida Ber'nar--
des Filho, 251 -- 3657C) - Viçosa - MG.

E um cara de contportamento serio e rÍ8ãEjdo. Deus sabe
porque. Adora salada de ''giginopapo'' e gigirlpnum.

Ç

Endereço: Rua Ant6nio Joaquim Peneira) 105 -- 36590 -- são
Miguel do Anta - MG.
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ISA DE pÁDUA CINTRA

Ninguém consegue diferenças'': roupa igual, sapato igual,
Cabelo iguala... é preciso prestar mui.ta atenção pax''a
descobria' que a cor dos olhos él diferente
Prática era aquela professora de Patologia que na Chama
da falava "Las PÁDUA" e elas respondiam, em coroa "pre'-
sente

Quando foram sorteadas para o estágio e a sorte as sepg;
rou9 quase morreram. Recorreram à coordenação do estás
gio, apelaram, até conseguirem ficar juntas. É que já
tinham comprado o uni.forme todo igualzi.nho...
Saem toda noite para um porte e onde chegam for'mam saip-
pre uma panelinha escandalosa .
Roda de gringo não chega aos pes!
Brigam tanto uma com a outra que de vez em quando lsa
chega an frente do espelho e começa a bri.gar pensando
que ê Dou.
Nasceram em PRATÁpOLIS no "SUR" de Minasl mas cedo fo--
ram para ARAÇATUBA-SP, de onde trazem o sotaque cal'rega.

Não conseguimos fazer suas biografias separadas! porta:g
to até essas vao sel' como são conhecidas: ''XERaX-'

do

JOGO EVAI.DO MOREIRA

Em uma noite enluarada, na década de 50, no povoado de Candei
as, município de Campo Belo, o Sr. Benedito Moleira e a Sra.Ma
ria Fel'nandes Moleira fizeram surgir no mundo a obra denomina--
da Jogo Evaldo Moleira. Este cresceu,porem se fisicamente,pois
peraltices ainda hoje é o que não falta no seu dia--a-dia; en --
tretanto ele nao era totalmente destituído de i.déias9 e sonhou
em ser alguma coisa na vida.
Iniciando seus estudos no Mobralp onde passou longos e longos
anos) conseguiu ser aprovado no supletivo para conclusão do l9
grau. Também fez "maisdureza'' no científico. Em i976, Chegou a
Viçosa, para fazer exame do Coluna.
Chegou numa noites todo elegante com uma Rali.nha preta e se hos
pediu na Pensão Santo Ant6nio e com muito custo (com a ajuda do
Leo) passou no exame.
Foi morar numa pensão e tentou ]a, paquerar a fi].ha da dona da
pensao} mas, nao conseguindo, ficou muito frustrado.
No embalo, caiu na boémia, acabando eom o pe de boldo da pel)--

Prestou vestibular e em 1980, concluiu seu sonho: ser"engenhei
ro--agrónomo''. Com muito méritos teve o a.pelado de ''Joao da Ne--

ga", conseqtlencia de um "flama" num buteeo da City, numa de su
as boemias. Se quiser vê--lo, procui'e informações na Rua Artur
Bernardes, 241 37Z70 -- Campo Belo -- hIG. -- Tel: 83t--2580.

sao

+
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JOEL GRIPP JÚNIOR

Filho de Joel Gripp e Eny Alvim Grippl nasceu no dia 02
de outubro de 1958, em Presidente Soarem, Estado de Mi-
nas Gerais .

Concluiu o le e 2Q graus no Colégio Estadual Rev. CÍee-
ro Siqueira9 na cidade de Presidente Sobres. ]lngressou
na UniveJ'si-dade em 19771 no curso de Engenhal'ia de Abri
mensura .

Endereço: Rua Carlos Gripp ng lll
36976 -- Presidente Soares

Endereço: lsa de Pádua Cinta'a & Dou de Pádua Centra
Rua Major hlendonça, 576 - Araçatuba - SP
Cep. 16100 - Tel. 23-- 5347. MG
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J(EÉ BtmON JR
( Bufon)

LONAS GUlhIARÃES E SALVA

No ano da graça de um mil novecentos e cinqtlenta e dois, por
obra do ST'. Baníco e de D. Nair9 vei.o ao mundo o garoto Jonas.
Cercado de muito carinho ele foi. crescendo el depois de muitas
andanças e mudançasJ vamos encontra-la em Bambus(hIG) , sua que-
re.da terra natal. Em Bambus fez o curso de Técnico Agrícola e,
após ter'mi.nã-lo, colocou a mochila nas costas e o pe na estra-
dap à procura de empregos. Nessa procura) ele veio pax'ax' em V.&

çosal onde se encontra até hoje. Por estar aqui.! desde fins de
1973P é considerado por todos como nativo, apesar de seus veemen
tes protestos. Sempre evitou namorar nativasl apesar de estar
sempre disponível pal'a garotas de outr'as naturalidades e até na
cionalidades. Resistiu e resistiup até que Maré.a melena apare-
ceu em sua vida. Uma autêntica nativa que conseguiu Conquista,-
lo e segura-lol ao que pai'ecep defina,ti.vamalte
Trabalhou9 cona)rou seu cax'Pinhal fez seu p&"de-meia e começou
a estudar. Como seu eai'ro vivia sempre pax'adop por medida de e
conomia9 comprou uma bicicletas que se tor'nou sua companheira
inseparável! além da namoradas é claro.
Foi um bom alunos esforçado e se interessava muito pelos cur-
sos de Teenologiap procurando sempre melhora-los. Sempre era
encontr'ado no Laticiníos} fazendo seus queijinhos boro'achudos,
sendo sanpre um bom colega e amigo) alem de tel' os cadernos e
relatórios mais sob.citados para serem xerocados .

É com esta mesma amizade que ele estará sempre pronto a receber
seus amigos e companheirosl na Rua Padl'e rosé TibÚpeio, 38 -
38900 - Bambus - hIG.

JOR(E FAINA GOMES

( Veio) No dia Z) de outubro de 1958, em Lineares-ES, houve a
maior alegria da família Bufon (quer dizer, decepção) ,
porque sem ninguem chamar) aparece o José Bufon Jrpo Bu
fon (como ele gosta de ser chamado). Da:i pra calveio se
destacando como um dos grandes psnee:gprçip do Brasil9 e
um dos seus maiores pensamentos (teoria posta em prati-
ca) é achar a incoveniência da chamada e das provas fej:
tas na Escola. O Bufou ou Juninho era contra a Chamada
e contra exames, e mesmo asse.m9 era dií'íeil encontra--lo
na sala de aula. Para :falar a verdade) era dif:Ícil en--

contra-]o em Viçosa. ]lsto tudo por culpa de sua paixão
pela Rosil... (ou melhor, Vila Velha).
Como um engenheiro--agr8nomo9 creio9 talvez por amizade,
será um bom profissional. Mas de uma Coisa tenho certe-
za: Se o Brasil não ganhar um grande profissional, vai
ter um turista de primeira.
Como jã disse, é difícil falar de um Cara que a gente
quase não via, porque só pensava em viajar (Rosil.... ,
quer dizer, Vila Velha), e, com isso não parava aqui.
Mas se algum:m qui-ser conhece--lo nlelhorJ o seu endereço
ê: Rua Jorna D'Arc, 5& -- Bairro N. S. da Pecha -- Vila
Velha -- ES .

Vale a pena.

Na Zona Sul do Rio de Janeiro, nos anos passados} bem

passados9 nasceu uma espécie rara no lar do Sr. Paulo e
D. Mana.
Como era noite de lua cheias resolveram dar--lhe o nome
de Jorgep sendo que do Santo não ti.nha nada.
Com o correr do tempos foi--se santificando9 e nao ra--
ras vezes que o dito cujo foi encontrado rezando terço,
junto as beatas de Viçosa.
Tudo indica que o seu padroeiro e realmente muito for--
te9 pois o nosso querido amigo consegue rezar, beber,jQ
gar e paquerar... e outras coisas mais} saindo--se} tam--
bémp muito bem nos seus estudos.
Conhecendo o seu presente tao brilhante e promissorpnao
nos passa pela cabeça que no passado as águas já rola
ram .

O certo e que tivemos quatro agradáveis anos de convi--
vencia com o Veio, que ficarão gravados eternamente em
nossas memorias .

Obs.: A ave é tão rara que nao possui endereço fixo. P.g
ra encontra-lo basta procurar onde existam coroas} bebi
das) rezas e outras Coisas. . .

6
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ROSÉ ELLAS SAID REZENDE
(MorrÓida)ROSÉ CARlnS DE hEIn

(Zé B«:itÜ«)
Sempre achou que merecia o apelido que temi tanto que ele mes-
mo o inventou .

Desde cedo se mosto'ou muito esforçados tendo sido o primeiro
membro do Clube Inflação a tornar--se monitora mais para flertax'
com as ''calouz'as'' do que para tz'abalhar9 o que chegava a prova
car certa euforia nas aulas práticas de BIO--100.
Muito popular' nos meios femininos da escola, sempre pr:i.mou pela
beleza e castidade(que fazia questão de mandar para o infer--
no), de suas amiguinhasl sem nunca perder sua tradicional cara
de ''Santo''l que aliás9 era sua principal armadilha.
Conta--se que certa vezl tendo si.do chamado a depor perante o
Juizp por violentação de menores) afirmou que sÓ queria ver se
ela era vírginhap e como ainda epal cuidou de executá=la, antes
que um sem vergonha destes que andam por az! o fi.zesse.
Agora ele realiza um de seus mais antigos sonhosp que é a for'
maturap tão esperada e sonhada...
Não pelo fato de estar concluindo um longo e trabalhoso cur'se)
mas por poder participar da comissão de formatura.
Senão como é que poderia comprar sua bicicleta, pagam' as despe
sas da formatura! papal' tanto chopinho pax'a suas i.ncautas va.ti.
mas?

A ''Comunidade de Pais'' de Viçosa suspira aliviada com sua for
matuta! crente que vai se livram'9 finalmente, desta ameaça ao
pudor de suas í'amÍlias, san saber que vão ter que conviverJpor
mais 3 anosl com esse maligno, incansável e sanguin&'io apõe"
fiador de donzelas distraídas .

Aos 16/03/55, para alegria do casal Edvard de Freiras
Rezende e Manha Said Rezende (e infelicidade do mundo),
nascia na vizinha cidade de Ervali.a o nosso cluerido ye=--
roida9 e entre os vários presentes que ganhou estavam um
baralho e uma garrafa de pinga.
Em 1970, depois de concluir com "brilhante desempenho
o primário e ginasial em sua terra natal, sentiu que t.Ê
ria de partir para novos horizontes em busca de maiores
conhecimentos, para satisfazer a sua insaciável sede de
saber. Seguiu então para Juiz de Foral onde fez o curso
tecnico de Mecânica e principalmente aprendeu as malan
dragens da vida.
Nos idos de 1973, ingressou na U.F.V. no curso de Enge-
nharia Florestal, e aqui se tor'nou logo co:r)hecido pelos
casos que contava (sempre havia feito uma façanha)quan-
do não era um primo seu) e pela sua participação em to-
das as farras e do seu amor pelo Baralho (tem mais ho--
ras de CAXETA que Urubu de Vao) .
Com todas estas atividades! não se descuidava dos estu-
dos9 fazendo questão de repetir pelo menos uma vez cada
meteria .
Deixa em todos nos uma amizade sincera e muitas cauda
des. Seu endereço: Rua Jose Albino Peles, 285 -- Eivalia
MG

ROSÉ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO

Também conhecido ein nosso meio por ''Reverendo''9 ''Rocha''
ou iiZebrinha''9 foi gerado na cidade de Diamantina9 no
dia 08 de novembro de 1958.
Em Santa Mana do SuaçuJ., sobreviveu ate os 15 anosl rS
tornando em 1974 a Diamante;la, para iniciar o curso cie=
tÍfj.co .

Vi-çosa o amparou em 1976. Aqui, iniciou seus estudos no
colégio Universitários e desde então Rocha Começou a dÊ
monstras ser um rapaz inteligente e em quase perfeito
estado mental .

Em 1977, ingressou na IJFV, para realizar o curso de Abra
nomia e a parti.r daquela época vem causando profundas
modificações no ambiente do campusp pela sua boa maneira
de agir e conviver com os amigos.
Durante 4 anos de coçaçao e carretas, Rocha conseguiu
também chegar ao ponto final da conquista do diploma.
Contudo9 não se sabe qual será a utilidade do ''canudo
para ele, pois retomará a Santa Max"ia do Suaçui e con
ti.nuará o trabalho que seu pai jã começou, ou seja) au-
mentar a produção e produtividade de seu latifúndio.
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J(EÉ MAIO(b FA LEIRAS
(Prefeito)

O "Franca" apareceu em Franca-SP,naturalmente,no dia 30/01/58 ,
dia justamente da posse do prefeito daquela jã naqueles longi=
quos diaspíaustosa cidade do sapatos e daÍ sua irresistível vo
cação para a Prefeitura.
Começou sua incrível carreira de estudante no aconchego do seu
lar9 onde D. Gene Jacometi. e o Si'. Sebastião Faleiros Andrade
tudo fizeram para que ele aprendesse a soletrar ''pa--paí'' ou ''mg
mae'' , mas ele repetia, incansavelmente: ''cer--ve--ja'
Com este dotes, o ''Franca'' só poderia ter mesmo um destino: Vi
cosa, onde aportoul após haver freqtlentado mais de 20 colégios
da Araraaual'ente Paulista, nos quais tinha pennanencia efême--

ral e pode--se imaginar porque.
Em Viçosa, foi morar no ''20'', apartamento de muitas tradições,
onde logo realizou seu sonho: elegeu--se Prefeito, reelegendo -
se depois para mais 3 mandatos consecutivos, sempre com ampla
maioria, visto que tinha um bom apoio financeiro de todos os bo
toquei.ros de Viçosa.
Cumpre salientar aqui que outros estabelecimentos Comerciais da
cidade nunca tiveram o prazer de ver o Prefeito em suas depen-
dencías. por absoluta falta de espaço na sua agenda. É que os
bonecos e as candidatas a 1" damas eram tantas que tomavam to
do o seu tempo.
Com trabalho árduo, porernp estudando de 3a a 5a feira, conde--
ruiu ele se lidar de Viçosa, embora mui.to a contragosto.
Contrariados ficamos mais ainda nõs, seus eleitores e amigos,
que, para ve--lo} deveremos ír a Franca, Rua Arlindo J. Ferreira,
1046 -- Tel: 722-99($ -- Franca-SP, onde sabemos que sempre te--
remos um amigo, com uma cerveja na geladeira.

JOSÉ hUURÍCIO DE GÓIS
(Maus;cio)J(DEFINA BRESSAN

(J8)

Ha 21 anos, para a alegria de Dona Lui.za e do Sr. Délfon, nas--
cia a comprida caçulinha na cidade de Ribeirão Pretos Sao Pau--

Descobriu Viçosa no Cursínho de sua Terra Natall e logo resol--
veu arr'urrar suas trouxas) para fazer o vestibularp conseguindo
então, uma vaga no curso de Nutrição.
Foi uma aluna muito estudiosa,obtendo bons relacionamentos com
seus professores e colegas de curso.
Conquistou logo o coração de Alberto, e hoje o seu plano é de
amarra--lo para sempre.
Em sua vida Ufeviana, participou c'e jogos; foi. vi.ce
do C.A. de Nutrição, onde se dedicou muito; foi para Altamira;
e trabalhou no Dept9 de Nutrição com a professora leda.
Suas colegas de quarto, que muito sentirão a sua falta, contam
que alem de dorminhoco) falava en.r'oladamente a noite inteira.
É uma tia coruja; possui uma coleçao de batons; gosta de usar
sapatos altosl mass em virtude de sua altura, quase recebeu o
apelido de ''vara de cutucar estrela'' . Um de seus sonhos era ser
Manequim, mas nem por isso, deixará de ser uma nutre.ci.onista
reali.zada .

Quem quiser encontrar--se com ela, dirija--se à Rua Capot;o Saio
niao, 397 Campos EIÍseos Ribeirão Preto -- i4100 -- SP.

lo

Sua mania maior e deixar as coisas para depois. E e por
isso que deixou de nascer dia 31 de dezembro para aparo
cer dia 02/01/56, em ltuiutaba-MG.
Foi muito ferrador9 quando fez o cientifico em BH, mas
quandovei.o para Viçosa gastou 5 anãs pra fazer o curso
de Agronomiap não falando dos inúmeros cursos de verão
feitos9 com desculpa de ver alguma pessoa em peixeiras.
Enrolado ate não poder mais, dava no em goteira, e era
metido a entender de tudo. Suas paixões são poucas: Ma--

tolda, sua bicicleta; Teixeiras (?) e ganhar uns troca--
dinhosJ fazendo trabalhos para os colegas. Dizia que t.i
nha aversão às teorias9 era ''pratico''p quando na reali--
dado praticava teoria.
Seu sonho é formar, casar (em Teixeira--"mexas") e ir
trabalhar nas propriedades (!) dos pais (Sr. Jogo GÓis
e Sra. olaria das Dores GÓis) .
No entanto, apesar de ser de aparência (sé; aparência)SÊ
ria sempre foi muito amigo, prestativo, bom de papo (f31
Fado) e fez um trio famoso com Ci.ça e Leo.

Ü

Endereço Rua 18, n9 436 38300 ltuiutaba - MG
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ROSÉ Amara DE AmEllH J(EÉ NASCIRENID GANDRA FETO
(zé Gandra)

Nativo, nascido no di.a em que todos os ].ares comemoram
o nascimento de Jesus Cristo, em 1959, sendo um presen--
te valiosíssimo de ''Papal Noel'' para Dê Nilee e o Sr.
Deusdedith .

Desde criança teve o interesse voltado para os espor--
tes, a caça e a pesca. Sua conduta até hoje é um exem--
plo9 sendo estudiosos responsável. e serio nos seus fitos

uln C ou R, nem ao menos mais de 4 B. Sempre gostou de e
xecutar suas tarefas da melhor forma possxve].. '
0 exporte que mais pratica anualmente e o levantamento
de peso) destacando--se sempre nas primeiras colocaçoes9
nos tor'netos em que participa.
Seu interesse pelo curso de Engenharia Florestal vem des
de cri.ançap pois sempre seguiu os conselhos do seu .'

pal- 9
que hoje e o responsável pe]o Setor de Si].vicultura do
Departamento de Engenharia F].orestal .

J(EE MAURO DE SOUZA ]HLBINO No dia 03/04/56, na cidade de Tocantins -- AIG, nascia es
ta peça rara. Iniciou seus estudos no gr'upo ''Ozanan Coe
Iho'' na mesma cidades muito levado) seu pai resolveu man
da--lo para Barbacena) para completar o segundo grau no
Colégio Abri.cola ''Diaulas Abriu''. Desde rapazinholcorte
jou varias garotas, porém sem levar a sério tais paque--

Na U.F.V., destacou--se pela sua maneira de se dirigir
aos amigos como: Perrujo, Morcego, Largados Figura)Creu
za etc
Distinguiu-se amplamente, lambem) pelo seu futebol9 pois
sempre íoi recluesitado para compor varias equipes da re
dondeza, no decorrer de campeonatos, durante esses 4 a--
nos de Universidade (77-80) .
Partira neste final de ano, deixando para sua paquera
predileta) sua maquina de calcular, pois não tem bica --

Poderá ser encontrado a partir de 81 em Tocantins ou por
este Pais afora a procura de emprego.

ras

el etae
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Nascido em Viçosa no dia 13 de setembro de 2958.
Estudou o primário no Gr'upo Escolar Cel. Ant6nio da Sil
va Ber'nardes. Fez o ginásio e o cientÍficonoColegio de
Viçosa, e o 39 ano no COLUNI .
Anualmente, além do curso de Agronomia é conceituadoprg
fessor da Escola Nor'mal Nossa Senhora do Calmo.
Sobressaiu desde cedol entre nos, pela responsabilidade
e caxzagem..
Teve vários apelidos: Balbinop zé Maurinho} mas seu apg
lido deveria ser ''PAU--PARA--TOI)A--OBRA'' , pois está. sempre
disposto a ajudar, e quebrar qualquer galho.
Amigo sinceros alegre e espirituoso tem sempre uma tira
da certas na hora certa.
Enfim9 ''com todo respeito'' , uma pessoa maravilhosa! que
merece toda admiração e respeito de quem a conhece

Endereço: Rua Álvaro Gouveia, 3(:D -- Viçosa -- NIC.

Endereço: Vila Sete Casas S/N -- Uni.versidade Federal de
Viçosa 36570 -- Viçosa -- MG.



J(EÉ ROBERTO RIBEIRO LIMA
(Zero)

Também atende por Zero ou Ze Bubu, mas não pergunte o
motivo .

A natureza materna, cheia de sua presenças o expulsou
no dia 03/03/55, da cidadezinha do Sul de Minas: Madre
de Deus de Minas. Se pretender conhee:--la, va logo,pois
poderá não encontra--la mais.
Muito vibrados com exporte e com o Curso de Educaçãlo FÍ
sicaJ no qual sacrificara sua vida. '
Teve várias expel'ienciasp passando por varias ci.dados,
param aos empurroesp Chegar ao Curso Superior. O dito
foi seminarista ate concluir o Curso de Filosofia. As
garotas o roubaram do seminário, passando a ser um exl-
mio paquerador e romântico) não deixando de lado o que
aprendeu antes .

Seus pais: Severino Meirelles Limo e Maré.a de Lourdes
Ribeiro tina. Como sofreram na criação dessa peste!. ..
Graças à formatura, livrado-nos deles mas o danado vai
deixar saudades! pelas suas manias e aprontaçoes.
O homem é terei.vel, as meninas que se cuidemp pois a :fe
r'a esta solta. '

Na foto, ele e o que está, montado.

JUNE FERREIRA MAIA

No dia 02 de março de 19591 no Rio de Janeiro, nasci-a
uma criança que recebeu o nome de Jure
Nasceu [á por acasos pois sua mãe queriauma fi].ha cano
ca! e elttão rumou para o Río de Janeiro.
Logo após o naseiinento, voltou para Viçosa, onde estudou
até formar-se
Muito espirituosa e alegre, notabilizou-se entre nÓs pg
las suas piadas ''engraçadÍss:finas" (leia-se: ''sem graça').
E também pelas ''inteiz''adas'' nos lanches .

A alega'i.a geral é quando Jure bebe ''ll11Ê.'' copinhos de vlà
nho. IVlamae, me acode! Não dá para agtlentaJ' o falatÓrio.
Sua frase predileta é: ''Na anual conjuntura
Amiga para todas as horas9 conquistou todos pela jovia-
lidades simpatia e oti.misto que transmite
Dei.xai'á saudades aos colegas que ficam.
Rua Papa Jogo XXl11, 97
36570 - Viçosa - MG

q

JÚLIO CASAR MORANID

(BrodÓsqui )

Nascido em 25- 02- 1958, an BrodÓsqui- SP
Concluiu o primar'io no Grupo Eseolai' Tiradentes. Fez o
ginasial e colegial no Colégio Estadual Cel. José Aleí-
xo da Silvo Passos .
Atualmentegcursa Engenharia e Tecnologia de Alimentos .
PaJ'ticípou de vál'ios Congressos e fez muitos cuz'sos o(-
traeui'riculares .

Endereço: Rua Floríano Peixoto, 848
BI.'odÓsquí - SP
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LÜ;IA MARIENE FARIA

O município de Estes;o de AraÚjo teve seu dia de glória
com o nascimento da pequenina LÚcia.
Esta menina de o]hos e cabe].os claros, rodoup rodou e
veio papal' em Viçosas onde moral tz''abelha como professo
ra e estuda.
Sempre muito tímida e quietas desde muito cedo chamou a
atenção do pessoal pelo seu modo de será tanto que reco
beu o apelido de Tristeza, na Universidade
Mas de tristeza pouco tem. É sempre muito alegre, anima
da para as festa.abas e no estudo e a própria mae da res
ponsabilidade. Não deixa nada esqueeido9 anda sempre em
dia com os deveresp e quando acontece nao ter condiçoes
de fazei' algo, nao da outra: Poe a boca no mundo e cho--

Essa monografia que Ihe arrancou rios de lágrimas. . .
No campo amorosos não tem miséría9 bate em professor da
U.F.V. Pretensiosa? Que é isso! Ela sabe das coisas...
Lúcia sel''ã sempre lembrada por nÓsp por sua senti.bíli.da
dep delicadeza e amizade.
Ela estafa sempre por per'to. Quem quiser ve-la,procure-
a neste endereço: Rua Artur Bernardes, 158 -- Casa 22 --
Viçosa -- 36570 -- 1K.

ra

LÓCIA M)BICO SUGUINmHITA
LUCÍLIA APARA:DA DA SALVA

Originou-se do Sr. Diogo Suguinoshita e Clara Suguinoshita es-
ta aberração da natureza: Luzinha P. O.(pura de origem. SÓ de
origan.. .) , aos 30/11/57 an Regista'o-SP. e que está anualmente
doidinha pra fazer um melhoramento genético e obter um Fll com
alto vigor híbrido. O .gS: marcador' são os olha.lhos fechadostmas
que enxergam longe. . .
Costuma dor'mir em todos os i.ntervalos de aulas, na hora do al-
moço e mesmo nas aulas. Realmente) ela tem uma quedinha pela
cama, sua fi.el companheira nas horas de tri.stezas e alegrias.
Assim, temos ein nosso meio ufeviano, amiga de todos e quer'ida
por todosp deixando marcas ein muitos corações .
Luzinha gosta de ler culturas Úteis e inúteis, bater papal nem
que seja furado, viajar, pri.ncipalmente durante as aulas,em aJ:
tos vôos, conhecer novas coi.sas e o seu fraco é a í'ilosofia ori
entala na esperança de transcender a burra.ce9 a i.gnorância9 os
pensamentos de baixo nivela que alias são suas principais vir--
rudes .

DaÍJ de 1977 a 80, conseguiu,não sabemos como, tirar o curso
de Agronomia e para canpletar sua doidice9 aprofundar--se, após
a graduação, em Sociologia Rural .
Lucü)ha fica feliz por qualquer coisa, e caso vote queira com--
provará procure--a ein: Caixa Postal 388 -- Rua Rui Prado de Men--
dança Jr, S/N - Boa Vista - 11900 - Registro - SP. - Tel.: 21-
i660

Nasceu no dia 16/11/56 eni Campos Gerais -- lüK;. Lourinhal
gorducha e muito espertar foi desde cedo o Xodó de lma
família numerosa.
Veio paz'a Viçosa an 19771 disposta a conseguir formar'-
se, o que se tornou uma fácil tarefa em virtude de seu
caráter decidido .
Tornou,-se querida entre nósJ pois tem sanpre uma opinião
segue"al o quem às vezesl conduzia a um debate ep na maigt
ria das vezes! à resolução de um problema.
Suas aventuras amorosas na U.F.V. despertou-nos sempre
gz'andes suspenses9 pois o casamento parecia uma conse
qüência Óbvia! mas acabava deixando sempre atrás de si
paixões arrebatadoras
Mui.to sociável, sempre andou pelos caJnpos ufevianosp an
agi'adáveis cona)anhiasp amigos que haviam sido conquist12
dos pela sua simpatia e sinceridade
Portadora de grandes planos pax'a o futuros pr'omete mui
to, deixandcF-nos a certeza de que serão realizados.
Deixai'á entre nós saudades...p mas quem quiser encontz'ã
la basta dar um pulinho até à Rua lg de Maio, 2471 an
Campos Geral.s - h611;.

&
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RIARGAREIE Nhnn

Para infelicidade geral da nação e futuramente para a
Comunidade Ufeviana, "apareceu" no dia 15 de outubro de
19541 a treteira extraterrena criatura hlargai'ete NÍmer,
vulgo ''Turca'' e ''lhã Rabib

Ficou famosa e ficam'á por muito tempo ainda as suas all-
danças not;ui'nas pelos butecos: Cabana, Troco, Seu Edigar)
Casarão) Rua Novas Segundinho1 2é Cometa, Sobres, Aero
porto e até mesmo no bai"zinco da Rodoviárias que ficava
aberto "apenas" 24 horas pol' dia, e, finalmente acabava
nos forros do D.C.E.s onde sempre ameaçadas ao som de um
violão, o famoso ''streep-teese''9 dizendo que faria por
completo no último semestre, e até hoje nunca o fez.
Era adepta do poligamismo. Em suas paíxoesp ela conse-
guiu cativar completamente: Mazzaropi9 Xexeca, Ron9 Fiy:
za ...l mas houve uma pela qual lutou muito e não canse
ruiu nada
Em um concurso realizado em sua cidades ficou inc].uzda
entre as ''lO mais''9 sabem por que? Ora, e simplesp se
existiam 10 ''senhoritos'' e, por coincíd:ncia9 todas da
família do Prefeito (seu pai)
Era com suas amigas9 algo semelhante a um cachorro itnão
rancõico'': onde uma estava, ela estava junto.
Apesar de seu ''curriculum vi.tae'' acima} :foi uma aplica-
da aluna do seu curso de nutrição.
Fica aqui o endereço de seu ''habitat
Rua Símio NÍmer, 1038 -- Fome 15-- 270
l\lacambau -- SP

LUIZ CARL(E MOTTA

Nascido a 13 de agosto de 1957, em são hl;ateus, filho de
Huno Morta e Lauri.ta Mortal veio para Viçosa eom ínten
ção de ser Agrónomo! mas Agronomi.a que é bom mesmo

Adora fotografia, ler, viajam'! praia ... Suaopiniao: dg
ve-se contrabalançeax' o estudo eom o divex'tímalto. Mui--
to estudo funde a cuco.
Parece que de uns tempos para ca começou sua coleçao de
xerox.
Ultimamente9 anda muito viajado9 e quando volta perde-se
ente'e trabalhosa provasp matérias atrasadas9 e aÍ é que
sua coleção vai aumentandop mas no fim sempre dá tudo cer

Aqui na UFVp especíalizoupse em ''cana''} tanto que certo
dia í'oi encontrados carregado por sua bicicleta, num ep
fado talo que até recebeu o apelido de ''vigorelli''p da
do por suas duas ''mui amigas'' mais chegadas.
Desde as calouradas de 76 ele se enroloude tal modo com
uma nativa, que sua formatura está aÍ, e até hoje sÓ
Deus sabe que Pleno isso vai tomar.
Quan quiser' saber o final desta história, procul'e-o em:
Rua Eurico fales, 80
29900 -- São Mateus - ES

to

LU]Z lIENRIQtE DE OLIVEIRA

Ç

q

A le de fevereiro de 1958, nasceu em Belo Hora.zonte o
primogénito de dona Concepção e Sr. nuca. Qual não foi
a sur'presa ao verem o pequeno pretinho.
Foi crescendo e durante seus estudos passou pelo Gz'upo
Escolar Major Américo Ferreiro Limar onde fez o pl''ima-
rio9 e pelo Colega- Estadual Governador M111ton Campos,
fazendo ginásio e eientÍ:fico. Até aqui. tudo bem.
Quando resolveu fazer seu Curso superiora foi pensam' lg
go em Viçosa. E foi aquela tr'isteza an casa. Como nao pg
dia ficam' sem identificaçao9 deranp-lhe o apelido de Chj:
ta. Mal saban os de casa que o Chita se deu bem eom as
pingas e bagunças9 logo nos prímeix'os dias de ealouro.
Fol."ma-se em Floresta e leva consigo muitas amízadesp sur
lidas durante o período an que esteve em Viçosa.
Endereço:
Rua dos CaJ"ijÓs, 106 - Apta 1301
30000 Horizonte - liK;



NAIR TEIXEIRA BARR(EO

Numa pequena cidade, chamada são Geraldo, (hK.) , Naif
Teixeira Barroso veio alega''ar o lar de Edgar peixeira
Barroco e Naif Vigente Barroso.
Menina travessas foi crescendo juntamente com seus i.de-
ais e veio parar em Viçosa.
Nasceu para ser nutricionista, pois tem a mais iJnportag
te Característica: é gente no sentido mais amplo da pa--
lavra. Sempre acompanhada dos li.vros9 tinha um trajeto
preferido: alojamento-refeitório-biblioteca. De segunda
a sexta--feira, fazia longas pesquisas em diversos li.-
vros9 poremp nos finais de semana nunca deixava de fa--
zer sua pesquisa preferida pelos barzinhosp cinemas
calçadao de Viçosa.
Apesar de os estudos ocuparem quase todo o seu tenlpogseg
pre sobrava uma horinha apos o almoço, para tiraruma se
nega. E como dormia. . .

Jamai.s será esquecida por todos com quem eonviveu9 pois
sempre soube Cativar e prese:rvar suas amizades.

PAUln AK:HNiO MATTIA

Filho de Paulo Maffia e Max'ia de Loui'des Carpas Mafflal
nasceu ai Viçosa, aos 1/08/55.
Conclui.u o cur'se pz"imaz''io no Grupo Coronel Antõnío da
Si.lva Bernal'des9 o curso ginasial na Escola Estadual Dr.
Rai.mundo Alves Torres e o Segundo GT'au no Coluna. PT'es
tou Vestibular em 1976, sendo aprovado al nigenhal'ía
Agronómica.
É conhecido, vulgarmente! entre os aiM-gos! por "Pingo"
Este apelido deve-se an razão de ele não colocar o piik"'
go na letr'a ''i.
Cotneçou sua cal'Feira universitãz'ia enroladas Como ele
mesmo. Indivíduo fanático pela Bahia, onde todo fim de
ano apronto rolo por láp é um cara que vive aper'tado9 e
sempre tem alguma coisa pax'a fazei'. Aos sábados e dom=in.

gos, ele só vai à praças depois das 23h. Ninguén sabe o
que ele ax'r'anjo a essas hor'as9 com poucas pessoas nas
I'UaS e
Apesar' de ser um eax'a que soir'e gozações dos amigos
muito querido por eles.

NÉVIT(W Ra)RIG[JB DA SILVA

Aos 25/02/551 a terra deu um tx'emor, anunciando a che92
da de um novo fetos repr'oduzido pelo casal9 Laurentinc
Roda'igues Ganga e Olinda dos Anjos Roda'ígues. Este bolc
de células vivas desenvolveu--se9 e tr'ansfor'mou-se numa

figux'a. F'oí mandado pal'a ser amestrado nas seguintes eá
colas: Ginásio Comercial Alvoradas Colégio Agrícola de
Rio Pombas onde foi balizado por Jogue. Com muito saca'li
fIoS.o9 este baixinho conseguiu ganhar uma vaga na U.F.
V., no cuz'se de Eng. de Agrimensura.
A vida boenúa e a bagunça fizeram eom gue ele fosse bastan--
te divulgador mail apesar de tudo9 eom seu futebol e o
seu soro'i-se amável, conseguiu conquistar todos que o cg
nhee eram .

Pal''a melhores iníoz'inaç8es9 escreva para o endereço:
Rua Bomjardim 70, Bai.rro São Bernardo
45960 - Madeiros Neto -- Bahia

e

e

Endereço: Rua Silviano Brandao, S/N Sao Geraldo -- MG



MARIA CRISTINA FERREIRA
(Tanajura)

Nasceu em Divinopolis9 Minasl e resolveu partir para onde nin--
guém a conheci.a. O evento que Ihe marcou o nome do jor'nalzinho da
UFV ocorreu, quando fazia o minguau de milho verdes e o tio Ihe
deu o resultado, que havi.a passado no vestibular9 foi um resulta
do se, mas ainda hoje os fetos do casarão estão marcados. Cristã
na é a mai.s viajada das ufevianas, pois conhece toda a América
Central dominando costumes e idiomas, e isso por causal nao ra--
ro, da gringomania, mas na passagem de í'ronceiras não podia dei--
xar de lembrar seu país natal, o Brasa.l.
Entre um romance e outro, Crês adquiriu bastante cultura, sem f.2
lar nos coz'açÕes que ficaram estraçalhados. Entre estudantes e
cozinheiros do Serviço Social da UFV, a disputa foi feias entre-
tanto o final foi o empate.
Dentre suas qualidades destaca--se a de ser conselheira sentimen--
tal, e dai existir no apartamento 031 o Cantinho da Amizade.
A Tanajura tinha dois passa-tempos: o primeiro era a cultura inE
til, ou seja, ler livros de bolso ou sabrina. A segunda, era o
buraco, lambem inútil mas no Currículo extra-curricular é o está
gio mais bem fei.tó, e com melhor resultado.
Nos cinco anos de vivência na 'scola9 a menina nutriu muitas saB
dades da terra natall e embora o amor tomasse conta delalnos qu2
tro cantos víamos lágrí.mas rolar dos seus olhos, muitas vezes.
Sua vida uni.versitãria foi das melhores. Nos intervalos de aulas,
sempre junta com os gringos e seu namorado e lambem o maninho.
Com isso, a QUI 101, foi sendo deixada de lado.
E íoi com seu jeito carinhoso e extrovertido que ela amarrou um
calouro da' Costa Ricas sem esquecer que antes desse passaram em
sua vida, baianos, mineiros9 paraíbanos9 capa.xabas e panamenhos.
Cristína vai deixar muita saudade para aqueles que a conheceram.
Felicidades no Brasil, Tanajura. Os Pierros que í'icarem e que com
certeza sentirão a falta de Cristina podem escrever pal.'a este eB
dereço: Rua Bahia9 1162 -- Bairro Sidil -- Divinópolis -- MG.

MAR:EA DE COELI VIEIRA DE AllÚNTARA
( Deceles )

Aos 4 dias do mes de junho, nasceu mais uma antense.Era
uma moreninha} gordinha e bonitinha, que veio trazer uma
grande alegria ao Sr. Alcãntara e D. Dorvina. Desenvol--
veu--se muito depressap e hoje sua vida é bem ocupada.
Trabalha durante o di-a e viaja todas as noites para estudar.
Apesar de toda essa infinidade de coisas que a Deceles tem
para fazer9 uma coisa e notável: a preocupação que ela
tem em estar sempre bem arr'umadinha, toda bonitinha. ..

Aparentemente9 a Deceles demonstra ser uma pessoa tran--
qUila e calma. Lembrem--se de que as "aparências enga-
nam
Um por'menor muito importante: ela adora dar aula para o
pre'primário. É dotada de uma grande sensibilidade e fo!
ça de vontade
Será uma excelente supervisora, caso nao abandone a car
Feira pelo aconchego de um doce lar9 ao lado de seu''mui
amado'' noivos para curtir a gostosa e saudável vida ca-
rioca .

hmR.m lnS GRAÇAS CARIXEO

Em 25 de maio das décadas de 1950? Dona Aparecida ouviu
pela primeira vez o choro da sua cabelo de lãgimportada
pela cegonha. Viveu em Abreus) uma grandiosa cidade do
interior das Minas Gerais. Por causa de forças maiores}
foi obrigada a deixar a ''Cidade Coração'' e vei-o para VI
çosa, com uma grande força de vontades visando (certos
objetivos futuros, e aqui esta a famosa bióloga Mana
das Graças Cardoso.
Possui uma grande qualidade: nao sabe fingir. Em Certas
ocasioes9 dada a sua timidez) í'ica tao coradinhapque rÊ
bebeu o nome típico de ''Pimentinha'
Com grande pesar de deixar essa mordomia) despede-se)
deixando seu endereço para seus colegas de escola e de
curso .

Endereço: Praça Bernardo Cardosop 101 -- 36.2(50 -- Abreus
Alto Rio Doce -- MG.
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MAR]A ID CAlaR) FONTES
(caca)

Conhecida coiro ''Caca'' , resolveu aparecer no mundos em
meados de .....p Viçosa foi sua ter'ra escolhida e para

completar o "mau gosto'' mora aqui até hoje
Morena, cabelos pretos--eurtosp olhos gi'andes e ''jabutic.ê
bois'' . Adora passar pela UFV com suas colegas Pica-Cou--
ves. Enquanto ''era'' estudantes o ponto da tarde era as--
sanado no CEEI onde corri.am fofocas e mai.s fofocas. Ho--
je, como estagiãria9 quase nao para na escola, pois re--
solveu conhecer novos lugares sem gastar um tostão (c(4
fada da escola) . Parece turca.
Adora estudará nesses momentos quase não a víamos. Traí
cava--se em casa e só aparecia, quando já estava com tu--
do na ponta da língua, e o pior que não sabia nada.
De C.D.F. í'oi promovida a C.D. ouros uma competição a--
pertadap mas o resultado íoi dado favorável a quem mer'EI
cia: ''Caca'

Curiosa ao extremo) sempre chega atrasada nas conversam
nunca deixando de dar opiniões que resultam em fofas mag
nificos . . .

Seu namoro já está dando ''bolor'', também pudera jã es-
tão se aproximando as bodas de ouro: Coitado do namora--

É uma atina companheira de viagem, de goles e de papos.
É uma pessoa "finíssima'
Endereço: Travessa Santa Rifa 78 -- 136570 - Viçosa - MG

Tela 891-2592

do !

MARCA ]n FÁTIMA

Esta é uma hi.stÓria de muito estudo e dedicação. Estamos
falando de Maz'ia de Pátina Somerlete Barbosa, a caçulí
nha de Dona Wi].árida Sonei,late Barbosa e do Sr. Gilber-
to Ba!'basal carínhosamaite chamada de "Fatinho'
Hn 1957, no di-a 03 de outubrol foi a cidade de Teófilo
Otoni bz'indada com a chegada dessa menininha de boche
chás rosadas e sorriso fácil.
Fazaido o Curso de Engw)harpa e Tecnologia de Alineattos,
destacou-se seno)re nos estudos) apesar' de sua freqüên
cia negativa às aulas. Sacrificava alguma pal'te do seu
tampo por uma "rodada"l pelas barzi-nhos da cidades sap-
pre ban disposta.
Possuidora de um humor fora de série, estava sempre r:íE
dop meano nas horas não muito boas pax'a ela.
Deixai'á saudades e muitas lembranças entre aqueles que
com ela convívei'am, por ser uma companheira multo lealp
honesta e sincei'a .

Endez'eç o :
Rua Berilo, 61
Bairro das Acácias
Te.8filo- Otoni -- l«l;

MAR:tA ID CAlilK) IE FREIRAS
(Paraíso)

Em 1976 ela ingressou na IJníversidade Federal de Viço--
saj escolhendo o cux'se de Letras) para sua formação su--
perzor.
O seu ar de menina ingenua escondia a sagacidade de sua
inteligências logo demonstrada à medida que o tempo paâ
sova. Gentilp sempre foi solidária.
Sua simpatia deriva do lugar de onde veio! o famoso Pa-
raiso9 na zona rural de Viçosa.
Não é o ''Lost Paradise'', de John Milton, mas garantoque
tem singelas histórias para contar.Se não acredi.tam)pe=
guntem à Mana do Calmo ''Paraíso'' , de quem todos gosta--
mos .

Esperamos que nao se esqueça de nósl que a queremos mui
to feliz.
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N{ARIA RUTH LEAL SOUZA

RIARIA OLfVIA VIEIRA

Na cidade de Colatinal Espírito Santo, no dia 28 de novembro(por
motivos éticos o ano não poderá ser citado) nasceu uma garoti-
nhap pertencente ã fada.1ia Vieira, morenissíma e quem desde teg:
ra idade já fazia as maiores travessuras.
Seus pais preocupados com seu futuro! enter'nadam-na no ''Esposa
r'io Ufevi.ano''. E assim chegou até nÓs a Mana OIÍvia.
A Ol:avia tor'nou-se uma figui'a marcante! durante os qua'b'o anos
passados na Universidade por causa do seu génio alegre, feste4:
ró e amável. Suas histórias são únicas e longas, e se :fossem
ai'quivadasp todos os seus acontecimentos, jamais conseguiriam
ser contados em poucas palavras.
Amante das festas, noitadas an forrÓs9 cervejada e tudomaisp a
Olivía tem uma capacidade incrível de transformam' cada minuto
de sua vida em acontecimentos longos, floreados pela grande
fertilidade de sua imaginação e de um colori.do todo especial}
que somente ela sabe dal'.
Fu'bufa matemática com tendências a PÓs--(;raduação em Computação 9
a morena tor'nou--se o orgulho dos Vieíras.
Sua vida académica foi. das mais atribuladas. Conseguiul durait--
te todo esse tempos uníz' o Útil ao agradável! pois pai'tícipou
ativamente de vál'ios acontece.mentor universitários, sem deixai'
de lado a sua MatenÚ.fica.
Apesar' de ela estar nos deixandop sua figura jamais será esqui
cidal e certamente deixai'á muitas saudades an todos aqueles que
tiveram o privilégio de conhece-la.
Endel'eço: Rua Cel. Etíene Dessaune! 195 -- Bairro de Lourdes

29000 -- Vitória -- ES

Vulgo ''Romãlzinha'' 9 muito conhecida nas bocas. Capixaba
metida a carioca. Adora algazarras tem uma risada esca=
dalosa9 parecendo um cachorrinho tossindo .
Veio para Viçosa, há cinco anosl com grandes esperanças
de ser ''alguém''9 mas oh! decepção) se conseguiu ser nu-
tricionista .

Vive tomando porte de guaraná! mas anda com uma durma
quentes isto antes de arrumar um namorado que para conp-
pensar9 também adora uns goles.
Adorava dar longos passeios a pép mas hoje em dias é o
que ela menos faze poi.s tem pouco tempo, que é gasto n2
morando .

Cabelos vermelhosp sardenta) quase mata os mocinhos do
coração, quando passa com seu andar ondulante (parece cg

Adora dar suas ''mandadinhas''} mas é fácil dobra-la. Ap.g
regida aos extremos. Quando se fala em lx'abalho, é a prl
meiga voluntária a apresentar--se
Nos estudos é um desgasbe9 pois adora dar suas dormida--
nhas) de dez minutos9 e jamais acorda. Os professores
correm dela, pois é uma frequentadora assídua do depa)'-'
lamento. Gosta de um bate papos mesmo nas horas impró-
prias .
É uma barra atura--la.
Endereço : Rua Senador Nlesquital 35
29300 -- Cachoeira do' ltapemirim -- ES - Fone: 522--6040

bra )r

MAR]A DO CARMO .DE OLIVEllU
(A Gavetei.ra)

Muito expansivas sorridente e sempre disposta a ajudar
os outros e a participar de qualquer acontece.mentor Ma--
ría do CarmoJ ''vulgo Maríana'', por ser natural de Mana
na9 e o que se pode Chamar de ''pau--pra--toda-obra''
Vindo) então, de Mariana) uma das tradicionais cidades
históricas mineiras, trouxe consigo a ].onda antiga dos
Gaveteiros'

Transferida para a UFV em 1978, veio brilhar em nosso
meio com desempenho satisfatório, espírito de coopera
çao e esbanjando alegria. Com ela nao existem barrei--
ras, quando se trata de comunicação: Ela vai chegando
Como quem nao quer nada e da seu recado.
Muito conhecida por todos, pri-ncipalmente pelos ''grin-
gos'' , aos (duais dedica sincera amizade. Vai deixar sau-
dades e será lembrada pela famosa gargalhada a presta --
çao) que e também escandalosa.

Endereço Rua Frei Durmo, 66 35420 -- Mariana MG
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MARY DE LASALETE CARNEIRO PEREIRA NAIR KIYOMI SHIGUETA

Vulgo Dourados, nascida an bib(»as de Minas Gerais (l»Ê
vidente Bernardes) ainda criaxlça paJ.'tiu para a progres
dista cidade de Dourados (h6). Chegou a Viçosa no ano
de 1976, disposta a estudará mas chegando aqui, mui-ta
coisa aconteceu. A barreira mais difícil de vencer foi
um estudante da Civil9 e o canudo vei.o sem ela vencer.
Além disso lembrar-se nas 24b do dia de um antigo nam(»
Fado que foi embora9 el an lugar'' de bieieletap deixou de
lembrança um baralho que foi a causal dentre outl'as co.i
sas, de seu atraso no curso. Esta amarrada na QUI 1019
mas a campeã do baralho promete vencer essa batalha.
A dita jamais será esquecida! pois adorou o sistema de
sÓ usar Saia. destacando-se das outras.
Será que é um charme da aluna? Dentre outras manias ela
também tem a de não comer arroz e feijão, coisa que nao
esqueceremos .
Caso alguan venha sentir sua faltam basta escrever para:
Rua Rio Brilhante, 852
Jardim Água Boa
79800 - Dourados -- MS

Naif Kiyomi Shigueta nasceu na cidade de Sao Paulo. De--
senhista inatas distrai--se nas aulas fazendo carical:u -
ras dos professores .
'E um amor de menina", e que o digam suas amigas e pro--
fessores, quando a provocam.
É muito fácil aproximar--se dela, mas e mais fácil ai.nda
sair de pertos poisa quando esta nervosa, fala sem pa--
rar e chora tanto club provoca enchentes.
E um horror, quando fica afobada e quer falar depressa)
pois no seu Português não hã diferença entre ''o'' femini
no e '' a'' masculino .

Caxiona nao perde um livro, mas na hora das festas se e
quipa com a máquina fotográí'ica, e fica procurando fla--
grantes9 e como nao poderia fugir a regra das nutrido--
mistas) apronta a maior bagunça9 porque não se decide
pelo copo ou pelos retratosp saindo uma vez ou outra um
retrato '' tonto'

MARISE VALADARES DE PAULA

'»

Esta ilustr'e personagem veio. ao mundos não sei se foi
por descuido ou de caso pensado.
''Especíme rara'' da família, de conceito 4 em física, cop:
tudo mui.to vai.dose.
Sanpre será lanbrada com eal''anho e saudadesp saudades da
pessoa mai'avilhosa que él saudades da vida de luta nos
estudos9 saudades da amizade que aqui ix'á deixai'.
Tanto Viçosa quanto a Universidades fora'Ós e barzinhos
aguas'dax"ão seu rega'osso.
Paz'a quan quiser vê-la algum dia! bastam'á dar um puli-
nho a Cai'atinja.
Endereço: Rua Doutor Maninho, 8

353(X) - Caratinga
Endereço: Estrada do Pespego, 3788 - ltaquera - são Pau

lo Capital -- 082C)O -- Tel: 205--7368.



PAU]D DA SILVO IDPES

Aos 28/04/1934, nasciam no povoado de Sao rosé do Triun
fo (Fund;o) , o menino Pauta da Salva Lopes, filho de fa
tília humildes porem de bons princípios.
Iniciou o curso pr:imário em Cajuri--MG, demonstrando ser)
desde cedo9 um menino dedieado9 inteligentes expansivo
e com grande nobreza de espírito. Todavi.a9 as circuns
tancias nao Ihe foram pródigas, e por isso teve de abafe
donas os estudos9 para ajudar seu paio nas lutas da la--
voura9 trabalhando com enxadas como bola--fria.
Aos 17 anosl trocou a enxada pela máquina de sapatei-ro,
profissão que ainda hoje exercem orgulhosamente. A par--
tir de i965, passa a dedicar uma par'te de seu tempo co--
mo funcionário publico. Voltou mais tarde a estudarpcon
cluindol por meio de exames supletivos9 o le e 2e grau.
Em 1976, ingressou na UFV, e conseguiu equi.libras--se co
mo estudantes comissário de menores9 porteiro e sapatei

Hoje, aos 47 anos, pai de nove filhos, sapateiro, e o
primeiro no Brasil a graduar--se em Engenharia Flores--
tala com estas peculiaridades.
Continua fir'me em suas ideias nobres de sempre ser util
à Pãtriap em escala cada vez maiorp compreendendo desde
logo que sÓ Ihe seria possível tor.nar seus desígnios re
ais, buscando suba:ódios na educação. Se os seus amigos
quiserem encontra--lo, o endereço é: Rua Álvaro Gouveia,
125 - Viçosa - IUK;. Na foto está reunida toda sua famí-
lia por ocasião de suas "Bodas de Prata". 26/06/79.

ro

PAULO MAGNO GABETO MARTINEZ

Filho de uma fama.lia numerosas tendo nove ir'maos9 sendo
7 mulheres e 2 homens, cujos progenitores são o Sr. Pau
lho Mastins Gonçalves e Sra. Myriame Gabeto Marfins Gon
çalves .

Nasceu essa figuram aos berrosp acordando todo mundogna
calada da noite do dia nove de maio de 1958.
Conhecido como Paulinho9 Gabeto ou Gabetinho gosta das
coisas muito bem explicadas) com todas as minÚcias9 e
não aceita um papos sem chegar as suas explicações fi--

Fez ate o curso cientifico em Muriael onde nasceu} sen-
do bem sucedido em todos os anos. Chegou a Viçosano ano
de 1976, para fazer o Coluna, sendo feliz neste eno ves
tubular, ingressando na U.F.V. em 19'77, para fazero cur
se de Agronomia9 que esta concluindo eom um bom êxito.
Em matérias de garotas, tem uma boa experiências poisa
chegando a Viçosas começou um namoro muito sé:rio com a
filha de um pastora que deixou marcas profundas no seu
coraç ao .

naus

PAtJln CBAP lmRGAN AMBRÓS10

(Fíapo, Paulett, .. .)
Gerado em Cachoeira do ltapemü'im, em 09/22/i959, e des
pendente de família humilde e um dos integrantes da fa-
mosa república ''ANZ)L''. Desconhecedor de palavr6rio, é
metido a primo de Roberto Carlos. Porque gosta de 'lpieo
lé de leite desnatado'' concluiu o curso de Tecn8logo em
Laticinios ! nesta Universidade.
E dono de uma apaixoníte aguda por um limãozinho pinga-
dop de olhos azuis9 com quem assumirá eompl"omissos numfuturo breve
Apesar' de ser muito brincalhão! não bebe muito, porque
sua mesada se evapora nos telefotiemasl mas sempre levoua serio o seu curso.
Como bom eapíxaba que é, esta de bi'aços abertos para re
cebê lo, na Avenida Jones dos Santos Neves, númel'ol 49.



RAIMUNID PEREIRA IM SILVO FILHO
PAUIS ROBERTD C(ETA NOBRE

Natural de Ponte Nova, onde nasceu) ha 23 anos, no dia
Z6/01/57, já é conhecido dos nativoslha vários anos,vi:
to que tomou pau em alguns vestibulares9 e foi lambem 2
luno do COLUNI .
Esta afinidade eom os estudantes Ihe deu um extremo eo--
nhecimento de todos da UFVI principalmente das meninas
que o procuram para namorar. Porém, com raradiplomacia9
ele evitou a todas9 para nao ferir alguma que não tenha
sido escolhida. Esta sua diplomacia também é conhecidiÊ
cima em Ponte Nova, onde ainda não escolheu aquela que
será a mae dos seus filhos .
Aqui em Viçosa, optou pelo curso de Tecnólogo em Latia.i
dos) e pretendem assim que formado, ir para o norte do
Brasil exercer suas atividades profissionais. Mas en-
quanto nao vai para a região Amazoniea) poderá ser en-
contrado em sua cidade natal, onde tem um relacionainen--
to extenso com todos} e onde fera o máximo prazer em r'S
caber seus colegas da UFV, na sua casa.
É filho do Si'. Raimundo Peneira da Salva e de Da Mana
de Freiras Teixeiras } e reside na Av .Dr . José Vieira hlax'fins
n9 5533 -- Apto 301. Tanto aqui em Viçosa como la aten--
de pelo carinhoso apelido de Mundim ou Cueca.

PAUIS RÉGIS S. MAIA Para alegria geral da fama.lia Costa Nobres chegou o pj"l
mei-ro filho Paulo Roberto, aos 30 dias de janeiro de
1955. Desde criança muito calado) procura sempre usar a
cabeça .
Assim, em Mirabela (sua terra natal) iniciou seus estu-
dos. Filho de agricultor, completou logo cedo sua inti--
midade com as Ciencias Agráriasp curvando o Ginasial e
o Colegial, no colégio Agrícola "Antõnio Versiani AthaX
de'', em Montes Claros) onde enfrentou sete anos de in -
ternato .

Apor tal dose de internato) foi trabalhar, o quefez com
eficiência e dedicação. Mas teria ainda que usar mais a
sua cabeça, e sentindo esta necessidade) ingressou em
1977 no curso de Graduação em Zootecnia da UFV, onde al
dançou também, com eficiência e dedicação, destaque no
desempenho de suas atividades escolares. Muito respons.2
vel e dedicado) exerceu o cargo de monitor em ires dis--
ciplinas consecutivas : Química Analítica Aplicada, Bio--
química e Zootecnia ll.
Di-screto, Calmo e tranquilo companheiro, continuara u--
sendo sua cabeça) para o bem--estar de todos.

No dia 21/02/54, para a felicidade do casal José e Ana
Maias nasceu em Passos,IK;, o Paulinho.
Iniciou os seus estudos an 1961 e em 1977 ingressou na
UFVp demonstz'ando sempre muita jovialidades demonstraia-
do per'manentemente bom humor, e soube encantar os mais
indiferentes. Tem a faculdade de monopolizar uma convir
sal durante horas9 san que nenhum dos ouvi.ntes revelem
fadigas
Desde cl"lança apresentava uma fisionomia cheia de expreg
iões nobres e um mi.sto de calma e serem.dade.
Aqui em Viçosa! não deixou de lado seu talento de paqu9
radorl não dando folga às nativas e Pica--Couves, poremp
com uma delas se viu rejeitados pois Ihe faltou o 'tA{Sti.
Sua frustração: ser de estatura bai.xa.
Seu maior sonho: ser SecrebaJ''io da Agricultura do Estado
de Mato Grosso do Sul .
Pai'a os amigos que desejarem encontra-lo, seu endereço
é: Av. dos Estados, 284 - Jardim dos Estados

Campo Grande - MS

Ü



REGIDA ABRIA QUINTÃO LAMA

RANY MARIA TÂNIOS ' NÊlmR

(Japa)
Em um mes de dezembro qualquer, de UJn ano Qualquer (de--
pois de Crista) , em uma fazenda qualquer, de uma cidade
qualquer) nasceu REGINA.
Esclarecemos, para que saibam que esta criatura que agg
ra vive entre nos) nao veio de um planeta qualquer.
Apesar de ser diferente, ela nasceu entre pessoas nor-
mais, pois é filha do Sr. Aboli.o de Paula Larga e D. Ma--

ria Quintao Lana.
Mesmo nao possuindo dotes sobrenaturaisl tentou implan
tar em Porto Firme (sua terra natal), grandes culturas,
baseadas numa agricultura primitiva .

Como não conseguiu ate agora decifrar o solo duramente
pisados pretende aprofundar--se para chegar até as rai.--

Em Viçosas conseguiu realizar grandes proezas: andar em
Companhia de Milene9 bater todos os reeords em ''FORAL''
e ainda não perder um sÓ. final de semana nos barzinhos
da Cidade
Como e uma pessoa muito apressadas deixa aqui ''Papá.da
mente'' o seu endereços esperando9 porém9 que as visitas
que receber sej am demoradas.

zes

Nascida em Viçosas nativa de coraçãop mora na longa.nqua
Jatai em Golas .

Possui um montão de amigos! adora uma bagunça ep princl
palmentep uns bons goles, aliás, ela chega a perder noj.
tes e mais noites de sono por uma bebi.da.
Coitada! há pouco tanpo9 curtia uma louca paixão pelo
nosso ''querido''...p mas graças a Deus que tudo isto já.
passou.
Nutrieionista de vocação e eoraçaol veio pal'a Viçosa
cheia de esperanças e saio depois de quatro longos anos9
triste (pois ela não quer deixar a Perereca) porém, fe-
liz com as amizades que fez.
É uma companheira de qual'to maravilhosa, sempre dispos-
ta a nos ajudam'! desde que não esteja de ''pileque'', é
IÓgj.co .

Adora dor'mip9 e sempre perdeu aulas por causa disso9 e
não era somente por isso. Leitosa assídua de ''Sabrina''
i'Júlia'' ou ''Bianea'; deixava de fazer qualquer coisa pg:
ra ficar lendo9 no entantop se apaz'ecoa um convi.te, lá.
ia elas afinal de contas9 o ''Buteco'' a estava esperando.
Endereço: Rua Sete de Setembrop 88 - Jataz - Golas.

REINALID DE PAULA FERREIRA

Nasceu em Pedro Leopoldo, a 26 de novanbro de 1958.
Desde cedo9 mosto'ou ser um rapaz muito inteligentes e
por isso foi exportado de sua terra natal, para mostrar
suas hábil i.dades na Cidade Universitária.
No primar'iop saiu-se muito bemp mas dizem as nÚ.s IJ.nguas
que e porque sua mae era Coordenadora do gz'upo.
No ginasial e eientÍfieo9 Conseguiu vegetar muito bem eJ
desde então, mostrou ser um estudante muito CDFp o que
Ihe gal'anuiu o apelido de ''Caxião''
F)n 19771 passou no vestibulax', optando pelo cuz'se de A:-
gronom:ia. Durante esses 4 anos de graduação, ca!'acteri
zou-se por ser um estudante consexvadop! não pondo an ri.ê
co seu curso de Agronomial por nenhuma reivindicação es
tudantil .

Em i980, fará parte do rol dos Agrónomos de asfalto, e
segundo ele, continuai'á a cal'Feira académica fazendo
pós-graduação em Fitotecni.a9 dedicando e ao melhor'ámen
to de soja.

Endereço : Rua Profê Angina, 18

36570 -- Viçosa - MG.
Bairro de Lourdes
Tel: 891--2820.
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RENATD ASSIM CARVALHO
( Blê)

RENATD SANtANNA Fll.HO

Vulgo "Blê" (Renamo e seus IEllUÇ Capa), nasceu no di'a
26 de janeiro de 1959) para a alegria de Samuel Lopes de
Carvalho e Cé:lia Assis Carvalho.
Cursou em Aimorés9 sua cidade natal, desde o grupo ate
o ginasial. No inicio do científico (1974), veio para
Viçosa. Em 1976, fez o Coluni(Colégio Universitário) e
em i977 passou no vestibular para Agronomia. Sempre foi
um otimo alunos prometendo assim total exito na proas

Sempre gostou de lidar com o sexo oposto) neste particu
lar, sempre foi enrolados causando sempre problemas por
onde passava. Apesar disso, gostava de ser ''certinho'' em

outros aspectos: não gostava que dissessem alguma pala--
vra na mesa que pudesse í'emir--lhe o apetites pois ti--
nha mania de capricho etc
Durante as aulas, nao apreciava que o incomodassemJ por
quanto cocei.lava na maioria delas.
Bastante ativo9 gostava de partia.par de tudo: festa--
nuas, viagens, barzinhos etc. Desde menino) deixou sua
marca em cada atividade, e certamente ficará na saudade
de muitos e principalmente muitas, aqui em Viçosa.

sao

SanttAnna Filho, Renamo - Ente de Alimentosp nasceu a
05/07/58 em Viçosa, boinas Gerais.
Em 1963, acompanhou sua faJnilia aos EUA onde seupai foi
iniciar estudos de pos--graduação9 passando la a sua in--
rangia. A volta ao Brasíl caracterizou--se por uma fase
de adaptação9 reiniciando o curso primario} mudando--se
para a Vila Gianetti onde passou a adolescencia.
Quando curvava o Último ano do ginásio, mudou novamen --
te, estabelecendo--se no anual endereço ( rua Francisco ATa

chado, ng 64). A turma daquele ano do colégio de Viçosa

e festas sociais .

Alas houve um momento que surgiu entre eles uma nova ori
entaçao de vida! o que definiu os seus r'amos na juventu
de. Foi fundado aos três dias de março de 1975 o Grupo
de Gente Jovem, o qual ficou conhecido por GGJ. Cursou
ainda o Colegio Universo.farto, antes de ingressar na UFV
em 1977, prestando serviço militar no mesmo ano. De for
mação humana.tãria} Conheceu de perto os problemas

'='
econo

mimos e sociais e) levado pela sua bondades Caracteriza
a sua vivelacia com um profícuo trabalho pela justiça e
paz na comunidade

RICARDO MIGUEL PENCHEL FILHO

Sob a Lua Nova de Touro, em 19551 nasceu Ricardo, emTeg
silo Otoni. nas Minas Gerais. . .
AÍ foram lançadas as sementes que ger'mínaram em seu es--
pirítol buscando sempre a liberdade e o verdadeiro signo
ficado da vidas medi.ante procura de sua essência pelo
viver de cada dia da vida.
Seu impulso para associações hax'moniosas no meio rural
o leva a conduzir as coisas com luta e compaixaop no sep:
tido de uma união consigo mesmo e eom os demais sez'es do
Universo .

Endereço: Rua Bárbara Heliodora, 59 - Loux'des
30000 -- Belo Horizonte - A©



R(EAN]A DA SILVA DUARTE

RITA DE OLIVEIRA
INSANA VA RGAS DE OLIVEIRA

Bananeira de Teofilo Otoni) começou a fazer o curso de
Química em Belo Horizonte, mas o cheirinho de Viçosa era
mais forte, e acabou :ficando aqui.
Veio cair no Alojamento Feminino, que é o destino de tg
da ufeviana casamenteira. Coitadas de suas colegas de
quarto, pois ela e muito nervosas briga por tudo e por
coisa alguma, tem um ci.ume doentio de suas coisas e di--
fàcilmente perdoa. É incrível, apesar de tantos ''defei-
tos'' vive rodeada de amigos. Adora ''mandar'' , e fica uma
fera quando ninguém liga pra ela.
Estudo, palavra não cogitadaJ por(quanto e trocado tran-
quilamente por leitura inuteis (Sabrina, JÚlia, Branca,
Fotonovelas etc. . .) é leitura assídua.
Anualmente, nao gosta muito de badalaçÕes} mas jã foi
boémia. Dizem que naJnoradO não breca) mas este brecou
Ela já estava de cabelos brancos de tanto rondar a lida
de} procurando alguém, e acabou encontrando--o em Teõ-
filo Otoni. Fez igual piorra} rodoul rodou, paracairno
mesmo ponto.

Filha de Sebasti.ao Juvenal de Oliveira e Conceíçãlo Gon--
çalves de Oliveira, nasceu em Senhora de O].uveira) l\4i--
nas Gerais .

Veio para Viçosa em 1977, e concorreu ao vestibular em
78, classificando--se no curso de Tecnologo em Cooperati
vismo .

Passou, então, a morar no alojamento apto. 05,onde es
ta ate hoje.
Sem muitas dificuldades nos estudos) pois apenas o ''Com
puxador'' Ihe deu ''dor de cabeça'
Bastante tagarela e alegre, ela sempre soube conquistar
a amizade de todos) principalmente no apartamento.
E raro ficar em casa nos fins--de--semana e estudar a noi
te. Esta sempre em uma :festinha, um'churrasco e em uma
turma de amigos. . . e gosta muito de viajar.
Sai.ndo daqui! ela vai deixar saudades com todos que a co
nheceram e souberam gostar dela.

Por descuido da natureza, no dia 31 de janeiro de 1959,
nasci-a aquela que viria revolucionar a pacata vida do
casal Adely e Lubélia.
Apos anos de estudo em Alegres na terra natal,resolveu,
num ato de extrema coragem9 prestar vestibular de Nutre
çao na Universo.dado Federal de Viçosa.
Esta ilustre personagem influenciou muita gente, no de-
correr de seus 4 anos em Viçosa. Entre as maternas, ex--

tra-curriculares realizadas aqui9 temosp por exemplo bar
zinhos! forros e grandes amizades. Porem, depois de taB
tas peripecias Viçosenses encontrou enfim o seu prznci--
pe encantado e nele se ''amarrou'
Depois de tanta labutam chega ao fim de sua
Carreira em Viçosa.
Sempre será lembrada com carinho e saudadesJ principal--
mente pela parte niponica.
Recebera amigos e amigas de braços abertos na sua Íman--
sao

grandiosa

Endereço: Praça são Sebastião, 119 -- 36470
de Oliveira -- RIG. -- Tel : 3.t .

Senhora Endereço: Rua Marechal Floriano, 67 295(X)
ES

Alegre Endereço Rua Gabriel Passosl 121 -- Bairro de Fato.ma
398(X) -- Tel;silo Otoni RIG. Tel: 521-5187.



TERllSINIH FEIENA DOIENICI IDH:RTO

ROSETHÉRE DE OLIVEIRA FAGUNDES
(Robe)

Gax'ota alegre, descontrazdap sempre pronta para o que
der e vier ( e se for para uns goles, logodáo g!'ito de
guerras .

Rosé vem de Oul'o Preto, onde nasceu no dia 13 de junho
de 1957P sendo filha de: Raimundo Alvares Fagundes e GS
Falda Max'ia de O. Fagundes.
Notempode Colégio, Rose eraconhecidacomo a Índia, isto
por causa de um de seus numerosos fãsp que vivia a seus
pés pedindo e implorando um sÓ de seus maravilhosos olha

Mas cose com seu jeito mail'oiro não quis nem saber. Pe-
gou suas coisas9 deu um ''até mais'' para Ouro Preto e eis
que chega em Viçosa para ai'rebentar com os corações ufg
pianos .

Entrou para o curso de Pedagogias deu conta do recado e
jã é até Supervisora em Ponte Nova. Essa menina vai lon

Rose vai dei.xax" muitas saudades. E para os mais exalta-
dosJ aqui fica seu endeJ'eço: Rua Blilton Campos! 153 A
Saramenh;a - 35&(X) - Ouz'o Preto - bK;.

res
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No dia ll de setembro de 19..., em Viçosa--MG, o lar do
casal José: Domenici e de Dê Consuelo estava entesta com

a chegada de uma garotinha loira e de olhos azuis9 para
fazer companhia à sua irmã.
Desde cedo mostrou seu grande interesse pelos livrosgcQ
meçando logo a ir para a escola. Estudou na Escola Esta
dual ''Cel Antõnio da Silvo Ber,nardes'' e na Escola Esta--
dual "Edmundo Lins", da 4g série primaria, e ate se tor
nar professoras estudou no Colegio Nor'mal N. S. do Car--

Muito jovem ainda, enamorou--se de um nativo e com ele
se casou9 e como fruto deste enlace resultaram três ma-
ravilhas e razão de muitas alegrias que tem,e ai estão:
Ricardo, Cristiano e a Consuelo, que, juntos, completam
a família feliz de Mouro Roberto e Teresinha.
Ingressou na U.F.V. para realizar um grande sonho, o de
Completar os seus estudos. Aluna aplicada e estudiosa ,
dedicou--se com muita garra ao curso de Pedagogia.Agora,
como ja conquistou o seu ideal, saí reli.z, à procura de
outros estudos .

mo

THEREZINHA DE LISIEtX CASTÃO VIEIRA DO VALLE

A cidade Visconde do Río Branco pode consideram'
Ihosa e feliz por ter Como filha uma pessoamaravilhosaJ
delicadas amável, ext3'emamente humana ep acima de tudo 9
amiga .
Essa figura incrível, que hoje mora em Viçosa, é casada
e mãe de três filhos adoráveis .
Therezinha! apesar de ter sido criada nos velhos moldes
tradicionais rigorosos das velhas Minas Gerais9 pode ser
considerada um exemplo da mulher moder'nap que vaí à lu-
ta. Hoje, além de cuidar da casa (que segundo ela, não é
fácil), do marido (que adora), dos filhos (é a "SUPER
MÀE") ainda trabalha como professora e estuda Pedagogia,
a noite
Em salas é a figura da deseontraçao. Nas horas mais pe-
ríquitantes! lã vai Therezínha abrindo a bocal pai'a fa-
lai' algo, Choramingando tanto quem que não dei.xa nem mes
mo o professor sério. E como rimos...
Nós9 suas companheiras de estudos e longos bate-papos?
esperamos que voc: seja muito feliz aÍ fora. Mais do que
na.nguein} doce merece

Endereço: Praça Jogo da Costa Dias, 46 Apto 22 naif
ro Clélia Ber'nardes -- Viçosa - l\4G.
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:lSUNEO }mSHINO
ULISSES IAVID in SILVA

VALDIR DE CICCO

Tsuneo nasceu na chuvosa manhã de 18/12/1954, em ltapetininga,
SP) e contam os presentes que ele viu a chuva e disse: ''impreg
sionante !

Estava já precocemente preocupado com a Phytophthora, que cam--
peava no batatal .

Os responsáveis por este prematurissimo engenheiro.-agronomo ío
ram o Sr. fliroshi e Dona Natsu Hoshino, que sempre o trataram
a pao'de lo e batatinha, para que ele conseguisse sobreviver 4
anos em Viçosas conforme já estava previsto desde prismas eras
E isso ele conseguiu com galhardia) sempre ajudado pela onipre
sente (na sua vida) batatinha e muita cerveja pai'a acompanha --

Do seu ''ç1lrriculum vitae'' constam coisas incríveis comoJ por
exemplos a invenção da lg má(quina de carimbar batatinha, que
ele nos apresentou em congresso no Renatues Bar em 1977. E nes
ta ânsia de ir sempre mais longe que os outros em tudo que:fa4
acabou exagerandop foi. à Colombia e voltou enamoradogporém vol
tou a Viçosas e9 di.straido, es(lueceu--a la. Mas diz que voltara
para busca-la, i.ndo depois os dois plantar batata em ltapetí -
ninfa, no que teta amplo sucesso, temos certeza todos nos que
tivemos a alegria de com ele privara nestes 4 anos de Viçosa,
e sabemos que muito mais que líçoes de agricultura oTsuneo deu
e continuara dando lições de amizade e de vi.da. Pode ser encon
tudo em ltapetininga-SP -- Rua Fernando Prestes, 911 - 18200
Tel : 711--370.

la

No dia 10 de janeiro de 1958, Cachoeira do ltapemirim e todo o
Brasil foram sacudidos por um tremendo terremoto. Era a chega-
da de um bebé Chorão que resolveraJn apelidar de Uli.ases David
da Salva. Seus pais levaram--no para batizar9 mas o padre Ihe a
conselhou a voltarem depois de 2 meses, para ter certeza que
nao estava batizando um outro ser que não fosse da especie Ho--
g2 ggp+ens .
A cidade passou por um grave probll.ema. Como se livrar daquilo?
Uns diziam ser produto da geração espontânea. O tempo foi. pas--
sendo e o IMUNDO bebé foi crescendo, e nao se encontravam solu
çao pra o problema.
Em 19761 veio a solução para o povo cachoeirense. Com a poliu
ca de e)q)ortação} resolveram exportar lambem o ''Jovem Imundo'' ,
e Viçosa foi agraciada com tamanho presente. Chegando a Viço--
sa, foi logo cognominado de ''Capixaba Pela--Saco'
Inimigo natural de livros e aposta.Ihasp í'oi possui.dor de um in
vejãvel arquivo de marretas, sendo por isso eleito pelos cole--
gas ''Marreteiro do século'' . Recebeu o titulo de membro vi.rali--
ci.o da ''comissão de perseguição aos calouros'' , sendo, por isso
olhado com simpatia pelos opressores e combatido pelos libe-
rais. Passou 4 anos sonhando com uma pos--graduação que Ihe aca
bou eseapulindo das maosp mas em Compensação conseguiu uma na--
uva que ameniza seus dias de solidão na Perereca.
Espera amigos para tomar um cafezinho e bater um papo! matando
as saudades na rua Samuel Levy ng 160 -- Caehoeiro do ltapemi--
rim -- ES .

Vindo de uma terra poluída e movimentada, Paulistano em pes-
soal Valdirp mais conhecido nas quebradas como ''JCg;ir-iêg='' , filho
de um casal mal'avilhoso! Osmar e EmÍlia.
Era um garoto muito p:i.rracento e calmo, na apai'ena.a9 cresceu
do mesmo jeitíiiho! veio para Viçosa "Perereca" em 76, com intuj:
to de ser um engenheiro í'lorestal9 conhecendo a Gerusa e9 nes
te mesmo anos acabaram ficando noivosl e não a dei.xa em paz ate

Possui outras virtudesp porém de GOI..E é que mais gosta. flora em
uma repúbli.ea em que seus amigos adoram uma farras e também uns
bons goles, e tem sempre de aconlpanhá em uma saideira. Mas

quando está no auge da bebedeiras haja apr'ontaç;o? pois ate c.â
deii'a jã quis cax'regar de ''Club'', não se falando dos ''Canos''que
dava na Cabana e na Discotecas ah! Discotecas se voc:l falasse
Adorava dar' suas está.eadillhas por' estas cidadezinhas! ao l.'odor
de Viçosas e não dispensava culturas inultilzssimas como: PlaZI
boys Ele&Ela9 Homem e Penthouse...
Seu final de semana era sagrado para um futebol ou então rogai'
uma sinuquiitha, acompanhada de uma ''cervejosa'' que devem'ia sel,
muito gostosa.
Sua república era um senhor ''Cassino'', e a caixetinha era mfa
livel} mesmo ''acarretado'' de provas .
Vive sempre em I'odes de muitos amigos e adoi'a eonsezvá
ra não ficarem tão desconsoladosp eis o seu andei'eço:
Rua Tenente Coronel Soam'es Neiva9 90 -- Bai.l.'l'o Vi.la Ari.candura
são Paulo - Capital - Fine: 296 - 9670

hoje/



VANDERLEI MARINHA

Em 22/08/57, nascia na cidade de Franca -- SP, por descui.
do e acidente de seus pais Caetano e D.a Nenê, o pimpolho
Vanderlei. Desde pequeno, mostrou gz.ande í.nteresse pela
naturezas matando passai"anhos e derrubando árvores9 e
talvez, por isso, tenha si.do participante do Grupo Alfa
de Ecologia.
Foi em sua vida de acadêinico de agromé (Agronomia e mé)
grande freqtlentador de festas, em que, geralmente,no dia
seguintes era convidado a replantar o jardím9 depor.s de
Poial' sobre ele
E)n Altamiras ficou conhecido pela alcunha de ''Sereia do
Alto Xingu'
Anual morador da republica ''Para:Íso de Morfeu''9continua
dando vexamesl fazendo-se passar por milionário da lote
ria! numa série de bonecos, onde sempre termina fazendo
discursos com :finalidades pol=Íticas .

Apesar' de tudo! ; muito querido por todos os ami.gos, e
sua Casa estai'à ã disposição deles.
Endereço: Rua Felisbíno de Limar 2042

14400 -- Franca - SP

VERÁ BITTENCOURT DE COUSA
( A Mestiça Charmosa )

tá pelos idos de 1956, num sábado de dezembro, a fam;lia
Bittencourt recebia ein seu sei.o a última ''Papinha do tâ
cho'' a moreninha fofinha .
Nascida no antigo ''Campus''da anual Universidades jã es-
tava predestinada a será no futuros mais um elemento da
U.F.V. E nesse meio cresceu e desenvolveu-se! tr'ansfor-
mando--se num autentico exemplar' do tipo racial brasile2.
rol ou sejam mistura de indiop português e negro.
Altar morenas olhos de azeviche) cabelo de pari.9 traços
firmess é um verdadeiro colzrio para os olhos daqueles
que rea]mente apreciam a graça e be].eza da mulher bus.i
leira.
Senti,mental9 charmosa! muito prendada9 é dotada de uma
encantadora simplicidade. Seu grande admir'odor é um pr2
fessor de Filologia9 que descobriu ser ela sua ppímap e
está todo "desminlingtlido" eom esse fato.
É uma das alunas do Curso de Letrasp que será sanpre leia!
brada com carinho .

Endereço: Av. Santa Rifa, 546
36570 -- Vi,çosa - hC

VAlnlVINA APARECIDA MALAQlnAS

Foí nos bons tempos do m:s de junho que a Val nasceu.
lã an Uberlândia pai"a alegrar o lar de seus pais Eupípgdes e Mana.
Ficou bastante tempo por lal e um dia resolveu vír pr'eg
tar vestibulal' em Viçosa, e para dedicar-se a pr'es erva,-
çao do ambiente) optou par Engenharia F]oresta]..
E em 1976, tornou-se uma das alunas da U.F.V. aqui fez
muitos alnigos9 participou do Coral da U.F.V., e também
dos trabalhos evangéli.coso na Igreja Presbiteriana de
Viçosa .

Quanto a seus arroz'es, alguma paixão secreta existe
Quan será?

Se voc: tiver.' saudades e quísel' escrevem' ou telefonar..
eis o endereço:
Rua Papa Jogo Paulo 1, 70 -- Fine 234 -- 2917
Uberlãndía - IK;
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VOltEI CLARA MARTINS

( T«suão)

VllDRINA ANGÉLICA Z:mATo
(vitõ)

É o homem que vale um "fustão"! Nascido em 23 de novembro de
1949, em Quirinópolis Golas, filho de Beraldo Clara hlartins
e Josina Borgas de Jesus, agricultor"es por tradição. Fez o prl
melro grau no seu próprio Estados o segundo grau em Uberlândia
MG, local de significativas mudanças em sua vida. Terminando o
segundo grau e por motivos finaneeirosp paralisou os estudos
por quatro anos, ocasião em que dedicou seu tempos trabalhando
para o INPS - Instituto Nacional de Previdência Social - Agen
cia Uberlãndia--MG. Nada maus por(!ue ali também veio trabalhar
um dia uma jovem muito especial para ele. Resultado: Os seus co
raçoes se uniram no mesmo proposito: o amor. Elas Elizete Mo--
reli'a Marfins, nascida de família simples e honradas natural
de Uberlandia--J\«l;. Ha três anost premiou--lhes Deus, por enquan--
to, com o primeiro fi.Iho, Wolmey Clara Moleira, que é a ale--
aria de sua casa, o companheiro que incentiva, e par causa de--
le trabalham com mais entusiasmo.
Com a melhoria financeira dos pais) Volmeil aliasp ''Tustao''prg
novou seus propósitos de adquirir conhecimentos tecnic(n., para
garantir e ampliar a sua condição de agricultor. Transferiu-se
para Viçosa--MG9 preparou--se e ingressou em nossa valorosa Uni--
versidadel a qual se caractel'iza por nao dar oportuna.dade à prÊ
guzça .

Consi.dera--se muito grato a Deus, bem como a seus pl'ofessores e
colegas, que o ajudaram a vencer mais esta etapa da sua vida.
Encontra à disposição dos amigos na Av. Brasil, 333 - Quirinó-
polis -- Golas.

Filha do Sr. cláudio e SI'g LuÍza9 esta preciosidade que
aqui se vê9 é neta de italianos9 de quan herdou mintas
particu[arídades9 prineipa].mente no que se refere à cora
pois em certas si.tuaçÕes fica tão vermelha Como pimentão
maduro .

É originária de Piedade de Ponte Nova -- la;.
De um senso religioso incomparável, dedo.ca-se ao tuba;--
Iho vieentinop pal''ticipando como secretál'iap da Com'e-
rência Vicenti-na Santo Tomas de Aquillo, da U.F.V. e uma
das razões de toda esta dedicação e um grande amora que
nasceu de um dos membros da referida comer:ncia9 mas
não teve muito sucesso. . .

Menina muito aplicada em seus estudos9 foi sem muitos a
tropelos que conseguiu formal'-se an Pedagogia.
Uma eterna amante da naturezas aÍ aparece rodeada de flo
resl quando não se vê rodeada de amigos e irmãos. são,
no total, 7 irmãos, pelos quais é apaixonada, bem cg
mo pela vovó Angélica.
Endereço: Fazenda Carrego da Onça

35375 - Piedade de Ponte Nova - bn

BANDA GoMES

Nasceu em agosto, mes do desgosto.
Mora ein Teixeix'as9 é o que diz. falas vá fazer--lhe uma vâ.
sitinhap e verás que seu canto é pax'a lá de Bagdá...
Na UFV passou 4(quatro) anos de lutam mas valeu a pena!
poi.s fez muitas amizades.
Tristeza quando bate à sua porta nao tem entradas pois e
uma pessoa alegre, espontânea e cheia de vida.
Se quer conhece--la mais de pertos a fím de bater' um bom
papos siga a entrada de Ponte Nova! el na pi'imeira cidg
de, dê uma parada, indo a Rua Jogo AntÕnio Medina, 356
Teixeiras9 que ela vos receberá eom imenso prazer9 pois
tudo se resumiu numa só palavra: ''amizade''! conquistada
em seus estudos na UFV.
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IfEL]NG:lDN OLIVEIRA SOARES
U

j Conhecido vulgaxlnente como Heliiiho! o vulgar,malte e re-
al, pois é Conhecido an todos os meios9 desde os mai.s
altos escalões até os mais suspeitos e tenebrosos bax''zi
nhos .

Veio ao mundo no dia 12 de dezembro de 1958, para a ale
aria de toda a famÍli.a do sp. Híldebrando Soam'es da Sil
veira e Alise Oliveira Soares, suas cinco irmãs e também
das gax'ocas de Aímorés e dos l.'apazes de Aimorésp quem .â
pesar de ser um condor"rente a mais e forte! o receberam9
encontr'ando nele uma amizade legal .

Bom de bola e bom na escola, fez um curso desde o prima
rio, e até o término de sua car'reis'a estudantil9 sempre
se destacou entre os primeiJ.'os.
O fraco de sua vida são as mulher'es9 ou melhora as gang
tas) mas quando está com suas namoradas9 não gosta de
sez' incomodados pois geralmente esta dor'mando .

WILSON DE CASTRA JÚNIOR
(MÃO...DE-VACA)

Data de nascimento: 12 de abril de 1958
Local: Eugenópolis -- MG
Estudos primários e secundário em Juiz de Fora -- MG:
-- Gr'upo Escolar Juscelino Kubistchek de Olivei.ra
- Colégio de Aplicação Jogo XXlll
-- Colégio dos Jesuítas
Graduação em Engenharia e Tecnologia de Alimentos , UFV/1980
P.S.: o ''de vaca'' é o barrigudo de Óculos,com espeto na
mão, na foto acima.
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SALADA GERAL

O Clube de Formandos de Dezembro/80 é «Inüaçáo», mas na realidade é a
inn.ação de outros clubes passados (os famosos remanescentes). Tem gente do
«Escorpiã.o», «Virakopos», «Cinqüenta.o» e até do remoto «Furacão»

Na verdade, os formandos do clube «Inü.ação» sáo cargas e produtos preco-
ces e prematuros deste clube, alguns «CDFs» e uns «CDAls» que entraram na
U.F.V., a partir de 1977.

O Clube «Inflação» atuou no que pode. Fez algumas coisas boas, houve
maior concientizaçáo social do pessoal, poisjá somos de uma fase mais recente,
em que o pensar esf ZÍberatws.

Deixaremos e sentiremos saudades dos bons e maus tempos passados em
Viçosa, de suas <«repúblicas» e <«pensões» estudantis, bonecos e farras, de seus 5
climas diários.

Saudades, sentiremos. Voltar aqui já é outro papo.

M
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