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"Sempre juntos-.
Mas, é preciso que nos separemos.
Cada um segue um caminho
A procura do sucesso,
Da realização pessoal.
E quando isso acontecer,
Se preciso for, ria ou chore.
Faça o que seu coração mandar.
Não se esconda,
Por que náo há nada a se escxmder.
E se você for embora,
Leve o que xfooê realmente é,
Mas não esqueça de deixar
Em cada um de nós um pouco de você.
Porque sentiremos muito
Muito a sua falta.."



tIPoS QUE ÉkI$TEM EM QtJAbQUER REPUBLICA
Dwcubra cõÓ quem você está morando

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

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

PO RRA-LOUCA - Chega depoisÇ
das 2h da madrugada e nunca está
com a chave. Leva a namorada para
a república e pede para Q amigo
dormir na sala. Na véspera de
provas dos colegas. resolve
organizar uma festa.



ATÉ BREVE VIÇOSA!
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UFV: TEUS FORMANDOS SE DESPEDEM

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

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

'A gota cai na planta. cai no solo, cai na prova e todo mundo erra.
Cuidado com a GOTA D'AGUA!"(Prol. MATOZINHO)

"Estamos pensando juntos?"(Prof ZE GERALDO - contrariando a Fkica)

'Quem tiver a procuração do... para assinar a lista de presença.

favor entregar no final da aula." (Idem)

'Fulano. tudo cristalino?... Então Pcamos assim, tá OK?"(Idem)

'Abunda-sejovem!"(Prof. MOACIR)

'Nof'agir dos ovos... Te mostro o caminho das pedras."(Prof ZÉ LUAS)

"0 HiperpRano..."(Prol. HE"R"ENO)
"Eu nunca se dei bem com essa ntatéria"(Prol. ARTÊlülO)

"Veja bem... tá? Em geral não se pode generalizar" (Prof LEAC]R)

"Aluno NON entende, copia. E isso cai no prova"(Prol'. ZOARD)

"0 pobreza da ceóla tá no corte longinat do croroprasto."(Prof. HELVEC]O)

"Meu pai plantou ultt pé de alho, e ete cresceu. cresceu, cresceu.. ."(Prol. HELIO)

'Favor entregar a ponta do meu dedo."(Prof. DENIZARD)

"Esse quadro tá muito altos"(Prol. PA UIINHO)

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

"Jovem. se você quer ser pro$ssional,

como ê que me entrega uttl relatório nessas condições?" aderi)

"0 que nós precisamos é de pro$ssionais competentes"(Prof. T!=TUO RARA)

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

"Choveu!"

(Seu Zé - porteiro do alojamento Pós quando era Mina mulher ao telefone)

"Ete mandou dizer que não tá..." (Idem)

Gente!!! (Prof. Renamo Feio)

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS

Aos CDFs pelos cadenlinhos.

A quem inventou o xerox.

.As carretas.

Aos baixíssimos aluguéis.

Às moradias de primeira categoria.

Aos õnibus com má)cimo conforto.

Ao pomar e à horta, pelosjantares de Jim-de-semana.

Aos alimentos das aulas práticas.

Ao silêncio e excesso de mesas na Biblioteca.

- Ao refeitório, pelos copos. talheres, obturações novas e pela $ta.

- .A queda caroninha!!!

- À banca de jornais pelas notícias "grátis".

. À mesada que sempre chegava. .. três dias depois.

- Ao bordo, engov e todos os outros.

- Aos guardinhas pelo auxílio no assalto ao pomar.

- Ao respeito dos colegas dos alojamentos, bem cano a individualidade nestes.
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AGRADECIMENTOS

AOS NOSSOS PAIS

'' Vossos.olhos não são vossos.alhos. São os.alhos e as
.pthas da ânsia da vida por si mesma. Vêm atraxlés de vós,
mas não de vós. E embora vivctm convosco. não vos
pertencem, podeis otltorgar-lhes vosso amor, mas não
vossos pensamentos, porque eles têm setas próprios
pensamentos.
Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas
almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis
visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser
como eles, mas não procuraisjazê-los como vós, porque cl
vida não anda para trás e não se demora com os dias
passados. Vós sois os arcos dos quais vossos.$1hos são
arremessados como.Pechas vivas.''

PAVILHÃO DE AULAS

AOS MESTRES
Gibran Khalil Gíbran

Àqueles que nos transmitiram seus conhecimentos e
experiências pro$ssionais e de vida; àqueles que nos
guiaram para além das teorias, das.$tos(idas e das
técnicas; àqueles queforam verdadeiros mestres,
expressamos os nossos sinceros agradecimentos e a nossa
amizade. Nossa compreensão aos somentes pr(lfessores e
àqueles que, com seus problemas, nãojoram nem
professores, mas também passaram por nós. A todos nosso
respeito, nosso aÚéto.''

f
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AOS COLEGAS

''Não tenho, dentro de mim, o núcleo pequeno e duro. uma
estátua comptetamenteformada, real e autêntica,
permanente e $xa: ser pessoa intplica um processo
dinâmico. Em otltras palavras, se você me conheceu ontem,
porltlxor, não vá pensar ql,te é a mesmct pessoa que esta
encontrando hoje. Experimentei mais da vida, encontrei
mais coisas nas pessoas que amo, sofri e supliquei e estou
diferente.Porlttxor não nte atribtla ttm ''valor médio'', $xo
e irrevogável, portanto estou atento o tempo todo,
aproveitando cada oportunidade de meu dia a
dia.Aproxime-se de mim, então, com um sentido de quem se
pergunta a meu respeito, estude meu rosto, mão e voz,
procurando sinais de mudança: pois é certo que MUDEI I''

AOS AUSENTES

"Se sualalta diz de um silêncio qtle cruza a ttossa vida
é porque sua existência nos é essencial.
Onde quer que estejas, tu serás sempre uma estrela, com
brilho eterno
Que tudo de bom que o tempo não nos permitiu partilhar.
seja um motivo para continuctrmos nossajornada.
Um dia haveremos de nos encontrar outra vez,
enquanto trilhamos esta viagem que nunca terá.Êm.''

A DEUS

'' Quando amamos e acreditamos do fundo de nossa alma
em algo, nos sentimos maisfortes que o mundo, e somos
tomados de uma serenidade que vem da certeza de que
nada poderá vencer nossajé. Estaforça estraYtha.ftu com
que sempre tomemos a decisão certa, na hora excita e,
quando atingimos nosso objetivo, Pcamos surpresos com a
nossa própria capacidade. ''

Paulo Coelho



HOMENAGEADOS DOS CURSOS

ADMINB'l'RAÇÃO
Antânio de Figueixedo Vieira
Nana Rosa da Silveim Cunha

Afonso Augusto T. F. C. Limo

José Caem Bohnenbemer
Gustavo de Souza Veríssimo

Átéh (Za Satzdade

ENGENHARIA CIVIL MATEMÁTICA
llitcia Mana do Calmo Assunção
Claüoe Feres GcKizaga
JoiBe Antõnio Feres

.4uh da Satz(Za(!e

José Maça Mooeim Dias
Júlio César Lama Neves

,4uh dt} Stztzda(Ze

Derby J. Hentiques da Silvo

AGRONOMIA
Lauto Contido Couto

ENGENHARIA DE AGRIMENSURA
Valéiia Aroeim Bmga Duarte Fernira
José Claudio Tules

Aub da Sàuda(!e
Antânio Santana Fermz

Paulo Tadeu de Almeida Campos
MEDICINA VETERINÁRIA

Eliane Viana da Costa e Silvo
Marco Autélio Fermira Inpes

4u&i (üz Saudade
BIOI.OGIA ENGENHARIA DE ALIMENTOS José laicio dos Santos

Alexandm Fiancisco da Salva
Gisele lesse Del Giudice
Maresia Cynti Forte Pontes

Vigente de Paula Lelis
Paulo Cesar Stringheta

Áüb (Za Scuzdczde

NUTRIÇÃO
Raquel MaNDes Diniz
Ana Íris Mandes Coelho

Áuh da SaudadeÁu&z (Za Salzdade
Paulo De Marco Júnior
Cartas Frankl Spetber

José Antânio Marquês Pereim
Raquel Monteiro Cordeiro de Azeredo

CIÊNCIAS ECONÓMICAS Hélio Garcia Leite
Haroldo Nogueira de Parva

,4üh da Saudcz(!e

ENGENHARIA FLORESTAL
PEDAGOGIA

Newton Paulo Bueno
Orçando Monteixo da Silvo

Auh (la Saxixlade

Biy Tahd
.4u&z (!a Satlda(!e

Abro Rodrigues Neves
NSiCA

José Cardos Costa

QUÜwcA
Geoige Henrique Kling de Morais
Sidrõnia lvone de Baços Stull
liíçia melena de Oliveim Santos

Aüh da Saudade
Edilton de Souza Banellos

ECONOMIA DOMÉSTICA
José Mana Alvos da Silva

Mana José Samartine de Queiroz
Nilza Mana Pinto Fontes

.4üüz da Sanidade

Ademir Ricart Alvos
Expedito Alvos Pinheiro

,4uh (!a batida(!e
Emesto von Rückert

EDUCAÇÃO NSICA
Jogo Cardos Bouzas Marina
Domingos da Sirva Valente

.4üüz (Za Stztidade
Adalbeüo Rigueim Viana

ENGENHARIA AGRÍCOLA

Ana Lídia Coutinho Galvão INFORMÁTICA
Mana Natividade Duarte Calil
laiiz Autélio Rangi
rosé laiiz Bmga

.'luh (!a Satzdade

TECNól.OGO EM LATICÍNIOS
Célia laícia de Incas Fortes Fernim
Nélio Jmé de Andmde

,4tih da ScEtzdade
Marais Vinícius Alvim Andmde Cláudio Furtado S(feres

Francisco de Assim Carvalho Pinto
Lamantino Pinto de Mimnda

Áuüz (!a Slzzz(Za(!e

LETRAS
Mana Clistina Pimentel Campos
Mana caída Femandes Guelfi

,4ub (ia Saudade
Matildes Demétdo dos Santos

Aloízio Soam Fermim
José Maum da Silvo Diogo

Áüh (Za Sbzzdade

ZOOTECNIA

Nelson Femandes Maciel Mana lgnez Leão
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NÃO DÁ PRA ESQUECER.

J
l

Onde tudo começou. Descer a pé? Nunca! 11 O inMvel ntão

Subindo a ianpa. O amado P.V.A. A bib[ioteca. "Cheia (b ]ivxos"
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O DIA-A-DIA

O lazer. A ''alinha" do R.U

13AR 13E ARI A
$

As 2:, 31, 41, 53, 61 .culturais. Quem já usou??? Os intervalos

14



FICARÃO NA SAUDADE.

Aos enconüos de sábado de manhã. O direito de estudar. As

A vida em idade. O diploma

15





111 111 !!! 111

Hoje partimos, JÚ saudaKxs de tudo que aqui vivemos e de todos que aqui conhecemos-.
lpH rl,! ! ! !(B.

De agora em diante, os caminhos se ramificam cada vez mais, como artérias que, saindo do coração, vão se dividindo em veias, capilmes.- A UFV é
o coração. Os vasos, n(usos destinos. Nós somos o sangue, sangue a circular por todo o Brasil, dando-Uie forças para crescer cada vez mais.

F'lca aqui, em cada sala de aula, an cada mamado, em cada alojamento, em cada recanto da escola, um pedaço de nós. Fica aqui uma lembrança
inesquecível

Porém, onde quer que estejamos, estaremm sempre ligados uns 8Kn outros pelo valor mais importante que daqui levamos: A AMIZADE.



COMISSÃO DE FORMATURA
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'Cada um que passa
em nossa vida

passa sozinho,
pois cada pessoa é única

e nenhuma substitui
outra.

Cada um que passa
em nossa vida

passa sozinho,
m.as nao vai só,

nem nos deixa só,

leva um pouco
de nós mesmos,
deixa um pouco

de si mesa a.

Há os que levaram
muito, mas Tlão há os

que não deixaram atada.
Esta é a maior

responsabilidade de
nossa vida e a prova
e\vidente de que duas

almas não se encontram

por acaso. . . "

SUBCOMISSÃO DE EVENTOS SUBCOMISSÃO DE DIVULGAÇÃO

SUBCOMISSÃO DE mFA E LOTO SUBCOMISSÃO DE ÀLBUME
CONVITE SIMPLES

19



AGRO-MUSA LOS GmNGOS

''O ser humano é o mais complexo, o mais
variado e o mais inesperado dentre todos os

seres do universo conhecido.
Relacionar-se com ete, lidar com ete,
haver-se com ete é, por isso, a mais

emocionante das aventuras.
Em nenhuma OI,ttra asstlmimos tantos riscos

de nos envolver, de nos deixar seduzir,
arrastar, dominctr, encantar.

J.A.Gaiarsa

DINOSSA UROS
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KARLA DE ANDRADE SILAME
(Kaká, Karlífera, Salame, Karlinha)
03/01

Com seu olhar superior, um possante dois em um e
trocando o dia pela noite é que ela clKgou em Viçosa.
Parecia um imã, pois era lande a suja capacidade de
atrair pregos e coisas do gênero. Dama da Noite, só se
tomava alguém após as baladas do meio-dia, quando «a
obrigada a levantar para almoçar. Faze ngime era uma
constante em sua vida e junto a este sempre vinha uma
matrícula nas aulas de ginástica, com uma protnessa de
desta vez ir até o fim. Muito amiga do Leão e também de
celebridades como a Nataska, nunca perdeu uma festa,
estando sempre batendo o seu ponto habitual; costumava
no seu caminho de volta à casa, para nas esquinas e
chorar as mágoas ou, muitas vezes, espiava até atingir o
colchão da sala pam fazer isto; o int«essante é que nem
ela mesma conseguia explicar o porquê de tantas
lamúrias.Certo dia foi expulsa da TRENO, com todos os
seus peitençes embrulhados em uma üouxa devidamente
animada. Motivo - ciúmes,já que ela não desnudava do
üio inseparável da administração. Vê-la de mau humor
era raro, isso acontecia somente quando precisava pegar
no cademo para dar uma lidinha de meia hora amos das
provas. Possuía uma Raso que todos os dias repetia pam
suas companheiras de república: "Gente perdi-.Que ódio
quando isto acentue!" Seus namorados sempn tinham
um ponto em comum... eram confiisos; até que encontrou
um cara sério, caladão, super atarefado e ativo, que só
não conseguiu coloca-la nos eixos porque Caçou tanpo.
Karlinha, acabou a mamata e você vai ter que acordar
cedo ! Toda sorte do mundo.

EDIMllSON DE OLIVEIRA LIMA
(Ed)
02/01

PÕ cara, qual él?-. Jovem "ixperto" que vem das
montanhas de Nova Friburgo falando carioquês,
desembarcou em Viçosa para ver como seria a vida nas
montanhas de Minas. Foi por puro uso de logística que
ele escolheu en&entar mais montanhas e ter que viver nas
agitações do Rio de Janeiro. Aqui desembarcou de mala e
Guia e sem casa para morar. Como quem tem boca vai à
Romã, ou melhor, à luta, o "Ed", depois de pedir abrigo
aos transeuntes,acabou encontrando um conterrâneo
Friburguense que Ihe deu acolhida e um quarto na
República Anarquia. Para quem não sabe é aquela da
RuaN.S.das Graças, que sempre deu as mais badaladas e
barulhentas Sestas do pedaço, que até a polícia(de
'capa") do batalhão mais próximo não deixava de

comparecer sem ser convidado.
Na pequena cidade universitária ojóvem aprendeu logo

o "mineirês" sua primeira língua estrangeira, com a qual
aprendeu a gostar da cidade. "õ trem sõ! Este lugar é bão
di mais da conta!"-. dizia o Ed, que começava uma vida
de sucesso na city. No início era um rapaz acanhado, mas
!ogo 6oi conquistando sus primeiras vitórias no campo
político, festivo e amoroso. Seu currículo
inclui:"representante máximo dos estudantes de
Administração", primeiro lugar na Nico Lopes de 92,
vários aceites de estágios e vários namoros recusados por
ele,para o bem da Janice. E, ainda, fteqüenta curso de
inglês e espanhol, afora todas as ousas línguas que
aprendeu na cosmopolita cidade de Viçosa, que inclui o
mineirêz local, várias outras línguas Caladas e bejjadas
por ele:manranhês, portunhês, ubaê$ baianês,
pontenovês,etc e, não nos esqueçamos do rocês falado na
zona rural de minas.

Parabéns e Sucesso cara. Dos seus amigos Elízio e
Teca

BACHARÉIS EM ADMINISTRAÇÃO

AMAUR] FEL]CíSSIMO BEZERRA
(Bezerm, Naco)
13/09

utisüeito 6ez novo vestibular, conseguindo ser aprovado
em administração. No meio do curso foi premiado com a
chegada da sua filhinha Jéssica, que é a única que
consegue por ãun à sua braveza. Apesar de todos os
acontecimentos na vida deste ilustre vascaíno, ele
conseguiu concluir seus estudos, e é com lande
admimção e carinho que nós Ihe desçamos muito

Num dia qualquer de 1961, nascia em Viçosa, para
alegria da mãe e calvície do pai, Amauri que, como todo
garoto ajuizado, vivia sua vida escolar da sala de aula
para a sala do Diretor, quando não passava uma semana
expulso da escola, em razão do mau computamento. Foi
aí que seu pai não suportando mais as sua ptoesas,
resolveu anmÜar um trabalho pam ele. O dono da
fàmlácia onde ele começou a trabalhar disse a seu pai que
dão teria como paga-lo, uma vez que o estabelnimento
estava apenas começando sua atividades. A situação em
tão cave que o pai dele disse ao proprietário: -o senhor
não me entendeu. Eu quero saber quanto eu tenho que Ihe
pagar para este rapaz ficar aí pelo menos umas quatros
horta do dia.
Gozador enlaçado, como todo bom mineiro, Amauri

adora conta seus casos, tendo sempre uma anedota em
wu repertório. Um de seus divertimentos é imita os
outros ou por apelidos neles. Se você tem um cacoete,
fuja dele. Bom companheiro, tudo para ele émotivo de
bêsta e churrasco, e vai logo pedindo "bota música pra
toca porque com a música eu como mais", mais se vocês
sentirem um mau cheiro no ar, ele vai logo avisando: "eu
não üu nada". Apeou de tudo ele até que é boa gente,
sempre quis Guisar a Universidade e, em 1988, já casado,
iniciou seu curso de Ciências Económica. Não dando por

Endaeço:
Rua Jogo Anastácio, 5 1
Chácara do Parva
Sete Lagoas MG
CEP: 3S.700.000 Fode: (03 1) 92 1-4256

Endereço:
Rua PK6eito BaíTique, 9S/A
Viçou MG
CEP: 36.570.000 Fine; (031) 89 1.2528

Endereço:
Nova Friburgo RJ



MARIA VIRGíNIA DE CASTRO
(Virghinha, Miss Soninho)
28/03

Eis que chega em Viçosa uma menina "espere",
acostumada com ares cariocas e as praias ensolaradas e
depma-se com a "Perereca", onde as estações do ano se
altaam num mesmo dia, afêtando sua alegria "irritante".
Pois bem, Virgínia chega para encantar a todos com sua
bondade e prestatividade, além de conselheira.Menina
calmamas que sabe ficar nervosa e daí sai de baixo,pois
se toma um perigolAcostumada a domiir bastante,há
quem diga ter sido picada pelo mosquito TSÉ-TSÉ,desde
então prefere ficar mais na horizontal que na
vertical.Adepta ao «tudo de última horaperambulavã
sempre pela biblioteca atrás de xerox dos colegas,para
então faz« os famigerados(provas,trabalhos). Ela sempn
dizia:"eu quero ser pari"IEm se tratando da aula de
Relações Humanas nem se Ealaexercitava as relações do
trabalho assistindo no alojamento a novela Sinhá Moça.
Frequentadora assídua do Leão onde, junto com suas
amigas, observava a todos num simples olhar.E foi num
dessa olhares que veio a detecta seu amado habitante
das selvas(Silvícola)com quem pretende ainda ir
conhecer a Europa. Como moradora de república aa um
caos, amante dos chinelos alheios, camisolas de
bolinhas,meias fiiradas e touquinha de domtir. Mas é
também menina religiosa,confiante no plano de Deus em
sua vidadedicando-se muito à vida esphitual. Viçosa
sem dúvida perdoa uma lande pessoa,e nos novos
caminhos que ela erá trilhar deixará muito üotte a marca
do que é: simplnmente a iluminada. VirgíniaIAmamos
muito você.tenha cuidado com a nova vida e sucesso.E o
que Ihe desçamos,com carinho,Sílvio,AnnaMarta e
Denise.Você,sim,é que vale ouro l

PAUIS AMAURY DA SILVA
(Cadiinhos Dourados, "Moço dos Discos Voadores")
05/12LUAS ROBERTO DE ANDRADE

(Mauricinho, Lulu, Luluzinho)
09/07

MAURICIO ARAUJO CALDEIRA
(Tieü)
31M5 Uma lande cidade (]e Minas, que você não vai

aicontrar no mapa, ltamarati de Minas, deu origem a um
loura de cabelos longos. Após concluir o primeiro pau, a
cidade não podendo mais mm ele, resolve enterná-lo num
colégio apícola em Rio Pomba, onde 6oi obrigado a
concluir o curso de Técnico em Aaopecuádo. Ainda não
satisfeito resolve ampliar ainda . mais os seus
calhecimentos, vindo assim pamr em Viçosa, tentar a
carmim de Exeaitivo no Curso de Administração. Como
a C«)pelativa eslava em falta de diretores, bate 6oi
escollúdd pam diretor-secretário da C00PASUL onde
se dedicou com bmwm. Durante todo este tempo entre
uma crise e outm, ele nuiKa perdeu seus iiünesses pela
cuttum extmcósmica dos livros Universo em Desencanto,
tendo estudado inúmeros lidos da cultura racional, Calo
que o 6ez ficar conhecido como "Moço dos Discos
Voadores".Em busca de novos horizome$ resolve deixar
a UFV com lanbrança de sua passagem por ela e levando
contigo várias lanbranças de todos os seus amigos que
lhes de«]am felicidades e muito sucesso.

Nos idos de 62, nasce em Viçosa o "Mauricinho'
sua in6ancia nada sabemos, descobrimos apenas que em

De Por vias do destino chega, em 88, a Viçosa esta peça
todo cabloco

sua adolescência esteve nas AJagoas, mas não aquela de
Collor e sim aquela que fica em Minas
Lagoas). Seu maior apelido se deve

rara. Como
desconfiado por natureza. Pam se livrar do tal:

daque vem roca.
o Equipe

ao fato de gostar de
se vestir sempre combinando tudo. Dizem as más línguas
que combinava até meia com samba-canção. Da UFV a
maior saudade que o "Mauricinho" vai sentir será da

Gerais (Sete
Conclusão: lugar de caçador é na administração. Pam
manter este rótulo adquirido por direito e registrado em
cartório, p6s mãos ã obra. Para levantar cedo só em caso

designou um ©uPO psicólogos orientadores:

urgência. Descobriu que depois velho também

passe pam a amiga Lourdes e dava-lhe vodka. A sua
Cama de bom aluno foi conseguida nas coxas e olha que
eram bem bonitas. O seu grande trauma era calar. Ele
falava e falava, mas quando ia apresenta um seminário
era só dor de barriga e calaâios. Na hom do lanche com a
turina do CE, o seu prato preferido era; leite gelado, e ele
conseguiu até uma adepta: a Ana CláudiaNas rodas de
bate-papo seu assunto predileto era falar da gania(sua
filha) e da "grande casa" que sonha um dia ter ao lado da
santa mulher. Bom amigo e bom çonâldente, ele deixará
grande saudades entre os formandos de jan/93, ago/93,
jan/94, ago/94, onde se concentraram as maiores dos

Boa sorte e sucesso.
Suas frituras sócias que Ihe ensinaram o que é "folders".

pandas amigos e amigas

Nico Lapas.A santa da mulher dele entregava o seu podia se revelar como
LUVE.

lande peladeiro. É o Tinta da

grandes

E nesse

compromissos,

ritmo desenvolvendo

sempre dizendo:
tendências

pnmeuo a
todo bom

pam

administrador acha que o negócio é mandar: faça isso,
taça aquilo e, com essa idéia, até que tentoudar umade
empresário. Organizou vários campeonatos de pelada,

deoois estudos. Como

que sõ serviram Para dar
quantidade de cervda que ganhou(desenvolveu a sua
tendência pua o alcoolismo).

Dentre todos os lucros que obteve nessa de dar o cano e
embromar a todos, seu maior 6oi o de conquistar amigos
(e o 6ez!). E, pna felicidade geral da Nação acabou por
arranjar uma maneirinha lá da Bahia, que Ihe cegou os

l)ons lucros sem contar a

E«l«.ço:
Rua Ana Carvalho Siervi, 15
Vila Minalda
Caíaguases MG
CEP: 36.770.000

Endaeço:
Rua Independência68 - Centro
Muriaé MG Fone:(032) 721-5735 olhos ao ponto de esquecer as peladinhas e as paqueras

ü UFV.
Pois é Tietinha, hqe homem deito, depois de aprontar

Fome: (032) 421.1273

Enda«o:
Rua Padre Serafim, 1 13
Viçom MG
CEP:36570 Fine: (03 1) 891-1659

todas e mais algumas, chegou a vez de dar continuidade
ao que começou, ou sqa, vencer na vida.
passo já foi dado. Continue sendo esse
obra" e não se esqueça de nós.
SEUS AMIGOS.

'Pau para toda
O primeiro

Endereço:
Rua "H" 32 Cidade Nova
Guanhães MG
CEP: 39.740.000 Fine: (033) 42 1 1703
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RICARDO ANTELO CESPEDES
(Reikmd, EI Zona, Mamacha, Tiburón Antelo)
19/10

Em 1989 chegou an Viçosa para estudar
Administração, um mlouro Boliviano muito npecial. No
começo os colegas achavam que ele tinha vindo estudar
Turismo, por causa das suas viagens para o Rio à

e

1989 Viçosa

procura de abas emoções. Depois de quase tn sido
violentado por um nevão no Rio de Janeiro ele passou a
6icm mais em Viçosa, onde descobriu a verdadeira
'cidade mamülhosa".
Ele era sempK encanegado de organizar as peladas de

6tm de semana. Embora não jogasse coisa nenhuma
picasse caindo toda hora. A noite ele «a o animador da

gringalhada e a primeira cervdinha corria por conta dele.
A velocidade na conquista
que não dá pra contar aqui Ihe valeram o apelido
Zorro'. Quando chegava a hora de dançar não parava
nem pam -.(Nico Lopes 92). No bandejjão não comia
quase nada. mas em capaz de comer três hambúrguers,
após o outro(tiburón
Sentiremos muito a sua tara e sempre que virmos uma

'husky" nos lembmremos dele.
Esperamos que continue responsável(hora para

trabalhar e hora para brincar).
Muito sucesso na tua vida profissional e obrigado pela

attliza&.
Conselho: Caça a barba e tire o brinco.

'EI
das meninas e uma história

(hora

Endereço:
Casilla, 5072
Santa Cruz de La Sierra
País Bolívia Fone:00591-34-20780



ANÉSIA APARECIDA DOS SANTOS
23/05

DONIZETE A DA SILVA
(Dom, Ubimyam, Bim, Bmyamin, Dodõo)
29/07

Esta menina, nos primódios, na dura na queda.
Quem a conhewu que o diga. Meio paulista meio
viçosense, sentia que não podia ser uma só-. existia
muitas nela. Com base nisto queria fazer milhões de
coisas ao mesmo tempo, Queria estuda, fazer amigos,
gandaiar,pesquisar, fazer parte do C.A, participar de
assembléias, CONEAs, confessos da UNE, ENEB,
EMEB e muito mais. UFA !!! e dava conta e curtia
tudo numa boa.
Vivia de 6êstas, bebedeiras e conquistas-

Agitadíssima, andava às gargalhadas pela
universidade com as roupas mais loucas do
mundo.Andava sempre perdida para no final dar conta
de tudo e, no final, acabando por decidir: "Quer saber
de uma coisa: Eu não vou fazer nada, vamos tomar
coca-cola!"
Bhgava tanto com os professores da Bio que no final

desistiu de brigar poisjá estava de filme queimado.
Toda essa loucum durou pouco, a garota modema,

livre e desimpedida, cheia de ideologia acabou se
apaixonando e aí tudo mudou. Esta estória nem vou
contar, porque é velha demais.
TCHAU!! TCHAU!!!

Lá vem ele, lá van ele. É o Dom da Bio-.todo
mundo sabe quem é. Ultimamente estava tão cansado
do seu nome que resolveu muda-lo, atento ao conselho
da pto6essora de Fisiologia Animal. Passou a ser o
Bim. "My. nome is " Bica. Ubirajara. O Bica, aliás,
Donizete ou seú BmUamin? Bem, não importa o

Sua masculidade é genéticamente
pmntidapois queda de cabelos em homem indka alto
nível de testosterona, não é Dom? Tudo é motivo de
Gosta, pam uma cervda. Sexta, sábado, domingo não é
dia de estudar, porque tem compromisso importante
(jogo de truco). Fica irritado porque a aula esta
terminando no horário certo(ele queria que tenninasse
mais cedo). Tudo isso é o próprio Dom em pessoa. Eu
me lembro de um trabalho de BAN 206 que tínhamos
que faze com urgência e o Donizete alegou ta um
mmpromisso "importantíssimo" que, na verdade, era
um truco dos bons. Ahl Dom, tá ceítol quando mais
tmnqülidade melhor!

BACHARÉIS EM BIOLOGIA

ANDRÉIA C. RANGEL SANTOS
(Dé, Dréia, "Suster")
02/1 1

É, podem acreditar. Finalmente esta pauli$inha com
cara de brava(só a cma) vai se 6amlar. Depois de
tantas idas e vindas achou que estava na hora de
abandonar a ''perereca" e voltar à civilização, como
ela mesma diz.

Desde que aportou em Viçosa, viveu muitas fases,
sempre se achando muito esperta; na fase de caloura
não foi de dar furos, em compensação depois desta...
("sai de baixo") nunca vi uma pessoa mais desligada
(quando que é claro) e tão voada -. tanto que chegou a
ir para a aula sem levar a mochila e só se deu conta
quando estava chegando lá. Se fossemos falar de seus
fiiros, com certeza daria um livro, e para essas proezas
nunca faltou companhia, que o digam suas irmãs
Adrianas(a verdadeira e sua sósia), estas sim eram
companheiras inseparáveis, sempre se apoiando,
principalmente na hora dos pobres.

Dona de uma famosa ''bike'' vennelha e muito
potente com muitos diziam, já atropelou muita gente,
principalmente na época em que tentou virar
natureba" e aderir a 8mtas e verduras, tais com

maracujá, ótimo para os nervos, e cenoura excelente
para a vista. Mas logo percebeu que essa onda
vegetariana não dava futuro e mudou seus hábitos
para algo mais consistente, tendo de vez em quando
algumas recaídas.
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Hoje, esta garota de cabeça na lua e pés no chão quer
mesmo é saber de se dedicar a sua profissão e quem
sabe nos intervalos encontrar seu príncipe
encantado!.

Que você siga em crente, certa de que seu destino não
é chegar já, mas é chegar bem ao endereço da sua
6e licidade l

ENDEREÇO: Av. Princesa lsabel, 1 477
CIDADE: São José dos Campos
CEP: 12.21 1-620 ESTADO: SP
TEL: (O1 23) 22 7297

Santana ENDEREÇO: Vila Dr. Secundino, 02
CIDADE: Viçosa
CEP: 36.570-000 ESTADO: MG
TEL: (03 1) 891 4914

ENDEREÇO: Rua Fuad Cheques, 40/404
Clélia Bemardes

CIDADE: Viçosa
CEP: 36.570-000 ESTADO: h.4G



HÉLIO PAULO PEREIRA FILHO
(Bolinho, Bolo Foco, Pentélio)
25/05

GRACILÉIA RODRIGUES DOS SANTOS
(Léa, Gracy)
05/04

Este cidadão chegou em Viçosa em fevereiro de
1987. E, rapidamente, por causa do seu aspecto
morfofisiológico, recebeu os apelidos de Bolo Fofo ou
Bolinho. Muito breve, com seu esforço físico e,
principalmente, intelectual, no cursinho e no início de
UFV, estes apelidos inadequaram-se. Ele perde o
excesso. Mas outro apelido já Ihe era encaixadíssimo:
pentelho, dado por professor, em função da sua alta
participação em aula.
Oriundo da nobre família Peneira da cidade de Rio

Pomba, vei para Viçosa com uma meta: sn biólogo,
ser professor e, pricipalmente, encontrar sua outra
metade. Encontrou? Sim, várias vezes. Como várias
vezes? E, estatisticamente, ele se apaixonara três vezes
ppor semestre. Felizmente "se travou", nos últimos
meses, com uma diamantinense que anda movendo
pelo recém-professor. Eh, gosto é gosto.
Bom, nla Bolinho, Kla Pentélio, ele vem

conseguindo o que quer, o que retrata a sua dedicação
e personalidade. A esse dedicado, prestativo e, acima
de tudo, fiel amigo, nosso apreço e que continue
"pentelhando" em busca de seus anseios. Você também
vai longe!

JOSÉ CARLOS DE MAGALHÃES
(E.T., JC, Maná, Zezinho)
30/1 1

JOSE FERNANDO M. BARCEI.OS
(Nandinho, Femandinho, Docinho de Coco)
26/09

Léa a louca??? Não. É a Léa, a muito louca! !!
Quando era caloura, de tão quietinha nem parecia

que havia vindo da nossa capital. O jeitinho tímido e
sério que apresenta à primeira vista não persiste l»r
mais de um minuto. Logo, logo solta a 6ranga e aí ...
Não pedia Forro e muito menos reuniões, não

importava se fosse estudantil, política, de estudo,
fofoca, Inbedeira etc.). E o que chamavam atenção
eram os óculos de "podes crer" que ela afirmava não
ter nada a ver.
Filosófica, ineverente, escandalosa, dramática e

amante(os &equentadores do "Locus Horrendus" que
o digam -.). E também uma lande amiga, chamada
por todos de "toda ouvidos", tanto que se ela montasse
uma numa seria "LEIA CONSULTORIA". E "ola'
que alguém iria ganhar dinheiro.
E quem não se lembra do CARMA Não é Léa?

Viçosa é camba e "ola" que essa foi a pessoa que mais
surtiu seu calma.

Léa a louca. Louca nada, aquilo é simpln proteção
do mundo. E tome cuidado: bebe para poda falar o
que pode e o que não pode sn dito.
De tão entendida que era do mundo físico e do

extraâisico em convidada para palestrar na casa dos
amigos, regada a café e ciganos, só para dar o devido
astral. E se pecisar de uma consulta procuK
'MADAME LEA", com direito a turbante e bola de
Üsbl.
Léa se vai de Viçosa, mas não se vai dos amigos, pois

como disse o "poeta maior": A AUSÊNCIA NÃO É
FALTA!

1968: nasce um lugar na Será da Mantiqueira,
vertente de Ubá, num local de nome esquisito,
Divinésia, José Carlos, também de nome bastante
esquisito. Nascido e criado na roça, logo se interessa
pela agricultura, foice e enxada e toma-se um peúeito
Jeca Tatu.

1983: aos 14 anos, para alegra de seus pais deixa a
roça e vai etudar apopecuária na próspera Rio
Pomba. Lá, em nação do seu diâmetro avantajado de
sua região cefálica, recebe o singelo título de E.T.

1987: já em Juiz de Fora ingessa no exército como
soldado raso e conhece sua primeira paixão, o violão,
que o toma célebre na ante de tocar e cantar, rendendo-
Ihe uma "leva" de mulhnes(doidas).

1989: entra para a UFV e logo encontm sua segunda
paixão. Um tal vírus "Mayaro", que Ihe rende vários
neurónios mortos e dezenas de noites em claro. Divide
sua vida na UFV entre o laboratório de virologia, o
violão, os amigos< de vez em quando os estudos, e
busca incessante de mulheres indefesas. José Carlos,
grande amigo e companheiro, ineverente, honesto,
prestativo e, acima de tudo, um coração maior que a
cabeça, o que o toma um, grande s« humano. Fé em
Deus, amigo, e pé na tábua. Você vai longe.

Vai fazer a maior falta esse nosso colega que sempre
está dando um 'jjeitinho" no "look"(lente de cantata
verde, cabelo de diversas cores e de diversos jeitos). E
com todas essas preparações costuma entra em
confissões. Numa delas não se sabe onde e com quem,
mas se viu o resultado, ou «la, a camisa comprida e
de gola alta em pleno vago viçosense(quente e
amido). O que será que tinha por trás, no pescoço do
carioquinha? E tão misterioso que durante a sua
temporada aqui dormiu na sexta e acordou no
domingo, o que será que ele üez nesta 6êstinha? Onde
sabemos que rolou brincadeirinha. É um pé frio em
pegar carola.De acordo com sua orintadora, ele é um
bicho-de-geladeim, o que reflete sua personalidade,
Pelos seus colegas é considerado um lande amigo,
sempre prestativo e confiável. E a caixa preta da UFV,
se abril... Esperamos que consiga o mestrado aqui,
para que possa continuar conosco mais um tempinho.
Sorte Fê.

ENDEREÇO: Av. Dr. José Neves, 326
CIDADE: Rio Pomba
CEP: 36. 180-000 ESTADO: MG
TEL: (032) 571 1326

ENDEREÇO: Rua Guaicuru$ 1 12 / 302
CIDADE: Rio CompridoCEP: ESTADO: RJ
TEL: (021) 273 4280

d
ENDEREÇO: Rua José Valente, 4S4
CIDADE: Divinésia
CEP: 36.546-000 ESTADO: MG

ENDEREÇO: Rua Evangelina Pratos, ll IS
CIDADE: Belo Horizonte
CEP: 31.000-000 ESTADO: MG



MARCA AMÉLIA FERNANDINÓ MACIEL
(Meinha, Edimeia, Morena da Pinta, "Little Neck")
02/08

MAURÍCIO DA APARECIDA SANTANA
(Conde, Conde Maurice)
24/1 1Vinda de Sete Lagoas, juntamente com sua pinta,

esta morena sempre teve estilo próprio. Sua primeira
conquista na Zona da Mata foi uma tal Margarida, que
a acompanha até hoje. Zoóloga por vocação e etema
amante do mar. encontrou no museu um local
acolhedor. Gostava de tudo até um desvio citogenético
a levou a estudar Formigas cortadeiras. Na cidade,
levava uma vida de cigana, até que se encontrou na
Milton Bandeira. Nesta época, formou a tão Calada
elite de Biologia. Cobiçada por muitos e boa de copo,
não perdia um agita na cidade, on;de deixou um
recorde de 42 canecas. Na escola tomou-se ídola da
'Little Neck" e, quando ou irritada, assumia o seu

típico andar de "pára choca", arrastando-se juntamente
com os pés pela neta da UFV. Foi assim qque chegou
muitas vezes para estudar Fis-1 02.
Apesar de sempre afirmar convicta-."Não sei o que

estou fazendo aqui", amlmou para nós um ano de
acampamento, "totalmente notumo", para observar
formigas(todos os estagiários traumatizaram-se com o
seu trabalho. Ultimamente estão tendo pavor das
sextas feiras-.) Apesar disso tudo é uma pessoa
amável. Tal como chegou, juntamente com sua pinta,
esta morena está indo embora, deixando grandes
amizades e uma edema saudade. Sabemos que para
onde üor fará muito sucesso e um grande trabalho.

MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA
(Topcjijo, Mauricinho, Vuick, Risadinha)
29/08

DARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA
(Zelinha, Dona Bela, Zela Cheira-Cheira)
13/07

Eis que adentro para a Biologia um nativo, nome por
natureza, estilo sangue azul com direito, atéao título
de nobreza: "Conde Maurice'
Alguns se assustaram com o seu, segundo ele,
'linguajar", recheado de palavras diíiceis que,
conforme o mesmo, só quem teve privilégio de nascer
nos "anos dourados" e viva uma adolescência nos
'anos rebeldes" sabia "alocá-las" conetamente. A
proüessoia de LET 101 que o diga, pois ao la em sua
redução a palawa "quiçá" se "apaixonou" e tentou de
todas as maneiras Ihe implanta o português modemo,
Calado nos tempos atuais, o que não adiantou muito.
Nobreza à paire, gostava de misturar com os 'plebeus'
nos fonós do DCE-piscina e nos churrascos do cuido.
Como dançarino não «a lá "grandes coifas", mas no
gole fuiajus ao título.
Cismou de fazer pesquisa no labomtório de

Morfo6niologia, estudando anatomicamente a rã-
pimenta. Mas, segundo as má línguas, levava as rãs
para a namorada prepara-las à milanesa pam depois
'degustá-las" com cervda.
Afora esses "só-menos', é um grande colega e amigo

da gente, 'concomitantemente'

A sua vida acadêmica pode ser resumida nestes
quatro anos de batalha, nos quais teve landes
adversários como a Biofisica(do tio Sérgio), a
Bioquímica(do tio Salim), o Cálculo e, o maior deles,
seus próprios nervos, pois eu nunca vi uma pessoa
trem« e gagudar tanto só por causa de um simples
seminário sobre porcas hemla&oditas(problema píá lá
de superado no seu seminário de estágio
supervisionado em Biologia).
Na sociedade universitária teremos certeza de que

s«á lembrado como o menino da motocicleta
bamlhenta, que cnizava o campus universitário, as
ruas, em cima dos canteiros das calçadas, sempre em
alta velocidade, quase atropelando os outros.
Marcos esperamos que você tenha um enorme

sucesso e que sua vida sempre caminhe rumo à estrada
da vitória e que frases como "depende do homem" e
"te quão Marcos" possam estar sempre na sua
memoria.
Um abrasão, COISA PORCA, do seu amigo,

Flávio.

Com aquilo(diploma) na cabeça e com a cabeça
naquilo, chegou Zelinha em Viçosa. Boa mineira, boa
moça, moça direita, vindo fazer Biologia. Logo
descobriu os pontos para íàzer uma "festinha". Bem
cedo ia para a escola. Mochila nas costas, cademos,
livros, canetas, toalhas de rosto, sabonete, palito de
dente, guarda-chuva e tudo que se possa imaginar,
deixando a vontade estudar em casa. Não perdia aula
de jeito nenhum, mas provas e seminários não gostava
de fazer. Sempre agitada apelava para os "Florais de
Bach" para enfrentar essas atividades.
Durante algum tempo üez pare do "Entre Folhas",

onde conheceu e ajudou a cuidar das plantinhas
milaOosas, embora conhecesse todas as famlácias da
cidade.
No início, só Calava em ir embora ver pai, mãe e

sobrinhos,mas, eis que de repente sob á má influencia
dos amigos, começou a mudar. Não era nenhuma Verá
Fisher, mas ficou doida demais, recordou o passado e
se lambuzou com o melado.

Sempre com aquilo na cabeça(diploma) eMrentou as
diversidades e "evoluiu" para alcança-lo. Seu futuro
com certeza será brilhante.
Como membro querido do "Jurassic Pack" da UFV,

vai deixar muitas saudades,pois lembraremos sempre
das suas risadas, de seus roncos e de suas crises de
'ZIGUIZIRAS".
Zelinha você é realmente um ser em extição, que

sempre preservaremos em nosso pensamento.
Boa sortes

ENDEREÇO:Rua Coronel Augusti de Moura, no 259
CIDADE: Sete Lagoas
CEP: 35.700-210 ESTADO: MG
TEL: (03 1) 92 1 2870

ENDEREÇO: Rua Padre Antõnio Pinto, 61
CIDADE: Viçosa
CEP: 36.570-000 ESTADO: MG
TEL: (031) 891 3015ENDEREÇO; Rua Floriano Peixoto, 188 Centro

CIDADE: Viçosa
CEP: 36.S70-000 ESTADO: MG
TEL: (031) 891 1866

ENDEREÇO: Rua Frei Durmo, 66
CIDADE: Mariana
CEP: 35.420-000 ESTADO: MG
TEL: (031) S57 1282
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SÉRGIO LUE CAMARÃO
(Baga, Baralha, Bac,nuu)
07/10

O looooco moeu!
Ribeirão Preto, quase

Pam com nisso!
coiaçao

Carioca de

roubaram
sempre marcava
bronzeado paulista.
Para sua tristeza, seu apelido de Bacalhau, apesar de

na
sua mot"a (sensação

morreu

gatinhas)
exibindo

quando

ponto ptscma, seu
e

insistir em chama-lo de Sérvio Luiz. Mas não tem
jeito, esse cabeludo com nome de Bacalhau, conquista
qualquer um ou uma, contrariando até a Danuza L.eão.
Considerado por todos o mais orgulhoso e chato

torcedor dd São Paulo em MG, sempK esteve presente
nas peladas da galera(do mal). Quinto ao "pó-lo"
aquático demonstrou grande a6uudade, entrou e até
hoje não saiu.
Trambiqueiro de marca maior, sempre deu um jeito

de sair bem nas disciplinas, ele sabe disso mais que
ninguém.
Na sua moto e com seu tnsqarável boné, acabou

deixando uma maneirinha apaixonada; também depois
do show no camaval !! !

Ama tanto a natureza, as árvores, que tem vontade de
preservar tudo, disse certa vez. Quem não se lembra da
água que virou formol?
Durante o curso andou passeando pela Ed. Física,

depois pela Biologia, voltou pam a Ed Física. Agora,
ninguém sabe onde anda o Bacalhau !

ENDEREÇO: Rua Alvará Costa Couto, SO apto 20 1
CIDADE: Ribeirão Preto
CEP: 14.015-000 ESTADO: SP
TEL: (016) 625 0572

CEiqTRO DE CIÊNCIAS BIOL{K;OCAS E DA SAÚDE
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Cala Diniz Silveim,
(Carinha, Fatal CHIA Book, CO) 1 6/1 1
Ciências Económicas
Rua llka trança, 84
Sete Lagoas
35700-036

(031)921-4432
Chegou em Viçosa, diretamente de "Sexén Lakes", a
mineirinha "quieta" e "séria" que, por conselhos de Sr.
Silveim, seu pai, nunca animou "um só namorado". Ela
sempre 6oi uma pessoas de "ótimo gênio" e de "fácil
convivência" e, por isso, vive sendo injustiçado nas
situações. Abas de sua pele branca, deve correr mesmo é
sangue de cigano, talvez sda esse o motivo de não ta se
adaptado em nenhuma das seis repúblicas que morou,
sendo três delas no mesmo prédio.
Sempre CDF, quase desidratou de tanto clnrw, às
véspnas de sua formatura, por tn tirado o seu pritneiro
'C". Aliás, sa chorona era realmente uma de suas
características mais marcante. Quem não se lembra,
apor as provas, de sua choradeira, chegando mesmo a
'cansa a beleza dos amigos". Também, sempre muito
comilona, aüibuía seus constantes ataque à geladeira à
sua ansiedade. O problema mesmo vinha depois, com
trauma de gordinha. Saía como louca para as academias
de ginástica, afim de perder os quilinhos a mais. Agem,
tudo isto está ficando para trás, inclusive o seu cabelo,
que continua sendo jogado para üás numa intensidade
cada vez maior, chegando ao absurdo de ser jogado 13
vezes, numa simples subida da rampa do PVA
Após estes fatídicos anos, deixa boas lembranças e bons
amigos, na certeza de que estamos apenas começando.

MG
Analy Vieira de Abriu
(Nana, Nanazinha, Nely) 17/07
Ciências Económicas
Rua Tanguetá, 60
Piraúba36170-000MG
(032)S73-1 1263
Veio lá de Piraúba. Resolveu largar aa vida de malandra
e tomarjuízo. Fez curtinho no Equipe para se tomar uma
feitura economista. Olha que chiques E lá $oi ela entre
trancas e banancos, fazendo amizades e "vias sacras" nos
barzinhos da cidade. É uma figura engaçadíssima! vive
falando que está de regime, mas só se üor de massa(tudo
que vê diz assim : Massa !11).
Seu passa tempo predileto é ter insónia, só para dormir o
dia todo. E com isso acaba domlindo o dobro, pois bica
sempre na cama, domlindo çom as apostilas na cara.
Vive cam seus mistérios, faz tudo na moita e depois de
tempos conta morrendo de rir. E a gente também rola de
rir, pois as situações são realmente muito engraçadas.
Quem a conhece não consegue jamais esquece-la.
Não há como Calar de Nana sem lembrar da pessoa linda,
amiga, gente boa e maravilhosa que ela é. Nana, toda
sorte e tudo o que houve de melhor prá você lll l

BACHARÉIS EM CIÊNCIAS ECONÓMICAS

AJexsandri Pimenta de Souza Lama
(Alex, Sandri, Meg, "Chama") 07/07
Ciências Económicas R Henrique Novaes, 150/904
Centro
Vitória 29010-490 ES
(027)222Ó779
Tudo começou em 1989, quando este capixaba veio
parra aqui na UFV. Já no início demonstrava sua fama
de "mala cheia", trouxe um mundo de bolsas e até o
pingüim de geladeira.
Logo ficou conhecido na Universidade pelo seu jeito
extrovertido, de Cala alta e sempre esquentado. Nas
peladas dos capixabas era sempre um dos primeiros a
apelar. Teve um dia em que quis sentar na bola para
sumir com ela. E mole?
Em sua vida universitária, Meg passou a caretão(não
tomava uma gota de álcool) a "bebum" inveterado. Já
tendo até chamado "Rauuuul" em crente do Leão e,
ultimamente não sai mais do Petisco.
Nas Naco Lopes em Viçosa, ele já saiu de instrutor
sexua! e não satisfeito de ser o ''ativo", resolveu sair de
PUTA e ser o "passivo". Mas é nos camavais de
Conçeição da Baba que ele se solta! Quem nunca viu,
não pode imaginará
Ele sempre foi meio garanhão, porém teve uma
MULHERADA que sentiu o seu gosto(EFI, ECO,

alimentos, etc.) de tal comia, que ele já disse por aí:
'possuo o "bumbum" mais gostoso da UFV", realmente a
machadada adorou !
Afora algumas porcarias, as taras "homossexuais" e seus
momentos de lucidez, no rondo, no fundo ele é uma
OTIMA pessoa.
É ISSO AÍ ALEX, PARABÉNS E MUITO JUÍZO.
VOCÊ MERECE TODA A FELICIDADE DO
MUNDO!
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Cassiana de cousa Dalton

(Cássia, Doida, Olhos de Gato, Ktá, Cana-Brava) 20/06
Ciências Económicas
Av. Humberto Mauro. 226
Cataguases
36770-000
M(j
(032 )421 -1993
Cássia chegou na UFV com aquele ar todo sério, CDF
prá caramba. O sol nem acabava de nascer e ela já
apontava nas quatro pilastras, no seu CAMELAO
VERMELHO, do qual morria de ciúmes; ninguém podia
encostar a mão. Estacionava toda metida no
estacionamento do RU, como se fosse um
MITSUBITCH último modelo, e tomava seu rumo para
sua 2' casa; a biblioteca, onde passava todo o dia. Houve
quem a viu fazer um abaixo assinado para que a
biblioteca passasse a funcionar 24 horas. Depois de
alguns anos de economia, como não podia deixar de ser,
pirou o cabeção de vez; parou de estudar na biblioteca
(não tinha mais o que estudar, cinco anos era muito para
ser formar, bastou quatro e meio) e só pensava em
organizar os churrascos da tumba(só de nome, porque
Game não tinha nem para o cheiro. Coisas de
economista.-). Nas festas bebia e dançava o tempo todo,
não parava nem para ir ao banheiro, e agitava todo
mundo com seu jeito sempre muito animada, parecia que
estava ligada na eletricidade.
Foi uma aluna sempre muito aplicada, e disposta a
mudar a todos que a procuravam nas horas do aperto.
Tinha os resumos mais concorridos da economia, que em
questão de segundos, viravam milhões de cópias de
xerox.

Cássia, só vou dar uma xerocadinha! ! l
Hoje é uma expert em bicho-da-seda, mas o bicho que
ela mais gosta é o famoso "bicho grelo'
Com ceReza iremos sentir muitas saudades dessa grande
amiga e dos momentos de ''ondas" que curtimos juntas na
'Tumba do Mau'

Boa sorte na nova vida de que se inicia.

Edmar Ramalht, \4oreira
(Felpudo, Felps, Capitão América) 1 4/03
Ciências Económicas
Rua Padre Amaldo, 369 Baixo São Francisco
Muriaé
36880400

(032)721-316 5
Agialdo Timóteo? Ziraldo? Duas pescou
completamente difaentes em cor sexo e aptidões
artísticas, mas com algo em comum: vieram.do mesmo
berço que, anos mais tade, viria- masca o hcr-ói dessa
história

Amante da noite, não media esforços financeuos pan
curtir suas noitadas, que variavam desde comer aüás de
cavalo, rolar na lama, brigar em prol de suas amizades.
Frequentador assíduo do Centro de Vivência, lugar no
qual mantém a intacta sua cota de meia porção de
mulheres.

Dono de inviável perfotlnance crente às mulheres, nio
se importava quanto ao estaeótipo. Cor, raça, curso ou
nacionalidade, nada era tabu para ele.
Admirador de Cazuza, foi um exagerado amante,
suportando provas de fogo dignas de qualqua santo
guerreiro. Mas, como também ninguém é de $am,
quando a coisa eía séria refugiava-se no banheiro.
Exímio dançarino, era par muito requisitado, passando
por todos os ritmos musicais: üorró, caipira, "axé music",
vanerão e claro -.o bom e velho "Rock" de preferência

Ajudante de cozinha cuidadoso, seu prato preferido em
camarão salgado sem camarão.
Membro célebre da academia 42 dos dinossauros da
UFV, deixará para a calourada a certeza de que sem sua
presença tudo ficará melhor, o sol voltará a brilhar e a
certeza de que só depois de um longo tempo IKnsará
voltar em Viçosa.

MG
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Cárliton Vieim dos $mtos
(Gandhi) 05/05
Ciências Económicas
Rua Vinte, 139 - Bairro Industrial
ubá
36500400
MG

Cristiane da Concepção Nascimento
(Cria, Kiki, Cher, Cigana) 09/01
Ciências Económicas
Rua Espírito Santo, 555 - Pacheco
Ponte Nova
35430-000

(031)817-2088
'Nasceu no Dia do Fico e ficava com todo mundo". Essa
era a case célebre que os amigos costumavam recitar
quando o intuito era tira-la do sério. "Vou cingir que não
estou escutando", dizia ela. Fez Economia, e como
economizava.- Andava sem os óculos para não gasta-lo.
O que não economizava era amor assim deu muito
(amor) a "N" nativos, estudantes, fiincionários e até
professores. Tirou vantagens disso, pois, além de entra
sem ticket no RU, passava em(todas) as disciplinas sem
(100) estudas. Curtia a vida notuma. Já aprontou no
Leão, on;dê bebia todas, fumava o seu cigarrinho e
voltava pam casa feliz e chapada, gritando na rua: "Viver
é bom". Não chegou a monta um cassino na UFV. mas
seu fascínio porjogo era tão lande que passou boa parte
do seu tempo entre sinuca, tabuleiro e baralho; sempre
produzida com sua bóina preta, batam e unhas vermelhas
e "INXS" na cabeça. Sem dizer que tinha grande
domínio sobre o baralho, dividindo o seu tempo entre o
truco e a sorte que lia nas cartas. Já chegou a atender fila
maior que a de matrícula quando as pessoas se
dispunham a sab« o futuro. Não que fosse complicada, é
que gostava de enrolar dois carretéis com uma só mão,
mas era só dar uma Gordinha e ela se invocava. Não é
bem assim, acho que exageramos; ela até que era bem
comportada... Gente muito fina. SÓ não passava no
buraco da agulha. Seu nome será lembrado por um bom
tempo nas mais animadas todas de truco, nas mais
animadas festas e na maioria dos bares

MG

Chegando à UFV , de cabeça raspada e óculos redondos,
6oi logo confiindido com Mahatma Ghandhi , daí o
apelido.
Durante seu convívio com a tumba do Mau(Cana-Brava
EC0/88 e EC0/89) era um dos mais animados; bebia,
cantava e fumava o tempo inteiro e, já no meio das
ondas . dizia : e aí Marceleza ? Com esta tumba não

perdia uma bêsta. DCE e República Capixaba que o
digam:
M.uitas vezes se excedia no álcool. Numa destas insistia
em dizer que não seria possível dormir, uma vez que a
cama estava com "superávit"... Pode ...?
Com o pessoal do "Glorioso 34'' agitou nos bailes e nas
6estanças das quebradas, onde destacou-se como
integrante do inesquecível bloco "Penico Lopes"(Foto).
Certo dia, numa das muitas festas, conheceu sua "Musa
Inspiradora", da qual não mais se separou , trocando
assim as festas e os rocks pela capela da UFV, sem
deixar de su o nosso lande amigo e etemo
companheiro.
É isso aí Ghandhil Valeu o tempo de amizade e "Rock
and Roll". Felicidades e sucesso em sua vida! São os
de«los de seus amigos e também dos companheiros do
34
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Luiz Gonzaga de Andmde
(Minas, Lula, Come Quieto, Mineüinho Come Quilo,
Judy, Orelinha, Luizinho) 1 5/12
Ciências Económicas
Rua Antõnio Welerson, 1014
Manhaçu
36900-000
MG
(033 )331-2344
Eis que chega em Viçosa, com seu jeito maneirinho:
Lula. Já na fila de matrícula estruturou o seu destino.
Mlilitante da causa de Mata Lutei King, todas as noites
incorporava o espírito do "velho", a qual dedilhava
acordes poéticos ao som do seu inseparável violão. Com
lande abeto enrustido, tentou extravasar seus 4e«los,
mostrando-se em público na Naco Lopes e $oi alagada
transvestido na rua principal do Clélia Bemardes.
Houveram algumas tentativas nas escadas dos prédio,
mas a conclusão era sempre a mesma: muita amizade e
só. Talvez seu grande problema tenha sido a in6ancia. O
nosso amigo foi picado pela mosca "Tsé-tsé". E para
agravar sua situação, em uma viagem pelo sertão
mineiro, esfolou-se no lombo da AJcione: vulgo
'marram
Tentou descobrir novos mundos, mas como um bom
filho pródigo não fugiu ao seu destino: voltou para o
antigo reduto. Já na nova Case, montou várias "Bat
Duplas" mas nos momentos de desespero não recusava a
assistência caseira. Turco não por natureza mas por
ideal, este grande economista e amigo marcou época e
vai deixar muitas saudades.
Lula, muito sucesso. É o que desejam seus amigos.

José Mirando Duaíte
(Mirandinha e Juquinha) 17/03
Ciências Económicas
Ponte do Rio - Zona Rural
Canal
36592400
MG

Janete Moreira
(Jana, Doida, Baia)acena, Lê Clair, Indica, Chorona) 03/1 1
Ciências Económicas
Rua Cónego Geraldo Magela Teixeira, n' 4
Barbacena
36200-000
MG
(031 )331-3530
É isso aí gente, a Jana, doida como é, não precisa dize
de onde veio. Nas horas mais enlaçadas ela não ria,
chorava. Meio sonâmbula, dormia na mesa da biblioteca
e acordava nadando. -- Estou afogando, me salvem l
Grande Jana, $oi realizar seus sonhos no litoral do
Espírito Santo.
Os fiincionádos da biblioteca queiram até fazer um
cartão para- ela bata todos os- dias. A Turma do Mau,
quando presenciava celtas cenas dela, quase manda
intemá-la.
Teimava em falar com um ''leve" sotaque carioca - coisas
de gente de Barbacena, ou sela, de doida.
Assistente direta do Juarez Soares, acha que sabe muito
de "esportes"(básquete, futebol, etc.). Está sempre aberta
a discussões com fanáticos, pois decora os comentários
esportivos de todas as redes de TV. E por falar em
televisão, nos finais de semana, quando não está na
gandaia(coisa muito rara) fica em casa, assistindo
televisão, deitada no sofá com walkman, cobertor, meia
vemlelha, toquinha de pom-pom, e uma placa na porta:
não estou, volte amanhã. JOSELINA BARBACENA

Sentiremos saudades, janinha.
Abraços da sua tumba.

Lílian Cada dos Reis Arquete
(Lirüi, Lih-Row, Lüith) 21/09
Ciências Económicas
R. Gama Cerqueira, 171 - Vila Domingos Lopes
Cataguases
36770-000
MG
(032P22-1024
Em 1989 chega a Viçosa, diretamente de ktá, uma
baixinha invocada" com pretensão de ser uma
'economista''. E não é que ela consegui: Junto com as
'doidas" formava o gupo que, quando se reunia para
estudar. era o terror da biblioteca.
Com seu jeito mineiro desconílado, apaixonada por boa
música e por Minas Gerais, andou tentando até ser
saxofonista, sem contar os agudos repentinos e
estridentes à la Edson Cordeiro.

Foi musa inspiradora para muitas serenatas, as quais
sempre terminavam com sacos d'água e bombinhas.
Nunca temeu as dificuldades do curso, mas quando se
tratava de ''ratos"... chegou a dormir até sobre as mesas
por causa dos pobres bichinhosl
Lílian só não foi muito feliz em sua carteira alcoólatra.
que a levou a consumir todo um pé de bordo

José Miranda Duarte, conhecido por Mirandinha e
Juquinha. Habitante da Ponte do Rio(mais conhecido
por maluca). É um garoto que sequer tem nacionalidade
definida, pois sua residência está situada na &onteira
entre os municípios de São Miguel do Anta - Canal,
porém herdou mais da "Anta de São Miguel" que da sua
pacata Canal.
Mirandinha, com seu inegável preparo físico de jogador
de purrinha, mantém sua forma dando uma famosa
dormidinha após o café da manhã, almoço e jantar, além
das 10 horas por noite. É um rapaz de raras qualidades,
talvez seja o último espécimes na natureza que não
conhece o cheiro da maça, mas não pensem que é por
Cara de desejo, pois até pema de mesa deixa-o muito
excitado. Segundo ele está matando cachorro a Fito e
tartaruga à beliscão.
Mirandinha, que sempre teve vocação para Economia,
agora é Doutor em Ciências Económicas. O forte de suas
raízes é a consciência da importância da Economia, ou
sqa, amargar miséHa, aproveitar cascas de bananas e dar
tchau de mãos fechadas.

Ü



Mauro Cameiro Moleira
Apoio, Papelote 09/01
Ciências Económicas
Rua Monsenhor Maurício, 1 81
Senador Firmino
36540-000

(032536-1247
A sua vida na UFV teve duas fases distintas: antes e
depois de tu acreditado piammte que aa ÁCARO, e
durante uma invasão "baça pesada' em seu quanto, voou
pela janela do mesmo indo espatifu seus delicados pés.
ANTES DO VOO: foi um aluno rebelde sem causa
Quando calouro padeu disciplina indisciplinadamente,
enquanto ia para as noitadas com Roxana, amiga
insqarável desta fase. DEPOIS DO V(1)0: enquanto se
rwuperava das &aturas nos dois pé$ teve uma crise dc
consciência e reinvidicou sua vida académica,. tomando-
se um aluno exemplar, melhorando conceitos e chegando
à esperada formatura. No último semestre sentia-se um
economista escrevendo sua monografia interminável
Justiça Ihe sda feita: nunca perdeu uma aulas E mais:
achou que sabia o suficiente e entrou pam a carteira do
magistério, Inionando Geografia. Segundo se sabe, bebe
quieto, bebe muito e tudo, ainda que seu "drink'
píedileto sela mesmo a "cachacola", aquela de Senado,
onde iniciou Julinho e Ludmila, amigos de todos os dias,
tramando no "trailler encantado" os rumos da noite. Uma
mania? Santa Rito de Cássia. Não perdia missa e
conseguia conciliar as nerwras de sua vida oculta, com
o culto à Deus, que Ihe perdoava constantemente os
pecados da Game. Adora biscoito, priiKipalmente quando
comido em turma. E as madrugadas jogando butuco?
Aprontações? Muitos MICOS e PAPÉIS(Carlota
Joaquina que o diga). Quanto ao fiituro, tentará uma
carteira rumo ao Ministério da Economia, pois galante
que conseguirá tirar o País da merda Me poupe! Seus
amigos do dia-a-dia de«lam-lhe que sua estrela brilhe
em todas as direções, rumo ao Norte do coração, pleno
vigor e luz

MG

Luiz Hemique de Frestas Oliveira
(Iniz Bebo, Português) 02/04
Ciências Económicas
R Nagib Balut, 55/01
Virou
36570400
MG
(031)8914264
BK do Zna, cinco cervdas(na conta), onze e meia
Lniz, o pescador de peixes e derivados, principalmente
da Cabana(patos, etc), usava como isca o seu possante
üovlo Inanja.
(Xiundo da "eXquina"do Rio(JF), adorou ser calouro,
depois de longos anos de Agronomia, correu para a
Econama, pois o seu destino era a "MIA''
Ganhou o apelido de "Luiz Bêbo" pelo fato de sair pam
as despedidas de solteiro e cair anta que o noivo.
Quando utilizava sua combinação favorita: Baile de
Fotmahra e Rum, agarrava a namorada do amigo e
jogava este pam o alto, e, no dia seguinte, paguntava se
o tinha visto no baile.
Frio como ninguém em situação perigosa(assalto),
diante do nato não hesitou, afastando-se furtivamente
como um lagarto, esquecendo de proteger as moças do
penso.
Diante de uma feijoada, vira o famoso "BROCA" e,
junto com sua fiel companheira "SUPERBOCA", sai da
&etM...
Apesm destas pequenas falhas do passado você
continuam um GRANDE CAMARADA, amigo do peito
e fiel companheiro como sempre, mesmo quase casado.
Felicidades e sucessos na sua nova vida.
By Tietes do Zela.
(André, Zela, Pauta Azul, Délio, Tané & Cia).

Maurício de Souza Sabadini 1 5/06
(Cazuz4 Gata Seco, Defunto, Fuinha, Mestre Splinter)
Ciências Económicas.
Rua Jogo Fardin Pefin s/n - B. Consolação.
Cachoeiro de ltapemirim
29300400

(027)5224793
l+oveniente de Burarama, interior do ES, via Cachoeiro
de ltapemirim, é o autor da mais cérebre das frases,
atualmente no "Guiness Book":

'Vim, vi e voltei virgem(invicto, intacto,
indeílofado)". Embora uma única oportunidade tenha
surgido e não tenha sido aproveitada.
Na república BOBOGUMMYS(l bobo e 4 "gummys"),
ele era um dos "gummys", sendo o mais corajoso. Não
podia ver um rato, barata, injeção ou qualquer coisa que
se movesse em atitude suspeita, que era o primeiro a
subir na cadeira ou desmaiar.
O dia-a-dia do Fuinha, assim se resumia:

Ao acordar, além do mau humor, era coC cof pra cá,
coC cof pra lá - no bandeJão não largava o repeteco,
embora fosse possuidor de uma massa física enorme
(1,80m e 63Kg) - ao chegar em casa ele dizia: "abaixo o
volume da televisão que eu estou com dor de cabeça'
Em resumo, Maurício sempre foi um cara legal, apesar
de esta sempre meia-meia-meia-mole e meia-meia-meia-
dura.
Felicidades, um abraço da galera
'BOBOGUMMYS"

ESMarcelino Incalado À,larquez
(Nona, Vegetariano, Mnquês çom "s") 03/08
Ciências Económicas
Rua Cassitehta, 140 - Santa Inês
Belo Horizonte
3 1080-1 50
MG
(031 »63 -7618
Foi num dia chuvoso com trovoadas fortes que veio ao
mundo esta criatura tão inquieta. Viajar é sua diversão
predileta. Queria ser universitál'io e após passar por
alguns vestibulares, decidiu ser economista. Dedicado ao
curso. não teve dificuldades na vida acadêmica. Nunca se
esqueceu das garotas, aliás, nesta matéria sempre tentou
tirar conceito "A". Bom de papo, com o soniso constante
no rosto, conquistou todas as pessoas. Famoso por comer
moita, foi apelidado de vegetariano pelos colegas, mas
nunca se importou com a gozarão dos mimos.
Esperamos que no adentrar de sua nova caminhada, ele
possa t« o mesmo sucesso que teve na Universidade. Vai
deixar saudades, mas continuar é preciso, e que Deus Ihe
acomoattheb

abraço da



Washington Camelo de Almeida
(Tika, Bebeto e Hildelbrando) 14/03
Ciências Económicas
Rua Valdomiro Salva, 49. Baixo São Jogo Batista
Barão de Corais
36570400
MG
(031)837-1 124
blo início de 1988 chegava à Viçosa, vindo da famosa e
Cálida cidade do aço, digamos Barão de Corais,
despdado na magnífica rodoviária, trazido pelo air-bus
da Pássaro Verde, uma caixa de ossos ambulante(todos
pensavam que seu destino era a FUNABEM), que, de tão
magrelo, só se podia vê-lo de frente, pois de perfil só se
via a bagagem , embora não muito grande. Mas uma
coisa era grande, seu coração que está sempre cheio de
coragem e de muita vontade de vencer.
Do cursinho para a UFV foi uma questão de tempo.
Mesmo sabendo do futuro de economista que o Brasil
esperava, tratou logo de fazer amizades(e que não coram
poucas), desenvolvendo através destas aptidões para o
carteado, as bebedeiras e para sua maior habilidade, o
FUTEBOL(somente comparado ao Bebeto). Craque em
Cozer golf e arrumar encrenca nas peladas em frente ao
alqamento, o que acabou arrumando os olhos e o
coração(ainda temos dúvidas), serviu para mostrar-lhes
novos caminhos.

Pois é, meu amigo, hoje seu caminho é um só e já está
traçado. Aquele perfil de chegada ainda é o mesmo, mas
nós que felizmente pudemos conviver com a
gandiosidade do seu coração e que, por motivo de corça
maior, vamos ficar, temos somente que desejar-lhe
sucesso na profissão e na vida. Vá com Deus e com a
cabeça erguida, pois você já é um VENCEDOR. São os
desejos de seus amigos de copo, futebol e quebra-galhos.
SUCESSO.

Zélia Lúcia Costa
(Zeliilha, Sunga Laranja, Boliviana) 04/07
Ciências Económicas
Rua Antõnio Camião Leais. n' 81
Viçosa
36570-000
MG

Zélia, sabemos que você não é diiisssol ! 11 Mas que você
até que gosta. SÓ fomos perceber na praia, diante da
'Sunga Laanja": -- Cuidado com o sunga, Zélia. Era o

que falávamos e ela só respondia: Então táaaaaa.
Nas bestas, após dois copos lia revista de cabeça para
baixo e dizia: -- Não estou tontaaaa, estou "leeennndo'
Viajava rodando a cabeça no luar do DCE. Ohl Zélia,
quantos porresl -- Pula, Zélia; eu não agueeennnnto
mais pular, estou tonta.
Em seus discursos sempre divergentes com as opiniões da
Turma do Mau acabava empurrada, chorando e até já
quis cair nos "pelos", mas , como não houve acordo, na
tontura se contentou em cair mesmo na lagoa.
Pula , Zelinhal Eu não agueeennnto mais pular.
Estava sempre reclamando da comida do RU, era só ela
pegar a bandda que toda hora vinha um

Me dá seu leite?
Mas eu vou tomaaarrrl
Me dá sua Game?
Eu como a cutilit iuieel

E saía por conta, querendo comprar outro bandejão para
distribuir.
Zelinha, você é uma figura "par". A homenageada da
Turma do Mau, que, com certeza, fará muita falta.
Saudades.
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F
André Luiz Lacada Souza
(Pica-pau, Bunda Baixa, Mosm)
Educação Física
07/09
Rua Teó6tlo Piões, 29 - Centro
Montes Claros 39400-033
MG
(038) 221-3257

Tudo começou quando um caminhão de leite
passava por Viçosa, vindo do norte de Minas; o que caiu
de cima: um nordestino, ou um monte-clarense? Sua
identidade é meio secreta.

O rapazinho 6ez estória nestes quatro anos de
UFV, Que as digam os moradores do sub-mundo 44 que
o suportaram durante todo este tempo. "Estamos livres" é
a frase que mais se ouvia nos bastidores da república.
Também, não é para menos: o "ilustre" conseguiu
queimar um ebulidor quando üoi tomar banho c o
esqueceu em uma panela com água; queimou um
chuveiro ao dar uma de eletricista; conseguiu quase
explodir o apartamento quando estava instalando o gás
no fogão; domiiu na sala do apartamento por várias
vezes por não connguir achar no meio de suas coisas um
espaço pam si; mas, apesar de tudo, vivia em alto astml.

Foi um estudante com espírito profissional:
preparador físico do time de futebol da UFV, LUVE, e
depois passou a técnico, onde Ihe coube o apelido de "Zé
Galo". Também atuou na área de reabilitação de idosos,
tendo feito um excelente trabalho em um baile de
Coimbrã, cidadezinha vizinha de Viçosa, assumindo
como seus vícios cervejas e mulheres, o distinto tirava
das mangas das camisas as palavras celtas para um bom
galanteio. O segedo: um lido de cabeceim para Vando
nenhum botar defeito.

Ê, mais apesm de tudo, comia-se um
profissional comprovadanente competente e estudioso.
Felizes ;os que desâutarem de seus serviços.

André, você jamais será esquecido pelos que
estiveram a seu lado. E que bonls ventos o levem pam o
sucesso. Felicidades.

Ana Rira Assis Resende
(Poderosa, Sorriso)
Educação Física
04/09
Avenida Tiradentes. 1 48 - Centro
São João Del-Rei 36300-000
MG
(032) 371-5504

Ana Rata, garota esperta, cheia de
manha, anasava os corações dos vetaanos.
Celta vez, seu olhar caçador conqistou um
6omlando que, pela louca paixão, Ihe deixou
uma herança: um Fadinho. Mas quem sofria
mesmo nas suas garras aam os calouros.

Não podemos deixar de lembrar
da presença marcante dos monstros em sua
vida durante o tempo que por aqui ficaram.

Pioneira do "aeroporto 2Q6", onde
irá deixar muitas saudades em razão de sua
alegria, suas loucuras, seu companheidsmo,
sua amizade e também sue instinto matemo
que agora podar ser devidmente aplicado.

Seu hobby eía jogar handebol,
apita jogos e treinar equipes exclusivamente
masculinas.

Esta garota com certeza ficará
para sempre maçada em nossas vidas. Infeliz
de quem passou pela UFV e não teve o praz«
de conhecê-la.

Esperamos que seu alto astral
contine contagiando outras pessoas. Sucesso e
felicidades. Você merecem

Aeroporto 206, flutuantes e
demais amigos.

BACHARÉIS EM EDUCAÇÃO Física

Adélia Rodrigues
(Ana Raio)
Educação Física
l0/05
Rua Principal
Pedra do Anta
MG
(031) 896-1 146

domlia nas aulas. Toma cuidado gatinha, "datilografia'
demais Caz mal, heiml SÓ não era muito boa de memória.
Costumávamos presenciar as inúmeras vezes em que ela
esquecia o leite no fogo.

No fundo, $oi uma lande aquisição para a
UFV. Agora se vai deixando saudades. Até logo, Adélia,
porque "adeus" só se diz para quem passa por nossas
vidas e não volta mais, mas você? com certeza ainda irá
cruzar os nossos caminhos.

A galera da EFI/90 e do 1 1 8.

996 - Centro
36585-000

$

Pedra do Anta? Que cidade é esta? Ah: Fica
atrás do mapa. Pois é, veio de lá uma menina, à primeira
vista, quieta, é claro, porque namorava um sul-mato-
gossense que também teve sua passagem por estes
estábulos da UFV. No início o negócio dela era só
namorar. Quem quisesse encontra-la wa só olhar em
algum cantinho "discreto"(engarrafando a alia do RU,
por exemplo).

Conviver com Adélia nesses anos todos de
idas e vindas, "claustros e holoclaustros" foi muito bom;
isto nos momentos em que ela conseguia estar acordada.
Sim, porque a cama era sua fiel companheira em todos os
momentos que os estudos davam folga e quando não
davam também. Rias... quando estava acordada, esta
menina era mesmo ligeira, visto o apelido que recebeu:
Ana Raio, uma aluna polivalente. Corria, nadava,
pulava, dançava, girava, pedalava, trepava, jogava bola,
datilografava(à noite), e, ainda, animava tempo para
seu Zé Trovão. Ehl Mas às vezes chegava um "caco" e



Beatriz Soares Pinto
(Bia; Biinha; Boazinha; Biazuda; Gata de Botas.)
Educação Física
30/12
Rua Antânio José de Oliveira, 65 - Venda Nova
Belo Horizonte 3 16 10-300
MG
(031) 447-S716

Érika Pereira Venoso
(Kinha, "0 Poder", "Dando",
My!")
Educação Física
13/02
Rua Dom Pedra 11, 128/204 "B
Montes Claros 39400
MG
(038) 222-1941

'Miss Gelatina' 'Oh!

'Olha que coisa mais linda, mais cheia de
graça, é essa menina que vem e que passa..." com seu
doce sorriso. E!!! Esta menina tem história! E como temi
Chega cheia de dúvidads, porém, com muita vontade .de
se encontrar... e haja terapia... Demonstrou seu gosto
apurado "ín natura", adorou o Alfa e os homens do
campo(predileção pelos que usavam botas, batinas ou
coisas dc gênero). Festas? Fica até difícil enumerar as
que participou chegando a ser atração principal na IMC,
onde 6oi eleita "Garota Telão"(ela e seus "dois'
cobertores). E lá ia a Bia-. Dependendo do astral,
vasculhava os quaüo cantos de Viçosa. Nestas idas e
vindas, já quis até comprar um picolé de caco,(em plena
madrugada), e chegou a conMndir um simples cachorro
com um tarado, pensando em bater nele com sua "bat-
bota", amiga irreparável em várias ''ocasiões". Sem falar
dos churrascos, chopadas, "estudos no PVA", domingões
do Leão, etc. Era nestes dias de bêsta.s que na volta ela
tostava toda a potência de sua voz, gritando todos os
moradores do pós e povinho. Depois de tanto vasculhar e
aprontar ela ainda dizia que a rua não estava boa. E o
outro dia começava... e a Bia ainda não chegou para a
aula das 7(como sempre)!-. E ainda queria faer de tudo
(de uma só vez); no início nenhum problema, no 6mal do
semestre... Mesmo assim conseguiu, ainda que entre
"tapas e beijos". Essa menina, que conquistou a todos e
mais alguns, agora parte, deixando uma saudade enomle
em muitos corações, corações esses que irão estar
torcendo por ela, desejando-lhe toda felicidade que
merece.

Ant6nio Carlos Marquês Mota
(Kaká)
Educação Física
06/02
Rua Peru. 472/202 - Eldorado
Contagem 32000-000
MG
(031) 3S l-S086

Ercino Campos Júnior
(Tabaco)
Educação Física
l0/03
Rua Cel Fredaico Jardim, 178 Bairro Jardim
Barbacena 36200-000
MG
(032) 331-5149

Falar de Érika? Pra quê, sé apenas sua
presença Cala tudo? Mas, de qualqua comia, coram anos
de muitas gargalhadas nas idas e vindas no território da
UFV, nos momentos de crítica e "recrítica" é que
crescíamos e nos divertíamos.

Erika sempre com um coração enomie.
Sensível? Nãos Imagina! Era só observar melhor que ela
já ia ficando vermelhinha e as-gotinhas de lágitnas iam
escorrendo pela Caco. Mas também sabia ser firme e,
decidida com quem pisasse em algum dos seus calos
'monte-clarenses" e exigia logo "preto no branco". Pois,
a honestidade, a responsabilidade e a competência
sempre coram virtudes que essa mineim do norte teve em
abundância.

A verdade é que essa pro6essorinha faceira,
doce e muito chorona, soube plantar, nos mais variados
tipos de coração, sementes férteis de carinho, sem
preconceito, não fazia nenhuma resüção no seu círculo
de amizades; podia ser: Agõnomo, Veterinário,
Engenheiro Civil, Educador Físico e outros aÊmal, sua
filosofia era "saber de tudo um pouco".

Erika vai agora, mas ficará naquele espaço
tão bem conquistado(nos nossos canções), mas voltará
sempre que quisemlos e acionalmos as boas lembranças.

Antõnio Cardos, rapaz decidido, formou-se
em Técnico Industrial pela ETOP e logo foi contratado
pela USIMINAS. Em pouco tempo já ua integrando da
equipe de futebol daquela empresa, na qual assumiu
posição de destaque. No entanto, passados alguns anos,
descobriu a sua verdadeira vocação: "Educador Físico",
já que ele havia vivido boa parte de sua vida como atleta.
Estudou no CEFET e, no ano de 1989, ingessava na
UFV para dar início à realização de seus sonhos.

Na Universidade, logo 6oi assumindo posição
de destaque, mostrando mais uma vez o seu
profissionalismo e a sua competência. Foi diretor de
esporões da AAA-LUVE, e nesta função teve o
profissionalismo e a astúcia, que Ihe são inatos, de
realizar, um dos mais importantes campeonatos
universitários : Os jogos Universitários Mineiros
(JUMI's). Além desta honrosa cadeim, ocupou ainda a
de técnico do BM, que foi vice-campeão universitário em

Desnecessário se Caz Caber mais comentários
sobre este acadêmico de enonne valor já comprovado,
pois este pequeno pedaço de papel seria insuâlciente.
Assim, deixa-se registrado que passou pela UFV, no
período de 89 a 93, um dos mais talentosos acadêmicos,
um profissional de fiituro e que honrará a sua classe no
cenário nacional e intemacional.

1992

O ano de 1987 foi uma üestal
Iguais aos japonês«, os calouros também são

identificáveis. Apesar dos play;os e das expectativas
variados, a careca é o símbolo da igualdade... os anos
coram passando e no entanto, este integrante da tribo EFI
continuou com o "teço descoberto". O que será? Será um
disfarce para este super-homem que habita entre nós?
Bom, provavelmente ninguém terá muita certeza. Porém,
os mais íntimos sabem atestar a corça que ele trás em si.
'Que imenso dragão é este" que se trans6oma quando
está jogando uma parida de futebol? Que se desta ao
cantar super-homem(Gilbato Gil)? Que se reraz para as
coisas sérias?

Desportista de um estilo rígido(para não
dize militar), sempre amuou em tudo.

Sim, ele teve amadas, amores... e, com seu
charme iluminado, 6ez todas felizes, mulheres-. o que Ihe
rendeu o apelido de TABACO. Era tão lande o seu
carinho pelas mulheres que Deus Ihe premiou com uma
linda princesa chamada TÂMARA

Sempre cordial, desfilando pela reta com seu
físico inviável, deixuá saudades. Fazer o quê. Agora
que ele está partindo? Apenas deseja-lo felicidades, pois
é um ser espacial. O seu charme e astral deverão brilhar
em outras terras. Mulheres de Barbacena, cuidem-sel !!

Ü

Sucesso Tabacos



José Anízio Bastos
(Chevrolet, Cheveco, Chevy, Severino Mil
Duana, Zé Ana, Zé do Burro.) 29/07
Educação Física

Flores

R. Senador Miltom Campos, 639
Dionísio 35984
MG
(031) 858-121S

Oriundo da metrópole do Vale do Aço;
Dionísio. Abarcou em Viçosa, no ano de 1986, o
iluminado estudante de Educação Física, José Anízio
Bastou, passado ho Vestibular não se sabe como. Após
matHcular-se, foi ao DCE, aonde ganhou loB) um
apelido que o acompanharia por toda a sua longa vida
acadêmica, Chevrolet. Depois recebeu alcunhas mais
carinhosas dos mais íntimos: Cheveco, CIKvy, Severino
Mil Flores, Duana. Durante o.seu pacurso pela UFV, o
Anízio , como era chamado pela proüessom. Elza da Bio
[ [ [, on(]e era Doutor, rea]izou façanhas que o marcaram
para sempre, como um de seus mais populaes
estudantes- Façanhas tais que não caberiam nnse espaço
w lessem todas descritas. Mas, pma que não se passe em
branco, vale a pena lembrar a época em que o Chevy
estava desiludido da vida, muito triste e solitário e
resolveu procurar uma companheira, colocando seu
nome no jomal Diário da Tarde, na coluna
conespondências, usando o a©aciado pseudónimo de
Leonino Espuançoso. Choveram cartas em cima dele.
Também pudera, ele se descreveu como loiro, 1,80 m,
olhos azuis, porte atlético e nível universitário.

No mais, Chevrolet era um sujeito nomlal, a
não ser quando foi dado como louco pela sua tãmília
quando vestiu um temo e passou, a pregar o socialismo
nas escolas de Dionísio, mas seus colegas não deixamm
ser intimado.

Chevy foi um dos idealizadores e fundadores
da Horta da Paninho, juntamente com a Riva e Rosé. Foi
também um dos maiores artilheiros da LUVE e da
FUMABEM. Pois é senhores, depois de tudo o Chevy
chegou lá. É formando. É isso ai, Cheveoo, valeram a
persistência e os anos de luu Que seda muito feliz na sua
vida profissional. Sucesso e que você conserve sempre
este espírito elege que Deus Ihe deu. Felicidades sempre,
todos do 49 e 50.

Gilberto Cabral de Mendonça
(Bicudo)
Educação Física
5/1 ]
Rua São Paulo da Cruz, 1 50, Barreiro de Baixo
Belo Horizonte 30642-060
MG
(03 1) 384-3708

Flávià Móreim CaMpeló
(llávia, Flavinha, Frávia(esk último ela diz:
AH NÃO!!)) 29/12
Educação Física
Rua Engenheiro José Franç& 53
B. Jardim Cahbuí
Sete Lagoas 35700 MG
(031) 921-8820

1988, chega a Viçosa(petereca
City), uma menina cheia de vida, cheia de
Faça, cheia de intenção de garantir a sua
vaga tu. UFV no vestibular de 89 e, por
felicidade geral da nação, üoi aprovada. Leva
o curso a sério. Estudava, na maioria das
vezes, quase na hora das provas, o que
ninguém sabia era como se saía bem.

Durante o sobe neta e desce rega,
ainda aprendeu a Calar outro idioma(inglês) e
era uma piada ouvir aquelas expressões de
que às vezes nem americano entendia.
Adorava pegar carona de bicicleta e quase que
um dia üoi acidentada em plena neta da UFV
por causa do mau uso de um Parda-chuva
que ao invés de protejer da chuva, impedia a
visão. Quase virou manchete do jomal
FOLHA DA MATA Ainda bem que não!

Fávia, dona de uma Bando
simpatia e de um lindo sorriso, identificou-se
muito com a ginástica, trabalhou em
academia desde o tempo de caloura, tendo ao
seu lado o sucesso gmantido. Finalmente, de
tanto preocupar-se com as famosas
gordurinhas adquiridas, covinhas e zebrinhas,
acabou fazendo na disciplina seminário de
monografia uma grande pesquisa sobre
OBESIDADE. (Tinha que ser!)

Agora esta aí, pronta para ddonar
no campo de trabalho, pois competência é o
que não Ihe falta. Fávia, Ihe dewlamos toda a
felicidade do mundo! Muito sucesso!
Sentiremos saudades, com certeza, mas
ficnemos felizes ao lembrar que pudemos
viv« juntos momentos felizes que jamais
esquec«amos.

Jadilson Conêa Neves
(Jajá, Muadona)
Educação Física
07/03
Rua Jogo Rebolo. 666
Montes Claros 39401-036
MG
(038) 212-1756

Gilberto, ou melhor, BICUCO, é sujeito
sistemático, disciplinado, trabalhador e ... SONSOI

Pois é. muito SONSO!
Passou maus pedaços aqui em Viçosa. Por

muito tempo foi membro efetivo do bloco "A Turma do
Pinto Duro"(sem dinheiro, que fique claro!), e também
com um baeta vazio no peito(sem amor), ralou bastantes

Mas... o mundo deu voltas e a sorte chegou,
amimou emprego(isto é, acabou a vida mansa, a
mamata, o como-dorme), arrumou uma "REMA"(como
diria um colega de alojamento), e tomou o TREM
(como bom mineiro), pam um novo rumo.

BICUDO, SONSO, TREM são expressões
que têm tudo em comum com o nosso Gil: BICUDO
porque soíteu transformação(mas não 6oi. para
lobisomem); SONSO porque se chegou à "FEMA",
MINEIRAMENE, e TREM porque nas escadas de ferro
das MINAS GERAIS segue nosso amigo firme e
determinado.

Boa viagem, parceiro, éom tanta Educação
Física nas mãos, vê se aguenta bem o balanço do
vagão!! !

'Baiano" de Montes Claros, esse baixinho
chegou aqui em 1990 e Eoi logo dizendo pra galera "tõ
ai

Com seu jeito extroveRido, rapidamente
conquistou a amizade de todos, tomando-se uma das
figuras mais queridas da Educação Física.

Tmbalhou como árbitro em todos oi anos de
sua pemlanência na UFV e ficou conhecido nas
redondezas como um grande juiz(apesar do seu reduzido
tamanho).

Provando que vice nem sempre é acidente,
assumiu em 92 a presidência da LUVE e üez uma lande
administração(quem não se lembra do ginásio cheio com
os JUM's?) pois é, ele em um dos que comandavam

Tinha algumas particularidades físicas que
Cozia muito sucesso entre o público feminino, mas soube
conviver com a fama com muita experiência.

Jajá, quem conhece você tem a certeza do
sucesso, porque conhece sua competência e humildade.

Desçamos-lhe uma caminhada iluminada

&

por Deus.

Bos Sortes



Simony Fagundes Dias
('Zün")
Educação Física
06/01
Rua Corria Machado, 283 - Centro
Montes Claros 39400-090
MG
(038) 222-1 100

MARIA DO CARMO ROLIM SAMPAIO
(Camiinha, Adelaide, Gatinha Rural e Tanqjura)
Educação Física

José Roberto Inpes de fales
(Robeito Canal, Bato Lambada, Xibil, Zé
Robatinho) 06/1 1
Educação Física
Rua Comnel Sobres, 221
Canal 36592-000
M\j
(01 1) 2129

Vindo da tema prometida, a qual
não se encontra no mapa mas sim na Bíblia, o
distante Canal, ao da Palestina, o de Minas
mesmo. Foi aditado pelo apto. 2031(R;ep.
Tbomas T. urbano) onde residiu durante todo
tempo, ou «Ua, enquanto membro da Eàmília
u6eviana, quando, oportunamente, recebeu o
apelido de Xibil. Logo quando aqui chegou
conquistou a todos pelo seu carisma, que é
dono de uma enagia contagiante e de um
jeito amigo de se fazer presente, afora o
caíÍnho e respeito, que sempre demonstrou
aos seus colegas. É difícil não relaciona-lo
com a dança, pois dançava de tudo; nessa área
ele «a entendido. Quando calouro,
conquistou o mérito de "campeão da
lambada" e estava sempre rodeado de
gatinhas. Fez sucesso e conquistou muitos
corações por aqui e por onde andou, tanto
eram as cartas que recebia. Malandro,
bejjoqueiro, cheio de papo, come-quieto, fazia
tudo na calada da noite e não deixava rastros.
Compromissado com a carreira escolhida e
com as demais, dentre elas, é claro política,
que in6elismente não Foi dessa vez. Com
aquela corre, não Ihe sobrava tempo para
estudar, pois andava apertado com outros
afazeres extras. Hora de prova era aquela
correria. Era pau pra toda obra, nada o
deixava triste, sempre tinha um sorriso
estampado no rosto. É, Zé Robertinho, as
saudades vão ficar, seja aqui, seja ali, sempre
nos lembraremos de você com carinho
especial. Vá, o sucesso o espera lá cara de
braços abertos. E espalhe esse sorriso e dance
todas as canções da vida. Você merece ser
feliz: Nós.

Fazenda Praia Branca
Diogo de Vasconcelos35437 MG

Roziane Pirex Marquês da Costa
(Râ, Oncinha, Fran) 22/10
Educação Física
R. Aristides Mmdes Lias, 2 1/301
Ponte Nova 35430-1 14
MG
(031) 881-2780

Simony? Da turma do Balão Mágico? Não.
l)a turma da EFI/90. Monte-clarense nata que saiu
diretamente das quadra de vólei e dos "Coopets" na
Avenida Sanitária.

Estava sempre presente, de batom, sorridente,
«]a nas aulas práticas, seja nas teóricas, registrando tudo
que seus sentimentos captassem. Desde o início tomou-se
'caixona"(sempre dedicada aos estudos), mas sempre
despertando paixões pelo campus com seus landes
olhos: Verdes ou azuis? De qualqu« üomla, para essa
maneirinha tudo era: "uma questão de valores" e tais
valores foram se evoluindo: mudança de aldamento, de
bábitos, capa de revista e principalmente a aparição de
um cearense que com sua peixeira tomou conta do seu
coração, guardando-o na íntega. Boa de papo, gastava o
vocabulário com astúcia e habilidade, de acordo com as
circunstâncias. Presença cativante e amiga para todas as
horas. Seus "hobbies"? Muito simples: um bom vinho e
os recitais que a universidade o6«ecoam e isto sem falar
que era a número l do tênis e das profilndas discussões
sobre a priática pedagógica do bom "mestre". "Vestir a
camisa" do curso era pouco pam ela que atribuía extrema
importância às suas atividades acadêmicas.

Simony, como "não aprendi dizer adeus", vai
um até mais, pois, o adeus é o fim, e nós estamos no fim
do começo. Sentiremos saudades desses quatro anos de
'Trocas de Valores.

FFT/Qa p 1 1 q

Veio do campo, Fazenda do Sossego, essa
Gatinha Rural trocou a enxada, o acordar com as
galinhas, o fogão de lenha e a antiga Ouro Preto por
Viçosa e o amado curso de Educação Física.

Chegando aqui, arrasou corações de agrónomos,
engenheiros, veterinários, mas não teve jeito, ficaram só
apaixonados. Oh gatinha diâcil, sõ! !

Deus éjusto, mas as bemludas que ela usa é mais!
Alegre, brincalhona, nervosinha..., conservadora,
chorona e "cara-de-pau", são algumas características
desta menina. "Cara-de-pau", 6oi uma das últimas faces
ocultas: se vestiu de pedreiro e falou para o público,
defendendo a classe operária muito bem, de palhaço, e
alegrou a criançada, estava guardando para o final de sua
vida acadêmica estas façanhas.

Mas é isto aí, ela é demais! Adelaide. sentiremos
sua falta toda vez que se realizar uma besta, pois é, ela
sabe como ninguém mandar um cabo... de enxada e de
vassoura, é claro. Foi a nossa empregada oficial de final
de bestas.

Até um dia, Camlõ! Com certeza sentiremos
muito sua falta. Mas... fomlar também é preciso.

Um enomle abraço, sua amiga de sempre. Síntia
T. Soares. lpatinga/MG.

Muitos trovões, dia nublado,
escuridão. Em assim que o tempo ficava
quando ela estava brava. Qualquer "Neguin'
e também os "Branquin" podiam uir correndo
que lá vinha temporal dos bravos. É assim que
ela se apresentava, mas na maioria das vezes
era mesmo uma "mãezona", tão amiga, tão
carinhosa e pronta para dar seu apoio. Era
assim que essa mãe-mulher-estudante - fazia
parte da afamada e perigosa turma da EFI/90.

Seu tema era: "Não complica.
Simplifica!" Pois era no jogo de cintura diário
que ela dava conta e tão bem de suas

Gostar assim de debochar dos
outros, nunca se viu igual. Caía até no
arbsurdo de debochar de si própria nos
momentos de "miguelice". Era uma
'Primadona" na Ginástica Olímpica e em
outras modalidades. Era só olhar melhor que
lá vinha a "best" atleta. E, para demonstrar
sua "braveza', tivanos a oportunidade de vê-
la lançar um objeto quase não identificado
num professor, que, para manter a pose,
engoliu a indignação e esboçou-lhe um
amarelo sorriso para disfmçar.

Ah! Râ, serão tantas as boas
lembranças! E quantas saudades sentiremos
de você! Nunca se esqueça de nós, porque as
boas lembranças só valem a pena quando são
edemas.

Sucesso de montão pra você.

d
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Síntia Teixeira Soarem
(Magala, Tripa, Sintiazinha, Pessegozinho)
Educação Física
1 1/09

Rua Marília de Dirceu, 81 B. R Centro
[patinga 35160-233
MG
(031) 823-1469

Wellingon Pereim
(Ton)
Educação Física

Rua Ajtino Marinho, 688 - Joana D'arc
Florestal 35663-000
MG
(031) 665 1381

NIKI, essa garota de lpatinga,
paparicada, cheia das implicâncias com seus
colegas, veio paio em viçosa. Foi logo
surpieendmdo a todos pela agilidade e
rapidez com que se deslocava em qualquer
meio líquido. Por causa da sua composição
çotpoml(haja visto seus apelidos), era muita
vezes confundida com uma enguia, cobra
d'água ou até mesmo uma paaeca.

Pam afasta os gaviões de plantio,
mais que depressa mosüava seu "rótulo" de
noiva "intacta"(quer dizer a "aliança").

No dnoner de sua vida
acadêmica provocou vários escândalos,
ocasionados pela alta ingestão de refrigerantes
nas üêstas da tumba. Nos raros momentos em
que estava sã, demonstrava ser uma aluna
dedicada, competente, companheira, fiel, ou
waa, até que em "legalzinha", poderá até fazer
hlü!! !

Ton, o homem que sabia de todas as músicas
mas não as revelava a ninguém, estava sempre quieto.
Contudo, não havia uma mulher com a qual ele não se
interessasse. Ah, quantas apaixonadas passaram pela sua
lista. Esta habilidade com as mulheres fez com que ele
ficasse conhnido como o "númerol ". Na escola era bem
comportado, dedicado, atencioso e, em razão das boas
companhias do 412, triturava todas as disciplinas. Seu
lema era: Pouco estudo e muita concentração(a maior
parte do seu tempo em dedicado a sua cama; e que
sono!). Bom, mas o que ele gostava mesmo em das
bestas. Quem não se lembra do Ton nas reuniões da
cápsula, nos bailes do C.V., no Leão, enfim vazando a
madrugada pelas mas de Viçosa. Uma besta que merece
destaque é a Naco topes. Quantas mulhnes, quanta
farra! Pena que a escola não colocou, no lugar das
plantinhas, colchões, pois até ali ele queria deitar, o
difícil neste caso era conseguir levanta-lo.

Ton, estes coram apenas alguns gatos que
6ueram você marcar nossas vidas. Hoje você se lança
para uma vida diÊ«ente, mas nunca modifique o seu
caráter e o seu bomjeito mineiro de ser.

Um abraço e que você seja sempre feliz. Você
merece.

Parebénsl Nós do 4 12



WANDERLEY DOS SANTOS ROBERTO
("D'Noite or Bynight")
01 /03

q

PEDRO INÍCIO TEIXEIRA DA CUNHA
(PedMo)

Descoberto por pesquisadores na cidade de Ouro Preto,
criado nas repúblicasda UFOP, acendendo tudo de mais
inútil e absurdo, logo chegou na UFV, querendo manter
disciplina. Celta vez brigou com um veterano que tentava
furar fila do bandeijão em sua abate e, em seguida, numa
bêsta da física, na qual apresentou sua carteirinha de
lutador de JIU-JITSU.

'D'Noite ou BFNight" interessou pela Física Nuclear e
pela Física Médica, tendo mais de

Nascido em Montes Claros,
27/09/67. Humilde, desde cedo começou a se virar para
vencer na vida. Completou seus estudos secundários em
Sete Lagoas, e sempre 6oi um estudante responsável,
levando a

e

e

Minas Gerais, no dia

sério tudo o que se propunha fazer. De
natureza tímida e desconfiada como todo bom mineiro.
reservado e de pouca conversa. Mas contando nas
pessoas, toma-se um bom companheiro leal e sincero.
Em 1988, apaixonado pela física, também encontrou na

UFV, onde dividir seu tempo entre as namoradas

aptidão à prátim
estudos dos gases, vadiando a entropia do Universo, por
meio nada convencionais(flatulência). Como todo bom
físico, aduz e)q)licn os 6enâmenos nos mínimos detalhes

BAClIARÉIS EM FÍSICA
e

argumentos e vencendo-nos pelo cansaço.
Dotado de pende senso de justiça, não suporta pessoas

desleais. Possui temperamento forte, além de sa
muitíssimo teimoso. Amigos é o que mais conquistou na
UFV, além é claro, de uma gata em que se amargou desde
91. Tan muitos planos pam o futuro(ex: ter um tele6me
sempre ao lado) e acreditamos que ele chegará lá.
Cotn todas estas caratetísticas, o "D'Noite" deixará sua

marca, em especial no DPF, onde todos, com muito
carinho irão sempn lembra dele.
Valeu "D' oito" !

não aceita contestações, usando todos seus

reuniões secretas
amimação de sua cama onde passou um mínimo de
tempo, porque os livros não o deixavam dormir.
Em 1989 conheceu o alojamento Eemuuno, onde

apaixonou-se por uma morena do Curso de Letras. Sobre
influência da Física Experimental, resolveu 6omlar-se
professor em 1992 quando ia fomiar optando pela
licenciatura, um curso que não existia na UFV.
Terminado o curso, pretende voam a Viçosa pma rever
bandejjão, a#ás do qual ele se escondia durante as

refeições, e consertar os aparelhos que ele deixou
0

que nunca coram reveladas,

consertar
queimados no labomtório:

Endereço:
Av. Bemardes Filho, 244 Centro
Viçou MG
CEP: 36.570.000

+

Endneço:
Rua Pera, 418 Baixo do Canno
Sete Lagoas MG
CEP: 35.700.053
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ANTõNIO LÁZARO MONTANHA
(Montanha, Pomba, Laia, Pai)
Informática

Vindo das terms baixas de Ubá, nosso Montanha não
estava satisfeito com o cura de Matemática que acabara
de terminar. Subiu a serra caindo em um buraco cercado
de montanhas, pra ele um paraíso. Sonhava ele ser
importante, mexendo em computador.
Com seu radicalismo, sua seriedade e seus cabelos

coram diminuindo com o passar dos anos. Um pouco com
os livros, outros tantos na C00PASUL e outras no seu
próprio empreendimento. Hoje ele é rapaz social,
democrata, muito irónico e brincalhão e tem metade dos
cabelos.

Na sua vida amorosa, pelo seu papo, parecia ser o
maior gmanhão, mas o seu jeitão não ajudava muito,
quando tinha oportunidade, ele não perdia tempo e foi
assim que acabou por ser engastalhar.
Montanha vai ülcar na história como o homem que

conseguiu monta uma equipe de trabalho e transformar
a C00PASUL em algo não desprezível. Seu trabalho
pode sn contado no Informativo Coopasul, onde dava
atenção especial e escrevia os editoriais. Ali aprendeu a
ser empreendedor e quando saiu montou seu próprio
negocio.
É Montanha -. creio que aquele momento que todos

acreditavam ser impossível chegou. Agora é hora de
começar outra estória, e embora as outras montanhas
aqui não . possam contar estas estórias elas são
testemunhas edemas das amizades aqui construídas

23/1 1
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ANDERSON ALMEIDA FERREIRA
(Tartaruga, Tanta, Bruce Leroi, Docinho, Jabuti -.)
Informática

16/06

Uma das primeiras dificuldades que esse mineirinho de
lpatinga enfrentou quando chegou em Viçosa 6oi o
binómio tempo-distância: por causa de sua velocidade
espantosa, tinha que sair de casa duas horas antes de
começar a aula para chegar a tempo. Domlia cedo, não
bebia, até que um dia chegou em casa cantando, e de
uma gaação de sete calouros, foi o primeiro a chamar o
"Raul" ... Também quem madou ele beber mais de um
copo!
Sempre caladão, mas bem humorado, era o último a

ficar animado para sair de casa, quando alguém o
apressava ele respondia: Calmas A pressa(?) é inimiga
da peúeição -
Como tartaruga nirÜa que é, seu esport preferido é o

judo, onde mostrou ser imperdoável quando, em
campeonato universitário, não satisfeito com a vitória,
quebrou a clavícula do adversário.

Muito caladinho, sempre na dele, é do tipo que come
quieto. Demorava mais de hora para "traçar" o
bandeijão. Rápido ao pensar, nunca pedia a
oportinudades de fazer um de seus "leves" comentários
nada críticos("santa criatura"ll). Sim, sentiremos a falta
desse ser pacato, calmo, pastel mesmo ... e muito
camarada.

Boa sorte, Docinho.

BACHARÉIS EM INFORMÁTICA

ALEXANDRE VELOSO DE MATOS
(Ajê, L€1ê, Xandoca, Big, Mucuma, CM, Anastácia)
Informática

Dedicação exclusiva ao Campus e seus derivados, como
segue : RU-PVA-RU-B l BLIOTEC A-PVA-
LABORATC)RIO-RU-PVA-BIBLIOTECA..(uE4 etc)

Não podemos escrever um tratado, mas certamente tudo
se resumiria em poucas palavra: " O IMPORTANTE E
CATIVAR E CATIVAR-SE... FOREVER!'

25/1 1
Das escadas do Príncipe Hotel para a tapera, isto após

escalar as ladeiras da Gomos Babosa, ancorou-se na
Senzala da Santa Rito Para fechar com chave de. ouro
fixou-se na Betânia,(leia-se Bat Rep ou Punk
laragatixa's Rep), sem contar os míseros dias da Santana
e via-cruas na rua dos Passos...
Computadores à parte, sempre reinou na cozinha. Com

mão na massa sempre salgando e apimentando tudo, com
apenas uma Hmalidade: ficar com a maior Faltei
Rato de biblioteca e vírus de laboratório, só mesmo um

AT 386 para roubar-lhe os belos dias do seu "bom"
laboratório(hello Funarbe!).
Evidenciando-.se ainda mais, Santa Catarina o esperava

para um Congresso BANZA] INFO.NEWS-( A relay
quem o diga-.)
Maratonas pam Ponte Nova, aeróbica e vólei foram o

ponto esportivo marcante; cimo, de olho na sua vaguinha
no Rugby (ihihihihih-.)
Das 100 1 noites retatam apenas as ''Bruxas de Estwick''

(leia-se PM em Naco Lopes), a sinuca do Leão, o cha-
cha-chá e as Big Gostas que &equentou(Leias-se Centro
de Vivência e boatos 1000)
Reconhecível em qualquer lugar, jamais foi confundido

pelas costas, em razão de sua discretíssima mochila de
cores muito amenas..

Rua Jogo Pinheiro, 97 - Centro
Ubaaba
380 10440
(034) 332-2290

Rua Maestro Jogo Emesto, 43
Bairro Industrial
Ubá - MG
36500-000
(032) 532 - 2309

+

Rua Ervália. 172
Bela Vista
lpatinga - MG
35 160-000

(031) 823 - 2719



EDUARDO DA COSTA RIBEIRO
(Edu, Edu27, Dudu incendiário)
Informática

Surgido da pacata aldeia indígena de Ubá, desde cedojá
mostrou suas raízes de aborígene miscigenado com turco:
fazia o percurso Viçosa-Ubá de "bike" dividia as páginas
do cademo ao meio; escrevia três linhas em uma,
utilizando o método de criptogra6la(só ele entende).
Sempre" dedicado às aulas, numca sabia a sala celta;

chegava sempre atrasado e quando estava com insónia
procurava não faltar às aulas, pois lá encontrava o
ambiente mais propício para dormir
tranquilamente(tirando, logicamente, as vezn em que
tinha pesadelo e acordava gritando no meio da aula).
Aluno aplicado tinha como filosofia:"de olhos fechados
estou pescando mais a matéria". Nas bestas anasava com
seus coqueté3is exóticos e criativos, a Cara de matéria-
prima nunca 6oi problema: na falta de limão, limpol; na
tara de copos, vidros de maionese quase vazios.
Admirador da ecologia, possuía uma criação intema de
solitárias, as quais alimentava driblando o vigia da roleta
e pegando de dois a üês bandejjões por refeição,
juntamente com o repeteco caprichado em cada um, além
dos restos dos amigos. Certa vezt tentou atuar como
cambista comprando vários ingessos de um show
'Leandro e Leonardo", show este que nunca veio a se
realizar. Foi o inventor de uma técnica que poderia tn
salvo muitos bebuns em graves acidentes:ao ver que ia
desmaiar batendo com a cara no chão, inteligentemente,
vomitou segundos antes do impacto, amortecendo a
queda. Apesar desses pequenos incidentes sempre foi um
cara.que andou na linha celta. Com tantas histórias para
conta, certamente esse nosso amigo, um gozador
ineparável, deixará muita saudade entre os colegas de
Viçosa. Um Bando abraço do pessoal da "indo", e que
seu sonho de gatüar na sena se realize o mais rápido
possível.

29/ 12

DANIELLE BELGA SEDLMA]ER
(Bubuia, Helmans, Lnurinha, Dana)
Informática

1 1/03

Chegou da capital B.H.com todo o pique. Desde o
início já se destacou como gente BOA Também pudera,
a loira fazia de tudo: aeróbica, jazz, natação, nado
sincronizado, peteca, têni$ corrida e até descer e subir
morro de bicicleta ... ah! ah! já estou cansada só de
pensar! E comia pra valer ... era sempre a única mulher
na fila do repeteco, além de ficar de olho no bandeijão
dos outros ... nem bem a gente sentava, já vinha ela
perguntar se ia sobrar uma saladinha. Aliás, isso, mais o
aparelho que usava, também Ihe renderam mais um
título: varal de couve, com o passar dos anos, com os
churrascos e as Sesta, üoi se adaptando ao clima de
Viçosa e quase se especializou no esporte preferido da
região: alterocopismo. Gostava tanto do próprio nome
que a sua lista de namorados ua assim: Daniel, Daniel (
que sina!) só sei de um que conseguiu: quebrar a regra:
o Tónico. Não podia de fala aqui das suas fmes: já
passou pela íàse do viva a natureza - sua casa parecia
uma floresta; fue do podes aeC de usar blusinhas
indianas e pulseirinhas; a Case da muamba - de caneta a
whisky; fase do cão : adorava passear com o Cabo. Bom,
depois de tanto badalo, resolveu sossegar e se associou a
uma famosa empresa de Turismo em Viçosa: a
TRECTUR, ou populamlente CANAA, onde fazia
semanalmente a linha Viçosa-Brasília. Vão deixar
saudades: ela, seu carrinho ( o Duelo ) e sua bike ( a
Dona Débora ).

y

CARIDS ANTõNIO BASTOS
(Culto Batista, Céus, Padum? Caco)
InEomiática

12/02

Foi em 12 de fevereiro de 1971 que a população
viçosense aumentou, mais precisamente a população dos
'NOTURNICOS". Era só pensar que ele não ia aparecer

que lá estava ele, não importando o horário.
Frequentador assíduo dos "Melhores Ambientes" da noite
viçosense, sempre 6oi positivo quando solicitado para
contribuir com as quatro rodas, e era o mais cotado, pois
era só sentar, dar aquela respimda ainda e ficar doidão
(nunca deixou tarar o preciso I'iquido nos botecos).
Decidindo seguir os estudos, Cardos ingressou na UFV;
após ter cursado o Coluni, numa época em que má em
considerado o terror das 'cata". Sempre pontual em seus
compromissos, nunca deixou ninguém esperando mais
que uma hom; era só mamar que ele aparecia certeiro,
principalmente se o assunto fosse JEAN CLAVDE VAN
DAME ou ZICO, pois adorava furar as paredes do PVA
com murros e também em dono de um fiitebol-arte. Mas,
algo estranho vem acontecendo de uns meses pra cá.
Pontualmente sai todos os dias às quinze para as sete,
não é incrível? Sabem o motivo dessa pontualidade?
Uma linda morena! É isso aí. o amor transforma as
pessoas. Padum, Caco(o tília coruja) é isso aí, a
6onnatum está chegando e desejamos a você muito
sucesso e muitas felicidades.

EDSON ELDER DO NASCIMENTO
(Nem, Nenzão, Nego)
Informática

04/03
Em uma manhã do dia 4 de março de 1970, nasce a

rapa do tacho de uma família de Paula Cândida. O
dúvida cruel! Edson Amantes do Nascimento ou Edson
Elder do Nascimento. Venceu a segunda opção. Ficamos
sem o Pelé e ganhamos o nosso Nem. Garolto alege do
interior de Viçosa, por influência âatema era o maior
saltador de pipa do "Grupo do Coqueiro'. Apesar do
primeiro nome não ta vingado, o nosso Nem bem que
poderia tn sido reserva do Edson Amantes. Pre6mu, no
entanto, os estudos, Ingressou no COLUNA, época em
que o que ainda circulava em suas veias era sangre.
Depois do COLUNI, desapareceu por um ano. Deve tn
ido fazer um estágio em uma cervejaria da AJemanha.
No ano seguinte voltou para a UFV. AJcoólatra
assumido, sempre era visto nas noites viçosenses
comendo pizza, acompanhado de uma morena ou
abraçado a uma loira gelada(36.S' C). Casos peculiares
sempre ocorreram em sua atribulada vida Em visita a
uma tia, na capital, conheceu os prazaes de uma pia do
quarto dela. Além disso, ficou amigo de uma galera
alemã. Foram para o "Stand Jever", onde descobriu que
tinha um estágio na Alemanha maior que o seu. Perdido
pela primeira vez em BH, necessitou da ajuda de um
amigo para retomar a Viçosa. Frequentador assíduo de
quiosques, em viagem à praia mineira de Guarapari logo
encontrou um

Onde existia álcool lá estava o Edson. Seus goles
diumos sempre tinham lugar na padaria do Tarcísio,
mompanhado daquele quibe com queijo(ou seria de um
ovo cozido com mosquito?). Enxadrista autodidata,
adorava desmoralizar seus companheiros com um xeque-
mate de três jogadas(ganhava sempre mais uma
cu«da).
Edson, seus amigos deqjam-lhe grande sucesso

profissional e bebida Carta pelo resto da vida

Rua Capivari, 321 - apt'
Serra
Belo Horizonte -MG
30220400

(031) 221 - 3724

02
Av. Senador Levindo Coelho, 1400
Ubá - MG
36500400
(032) 532 - 4207

€

Rua Alvaro Gouveia, 627
Viçosa MG CEP: 36570-000
(031) 891-3012

Rua A6onso Pena, 80
Viçosa MG CEP: 36570-000
(031) 891 -2144



JOSÉ MARCEID GAMES
(Zé, Moreno)
In6onnática

IK/lo
Vindo dos Estados Unidos do Br®il, seBiindo o ra«o

do imião(Zé, a missão), acabou chegando na pequena e
pacata cidade de Viçosa - Muvuca.

Disposto a se destaca no meio da turmaesem ubn que
sua mapeza aa impossível de não notar). tomou-«
piolho de bibliótna, mto de laboratório e canapato do
Leacir, tanto que ficou um semestre a mais na UFV pan
esperar o seu ilustre e favorito "teacha'

Com muito esforço, sacrMcio e dedicação, conseguiu
realizar seu lande sonho: compra uma motoquinha
preta - sabe lá quantos amais de semana ele perdeu e
deixou de maca presença nos bares de Viçosa pan
juntar lusa menecas ...
Ficou muito conhecido por causa do seu "saco", que a

pantá insistia an íàzer com que ele mosüasse para todo
mundo até que ele encheu o saco e cedeu patente os
direitos de uso pam a mesma. Mas não em por menos,
algo de intaessante devia haver no seu "distinto
saquinho", que até os professores de departamento de
Infomlática elogiavam muito ...

Mas twde ganhou prestígio também no departamento de
administração, píjncipalmente com a profêssom Nana
Rosa, com quem adorava confabular.
Era um dos poucos alunos que tolemva a ignorância

dos calouros e demais alunos da UFV, tanto, que sempre
frequentavam seus cursinhos de iniciação(AÍ tem que ter
saco de verdade! ).

+

ELIANA PANTALEAO
(Ponta, Pantá, Pane, Plantaleão, Planta)
InformáticaELIANA MARCA SOAREM DE OLIVEIRA

(Zezinha, Eli)
Informática

01/05
Eliana Mana Soares de Oliveira, essa garota simpática

mesmo caloura(dos tempos em que Polymax XT eram
algo possante na Infomlática) levou vantagem em
relação aos outros calouros, pois não precisou se adptar à
Viçosa - Perereca por ter nascido e vivido nela
Sempre foi uma pessoa alegre e muito paqueradora

Mas como já conhecia tudo de sua terra, preferia mudar
de ares e marcava presença em todas as bestas de Ouro
Preto, marcando também o coração de muita gente por
lá. Pro aqui, chegou a caminhar meio grogue pela neta
da UFV, procurando seus amigos de quem se perdeu
devido á falta de lucidez provocada pelo álcool.
Eis que ela caiu numa amaadilha: com toda a sua

experiência foi laçada justamente por um oalouro do
mesmo curso, que logo a colocou nos eixos enâo largou
mais. Se encarregaram então de provar o amor a todos
com uma coisinha muito foca chamada Maríana. Eliana,
assim tomou-se Zezinha, a mãezinha comia da
Infomiática, que com certeza, deixará saudades.

GUILHERME TAVARES DE ASSIM
(Bubu, Bueiro, Boca de Lobo, Grelo, Jum)
Infomnática

05/06
Esse baiana americanizado, disfuçado de mineiro, veio

para Viçosa em 90 par fazer Indo. Mas, o que üez mesmo
Goi confusão. Grande mentiroso, falso, l«do, dono de um
volume e área bucal invejáveis e nem um pouco fresco,
adorava dançar e fazer anóbica com shortinhos bem
cuftos. Com a sua mania de peúeição e limpeza
microscópica, botou muita faxineira para correr. Dono de
muitos recordes, ficou 13 dias encalhado e por isso
soltava um "daqueles" de meia em meia hora. Como ele,
seu sono era muito sensível e galinhas, gotinhas, roncos
(que combatia com palminhas) atmpalhavam-no dormir.
Com seu topetinho, nunca enzergava sua baniguinha
(que era enorme!!). Sempre se Emenda de bom moço
para a sua querida Mãezinha, nas bestas dizia que "ia
tomar TODAS, TODAS", chegando a s« canegado pela
'ex" depois de chamar o Raul e consumar tateando a
'sopinha." Cismando em se passar por MACHO,
resolveu fazer Karatê, e acabou apanhando do
naniquinho da turma, que conseguiu deixar sua
'discreta" bocura maior ainda-. Que tranquilidade foi

nesta semana sem ouvirmos sua voz... Sendo tão belo, até

seu colega não resistiu e tentou violenta-lo(e olha que o
agressor recebeu ajuda). Com complexo de "Cinderelo",
achava que seu lindo pezinho podia çabw em sapatinhos
de cristal. No entanto, sentiremos falta de suas manias,
de sua falsa interpretação,de sua canocheiofobia, de sua
cabeça avantajada-. ops, de vocêl11

23/09
Vinda de um grande centro siderúrgico(Volta

Redonda), estranhou o ar puro dessa cidade do interior.
Sem intenção de ananjar namorado, ananyou logo um
noivo. Será que ele já sabe do seu companheiro
inseparável de dias e noites por quatro anos?(Pauta
César - o PC). Sempre bem devagar, ninguém sabe como
conseguiu chegar à Caixa amarela no Kamtê. Aos poucos
6oi mostrando ser a garota prodígio da INF0-90, e
também alguém bem tolerante, pois aguentava a
presença de um BUBU sem reclamar ou quase(Não
esqueçamos o seu lado extremamente critico). Possuidora
de muitas manias como usar mochila, bicicleta, estojo,
lapiseim, ..., tudo rosa e dormir no mesmo horário que as
galinhas. Sempre diversificou no visual: Todo semestre
mudava o jeito do cabelo, estando mais para
CAMALEÃO, que PANTALEÃO. Hábito forte de estar
sempre em atividade. Será que ele vai perdurar? Coitado
do seu noivo...

Sentiremos muito sua falta, principalmente do seu
Lema: "Calma, calma". ''Deixa assim mesmo que tá
bom. Rua Campos fales, 180

Santa Rira
Govemadores Valadares
35040-090

(033) 277-1422

Avenida Jacob Lopes de Castão, 255
Viçosa
36570 MG

Rua Jaime Pantaleão de Morais, 46/302 - Aterrado
Volta Redonda RJ
(0243) 42-S017

MG

Praça Será Lama, 644, apto lO l-Centro
Govemador Valadares
350 10-250 MG
(033) 2714454



ROMMEL BAIA SILVA
(Homem-Lontra, ganso, goleiro)
Informática

Vindo de Manterá, desorientado e com crise de
identidade(não sabia se baiano, capixaba ou mineiro),
tratou logo de mostrar a sua maior qualidade - goleiro
(de cachaça) . Atraído pelo cheiro do álcool em
comumente encontrado nas "muvucas" de Viçou c
região e nas noites do nosso querido Atlético. Aqui,
subiu tanto na vida que acabou indo morar no mono
mais alto de Viçosa(chalé-16) com seu amigo "cabeça".
Tínhamos pena da "CGzinha" que de tanto leva-lo pn
casa depois dos goles, já sabia de cor o caminho.
Mudando de morro, fai pra "perto" do Leão(palco de
inúmnas cachaçadas) no topo do bairro de Lourdes.
Quem soReu com isso fai a CG, que teve de ser trocada
por uma XLX 250, pois já não aguentava mais o tranca
(e nem os tombos). Na sua nova mansão usu&uia de
landes privilégios(piscina, sauna, ping-pane), pena que
nem a polícia e nem o dono(o vizinho) gosUvam da
idéia. Como era de difícil convivência, Júnior üoi o único
a suporem sua companhia, tomando-se çompanheirn de
depredação da sua velha mansão. Durante seu curso teve
algumas crises românticas, mas suas vítimas logo
desistiam da idéia toda vez que ele tomava algumas c
incorporava seu terrível e destruidor "npírito baiano'
Na Indo, seu principal apelido - ganso - foi conseguido
Baças ao cacoete que imitava o distinto animal., além &)
charme uvesistível dejogar um ombro para cima e ouço
pam baixo. Prã gal«a mais chegada, o apelido era lontn
(exclusivo). Apesn desta vida ordinária(Canas,
belndeiras) o malandrão sempre se dava bem nas pmvas,
sendo inclusive o primeiro membro do "Pinto Duro" a se
6ormn. Com certeza vai deixar muitas saudades. Boa
sorte ! l !

16/ ] 0
MARCIO FRANCISCO DA SILVA

(J'''"é)
liúormática
31/07

Ele veio sem muita conversa, sem muito explicar. No
entanto, sabe-se que não admitia poupar a vida como se
ela fosse estoque limitado e 6Tugal de emoções.
Adensou-se no seio do posinho e üez da inconstância a
sua constante na vida universitária, e não sabíamos se era
boêmio porque tinha um violão ou se o violão o fazia
boêmio.
Como já sabido, este certa vez, vendo-se sem qualquer

vintém pam entmr no baile, viu-se com o violão e
dispwou ao porteiro - "Eu sou músico da banda, com
licença"- e üoi entrando com ares de Checo Buarque. No
entanto, tudo que é bom dura pouco e cedo dia depois da
costumeira assertiva, ouviu o brado do porteiro- "Tape
não usa músicos e aqui você não entra".

E, agom o nosso amigo aa herói e o seu cavalo só
Calam inglês.
Não obstante, ele pensou, pensou, e pensou tanto que

quando deu por si já estava no telhado da vizinha pronto
para saltar,. mas eis que surgia lei da cavidade,
aplicando-se nele com justiça, sendo este
deselegantemente convidado a entrar na casa, mas pelo
alto.
O acorde do violão em o acorde do violão em o acorde

de todo o apartamento. E quando não era este, eram as
pamlas jogadas no vizinho, em o cachorro vira-latas
preso no quarto làzendo muito barulho. o mais incrível é
que, mesmo com tudo isso, ainda tinha a façanha de só, e
somente só, sa aprovado em Análise Real.

Agem vai-n embora deixando como herança o
aprendizado, de vê-lo sempre com seu estilo de dirigir o
real deixado sempn a sua marca registrada, a amizade.

+

NIÁRCIA MENDONÇA CUNHA DOS SANTOS
(Preta, Keikas, Denga)
llúormática

14/02
Vdo pam o campus fazer COLUNI e logo cedo

começou dar dor de cabeça pala seus pais. Namorou
escondido da família por um ano e um ano depois de
apiesentá-lo casou-« e mcamendou um filhinho, tendo
de contar com a mãe para ser a baba
Caxiona, mas sempre chorando nota, achava que nunca

iria conseguir passar nas matérias, mas sempre conseguia
alguns A's por semestre.
Sempre sumida curtindo seu filho Bmno, quando

aparecia em só pam por as üo6ocas em ordem e saber as
novidades e novamente sumia.
Com seu ar de quem vai aprontar alguma ela deixará

saudades e sua vaga nunca será preenchida

MARIA DO CARMO MIRANDA BARBOSA
(Duma, Duquinha)
Informática

09/03
Garota proveniente de "Mayo Açu', passou pela

metrópole mineira onde conheceu a civilização. Com
toda sua vivência e sendo uma menina cheia de ''teia".
veio parar na pacata "University' de Viçosa, pam
satisfazer seus desejos de 'lnli)-maníaca'. Aqui em
inevitável a convivência com a "Pássaro Verde" que não
Ihe tmzia muitas felicidades. Em mais satisCãório
quando se depamva com uma "Águia Branca'. Hoe,
poderosíssima, passeia de füsquinha pmteado pelo
"Campus' Menina vivida e andada, passou sua vida
acadêmica sem bicicleta, o que Ihe conÉmu 'as pemões"
que an noites de São Joga podiam ser apreciados por
todos. Agora pode relembrar suas noites de sono
perdidas com as emoções tmzidas pelas "Mais' : bonecas
ao aho, sombrinhas atimdas à porta, choros pitas, pitas -.
coram tantas emoções!!! Findou-se como estagiária da
Coopasul, onde desenvolveu um sistana 'contm-
habilidade".Fomianda, fecha sua tmgetória pela UFV
sem nunca ter deixado a peteca cair e levando emoções
de "Geni e o Zepelim"!! Retoma agora à capital an uma
galopante viagan com um príncipe ao lado e o canudo à
mào, e espera ansiosamente a chegada do Natal Sexamil
e todos nós desejamos votos de prospendade.

Rua Vereador Admiro Pontes, 120
Santo Antõnio
Viçou - MG
36570400
(031) 891 - 5181

Rua Vaeador Desidério, 83
Centro
São Gemido - MG
36530-000

Rua Sete de Setembro, 506
Centro
Mantena - MG
35290400
(033) 241-2682

+

Rua Faustino Amâncio

Manhuaçu - MG
36900400
(033) 331 - 2SS2
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WALTER VARIAS JUNIOR
(Waltereco, Tito(Wahito), Gugu.)
Infomiática

Descendente da terra do café(Manhuaçu) e sonhando
em morar fora, passou por algumas cidades em busca de
um ideal. Mas seu coração pulsou mais corte quando foi
aprovado no " vestiba de 90 " e acabou ãcando na

Viçosa Perereca". Sem os olhos azuis da mãe(que
pena!!), chegou ainda garotão, trazendo o seu estilo
próprio: bemludão no joelho e meia soquete. Na verdade,
não sabemos se o estilo é dele mesmo, ou se é só pra
íàzer propaganda das muambas de Petiopólis. Logo no
início foi apelidado de Gugu( Guloso) e foi se
especializandoem algumas áreas, tais como: poisa-voz
oficial da Indo, organizador de bestas e serviço de
informações gatuitas(novidades era com ele mama).
Estava sempre por dentro da agenda wltuml da UFV
com um mês de antecedência(coquetéis de vemissagens
e bêsta da "Hidl Society"). Com tanta experiência nesta
área. inventou um novo estilo de chamar o Raul
Rodando-(Eca, nunca queira ver isso!). Quando calouro,
tinha o seu lande amor platónico, e não queria saber de
outra; com os anos, foi evoluindo, perdendo o estilo da
figura do cafezal. Hqe, de cabelos gosseiros(depois de
raspado tantas vezesl), boa pinta, soiTiso estampado,
sobrancelhas sempre arrumadinhas, se destaca como o
terror das gatinhas, mas não só gatinhas, como também
as hienas, smacuras, pagas, patinhas, etc. Numa dessas, a
mais recente, quase esqueceu dos estudos. Mas, com tudo
isso, teve alguém muito especial que conquistou de
verdade o coração desse terror, Jesus. Este deu um toque
especial em sua vida universitária, tomando-o uma
pessoa amiga, alega, descontraída e de fácil convívio. E,
por isso, desçamos a você, Waltereco, toda felicidade do
mundo. Sucesso na sua vida profissional

04/ 1 1
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0 siMONE RODRiGUES GRAVnqA
(Sisa, Índia, Marron, Graveto)
In6ormátim

30/06
Com seu andar todo gracioso(«mpre na pontinha dós

pés } chegou em Viçosa toda meiga e "curiosa", vindo
teoricamente da cidade de Ubá, com estranhos hábitos
alimentues de coma pão com feijão,e ovo, tudo tão
mexido, que parecia ralado.

Oh, geeew-.dente" - quando se ouvia isto, nem
precisava olhar quem era; era sempre o seu aviso de
chegada. E, no meio da conversa, benzia Deus a todo
instante: 'l)enza Deus'
O seu passatempo favorito era viajar para Ubá: chegava

em Viçosa sempre na terça e voltava na quinta,
rnlamando sempre quando ocorria algum atraso. Apesar
disso. tmzia os seus 'deveres" bem feitos, com um falso
ar de preowpação. Também coseguia destruir inúmeros
compões, recebendo recadinhos amorosos de pessoas
apaixonadas.

Seu principal defeito era não olhar nunca onde sentava-
se vivia sentando em cima das coisas dos outros, e ser
super ciumenta - coitado do namorado dela ...
Ohl!(brande amiga, que seu jeito meigo e delicado mla

ainda contemplado por novos amigos em todos os lugres
por onde passar. Continuaremos sentindo sua falta!!!

RUBENS LEONÍDIO ALMEIDA JlJNIOR
(Rubinho, Bitcho, gozo, Mulh« Barbado)
Infomlática

l n/a7

Chegou a Viçosa em 1989: cabelo curtinho, "playboy
de lpatinga, fada do Capim, André Agassi desnutrido,
único excedente da Infomlática, trocando a PUC-BH
pela UFV. Foi morar na Games Barbosa com Fausto,
Júnior e Rabuçho, no "Kuítisso"(e o cabelo
crescendo111). Nos primeiros anos era turista da UFV. SÓ
queria saber de Canas e mulheres. Foi o TED da Naco
Lopes(e o cabelo crescendo! 1 !): Até que um dia surgiu a
Dona Mana e tudo mudou na sua vida. Passou a ser um
Sanção de seriedade(e o cabelo crescendo!!!)e
finalmente, decidiu se fomlar. Apesar de ter trocado a
PUC pela UFV ainda continua batendo ponto em BH.
Nos últimos meses em Viçosa ainda morava no
"Kurtisso", onde já passaram vários e ilustres moradores
Gegê fininho, Ramon Bananco e Eder Mole. Foi ainda
baba de adoslecentes, inclusive da irmã Nevão,(e o
cabelo crescendoll!). Assim chegou ao fim nosso Sansão
de seriedade, dissse que iria cortar o cabelo, mas não teve
coragem(É ruim hein, Creunice, Jorgetti). O casamento
está mais próximo que se npuava. Agora é só amimar o
emprego ... E o cabelo continua crescendo! !!

SUELY VICARI PINHEIRO
(Suou)
Informática
zz/uj

Num dia especial de um ano que não se sabe qual, para
a alegra do Sr. Mmçelo e da D. Ruth, nasceu essa
garotinha genial, com uma árdua missão a cumprir: dar
trabalho! De todas as fomias ela vem cumprindo o que
Ihe fai designado(E como!). Quando caloura de
Informática, revoltada com a dureza da vida de estudante
e já na ânsia de adquirir independência financeira,
resolveu pedir empréstimo ao Reitor(Fará) para abrir
uma cademeta de poupança(lógico que não çonseguiul
Õ dóll). Vivia numa agitação louca, entre seus estágios,
aulas em cursos, dança, violão, pesquisa de iniciação
científica, fazendo de tudo um pouco, afora suas caronas
aventureiras. Por outro lado, com seu jeitinho manso, no
entanto sapeca, sempre se metia em encrenca, pois
possuía MUITO AMOR prá dar e um olhar 43
inesistível. A sua exclamação exagerada "OH!!" para
tudo que a supreendia, é característica. Lzrdinha, não
percebia que "guardinhas", em confessos da SBC, a
paqueravam o tempo todo. Logo ela se tomou "Susu, o
terror dos guardinhas!". Mas tinha queda mesmo era por
gatinhos, ursinhos, principalmente novinhos da raça
Panda. Isso 6oi o que conseguimos notificar! E os outros
mil e "uns" ?l(Sapeca demais!). Fez landes amizades e
marcou a vida de muita gente, não deixando de
demonstrar sua indignação com os lqistas: "Essas lojas
revoltam gente pequena!"(Por não encontrar roupas do
seu tamanho). Grande na inteligência, continuando
pequena no tamanho, deixa muita saudade em todos que
a conheciam. Mas o futuro a está aguardando-.Corra,
Susu, de encontro a ele, sem medo de ser feliz l

/

Av. Gov. Valadores, 799
Centro
Ubá-MG
36500400
(032) 532 - 3181

Rua Antõnio Wellerson, 429
Centro
Manhuaçu -MG
36900-000
(033) 331 - 1786Rua Coréia, 41

Bairro Cariru
lpatinga - MG
35160400
(031) 8214198

Rua Santo Antõnio, 94
Centro
Ponte Nova - MG
35430-000
031) 881-2071 (favor)



Cláudia Mana Gonçalves 01/08
(Cláudia dos Santos, Cacau, Claude, Caucau, Cedia)
(Juimlca
Av. Rangem Pestana, 3 1 8 c/0 1 - Jabaquam
Santos

(0132)324903
hoduto de exporüção, chegou a Viçosa diretamente do
Prato de Santos. Sempre animada, não dedia esforços
para estar presente nos famosos 6oirós da Química.
Exímia dançarina, destacou-se no Vll ENEQUI, onde
uma mão-baba(digamos, gaúcha) a perturbou por um
bom tempo. No entanto, o que mais a impressionou em
Viçosa 6oi um brilhoso Pingo, que a doce Cláudia
encantou, porém...
Cláudia traz algumas características interessantes que,
com certeza, jamais serão esquecidas: é a Única Química
que consegue conviva bem com os agrónomos do Solos
(aí tem); 6oi a única pessoa que implorou para s«
assaltada na Caixa Económica Federal, ficando Êustrada
ao sabe que os assaltantes não queriam levar seu
dinheiro; sem conta que 6oi a única aluna do curso de
Química que üez o professor Edilton trabalhar com
pesquisa. O que será que esta gata tem? A "Turma Boa'
sabe que o conteúdo pode ainda ser desconhecido, mas
assim mesmo sabe que ela é muito especial, e com
certeza, deixará bastante saudades.
Muito Sucesso, Paulistinha Queridas
"A Turma Boa"

SP

Luas Fumando Reis da Salva

(Tchaka) 19/04
Química
Rua Celeste DescaKiati, 1 16 - Bairro do Campo
Barbacena
36200400
MG
(03 1)3314405
Em janeiro de 1988 chegou a viçosa com um grande
sonho: ser um grande homem. Tímido, romântico e
apaixonadas. com esses adjetivos sonquistou algumas
amizades sinceras. Conhecido, entre colegas, como
turista, pos alga mais em Barbacena que em Viçosa.
Em meados de 1992 apaixonou-se por uma garota daí
para crente sua vida mudou, abandonou a bebida, o
esporte e os amigos. Merendou zntes do recreio, casou-se
e hoje é o pai de uma linda garotinha. Feliz no
casamento, deverá sa também feliz na promissão que
escolheu. Com um átomo de paciência mas um mol de
disposição, Luís remando 6ez de tudo para vencer em
Viçosa, e venceu. agora, resta saber se vencerá na vida
como homem casado e sério que é.
Tornemos por você, amigo TCHAKA Nós perdemos um
lande amigo mas, a ciência, com certeza, ganhou um
novo "Eisntein

Boa sorte. TCHAKA !! !

BACIIAREIS EM QUÍMICA

Alecino Giubini Moreia
Pakito, Lup, João Canabmva, Laticínio) 1 8/02
(Juimica
Rua D. Jogo Batista, 357
Venda Nova do Imigrante
29357400

(02Ds4ó-i292
Emjaneiro de 1988, aterrisou an Viçosa com um sonho
fantástico: ser um lande homem . Deu tuta azar que
nào consegui passa de 1,75 m. Frio?, fome?, mulher
Guia?. Nada conseguiu abalar esse gueínipo capixaba.
Chegou, viu e venceu. Surgiu do nada, brihou no palco
da incateza e se tomou um alista da vida. Com jeito de
bobo, mas esperto como um gato, conseguiu enganar
muita gente famosa. elege, elegante, filho da
imaginação e pai de vária.s Bases que deixaram marcas.
Fez este curso por ironia do destino, pois o seu ponto
Grite é a poesia, as mulheres e o espoite. Romântico,
saisível e carinhoso, machucou muiatos corações. Em 88
e 89 foi perseguido por quatro belas loiins e recebeu o
apelido de "PAKITO". Em meados de 91, apaixonou-se
por uma quota chamada Landa e entrou pam a galeria
dos bundões. Deixava de ir às ãêstaas pam ãcar em casa
escrevendo poesias, espiando teele6onemas e chorando de

ES

saudades. Coitado...com um átomo de paciência mas um
mol de disposição, Alecino Sávio 6ez de luso para
sobreviv« na UFV. Foi locutor, professor, atleta,
comerciante e até massagista do Alcântara. Por ser
compreensivo, nao ananjou tmmigos, e os amigos que
aqui 6ez desçam-lhe muitas felicidades na vida
profissional.
Boa Sorte, Lê!
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Malta Cristina Batalha
(Batatinha, Moitinha, .4nW do Gonn) 14/04
Química
Rua Donato Quaglieta 58
ubá
36500400

(032)532-17S4
Com seu ar de menina sapeca ela dKgou em Viçosa a
6un de cursar Química. No entanto, Foi logo descoberta a
sua verdadeira vocação: ALTER(X=OPISMO. E, para
pmticm esse exporte, ela contava com "maninhos", que a
acompanhavam pelos bares(até na rodoviária nos finais
de noite!), defendendo-a de qualquer um que se atrevesse
a mexer com a "maninha". Dizem que ela quase 6oi
expulsa de onde morava, pois seus fãs fizeram uma
serenata "muitíssimo" afinada e nada"barulhenta". Certa
ocasião alguém tentou veriHicu se sua cabeça era dura
mesmo, e não é que conseguiu quebra uma tulipa de
vidro(que por acaso continha cerveja), vindo parar no
hospital, onde, naturalmente, armou aquela confusão,
tentando fugir, chamand o médico de costureim!! Coisa
mais difícil era vê-la em sala de aula. Como era assídua

no DCE, CE, em casa(pertubando suas pobres colegas
de repúbliu) etc. era quase impossível ver a "baixinha
invocada" e teimosa parada, a não ser das vezes que
quebrava seu pezinho -. e, mesmo assim, podíamos
aposta nela numa corrida de multas! quando estava de
"bode" logo procurava o vinho e a pobre coitada da
T«ala, que a suportou, aconselhando-a em vária fases
de sua vida. Por incrível que pareça, a encrenqueira
seguiu algum conselhos: sossegou o baixo e encontrou
seu príncipe ..., seu sapo encantado, sim, ele ...Telim! Por
muitas vezes ela negou, mas um dia tinha que assumir
estava de porte! Daqueles miseráveis! Conseguia
também se sair bem com;o cozinheim, usando todas as
panelas -. e não lavando nada! Agora essa química mais
maluca está nos deixando -.Snifl Mas, AGUARDEM
breve ela poderaá estar de volta pam aprontar outras e
outras

MG

?

&

Magra Lúcia Valgas 19/1 1
(Ventania, Magrinha, Maguininha, Maguina de Lavar
Química
Av. Luiza Nascimbene. 551
lpatinga
MLJ
(031)826Ó646
Em 86 chega a Viçosa a cidadense Ventania. Cabelos
semt-louros, sempre conrrendo a&ás do prejuízo; já
chegou criando problemas. Apesar de nascida em
novembro, seu zodíaco apara um vinho no saudoso
'Travessia", ou algumas cervejas em qualqua outro
lugar. No "Spim de Bananeira" tinha lugar cativo, e
consequentemente, üezjus ao significado de Universidade
(não apenas se informar, mas sempre se formar), com
nte lema adquiriu umlindo diploma, que hoje é, sem
dúvida, outra loum nesta história; mas maguinha, como é
carionhosamente chamada, não é racista, muito pelo
contrário, é bem chegada num crioulo, desde.os idos do
Karatê até os idos do Refeitório. Como todo mundo. ela
também tem suas manias, podendo ser enumaadas:
dormir escada abaixo, bata calças jeans no
liquidiâicador, imitar o Sandoval Quaresma, dentre
outras.
Sua maior virtude sempre üoi acreditar nas pessoas e, de
vez em quando, o que pnecia ser não era, e aí era o
maior quebra-pau.
Maguinha, "A Turma Boa" jamais Ihe esquecerá, pois
você irá deixar muitas saudades, apesar de achamtos
que, sempre que poder , você estará por aqui. Sucessor
'A Tumba Boa

Mana Mirando Lopes
(Mary Gow Gow, De Maré's, Mary) 01/1 1
(Juimica
Rua Jogo Monlevade, 808
lpatinga
356 10400

(031)826-2146
Baixinha, "boazinha" e invocada, chegou na UFV
mostrando que tamanho não é documento. Com grande
simpatia e com seu jeito tranquilo e brincalhão sabia
encarar todos os momentos da sua vida universitária,
sempre com novidades, às vezes duvidosas, causando
ipaçtos com seu jeito discreto, nunca perdeu temo quanto
às paqueras. Quem a conhece de vista não sabe do que é
capaz. Sempre teve queda por homens gordinhos,
brancos e gringos(Floripa que o diga), mas já
enzimaticamente inibidos por um outro repressor(do 10'
mandamento).
dizem-na cínica, falsa, mas a voz mansa e o olhar critico
apenas recordam um ar debochado.
Já sentimos saudades, pois, apeou do tamanho é uma
grande amiga, principalmente na hora do lanche.
Na boa, galera, valeu ! ! !

MG

Mana Cândida Carelli
(Dona Mana, Cândida, Can-Can, Candinha) OS/02
Química
Pmça Sílvio Bíandão, 85/10 1 - Centro
Viçou
36570400
MG
(031)891-3780
Vinda de um Coronel. não o Carelli. mas o Fabriciano.
por desvios desta vida, chegou a Viçosa para Fazer
Química. No início 6oi dedicação total, estudar, estudar,
estudar. Com pouco tempo de convívio com a "Turina
Boa", começou a cometer ecos de escrita e pronúncia no
ato de adquirir conhKimentos. TO BESTAS Garota
prevenida, entre uma aula e outra adora exercitar seus
dotes com o polígono sextavado. Por falta de
infonnações não sabemos seu signo, mas parece se
'Leão", que passou a ser uma "K" esm seus domingos.
Como toda Química que se preze, começa a estudar as
reações pelos álcoois, e delas obtém vários produtos, uns
agradáveis, outras talvez, porém-. Apesar de muitos não
acreditarem, tá ela aí pronta e designada a beber "Kaiser'
na sua üomlatura, pois as Brahmas e Antárticas que
tinham com certeza já coram consumidas.
E isso aí, Dona Mania, antes tarde do que nunca!
Parabéns e bastante sucesso!
'A Tulha Boa"

Vila Celeste Cidade Nobre

+



Ricardo Cacau Meio
(Veio, Cacau, Ninfa) 16/01
Química
Rua Guamyá,118 - Geovannine Meio Viaja
Coronel Fabriciano
35170
MG
(031)841-1344
Você acredita em "Ninja"?... talvez não seja a verdadeira
história. Desminta, então quem üor capaz ... RICARDO
CACAU MELO. Seguramente neste nome reside os
poderes de um Ninja. Durante sua vida acadêmica, não
residia em Viçosa, mas na tão cobiçada Coronel
Fabriciano, cidade de origem, na qual uma 'ljóia do
Vale" o espera. Estudante especial do cura de QUÍMICA

SÓ aparecia para fazer provas e algumas sabatinas
(quando aparecia!). Nós da República São José, 121, o
denominamos visitante especial. Sendo tam'bem
conhecido como : Cacau, Véio, Ninfa e Bodil pelo
Bodão.
Nas idas e vindas para Viçosa, o Ninja aguava,
principalmentem quando era obrigado a ficar um final de
semana para fazer provas- Este, pma não perder tempo,
executava três uma noite só!(ou elas o executavam -.)
mas relizava as provas com sucesso, para orgulho da
moçada.
Nos jogos espoúivos da UFV, o handebol era orgulho da
exatas, pois nunca perdeu um campeonato. Contava
também com a excepcional dupla de ninjas(Cacau e
Rõmulo), que enlouquecia as torcidas con seus passes e
toques "a la ninjas", colocando o handebol da UFV em I'
lugar no "Ranking Mineiro''
Para a galerinha resta um tchau! ! ! Vitoriosamente o Véio
sai de Viçosa com dois títulos profissionais, o primeiro, é
claro, Bacharel em Química eo segundo, trovador de
ânibus Unida onde passou grande parte de sua vida
acadêmica. CACAU, com seu olhar de Ninja cativou
amigos, qu sntirão saudades de suas jogadas,
brincadeiras e do papo dez. Nós acreditamos em você.
Vá à luta, AMIGÃO. Nós da República São José, 1 2 1.
Os ninjas também se üomlam ...

Sõnia Madali Boceja Carolino
(Solinho, Sinsinha, Perereka) 1 3/09
Química
Rua Teóâilo Nascimento, 1 80 - Palmeiras
Ponte Nova
CEP: 35430-000

(031)881-3594
Não é ddicil falar dela. Ê indiscutível sua prefêi%cia
pela cama às obrigações acadêmicas. Quam procurasse a
'Soninho" só a encontrava dormindo. Segundo seus
costumes corujos a lei era: dormir o dia todo e estuda de
madrugada. Já ficou nos vários estados da matéria:
deplorável, arrimada, sexy, imaculada(Madonna) e
saidinha'. SÓ tomava juba. Nico topes que o diga

uma "expert" em se Calando de cinema, Viçosa 6oi
testemunha de suas preferências cinematogánicas. E por
lacar em pre6aência, não conseguimos definir qual era
seu intaesse num determinado cidadão do curso; s6
sabemos que ela não o liberava, mas desse mato não saía
coelho. Distraída como ela ninguém nunca viu. Num dos
çhunascos do curso ela nem sacava quando alguém
perguntava onde estava seu maia. Com sua voz de
taquara rachada, seu olhar sob uma lupa, foi um encanto
nestes últimos anos, afinal sua transpmência(vede a cor)
é total. É a "New Bridgiana" mais simpática da Casa-da-
Qímica que conhwemos(nós da nata)-
Bom, sabemos que a saudade será constante, mas além
de felicidades desçamos que você conserve ilesos pelo
menos os laboratórios Fora de Viçosa.
Nós da Nata e do 1 1 8.

MG

Mouro Casar Dias
(Carequinha, "Ch©les Brown', Cebolhinha, Maulaluno,
'Minduim") 26/1 1
Quínúm
Rua Amrib6ia, 16 - Paul
Vila Velha
29100400

(027)3264323
Este habitante das "palafitm" de Paul(VV/ES) temaoso
de a maré subir lá no mangue, veio parar em Viçosa em
1990. No começo era tímido, calado, mas, aos poucos,
6oi se saltando e entrou no "seio" de várias galeras.
Desde caloiro teve uma companheira inseparável, sua
amiga "Alia", com quem teve momentos felizes e
flutuantes. Sua bela ':juba" lembra "Kolak", que o 6ez
experimenta perucas de "Sheakspeare", como no fosso
do Castelo de Vivência, fechando a noite de um porre
com um "bundalelê" no balão da Biologia.. com esse
talento pam as artes arriscou "pérolas", como a vez em
que num "Fest-Velho" expôs uma poesia em papel
higiênico, ou atacando nos caldeirões da magia em plena
Naco Lopes, causando inveja a qualqua Merlin da Noite
Maulaluno' sempre üoi considerado um CDF pela

galera da Casa-da-Química, apesar dos goles, chapadõn
e Rock'n'rolls. Seu caco, sem dúvida, são as "pios" da
UFV, pelas quais tem verdadeira ojeriza e tem que
urrar" pna passar, e vai ter que "alar" com BIOQUI

340 pam se 6omiar. Mas como ele diz: "Santa
Tartaruga!'(outro fraco: seu temor em ser silicalizado
jamais apontou Meduza). conclui-se, com base no
mesmo, por linhas ou entrelinhas.

ES

Rõmulo Róbson de Souza
(Zé Rõmulo, Bidão, Friend?) 1 3/06
(Juimlca
Rua Para, 262. Bairro Santa Terezinha
Coronel Fabriciano
37170-0 13
MG
(031)8414920
Num clima de verão, entra em quadra na UFV Rõmulo
Robson de Souza disposta a mostra.r sua técnica no curso
de Química. Além do bom desempenho no curso,
demonstrou a sua arte de jogar Handbol aos
UFEVIANOS e demais viçosenses. Juntamente com o
Cacau, estes tricampeões mineiros vão deixar um espaço
vazio no exporte destaa cidade. Se acaso alguém tentar a
façanha de ocupar a vaga, terá que ser um ninfa do
mesmo gabarito.
Uma de suas virtudes é sempre amenizar a situação, por
pior que ela esteja. Nãao se conhece nenhuma mandada,
e não há nenhum deslize que posssa ser colocado à tona.
Nos bares ao fim da noite gostava de lotatr alguns "da
lua" que só ele tinha paciência. Até que um destes o
'HORRORIZOU": "ocê, eu te conheço! ocê é macio! !! a
única cousa que o entristece é um prato mal temperado,
mas se quer alegra-lo, é só pedir uma "SKOL"
geladíssima e aí o papo flui, ''de fato ele tem venoso,
mas tem bebido". quanto às "articulations", por
emquanto estão maneiradas, mas é o melhor
companheiro pma uma gelada.Não poderia deixar de
fhdsar sobre a armação mais louca e exaltada que o
Departamento de Química viu - conhecida pelas suas
reações não comete químicas, mas também as físicas, - a
destemida "trinca do mau", teve muitos sucessos, mas
também muitos 6racassosl !
R6mulo, amigo e companheiro, levará consigo saudades
e títulos que fazem jus à sua competência. Aonde 6or
encontrmá muitas coisas boas e também bastante
sucesso. E lógiçol Vá à lutam!
Vá à luta, Bacharel. A vitória para você sempre virá.

'Amigos para sempre'
Nós da República São José 1 2 1.
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Vanessa 'llüebaut Medira
Quítnica
Rua dos Estudantes, 90. apt 34
Viçosa
36S70400
MG
(031)891-1804
Nossa amiga Vanessa entrou aqui na UFV em 1989 e,
naquela época, já.tinha olhos pam oseu amado Guiga
(Aumentos).
Filha de proünsor da UFV, apesar de ser mpixaba,

23/12

acabou nativando.
No inicio do curso em a maior CDF, mas
casório, o pta.z« da vida a dois e ela começou a ir
devagar.
Vanessinha chegou a faze parte do grupo de dança
Êxtase, mas sua vida de "senhora do lar"a üa desistir da

ai veio o

carteira artístiva.
Desde o mo passado, começou a participar mais dos

"ANATA",eventos sociais tanto que quis entrar para
mas ela não cumpria um dos requisitos básicos, já quw
possui "Bambolê de Otária".
Com os conhecimentos de SOL 115 associados a sua
vasta cabeleira recebeu o título de "ASBESTOS", mais
especificamente "TREMOLITA"
Nos seminários, Vanessa fica super nevosa e adquire
uma coloração "rósea"(leve
6malftaleína).
No seminário de QUI 311 ela ia mostmr a

sauelhança com

pam a galem, mas enrolou e não mostrou.
Seu maior "defeito', sem dúvida, é sa' casada.
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CARLA PATRÍCIA C. FAGUNDES
(Paty, Thana, Patrola, Cwlinha)
Economia Doméstica
23/09
Rua Girassol, 26 1 - Sagrada Família
N4ontes Claos
39400 MG
(038) 221-1992

»

Vinda no vácuo de irmãos e ptünos, eis que surge nos
anos 80 em Viçosa a quase baiana(faltou pouco)
Patrícia.
O início de sua vida universitária foi marcada por

sonhos e velas. Mas isso só no início, pois üoi levada a
reboque por terceiros a conhece a realidade üçosense.
E, pam não ser exceção, tentou aderir ao lema do clã,
BFF', onde sua participação üoi muito contmvertida e

discutida... com visitas constantes ao "Doutor", visões

astrológicas(constelação de capdcómio) e amnésias
totalmente alcoólicas.

Com o tempo, üoi aprimorando seu gosto
antropozooecológico. Olha aí o gorilão saindo das
paradas ! !
Seu "hobby" predileto ua trocar "de figurinhas' com

suas amigas e fazer parte de incansáveis debates,
alegando estar sempre em desvantagem.
b4uito mística, adorava perfumar a casa e as ruas com

incensos à base de orégano e "eneaga" três, chegando a
tentar desvenda os mistérios das populações flutuantes
das cidades quase históricas.
Como boa libdana que é, lançava mão de dados

tabulados para optar entre o gorilão e o leão, motivo pelo
qual ainda não ter conseguido rompa a baneim do som.
Apesar de não gostar das músicas de RC, a do

cabeludo a marcou(tudo bem, amiga, acidente
acont.cem)
Profissionalmente falando, pretende continuar

dedicando-se de corpo e alma à Puericultura, atividade
que sempre Ihe rende bons frutos.

ANA MARCA FERNANDES GONÇALVES
(Alinha, Marra Anm Mary, D'onana)
Economia Doméstica

Rua limão da Cruz, s/n
Guidoval
365 1 5-000 MG

Em meados de 88, chega a Viçosa uma baixinha baiana
e enigmática. No começo, decidiu que ia mesmo encarar
o cursinho com seriedade. Achou ter escolhido o lugar
certo para "estudar". Levou tudo tão a sério que em
menos de uma semana já conhecia todos os botecos da
cidade. Em 89 já era uma das alunas classificadas em
ECD. Esperta e bem flexível, adaptou-se rapidinho aos
encargos acadêmicos. BOTEQUEIRA, THIERZEIRA,
SENHORZEIRA e outras "EIRAS" que Ihe valeram
conceitos máximos. Barulhenta, fazia questão de que
todos nota.usem sua presença, inclusive quando aos
colegas ainda dormiam. Assídua às aulas e em dia com a
matéha, TIETE da BIOQUÍMICA, divertida, com a
mania de passar álcool em tudo, simpática e até mesmo
comunicativa, apesar de "gagaguejjaan", um pouquinho.
Marry, de hábitos notumos e estranhos, não analisava e

nem fazia cerimónia em tirar cochilo num cantinho
qualquer sossegado da cidade. Seu maior orgulho era
uma "lista" que aumentava misteriosamente nos finais de
semana. Amante incondicional da lua , de acampar e
viajar principalmente de carona, D'onana, como
autêntica mineira que é, gosta de ouvir uns "tar de
sertantejo", não hesitando em dizer que muito contribuiu
para levantar o ibope de Divino Amaral. E isso aí,
Aninham A você desejamos muito sucesso e felicidade em
sua nova vida de fomlada. Que Deus Ihe dê a
recompensa por todos estes anos de juventude dedicados
aos estudos (exclusivos)-

BACjIARÉIS EM ECONOMIA DOMÉSTICA

ANA CNSTnqA TOLENTiNO FiGUEiREDO
(íris, Ana 2000, Alinha Figueiredo,Cidra, Kertininha)
Economia Doméstica
l s/lO
Rua Joaquim Cândida, 1 40, Centro
Sete Lagoas
35700 056 MG
(031) 921-3928

sumiram de seus olhos. De Tanta coníiisão em todos
esses anos. tomou difícil a conclusão da "Estatística",
custando-lhe muito guaraná em pó e chá mate para se
manter acordadas Em época de provas, sempre atacava a
geladeim á caça de guloseimas. Depois de cinco anos é
fácil dizer o que e]a gosta: cristais, uma boa sonequinha,
banal e barras de chocolate e do Dudu, que no último
ano entrou na sua vida para nunca mais sair! Essa
menina risonha, que antes de contar uma história já
estava rindo, e de tão alto astral vai deixar muitas
saudades. Por essa e por outras razões é que desçamos a
ela muito sucesso na vida profissional e amorosas l !

Vinda de "Seven lakes City", aportou em Viçosa em 88

para fazer cursinho e conseguir a "tão sonhada" vaga no
curso de "Pica-couves". Com visual futurista de
secretária, desde o início essa menina meiga, pura e casta
6ez muito sucesso, sempre acompanhada de sua imtã
'gêmea", ambas conhecidas no meio artístico com Mima
l e Mima 11, porém nunca se soube quem era l e nem a
11, e dessa confissão quem lucrava eram as duas. Amante
fiel dos salões de cabeleireiros, surpreendia a todos com
um novo visual a cada semestre(já [oi loira, ruiva,
castanho.clara...) As achas de sinuca nunca saíram de
sua carteira, assim como a mochila amarela encardida
nunca saiu de suas costas. E as caronas... eram ótimas e
cheias de muita risada! Os amores? Há Com seu olhar
penetrante e seu jeitinho desligado de sn, foram
selecionados a dedo e colecionados em incontáxfeis
bestas, bares, e noitadas no navio, que nâo afundou
graças à mare mansa. Em uma das 6êstas do Copacabana,
acordou desesperada no dia seguinte à procura de suas
preciosas lentes de contato, que misteriosamente
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DULCE MAKQUES DA COSTA
(Dircinha, Paraquedista de Meio-fio, Pintora de Rodapé)
Economia Doméstica
16/04
Rua ltassucé, 291
Sete Lagoas
357000400 MG
(031) 921-6247 (de recado)

Dulce é uma pessoa trabalhador'a que sempre precisou
lutar minto para realizar seus sonhos. Mais velha entre
nove imiãos, ficou sem mãe ainda na adolescência, sendo
obrigada a pamr de estudar pam ajudar o pai.
Nunca abandonou o sonho de voltar a estudar e de um

dia conseguir seu diploma de curso superior. Por causa
desse sonho, voltou aos estudos 15 anos depois, passando
imediatamente no Vestibular pam o Curso de Ec.
Doméstica da UFV.
Quando caloum, gostava de tarrear, ficando na gandaia

até de manhã Celta vez, após ingerir 1/2 ganafa de
pinga numa bêsta no ginásio coberto da UFV, foi parar
no estábulo, pensando que estava indo na direção de
casa, no centro da cidade.

Estas e outras coram uma constante no seu dia-a-dia. SÓ
após dois anos na universidade que resolveu colocar os
pés no chão novamente e voltar a sa a moça séria que
tinha sido até chegar a "Viciosa".
Aqui, üoi muito feliz, pois, além das farras, üez muitos

amigos e ainda conseguiu ganhar dois diplomas. O
primeiro, que se chama VITOR, é lindo, inteligente e
muito amado; o segundo é o diploma do Curso de
Economia Doméstica, com o qual espera ganhar bastante
dinheiro, ficar rica e continuar ajudando o pai, muito
querido. É mais conhecida como Dulw "The Flash", pois
está sempre ligeirinho. No 6mal da gavidez, seu corpo
tinha Formato de um B, e após nove meses pariu uma
criança que era quase maior que ela.
Dulce, de«Íamos-lhe muito sucesso e que seu sonho se

realize. Você merwe, nél Beirão. Romilda, Cais, Eliane,
Laca et alii...

ELIANE SANT'ANNA DE MELLO
(Menina e Fessora, Pervertedora de Menores)
Economia Doméstica
03/10
Rua Papa Jogo XXl11, 142
Viçosa
36570 MG
891-2343

DENIZE MARCA DUARTE MALHO
(Dê, Bandido, Innã GêmeaCoração)
Economia Doméstica
14/06
Rua Pedro Álvaress Cabral, 99- B. Jogo Bráz
Vij:osa
36570 MG

EDILENE
SANTOS
(Didi, Endy, Pequeno Príncipe, Mamãs Didi)
Economia Doméstica
24/03
Rua das Gaivotas, Edifício Coronel Ono&e, 202
São Luis Renascença
65075 160 MA
(098) 270534

STAMPINI DE OLIVEIRA ALVES

Diretamente de B.H. pma Viçosa, chega um caixote
escrito "üágil" contendo nada mais, nada menos que
nossa Eliane, que já cativou. Numa dessas ciladas que a
vida ofaece, vim caloura de Economia Doméstica.
Com o passar do tempo, a âagilidade vai so&endo uma

metamoúose, e Eliane passa a ser uma pende
batalhadora, tmbalhando e estudando. Lá pelos meada
do curso nasau um "gatinho" de olhos castanhos-
esverdeados muito doce e lindo: seu filho Víctof Hugo.
Quem a conhece sabe quanto batalhou durante seu

período estudantil: trabalhando, estudando, sendo mãe e
lande amiga.
Não sei como, mas ainda tinha tempo para assistir a

shows, ir a üêstas e conheça as noites viçosenses e Belo
Horizontinas.

Amores? Muitos são os assédios, mas a "menina" quer
mento é se 6omiar e ir a luta!!! Vá Eliane, a vitória é
sua! E com um carinho muito lande e uma amizade
maior ainda, que desejo de todo o coração que você se
encontre pelos caminhos da vida.
Sela feliz, sua amiga Sueli.

Ps. Caso não consiga emprego, aqui vai uma sugestão:
medidor de nu em B.H., que tal?

Natural de interiorzâo de Minas, "passeia pelo litoral
paulista e chega a Viçosa para estudar e trabalhar... e por
pouco não cai na vida, ou seja, com casa, marido e filhos-
Mas a UFV despertou-a para a vida, pervertendo-a e daí
só PM's em todos os sentidos. Menina extrovertida,
Falante, aqui e suas atrações até estudar na famosa
'paqueroteca". Denize fala e gesticula tão pouco, que os
que estão próximos a ela ficam mudos e estanecidos
diante de tamanho fiirwão de palavras pronunciadas por
milésimos de seBindos, sem tala que o monólogo tem
que sn olho no olho, senão ficamos roxas de tantos
cutucões e tapas. Com toda humildade, pedia: "-Posso
dormir aqui, hoje?", enganando a todas nós e tomando-.se
a excedente do 301, com dupla moradia. na vida
acadêmica, atmvessou alguns imprevistos( como um
'pedra preciosa" no seu caminho), mu conseguiu, Baças
a sua competência, uma monitora. Nas bestas, a disputa
era lande enfie enrolar a ser enrolada pelos "trastes" da
UFV. Dempre passando por maus momentos na vida
amorosa, Dê sempre erguia a cabeça e ia luta de novo.
Somente no último ano de UFV sentiu-se livre para curtir
a Naco topes, e a rota padecia-lhe larga, tortuosa e em
âtm... assim mesmo conseguiu aproveitar todos os
momentos e alcançar seu objetivo. Surge nos dois
últimos semestres um fascínio muito grande por ipês e
bouganvilleas, resultado de algumas aulas pelo
"campus"... "faço tudo se você me der amor...". Caiu na
xibança"(bagunça), muito rock, bestas, "luaus",

viagens... Decidiu assumir sua condição de "bandida",
até hoje faz jus ao apelido de que ainda pretende tirar
algum proveito. Suas amigas torcem para que ela
encontre logo sua "boquinha" e sda muito feliz.

Menina esperta, um belo dia pega o telefone-. engano.
Neste casos, o que gualmente se Eaz é pede desculpas e
desligar, mas não, ela é dif«ente, conversou, marcou
encontro. namorou... Coitado do Fred. maldita hora em
que pegou aquele telefone, ele é aznado... e acabaram se
casando, de cuja união nasceu uma menina, a Mariana,
razão do atraso da mãe aos encontros para fazer
trabalho.
Espertinho como é, descobriu uma fomla de atrair as

amigas para sua casa, para fazer tmbalho e estudar. Ela
usou daquele famosos ditado: "Peixe se pega pela boca'
E na casa da Edilene sempre tinha um pãozinho de
queijo, um suquinho, um bolinho. - "coitada da Edilene
não pode sair de casa'
Em sua vida acadêmica, sempre se dedicou muito e

nunca matou aula, só chegava a&asada qunenta
minutos, nomlal l
Agora chegou a hora, você venceu maravilhosamente a

tarefa aqui. Esperamos que tenha muito sucesso na vida
pro6tssional. Vamos ficar torcendo pro você.

Beijos da sua tumna de 90.



MARCA APARECIDA DUARTE LOPES
(Cada, Cidinha, Doca, Sonda, Faminta)
Economia Doméstica
l l/lO
Rua Doía Viçoso, 5 1 - B. Bom Jesus
Viçou
36570-000 MG

Vinte e uns anos a&ás, nos cafundós do brejo de PRM
(Canal), nascia a nossa Cidinha. Ávida proporcionou-lhe
os primeiros anos próximos da natureza. Mas o destino
Ihe trouxe, aos 13 anos, a felicidade de conhecer a
'cidade lande': Viçosa! Seus olhos miúdos brilhavam
como nunca diante das coisas que a "cidade grande'
proporcionava Com seus olhos ainda brilhando, resolveu
entiw na UFV. Mesmo vivendo a maior parte do dia
morrendo de sono e dormindo com as galinhas, um dia
resolveu ir a um dos bailes da vida, e lá encontrou um
nativo(Claudinho) que a Fez poder o sono. A partir
desse momento, o Claudinho não saiu mais dos seus
obUetivos de úda, "sonhando" em um dia se casar. No
início de sua vida ufevipna, andava um tanto perdida,
pois não sabia como faze para entrar no "ritmo'. Até
que um dia conheceu uma "filosofia" diferente a respeito
de uns "catanentos", e lá se encontrou. Virou uma
menina tão apaixonada com as teorias do
Desenvolvimento Humano ,que por quatro sanesües,
pmticamente, se esquweu de que fazia outras disciplina;
até que tinlu casa, e só pensava em LDH, no Claudinho,
é clamo, e em "BRAGA et al.' - grande paixão de sua
vida. Desenvolveu landes projetos em sua vida
acadêmica, até "MORRER PRETA" para temlinar seu
prqeto de creche em ECD334 e o treinamento de
professores pam as creches da PMV, mas conseguiu
sobreviva "BRANCA". Agora, com o fim de sua
'carreira" acadêmiç% partirá pam o mercado de tmbalho
cheia de entusiasmo e detemlinação, com o intuito de dar
uma contribuição à sociedade, fazendo das crianças
objeto de seu estudo, a realidade do futuro de nosso País.
Sucesso pra você, nossa amiga! Que nosso Deus abençoe
sua vida. Conte sempre conosco, que, sinceramente, por
saber que você se empenhou em seu ideal universitário,
Ihe o6uecemos estas "poucas" palavras, desmando-lhe
sucesso em sua vida profissional e, principalmente, em
sua vida pessoal.
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ELZABE'm MARCA DE ASSim saLVA
(Beta, Bethinha, Mazela, Pimentinha, Zás-Trás)
Economia Doméstim
16/08
Alameda da Sibipirunas, 38 Bairro Primavera
MuHaé
36880 MG

MARCÍLIA ESTHER DAVID CARVALHO
(Talas)
Economia Doméstica
20/09
Rua Sagrados Corações, s/n
São Miguel do Anta
36590 MG

LULA EMíLIA DE SOUZA LIMA
(Di, Distroier, Direis, Divina)
Economia Doméstica
07/03
Pmça Getúlio Vagas
Ervália
36555 MG
(032) 55+1 156

Blusão, 'ljeans", alpargatas, bolsa de couro, anéis de
coquinho-. Inconfundível. É elas A magala eleétrica que
tentou descobrir seu peso em K Hertz, subindo num
rádio! Conseguiu incendiar sua máquina eletrõnica,
tamanha a velocidade com que datilografava!

Saiu de Muriaé pra tentar ser veterana da UFV, sua
maior Êustação. Acabou se tomando a CALOURA
PADRÃO/89, pois, além de "se dar trotes", lia bilhetes
de anos anteriores, confiindindo datas e horários. mas
não foi por se esmerar no estudo de composição
decorativa e interiores que ela apareceu no PVA com
'All Star" cinza e outro vermelho.
Durante todo o tempo como universitária, conheceu o

Brasil de ponta a ponta e 6ez de tudo: C.A,
ANEED,AB.U., l.P.V., congressos, simpósios, estágios,
acampamentos, pesquisas e namorou via satélite.
Por isso, a menina bem comportada do 315 quase virou

"Bicho Grelo"(pelo estilo de se vestir e pelo peso, é
claro!).
Embora seja uma pessoa ocupadíssima, sempre tem um

tempinho pra cultivar amizades. Dentre estas, encontram-
w os quatro Cavaleiros do Apomlipse, seus amigos
inseparáveis nos papso filosóficos e "cristocêntricos",
com quem aprendeu a curtir Marilion, Alan Parsons,
Rodeios e cantar música Gospel.
De persolnalidade fimle, decidida, sabe se impor.

Sempre "vestiu camisa do curso". Lutou pela mudança
de cuíTÍculo( e que vitória!), Pela greve de 91 e 41®
Confesso da UNE e pela Escola Pública, Gratuita e de
Boa Qualidade(Conceito de que nunca abriu mão).
Dentre as tantas bandeiras empunhadas, sabe-se,

enaetanto, que sempre üoi militante ardorosa de JC
(Jesus Cristo), Aquele que sempre certamente é a conte
de tanta energia pra Cozer tudo o que 6ez e Aquele por
quem, pra quem a conhece, fmá muito mais.

'Entrei de gaiato no navio(UFV), é bom e ruim. Entrei
pelos canos, quando eu dei por mim eu já estava em alto
mar.

E Tala entrara de gaiato no Vestibulm(DCE até ás 5:00
hs e 6hs e 30min levantar para fazer as provas do
Vestiba-. eis que a loteria deu Gato). E o jeito foi morar
em Viçosa

Passaram-se anos, "Estudar é uma questão de tempo; se
sobrar tempo, dá-se uma olhada de leve". As vezes, um
baralhinho com o famoso Diógenes, uma soneca e aquela
cervdinha esperta no DCE é sagradas
Até o barco 6oi rolando, a galga entrando e saindo e

ela aqui na vida traquila e serenam ms uma coisa é cera:
competência ela tem, o que faltava era aquela "danada'
da vontade de estudar.

Mas um belo dia... resolve: vou colocar este barco para
correr, maostrando toda a dedicação escondida numa
garrafa.
Fez muitas coisas boas na UFV. inclusive estudar. As
'coisas más" com beber e namorar . ela vai fazer lá em
São Miguel do Anta, sua terra natal. De onde nunca
deveria ter saído). E agora é uma pena que ela vai ter que
voltar.
Boa sorte, Tilal Fique com o seu super-herói, mas dixe

o "He-Man" para nós.

Essa vive mesmo no mundo da lua. "0 quê? Onde?
Quem é poderosa? Haml11'
Di é linda, maravilhosa, "que não tem explicação,

gente!" Essas são as palawas mais pronunciadas por ela,
que tem umjeito todo especial de ver a vida.

Esse apelido tão pequenino já esteve na boca de
paranaenses, paulistas, mineiros, cariocas e, é claro, de
judeusl Ela sempre teve uma quedinha pro judeus, deve
ser porque é muito devota... SERÁ?
Nos últimos anos, virou alfista, muito verde, muita

anace, tudo natural mesmo, isso associado, a seu jeitinho
'hippie" de ser que apaixona gregos e troianos. Quem a

conhece lamenta não tê-la conhecido antes, e quem não a
conhece não sabe o que está perdendo.

+
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ROMILDA DE SOUZA LIMA
(Duda, Telil, Lilil, "Austera', Dudu)
Economia Doméstica
02/ 10
Rua Francisco Machado, 174/1011
Bairro de Ramos
Viçosa
36570-000 MG
(031) 891408S / 891-2583

MARTA MARCA MACHADO
(Bichinho de Goiaba)
Economia Doméstica
27/01
Rua Barão do Rio Branco, 39, Centro
Abre Campo
35365 MG
(031) 872-1357

q

$

Talvez nan todo bichinho de goiaba tenha enÊentado
um pau de dificuldade elevado para conseguir um lugar
par molar. 'Eta zam" Êta meio dos infemosl Mas tudo
bem, vamos ao cuido. Nas heras vagas fazia Economia
Doméstica, pois seu forte era ir à piscina de manha,
domiir á tarde e jogar sinuca a noite. Sem falar nas
üêstas, estava an todas. Jantares e bestas de aniversário
no 1214, impretein'elmente-. panquecas ou pizzas
seguidas dos olhares famintos dos convidados, pois o gás
sempre 8cHbava.
Festveho, altos agites, da coitada, é claros Porque, na

verdade, a pirópria mistum(caip&uta) repousava no copo
ao som da música baiana. Naco Lopes, que papel
miserável! Sentada na calçada da praça principal com as
pemas amanhadas, comendo pâo seco. "Breganight", que
emoção! Haz de se sentir em casa, tules discretíssimos.
Rodas de viola em " Penas de Tiê" do princípio ao fim(a
única que ela sabia tocar). Vamos aos tiques. Mania de
bicart)omato, após os porá, quando jurava que não
beberia e que w o 6aesse seria apenas um copo( isso até
o prol:imo pane). Mania de trocar roupa toda hora, se
olhar no espelho e vestirxalaranjado. Mania de colocar a
'bomba" relógio pua despertar todo dia e "falzada" tala
noite. Excesso de bagagem o que era frequente toda vez
que ia viayn. Trincava as pratas e perdia as chaves.
Destemida, üoi uma das primeiras moradoras do Velho,
quando escollKU a chave do qaurto 1214. Nem
imaginava que este número Cana história! A você amiga,
toda felicidade do mundo. Etemamente, 12 14.

Será que a mistura de espanhol com português dá coisa
boa? Quem çonhew essa moça gmante que dá. Apesar
de não parei«, é nativa e mpa de tacho da família.
Tinha, ou ainda tem, o grande sanha de ser jomalista.
Mas caiu na real e achou que ia demorar muito até
chegar na Globo, resolvendo ser mesmo é defensora. do
consumidor. E caiu de braços abertos na UFV. Hoje, é
defensora roxa do curso. Sua vida acadêmica foi
marcada por muito estresse nos períodos de prova, o que
a levava a um consumo emgemdo de unhas e noitadas
sem dormir, o livro de Bioquímica que o digam Sempre
atenta, era a nossa salvação na hom de questionar o
discurso incoerente de alguns professores ainda mais
incoerentes. Essa peça aí já üez muita coisa boa nessa
vida, adora acampar, dançar, cantar. SÓ não podeis beber
muito, senão dorme como uma pedra(depois do 3'
copo). Revelação mesmo é quando sobe ao palco, pois
representar está nas veias dela, mas só no teatro, porque
na vida real não sabe 6mgir e é por isso que vale a pena
ser sua amiga, viu? Desde embriã(Coluni), prendeu seu
cordão umbiliml a um tipo um tanto quanto bonito(com
todo respeito, amiga), que viria a ser mais tarde um
zootecnista cheio de boas intenções. Sempre cheirosa,
vive sendo o alvo de abelhas, pemilongos e
mahmbondos, logo ela que é alérgica, coitadas Apesar
da idade, ainda não de6miu sua personalidade, pois é
peúeitamente possível encontra-la vestida como uma
'hiponga" num dia e, no outro, como uma mauricinha.
SÓ Freud explica... Com certeza, vamos sentir sua falta...
Sucessos, garotas

MARCA DO CARMO CUPERTiNO DE OLIVEIRA
(Mana do Campo)
Economia Doméstica
21/10
Rua Jogo Fmnklin Fontes. 195
Viçosa
36570-000 MG
(031) 891-3730

RAQUEL CARVALHO CRUZ
(Raq's, Qual)
Economia Doméstica
17/03
Rua Francisco Machado, 47/201
Viçosa
36570400 MG
(031) 891-1751

Duduca, conhecida pelo seu estilo inçonhndível:
colares, pulseiras, saltos, linho e o cabelo
impecavelmente penteado, o que a levava a ser
confundida com as professoras. É ótima companheira de
trabalho, excito na sexta-beira à tarde, que é o seu dia
intemacional de fazer as unhas e cabelo. Tudo isso para
que o mandão a desarrume completamente nos amais de
semana. lesa, quando os filhos os deixam a sós.
Exímia üocadora de pneus, quase não suja as mãos ou

as roupas quando é surpreendida por aquele barulho
tenebroso.
Sua vida acadêmica foi marcada por uma carência de R

(nenhum), acrescido de monitorias, assiduidade às aulas
(apesm de sempre chegar atrasada); noites de estudo
intucaladas entre da a mamadeira à âtlha mais nova e os
livros de Desenvolvimento Humano, disciplina, aliás,
que ela estendia ao lar sem deixar escapar o próprio
marido, coitado!

Apesm de usar os métodos sugeridos por "BRAGA" na
educação dos seus filhos, ainda não conseguiu diminuir a
tagmelice de sua filhinha e a esperteza de seu bilhão.
Amiguinha, dmjamos toda a soro do mundo pra você

e sua Càmília, e não se esqueça do sonho de abrir sua
confecção, para que a gente possa obter descontos
razoáveis. Beijos.

Na escala do futuro, um sorriso de menina, um braço
forte e uma detemlinação de mulher.
Na simpatia do olhar, no carinho da Camélia, na

seriedade dos deveres, na responsabilidade do viver, na
verdadeira amizade.

O encontro da vitórias
É difícil traduzir Raquel, uma lição de vida. Sua estrada

continua, e você continuará colhendo os brutos deste seu
viver!

Parabéns, fomlanda Maciel l
Nasceu em Niterói, mas logo üoi transportada para c&

onde passou sua innancia, pulando de colégio em colégio
de tanto que afrontava com seus amigos e professores.
Seu "hobby" preüêrido é viajar, principalmente para BH,
onde conhece todos os becos da cidade. Da saudade do
seu vemtelhinho e do atual possante preto, lá vai Raquel
pela estrada afora!.

Adora um cadeado regado a vinho, mas quando perde
vai logo dizendo: azar nojogo, sorte no amora
Otima companheira... as noites sempre temtinam em

muitas gargalhadas, principalmente depois de vários
copos de caipiríssima.

É isso aí, Raquel, depois de muita luta e sacrifícios,
você deu a volta por cima e cumpriu mais uma etapa de
sua vida. Muito sucesso e felicidades. Você é muito
especiall (Cristine)
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SUELI FAUSTO DA SILVA
(Lika, Likeinha, Su)
Economia Doméstica
19/06
Rua dos Passos, 349
Viçosa
36570 MG
(031) 891-2690

WViANNE DELFINO DE ALBUQUERQUE
(Puxa,Puxa, Naname)
Economia Doméstica
09/03
Parque do lpê, l l
Viçosa
36570 MG
(031) 891-1928

ROSÂNGELA 'lTREZA SOUZA CARNEIRO

(Zanginha, Rosinha, RÕ, Cigarrinho, Chiquinha
Chaves)
Economia Doméstica
07/12
Rua Sâo Vigente, 08
Presidente Bemades
36475 MG

do Num belo dia, de ano qualquer, nasceu Sueli. Não foi
parto nomtal e sim anormal. Sua mãe passeando pelo
pomar, emcontlou-a em uma flor de laranjaeira. Como
era pequeninha esta menina! Com o passar do tempo,
coberta por muito amor, ela cresceu. Deve medir hoje +
ou - 1,50 cm, lande Suelil Grande de mesmo somente
para quem teve a oportunidade de conhecê-la, pois sabe
que ela é maior que muitas. Ela nunca passa
despercebida, não pelo seu tamanho, mas pro sua
graciosidade. E vocês acham que alguém a intimida pelo
tamanho? Estão enganados! Quando ela quer, deixa
qualquer mandão sob chinelo. passa o dia inteiro na
biblioteca, mas nos finais de semana o que gosta mimo
é de dançar, e como dança! Depois de fazer várias
matérias optativas, resolveu fazer as da área de
desenvolvimento humano. Um dia da aula de ECD 330.
a secretária banou-a na saída. SÓ sei que para conseguir
sair, teve que mo«ru os dwumentos(pois tamanho não
é documento),e ela sabe disto.Por isso, a parir de hoje,
ela tem em suas mãos o documento que sempre sonhou:
Um diploma de Economia Doméstica. V& Lilika, cresça
e apareça, mostre o que você aprendeu. E nós ainda
continuamos aqui e vamos mover de saudades de você,
sua baixinha danada E se precisar de ajuda(mesmo que
wla para ayudu atravessar a rua), volte que nós
estaremos a sua espera. Felicidades! As amigas Irene e
Vânia.

TATIANA COMASTRI
(Taty)
Economia Doméstica
05/08
Vila Gianetti, 23
Viçosa
36570-000 MG
(031) 891-121 1

Depois da lande ex;pectativa do vestibular, entra par
Universidade essa bela morena, que ficou branca de tanto
estudar.

Muito desconfiada, como toda a mineirada, pegou um
homem aranha subindo pelas paredes do banheiro do
PVA, e de calças na mão, deu-lhe o maior glope nos
comedores.

Como não poderia ser diluente, pensando em fazer
Economia Doméstica, já 6oi logo arl"umando,seu lugar no
time do ASA, jogando de centroavmte e fazendo gol
antes de começar ojogo.
Muito preoucupada coma s estatísticas do curso, errou

nas probabilidades de parar na distância corneta e deu o
maior prduízo na traseira do cano do pai. De tanto
estudar Economia Familiar, colocou na poupança toda
sua bolsa, par praticar fiitutamente. "Desse bolso não sai
nada, SO TEIA DE ARANHA!'
Com muita dedicação ao curso, conseguiu bom

desempenho nas disciplinas, mas pelo visto, parece que
gostou tanto que resolveu ficar mais dois anos pna
aprimora o processo de picar couve.
Que esta etapa que passou na sua vida, «la-lhe apenas

mais uma vi'toda, dentre as tantas que a esperam por
esta escola celta e dedicada do presente e pam o futuro.

Nascida em "Tetra da Cachaça", numa bela manhã de
dezembro, 3'antes da imtã Rosália. Em Viçosa revelou
sua habilidade em perder cadeados, chaves , peças de
lapiseira dc.
Suas festas preferidas eram no Recanto da Ciganas,

onde podia ver a Ina sumir e Sol nasc«. Seu coração
não tem piada, sempre "zangando por aí", dizendo que
os gatos é que são paqueradores, mas acredito ser ela!
Sempre se encontmva na primeira carteira(perto da
porta, pu chegar mais tarde e sair mais cedo), não
deixava de formar o seu prolongado café , mesmo que
atrasasse 20'nas aula das sete horas; na primeira semana
do semestre eram férias por conta própria: Em viagens
prolongadas(60 km), não conseguia dormir mais de duas
horas. É fà incondicional do Pedra Bis( O Nervo da
Capetinga), adora transmitir aos imlãos os
acontecimentos do dia. De maneira muito singular e ao
lado da gêmu Rosália, o assunto rende e são capazes de
virar a noite "DIAlíX}ANDO"(FOFOCAND000).
Possui uma colação de mlçados, estimada em 50 pares,
sendo o mais recente " Um Lindo Platafomla'

Com seu chamte e beleza, deixou muitos corações
apaixonados; e com sua simpatia e dedicação é muito
querida pelos amigos e imiãos-. Apesar de tudo, 6oi
muito aplicada nos estudos. Râ, de você ficam as
saudades, com você vai o nosso carinho. Felicidades.

Quem é que nunca viu a Tatiana circulando pela UFV
dentro de seu ESCORT com toda aquela elegância?!

Quem não viu perdeu, e quem não a
conheceu perdeu mais ainda, pois não é só elegância que
esta viçosense tem, é simpática, alega e amigona. Levou
a vida acadêmica sem aperto, só se entristweu muit;o
quando teve que deixar Guarapari em pleno vago de
janeiro para a reposição das aulas perdidas por causa de
uma greve. Não se confomla até hoje! Em sala de aula,
marcava presença mesmo.

'Tatiana, explique-nos! - Sabe o que
professora? Saber eu sei, mas falar...

Tatiana, escreva. - Sabe o que é, professora, sab«
eu sei, mas escrever... será que só falar não resolve?! ! !'

Agora ela está se formando, deixando a UFV e
partindo em férias de verão em pníodo integal, só que
agora lá para os lados do Nordeste.

E os que aqui ficam com saudades, Taty, só podem
Ihe desejar um mundo de felicidade, a mesma Felicidade
que você sempre soube trazer e desdar a todos. Então...

Felicidades !!! !

ê
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YOLANDA KOROGI
(Yoka foca, Yoyo, YoloMante, Lande)
Economia Doméstica
29/09
Rua Raimundo Rodrigues Costa, 80
Monte Camlelo
38500400 MG
(034) 842-2272

Chegou aqui suspirando de amor e com o coração cheio
de saudades por um Engenheiro Elétrico, colocando seus
lindos pezinhos no chão desta gloriosa teiva. Ao descer
do õnibus São Paulo-Viçosa, levou um tombo e sentiu o
amargo gosto da lama. Descobrindo que aqui em o
Point", deixou-se levar pelas noites "Hot" da nossa

cidade, tomando portes homéricos(com um copo de
cervda), cona o da Nico Lopn, quando foi enconüada
desmaiada sobre um capa, de que Gaita não se lembra,
ou aquele do seu "niv«", em que terminou sentada
embaixo do chuveiro. Nos meados do l @ curso(Eng
Agrícola) sentiu que não se adaptava às máquinas e
percebeu que sua vocação em "picar couve" e, como em
estudante exemplar, acabou picando muito mais que
isto!... É toda cheia de manias: já gostou de correr IÉlal
campinas, andar de moto, chupar uvas, estagiar em
creches e em prqetos de irrigação e, eventualmente,
saborear uma ptzza no Torre. Comumente em
encontrada na "Repyõ", onde seu gupo de estudos se
reunia paa colocar a matéria em dia. Sua manca
registrada aa contrastar com o ambiente: couro, linho,
seda, "cashmae" no seu fusca "derby', meia 6ma e salto
alto nos paralelepípedos de Viçosa. No futuro, pretende
sa proprietária de motel e restautn1lte, proque diz que
com« nuns será "démodé".
Yolanda, nossos corações sentirão muito sua Cara, e

onde quer que vá o6uecemos nosso carinho e nossa
etema admiração.
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CELSO SHIGUETOSHI TANABE
(I'acabe)
23/04

Já em seu primeiro semesüe descobriu a sua verdadeira
vocação: a química11 Gostou tanto da matéria que
resolveu fàzê-la várias vezn. Além da analítica, que
paralisou seus neurónios por quase duas semanas.
Sua estada em Viçosa foi na elege rqública dos

'SKROTOS" e aventurava-se pelas redondezas em seu
famoso filsca-bala.

Numa linda tarde de sábado, após um churrasco de
integração, de um certo indivíduo(Scrotiiüo) revelou seu
verdadeiro apelido que, apesar de não autorizado, não
poderíamos deixar de avelar. Há controvérsias a rnpeito
da origem este apelido: uns dizem que foi resultado de
coma alcoólico(com direito a glicose) outros, mera
coincidência de um conhwido personagem da TV. Bom,
não importa, pois agora todos sabaão: simplesmente
KIKO ou NHONHO !
Seus estudos(sua üda também) tomaram rumo após

encontrar seu lande amor, que aliás demorou a
acontecer, pois foram quase dois anos cozinhando a
pobre coitada.
Dizem que os fatos mais estranhos ocorrem no último

semestre, e com ele não podia ser di6nente: revoltado
com tudo e com todos. resolveu testar a eficiência dos
bombeiros da UFV. Não teve jeito, como os bombeiros
demoraram , seus amigos salvamm sua pele apagando o
incêndio, cujas labaredas já atingiam o quarto andar,
ameaçando a vida de todos os japoneses do edifício.
Apesar de tudo isso, seu jeito sincero e sua simplicidade,

com certeza farão com que sentiremos muitas saudades.
By Koki & Scrotinho.

CARLA JUNGER HEYDE
16/07

Sonhei, realizei, $êstdei, conhwi, fascinei, diverti,
baguncei, cura.- Acompanhei, lutei, dediquei, ftustei,
chorei, perdi, suma-. Viajei, crescia Voltei, amei, inovei,
acedi, odiei, abandonei. Organizei, agites, berrei, insisti,
reclames, chinguei, revoltei, enei, desisti. Calei, ignorei,
mediou.usei, obedeci, me igualei... Procurei, achei, amei,
animem, agradeci! Compliquei, deçepcionei, aíàstei-. Me
isolei, continuei, ansiei, estudei, seguem, iluda.
FORMEI!! '
Sentei. refleti concluí:
NÃO ENTENDO ESTE h(UNDO REDONIX),

HABITADO POR PESSOAL TRIANGULAR
ENGENHEIROS AGRÍCOLAS

Endereço:
Rua Voluntários da Pátria, 248 Apto.606
Botafogo
Rio de Janeiro RJ Fine:(02 1) 226-002 1

ALEXANDRE GEDANKEN
(Arca, l)alvanira, Alê, Arcabouço, Xandinho Dandree)
13/01

'pro" santo.
Empenhados na campanha contra a fome e a miséria de

espiiito, dizemos : ARCA, "WE LAVE" VOCÊ !

Logo após o comprometimento do Camaval de 89,
disCuçado sob seu cavanhaque, seus óculos espelhados e
com um ar de novos baianos, Dalvanira atravessou os
sete mares, chegando na Perereca. PÕ, meu, que lugar
porreta l
Conheceu a fundo os cangurus e contrariou os

conterrâneos nordestinos morando num sítio, onde tinha
uma certinha para colher ftutinhas com seus brinquinhos
e sapatilhas. Mas, depois de dominar, Dalvanira
Brasilhota de Pão de Queijo e Maracujá descobriu que
preüêria coisas di6ceis e destruiu vários lares para
conseguir imóveis em BH e na região.
Chegava mais cedo nos botecos(sempre com fome) e

fazia questão de escolher de pena a melhor e maior
traíra.

Prometia casamento para as meninas de Barbacena,
chorava na Naco Lopes quando Ihe batiam e Htcava
literalmente na lixeira de Divinópolis. Hqe em dia, Alê,
com um vocabulário muito mais rico, continua o mesmo
'nojento" de sempre, além de mais racista continua dando

Endereço:
SÓIS QL 28 Conj.08, casa 15
Brasília DF Fine:(061) 367-3450

Endereço:
Rua Capitão Paulino Freira, 338 - Centro
Mogi da Cruzes SP Fine:(0 11) 469-7045

b

54



FREDERICO FAULA DE COUSA
(Faúla, Fred)
19/04

Fred, o mineiriiüo que trocou a pacata ltambacuri por
uma vida legal em Viçosa. Curtinho. Apertos. Estudas.
Saudades. Alegria. Namoro. Diversão. Vestida UFV.
Calourada. Novas amizades: Dedéia, Kaka, Nação, QG,
Lula, Elzinha, Einaldo, Chico, Fátima, Cátia, N

EBER LOPES DE MORAES
(Cabelo, Traíra, Tuãi, TuCu, Turcão)
08/05 Lula, Elzinha, Einaldo, Chico, Fátima, Cátia, Nazi,

Ângela, Bel, Café, Brita, Subi, Robeito... acabou-se

Dizem que ele não chegou em Viçosa...apareceu.
Famoso por nunca comparecer ou sempre deixar tudo
para a última hora(relatórios, trabalhos,
provas,dEc-.).Quando nasceu, seu ado da guarda Ihe
disse: quando crescer você vai ser Engenheiro Apícola
(AÍ ííííí).

Quem conhneu o bicho grilo rabelo sabe que por üás
do axial mauricinho mom um carinha polêmico, rebelde
e cheio de ideologia. Ficou conhwido na Engenharia
Apícola pelos seus discursos à "ROLANDO LERO",

amarrando na Inlu.
Se deu bem no 2322, onde picou a saudade da velha

firma. Raminho, Daniel, Eustáquio, Rogério, Marcos
Paulão, Sérgio, lvo, Gerfson, Romildo, Marmelo e a
Fabíola. Acampamentos no Pico do Boné, caminhadas
ecológicas pelos trilhos da RFFSA, 6êstinha e reuniões ao
2322, visitas ao pomar da UFV, magos e muitas

DANIEL MARTINS JUNIOR
(Juninho)
16/06

EDUARDO Pitas;ES fEkÉiiiA
(Dedinho, Zoinho, Veinho, Zé Fedozinho, Santinha)
08/01

'Daniel" - de proíêta só mesmo o nome.
Nascido no araiá do Bueno, de onde saiu à caça dum
'canudo" na cidade lande: Viçosa. Mal sabia ele que

üia perder cabelos, ganhar e p«der peso nestes anos
Seu Guisa Foi algo muito desdado. Nele 6ez amigos,

Lógico! Nascido às margens do Aüântico, precisamente
em Vitória-ES, mas com eWírito aiKesüal do interior
mineiro(Conselheiro Poial longínqua tm onde
habitava o imortal amigo Pseudo-árabe-conselheirense
Habib Famd Hassan. Dedinho não se contentava com
apenas amais de noite no Ara(IBES), e veio morar na
idade universitária, cujo olÚeüvo era estudar Engenharia
Apícola.
Récem-chegado e fissurado pu uma tal Marcha Naco

topes, Zoinho 6oi apresentado à maçada de Colatina
(Julinho, Helinho, Mazinho, e outros anhos) que após
embriaga-lo, sohalam-no na üoli& Após vários goles, à
toa na rua, viu litnalinente a batida passar! 11 mas sobre
sua cabeça como multado ütml, teve seu nome no
boletim de oconência do Hospital Novo.
O mais intaessante de tudo era o seu exulente olfaü

super apurado, que nan mesmo perwnagem do lide "0
Perfunn" poderia supelaç numa sala fechada Zé
Fedozinho ela sempe o primeiro a mani$êstar-se com
uma gola de camisa protegendo o nariz-. Nossa! Era
possuidor de uma maniüilstação esbanha denominada
efeito camaleão: "bêbado alucinado, datado de espírito de
cabrão e careta extremamente sério". Participou de várias
provas de Enduro, onde não colwionou üoãeu mas sim
coices de vacas, reposição de peças e alguns curativos.
Reíàzía-se com uma gelada e uma bela porção de traíra
'sem espinhas'
Lógico, lógico, mesmo com os deslises Eduardo deixará

enomie saudades que suão superadas em encontros
etemos na cidade de Colatina, com a maçada que jamais
esquecerá do Bandioso e imortal "DADINHO". Sucesso,
menino !!!

Quantas Naco topes. Estação Viçosa, Leão. Bdecos e
mais botecos, bêsta da porta da AAA Quama bêsta !
Tudo pam balancem com o aperto da UFV. Tantas botas
de estudo. A18imas noitadas mal dormidas. Ele era o

diversões

onde empregava tantas palavras
com dicionário não 0

'Dausiveis' que mesmo

enconüou garotas, san se envolver muito com nenhuma
delas. Conüldo, na ineja, só o pastor escapou de sua
líbia. Hoje, de pés e mãos amaímdos ao seu lande
amor, Patrícia, Daniel encontra seu destino.
Uma nova vida começa agora: FORMADO

CASADO. SÓ nos resta dewjm que você passe desta,
e

dava pra acompanhar. Foi
estudatM mais famoso da câmara curricular, pois todo maior digitadar de calculadora. Quantos pmyetos e

6ómiulu! A turma do 2322 foi se renovando, fimwldo
novas amizades. Júlio, Elbeit, Alex, Marcos, OG,
Toninha. Eduardo. Mais diversão e compaliherismo e a
Nana pagiando. Aqui também üca a saudade. Da UFV
ficam as inúmeras deves, a invasão à Reitoria, o PVA,
RU, a biblioteca, o DCE, o C.A, a piscina, a leia da
espaznça, o aloja, etc. E quantas amizade na agrícola!
Filho do Tio Juarez. "Expert" num computador. Bom de

semestre entmva com um processo e quebmva o pau com
o pmfêssotado. Celta vez, dizem que entmu com um
pedido pam assistir aula de Seminário de chinelo de dedo
e smolcin&

graduação solteim,
caído.
Dos amigos.

pam uma melhor, pós-graduação
Onde passava alegava a todos, pois era o maior

contador de casos e piadas da UFV. Apesar de não tn
'CDF", tan um futuro brilhante pela dente e aindansido

nos Eàrá sentir orgulho de tê-lo como colega de trabalho.
É esk o colega que está inda embora e deixando

uudades 'na mente" dos que o conhewram.
Boa salte, EBERUm abraço dos

da Engeí)harpa
Agrícola de 1.993.

papo e somso sempre escancamao.
Frei, por toda esta sua alegria, humildade e confiança,

algo mais já começa aparecer aquela tristeza na gente

e
Endneço:
Bualo
Conselheiro Pena MG Fine:(033) 321-9104

'amigos' formandos
pa ver-se dtstainiar
Saudades. AMIGOS.

alguém lao npecnai e utuoo.

Endereço:
Rua Plínio Cordeiro de Macedo, 248
Jardim da Prata
Nova lguaçu RJ Fine:(02 1) 76 1-0740

Endereço:
Rua Coíunel (hBoüe, 37
ltambacuti MG
CEP: 39.830.000 Fom: (033) S1 1-1322

Endaeço:
Rua Fumando de Nomnha, 25
J. Guadalajara
Vila Velha ES Fine:(027) 229-4069



MOISÉS PINTO GOMES
(Momõ reaja, Moita, Janto, Gegê, GST,
Mamã Mostrada)
24/03

Momâ DJ

JOSÉ FLÁVIO GAMARANO
(Chicão, Bacaiau, Tião, Faia, Tirolesa)
28/01

Chegou em Viçosa um sotnopolitano de papel, ilheense
de coração e, na primeira semana, conheceu o seu
Endless Leves" que sempre nas manhãs de domingo

reclamava do "gagau' e do pãozinho &io.
Com sua feijoadas conquistou não só a simpatia

paulista como também a de toda a comunidade local e,
com seu albinho de cotos, tentava mostmr as suas

da
Natural de Teixeiras (I'exas City), o alho de Onofte e

Doninha veio para Viçosa ainda garoto.
Frequentador da Rua dos Passos, onde 6ez muitas

amizades. comeu muita broa cozida na "faia" de
bananeira deita por D.Concepção e se empaturrava de pão

muita cozida na
peripércias do alto mar.De Cata, não na marinheiro de

amigos.
A música sempre esteve presente em sua vida, do violão

ao cavaquinho não há segredo para suas paixões maiores
do que o samba e o chorinho. En6un, Grupo Miudus e
Balaio de Gato.
Comunista,

com bucho do Munido, sempre acompanhado de seus otüneira viagem e, üaíras, só sem espuüos.
Várias Foram as vitórias: jogos, provas, etc. Enquanto os

amigos bebemoravam nla sala o Adio domlia trancado no
chão do quarto e, então, a galera citava: "Momõ, deixa
eu entrar! l!"

sempre pentelhou a galga do DCE,
cobrando de tudo e mais alguma coisa.
Na bebedeira com os amigos ele vaiava madrugada,

horário em que aprontava as suas.
Foi banido em várias üêstas; era participante ativo das

serenatas; derwbava bicicletas pelas ruas; subia em muro

Apesm de dominar a arte de Engenharia Agrícola, com
a qual, junto de seu amigo Catatau, eletdãcou todo o
Mato Grosso, e de ser perito em editar pneus, entendia
mesmo era da vida notuma(pois era o período de que
mais gostava de esüldar).
Sendo o que nos ocone no momento e tudo o que nos

6oi liderado pela cemura,. cabe-nos ainda acrescenta que,
apesar de ser reaça, sempre 6oi um companheiro fiel para
os amigos e para a Fatinha. Com certeza, estes foram
apenas os seus primeiros degaus. Boa Sorte, meu rei ! l!

para fazer um pipizinho nos ramadas alheios; só pegava
gambiarra na madrugada; defendia o ditado: " não existe
mulher ceia, o porra é que Foi mau tomado"; no camaval
saía no Bloco Vem-quem-quer vestido de mocinha e já
perdeu até a peruca correndo as escadas escuras; quando
chumbava todas passava o dia inteiro sentado no vaso;

Endereço:
Av. Lomato Júnior, 130/402
Ilhéus BA Fine; (073) 231-6806sumiu dois dias e segundo conte segura, estava fazendo

'bole-bole
Amigo, que tudo que você alveja e sonha para a

vida profissional se realize o mais breve possível. E
sorte engenheiro da "terrinha'

Endereço:
Rua Joseli de Aguçar Neves, 71
Viçosa MG Fine: (03 1) 891-1986



ANTONIO FRAGUASSI
(Decimal)
1 1/01

FABIO CAMPOS MACEDO
'Sped"
13/09

Proveniente da pequena cidade de Olivença, conseguiu
chegar a Viçosa, como todo baiano cansado que
pretendia ir a São Paulo, mas acabou parando por aqui.
Passou no vestibular por debaixo da porta, em razão de

estatura de pintor de rodapé.Foi o primeiro aluno a passar
em cálculo, Baças a sua aptidão de tocador de
violão.Mais tarde, entre baixos e baixos, conseguiu, por
um golpe baixo, transformar-se em monitor.
Mulher, ele nunca viu; ou melhor dizendo. elas nunca o

enxergaram, por causa do seu tamanho. Sumia no meio
da multidão durante as 6êstas.
Sua principal fomiação profissional foram sinuças le 2.

Inconformado de ser chamado de tampinha, no último
semestre quis provar para todos que era um exímio atleta:
foi o principal atacante da equipe de Vólei, antes
passando pelo futebol como gandula.
Deixou uma namorada na Bacia com promessas de

casamento, com tudo, não desconfiava o infeliz, que o
casamento não era para ele, e sim com o RICARDÃO.
Para não ocupar uma vaga ociosa no curso de

Arquitetum e Urbanismo, doam-lhe sua Gaita de
demissão e com isso ele se formou.

Nome, Fábio, mais conhecido como "Speed".
Espécie:Acredita-se que sda "homo sapiens'. Pol&n,

alguns autores diriam homo aectus.
Habitat Naüiral: DCE - Piscina, lado esquerdo de qucln

entra, junto à sinuca.
Hobby": Pender na sinuca.(conta-se a lenda que ele

perdeu 30 partidas pua Fragassi, com um detalhe, ele
jogando com uma única mão e olhos vendados.

Breve comentário da sua vidas: nascido an setembro de
1970 an Campo Gmnde. Segundo o médico do pairo,
tüü'' .' cabem.' d' S"são, p.rém a força já .«. Se«.
músculos coram tmns6omlados em banhas. Sua 6omnção
acadêmica começou em 89 quando, por talha
computacional, üoi aprovado no vestibular da UFV..Há
quem diga que 6oi um vírus: o "Anu Paus" destruiu
todos os arquivos com comando. ESTUD. e INTELEC.
Sua 6omlatura se deu graças a outro vírus no sistema: o
'PERSIST".

ENGENHEIROS AGRIMENSORES

ALEXANDRE PINHEIRO MASCARENHAS
(Xandeco)
23/05

iluminou todo o apartamento dando a impressão de um
relâmpago.

Hoje em dia só vive amando, e suas únicas façanhas são
reservadas à sua namorada, e segundo ela, hoje em dia
eles estão "ajustados'Vindo do estadão, da maravilhosa Bela Vista, o aluno

Xandeco estudou em C.G. e no D.B., no qual se destacou
e üez parte da famosa M4. Primeiro colocado no
vestibular, instalou-se na república Traídas, que depois
passou a se chamar "Porá", onde se deu suas maiores
façanhas. Apesar de estudioso, não passou de um turbo
'cachaceiro".
Alexandre como um bom Belavistense, não fazia

distinção de qualidade em relação às mulhnn, manteve
relaçõn çom uma maneirinha que o trocou. Após este
episódio e tendo tomado conhecimento de um causo
gaúcho. Aquário, resolveu com seus amigos de república
amlmar um aquário. Depois desta aquisição, passou a
Êeqúentar direto o "DMB". E depois do aquário,
Alexandrejá se sentia o garanhão. Até que um dia ele
tomou um fora de uma mulher que mais parecia um
canhão. Depois disto resolveu namomr mais sério.
Cera noite, às véspetzs de sua viagem de Sérias,

resolveu faze uma despedida na varanda da "porá na
rede",e precisou ir no banheiro na madmgada, descuidou-
se Ê pensando estar sozinho no Apartamento, passou nu
pela sala. A luz que vinha de fora em sua brancura

Endereço:
Rua Coronel Camisão, 654 Centro
Bela Vista MS
CEP: 07.926.000 cone: 439.1015

Endereço:
Rua Senador Fonseca, 808 Centro
Jundiaí SP
CEP: 13.200.000 Fine: (0 1 1) 436-60 16Endereço:

Rua Mana Eulina Mendonça s/n
Olivença
Ilhéus BA
CEP: 4S.660.000 Fone: (073) 89 1 1 105



HUGO CEGAR RUBENS SERVIAN BRITEZ
Aval, Huguinho, Gíingo
25/07

MARCELO TULER DE OLIVEIRA
(Tul«)
30/10

WANDER MÁRIO BRAHIN CORTEZ
(DHa, Galã, Micro, Sargento Cortez, Poltrona Zero)
06©2

Chegou dà Pmaguai quietinho e caladinho. Quem
olhava pan ele não percebia que por trás de sua
aparência havia muitos dotes. Se você passasse pelos
bares notumos de Viçosa fatalmente encontraria o
Uguinho çom um cigano torto na boca, um copo sempre
cheio de cerveja e com os olhos sempre caçando aquela
gatinha. Nas 6êstas arrebentava corações com seu
violão.Foi numa dessas que hipnotizou uma gata com o
dobro de sua altura. Os dois formaram um casal muito
original. Com seu jeito muito bonachão, sempre
agadava seus amigos e àquelas pessoas que tivemm o
prazer da sua companhia. Agora virou homem sério e pai
de omnia, mas continua sendo aquela pessoa
brincalhona e agadável que com certeza deixará muitas
uudades. Nunca teve pressa pra nada, nem pra
6omiar...mas, 6malmente, o seu dia chegou. E depois de
muitos anos ele está voltando pra casa com uma
surpresa-. Está levando duas miilhnes. Boa sorte!
Seus amigos.

Sua aprovação universitária já era garantida desde seu
nascimento em outubro de 71, em Juiz de Fora. Isso foi
possível graças ao seu tino Cláudio.
Exímio chupador de osso de tango, não deixava sobrar

um no bandeijão dos colegas. Sua aprovação como
monitor é meio duvidosa, pois sua influência no setor em
bem lande.
Dentro de muitas manias, gostava de colecionar pastas

de trabalhos; ninguém sabe o motivo, talvez fosse para a
sua namorada usar como rascunho. E por falar em
namorada, nunca teve outra, nem em sonho, nem em
pensamento, e nem em Nico Lopes, por cansa do sintoma
de "Ponto Fimle".
Sua cainim esportiva 6oi bastante gloriosa nos bancos

de reservas. Em vütude de uma falha existente num
campeonato, conseguiu vencê-lo.
Ao Hmal de S anos, com uma leve mexida de pauzinhos,

lítio Tules consegue então 6omiá-lo.

Veio de Ubá, term do Enoche, em 1988, pam Fazer
Engenharia Civil, mas três anos depois tmns6êriu para
Engenharia de Agrimensula, onde descobriu sua vocação
de "orelha seca".
No início abanou no cálculo mas depois armncou e

ninguém mais o segurou, "sempre dando pra passar'
Tinha pavor de provas e trabalhos aos sábados e

domingos. Jamais conseguiu passar um final de semana
em Viçosa. Chegava na UFV na terça e ia embora na
quinta com a mochila do TG nu costas, quase sempre de
carona.
Nos amais de semana, em Ubá, &eqüentava ambiente

nada Eàmiliares e segundo as más línguas, tinha um caso
com uma gatinha experiente(vaia de 6S anos). Mas isso
é lenda.
Era baiiTista, pois no seu quatro só morava gente de

Ubá. Trouxe até o imiãozinho(Baitolo) para estudar
aqui
Calado tímido e sem vergonha.Dos seis que passou

aqui, pelo menos cinco ele ficou san falar nada. SÓ abria
a boca para pegar os colegas nas suas piadinhas.
Calmo, devagar quase parando, levava horas pm

almoçar e pra jantar. Era o primeiro a entrar no RU e o
último a sair. Por razões que a ciência não consegue
explicar,Wander não come anos, não bebe, não filma.
Ávido comedor de rapadura, pm compensar a carência

e6etiva.
Poltrona Zero agora parte querendo ficar ban longe.

Endaeço:
Rua Carlos Antonio topes, 74
Vilarrica - Pamguai Fome: 0541) 26 17

Endaeço:
Rua Sete de Setanbro, 474/602
Vitória ES
CEP: 29.01 S.000 Fine: (027) 322-4072

Endereço:
Av. dos Andrades, 182 C«l#o
Ubá MG
CEP: 36.500.000
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ALBERI'O, SPOLJARIC FRANCESCHIN l
BETO, BETÃO, GALEGO BOIOLA
FRANCESCHINHA 08/03
ENDEREÇO: Rua Jogo Davoli, 378 - Suta Cruz
CIDADE: MOGI MIRAM CEP: 13800-000 ESTADO:

TEL: (0192)621737
Em 1989, chegou a Viçosa o jovem mancebo

ALBERTO, mais conhecido como BETO. Recém-
casado, sempre quis manter uma postura séria e
responsável, até que por volta de 1991, conheceu a
galera do Mau, a qual passou a encabeçar.

Suas atividades ''extra-acadêmicas" coram
sempre controladas pelo seu relógio, que ele não parava
de olhar, pois a preocupação de chegar à casa atrasado e
ter de enâentar o rolo de pastel era muito grande. Mas,
como bom italiano, isso às vezes era evitado, pois
mandava entregar em casa, apesar de ser "unha de come",
uma pizza quentinha com um bilhetinho de amor.

De atleta de Cristo em Mogi Miram, passou a
mero "peladeiro" nas sextas-beiras e, assim, manteve em
6omla a sua saliência abdominal- Quem te viu, quem te
vê, h;eim Betão! l l

Mas não de futebol que se vive em Viçosa.
Alberto sempre "anebentou" nas provas, alcançando
excelentes resultados. Com certeza, os citricultores de
Mogi irão ver um grande profissional

Bato, os seus amigos Ihe desejam muito sucesso
e muita felicidade.

A Galera do Mau

SP

ADRIANO GU]MARÃES PEREIRA
SAPO. MODESTO BUFO. SAPUEL 23/02
ENDEREÇO: Praça Godofredo Guedes, 19 - Centro
CIDADE: MONTES CLAROS CEP: 3940-108
ESTADO: MG
TEL: (038)221-2491

Na vinda de Sapuel para Viçosa, como as
janelas do ânibus estavam abertas, foi confiindido com
um chaíàriz na porta da Reitoria em noites nas quais se
costumava bater panelas. época em que era conhecido
como Casanova. Ahl Se Raoni falasse!-.(seu
companheiro de 4 rodas). Instava os ratos com a
pregação de "cabelo ruim'' em sua liminária. Justiülcado
pela falta d'água em casa, começou a tomar banhos na
república das meninas de Sete Lagoas, "perÍiimando" seu
cabelo com todos os xampus e cremes pertencentes às 6
vadiazinhas. Seu companheiro, Léo, foi influenciado a
cometer seu primeiro delito, ao observar o Sapo roubado
presunto do colega.

Ficou mais channoso no dia em que perdeu os

ENGENHEIROS-AGRONOMOS

ADRIANA ANDRADE CORTEZ
DN, REIDNEN, ÍNDIA DIDI 12/02
ENDEREÇO: Rua Muques Braga, 1 1/203 - Centro
CIDADE: NOVA FRIBURGO CEP: 28610-210
ESTADO: RJ
TEL: (0245)2641

Serrana, tropeça no morro e cai de boca na terra
prometida: Viçosa viciosa!

Aqui chegando, virou índia, com todos os seus
rituais: estudava na gama, debaixo das árvore e
almoçava em alfa. Até que "sua Doró", cansada de
guena, finalmente encontrou o Barão Vermelho.
Civilizada pelo libanês, conheceu os prazeres da Game.
Hoje, no seu cardápio, saladinha nem pensar! ! l

Pulando de galho em galho, comendo muito
alho. finalmente encontrou seu canto. E nos encontros de
meio-dia, conquistou novas amizades, mostrando sua
verdadeira face, muitas vezes encoberta pela sua timidez.

Conhecida em todos os botecos da cidade, foi
sempre a última a sair "altas horas da noite". Sempre de
bom humor, nossa companheira de festas e madrugadas
seguia seu caminho, até que, um dia, tomou saque(com
sal) e tudo mudou. Ninguém conseguia acreditar na
mudança radical(sorte que não durou muito, porque não

era a Didi!).
Com o susto da gota d'água, provocou até

enxurrada mono acima. Ladeiras foram subidas, Nico
Lopes foram perdidas e saudades ficarão.

Mas o que importa mesmo é a incrível força das
coisas quando elas têm de acontecer.

Sucesso é o que todos Ihe desçamos! ! l

dentes.
Mas... um certo dia, em Viçosa, churrasco no

Belvedere, o Sapo conheceu o grande amor da sua vida,
'ETA CRENTE!" Desde então. anda bem alimentado e
não gasta mais dinheiro para ir a BH.

Ele bêbado, não é boa pessoa. Numa das vezes
que bebeu üez Nicó esmurrar a parede, em outra chutou o
telefone, em mais outra minou nos pés de Tchebas; tudo
isso na

'PH Rales, 250 - 3' andar!"
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ALEXANDRE FLORIANO ALVES
NEGO. MORENO. BOI BRANCO, ALÉ. PEÃO,
GANSO 3 1/03
ENDEREÇO: Rua Jogo Batista Peíez b4arques, lll l
CIDADE: Guararapes CEP: 16700-000 ESTADO:

É um dentista? É um mecânico? Não. É o Nêgo
com o seu macacão que, por pouco, não andava sozinho.
Era o seu uni6omne insubstituível. E único. Este caipira
paulista metido a "sul-matogrossense", tinha como marca
registrada, além do macacão, as detestáveis e temidas
"bicadas", que perturbavam todo mundo. Não nos
esqueceremos dos "urros"de madrugada, depois de suas
experiências alcoólicas(ainda bem que ele se 6onnou!).
E lá vinha ele com sua pinguinha e seu tererê. Aluno
exemplar do curso de Agronomia, nem mesmo ele
conseguiu deixar de matar aula por causa de uma ressaca
causada pela inescíupulosa "pinga do frade''.Aos
cuidados de Dona Malta e à base de soro, conseguiu
sobreviver, depois de ter enganado até a Doutora: Com
certeza isso não é cólera. Você tomou alguma coisa, meu
filho? E ele respondeu na maior cara-de-pau: -SÓ uma
cachacinha... Nunca picava sem os jantaes de final de
semana, pois desde calouro findou um convénio com o
Bandex, que o serva quando necessário, inclusive
quando havia convidados. Com o decorrer do curso,
descobriu suas aptidões: possuía um olho clínico para
descobrir "nelores", "tentava'ljogar básquete, fiitebol,
'dançava"nas famosas Noites Sulistas, participava do
gupo de jovens "Femlento', mas a sua maior façanha üoi
ter conseguido laçar uma Engenheira de Alimentos
chamada Ana Elisa. Este peão, apesar de ter "enchido o
saco"de muita gente, com certeza não será esquecido.
Valeu Nêgo. Um abmço dos amigos do "7"e de todos os
outros. Sucessor !!.

SP
TEL

ANDRE FREIRE CRUZ
PAB4 BAIANO, HIGROMIC0 09/02
ENDEREÇO: RUA ALAMEDA ANDRADE, ED.
SERRA DO GARCIA AP. 702 - GARCIA
CIDADE: SALVADOR CEP: 40.000 ESTADO: BA
TEL: 237-7964

Vindo diretamente de Salvador, desembarcou
em Viçosa e gmoto André, atrevido, cara-de-pau e sério
Com esse jeito xereta de ser, fez muitos amigos. E üoi
numa dessas andanças que ele ganhou sua marca
registrada: EêB6:(picolé de asfalto baiana)

Fez parte do time de handebol da LUVE,
participando de vários jogos sem nunca perder a
esportiva, já que este era o I' mandamento do clube do
qual era sócio: SAPO CLUBE. Ganhou vários prêmios
em campeonatos: melhor gandüla; melhor porteiro de
ginásio; medalhas de latão etc. Sua carteira de jogador
decaiu quando apareceu a donzela Micotliza; hoje ele é
pai de três vasos de fungo e teve de trabalhar três anos
para sustenta-los. Era um bom estudante, apesa de ser
mestre em manetas provas e deixar os trabalhos para a
última hora e, às vezes, perdendo várias noites
'estudando'

Gostava de ser instrumentista e começou a fazer
barulho com chaves; depois tocou pacurssão(tambor)
na lgrqa, mas queria mesmo era sa baterista. Na
primeira oportunidade tocou bastante e, até ülcou
conhecido na Igreja pela sua badema.

Agem sai de Viçosa em busca de novos
horizontes, pois sua profissão é aventura, por isso é
chamado de INDIANO ACARAJÉ JONES. Pretende-se,

se üoi possível, ir para cora do Brasil, tendo prioridade os
países bem desconhwidos: IRAQUE, BOSNIA ou
ANGOLA

PARABENS! SUCESSO!
SEUS AMIGOS ! ! !

+

ALEJANDRA SEMIRAMIS ALnUQUERQUt
FORMIGA ATÓMICA ALC LELÊ 25/09
ENDEREÇO: Rua Tamóios, 431 - Cadjós
CIDADE: CONSELHEIRO LAFA]ETE CEP: 36400-
000 ESTADO: MG
TEL: (031)761-4384

Diretamente de IAaiete, MG, chega a Viçosa,
na rabeira de uma moto envenenada um "ser" chamado
Aldandra.

Chegou ainda muito nova(17 anos) e ficou tão
deslumbraa com a vida uüeviana que logo no I' semestre,
a filhinha da mamãs já tinha se transfomlado em "Bicho
Gíilo". Pesou por várias metamoúoses(SKATE
PUNK-RADICAL), tantas quantas foram as suas
mudanças de habita Parte inacreditável, mas teve
ótimo desempenho acadêmico, realizando inclusive
trabalhos científicos, apega das inúmeras confusões que
aprontava. Devido a sua intensa versatilidade, conhecia
pessoas dos mais variados e possíveis tipos.

Hoje, em sua "íàse perfomlática', participou de
um desfile "VOYAGER" e teve sua coto publicada no
FANZINE PAZ-ME, sendo que no lançamento deste
apareceu de DRAGG queen no Galpão.

Sucesso na vida e continue sendo sempre a
nossa Formiiiiiiiga AAAAAAtõmica.

Seus amigos.

Nome:Alexandre lsobata
Apelido:Alê , come keto, JP 08/03
Curso:Agronomia
Endereço:Av.Dep. Emílio carlos,238 V.maia,Guarujá,SP
Cidade:Guaniyá Cep: 1 1410 000 Estado:SP
Tel:(0132)86 3607

Após escutar várias vezes a fita da 'japonesinha de
estimação" e resolver deixar de s« o homem de uma
mulher só,caiu na vida. Assim, passou a su o homem da
mulher dos outros,ou seja, Ricardão-Jaspion.Foi também
o "tenor das exüatenestres"e "maneqim das
costureiras".São famosos os seus dotes culinários, que
aumentam cada vez que ele conhecia uma "mina".Meio
português,meio japonês, conseguiu formar-se com
apenas uma metade do seu cérebro,que não é de
japon6es.Distraído? nem pensul Que o diga a telefonista
com aquela história de Taboào da gema e a CBF com o
perigo de gol.Influenciado por Leozinho, o pinguço,
iniciou sua vida alcoólica, o que prqudicou seu
desempenho náutico.Conhecido como "baba dos
bêbados", soconeu quase todos os seus colegas de
república e chegados,mas temlinou no hospital
chorando:tenho medo de agulha!(dá-lhe glicose!).Apesar
de suas dúvidas sobre as várias mulheres,optou por rolar
na grada por seu companheiro de "fiibuia",Nicó.Ainda
nào foi explicado pela ciência como ele conseguiu
sobreviver às suas risadas.Em Viçosa, ficou conhecido
também como Embaixador da Unicef', ganhador do
"Prémio Nobel da Paz",por estar seinpn pronto a ajudar
os amigos nas horas de necessidade.

Um abraço de todos os seus amigos e que você
tenha muito sucesso.
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ANTÕNIO llUMBERTO LIMÃO
STING, STING LING RHOLL vIADnqHO,
SUMMER BOY,NARIGUDO, BOIOLA 08/02
ENDEREÇO: Rua Jequetiá, 34S - Boa Esperança
CIDADE: NOVA IGUAÇU CEP: 26021-630
ESTADO: RJ
TEL: (021)767-9039

Ao chegar a Viçosa, em sua primeira república,
causou espenato em seus companheiros. Sua mãe, por
incrível que pareça, falava mais que ele e não deixava
sequer ele abrir a boca. A impressão que ficou, é a de um
garoto caladinho. Doce ilusãol l Ao observar melhor, Léo
descobriu seu "problema", tanto que sua "bicicreta"
passou a se chamar "bike". Após horas e horas de
ralação, viu a monte de peito, ao s« dependurado na
janela pelos seus colegas. E o grande anependimento
deles 6oi não tê-lo soltado, pois ouvimos até hoje sua voz
cave. Com seu andar elegante, o "bailarino" ia
deslizando pela UFV, sempre diminuindo a percentagem
de oxigênio do ar, devido ao seu apeüecho sexual
secundário. Perdido entre as matérias e os trabalhos, ou
melhor, sempre enrolado, tinha como salvação Christiane
Abriu, sua grande amiga. San respeitar o horário, já na
meia-noite, teve de acorda-la para decidir sobre beber ou
fazer prova de BAN? Em Montes Claros iniciou sua vida
alcoólica. Para comprovar se molhava mesmo, entrou
debaixo do pivõ central. SÓ não se deu bem com o pequi.

A pntir do momento emque conseguiu ser
monitor, tomou-se o "tenor da sistemática". Desta forma,
Swing marcou sua passagem pela UFV. Valeu, garoto11 !

ANDRÉ LUAS BÁRBARA PEREIRA
ANDRÉ BÁRBARA 08/12
ENDEREÇO: Rua Oswaldo Cruz, 1729 - Jwdim Boa
Esperança
CIDADE: FRANCA CEP: 14401-212 ESTADO: SP
TEL: (016)727-2773

Apareceu em Viçosa um paulista afastando os
'erres". baixinho invocado. tirado a namorador. sincero.
amigo das horas diíiceis.

Conwçou a cursar Engenharia Florestal e
descobriu, mais tarde, que tinha mais aptidão pam
'plantar batatas"que ficar picando "pau". Virou
Engenheiro-Agrónomo e realizou, assim, mais um de
seus sonhos.

Conhecido pelos mais íntimos como
ANBAFRANCA Sinónimo de mistério, imitação,
liderança, detemtinação, mas com muito brilho e
sensibilidade nos seus lindos olhos azuis e de um carisma
imenso, capaz de atrair muitos amigos. E um pingo de
gente, mas capaz de comprovar a importância da
qualidade em relação à quantidade. Como
Dirceu. encontrou sua Marília nas Terras das Gerais.
Hoje, pode voltar para casa acompanhado de grandes e
sinceras amizades.

Deixa no ar a saudade dos bons tempos.
'A saudade é a lembrança de bons momentos

que partilhamos juntos, com o que se costuma chamar de
felicidades'

ANTÕNIO CASAR BENICÁ
HOMEMCAM4 ESPETO, CINICOSSAUR0 05/90
ENDEREÇO: Rua Santo Antõnio s/n'
CIDADE: QUATITUBA CEP: 35222-000 ESTADO:

Filho ilustre de Quatituba, lugardo de 250
habitantes, que só mesmo ele e Deus sabem onde fica.

Quando perguntam de onde ele é, ele responde
que sua terra é Resplendor, que, por sinal, ninguém sabe
onde fica também. Este cara é polivalente: mistura de
plantados de café, demibador de arvora nobres pua sua
serrada, caçador, enrolados, domiitüoco e mau pagador.
Na hora de fazer as despesas da república, sempre fala
paga que eu te pago depois". Esse "depois" geralmente é

difícil de chegar.
A sua namorada que nos desculpe, mas César

tem um amor que supera todos os outros: sua cama.
Desconfia-se que ele no passado já foi uma. É a união
peúeita cama-Casar. Quando os meninos da república
quebraram, acidentalmente, o estrado de sua cama, ele
quase .teve um ataque e precisou tomar um calmente.

Suas investidas amorosas em Viçosa não deram
auto, por que, quando ia paquerar, estava sempre bêbado
e, caso as meninas não aceitassem a paquaa, paria para
a agressão verbal, é mentira, ele á apaixonado por sua
grota, a Sandra, menina que ele namora desde que tinha
cinco anos de idade. Por isso, sempre foi ãel a ela.

Apesar de tudo, sempre 6oi um bom amigo e,
mesmo tendo seu futuro gamntido(cdezais do Seu lvo),
sua inteligência vai Ihe garantir um futuro promissor.
Esperamos que, quando for um latifundiáno, não
esqueça dos velhos amigos.

Nome: Antânio Carlos de Camargo Victório 22/06
Apelido: Tiranossaurus rex, Cadinhos et allii, Pai véio
Curso: Agronomia
Endereço: Rua Herculano Ligamento, 300
Cidade: Monte Alto CEP: 159010-000 Estado: SP
Tel: (0 163) 421722

Nos idos de 1 983, quando ainda havia alguns
raros exemplares da geração Janis Joplin, eis que ele
surge na clã dos "Carlonsius Carlyle 111", vulgo Antõnio
Cardos de Camargo Victório. Cheio de sonhos para
cursar Engenharia de alimentos, mal sabia ele, com toda
sua inocência e inexperiência, do futuro de pica-hmo
(Agronomia) que o de«ino Ihe reservava, com os acertos
e os erros, a que está sujeito todo ser humano. O tempo
passou e ao mudar para o curso de agonomia, em 1990
6oi promovido para Pai véio. da UFV, tomando-se um
património sob a patente número 00001 e recebendo
uma cadeira cativa.

Apesar de não ser mineiro, deixa Minas
levando-a no coração. Depois de muitas noites
alvinegas, esse bom e sincao Corintiano conseguiu
realizar o velho sonho e graduou-se em Agonomia,
sendo consagado com a alcunha de Cadinhos et allii
vulgo Antõnio Carlos de C.V.

.E assim üoi o fim de um grande começos



CHARLES LOPES MALACARNE
CnARL,õNclo, 'rufo, ROLA BosTA, zÉ
BOSTÕNCI0 08/07
ENDEREÇO; Rua Bartolomeu Bueno da Silva, 915-
Interlagos
CIDADE: Linhares CEP: 29903.420 ESTADO: ES
TEL; (027)264-1327

Charles era um capixaba que resolveu prestar
vestibular. Em 1987 passou no da UFRRJ. Lá conheceu
pessoas e, com o pseudónimo de Carlúciio, comia todos
os veados.

Em 1989, tranlsfenu-se para a UFV. Rapaz
discreto e organizado, deitava e acordava cedo e sempre
conüêria vinte vezes se a porta estava fechada ao sair do
quarto

&

BERNADETE RIBEIRO DE MATOS
BEBÊ DAS l)ORES 28/06
ENDEREÇO: Rua Jogo Batista Stábile, 93
CIDADE: MOGI GUAÇU CEP: 13.840 ESTADO: SP
TEL: (0192)614397

Chegou a Viçosa quaendo vencer. Vencer a
vontade de voltar e a velocidade das lágrimas.

Greve no primeiro ano e cálculo não coram
su6lcientes para banal esta destemida representante de
Congonhal.

Quando ligava para casa, o seu tom de voz em
tão choroso que a fila do telefone também se comovia e
chorava junto.

Conseguiu um namorado que virou seu amigo,
pai, mãe, inimigo e escudeiro. Para mostra que Viçosa
podia ser pior do que parca, üoi morar no alojamento,
dizendo que não basta se 6omnar, tem é de so6er.

Nos estudos, foi se livrando das disciplinas
como se estivesse num duelo, cada tiro uma matéria.

Hoje já vê a luz {lo fim do túnel; pena que o
próximo túnel não vai ser tão divertido.

Nome:Bivanilda Almeida dos Santos
Apelido:Bibe,Buba's 12/04
Curso:Agonomia
Endereço:SQS 109-C-1 16
Cidade: Brasília Cep;70372Estado:DF
Tel:(061 )2447681

CARLOS FRANCISCO MARTINS LANNA JUNIOR
CARLINHOS, LANNA TECO, RUNIO& PILÃO,
Jl:PIOR 16/1 1
ENDEREÇO: Rua Sinval Soares, 53
CIDADE: ITAUNA CEP: 35680-374 ESTADO: MG
TEL: (037)241-2925

O "Tequinho agrícola" chegou a Viçosa em
1989, cheio de ideais na cabeça: faze um bom curso,
numa boa universidade, ser um bom profissional, ir pam
Ubá e se dar bem na vida. la para aula com seu camelo
'Belo Carreiro", calça rasgada e, um dia, chegou ao
cúmulo de ir de sandálias "havaianas"(as legítimas).
Acabava de ler alguns capítulos de seus livros espíritas e
saía pelo AP. falando bases do tipo: "H(Üe estou tão
feliz! Estou tão "CANDIDO"! Se não o conhecêssemos

bem, acharíamos que ele estava segurando na
'CAIABA". Diz-se muito culto lendo a "FOLHA DE SP
(se sua leitura não fosse somente a pare de
VEÍCULOS). Quando levava mulher para o quarto,
ficava horas e horas, depois jumva de pés juntos pam
toda a república que não tinha deito nada(tá achando que
a gente é ataria, né?). O tempo 6oi passando, o álcool e o
Leão mudaram radicalmente sua vida(quando chapava o
melão, chamava todo munto de "CHEGADAÇO" e dizia
que estava "BEBAÇO"!). Hoje não quer nem ouvir falar
em Ubá e vive dizendo que ltaúna que é o bicho!

É ISSO AÍ, JÚNIOR! De«Íamos que ltaúna
realmente seja o BICHO para você.

FELICIDADES!! !

Fã de Raul deixas, Rolling Stones, Camisa de
Vênus. Garotos Podres e Romanos. Era muito aflito e
sempre fazia umas caretas como se fosse passar mal.
Recebia uns presente de alguns "meio-homem", mas
nunca havia tido relações com eles(isso é o que ele
dizia) mas todo mundo sabia da verdade.

Chapava todas e mais algumas, sempre ao som
do violeiro Merdinha e a gosto das horríveis pingas de
Guilherme. Era o Tanan do RU, até sn o comportado
monitor de ENG 2 10

Era triste e revoltado até conhecer o grande
amor de sua vida: a conterrânea Danicléa. Daí por
diante, já no seu último período, viveu'6ezil seus últimos
dias na UFV.

Às vésperas da formatura, sabia de cor o nome
de todos os deüemivos apícolas e ficou craque em contar
bolhas de um lado e de outro dos galhos de plantas.

Suas matérias mais difíceis foram COCHO 1 00
e CERCA 1 10. Quase desistiu do curso por causa da
Algebra Linear.

Este era o nosso amigo Charles; para alguns era
Agasalha-Taco-de-Baisebolõncio. Sempre amigo nas
horas celtas e incultas,era, além de tudo, ótimo zagueiro
nas pelada de sábado. Sem dúvida deixará muitas
saudades.

Aqui começa a história de mais uma pobre e
ingênua menina que veio cair na 6na e úmida
Viçosa(perereca).

Em seus tempos glamurosos de caloura,
resolveu experimentar o sabor de uma bebidinha em
companhia não recomendável.O resultado de tal
aventura não podia ser outro senão um grande porre que
terminou nos bancos da rodoviária.

Mas não pensem que nossa amiga vive só de
garra.Menina comportada e bem educada, encontrou em
seu caminho, um belo rapaz de moto azul, a quem
entregou o seu coraçãozinho.

Quanto a nós, os amigos, podemos .dizer
apenas o quanto üoi bom(e ainda o é) tendas em nossa
companhia amiga tão sincera e leal.

Muitos são os que chegam em nossas vidas ,
mas poucos deixam o seu carinho e presença marcantes.

Obs:Não se enganem com o ar doce e meigo
de nossa amiga.Nossa musa é uma guerreira decidida,
que não foge da luta.
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DANIEL MASSAYUKI MIURA
MIURINHA", "MONGOL DEPRAVADO". "DAN-
DAN", "PNAKAN" 09/06
ENDEREÇO: Rua Antânio José Borgas, 58
CIDADE: SÁO GOTARDO CEP: 38.800 ESTADO:

TEL: (034)671-2204
Moura ou Miudinha nasceu em Toledo - PR.

Mudou-se para o Triângulo Mineiro, para se tomar
fazendeiro: devido ao insucesso, resolveu vir para
Viçosa, dizendo para sua família que iria se tomar um
'Doutor". Mal sabia o que Ihe esperava na famosa
Universidade. Foram cinco anos de muita luta, dedicação
e estudo, mas nunca faltaram as horas de lazer quando
praticava fiitebol de salão, de campo e atletismo. Sem
contar as churrascadas do Agronomia, as bestas e os
shows, as imperdíveis bestas na casa do João Cláudio,
além da famosa "loira gelada"no Zona Sul. Uma das suas
característiacas era a sua excelente memória. Um belo
dia, no final do semestre, ele foi ao posto teleRonico ligar
para casa: chegou, trancou a bicicleta e foi embora,
largando-a para trás. Quando não a encontrou em casa,
pensou que tinha sido roubada. Então, desesperado e
causando enorme alvoroço, organizou uma caçada aos
ladrões, com 2 velas, uma tocha de pano velho, uma
lantema e 29 calouros, além de dar queixa à polícia e
anunciar no jomal. Sem sucesso, viajou triste para sua
terra. Dois dias depois, seus amigos, Ênio, Georgeton e
André, encontraram-na coberta de poeim e descolaram
uma cervdada do Migra. Teremos landes recordações
deste amigo sonolento e esquecido. De«Íamos que tenha
toda a sobe do mundo, já que ele está retomando as suas
origens: quer viajar para o Japão, atrás do "seu"elo
urdido.

MG

CLARICE MHO SALTO
CL4 JANJÃO, JÃO, VENTINHO, BROCA SALTO.
FACAS GUINSO, GUEIXA I0/05
ENDEREÇO: Cx. Postal 634
CIDADE: RIBEIRÃO PRETO CEP: 14001-970
ESTADO: SP

TEL; (016)673-1039
A doce criatura de risadinha discreta do Japão

só herdou os olhinhos puxados. A baixaria é toda
brasileira. Chegou aqui seríssima, estudiosa, sempre
voando pelo Campus... Depois relaxou e, descobrindo os
prazeres da "dolce veta", descambou. Mil besta, altos
amores e muito porte. Que diga a Naco Lopes e com
direito a anasar na reta. Sorvete só se âor com meio litro
de vodka e gotas de pimenta. Batida só com super
concentrado de cachaça. E dá-lhe queimação de filme.

Apesar das ocupações etílicos, sempre sobrou
tempo para a prosa boa com os amigos, e riso e o carinho
sempre sinceros e lógicos, mil horas de visitas à
geladeira. Pois é especialista em "gula". É capaz de
saborear, aprovar, degustar e repetir, num curto espaço
de tempo, hamburguer, pizza, Games, ovos, leite, bolo de
chocolate, lazanha com pimenta e ainda dizer: não tâ
satisfeita! Possui enzimas como aluminase, plastilase e
6errase, capazes de degadar os excessos que ela comete
raspando panela, bacia etc... Não é à toa que é chamada
de broca Salto. E uma verdadeira faca guinso, capaz de
çortu verduras e temperos de 0,5 mm. Pode???

Os amigos, com saudade enorme, desçam
sucesso, amor, Marcus James... e que a sua travessia
tenha smtpfe gosto de sol.

CHRISTIANE ABREU OLIVEIRA
CHÁS, ABREU 28/08
ENDEREÇO: Rua Paulo de Frontin, 800 - Centro
CIDADE: Sete Lagoas CEP: 35700 ESTADO: MG
TEL:(03 1)921-2203/(03 1)921-8959

Chegando a Viçosa com síndrome de volta à
Sete Lagoas, encontrou apoio em seus amigos .e "sapos'
resistindo, assim, até o final do curso. Encontrou corças
maiores em encontros e vigílias. Sempre encontrava
lande compreensão quando precisava desembaraçar
seus cabelos e, caso isso não acontecesse, lavava apenas
a &aÜa no chuveirinho. Na Quaresma, fazia o diâcil
sacrifício de ficar 40 dias sem o indispensável leite com
nescau. As constantes confissões dos 6uls-de-semana
nam justinlcadas pelos pecados que cometia durante a
semana. E é melhor nem comentar sobre os seus dilemas
amorososl Sempre com boa vontade, so&ia caves
explorações de seu "irmãozinho" Swing. Com sua
esperteza habitual, não conseguia ficar nervosa e até pua
desmaiar levava algum tempo, sendo sempre socorrida
atnes de atingir o chão.

Infelizmente, o restante da biografia foi
CENSURADO pela imprensa universitária(fato
plenamente compreendido por todos nós).

Sendo assim, somente uma pergunta paira no

DANIEL DO NASCIMENTO DUARTE
DUARTE JONES, BARÃO, DANI, PKÇ4 0
MACHO, SANGUE BOM, GALINHÃO. GALINHEU.
CABEÇA CABELUDO, DAN DAN 07/08
ENDEREÇO: Av. Getúlio Vargas,, 494
CIDADE: BARÃO DE COCA]S CEP: 35970-000
ESTADO: MG
TEL: (031)837- 1328

E então o leão de Corais veio dar em Viçosa.
Depois de beijar todas as boquinhas de Barão, eis que
chega na Agronomia 88 um calouro que mais tade não
iria dar sossego à mulherada. Dono de um charme muito
suspeito - "Te sento um beijo". ''Õ delícial" - Daniel, aos
poucos, üoi conhecendo as estudantes da UFV(e muito
bem), cada uma a seu tempo ou todas ao mesmo tempo,
a ponto de quase obedecer à lei de Salomão e ser
dividido por duas, à unha!

Por outro lado, combativo, o então "macho'
entrava para o C.A de Agronomia, combatendo toda e
qualquer autoridade; lutando por seus ideais cristãos,
mineiros e latino-americano. Ajuda a formar o MCU de
Viçosa com seus colegas de üé.

Sempre com alto astral, "o peça" está sempre às
voltas com leituras bem sensíveis, como a de Clarice
Lispector, Cecília Meireles, Pessoa e outros de seu
variado bem gosto. Nos últimos anos, completamente
'loqueta", deixou a juba crescer, enveredou-se pela
altemativa, entrou para o "AKa" e andou perseguindo a
origem do Zea maus, porém não deixando de beija
bocas por aí, é lógico.

Agora, não se sabe se tão macho como antes, "o
sangue bom" de Barão está se formando. Leva consigo a
certeza dos amigos no coração e a üé que move
montanhas(de Minas, das mminas, quem sabe?). Vai,
Daniel, o mundo além das estrelas, sejas âelizl

ar:
Abreul 11 Quem foi -.?

Quem) dera tivesse sido eul
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EDSON NORIO TANABE
PICÃO,TANABENGA NAKAnMA 08/01
ENDEREÇO: SHIS Ql-01, Cod. 03, Casa 04 - Lago

CIDADE: BRASíLIA CEP: 71605-030 ESTADO: DF
TEL: (06 1 )248-2927 e 248-4261

Foi por ocasião da fomlatura de seu irmão mais
velho que Picão conheceu Viçosa, achando tudo
maravilhoso: as bestas, muita cerveja e as garotas. Assim
decidiu: "é aqui que vou estudar". Passando no
Vestibular. vei a realidade: cadê as mulheres? Se não
fossem seus amigos, certamente teria endoidado. Com
sua lendária ML-125 nega, com aquele ronco
inconfundível, não perdia nenhum final de semana,
voltando sempre com o "tanque cheio" de cerveja, é
lógico, razão pela qual se dedicou ao Cálculo l,
chegando a eazê-lo duas vezes. Foi integrante do famoso
gupo "THE JASPIONS", que aterrorizava Viçosa. No
segundo semestre, ouvindo os sábios conselhos do mestre
TOTÓ, começou a estudar mais, sem contudo deixar de
6êstqar com seus amigos Cabeção, Edi, Boião, Sasquash
e Totó.

O tempo üoi passando e, um dia, precisamente
no início de 1991, conheceu uma linda caloura que viria
a mudar a sua vida. Disputadíssima pelos calouros e
veteranos, o velho Picão teve de dar duro, mas até que,
nmalmente, conseguiu um lugar no seu coração. Com o
tempo passando, era difícil encontrar o Picão na sua
república, pois vivia na casa de sua namorada. Durante
sua vida universitária, organizou e participou de iúmaos
''progamas de índio" para cachoeiras e picos nos
arredores de Viçosa, alguns nem sempre bem sucedidos,
principalmente aqueles que iam na sua garupa ou
tentavam Ihe seguir- Quando estava se formando, iniciou
a prática da pescaria, na qual conheceu um lagartão que
Ihe pregou um enorme susto, fazendo Picão subir
árvores; esse episódio é até hoje contado pelos seus
compaiüeiros. Picão, você vai agora, mas estará sempre
nas lembranças dos bons momentos de nossas vidas. Que
nossos caminhos sempre se encontrem.

Sul
DENISON VIRES HAUCK

TATOO 1 5/06
ENDEREÇO: Rua das Figueiras, 1593
CIDADE: SANTO ANDRÉ CEP: 09080-371
ESTADO: SP
TEL: (O1 1)449-5953

Passou por Viçosa, entre 1989 e 1993, um
rapaz que atendia por "Tatoo", "Soda cáustica"ou
"Rapeize". Sua rotina matinal restringia-se a levantar,
abrir a geladeira, beber um gole d'água e volta para a
cama, sempre com aquele "bom humor" característico de
coveiro em dia de finados.

Talvez seu maior mérito em Viçosa tenha sido
driblar o zagueiro central da seleção dos impatadores
'back-sam"e conseguir marcar um gol de placa no
estádio "El-Lu-Gal".

Em seus primeiros semestres por aqui, pensava
em mudar de curso(para VET ou 200), pois sentiu que
tinha capacidade para domesticar dragões,
principalmente os loiros. As más línguas, diziam até que
o reüêrido teria achado o seu "Picolino''em uma lata de
lixo.

8

DANIELA WÓLLNER INFANTE VIEIRA
DANI. DANíCOLA 22/10
ENDEREÇO: Escada União Indúsüia, 11407-ltaipava
CIDADE: Petrópolis CEP: 25740-220 ESTADO: RJ
TEL: (0242)22-3013 ou 22-1 172

Neta de aOõnomo e fillla de paisagista, não
podia dar oulm! Alàstando-se de eles italianos,
desembarcou em Viçosa, porém apenas com um pé, pois
o outro picou no õnibus.

Recordista mundial de menor número de fins-
de-semana aqui passados, tem mais horas de ânibus que
urubu tem de võo, merecendo ser acionista da empresa
Unida. Até hoje não se sabe o que üoi deito das aulas du
tardes de sexta-fieira.

Raramente Dom Giuseppe, carcamano mafioso,
deu o ar de sua paga sempre muito ocupado com os seus
negócios obscuros.

Momndo no Mundial Parque Hotel, conheceu a
galera do mal, com a qual fez g'ande amizade. Jurou-se a
uma libanesa, üomiando uma dupla original: DANI &
DANA, ladram de oxigênio. Tentou praticar o nativismo,
mas suas raízes Ihe impediram.

Após perda ineparável de seu veículo condutor,
uma bike, consolou-se com uma possante mobilerda e
tomou-se o temor da ladeim dos operários.

Cientista maluca, não se encontrou na pesquisa
sua paixão é memso o paisagismo.

Segundo ela, sentirá muita falta dos amigos.

DENNER LEONARDO AMARAL ANDRADE
BIGUA ARROZ, ÁGUA-DE-COCO, CABAÇAO,
BANANA PATUREBA 20/1 1
ENDEREÇO: Rua Princesa lsabel, 699
CIDADE: UBERLÀNDIA CEP: 38401-001
ESTADO: MG
TEL: (034)234-1021

Menino prodígio,que desde cedo mostrou seus
dotes de bom aluno. Foi aprovado na AMAN, mas
preferiu trocar a rígida disciplina militar pela vida
sossegada na cidade universitária. Morou com os
companheiros Bucha, Bica, Registro, Buzina e Tanga
numa república famosa por suas sessões de músicas do
'Barrento" e sons tirados num betmnte e, de vez
enquando, uma festinha com muito troco e cerveja.

Sócio da cabana, sempre comandava seus
companheiros em missões de queimações de filme e, no
bar ''Alcântara", chegou a bater no fotógrafo.

Na festa Naco Lopes, voltou a sa criança e
vestiu fralda. mamou mamadeiras cheias da "mé",
perdeu o rumo e caiu num buraco com seu inseparável
ameno "NONA".

Na porta do Leão, só rolou queimação,
desentendeu-se com um vidro, desfilou com
'Tamanquinho" e, na arte de aplicar a Caixa, üoi o
campeão.

Poucos notaram suas aparições na TV, fazenda
pontos no progama da BEBE como garçom, com aquele
sorriso magnânimo e paralítico. Talvez essa presteza
toda em servir tenha feito dele salvador de causas
pedidas, limpando muitas teias de aranha quase
petrificadas. Nesta área de "milagres", talvez o seu maior
ato tenha sido a conversão de uma garotinha chamada
Baba.

Entre os raros momentos de estudo, as
chapações"coram muitas. Certa vez 6oi encontrado

totalmente inconsciente em uma das bestas do "42''
engasgado çom um lenço na boca

Finalizando, sentiremos grande saudade deste
sujeito carrancudo, principalmente quando nos
lembrarmos da sua "lande"TV de 2 polegadas e o seu
aparelho de som empoeirado.

Agora ele volta para casa e vai ser um homem
sério, deixando saudades e muitos amigos.



»

EI.ITON CORREA DA CRUZ
TOM, CHiQUiNn0 21/05
ENDEREÇO: Rua Rosa Pizelli D'Abronzo, 314 - Jardim
Monumento
CIDADE: PIRACICABA CEP: 13405-173 ESTADO:

TEL: (0194)21-2696
Por que uma autobiografia? Seria por falta de

amigos? Não, eu os tenho; três deles ulseparáveis,
mesmo que distantes(Alemão, Rei e Dudu). E simples.
Todos têm uma visão do Eliton, vinda de experiências e
impressões, que variam muito. Mas e eu? Quais as
mudanças nestes cinco decisivos anos? O que sou hoje?
E o futuro?

Viçosa é uma escola. Uma santa
perereca"numa vida nada santa. Santa mudança. Um

baixinho anogante, temperamental, "chato", o orgulho
em pessoa, o dono do saber, e calouro. Em razão dos
tombos da vida, nos buracos de Viçosa, comecei a buscar
soluções, pois os amigos sumiram e tudo começava a ir
mal.

SP

q EVERTON K]SCHLAT
SHIRLEY(da porta para dentro), ALEMÃO 06/07
ENDEREÇO: Rua Lucânia, 33
CIDADE: BLUMENAU CEP: 89035-030 ESTADO:

TEL: (0473)22-3620
Parece que üoi ontem.--

.boina de couro cru, sem cabelos,, tímido, mais
uma na multidão procurando lugu pan morar. Em
algumas horas era bicho-grito, em outras um ar de
intelectual

Na república em(lue nKxava, sua falta de
organização e o excesso de econama coram motivos de
alguns apelidos: o tabu, o descnga, que proporcionaram
boas risadas e algumas situações coianngedoras.

Era de se admirar sua maniein oomyosa, polida
e inteligente de fazer perguntas em sala de aula. Teve
gente que até mudou de turma só para estar suas
perguntas.

Orgulhava-se de sa 'alemão", mas é baixinho,
olhos e cabelos escuros, e magro. Tem um jeito sério,
meio careta.

São inesquecíveis as noites de âil080fia, as
caminhadas, as viagens, as montanhas de Minas, as
cervdas, os ideais, os dias de prova, as voltas das férias,
os sonhos e tudo que o tomou irmão e aimgo.

De ontem para hqe, quanta di6uença. Os
cabelos cresceram; no lugar da boina um "modemo'
chapéu de couro; a cara de intelectual continua a mesma,
mas a timidez deu espaço a um jeito eufórico e vibrante
de passar pelos obstáculos, com o punho cerrado e um
gato nos lábios.

Que Deus o abençoe.
Saudosos atnigos.

sc
EDUARDO YUKIO TAKAKI
DUDU" 1 ]/12

ENDEREÇO: Seção União 2 - Caixa postal 236
CIDADE: BASTOU CEP: 17690-000 ESTADO: SP
TEL: (01444)45-9224

A história acadêmica deste rapaz foi marcada
pela discrição, disciplina e economia.

Sempre muito discreto, ele "cansou a língua de
tanto ouvir os outros"(e como ouviu!), mas sempre
muito discreto. Com o passar dos anos, o seu
ANONIMATO era tanto que passou a ser conhecido por
quase todos de sua turma: UMA GRANDE FAÇANHA
AQUI NA UFV.

Foi, sem dúvida nenhuma, o usuário mais
exemplar do banddão de que se tem notícia. A cada café,
almoço ou jantar, lá estava ele, sempre determinado a
entregar o BANDEJÃO "implacavelmente" limpo, fosse
qual fosse o cardápio. Conseguiu, ao largados cinco
anos, digerir tudo.

Notável, também, foi sua disciplina económica,
com sua conduta militar: "PREFIRO A MORTE QUE
GASTAR". Este moço conseguiu a PROEZA de dar
lucro ao seu pai durante os seus anos de estudo; tanto é
verdade que sua família NAO quer que ele volte para
casa, mas continue estudando.

Eduardo, boa sortes

Nome: Ênio Cameiro de Medeiros
Apelido:Andróide 21/1 1
Curso:Agonomia
Endereço:Rua Marechal
Capuchinhos
Cidade:Feira de Santana
I'el: (075)6253125

Castelo Branco, 763.

Cq:44050-020Estado:BA

Chegando dos recantos do Nordnte,este
Pemambucano(e Baiana de coração) queria ser militar e
Goi pma AMAN.Porém, sua miopia o impediu de
conseguir seu objetivo.Então, de repente, chegou ao
'Paraíso''-Viçosa.Mesmo sendo calouro, começou bem
sua vida socialtomando cerveja paga pelos veteranos,
''conhecendo"melhor as veteranase tendo que
'desaparec«"quando era quase pego pelo namorado de
umas das garotas.

Ainda guoto foi enganado por uma cigana,
pois esta Ihe disse que sua voz era maravilhosa e ele
acreditou.Daí em diante, üez do banheiro seu palco
preferido, onde, em seus banhos demorados, entoava as
canções de Frank Sinatra.

alguns acreditavam que ele tinha ligações
com a facção nipónica Ninfa, pois er4a visto com trajes
estranhos(quimono de karatê), além de ter uma grande
faca.Por causa de seus treinos, o pessoal do ap. 1 0 do pós
não conseguia dormir, principalmente o morador "White
cow'

É um lande fominha de futebol e vólei,
tendo lembranças "muito boas"-um pé engessado e um
atropelamento.Com relação as mulheres, sempre 6oi um
tremendo casanova, não respeitando dia santo nem
procissões.SÓ andava de bicicleta:primeiro a Cremilda e
depois a "menina"ambrósia, que o mudavam a ir atrás do
xerox para prova do dia.Ele deixa aqui agora, uma breve
despedida:"Aos amigos-abraços; às amigas-beijos; às
mulheres que sentirem saudades-até a próxima.

Enfim uma luz. Descobri que os cabelos
crescem e caem, a estatura não; mas o resto deve ser
mudado. Mas como?

Procurei aqui e ali e, quando estava desistindo,
achei, ou melhor, me deixei achar. A resposta estava
comigo. A arrogância, a presunção e o temperamento
coram repensados por sugestão de JC, que se importava
comigo: ao invés do orgulho, a ciência para reconhecer
que eu, por mim mesmo, nada posso.

Hoje sei que tudo posso, que "alguém''me
Fortalece; que planos futuros estão sendo feitos e que o
princípio do saber é o temor a DEUS.

Obrigado a todos vocês que me ajudaram
pacientemente.

Eliton



FLÁVIO MARTIM SANTANA
ToaTUKA FALCON, MORENINHA COR
CLISCO 12/08
ENDEREÇO: Rua Manoel dos Santos, 1 16/204
CIDADE: BELO HORIZONTE CEP: 31620...420
ESTADO: MG

Grande

LÁBIO GONÇALVES CAMPOS
BITUCA . 08/08
ENDEREÇO: Rua Jucelino Kubstchek, 71
CIDADE: BOM DESPACHO CEP:
ESTADO: MG
TEL: (037)521-2936

DE
FREDERICO MAIA }IAUN
FRED, FREDERICKS 13/1 1
ENDEREÇO: Rua Januária, 697 - Centro
CIDADE: MONTES CLAROS CEP: 39400-077
ESTRADO: MG
'lt1 (038)221-1201

Tudo começou com grandes banhos
maüugada e guia limpeza matinal. As vezes, o mestre do
)adíez tinha como c(xnpaiüiia o "velho' e o 'Barão', que
sempre ajudavam nas árduas subidas e descidas do Zé
Malta. Hao logo se enüimiou, conhneu Jocasta, mas na
verdade 'tava em de olho nã butique dela".

Achou seus companheiius como onça na toca e,

na

35600:000
empresário. fündad(n- e sócio

m4oritário da 6imla KALOTES e KALOTES LTDA-
6ez seu pé-de-meia comprando dólnes coKwo dinlniro dos
amigos, obtendo lucros exorbitames de USS O,15. 1«)
até que todos perdoavam; o di$cil aa ouvir suas piadas
e impossível em com« sua omeleta sitnriain(balizado
como "A COISA'). Diante de inabalável falso de llunn
nego, üez com que a UFV inteim. conhecesse aia inda

sossego'
Vem da saudosa Bom Despacho, Minas Gerais,

talvez por isso seja sossegado como bom mineiro que é,

Gente boa! Para os mais chegados,''homem-

NOME:
FILHO
Apelido: 'BAIANA"

GllBERTO ROSÉ FERREIRA COSTA

aqu passaam, velo
Florestal, trazendo o tradicional apelido Bituca.

Ótimo A©õnomo temos certeza de que será,

da
Como uma boa parte das boas pessoas que por

saudosa Escola Técnica de dmçarina. Durante os dois últim« peito(kxs do anca,
1 1/02

visto que estava ocupadíssimo, tomou-= onipresade; aa
encontrado nos quatro cantos do canilnls, destilancb

por isso, teve seus pertenc« de pemas pam o ar.
tleh! ! !

Que
CHiBo AuoDOHlü
EiKlaeço: Rua Milton de Oliveim, 1 87 - apt' 802
Clidade: Salvador CEP: 40.1SO ESTADO: BA
T;eU: 2477344pois gosta muito do meio rural. tanto que morou no sítio

do Paraíso a maior parte de sua vida viçosence. Gosta
também de uma galinhada, uma vaca atolado deita no
famoso fogão à lenha por eles construído no sitio, tudo
isso acompanhado de uma boa cachaça etc.

Essas üêstas já o fizeram compmr vários lotes na

veneno causticante. Habitante de
mesmo assim muito higiênico, esüaçava«
suas roupas no horário de 17 às 18 h, aproveitando a
água quente. Homem wlétim, é um açímio 'Stleapa',
dançarino de tango e monitor(apesz de deimr no xemx
exercícios com repostas ermdas).

Smtircmos saudades do tampo an damos

doj''"''M, «';
pam laxru mesmo que pudesse pawber, todos se

rwnuam novamente, pelo menos oficialmente.
Com seu jeito sexy, de "oclinhos" na ponta do

nariz e arrastando chinelinhos, perdeu a compenetração e

Perdeu seus compaiüeims do aeroporto165,

Membro do Osório Vennelho, fundador e
&equentador assíduo, sobrevivente da Naco Lopes e
amigo do "&eezer"cheio. Atacante do dinossautus
fiitebal clube, 6ez dobradinha com chevrolet - 83 um
jogo higórico da violeira No pólo aquático, era o
mais resistente, sempK o primeiro nos tiros. Campeão
da pinga, -p«deu a maré. Foi rei no Príncipe Hotel e
tida suas pnüêrências: farinha, massa e a tal da água
de caco. Gostava do la bateria desde os tempos da
Bahia.

Sucesso. baianos

região de Viçosa: montava na moto e caía do outro. se 6oi a melhor ou a pior de sua vida.
Com sua "pasteleza" habitual, fez coisas

inacreditáveis, como doma uma noite inteim de óculos.
Um cam 'super-responsável'. Sempre atmsado, nunca

conquistou sua índia, decisão que não sabemos até hoje

de festas e das obrigações escolares.
Após a saída dos nadadores do

vemlelho", Bituca 6oi t,!m dos que usumiu o comando da
facção que deu o que falar no primeiro ano de

Bituca vai deixa saudade, como companheiro toRurados. mas mataremos as saudades visitando-o in
'PARAÍSO de areias brancas e águas tépidas'(ami

"osório roupas leves, é claro).
P.S. - Nesta coto ele está calculando o caixa 2 da
KALOTES e KALOTES LTDA

Boa soíü, Taüim!

oanseguiu chegar em tempo nas aulas. Tentava estudar
cair ante(nlêtlcia, mas apega da "falta de tempo", nunca
üo(ou de se dar ban.participação na Naco Lopcs.

Felicidades e boa

que que

Bituca !! !
sorte. Fábio. Fabitüo,

sau(!artes!
Fez novos e landes amigos,que sentirão

Valeu. Fred! ! !
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Nome:Hélio Koki Kanomata
Apelido:NêgaKokõ,TilapaGuaruZé Lambari . 22/04
Curso:Aaonomia
Endereço:caixa postal 02
Cidade:Bidtiba Miram Cep:08940-000 Estado:SP
Tel:(O1 1) 462124S

GILBERTO MORAES DE MENDONÇA
GIL 29/08
ENDEREÇO: RUA MAJOR PARDAL JUNIOR, 64 -
FONSECA
CIDADE: NITEROI CEP: 24130 ESTADO: RJ
TEL: (021)627-3257

Este cara é chegado numa motossena e a andar
numa "piqueteira" sempre. Aíé que é esperto, apesu de,
todo mês, prwisar de neuroortopedista pma as contas a
pagar; o rapaz é meio " manco" da cabeça. Não pode ver
um microfone e já cai de boca e de dentes. Alguém Eez
uma sacanagem com elel dizendo que tem voz bonita; ele
aaeditou e deu nisso: foi para o Coral da UFV.

Juntamente com outros ditos, fundou alguns
clubinhos beneficentes, além de ser sócio benemérito do
Leão, onde nunca ficou travado, só "alegrinho"(üucol).
E a cada "alegria", o cara dormia com as calças no
joeho...

etc

GUILHERME ALÍPIO DIAS FERREIRA
GUI 20/08
ENDEREÇO: Rua Goitacás, 50, ap. 82 - Santa Cecília
CIDADE: São Paulo CEP: 01232 ESTADO: SP
TEL: (O1 1)826-2476

Em 89 chega a Viçosa um fenótipo
metropolitano raro: Guilherme, um paulistano que
gostava das plantas, mas amava as vacas. Isto era
comprovado pela grande dedicação à sua fazenda, pois
de Viçosa administrava o seu rebanho leiteiro no sul de
N/finas.

GUSTAVO WANDERLEY TOMZHINSKI
TOM, GUS, LELEY, WANDEC0 20/05
ENDEREÇO: Av. Rui Barbosa, 60/160 1
CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 22250-020
ESTADO: RJ
TEL: (021)S51-0923

Tom, voz de trovão, quando fala baixo
consegue extrapolar o limite dos decibéis. Sempre se
prendeu aos mínimos detalhes, sendoGa do Aurélio. Com
seu excesso de desconfiança, queria que trouxessem sua
cama de estimação num "chevettinho" e conseguiu
atrapalhar o romance do amigo no CV.

Tom Nakagima nas bestas não podia ultrapassar
a 8' dose. Rodava e só JP & PRN para acudir,
principalmente protegê-lo dos pavões que o rodeavam.
F'alarido no assunto, não podemos esquecer de mencionar
a sua marcante experiência com a Zulu(96').

Além dos amigos, contou com a ajuda de seus
quase inseparáveis auxiliares: Ari e Teo. A sua firmeza e
educação constantes üueram com que ganhasse, em certa
ocasião, um certo presentinho que Ihe teria sido muito
útil, se não tivesse sido arremessado ao lixo.

Era assíduo Êreqüentador da famlácia 24 horas,
sempre em busca de remédios contra dores de cabeça.
Nas ruas de Ouro Preto. 6ez muito sucesso ao desfilar seu
belo físico, omado por um "sexy" modelito amarelo, no
camaval.

De uma logínqua e enonne cidade
paulista(só ele acha), chega a viçosa, com vam,
molinete e sonhos, "tilapa", o pescador do litoral paulista
e das aulas EDU 127.

Mas não é só pescar que esse paulista
sabe.Ele anda muito de bike(dos correios) e também que
um dia imaginou ser um "Ajexamdre Barrou"ou "Kevin
Schwants"da vida e se meteu a descer uma ladeim a toda
velocidade.Doce ilusãolPara confirmar la'estava
estendido no ufalto depois de duas ou três capotadas
(nem ele sabe precisar quantas coram)

Por meio de seus dotes musicais e
(alcóoliços), realizou uma grande snenata num bairro
nobre de Viçosa.O máximo que conseguiu foi tirar a
tranquilidade da vizinhança.

No decora« dos cinco anos de curso.
especializou-se na cultura da tiririca e concluiu que a
melhor maneira de se controlar essa praga é conviver
com ela

No transcorrer do curso. vários fatos marcamm
a sua passagem na UFV. Certa vez, com a "ajuda"do
prof Sérvulo, durante uma aula no Belved«e, queria ir
ao PVA, rolando mono abaixo.

Ele tinha uma CONVERSÃO ALIMENTAR
boa, pois mimo não tomando café da manhã e
praticando «porte periodicamente, a vida acadêmica o
fazia ganhar peso constmtemente. Talvez isso fosse
condicionado por um vício: religiosamente, após o
almoço, chupava a sua cota de picolé, o que enriqueceu o
'Branca de Neve''e a Sorveteria Creola.

Desconfiou-se por algum tempo que ele possuía
tendências agressivas, pois, juntamente com os colegas
da república, fteqüentemente quebrava os aparelhos da
casa. principalmente a TV. Já no final do curso, ele
descobriu mais uma grande vocação: fazer mágica.

Seus colegas desejam sucesso na sua vida.

O Engenheiro Civil que 6ez Agronomia por
hobby em Fantasma: aulas, UFV, UFF-. Quase teve
estafa de tanto estudar. mas havia um ritual antes do
estudo: escutar música, lavar, passar, plantar acres,
tomar banho, filmar, ir ao Leão, beba, domtk.

Passou por uma fase de profeta(dançou,
óbvios). Aíé puou de-. SÓ foi fiel a uma mulher: a
Brahma, a loira.

Essa é a segunda fomlatura dele, mas gosta
tanto disso que esteve em todas desde que aqui chegou
(vida arquivo 6otográãco). Cara de paieto falte, encara
tudo de Rente: problemas, provas, caminhões da Funarbe

Apesar de ser um aluna estudioso, o seu
rendimento em prova nem sempre era o esperado pois
raciocinava mais com seu sistema digestivo que com
sistema nervoso.Prova disso é a sua enomie habilidade
em piloto' fogão.

Garoto cuja pesca , boa gente, bem
humorado e pau para toda obra será sempre lembrado
com muito carinho pelos amigos que conquistou.

Valeu Nêga, felicidades!
+ Conhecido como "terror dos montes de

oliveiras", em suas experiências amorosas não faltaram
rolos complicados, mas sério mesmo só o ME de OP no
final da FEIRA

O navio e os amigod sempre estarão dispostos
a tomar uma(s) cerveja(s) ouvindo(credo!) o seu "vasto'
repeúório de músicas. E até puxar um pagodinho!



Nome: Jadson Viana Bastou
Apelido: Jaspion, A 13esta,
Bidão. Héma 16/01
Curso: Agronomia
Endereço: Rua Ancelmo Vascaicel(is, 96
Cidade: Ponte Nova CEP: 35430-225 Estado: MG
Te1: (031)881 1079

De New Bridge pam o mundo,
Viçosa após um período em BH, e

#

Didn, MoabHá, Anta,

NOME: JOGO CLÁUDIO DA SILVA SOUZA
Apelido : Jtüizy Qucgy, Jolumy Biggu 20/01
(hnm: Anunniia
Endaegi: Qiaüz Z, mUunto D-17, casa llrVAN FERRAZ DIAS

SUMME& SíND[CO,JOBóIAE ]VANETE 14/02
ENDEREÇO: RUA URUGUAI, 381, AP. 102
CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 20510 ESTADO:

TEL: (021)2680508
Largou sua carreim de

RJ

um período an
embrião. Gostou da cidade e Eoi 6cantk), até omwmu-«
Eng. Agânomo para alepia de IX)na Anídia e Sai Zico
Pirapora.

veio lunar se
descobriu Jnn ml Jdlab

Fmzio& Jom, Jaleca Flemmm) 20/05

Rua AxHkadas, n' S8, Jardim Esplamda
São Jasé dos Cravos
1224©<)00

Cid«le: Ihasüia CEP: 73000.000 ESTADO: Golas
TêU (061) 591-7S51

que planta colhe.
Grande comuciante, exüúo lwman, Udo

outros, porco, queijo, mel, papel e ouviu lxWilhu-
Abandonar a mazela an polia de leia w

esquecida no RU em 6mal de semana,

Chegando a Viçosa vaidw boi dos
stripper e veio para

Viçosa, mas, apesar dos esforços, seu passado não o
deixa em paz. Agora só paga meio ingresso, pois metade
do show é ele quem faz(Skank que o digal11). Já nmgiu

(0123)21-5912
Peísonagan 'suigeínis", Rancêq noi:destino,
nKlaleiio, quando jovezn, cansa-se de sim úda
uiilanóide, unia de grilos, c voltou-w pam o naünzl:
ABmomia-Viçosa- Nada punia meUlor, a6nal lilinas
Gemia aa tudo que de sempre quis.
Ao alegar agli ndw que não aa o pamíso, mas nan
pa isso deá«iu. Sua busca 6oi incallsável. Paoorieu o
moiro do (;orüço, onde alxuideu a encaiw a "Perereca'
de uma maneira mais descontmída No muro Dau
Malta, fica pu coima pn3txla e não dnepcionoib pois,
seu amigo noíde«ino guegou em boa liam e morou-lhe

SP

e

de nascimento e fandango de
sohiwiv&icia, o xneuino Jogo, não satiúeito com a
annviHKn umidadc relativa de Brasília, pariu em
busca de lnvus horizaites.

(la%anikp a Viçosa, 6oi morar no tradicional
'NAZI(r uns por pouco tempo, pois logo 6oi se
avuüBíar an thovás viagens, regadas a muitas

e

chE;

pontualmente atrasado a todas as aulas, «udx
última hora e ir bem nas provas üaam Calos marcantes,
além das caipiríssimas, dos whisldn e das batida(an
poste, ponte, passeio, canteiro, caminhão, etc, dc.), lido
por esporte, aliás os pe6mdas emm

de banddões', 'comda

à. {

'\
Sílvio Santos, conseguiu arrecada dinheiro para uma
de aleijado e pedindo esmolas com a campainha doU

'espertinho" que colocou cervda na sua lata furada.
Logo após, quis fazer o papel de dublê, simulando ser
tropeçado em dente do Zona Sul, as testemunhas

tenha molhado umncervqa, que pam isso
aue colocou cerveja na sua

Nuns de sins idas à Btasília, Jogo trouxe o seu
6nlFlilün amarelo ans o famoso "Câmbio duplo',
(Fn muito ãa usado. Um dos marcos na vida de
Jdsasy ãu um it»tissimo tapa de

'/:

'autaocoDismo"."devoramento
'cheque atleta", 'aríunesso de guinba' e no

alias

atropelado em
ficaam impressionadas com a veracidade da cena, pois o

Seu êxtase é

de gringos",
bate bola atacava Hmammte de ponta.

o costume de inda as
coisas, nunca a paciência(relógios, chaves, caíra, óculo,
namoradas -.) e, não se .oMb«--ü m pe-&' apeou

Meio"-Indo

uma gata

sangue(cat çhup) escorria de sua boca
tomar banho "NUtumo" na piscina, pois descobriu que
bêbado também sabe nadar. Influenciado pelos filmes
americanos, trouxe seu cano convertível(1964) de
capota automática, só que com uma difuença que ele

nAnul üs laicas ligas de ouro preto.
Al&n de w ban aluno, também teve

iáÜín:ú'.
0 «1

ao alcance de sua mão,

provlas.
Tem boas e vagas lanbfanças da Rua dm Passos, onde
passou sua íàse caverna. Apimdeu a
mais esqueceu, nan esquecem- Depois de tantas voltas,
lamas dmemüus e noites mal domúda$ enconliou sxu

as suas, pude também coisas alheias.

que exlstean coisas amais impatantes do que mias e 'Pé de
ótimo

relaxamento mental e físico, obteve um vigor físico
invejável, destacando sua musculatura abdominal, cada
vez maior, já apelidado de "calo sexual", diz ele que são
'forças genéticas"(lide pai). Mudou-se pam a Rua
Milton já dando Bandeira. Com swing, formou a dupla
Summer Boys, mas logo foi promovido a Summer
Pappy, com a participação de Arthur. Sabedor da
importância da beleza da pele, sempre usa o legítimo
creme Nívia pma hidmtar seu amor. Querendo subir na
vida, já foi paraquedista, mas seu sonho agora é exibir
seus dotes de Engenheiro Agrónomo, vendendo milho
verde na praia de Copmabana. Ficamos aqui torcendo

prefere manter em segredo. Estudante exemplar deU
Estágio remunemdo, a cclvqja, o tim gago e

"chata canavieim", o apelo ao banco para quebra mais
um galho, a cara indecorou ao píoüessa pelo 'pauW-
falta", infeminho, iníêmão e poíulga, delegadas e
tribunal, alegrias e tdskzas ngadas a ORLOFF(-.
Barrauss!) marcaram ega Case eom saldoU

Tnp«'" e nu-m liso, oodiecido poí muitos por alguns
ooKÜraãa can a sua voz de locutor que chega aos
nítidos das alenininhas, estimado por uma boa

infeminho.
das iãõüh:linhas. estimado

cadiacüüa. Mas não só de Cana foi a sua vida em
Miçm. As amizades conquistadas continuarão 6orteq
iü) .;..qhihlõ.iib a digância nem o tempo.

Um Huüe alBXO e muito acesso.

metade, que alguma pessoas chamam de festim, ousas
de l)ld)]aim. Recolha-« à vida a dois e punete nunca
abandona-la Aülalmmte,positivo'

'antfÓDico

também Metendo envotvuue
dedica-« ao aauansmo e

oom o cultivo de várias

imenção de venda a piegas nada módia)s pam realizar
plailta$ dei8re elas árvores, flaes e aíbugm, com a

seu

receber os amigas, guaidau seus discos e listas, sua
amada e nada mais...

aallae salino:uma casa no campo, onde postar

por você.
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JOSE MAURO DA CUNHA E CASTRO
ZEZINHO. MINGOS, DITO, ZÉ BUSCApÉ. BROCA
DE GELADEIRA 28/10
ENDEREÇO: Fazenda Variem Alegre
CIDADE: Eivália CEP: 36555-000 ESTADO: MG

Habitante de uma lande metrópole situada na
Zona da Mata de Minas Gerais(Ervália). Chegou Zé
Mouro(mineiro que não come angu, porém desmamado
com Galé) a este grande buraco negro(Viçosa), tendo
lande dificuldade em adaptar-se a essa vidinha de
'cidade pequena". Foram 8 anos dedicados ao
desenvolç imento intelectual(Coluna e UFV), tendo
lande admiração em assistir à aula, não sendo detectada
nenhuma falta em todo o seu período estudantil, por isso
eram encontrados xerox de seus cademos em toda a
comunidade agronómica.

Além dessa lande virtude, 6oi um excelente
estudante, sendo traumatizado apenas com uma
disciplina de Agonomia, ministrada por um professor
mestre em mato de pequeno porte.

Já no fim do curso, descobriu a "vida" e gostou
da farra. E dá-lhe escória.

Seu progama favorito era "comer, c temer, é o
melhor para poder crescer''... Feijão com tropeço, farinha
e tudo que tiver, por isso, quase Calou a pensão da Dona
Didi

q

JOSÉ ANTõNIO BISSOLI fiLHO
ALEMÃO, COCA 27/08
ENDEREÇO: Rua José Malta, 376 - Fradinhos
CIDADE: VITORIA CEP: 29.000 ESTADO: ES
TEL: 223-2 1 13

Calouro assustado, procurando lugar para
morar, vindo do "Quintal de MG"; aquele peito estufado
(que üez muito sucesso com as amigas do Túlio e do
Marmelo). Chega José Antânio, que atende pela alcunha
de Coca(sem trocadilhos). No começo, a seca estava
brava, não chovia nem uma gota em sua horta, bateu
aquela saudade da mamãe e lá vai JOSÉ ANTÕNIO de
volta para "Empate"(carinhoso apelido de Vitória).

De repente o José cresceu, virou homem e
encarou Viçosa de corpo e alma. O corpo ele trata com
muita "maromba"e a alma com outras coisas...

Agora chega o fim de tudo a partir de agora
começa outra coisa. Aqui ficam amizades, lembranças e
muito rock'n roll. Com a horta inundada se despede o
JOSE, aquele ANTONIOI

JOSÉ 0LÍMP10 DE SOUZA JljNIOR
OLÍMpl0 09/06
ENDEREÇO: Rua Borgas de Barras, 131
CIDADE: IPIAU CEP: 4557-000 ESTADO: BA
TEL: (073)531-1284

Chegou a Viçosa com o etemo guarda-chuva
pendurado na mochila, além de vestimentas para um
invemo europeu, já que a fama da Perereca era de h-io
rigoroso. Vindo da tema do cacau e do sol, não podia
fazer Feio aqui, mas logo descobHu a polivalência deste
clima que sempre Ihe deixava o cabelo ensebado, a ponto
de Ihe perguntannos se era ou não peruca. Além do clima
louco, há também a "fauna entomológica" que o obrigou
a colocar um ''véuzinho'' cor-de-rosa sobre o leito. a fim
de espantar as muriçocas. Esse "baiano retado", 6imle nas
suas opiniões, 6oi presença marcante em todas as
atividades acadêmicas e culturais, sem faltar, é claro, os
6orrós, as noites sulistas e as üêstas bragas, para as quais
nunca precisou Cantasin-se. Sendo o camaval sua
paixão, não se permitiu passa-lo em Viçosa, tendo sua
Família que fretar um "boeing" para que ele fosse curtir a
besta máxima na Bahia. Vamos sentir saudades daquele
'parre"(único?) que desbancou sua fama de "durão"(o
mel até que ajudou, não é?). E se você foi embora, quem
vai carregar as malas e fazer as mudanças "daquela
amiga''? Por favor, não perca a "Ciranda da Ciência do
Chocolate", já que o CNPq aqui só Ihe financiava feijão.
Esperamos que você não leve mais tombos, pois fiirar
calça jeans e arrebentar a mão "não é brincadeira'

Sentiremos, da sua companhia, da amizade e dos palpites
tambéml Gostamos muito de vocês Felicidades e muito
FORRO! !

JOSE ROBERTO BERTONCnqi DORiNI
CABELINHO, BETUCATU, JABES RABELO 14/12
ENDEREÇO: Rua Velho Cwdoso, 90
CIDADE: BOTUCATU CEP:186000 ESTADO: SP
TEL: 220083

Beta chegou do Botucatu contando que em sua
cidade havia um gigante deitado; nunca concordou com
o dicionário Aurélio, pois short para ele é shorts. Gostava
tanto das segudas-feiras que abdicava de seus fins-de-
semana para nelas estudar com seus amigos.

Semestre passado, fez FIT 480(flor) e para não
passar em branco convidou os amigos para estudar o
cheiro do lírio.

Botucatu, homem dos üocadilhos: troca
cavanhaque por cavaquinho; pirueta por piruleta

Sempre presente em meio social com Keilinha,
mas, o que ele tanto falava no ouvido dela? devria ser
amorzaço,. lindona, queridaçona... O que mais amava era
ficar dando beijinhos na rotatoria das 4 pilastras.

Existem muitas coisas e histórias para serem
contadas de um amigo, mas estão guardadas no comção
e na memória de quem os ama. Boa sorte e nunca nos
esqueça

Pessoa maravilhosa, um amigo enorme. Partia a
coração das amigas quando sumia por uns dias.

Já o coração dele, quando bica palpitando, as
moçoiolas novinhas não tem vez não! Digamos que ele
goste de brutos mais maduros, vinho mais incorpado,
uma certa experiência.

Agora, o amigo vai mudar de travessia-. Que
haja paz, muito amor, sucesso... Ficam a saudade e o
desde de que mesmo que o tempo e a distância digam
não, qualquer dia a gente vai se encontrar.

3

SEUS AMIGOS.
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JOSÉ WALTER GASPAR 30/04
GASPARZINHO, ZENG4 KZNOEKA AVANCINI
ENDEREÇO: Rua Ubatdino Brandão, 121
CIDADE: ITAJU DO COLONIA CEP: 45730
ESTADO: BA
TEL: (03 1)204-2046

Direto da terra de Gabriela, desembarcou em
Viçou este Cantasminha camarada, canegando na
bagagem um bicicleta desmontada dos "anos 30", pois
sabia que apenas suas habilidades fantasmagóricas não
seriam suficientes para transpoltá-lo pela conturbada
vida ufeviana.

Com capacidade para aparecer e desaparecer,
em encontrado em todos os lugares, desde as quadras de
vólei, à sala de monitoria, a sala de trabalho de pesquisa
e Cuiabá até as Cataatas do lguaçu. Tinha um Rolego
imbatível, parco para os melhores maratonistas da
atualidade.

De espírito aventureiro aguçado, cansou-se de
programar viagens à Chapada de Diamantina e ao Pico
do Everest, coülsololaDdo-sc com os ''reveillons
inesquecíveis em paradisíacas praias raianas. Sua
próxima aventura: atravessar o pacíâtco a nado.

Esse baianinho sempre alege, cantaolando a
vida, trazia o sorriso e a simpatia como suas credenciais
de amigo sincero, afetuoso e, acima de tudo, leal.
Certamente fa á muita falta. Mas por que fiam tri$e se,
afinal, ele tem de repartir um pouco de si com os outros
também?

É isso aí, Gaspar! Distribua um pouco da sua
personalidade e do seu careta para o resto desse
Bruilzão, pois todos merecem conhecer você! E que
Deus ilumine o seu caminho...

NOME: LEONARDO ARAGON GUERRA
APELIDO: Leo 26/04
CURSO: Agronomia
ENDEREÇO: Rua Carlos HalÊeld, 27 - ap. 603
lcaraí
CIDADE: NITERÓI CEP: 24230-310 ESTADO

TEL: (021)7101 100
Chegou, em 1989, a Viçosa, Leonardo, um

carioca esperto, cheio de "xis"... Ficou craque em
fingir das tesouras dos veteranos que insistiam em
cortar seus lindos cabelos. Para se livrar, matou
aulaconeu, pulou a janela da sala de aula... e, em
nome da vaidade, seria capaz de muito mais. Assim,
pemlaneceu com as madeixas intactas... símbolo de
corça(suá?). Gente muito boa, não hesitava em dar
uma mãozinha para os colegas na hora das provas
(que o diga uma certa amiga, que vivia fazendo
dobradinha com ele). Viajava sempre para casa, já
que não podia ãcar longo do seu ursinho
(supomos-.). Depois, descobriu um "bando de
escória" e se aquietou em Viçosa uns tempos, com
várias incursões pela noite viçosence, bebendo e
Calando bobagens.

Depois voltou aos tempos de "bom rapaz'',
estudando muito, querendo íàzer experimentou com
cogumelos(até hqe não sabemos se eram
alucinógenos), çom caquis, citros, cabras e afins-.O
que ele queria com os bichinhos ainda não
descobrimos. Agora vai para o mundo com grandes
proletos empresariais, como produção de queijo de
cabra recheado com cogumelos alucinógenos.

Desejamos-lhe muito sucesso e todo amor
que houver nesta vida.

RJ
Nome:José Tadeu de Oliveira Larga
Apelido:Moitinha , Bicudo, Pingaiado 23/09
Curso:Agronomia
Endueço:Rua direita, 2S l
Cidade:Guaraciaba Cep:35436-000Estado:MG
Tel: 32

LEANDRO DIAS CARDOSO CARVALHO
LIL4 LE, CHEIRO DE PKNA A BICHA 02/08
ENDEREÇO: SQ 1 1 - Q OS, casa 16
CIDADE: CIDADE OCIDENTAL CEP: 72880-000
ESTADO: GO
TEL: (061 )625-2027

Dizem que nasceu em Porto Alegre, temos
nossas dúvidas. Passou por Brasília, Salvador e Ubaíra.
Foi marinheiro de primeira viagem, trabalhou com filmo
e, dqois de tantas andanças, chegou aqui, fazendo um
bocado de barulho. Para quem não o conhece, acha que
tem umas namoradas por ai, mas é engano, ele gosta
mesmo é de beijar todo o mundo.

Após uma semana em Viçosa, já era nativo que
gosta de forro, de uma cachaça e nunca larga a sua bolsa
de couro, que se tomou uma extensão do seu corpo.
Muito eclético nas suas participações, vai desde
representante em Câmaras Curriculares, Centro
Académico, organizador de Confessos Naciooais e
Intemacionais até a participante ativo de todas as Naco
Lopes, onde tem um estilo próprio de acompanhar a
marcha: vai rolando pelo asfalto! Essa é a diferença: ele é
diferente. E diferente no convívio, no abraço sempre
apertado, no sorriso largo, num jeito leve de ser, e aí nos
lembramos de uma velha frase: "Você é etemamente
respotBável por aquilo que cativas..."

Um abração Lila e até brevet

Após três longos invemos na escola agrícola
de Rio Pomba, chegou a Viçosa para faze curtinho,
como bolsista do Equipe, quando tomou gosto pelos
âtlmes à que assistia, como"Deixa eu ver também''e "AI,
Ronaldão!".Na UFV , tomou-se irmão de Manequinho e
filho do Raimundinho da fisiologia vegetal. Sempre
atrasado para quase todas as aulas, dormia nas primeiras
fileiras. Mas logo veio a "Estação Viçosa" e, nessa,
desceu a escada pelo corrimão e caiu na. poça d'água;
depois vomitou no casaco do monstrão, dormui de olho
aberto. sem tomar banho e assistindo ao filme "AI,
Marcelão!". Antes de ir para as festas, dormia para
amlazenar energia para atacar as japonesas.

Sempre voltava dessas Sestas fazendo
acrobacias com sua motora, rolando no asfalto, como
demonstra seu joelho. Bebia tão pouco que sua ressaca
em curada vomitando no bandejão. Na segunda
Nicolopes, bateu récorde no revezamento, podes crer! 11
Passou &ês anos alimentando abelhas à noite, na mata

paraíso, como bolsista de iniciação científica, com seu
amigo Buzina, vulgo Rodrigo. Mas sua regeneração veio
na quanta Nicolopes, quando conheceu a Cecília. Tinha
de ser japoneu! Uma garota séria que levou o garoto
para o bom caminho e que hoje pretende ser um
proficional com muito bom seno; sem deixar de lado
seus longos bocqos intemlitentes.

Saudades de todos



LEON.ARDO JOSE FONSECA DE OLIVEIRA
LEOZINHO, LEO DE MONTES CLAROS.
TAPIZOMB4 BRUTO, MACACO, RAONI 03/0 1
ENDEREÇO: Rua 7 de setembro, 330, ap. 601
Funcionários
CIDADE: MONTES CLAROS CEP: 39400-002
ESTADO: MG
TEL: (038)212-1237

Cruzando os sertões nordestinos(via Bahia),
chega a Viçosa Léo - O MACHO, O BRUTO. Em
contrapartida, pra resolver seus problemas "financeiros'
e "descolar uns trocados", resolveu entrar para o "show
business". Foi a giznde atração da República. Apesar dos
incentivos, não pagou disso. Léo, O BRUTO, para mudar
a imagem, amimou logo uma maneta, só dando falta de
uma parte no outro dia. Por falar nisso, não tinha
nunguém que não fugisse dele no dia seguinte às suas
noitadas. Na República dos Ratos, nenhum quarto ficava
sem a tranca, das 6 da manhãs até o meio-dia, na vã
esperança de ele esquecer dos acontecimentos. Raoni,
num desses acessos, impressionado com as "meninas" de
Sete Lagoas e, para se apresentar bem, fez sua barba em
dois segundos e logo depois do porte! Após ter iniciado
vários amigos na bebida, decepcionou os "alunos após
conhecer a Kriptonita, enganando o Espírito de São
Jorge. Dormiu com "o Juba'' no trevo do Júlia Molar,
porta aberta e som ligado. Não se esquecia, entretanto,
quando chegava a casa, de seus telefonemas embriagados
de amor. Quando iniciou sua vida amorosa seriamente,
esqueceu-se de todos os seus amigos e das amantes.
Quando terminou, não deixou que ninguém se
esquecesse dele. Nas aulas, nenhum professor deixou de
escuta o Pequi sobre o Bicudo do AJgodoeiro e de sua
chegada a Moc City. Como autêntico curioso, sempre
diz: mas como é que é mesmo? Quando bebe, qualquer
um se toma amigo "pra caralho"! l l

Esperamos que continue assim, sempre se dando
bem nos acontecimentos sociais, nunca ficando sozinho
e, como bom mineiro, sempre sem ser visto. Conselho de
seus amigos: pensando em sua saúde, durma uma noite
sozinho, pare de rolar e de seduzir todas as mulheres do
Brasil.

4

Ü LUCIANO RIBEIRO MACHADO I0/05
ARAGUAR[, RIBEIRO, ARMA\R]ÃO, LÚ. LUZINHA
ENDEREÇO: CSB - 08 Lote 3/4, Ed. Rio de Janeiro.
Ap. 614
CIDADE: TAGUATINGA CEP: 72015-585
ESTADO: DF
TEL: (061)56238S8

Chegado do Triângulo com ar de caipira e de
fandango, sacudiu a poeira em Viçosa em 1989, poeira
da qual ainda não se livrou. Enfie festas do peão e
exposições agopecuárias, entre uma cachaça aqui e um
dragão ali, montou sua tropa ulseparável; Agroboys
Dito técnico de som da RTV. mamou no RU até a
Romlatura. Entre suas idas e vindas com os companheiros
(PC, Texas City, Canal etc.), queimavam o filme e
condenavam a Kalak Na Cachoeira Grande, ele e o
dará(Vileza) 6ueram contado com os ET's. Escalados
para a seleção, a tumba da pelada contava com suas
botinadas(Gus, Beta e Cia). Quando tinha suas crise
nervosas dizia: sai da dente quem pud« - lembra o
pessoal do DCE, era o único que não queria pegar alia
para compra o lancln. Enrolado? O Lnciano?
Puguntem ao pessoal do Fitopatologia. Ele sempre
aparecia nos últimos dez minutos do expediente de sexta-
6eira, tirava cinco para o café, seis pam ir ao banheim e
tirava hora extra na semana seguinte. Na dita "terra sem
mulher", rabo de saia üoi o que não faltou; êta homem
chegado numa argola de dedo... No último ano, quando
ia abrir as asinhas, pomba!, a paulistinha apreendeu o
matuta(Kell, a gata) e, com medo de passar
despercebido, deu um jeito de fazer barulho na neta da
UFV. LÚ, quem te viu não te esqueci, vai com Deus
nesta longa viagem em que o chão é o limite!

LEONARDO BÍSCAROJApIASSÚ O1/07
LÉO, LÉO OO NO, LÉO OE UU, DARLNG. TATÁ
ENDEREÇO: Rua Proíêssor Gabizo, 3S9 a, casa l
Tjjuca
CIDADE: RIO DE JANEIRO CEP: 20271 ESTADO:

TEL: (021)234-8647
Chegou na Perueca trazendo a mãe a tiracolo.

L,ogo de cara, estabelewu relações amorosas com
Cadinhos, apesn da idéia não agradar muito a seu pai.
Como bom çalouro-burro, perdeu sua primeira Nico
l.npes pensando que em trote. No primeiro semestre,
tentou perder 10 kg(aposta com dois amigos) e está
tentando até hoje. Sua convivência com Lntgruber no
Mundial üoi muito pacífica, embora tivesse que assistir à
TV, toda noite com Fores pam não ouvir reclamações.
Rapaz muito requisitado, comunicava-se com seu
parceiro por meio de bilhetes por baixo da porta,
enquanto passava horas esUdando anatomia e fisiologia
Após ter sido "gentilmente" convidado a se retirar do
Mundial, 6omlou um quinteto com Cardos, Fábio, Gugu
e André. Logo revelou sua vocação como produtor de
enventos artísticos, organizando e participando
ativamente das íàmosas Festas da Garagem. Assíduo
fteqüentador de 6omlaturas, logo conheceu o efeito do
Disque 12 anos. Foi encontrado abraçado com uma
privada no chão do banheiro do Ginásio em dia de
Gormatum, com a chave do carro dentro dela. Grande
arqueólogo, foi responsável pela descoberta do primeiro
pato ct m chiâes do mundo, numa montanha de papel
higiênico embaixo de sua cama Encontrou-se após a
prova de álgebra, quando viu a sua luz no final do túnel,
a Darling; ao contrário dos outros homens, só conseguia
ir bem na escola quando namorava. Iniciou sua ascenção
no curso após sonhos mm N, P e K. É um cara supn
maleável(elástico). Ao visita um amigo, foi parado em
todos os postos policiais do Sul, tendo inclusive vetada
sua entrada no Paraguai. Famosíssimo por suas piadas e
hilariantes, gosta pouco de conversar. Após amargos
pedaços, soReu anão do catalisador Tom, que
'remediou" o mal-entendido. O carioca vai deixar muita
saudade.

RJ

LILIAN PADILHA
LiU, conoiNn4 pizzA BREGA DE MAIS.
DARLING, LIU DE LÉ0 02/02
ENDEREÇO: Rua Quintino Bocaiúva, 713 - Centro
CIDADE: SETE LAGOAS CEP: 35700-0533
ESTADO: MG
TEL: (031)921-74S0

Chegou em Viçosa e üoi morar
clandestinamente na república TRENÓ. Com todo o seu
pique estudantil, em épocas de provas nem mesmo um
Bom-Dia era pronunciado todo o dia e o seu "bico'
desestimulava qualquer tipo de aproximação; também
tinha a estranha mania de se levantar às 4 horas da
madrugada para batalhar em cima dos cademos. Desde
caloura, sempre gostou de um aperitivo a mais,
encontrando parcerias à altura na própria república. A
sua pior bebedeira pôde ser registrada durante a copa de
90, quando incorporou a personalidade de guarda de
trânsito, obrigando todos os canos a pararem na
P.H.Ro16s. Sofreu uma ligeira amnésia e não conseguiu
reconhecer nem mesmo os amigos. Suas incursões ao
álcool coram responsáveis pelo desenvolvimento de
grande rnistência, ganhando várias competições e
obrigando-a a ficar nos finais das bestas tomando conta
de bêbados. Organizadora oficial dos chunascos da
"tchurma" também üomecedora oficial de matérias.
atividade que fazia com extrema "boa vontade",
principalmente próximo das épocas de provas,
'adorando" quando Ihe devolviam o cademo em cima da
hora. Possuía tanta aversão a barbas e reclamava tanto
delas que, beta vez, üez um colega tirai-la bêbado e sem
nenhum arranhão, em menos de um minuto. Sempre
namoradeira em toda a sua vida universitária(60 meses),
conseguiu a increível marca de ficar quatro meses
solteira, isto contando todos os 6êriados. Esta marca vem
sendo mais reforçada nos últimos anos, desde que ela
conheceu seu ''Darling", desviado por ela de seus
caminhos improdutivos. Ele $oi o responsável pela
incrível façanha de tirar a Liu das costumeiras ressacas
dos fins de semana. A baixinha invocada se "despede" de
Viçosa deixando muitas saudades.

#



MÁRCIA LIMA MOURA
MARCITA MARCINH4 LEÃOZINHO,
PODEROSA AGROMUSA 03/02
ENDEREÇO: Est. Campo da Areia, 131?304
Jacarepaguá
CIDADE: Rio de Janeiro CEP: 22743-3 10 ESTADO:

TEL: (021)392-3291
Menina precoce, inteligente e "esperta". Veio da

cidade maravilhosa para arrasar os corações viçosences.
Namomdos? üez coleção: alfa 1, aKa 2, alfa n... Entendê-
la nenhum conseguiu. Apesar de estar aqui desde 89, só
em 92 descobriu seu verdadeiro poder, quando üoi eleita
a "A©omusa', título que Ihe rendeu muita Cama e
prestígio na UFV. Em 93, viu crescer ainda mais o seu
pod« quando comprou "a poderosa"e viu aumentar
também a sua lista de alEM. Por alguns conhecida como
'Leãozinho". sua braveza às vezes assustava, às vezes
encantava. Quem mais soReu com isso foram suas
companheiras de república, que sempre ouviam: "Essa
semana o banheiro é seu"; 'ljá lavou os pratos?"; "Eca,
que nojo dessa pia, tá cheia de macarrão''. Aliás,
maganão é o seu prato pretendo, principalmente se for
'Kinojo". Seu bom humor costumeiro, principalmente
em época de prova, é uma de suas caracaterísticas
marcantes. Em Viçosa, bateu um récorde nunca antes
tentado: conseguiu morgar antes de todas as üestu a que
tentou ir. No Forrobodó da Jacutinga atacou de
Simplício da Simplicidade e quase saiu de lá casada
Maleita, apesar dessa aparência de gente grande, nós
sabemos que lá no fiando mora uma menina "moleza",
que vai estro para sempre em nossos corações. Para você,
muito sucesso, pois, ao que nos parece, não pode haver
outro destino para alguém assim tão especial e única
como você.

RJ
Nome:Marmelo Prudente de Assim
Apelido:Chupeta, Pmdêncio 30/0 1
Curso:Aponomia
Endaeço:Rua Mana Cirilo,395
Cidade:Cann6polis Cq:35534-000Estado:MG
Te1:(037)3331423

MÁRCIA YOSHIE MOMOSE 09/05
BATYAN, vÉi4 MARCINHA MARCHA LENTA
ENDEREÇO: A/C Correio de Santa lsabel Cx. Postal 99
CIDADE: SANTA ISABEL CEP: 7500-000
ESTADO: SP
TEL: (O1 1)473-9127

Batyan, que veio de São Paulo, logo no início
enfiou para a máâa viçosence, exercendo várias
atividades, desde enchedora de saquinho até diretora
esportiva. Mas o que marcou mesmo foi a sua mania de
poupar para ir aos bailes e churrascos. Gostava de visitar
os amigos e também os pomares, mas quase se deu mal
quando tentava carregar um cacho de banana e laranjas
com dois colegas. A Marcinha deu alarme falso pensando
que era polícia e o cacho caiu no bananco, mas foi
recuperado.

Nos bailes era a "mana-cebola'' em pessoa e,
graças a ela, ninguém saia do baile sem danças uma
música. Nos finais de semana, descobriu uma amiga
inseparável, a bola, além de sd fominha por buraco,
cacheta e mexe-mexe, que não tinha hora para acabar.

As vezes, a Márcia dava alguns fiiros, como no
aniversário: em vez de agadeca, xingou os meninos até,
né Gê?

Em uma das viagens, ganhou uma estampa
marrom, quando eúpunava a KOMBI atilada em São
Gotardo.

MARllZA DA SILVA
MA il MAmlZnqHA 28/08
ENDEREÇO: Rua W-2, 180 - Setor SE W
CIDADE: PARANAÍTA CEP: 78S90-000 ESTADO:

TEL: (065)563-1S29
A UFV foi contemplada no início de 1990 com

a chegada de uma paulista vinda do Mato Grosso, mais
conhecida como "Formiguinha Atómica'

Pensava que aqui viera para fazei um curso
diumo, mas passou a maior parte de suas noites untada
na bancada de sua suite, no Feminino. Aos domingos, se
pensam que estava na piscina, é um engano, ela passeava
pelas famosas salas do PVA, apra perder o costume.

Mas para surpresa gaal dos uüevianos, numa
'Festa Sulista", lá estava Maàlza estudando com quantos
passos se dança um xote.

Lembro-me de suas viagem para casa. Quantos
abraços, beijos e o brilho nos seus olhosl Mas na hora da
partida, as lágrimas eram a maior prova de que seu
coração estava triste e não queria ir para longe da
família.

MT

Quando era criança pequena em Camiópolis
6imva contemplando os canos na Femão Dias dizendo
pna si mesmo que "um dia ainda saio daquilVou ganhar
o mundo!".Nessa de ir ou picar, passou algum
tempo.Acabou indo para Florestal.Mas aquilo era pouco
para os seus altos planos.Em 89, desembarcou em Viçosa
cheio de sonhos e planos.Vendo a dura realidade, o
calouro assustado cada vez mais experimentava a
drapa"nas provas. A saudade de Florestal crescia e só

calava nos bons tempos passados por aquelas bandas
Sempre foi um cara sério e estudioso,mas, as vezes
tomava uma e outras e soltava a ganga, como em celta
noitada em Florestal, quando, após tomar todas com seu
amigo Capilé üez uma declinação de amo a uma
professorinha de português.Aliás o português era mesmo
o seu "dote natural"valendo até aulas em Viçosa . As
aulas duraram pouco, não sabemos por que(separado e
sem acento diria ele).Talvez sua "cultura vastíssima e
seu linguajar machadiano tenham humilhado seus
súditos, digo alunos.

Chegou a hora de ir embom e de começar
sentir saudades novamente de um lugar:Viçosa.

Felici(!ada!

Eu, que acompanhei toda sua carreira de
estudante, tenho a maior adminiração por você; seu
esforço üez com vencesse todas as diâculdades, tomando
o sonho realidade.

Suas colegas Julenice, Acássia e Francisca.No amor, despedaçou corações, principalmente
daquele que Ihe encheu de presentes, mas a Márcia não é
fácil de conquistar. Talvez não haja pessoa mais exigente
em questão de moradia, pois mudou-se tantas vezes;
parece que, desta vez, é a casa que está-se adaptando a
ela(reforma) e os moradores também. Este jeito
compreensivo e calmo vai deixar muitas saudades. Não
se esqueça da gente e de tudo do bom que Ihe aconteceu.
Boa sorte na vida

72



e

NOME: MAURO LUCIO FERREIRA
Apelido: Cuité, Mauro Bundinha, Atirador 62 29/04
Curso: AHonomia
Endereço: Rua Marliéria, 146 - B. Rosário
Cidade: Jogo Monlevade CEP: 35930.162
Estado: MG
Tel.: (031) 851 - 4873

MILTON MASSAYOSHI KANEKO
KOPAO, DITIAN, JAPORONGA 07/1 1
ENDEREÇO: Caixa Postal, 41
CIDADE: CARIL)POLIS CEP: 86420 ESTADO: PR
TEL: (043)766-1330

Milton M. Kaneko, nascido no Paraná, em
Cmlópolis. Depois de uma série de tentativas, conseguiu
finalmente ser aprovado num dos mais concorridos
vestibulares do Brasil, o da UFV, em 1989, para o curso
de Agronomia. Inicialmente teve dificuldades normais de
todo calouro "burgo", inclusive 6oi atingido por um balde
d'água nas imediações do alojamento, o que Ihe custou
uma ligeira pneumonia.

Após alguns meses de UFV, conseguiu se
ingessar no ap. "25" do alojamento Pós, um dos
melhores desta Universidadae. A partir desta época, tudo
transconeu bem, pois os colegas do apartamento
colocaram este japonês na linha, ensinando-o a lidar com
as gatinhas da UFV.

Dentre as atividades extra-curriculares, chegou
a lavar bascos por um ano, no laboratório de
Microbiologia e, em seguida, tomou-se pesquisador na
área de Micorrizas.

No espora, praticou tênis de mesa e de campo,
vólei, htebo, mas o seu exporte preüêrido é o tênis de
mesajá que mexe com as bolas. No futebol, jogava como
um brasileiro, sendo até chamado de Cah(ringa),
fanático torcedor do São Paulo F.C., chegou a brigar,
mesmo seu time ganhando.

Como estudante na UFV, üoi aluno exemplar e,
como todo bom estudante, "virou" várias noites
estudando; eti&entou alguns quilómetros de fila no
refeitório, na biblioteca, na Coopasul, para tirar xerox
etc

MARnqALVA WOODS PEDRosA
TANCINH4 D. MAR14 SALTO ALTO 07/05
ENDEREÇO: Rua Domingos Grosso, 420 - Venda
Nova
CIDADE: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
TEL: 447-5813

Depois de tantas andanças por este Brasil afora
e muito chorara, desembarcou an Viçosa(como uma
ovelha desgarrada) com o intuito de estudar muito, mas
6oi logo ingressando no "Trio Pamda Dura'

Desde o vestibular, enÊentou o problema da
moradia, que só seria resolvido pelo namorado nativo,
que convenceu o pai a alugar uma casa para ela.

Saudade da comidinha da mamãs não havia, já
ue as guloseimas eram mandadas até pelo correio.

Como todo estudante, na vida acadêmica,
enfrentou altos e baixos até que encontrou seu par de
jarra, compondo, assim, a dupla Chicotinho e Salto Alto,
que, sempre em dupla, atrasavam nas provas.

A dupla confundiu muita gente, em especial os
professores, que, ao ver dois nomes quase idênticos e
incomuns na chamada, insistiam an cortar umdos nomes
pensando que fosse erro do registro escolar.

E, para esclarecer as dúvidas, eu digo: Não, elas
nao sao irmãs.

MAURO SÉRGIO PARVA
CHAPOLIM COLORIDO, ARROZ 30/07
ENDEREÇO: Praça da Matriz, 238
CIDADE: CONSELHEIRO PENA CEP: 35240-000
ESTADO: MG
TEL: (033)261-1890

Em 1971, em Conselheiro Pena, no dia 20 de
julho, nasceu Mauro Sérgio. Quando criança teve uma
inGancia normal, brincava de casinha e adorava ganhar
bonecas no Natal. Aos 10 anos, ganhou um regadorzinho
com o qual irrigava as plantinhas que tinha em casa, o
que Ihe 6oi muito útil como monitor de irrigação.

Chegou a Viçosa como todo calouro, Careca e
louco para estudar? Não para cair na Cana, sem deixar os
estudos como bom aluno que sempre 6ob é claros

Nunca dispensou a novelinha das seis e nem a
das sete, nem a das oito.

Durante esses 5 anos, sempre tentou amlmar
sua mesa de estudos, ainda não conseguiu, mas ele é
jovem e, até se aposentar, ele consegue. Sempre sonhou
em ser veterano e, por fim, formado; só que até hoje é
confiindido com embrião do Coluna. Quando calouro e
careca, por ser confundido com embrião, lançou a moda
de raspar a cabeça da Colunada. Em uma bêsta nesses
anos de Viçosa, ficou segurando um copo de canjica e
espera até hoje que a menina venha buscar. Saindo de
uma besta meio embriagado e fazendo badema, foi
levado de carburão para o Tiro de Guerra. Ele é
apaixonado por crianças, tanto é verdade que a média de
idade de suas namoradas é 14 anos.

Para os amigos, fica a lembrança de sua alegria
e humildade. Que o Mauro tenha um lande futuro,
agora mais próximo de Deus, após sua Crisma, sendo
conduzido pelo Padrinho Leandro Stanzam.

Mauro. boa sorte!
Ass. A Galera do 163 1.

Cuité chegou de Florestal ainda menino. Meio
perdido e desorientado, bateu a porta do 2021 e Zé
pato o acolheu. Daí pra crente, sua vida mudaria
completamente. Rapaz quieto, pacato e religioso,
morava com dois barra-pesadas, cazuza e nevão, além
do esotéHco Julião. De vez em quando elvolvia-se em
confissões, pelo menos uma por ano para manter a
média. Já nos prüneiro tempos, desafiou negro para
uma luta de canivete, mas acabou dominado. No seu
segundo ano de UFV, foi convocado pelo TG, uma
fase inesquecível, pois acordava de madrugada num
6io de rachar . Até hoje tem saudades de sub-tenete.
Torcedor fanático do Atlético Mineiro, chegou a ser
taxado de anil-social quando recusou um convite de
uma "gatinha"para sair no sábado à noite e ficou em
casa ouvindo um jogo do galo. Desde os primeiros
tempos de UFV, já tomava umas", mas a partir do
meio do curso virou bebedor descontrolado, chapava
todas e chegava à noite acordando os colegas, numa
dessas, ele conseguiu a proeza de brigar com o
estudante-patimõnio da UFV. descobriu a capoeira e
não parou mais; discípulo dedicado, quase superou o
mestre. Do 2021, ele agora pare ansioso para exercer
sua grande paixão: ser um agrónomo batalhador e
competente.

Boa sorte e um abraço da galera do pós 2021 e
2022

CEP: 3 1610-100

Õ
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NOME: PAULO CEGAR TEIXEIRA
APELIDO: Pc, Pops, Micose, Reumatismo, Tapa
Esguia 14/10
CURSO: Agonamia
ENDEREÇO; Fazenda Recreio - Zona Rural
CIDADE: Paula Cândido CEP: 36544-000
ESTADO: MG
TEL: (032)537-1243

Chegou em 1986, a Viçosa, uma criança
para cursar o COLUNI, sendo barrado na secretaria
por pensarem que sua matrícula fosse no Jardim da
Inlãnçia. De uma inteligência fantástica, passou
rapidamente pelo 2' grade ingressou no curso de Ag
bonomia da UFV. Nada o prendia aos livros,
principalmente nos horários dm novelas(Vamp, Ana
Raio e Pantanal) e nos dias de sol intenso(Micose de
piscina).

MOISÉS DE ANDRADE RESENDE FILHO
MOCA MOQUtNn4 BAIANO 15/01
ENDEREÇO: Rua HenHque Alves, 75 - Postalzinho
CIDADE: ITABUNA CEP: 45600 ESTADO: BA
TEL: (073)21 1-3880

Desde que veio para Viçosa, em 87, para cursar
o COLUNI, Moca sempre üoi um cara conhecido pela
sua grande ingenuidade. No início, chorava todo dia com
saudades da "mainha", mas c omo não o aceitaram de
volta em casa, o jeito üoi se acostumar. Gastou boa parte
do seu tempo com uma "natiava", com a qual todo mundo
pensou que iHa se casar. Tudo acabou e Moca se viu
novamente sozinho no mundo. Graças às "boas'
companhias, retomou o gosto pela vida e pela UFV.
Passou a 6reqüentar todas as 6êstas, onde cantava todas as
garotas. Agora parece estar mais uma vez apaixonado.

Sentiremos sua falta, mas, com certeza, ele de
nós também. Certamente não conseguirá ficar por muito
tempo afastado, principalmente enquanto houver "NICO
LOPES" em Viçosa.

Nome:Nilson Guimarães Linhares
Apelido:Malvadeza, laia faz sujeira, Peludinho 24/10
Curso:Agronomia
Endereço:Av. Bandeirantes,1975/Ap./1502
Cidade: Belo Horizonte Cq: 303 10 Estado:MG
Tel:227- 1348

Com cortes raízes no cangaço, esse nosso amigo
Cm juz aos apelidos.

Sempre nos esperando aüás das portas para bons
sustos, Nilson criou um clima tenso e apreensivo dentro
da república.

Guloso e enganado como ninguém, é capaz de
traçar com facilidade duas pizzas gigantes ou fechar
qualquer rodízio. Não sobrevive sem deixar de tomar o
cafezinho de sobremesa.

Esponista nato, sempre malhando, detonada seus
adversários e os deixava sempre com 6êridas profiindas e,
ou brotoejas. CHAMUSCA! ! !

Rei do xerob amigo fiel, companheiro leal nas
horas difíceis. Este dinossauro, sem dúvida, vai deixar
saudades e muitos "causou"para contra.

Nome:M6nica Matoso Campanha
Apelido: Moniquete, Moniquinha 02/09
Curso:Aaonomia
Endereço:Av. Prudente de momes, 1965/306-Cidade
j«dim
Cidade:Belo Horizonte Cep:
Tel:(031) 344-6783

Em 88, chegou a Viçosa a mais nova
'embriã"colunável. futura universitária careta.

Reimor, a perdição, a encontrou e ela ficou t-ao
perdida que nunca mais se achou. Até hoje está em
dúvida se vai ou se fica, se volta, se deveria ir...

Sempre com seu companheiro inseparável, seu
capacete. Não o largava nem pam ir ao Emana!
Animadíssima, estava sempre "pilhando"Caber altos
programas, mas que, na última hora, nunca davam certo.

Super-amiga, estava sempre pronta para escutar
choramingos, mesmo que fossem provocados por uma
cebola.

Criou um dialeto próprio, conquistando a simpatia
de todos:Fabihours, Marispipi, Tatihours, Reidrien,
Fredericks, Lechinvola, Cristã. Quem conviveu saberá:
écs, cócs, 6iunguis, bombas, pompas, nócs-.Que meda11 1

E assim, com seu jeito original, deixará muitas
saudades. Você é demais, Moniquinha!

Estado:MG

Em sua vida acadêmica, desenvolveu
trabalhos não muito comuns a um agânomo, mas por
uma força maior, chamada."Nai-Nai'!, foi induzido a
trabalhar com Eucalyptus. Em seu último ano,
participou do CONEA, quando ente;o voltou com um
estilo meio de "Porra L,âca"e "Bicho Grilo"- uma
insutentável lerdeza do ser.

Quando chegou a Viçosa, era "Santinho"do
tipo que se horrorizava com tudo e com todos, mas
por causa das iiüluências dos amigos(Quinha,
Po[ipu e A]Ê) descambou para a perversidade,
apesar da relutância de outros(Zé Mouro e Paulosa).

Sucesso na Vida
Dos amigos de sempre

( N OS )
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9 PAULO OSSAMU KUDO
JAP4 MAMÃE, JOÃ0, TAQUARA SAMU
BARRIGA 17/08
ENDEREÇO: Rua Afonso ~Barbosa Meio, 269 - Sant
Antõnio
CIDADE: PIRAPORA CEP: 39270-000 ESTADC
MG
TEL: (038)741-2934

Oriundo de Pirapora, üoi para Florestal e
acabou chegando a Viçosa.

Com a onda da ecologia, apaixonou-se por uma
mato-gosseme, tomando-se o principal responsável pela
manutenção do lar, mamãs dedicada para os filhinhos.
Chegou a abandonar a família por semanas aâns, o que
causou preocupações, mas afinal acabou retomando.

Adora uma piranha gorda e também uma
tmdicional comida japonesa.

Ao longo dos anos, adquiriu uma tradicional
baniginha", em decorrênçia do seu gosto pela loira

gelada

TAQUAitA,

PAUIS GONZALES MONTEIRO
PAULO PIMENTA PAULO BRASIL PAULO
WOLiNÍST4 P.A, FAIRPLAY I0/03
ENDEREÇO: Av. Epitáfio Pessoa, 179 - Embaré
CIDADE: SANTOS CEP: 1 1045-301 ESTADO: SP
TEL: (0132)31-3436

Paulão chegou a Viçosa com apenas 16
aninhos, em plena puberdade. Como bom burguês,
instalou-se no Mundial Parque Hotel Residência. Rapaz
reservado e comervador ao extremo(deveria ter nascido
há dois séculos), só saía da sua suite pam assistir o Jomal
Nacional no 302/160, onde acabou morando. Grande
violinista, Paulão fazia questão de ensaiar nas horta de
folga. Seus colegas de república, não-dotados de
sensibilidade artística, costumavam fingir do apartamento
nessas horas. Além da música, Paulo tinha outro hobby
dar uma de cupido. Graças ao seu violino, Tutu e RÕ
(hoje casados) se conheceram. Sistemático, P.A sempre
zelou por seus pertences: além dos copos e talheres
guardados no seu amiário, colomva seu nome nos ovos
para não confiindir com os dos seus colegas. Sócio
honorário do Cham\ Paulão estabeleceu um novo
recorde de devoramento de pizza: uma pizza grande em
menos de 20 minutos! Santista doente(coitado), não
suporüva perder para o São Pauta(principalmente),
chegando ao cúmulo de se tranca no quarto com a
televisão para não ouvir as goíãções do Luizinho
(Fithus púbis). Politicamente, um extremista de direita
convicto: votou no Maluf e defende o movimento

separatista em São Paulo. A maior decepção da sua vida
6oi o PT ganhar a prefeitura de Santos. Nos espoítes,
sempre pre6enu ver que pratica. Esportes prediletos
peteca e andar de bicicleta no Acamari(coma bicicleta
do Luizinho, claro). Homem romântico, Paulão, o
conselheiro sexual, teve muitos amores platónicos
durante sua passagem pela UFV. Muito exigente, Luiza
Bmnet era apenas bonitinha para ele; desse jeito, não
tinha como desencalhar mesmo. Deixa Viçosa
(6malmente) e pretende levar uma vida tranquila e feliz,
criando trutas e plantando &amboesas em Campos do
Jordão.

RAFAEL CACHET
Rah 03/10
ENDEREÇO: Rua Camaubeiras, 292 - Coophalis
CIDADE: RONDONÓPOLIS CEP: 78740-510
ESTADO: MT
TEL: (065)422-1471

Acostumado com a liberdade das planícies do
MT, Rata veio parar no vale profundo de Viçosa
Morava com uma tumba da terra natal que não o deixava
largar o copo nem tirar a mão do bolso.

Mal sabíamos.que este sujeito ia se tramfomlar
num amigo, num companheiro, tanto nas vésperas das
provas(sentado na biblioteca) quanto nas gandaia, que
não foram poucas. Foram muitas as bagunças, Sestas e
outras loucuras na sua vida em Viçosa, coisas que ele
nem acredita. Cervejadas no "Moreiras", no Recanto;
celta vez até parou no Hospital(dá-lhe glicose!). Não
podemos deixar de lembrar de suas resoluções, que
ninguém tirava de sua cabeça, principalmente quando
estava num bu ou festa e resolvia ir embora. Dizia,
então! "Vou embora, vou embora agora" e ia mesmo
Com as mulheres, é meio tranquilo, deixando passar
muitas "em branco", algumas vezes em consideração aos
amigos. Mas quando cismava com uma, sai de pêro, não
perdoava. É um cara sonhador; foram muitos os seus
sonhos, seus planos para o amanhã e para não sei
quando... momentos que estão guardados com todos os
seus amigos.

Quem poderá se esquecer dessa maneira de
levar a vida, sempre na calmaria, de saber resolver os
problemas sem complica-los(nem sempre), de enxergar o
lado bom das coisas.

Que Deus o iluminel
De seus amigos.

NLDON CARIDS DE OLIVEIRA
'DONIZETE', "CANTOR DAS MULTIDÕES" 15/05
ENDEREÇO: Q.N.M. 36 - Com. Z, Casa 07, Setor "M"
Norte
CIDADE: TAGUATINGA
ESTADO: DF
TEL: (061)581-1371

Vindo de Bmsília para Viçosa em1989,embora
nascido nas Minas Gerais, Rildon trouxe para o meio
cultural da UFV um estilo di6aente de serenata,
caracterizado pelo som de um berrante e por músicas
sertandas inteQretadas com muita emoção. Este rapaz,
que se transfomiou muito mpidamente em Engenheiro-
Agrõnomo, desde o dia 15 de maio de 1969 tinha uma
personalidade cume, muito talento e dedicação, deixando
marcada a sua presença em Viçosa de várias üonnas,
como presenteando a cidade com a banda Filhos da
Terra.

CEP: 72145400

Após a 3' Naco topes, passou para o time dos
casados e o mato-gossense ficou para escanteio. Namoro
duradouro, que acabava todas as semanas com um
''nunca mais volto". Tratava grandes lutas de suma, mas
sem vencedores. Depois do namoro acabado, na
frequentemente raptado e sumia por uns tempos.

Frequentador assíduo do Moreira's às sextas
Feiras, costumava, também, ir a casamentos e tomar Long
John; no Hmal da festa, queria pular em cima dos
salgadinhos da mesa e voltar dirigindo - "ninguém dirige
meu carro"; no dia seguinte, tomava chá de losna e
6tcava completamente mudo.

Os churrascos de fim-de-semana eram

6reqüentes, e costumava servir pinga aos amigos
abraçado com o garraGao; no final do churrasco, dormia
no soca.

Era atencioso com todos e tudo, inclusive com
as minuciosas estruturas florais das aulas de Sistemática,
o Monitor.

Apaixonou-se por Viçosa e vai continuar sua
caminhada, iniciando com muito entusiasmo o curso de
Zootecnia. Com tantas opções, não tenho dúvida de que
vai vença, se Deus quina.

Grande Rildonl



Nome: Rogéíio Carvalho de Castão
Râ, Beija-flor, Rovemid& Conde D'Eu,

11/12
Apelido
Man'
Curso:Agonomia
Endereço:Av. Tocantins, 562, Vila Carjjós
Cidade:Belo Vale CEP: 35473-000 Estado:MG
Tel:(031)7341265

Vem da pequena mas mundialmente
desconhecida Belo Vale.Na UFV,desenvolveu seu lado

'lce- 9

ROBERTO BASCO
BETÃO, BRASTEMP, ROBOSC0, PRÍNCIPE
VALENTE, BOSC0 02/01
ENDEREÇO: Yolanda B. Pretto, 3 17 - Jardim Europa
CIDADE: NOVA ODESSA CEP: 13460-000
ESTADO: SÃO PAULO
TEL: (0194)661802

Chegou aqui cabeludão, çom pinta de herói e

Nome:Rodrigo Cavalheiro Gomos
Apelido:Digno-Ganso 28/06

ROGÉRIO ANDmE DiAcoV ]4/10
wll,BOUR MAURlcnqHO, TIM-MooRA LULU
ENDEREÇO: Rod dos Tamóios, 440 - km 02 - Vila

místico e

0

"natureba":encheu o quarto de
mato,pedras,lagartixas,etc.,desde 1988.Não tinha mesa
e,sü«,«m utuád.(ou -ia um j«dim b.troco?).Teve
divergências com o catolicismo e üoi para
kardecismo.É holística e doido(segundo alguns).Come
tudo,até jatobálPrepam umas vitaminas que muita gente

Curso;A©onomia
Endaeço:
Cidade:
Tel:

Cep: Estado:

São Bento
CIDADE: SÃO
ESTADO: SP
TEL; (0123)217161

Após ser deportado de

;osÉ DOS CAMPOS CEP:

como quem cai de pára-quedas.Foi logo morar no
Pómhal Mac eic nilp, cliroe a calvacãal n Salvador? Foi

Como a maioria dos calouros, chegou a
cai de pára-quedas.Foi

vçosa

Vampiro doidão,conheceu os homens de sua üda, mostrando-se prestativo vulgo

tem medo de toma.No inverno,enquanto seus colegas
batiam queixo de tanto &io,RÕ exibia altivamente seu
torãx nú,peludo e sedutorlCohndador do trio Râ-Lu-
ALtirava e rodava a camisa nos etnbalos de sábado á
noite.Bateu um récord:10 meses cora de casalTtazia

Luciano pavaroti, que
amigo Palitão para seu

definir uma pro6lssão, caiu em Viçosa. Várias tentativas
São José, buscando

nos deveres domésticos. Quando chegou a Viçosa, as
mulhues eram ncassas, mas tudo bem! ele falava que
não ligava pm isso! Quem o conhece, sabe que a coisa
não é bem por aí. Infelizmente, o espaço pam relatamlos
este lado de sua vida é muito pequeno; deixamos isto
pam a editom Globo.

Aventureim, pamquedista, mas só "caía an
dobada'. Roubaram-lhe ajaponesinha Tchuruna. Ficou a
oé no alto do mono; as coisas ficaram mais diâceis, mas

o rapaz em persistente e estava em toda. São ãorge que o
diga: dragão era com ele! Não tinha perdão, chiruliruli-
chirulirulá. Já saiu de Zorro e de Batlnan, mas queria
mesmo era sair de Baiana na Naco Lapas Aché! !

Enconüou no mono do Castelo uma Rapuilzel,
que, ao vê-lo descendo, lançava-lhe suas tranças

canegou, juntamente com
castelo no mono da Dona Malta.

Músico de talento, achou o curso muito palha,
então resolveu ananja algumas atividades extra-

0
0 Bala, investiu no carreto

coram deitas usando o que tinha em mãos. Com o Jubate

de
aguentou a concorrência dos carroceiros. Como cabo
eleitoral, munido de âjgideim e colha, desistiu ao fazer
companha no comício errado. Porteiro de boteco, fechava
todos. E. âmalmente. de tanto "ir ao solo". descobriu sua

mudanças, mas não

cachaça pam vender

resolveu ananja algumas
curriculares.Montou o Bola-de-Cuspo, uma

atacava até os Galegas,com seu produto milagoso ,'de
moeda",que vendia igual agiu .Quando 6omiar não sabe
se vai venda adubo ou continuar vendendo muamba.Râ
se Gandaia com o soâimento dos calouros e assumia
postura patemalistadizendo que o calouro também é um
ser humano - em evolução, mas é. Muito calmo, só
conseguiu animar concisão uma vez quando trancou
Ning do lado de üoia, mas assumiu o eiTO.Capitalista
selvagem , possuía uma cademda pan "desconüole"do
orçamento . Como ladrão de pomar 6oi uma lástima :na
primeira e única vez, respondeu a processo diante de uma

.amargava o couro'da falem e

gararem,que quase nunca
quando isso acontecia, coitado dos vizinhos..

defundo se reunia
banda de

mas, vocação, a natureza.
Mestre em saídas estratégicas, dirigia camburão

ou descia colando a ladeia dos operários.
É de boa paz até tomar umas, quando vira

machão, encara e xinga a todos, na defesa das facas e
oprimidas; depois chorai

Na tentativa de se integra ao novo ambiente,
âez de tudo pam aprenda os hábitos mineiros, até mesmo
se exibiu com a moto do colega pam conquistar uma
maneirinha. Pensando nela, começou a monta a casa,
"anecadando" copos,. cinzeiros e cadeims nos lugares por
onde passava.

Num de seus memoráveis"concertos",o baterista se
empolgou tanto que caiu do palco.

de circulação quando estava meioFoi timdo
distraído e passou uma nativa

quando
e... Mesmo

matrimónio, nunca abandonou a "tchurma'nas noites

infindáveis de festas, reuniões sociais e exposições.
O futuro suá dedicado ao latifúndio no estado do

anos

comissão de inquérito, com seu fnestre, o Marreco.
Especializou-se no Progaina Gilbato Meio. Ptomote ser

heibáwos, arbóreas eencaracoladas.
rammente encontmdo no meio social. Quando ficava

Resultado:
lançava-lhe

perdeu alguns quilos e era
Tocantins, onde pretende criar gado e utilizar seus dotes
agonomicos. um 'expert"em

arbustivos".Parte com etema idéia de
conservadora Belo Vale. Estamos torcendo !

'assuntos

nervoso. ía se encontrar com seus atmgos do Rugby e
dava tudo de si, pegando pesado. Integante "animal" dos
almoços que rolavam na cada do Francês. Gostava muito
da comidinha. Se tudo correr nomialmente, vai parar no
Cerradão, pam "trampar" pesado ou pam curtir grandes
pescarias com a gazua, já que também é pescador(e pra
ser bom pescador tem que saber jogar a isca, sentir a
fisgada e puxar a vara na hora certa). Vem cá, pimrucúl

Um lande abraço.
Saudades.Sucesso. Depois que a maneirinha se 6omiou, as viagens à

BH se tomaram constantes, mas, para compemar os dias

edema idéia mudar

que passava Vtços& criou um clube de
de calouros, no qual trabalhava

como guia turístico, mostrando a eles todos os pontos que
se podia fazer os maiores papeis miseráveis.

esforços e finas,
saudades do
Sucesso!

/\Pos muitos esforços e finas, sentiremos
'grande" agrónomo falador de abobrinhas.
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Nome: THOMAS NITZCHE
Apelido: Alemão, Chuçrute, Hematomas 05/09
Curso: Aponomia
Endereço: Rua Guadalajara, 422 - Bairro Assunção
Cidade: São Bemardo do Campo EP: 09810.S00
Estado: SP
Tel.: (01 1) 419-5837

Nome: SANDRO LUIZ GRESPAN
Apelido: Muanhão, Sandrão, Johny Baladas 1 5/06
Curso: Agonomia
Endereço: Rua Antõnio Jacobina, 226 - Bairro Bom
Jesus
Cidade: Balsas CEP:65800.000 Estado: MA
Te1.: (098) 741 - 2870

TAKESHI KAMADA
TK 29/07
ENDEREÇO: MSPW - Virgem Bonita, chás. 64
CIDADE: N. BANDEIRANTE CEP: 71700
ESTADO: DF
TEL: (061)380-1948

Como todo bom japonês, quis fazer Agronomia,
mas onde?

Na pererecal
Em 88 falhou, mas em 89 6oi fatos; deu ele e

seus companheiros de República na cabeça !
Japonês camarada, sempre foi pau para toda

obra; nunca deixou um amigo na mão. Morador da
pensão de Dona Carlota com a rapaziada de Brasília,
todo üun de semana reunia a galera para mostrar seus
dotes culinários na cozina japonesa, garoto mão-cheia no
Gabão.

SILVANA DENISE PALAORO
SEX APPKAL BOTÃO, Sil DONAPATROA 18/04
ENDEREÇO: Rua Professor Berilo B. dos Santos, 439 -
Ginásio
CIDADE: ARACRUZ CEP: 29190-000 ESTADO: ES
TEL: (027)256-2834

Quando THE BEST OF UFV desfila pela neta,
não há carro, moto, mobilete, bicleta, ânibus, caminhão e
nem mesmo um simples mortal que resista a tanta
sensualidade. Com seu jeitinho de meio-menina e meio-
mulher, conquistava a todos que por ela passava.
Destacou-se até na festa da "porra e do parafuso", pois a
sua porca era tão grande, mas tão grande que nenhum
parafuso conseguiu encaixar, apesar das insistentes
tentativas. Inesquecível mesmo é o devastador buraco
negro que alojou no seu estômago, comprometendo até a
situação financeira do País. Acreditamos no seu sucesso
proni$sional, no seu futuro repleto de conquistas.
Espemmos que a menina SABE TUDO leve a todos essa
alegria que nos conquistou e nos fez "rir até se podar"
Sentiremos saudades da grande amiga.
P.S. Poí favoar, nos receba, não nos deixe do lado de fora
apertando o inteúone insistentemente e ouvindo a sua
voz dizendo: é a empregada, é o mordomo, é a secretária,
é a faixineira, é a mãe dela, ou é a irmã dela; de qualquer
fonlaa VOLTE MAIS TARDE. CE SUMIU. APARECE
LA EM CASA! ! !

Quem é aquele amigo do Wagnão? aquele
branquelão?. NÕ início só teve boas çompailias. De
cara animou uma menina que logo trans6omlou-se
em "Nina'companheira fiel e inseparável, como a moto
que o levou para conhecer as trilhas e os recantos de
Minas Gerais. Decidiu-se pela competição. Comprou
sua famosa e possante Agrale. Não se sabe bem o que
aconteceu, mas amarelou para a competição e trocou a
moto por uma "bike"e uma viagem à Alemanha.
Muitas noites viradas, cervejas, palestras, aventuras e,
no meio do longo caminho rumo à formatura,
abandonou o longínquo Silvestre, mudando paa o
morro do Rebenta Rabicho. Nessa íàse, para a alegria
das mulheres, separou-se e dedicou seu tempo à nova
vida de solteiro. enante. Os resultados não eram
animadores: domlia sempre minhoca branca, mas o
rapaz é persistente e, como dizia Galileu, malandro
que é malandro não bobeia e tudo foi melhorando.
Más como um ministro da conâataria do Francês, se
amarrava na comida da Cidinha.

No futuro, pretende fazer um estágio na
Chucrutelândia e depois se intemar em Salesópolis,
terra das florestas e dos Gnomos, e lá passar o resto de
seus dias e, quem sabe, ganhar muito dinheiro pra
promover lande festivais de rock'n rola, churrascos,
reunião de Dinossauros... a terrinha não vai acreditar.

Este Rapaz já tentou colonizar terras distantes,
ainda não civilizadas. Saiu do Sul e foi parar em
Balsas (onde ??), e lá deu duro por muitos anda,
trabalhando na terriiüla(literalmente).

De pouca fala, mas muito amigo, ele chegou a
Viçosa em 1989 com um único objetivo: conquista a
cidade e, se possível, uma namorada, porque ninguém
é de ferro. Com este perfil de um verdadeiro
bandeirante, o rapaz achou que Viçosa era um oásis,
mas as provas ápertmam'e saí em diante não parou
mais de estudar. Tanto é que na república pagava taxa
de energia elétrica pelas madrugadas que 'passava
estudando ou escrevendo em seus cedemos. Aliás,
durante o curso conhdiram seus cademos com
verdadeiros livros-textos. Por causa deles, os donos de
üinnas de fotocópias da cidade enriqueceram bastante.

Ele tentou, e como tentou, sair empregado de
Viçosa. Para isso investiu num tal grupo ''semente", do
qual participou inocentemente, achando que tiiüa tudo
a ver com as ciências. Na verdade, ocorreu que Viçosa
llle deu a oportunidade de colülecer . uma pessoa
interessante, especial, genial, irresistível, the best:
Jesusl Então não resistiu e caiu no traballho de igreja,
pelo qual se esforçou muito.

Dono de uma voz mansa, e tranquila, tentou iludir
uma zootecnista de Belo Horizonte e hc'rdadr o
latia\Índio da sopa em ltabidto; al menina percebeu o
golpe a tempo e ele..continuou';um agf6nómo sem
terá. Passando de boi para eucalipto,' ãóerto.Q .ççl.
cheio numa caiduta de eng. florestal, mas o IBAMA
alertou a vítima e ele Voltou para o maraiülão sem
levar uma mineirinha.

Você vai longe, menino! ah se eu tivesse um Gilllo
assim11 sucessos na vida profissional e que Deus te
abençoe.

Sempre foi meio-fechado, o que é comum nos
die sua origem, mas bastava uma cervdinha e lá estava o
'Jão-ponês" dando umas risadinhas e mexendo com a

mulherada!

Falando nelas, sempre teve um pouco de
dificuldade em como trata-las, mas bastou' comprar uma
moto e já começou a pintar uma aqui, outra ali(detalhe:
não adiantou nadam).

Como aluno, sempre foi muito esforçado,
perdendo noites de sono como a maioria dos bitolados.
Mas como diz ele: tudo é possível, o ideal é lutar para
vencer. A galera vai sentir a sua falta e da sua comidinha
tambéml

Um abraço dos amigos! ! !

Aufwiedersehen



NOME: WLADIMIR HERMINIO DE ALMEIDA
Apelido; Wladi 21/12
Curso: Agronomia
Endereço: Av. Independênte, 2233/40 1 - S. Mateus
Cidade: Juiz de Fora CEP:36100 Estado: MG
Te1.: (032) 232-3092

O Wladi? É um cara esforçado, culto e inteligente
Cegava à república e a primeira coisa que fazia era ir
à padaria comprar de tudo para tentar satisfazer o
apetite voraz de sua namorada. Depois, ia amlmar a
cozinha onde encontrava a pia indepliçavelmente cheia
de pratos imundos e a geladeira misteriosamente
vazia. Até o dia que, cansado e aturdido pelos
problemas da vida, soltou seu Fito de desencanto
cacei de ser Amplia de vocês". A partir desse

momento, algo de novo naÉêeu na república: A
consciência. Todos os pratos passaram a ser sujos
conscientemente.

Apesar de inteligente, era um tanto quanto surdo
Conversar com ele no refeitório era um problema
Qualquer pergunta que vinha do lado oposto ao seu na
mesa era respondida simputicamente, com a boca
cheia de arroz engosdurado, soltando um sonoro
HEIMM???". Ainda esticava o corpo sobre a mesa

tentando alcançar a voz que o interrogava.
Mas a verdade é que esse bom mineiro começa a

sentir o peso da barriga e a leveza dos cabelos cada
vez mais escassos, depois desses S anos de UFV ÀMOsFe'



e

CLAYTON ANDERSON MOREIRA DO AMARAL
03/12

ANDERSON DONUETE MEIRA
(Tio Andenon)
18/ 10

Se vocês pensam que quem nasce em
'louco" enganam-se. Não 6oi o que me pareceu quando
conhni o Clayton ha S anos.
Foi no principio de 89 quando o jovenzinho chegou à

Viçosa com a 'pinta'

Barbacena é

Mais conhecido por Tio Anderson, nosso respeitado
amigo, ülnalmente chega ao Hmal de mais uma etapa de
sua vida acadêmica(sabanos que ainda estão por vir
outras-.). Em sua colação particular consta muitos "As",
alguns "Bs", um traumatizante "C" e muita rabungisse.
Anderson foi também, durante todos estes anos, nosso
anjo da guarda, lidando-nos de situações desesperadoras,
tais como, vésperas de provas e anais de semestre. Já
sabíamos, ha algum tempo de sua afinidade com a
geotecnia, fato que a cada dia 6oi sendo comprovado, pois
as semelhanças tomaram proporções enormes,
principalmente após o advento dos óculos, quando
Anderson praticamente incorporou a figura de seu guru e
mestre(este conhecido de todos nós) . Entre os sonhos de
Tio Anderson estão: fomiar-se em Engenharia , comer
6ondue de queijo e casta-se com a Claudinha.
Tio Anderson, agora só falta um.Aguudamos o

convite !! l

acontece depois de S longos anos de curso)
seus primeiros anos saiu arrebentando nos

cálculos, nas físicas, sem falar nas CIV(s), assustadora
para qualquer calouro, mas que por ele foram tiradas de

de Engenheiro(coisa que só iria

Já nos

letra.

ENGENHEIROS CIVIS as, com
é claro, sem dispensar sua viagens à tema natal, o

que era sagrado todos os quis de semana.

refeições apressados, m
Para isso foram necessárias noites e noites acordadas,

tudo.
aonometradas. banhos

Fica aqui registmdo o meu caminho pelas
passamos esUdando as físicas(105,106,2 10,etc)
cálculos da vida, abrindo e fechando a biblioteca e

horas que
e os

Alimentos, pela paciência e pela ajuda nos desenhos de
ARQ 203.

de

Tenho certeza de que depois que você passar por estas
quaüo pilastras o seu fiituro sela brilhante, por Ihe
conhecemos e acreditamos na sua capacidade.ADR]ANO DOS REIS SILVA

(Dri-dri, Demónio da Tasmânia)
18/12

trará saudades nos chunascos semestrais de formandos.
uma vez que sanpre os üeqüentou("de BICHO"). Endereço:

Vila Cavalher. 180
B. Aeroporto
Muriaé MG
CEP: 36.880.000

Endereço:
Pmça do Rosário, 22 Centro
Manas Barbosa MG
CEP: 36. 120.000 Fone: (032) 273. 1043

Endereço:
Rua José incas da Rocha, 86
B. Boa Vista
CEP: 36.200.000 Fine:(032) 331-4037

Vítima de um vidente de pacurso, Adriano veio ao
mundo numa noite enluarada. Desde pequeno revelou o
sonho de se tomar carioca. A 6im de realiza-lo pegou o
primeiro ânibus(se é que pode chamar de õnibus) da
Unida, e, por feliz engano, veio parar na terrinha.
Depois de três meses descobriu que Belvedne não era o

Corcovado, a estátua de Arthur Bemardes não em o
Cristo Redentor e a lagoa da UFV não em Copacabana.
Percebeu então, que não estava no Rio e sim em Viçosa.
Para não perder a viagem(aâmal a passagem estava
cua), inscreveu-w no vestibular pna Engenharia Civil e,
por ironia do destino, passou. Não teve dificuldade em
concluir o curso, uma vez que era devoto de "Nossa
Senhora das Cabeças" e contava com a ajuda das
Mt)niiüas. Muito religioso, participou de todas as
procissões de "SÃO NICO LOPES". Hmalizando sempre
na "Capela de todos os bêbados".

Uma de suas 6nses cnaterístiças a respeito das 6êstas

era: TÕ dentro uai. Adriano agora "tá fom" da UFV e



JOSÉ AT/ÚDE SAMPA]O PASSOS
(Orgia Seca, Ata, AJaíde, Zela de Alaúde, Pirid)
30/07

Oriundo de Cruz da Almas, interior da Bahia, ainda
menino adorava nas üêstas juninas com as "espadas"(e
fogos de artifícios) dos colegas. Mais tnde já morando
em Salvador, passou a se interessar por vigas e pilares.
Iniciando assim uma lande paixão pelo mundo da
Engenharia Civil
Começou a viver seu grande sonho, quando passou no

vestibular em Ouro Preto, mas só veio a realiza-lo após
longas noites de pesadelos na Universidade Federal de
Viçosa.
Apesar da tumultuada vida acadêmiça, sempre

animava um tempinho para manter-se informado sobre
economia e quais as melhores formas de investimento.
Homem de grande signos, fazia para ocultar seus casos

amorosos. Às vezes exagerava tanto que até a dita cuja
nem sabia do relacionamento.
De vez em quando mosüava seus dotes(culinários),

mas se destacava mesmo era no preparo de caipirinha
onde tínhamos de nos manter vigilantes, pois bastava
apenas um gole para se tomar o "tenor" da mulherada e
dos homens também, porque não deixava ninguém
sossegado. Nestas horas ele conseguia encher até o saco
da Imlã Dulce.
Nós que conseguimos atura-lo tanto tempo passamos a

bola para outros que, com certeza, terão nas mãos acima
de tudo, um profissional dedicado, responsável e amante
da profissão.
O mundo da Engenharia Civil o espia de braços aberto

pua constmir um País melhor.
VALEU ATA! !!.

VLADIMIR DARDENGO
(Vlad, Vavá, Urso, Dinho, Macarrão)
23/07

Lá pelos idos de 70, ainda em meio às comemorações
da conquista do tricampeonato mundial de fiitebol, nascia
na metrópoles de Burarama, para alegar o casal Bruno e
Mana, um menino espichado, louro e com um par de
olhos azuis. Chegava ao mundo o Vladimir.
Dono de um caminhar Inconfiindível, em razão de sua

pemas arqueadas. Se não Fosse engenheiro civil
certamente seria jogador de futebol e defenderia as cores
do Flamengo de Burarama. Por corça do destino,
engessou no curso de Engenharia Civil da UFV, e é bem
verdade que o processo de adaptação não foi dos mais
fácil, pois eram &eqüentes os telefonemas chorosos à sua
pobre mãe.
A Engenharia é o seu 6otle, apesar de não ta

conseguido assistir a nenhuma aula às 7 h da manhã, pois
se encontrava "hibemando'

Sabe, como poucos, calcular a quantidade de (?Tala e
caípe para um chunasco, bem como transfonnar m' em

Apesar de sua voz inigualável, sempre deixam
impacientes os companheiros, pois adora as músicas de
seu contenâneo. o "Rei'
Certo dia um professor Ihe disse: você atingiu um

patamar onde a vontade de sair é maior que a vontade de
ficar. Isto foi o máximo, e ele resolveu se forma.
Entre nós, Vladimir destacou-se pela amizade, lealdade

e, principalmente, pela sua presença, sua risada
inconfilndível saá inesquecível.Ao amigo desejamos
muitas felicidades e" sucesso" .

Endereço:
Av. D.João VI, 378-A
Ed.Ana Cláudia Apto. 102 - Brotam
Salvador BA Fine: (071) 359-7145

Endereço:
Rua Fioravante Dardengo, 03 Consolação
Cachoeiro do ltapemirim ES
CEP: 29.300.000 Fine: (027) 522-S161



Cardos Femando Frestas
(Calucho, Baiano)
Engenharia de Alimentos
06/08
Rua AJenguer, 76 - Morumbi
São Paulo 05618-100
SP
(01 1) 843-7527

q

Calucho, Baiano ou Veinho. Cansado da
burguesia de Mauá, parou em Viçosa com a iantensão de
conhecer um pouco mais da vida agária. No começo
embananou-se um pouco pedindo a galera pam colher
cenouras no pomar e pensando que flor de quiabo em

Esportista nato, torcedor do São Paulo e
jogados de rugby, já chegou a ficar um mês sem beber só
pra ser gandula do seu time. Aliás, o exporte estava
mesmo no seu sangue, se fosse preciso ele jogava no time
adversário. Devido ao seu jeito exótico de vestir, muitos
achavam que ele era baiano-norte-americano, mas na
hom do amor era um mineirinho convicto(come queto).
Acostumado a domar dragões, üoi nomeado de São Jorge.
Toda Nico Lopes libertava-se, deixando a sua marca
registrada como o "Neguinho da Nico Lopes', evitando
que fosse reconhecido em atitudes suspeitas.

Com o passar dos anos mostrou o seu lado
artístico, imitando o Kiko e também o seu lado
6inancista; aliás, muito económico, populamiente
chamado de amanadinho e mão-de-vaca, Na viagan de
6omlandos, depois de passar pela igrdinha de Poços de
Caldas, tomou-se o "Papa-Mor" da galera. Após a ida ao
Crista era o verdadeiro papagaio de repetição,
convidando todos para parar pro cafezinho. Apesar do
wu jeito mal-humorado(de vez em quando), das suas
bemludas coloridas e de seus bonés importados,
sentiremos muito a sua falta..

Calucho, muito sucesso e boa sorte! l !
A galera.

rosa

Ana Elisa A Pessoa
(Flor dos Olhos, Menina dos
Cenourinha)
Engenharia de Alimentos
27/04
Praça Carlos Botelho, 1 7 - Centro
ltanhaem 1 1740-000
SP
(0132) 92-2S75

furinhos no rosto.

Ana, com seu jeitinho de menina, de sorriso
meigo, voz delicada, podia ser vista pedalando sua ceei
de florzinhas ou fazendo suas caminhadas pelos lugares
exóticos da UFV; Quando não estava estudando, é claro,
pois ela raramente abria mão - a não ser para encontrar
com seu namorado, AJexandre. Aliás, vale dizer que
faziam o par peúeito da Universidade; Começavam e
terminavam o período sempre juntos. Noites sem dormir,
batalhando sempre pela felicidade... da UFV!

Menina realmente de hábitos peculiares, não
ia a churrascos, pois comida para ela, só natural, do tipo
integral, e cerveja? ... Faz mal, o bom mesmo é iogurte,
sem adoçante ou açúcar Aliás, com açúcar mascavo.
Comida de bandeijão era loucura, só almoçava no

Quem não a conheceu perdeu a opoilunid;ade
de conviver com uma pessoa sincera e muito especial.
Felicidades ANAL Sentiremos saudades l

ALFA

ENGENHEIROS DE ALIMENTOS

Alessandro José Rios de Carvalho
(Porco)
Engenharia de Alimentos
14/ 10
Rua Doutor Horta, 65
Viçosa 36570-000
MG
(031) 891-1785

Nunca estudou em material xerocado.
Sua viagem mais famosa foi em 1992, no dia

dos namorados. Como conseqüencia, viriam para Viçosa
a Sanny(esposa) e o lago(filho), que, esperamos,
seguirá os passos do pai.

Atualmente ele é "Dublê de Empresário" em
Coimbrã.

Alessandro ingessou na UFV em 1989, após
quase ter sido expulso do Instituto de Laticínios
'Candido Tostas". em Juiz de Fora.

Nunca parou em Viçosa, estava sempre
viajando. Sua segunda viagem mais famosa foi em 1991,
denominada ''A viagem dos Engenheiros da Infinita BR
120

Nos cinco anos de curso, apresenta um
currículo impecável:

Sempre morou em república familiares(só gente boa);
Foi monitor l de BOB 220 e monitor ll de BOB 22 1 =
Ganhou por duas vezes o campeonato intemo de maior

matador de provas;
Esteve sempre entre os cinco melhores nos campeonatos

de coçação;
Nunca copiou relatórios ou listas de exercícios; e



Luciana Guaragna Marcondes
(LÚ, A Outra)
Engenharia de Alimentos
1 1/01

Rua Coronel José Franclsco. 65
Pindamonhagaba 12400-000
SP
(0122) 42-1358

»

Geórgia Alvares de Castão
(Gê, mezinha, Gezinha do Nazinho)
Engenharia de Alimentos
19/03
SQN 210, Bloco C, AP. 106
Brasília 70862
DF
(061) 273-3977 ou 347-S729

Chegou em Viçosa muito "bundona" e
recatada, assistindo Superçine todo sábado à noite e indo
pra "Panda" 1 1 vezes por semesüe. Quando começou a
esquecer panda,.Foi se enroscar logo com o Tampa, que,
apesar de ter sido um lande amor, foi o maior "Kamia'
de sua vida.

A sua verdadeim essência veio com os
monstros, fazendo pane do Uio arrepio(LÚ, Ana e giba).
Quando caiu no "ROCK" este passou a ser o seu farte.
De baixaria em baixaria, "saber o nome pra quê? Isso é
apenas um detalhe

Apaixonada assumida(a cada semana estava
completamente entregue por um poderoso diluente),
achamos que ela está se formando mesmo é no amor. Fez
cursos rápidos ou duradouros como "a outra", e se o
patrão exigir esperiência, isso ela tem !

Deu a volta ao mundo em Viçosa, quando, no
último ano, os gringos viraram sua cabeça - sul-
americanos, aâicanos, orientais e até europeus - NÃO
INTKKZSS4 ELA E POLIGLOTA MESM01

Sua inseparável Dirce(a moto) soüeu Seita
louca em cada noitada de baixadas; quando sua 6ilhota
(a mobile) estava doente, ela carregava a república nas
çostm (Sussu e Martela)

É isso aí. Lúl Valeu pelas baixaiias, pelas
sociais, pelas cervdadas e pelas horizontais. Fica o nosso
'muito obrigado" pela sua amizade. Hasta la vista,
amiga. Hasta el viemos.

Epitáfio: ela só não queria ter uma vidinha
sem graça!

Caroline Liboreiro Parva
(Cwol, Madame Sorriso,
Amiguinhos)
Engenharia de Alimentos
07/06
Rua Pera, 563 - Carmo
Sete Lagoas 35700-446
MG
(031) 92 1-74 50

Cnolyne, Carol Glub-Glub
Guilherme de Pádua Rodrigues
(Guiga)
Engenharia de Alimentos
04/ 1 1
Rua dos Estudantes, 90/AP. 34
Viçosa 36570-000
MG
(03 1) 891-1764

Veio de Brasília e, aqui chegando, mereceu
lande destaque no curso pela sua incrível "atenção'

Tudo começou na sua primeira cervejada,
quando um táxi amarelo desponta e, imediatamente, ela
desce: - "AI, gente! Eu não sabia onde aa o Recanto das
Cigarras !'

Muito apegada à família, tem as suas frases:
'Minha mãe é linda! Vocês precisam ver. Ih! Eu sou a

cara dela!" - "Minha irmã é Ecrã!"
Em quase todas as aulas, de repente Geórgia

interrompia o professor-.: "Proüasor, !apldinbe, repete
toda a explicação!'

Atrasada e sempre descabelada, apresenta-se
para as provas. E os banhos? Alguns décimos de
segundo. - ''O que é isso, gente, eu tõ limpa, não precisa
tanto banho assim!'

Lugar preferido: Mundo da lua. Adora
diversão, sendo a principal o Nazinho, é claro!

Super prestativa para assuntos que dizem
respeito aos sentimentos(psicóloga), mas-.bancos?
contas? nem pensar!

Amiga, companheira e conselheira são
características marcantes de uma peesoa que encantou a
todos quando chegou.

Desejamos muito sucessor
Se liga Geórgial

Menina de óculos vermelhos e mochila
amarela, chegou a Viçosa com pique total de "estudante
universitária". No começo não havia di6nença entre
noite e dia quando o assunto era estudo, seu olho,
coitado, não cansava de reclamar e vivia sempre se
repuchando; o mau-humor, consequente dos estudos, era
o único favor que conseguia Ihe roubar o sorriso.

Dividida entre o cavaquinho e as pistas de
rodeio, acabou se decidindo pelos livros e deles não se
afastou. Como estes não Ihe davam muita atenção, ela ia
pro chuveiro e tentava conversar com o chuveirínho ou
simplesmente andava pela casa a conversar com
nínguem.

Adorava ir às Sestas no Centro de Vivência,
isto quando conseguia chegar a tempo, pois, pam se
amimar, precisava experimentar o guarda-roupas de toda
a TRENO, até se decidir pela palmeira roupa
expetjinentada. No começo, seus amigos ainda insistiam
em espera-la a se aprontar, mas as nperanças sempre
foram &ustadas e ela acostumou a chegar por últim;o e
sozinha nas Sestas.

No final do curso conseguiu perder alguns
quilinhos na Micro de Alimentos, onde passava os seus
sábados, domingos, almoços e jantas. A sua sorte, ou
melhor, o seu trunfo, foi ter contado sempre com a corça
de Deus para ter a sua felicidade, e Faças a Este,
conseguiu superar mais uma etapa(Viçosa) da sua vida.
Você deixará muitas saudades, Madame Sorriso.

Extremamente indeciso, demorou muito a
escolher um curso; depois que estava ficando velho,
resolveu pemlanecer no curso em que estava, por acaso
era Eng. de Alimentos, mas üoi muito bem escolhido,
porque ele adora se alimentar, principalmente
acompanhado de várias cervejas.

Tomou-se 6reqüentador assíduo de vários
botequins em Viçosa. Por tal motivo, começou a ser
conhecido como pau d'água, ganhando o apelido de
'pilequinho", o qual detesta.

Nunca conseguiu ser encontrado na sala de
aula, vamos ver se vai conseguir ir á 6onnatura(se a
ressaca deixar).
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Lnciane de Castra Ribeiro
(LÚ, Luzinha)
Engenharia de Alimentos
04/ 10
Rua Maia, 49 - Jardim Augusta

122 16-650

Marmelo Bonnet Alvarenga
(Macgiver)
Engenharia de Alimentos
12/1 1
Rua Oliveira da Silva, 1 5/504
Rio de Janeiro 20530-1 30
RJ
(021) 238-8771

Mânica Almeida Magalhães
(Moniquete, Niquinha, Mutuca, Mõnica forev«)
Engenharia de Alimentos
30/05
Rua Rui Bart)osa, 64 - Bairro Planalto
Vila Velha 291 1 8-350

(027) 226-2349

ES

H"',
ODllDN ROSA DA PAZ NETO
(Dela, Nada, Dita meu Tesa, Xuw)
Engenharia de AlinKntos
09/08
R. Afilado José dos Santos, 109
Botim
32500 MG

S3 1-3833 / 53 14326

São José dos Campos
SP

(0123) 21-9484

Seus meigos olhos castanhos fazem um lindo
conjunto com os machinhos de seus cabelos, mas não se

Metabolismo do ácido ascórbico? Qual
etimologia daquela Falava inglesa usada somente no
séc. XV e hoje totalmente esquecida? Quer a resposta em
alemão? Em qual dialeto? A resposta em bávaro antiga

a
Porventura poderia sair alguma coisa boa de

Mutum? Onde fica isso? Aparentemente não, até que lá
de personalidade surpreendente,engane, não é só meiguice não!

Tem "pitadas'
Dueto em pleno Asa Delta, de
transcedental... e, mais tarde, uma lande estudante.

Vidinha salpicada de amores e sabores.
Quem já não comeu um bolinho seu de

nasceu

decidida e leito muito mineiro de ser.
Embora amasse a

de caroneira, cantora,. fazendo
'wúomática" no üêstival

vai sair com um celta sotaque, já que ele agora estuda
&mcês.

Niquinha,
Da mistura da corça da eàrinha de mandioca baiana e da essênci

alemão, surge an 09/0&67 a "Nada de Botim" - Odilon Rosa da
aos 10 anos de idade, mosüou que não fina jus ao sobrenome
acreditam velam só nse q)isódio: Naquele tempo havia ganho
engaxate pra começa wa vida profissional. Não sup«tardo a idéi
um coleguinha molha do qie ele, resolveu elimina-lo com uma üo
sum míz« nordminas).

Aos 17 anos, resolveu se redimir da in6ancia "marginal", entmndo
Direito. Não supoitan&} scr tão direito, logo 'Fitou' o seu lado
célebre base "não dei caída disso' mandou o curso para as cucuias.

Sua vocação eslava nmm ligada à culinária, e mais espKifiu
ainmyé e abala pan venda num tabuleiro no Pelourinho, an Salv
isso a opção por Engenharia de Alinnitos.
Embora com cam cjcito de génio, fu no wno a linha 'escracho",

linha despdada, vivendo cona sc estivesse num etemo acamp
quanto, por exemplo, cgí seno'e como se tivnse passado o
(roupas, discos e lidos espalha(k)s ao digo e no seu leito proEmo11)
Seu sonho hde é abrir um 'Delicatessen" pam a 6u)esse

em Natal - Rio Grande d) Rate.

capital, Moniquette veio

Quem Ja
tardezinha? Antes de ser concentrada pela tecnologia e

pelo DTA,

sério, sem por isso perda o peculiar humor que Ihe é injustiçada e obrigada a domlir embaixo da marquise da
biologia, em companhia da fauna local(cachorros,
pulgas, fomiigas e pemilongos). Aliado a esta calorosa
recepção, conta-se o fato de terem-lhe roubado todos os
documentos no ato da matrícula, tendo de apelar para a
Pró-Reitoria, aâun de conquistar sua complicada
preciosa vaguinha de Engenharia de Alimentos, já que
Engenharia Elétrica não era o seu forte, apesar do Pós-
Doctor na matéria.

Com licença "pssor'

Viçosa, onde. ocasião do Vestibular bipara por esli

e

Sempre amigo, disposto a dar inclusive
caronas em seu "carrotel" onde for necessário.
característico.

titulada
mochilas, carona, Paioso, lbitipoca, Massambará, Ilha

aventuras cartel'am soltas: Fluindo em qualqua assunto ou tema sem

Grande, Araponga, barzinhos coloridos da única iua de
Santo Antõnio do Rio Grande. Mais lugares?

O mapa tá cheio de cruzinhas, e para quem

aualau« embalo. Marmelo fói aos ooucos con(luistando
todos. E lógico que um calouro que falava 3 línguas. E
com trabalhos publicados em revistas estrangeiras nos

conquistar

teve pema para acompanhar... Luzinhas.
A LÚ sintila, filosofa..., a baixinha dá até

bronca. AiAiAI.
Rumo ao sucesso, segue ela com seu violão

atado no cademo de música. Ao sol, à luz, à Lú!
Onde vai parar? Esperamos ter notícias.
Te amamos, Luzinha!

assustou um pouco.
Baixada a poeira e todos esses adjetivos de

sa responsável,filosofa. lado,
e descontraído ao mesmo tempo.

alguém que circula por todos com muita leveza. E ímpar.
Por isso vai deixar muita saudade...

Eestudioso.
Marmelo

CDF
nos mostrou como quem de seus colegas

não ouviu repetidas vezes esta frase? De cara inchada,
Isso sem Calar naatrasada para qualquer aula das sete

choradinha matinal, deixando de
república exausta ao tentar executar esta árdua tafetá -
ACORDA-LA

sua amiguinha

Se um dia você encontrar a Mõnica e não for
reconhecido, não estranhe: perder as lentes faz parte da
sua rotina.

Agora você
pois di8cil é viam longe deste seu jeito mineiro de flor,
mas com certeza estaremos juntos novamente, pois, com
Jesus, você é Módica forever!

vai embora, quanta saudade...,
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Solange Magna Pares
(Bebinha, Siso, Dalvanira, Pemào,
Bonitinha, Jacaré de Galinheiro, Pé de Queijo)
Engenharia de Alimentos
28/02
Rua Dona Geíüudes: 1 80
Viçosa 36570-000
MG
(031) 891-1 107

Sanção Paulin 1.8mns
(San, Sandoval)
Engenharia de Alimentos
07/05
Rua N4aurício de Camargo, 69
Ribeirão Preto 14055-500
SP

(016) 636-8383

Disposta a escolher um curso que tivesse a
ver consigo, optou logo por Alimentos, pela fama dos
alcoólatras enveteíados. Logo na primeim cervejada
mostrou sua vocação, com talento, de como da vexames
e se estressa rapidamente com bebidas. No meio dessa
jomada alcoólica encontrou um "fandango" que resolveu
dar jeito na menina. Doce ilusão! No último ano de curso
largou o pobre coitado, descambou de vez. Em uma certa
viagem de formandos, resolveu "azar" na famosa
igejinha de Poços de Caldas, obtendo assim ptoteção
necessária para o resto do ano.

Sua diversão predileta em rolar pelo chão e
cantar algumas musiquinhas bananas quando a cabeça já
estava a mil. Na última Naco topes resolveu dar um
tempo e descansar... no hospital! !

Com isso, não teve escapatória e ganhou
carinhosamente o apelido de Bebinha. Em todas suas
'chupações" parecia estar sempe delta devido aos seus
olhos anegalados. Quando estrQssava de vez, pre6êria
passar os amais de semanla nla tara natal tão amada
(Cajurí).

Voltava com en«gia total pam suas
investidas amorosas, que, é cloro, não podiam faltar.
Entre duplas famosas como Joaquim Frederico e outros,
havia aqueles que ousavam chama-la de Diabinha.
Apesar de tudo, nunca deixou de mostrar sua
competência, provando ter muito suwsso pela dente.
Com relação às amizades, nan é prKiso Calar, pois
sempre teve facilidade de cativar as pessoas com o jeito
'espevitado', descontraído e alegre(maior astral-.). Vá
em frente!! E deixe de lado a Base que você tanto gosta
QUEIMEI MEU FILME DE NOVO??! !

Saã Amado da Silvo
(Sa6)
Engenharia de Alimentos
28/07
Rua dos Estudantes. 100/5b
Viçosa 36570-000
MG

Sérgio Henrique fales
(Tido Bagutho, Bastião, Tido e Bagulho)
Engenharia de Alimentos
01/02
Rua São Matheus. l lO/AP. 201
Juiz de Fora MG
(032) 213Ó667

Começo de 1989, surge na pequena
'perereca" sanção. Vindo direto do interior de São Paulo,

já chega careca. Para provar que sua força não vinha do
cabelo, inicia seu curso fazendo paire do C.A de
alimentos e arrasando na Naco topes.

Aprendendo logo como deve se comportar o
bom mineiro, conquistou diversos corações, sem nunca
ser visto junto às donzelas.

Contestados inveterado, adora intenomper os
professores, complicando muita gente e fuendo estourar
o tempo das aulas(para a "alegria" de seus companheiros
de sala).

No final da década de 80 chega à UFV uma
maneirinha pequenina, com sotaque paulista; aliás, como
todo ntudante de Engenharia de Alimentos. O sotaque
aa natural, já que üoi criada em São Paulo, o que não era
natural em o "tamanho" da determinação pam uma
mocinha tão pequena, ela não se entimidou ê, com a
hma da UFV, anmyou umas manetas e anel'ntou já
logo no primeiro semestre, deixando pam tias o cálculo e
CIV 100(matéria que ela adom), tutor dos ulouros. A
mocinha prosseguiu com sua determinação e, por muitas
vezes, 6mhou a biblioteca, atmvessou noites, perdeu
muitos amais de semana, chorou com os pro6eswres, mas
valeu 8 pena, hoje ela deixa a UFV e, apesar de gaba
muito mais que quando entrou, já não tem a segurança
daqueles tempos de caloura. Não se preocupe, mocinha,
todo 6omlando tem emdo do mundo bota das quatro
pilastras, o importante é manter a 6é e a detenninação
que nunca Ihe abandonamm, conüle em DEUS que
colocou você aqui.

Fica registmdo aqui a sua generosidade e o
seu Pude coração(herança de sua mãe); e as vezes que
essa nKnina preocupou com os amigos, levando um
tvmedinho ou emprestando alguma coisa.

Fica aqui registrado também o ando de um
lande amigo que tantas vezes brigou com ela, mas que
sempre a admirou e muito aprendeu çom a mocinha em
questão.

Que DEUS Ihe abençoe e guarde.

Em 1985 chegou a viçosa o pródigo
biquense, filho do Sr. Salvador e de Dona Vitória. Os
anos se passaram(1, 2-. 9) e, até que enfim, ele vai
embora(suá?). Quase nativando, onde já passou duas
copas do mundo, quando, na primavera(1986), animou
seu apelido TIDO BAGULHO. Por que será? usando
tóxicos temos certeza de que não é. Será "muié"? Com
certeza!!!. Os anos coram passando e ele ficando de bar
em bar, de cachaçada em cachaçada, de viagem em
viagem , escondendo de alguns professores(onde ülca o
PVA de aulas?) e tendo que correr atrás destes depois
para se formar. Enquanto isso o pessoal ia formando
(onde será que eln estão hoje? por que ele está aqui?).
Sérgio morou em vários lugares na "perereca". No
alojamento, com a turma de boêmios de Alimentos e o
grande amigo BATATA, quase despovoaram a lagoa da
UFV, tendo que correr até dos guardinhas. Seguindo o
rastro das Canas, Foi morar na rua; achando pouco, 6oi
parar num sítio e lá só não morreu de cinose porque está
indo embora (s«á?).

Muitas das histórias picaram na memória de
seus amigos, e as amigas, onde picam nessa? Não
podemos relatar muito.

Vá bagulho, conquiste o seu espaço, você
merece! Todos os seus amigos desejam-lhe o maior
sucesso possível.

Volte sempre, estaremos com saudades.
SEUS AMIGOS.

Nunca conseguiu resistir a uma sinuca com
cerveja no Leão, independente do dia da semana, mas era
um menino que Cabia "todas as matérias".

Portador de um cimo e superorga-nizado
cademo, contribuiu para a formação de alguns colegas
mais "preguiçosos" e desorga-nizados.

San, você está começando nova fase de sua
vida, sentiremos saudades de sua amizade e de seu
carinho.

Boa Sorte!



Vadia Cristina Fickm Pioltine
(Van, Magali)
Engenharia de Alimentos
07/08
Rua Marechal Deodoro, 194
Tupi Paulista 17930-000
SP

(0188) 51-1668

Veio de um lugarinho distante e logo ãcou
conhecida no curso de Alimentos pelas ües coisas que
mais gostava de fazer: xixn, comer e namora.

No primeiro ano em Viçosa andava sempre
atropelando seus colegas de curso com a sua 'pequena
mochila.

Quando caloura seu amigo inseparável ua o
Sanção, que muitas vezes era confundido como seu
imião. Sua amiga inseparável em a Chris, que a
'abandonou" no semestre passado, quando formou-se e
casou !

Quase toda a sua mesada é gasta com a conta
de telefone. Fica horas Calando com seu namorado. o
Plínio, a quem, diga-se de passagem, Vânia degenerou. Já
Calam até em casamento !

Depois de lbrmada, Vânia trocará a pequena
cidade na divisa de Mato Grosso para mora em outra,
um pouquinho maior, ficando próxima da capital
Paulista e do seu grande amor.

Suas amigas.
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Alessandra Lisita
(Alê) 13/06
Engenharia Florestal
Rua 125, Setor Sul, Lote l l,
Quadra F-28
Goiânia
74093400

(062)242-1688
Alessandra limita sempre foi aluna destacada, Não tanto
pelo desempenho escola, mas pelas brigas compradas
com toda disposição com quem pintasse na dente.
Colega, professor, alto ou baixo, não fazia diferença.
Não perdia oportunidade de cuspir uma marinbondos,
especialmente às segundas-feiras antes do tango.
E seus desdos culinários! Ninguém segurava. Dava
vontade de fazer pamonha e aí botava o namorado para
ralar milho um dia inteiro, não importando as
conseqiiências, nem que fosse véspera de prova. Chegou
ainda a liderar um movimento chamado "por um
bandejão mais italiano". Estava com saudades da comida
de seu "papa", um famoso restaurante de goiânia.
sua personalidade forte só tina um ponto fraco. Ela caía
igual um patinho nos mais tolos contos da caronhinha,
por mais imbecis que fossem. Caosas do tipo: "a maré
vemtelha é provocada pela menstruação das baleias" ou
'melhor o tícket do refeitório aumentar de preço que
assim melhora a qualidade da comida".
Mas é isso aí, sela como for, essa geminiana de dupla
personalidade com múltiplas facetas deixou sua marca
nos corações e ouvidos vemielhos de muitos viçosences.

Ajexandre Verga do Amaral
(Xande) 19/05
Engenharia Florestal
Rua Redentor, 206/10 1, lpanema
Rio de Janeiro
20000-000

(021)227-0552
Para ele a vida é carioca. Nasceu em bomogo e está de
volta a botafogo. Bonitão e vaidoso, alega e
extrovertida, inquieto e ansioso, assim ele chegou e está
voltando; esteve sempre dividido entre Rio-Viçosa, e não
havia distância nem estmdas, tudo em sua vida em Rio.
Incontenté por natureza, passou por várias repúblicas,
mas foi na "Nostradamus" que ele pemlaneceu enfim.
Fez de tudo!
Ente a vida e ã more, não se anebatou, nem na vida
acadêmíca, e não sabemos qual parte 6oi mais sonhada,
utjrizada ou debochada.
Açor em potencial, a vida pwe ele sempre foi um palco
ilumii)ado(e ele vestido de dourado!), luzes em todos os
quadrantes. Alimenta-se de seu público, nem sempre
muito fiel. Luzes da Ribalta!
Treinaa até mesmo nas filas, de bengala e tudo mais
(Ai-., minha pema!)
Acorda com Aurora de sua vida, almoça planos para
NY, "chapa" Muco-Leão-Dourado e janta Aurora. NO
final, sonha com o Rio de Janeiro...
Boa Sorte, Boa Sorte, Boa Sorte, Boa Soltei! !

RJ

ENGENHEIROS FLORESTAIS

Adson Lira Coelho 05/12
Engenharia Florestal
Rua Floriano Peixoto,55
Viçosa
36570400
MG
(03 1 )891-1006
Nosso amigo Adson, desde que entrou na Universidade,
iniciou o curso enrolando. Pegava as matérias e as
abandonava ou, quando não abandonava, tomava pau ou
algumas vezes conseguia um miserável ''C". Até que no
fim de três semestres tinha cursado somente jum
semestre, na verdade. Com o decorrer do tempo ficou
esperto e amadurecido e começou a levar a sério o curso,
além de trazer mercadoria importada(muamba do
Paraguai). O comércio 6oi crescendo e ele fazendo seu
pé-de-meia(bicicleta, maio, curo -.).
Já no final do curso acelerou a sua formatura, e ninguém
entendeu nada.Seria para obter seu diploma de curso
superior para, quando fosse preso no Paraguai, ficar em
cela especial, com Wisky (falsificado), TV (paraguaia) e
telefone?
Além da muamba que vendia, quebravaa o galho de

muitos amigos floresteiros, batendo uabalhos em seu
computador, também importado, cobrando somente o
dobro do preço vigente na praçlâ.

Por Eduardo e Carlos
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Cristina Fontes Machado
(Cria) 04/01
Engenharia florestal
Rua Capitão José Mana, 140/202
Viçosa
36570400

(031)891-2742
Cristina Mamona
Essa sardentinha certinha, aiTumadinha, bonitinha só não
se tomou coroitüa baças aos seus longos cabelos
cacheados e ao namorado faqueiro, que em chegado num
brinquinho. E todos do curso levam para sempre uma
marca registmda dela: o xerox do seu completo cademo.
além de não tn bebido uma única cervda e de não gostar
de piadas indecentes, ela usava uma aliancinha de prata
para afastar cantadas de potenciais conquistadores. Nos
palcos da vida, encontrou sua metade ao avesso, futuro
look Joe Ramona", e ambos 6omm marcados pela sina

de empurrar suas mobiletes. Desde então seguem felizes
entre brigas, briguinhas e beijos. Resta a dúvida: terá
Cristina Mamona passado estes cinco anos aqui sem
deixar sequer uma pista de algum deslize ?

MG

Antõnio Estevas dos Reis
(Toninho, Toizinho, Tonho, Toistonsi, Maneiro) 03/04
Engenharia Florestal
Rua Estevão Cândido. 135
Lama Duade
36140-000
MG
(032)281-1266
Fez a cama antes de deitar. Maneiro, nome vulgar
adquirido na CAF, onde trabalhou como técnico,
apeúeiçoanda-se na prática, e em 89 veio adquirir
cohecimentos teóricos na UFV.
Sacrificou-se suas idas a Lima Duarte para se dedicar ao
máximo à vida acadêmica.
Caxias desde os tempos da Escola Apícola de Rio
Pomba, não foi difícil fechar quase todas as provas e
trabalhos. No último ano de UFV, não se sabe o poquê,
resolveu relaxar "um pouquinho", ficando um tanto "pra
dente".

Também ficou famoso por seus beijos. Segundo as más
línguas, é o dono da boquinha mais gostosa da UFV.
Convencido disso, diz que quem o beija se apaixona. E
Hoi ssim que resolveu atacar a sobrinha do colega de
quarto, comhecida como "Bonequinha de pano''
Demonstrando um típico mineiro, trabalha em silêncio e,
aos poucos, vai alcançando seus objetivos.
Discípu[o fie[ dos "CHECOS(FUN(]0 E DO]]X))", vai
acabar voltando para fazer mestrado com o segundo.
Vamos sentir saudades desse ser tão especial, que üoi, aos
poucos, conquistando espaço em nossos corações.
A galera.

Cecília Helena de Freitas Gomides
(Ceei, Ci) 17/02
Engenharia Florestal
Rua Professor Raymundo Martiniano Ferreira 39/202
Guarapiranga
Ponte Nova
35430-000
MG
(031 )881-3332
Dona de uma vida notuma altamente agitada, passa as
noitadas de sexta-íêira no Belvedere perseguindo
formigas que viviam mudando suas trilhas, mas assim, a
implacável Ceei está lá com sua indiscutível curiosidade
a invadir suas intimidades. Para relaxar após essa
atividade, deitava no asfalto e dormia(S') sob o lum,
restabelecendo suas energias. Protetora de tudo que
realize fotossíntese, às vezes caía em tentação e
'estuprava" uma árvore( coletando algumas folhas,
flores -.), o que Ihe causava panda so&ünento.
Um 6io de alta tensão não se compara a esta mulher.
Aliás, é dona de um "slogan": "ESTOU TENSA,
ALTAMENTE TENSA".
Vive a "tomar providências". SÓ que a primeira delas
deveria sa contra ela mesma: seu banho matinal durava
tanto tempo que as colegas tinham de marcar horário,
isso quando não acabava a água. Depois saia para um
dia altamente cheio de atividades, "se é que me entende".
Mas, como tudo muda, hde ela está meio relaxada. Já
não se importa tanto com o banho, seu annário virou
uma "muvuca" e as roupas andam espalhadas até pelo
chão. Crise de normanda? Mudança de hábito?-. Quem
sabei Aguardem o furacão que está saindo da UFV e não
se assustem com seu jeito de ser, é apenas uma forma de
revelar uma pessoa que tem muito para dar e receba.
Esperamos que brilhe ! Desejamos-lhe muito sucesso e
esperamos que volte menos tensa, mas volte. Tchau

Nós todos

Carlos Roberto Samiva de Mirando
(Tubarão) 19/10
Engenharia Florestal
Rua dom Silvério, 222 - 2' andar
Viçou
36570400
MG

Nosso amigo Carlos(Tubarão) recebeu este apelido
desde quando tinha seus 15 anos, pois àquela época já
era um tarado sexual. Constata-se, certa vez, que na sala
de aula do colégio su professor paguntou a uma aluna
que bicho ela gostaria de sa, ela rspondeu: uma
seria. Então ela mais que depressa falou que queria ser
um tubarão, só para comê-la rodinha.
Sempre indiscreto(taarado), nunca deixou de olha pam
as meninas que passavam por ele(reparaando o
bumbum), depois fazia o comentário pra gente.
Certa vez, saiu apressado da sala de aula e entrou no
banheiro üemuluno, ele disse que foi opr engano, será?!
Mas, apesar de tudo, ele era um dos mais CDF's da
turma, estudava sempre com antecêdencia para as provas
e fazia resumos, e nós, seus amigos malandros, tirávamos
xerox pam estudar na última hora.

Que tudo que role daqui
BENEFICIO".

para dente nla 'UM

Felicidades

Por Adson e Eduardo. Amigos U, Alê e Yuri
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Eliane Aparecida Léo
(Pimentiiüa) 29/1 1
Engetüaria Florestal
Rua Nelson S. Molha, 58
São José dos Campos
12237-730

(0123 )312-S07
Eliane Pimentinha
Depois que ela chegou, a entomologia florestal e o curso
não foram mais os mesmos. Todos perguntaram: quem é
aquela íuivinha, cheia de sardas, com sotaque paulista,
que enchia o saco dos pro6usores? Era Eliane
ençrenquinha, a natureza entomológica. Depois que ela
se casou com o Lu, Passou anos e anos aprendendo a
cozinhar, mas sua intenção não era aganar o mandão
pela boca e, sim, o seu pequeno lande "Lavrador,
Ãqcua'. E daí -. uma vida inteira de chás naturais, a
inesquecível "ramequinha", bolos, iogurtes, doces, etc.
Ultimamente. tenta desenvolver um inseticida à base de
própolis e jojoba. Aula à noite, nem pensar! E as
novelas? Não poderia faltar aqui a declaração do
mandão apaixonado: "Já são anos de convivência,
amores e rumorn com alguém que não pode faltar em
nenhuma ocasião. Sempre organizada e prestativa, às
vezes nervosa naqueles dias ... de prova! Original,
natural, fiindamental, ela é Engenheira Florestal que
faltava em minha vida!"
Obs.: Sua maior neura é paa com os furadores de fila.
'Cuidados! Esgotos".
Felicidades dos amigos
Lu, Alê (Pirua), íris, Yuri e Lu

SP

Daria Pimenta de Oliveira
(Pituca) 28/12 .
Engenharia Florestal
Rua Jogo José Amújo, 84/304
Viçosa
36570400
MG

Dyalma Greório de Lama
(Djjéime, Desalmas, Baiana) 1 3/09
Engenharia Florestal
Rua Eng' Santos Pereira, l l l
Senhor do Bon6un
48970-000

(07S)841-2334 (vizinha)
Nascido na "Term do Bom Começo', que posteHomiente
se transformou na padroeira da Bahia - Senhor do
Boníim - este baiano, depois de curtir a vida doidamente,
resolveu tomar séria decisão: largar a vida mansa de
garras, camavais, "micaretas" e encarar o "vestiba''
Consciente do que pretendia, após um ano de dedicação
exclusiva em cursinhos, foi aprovado em dois dos três
vestibulares prestados, a UFV foi a escolhida.
Exímio comedor de Carinha, jabá, cuscuz e rapadura, tão
logo acabou o suprÍinento dnsas iguarias(vindas da
Bahia, é claro), a saudade bateu forte, mas, para seu
alívio, pintou a primeira greve de sua vida acadêmica
(89), e o retomo feliz à tema dos coqueirais aconteceu.
Reclamações contra a sua pessoa é o que não faltam,
como as do tipo: "Nunca tem tempo suficiente para os
amigos; sempre esta correndo; no almoço, acaba de
comer e já sai voando sem espiar ninguém, etc. Mas,
apesar de tudo, é um baiana porreta, de cuja prnença
todos gostam, quando ele permite"(B&bara).
'Oxente, ele tá indo embora! Vixe, já tamos sentido
saudades'

MG

Eduardo Frestas Costa
(Boca) 12/12
Engenharia Florestal
Rua Bemardes Filho, 251
Viçosa
36570400
MG
(031)891-1369
Nosso amigo Eduardo, vulgo "Boca", sempre üoi
enrolado, sempre deixava as coisas para a última hora e
dificilmente ia às aulas, muito menos às reuniões dos
gupos de trabalho. Sem nunca ter estudado ousas
línguas ou medicina, possuía uma caligafia que nem ele
mesmo às vezes entendia, parecendo ser letra de médico
ou estar escrevendo outro idioma.
Dono de uma imensa sorveteria(só o estacionamento) na
cidade universitária, colocou o nome em um sorvete de
taça da sua adorável bilha(Carolina) e em outro do seu
jeito de s«: "Castão".
Chegado num futebol, num cervejinha(Pinga) e num
churrasco, sempre íàzia bestas paiticularn, mas nunca
convidava os amigos.
Por Adson e Carlos.

Tudo começou na produção do Lanchão cultural. Pituça
sempre foi muito atava e contagiante nas suas atividades
culinárias. Não fosse sua culinária naturalista, todos os
reféns que subjugou aüavés do seu fogão seriam hoje
obesos e escravos de seus poderes de engenharia.
Assim foi que os pratos da Casinha do AIEa e do Galpão
rewberam seu üeiti:ço. quem diria que Pituca não fazia
Nutrição? Pasmem senhores ela se 6omtou em
Engenharia Florestal baças a Deus que com uma visão
Kológica e acadêmica, nos garante que será bem mais
que uma mera plantadora de eucaliptos.
Suas autenticidade e responsabilidade pennitiram-lhe
que durante o tempo em que trabalhou no Restaurante
Natural Alfa encarnasse os seus ideais. E por falar em
alÊ& lembramos de festa na roça, de forro e de Pituca
dançando e contagiando ... Alega alegria üêsteira! Pituca
Caz bem a qualquer um e vai deixar saudades àqueles que
a conheceram. Boa sorte, mamãs Pituca l !!



José Cardos Loss Júnior
(Alemão, Bubão, Júnior, Big Star,
Stdper, Porco Branco) 16/05
Engenharia Florestal
Rua Pedra Epchim, 701/21,
Centro
Colatina
29700400

(027)7224905
Justamente! Afinal Marilândia não é tudo! Vindo das
temas quentes do norte capixaba, esse indivíduo branco
chegou a Viçosa depois de estagiar em várias escolas
agotécnicas daquele estado. O motivo, segundo os
diretores, seria a indisciplina, mas alemão, depois de ser
considerado bagunceiro, Fomlou-se bem e apareceu em
Viçosa. Pela idos de 1987, surgiu esta peça alpina,
lande e "nuca chata' que jamais admitiu ter. Sua lande
paixão na ela. Calma! Era banca e literalmente líquida,
a famosa agumdente de cana. Motoqueiro aldaz, bebeu

40 Km não mata ninguém -- Tira a mão de mim! O
excelente beberrão, Juninho Bill, bebia, bebia muito e
vivia desfalcado de dinheiro por isso apelava pam os
cheques dos amigos -. e nunca "depositava na segunda',
e tinha de venda todos seus imóveis para pagar suas
cachaçadas -. até entregava seus documentos no bar,
alegando que iria pagar na segunda. Celta vez, cantando
para uma palmeira. quis bater no dono do bar: "Tim a
mão de mim" 1l ! Armador exímio de batuque e maestro
sem diapasão -. quando o vizinho veio reclamar do
barulho. saiu uma Base do seu silêncio dizendo: --
Gostei de sua atuação l Com seu amigo etnno, Hélio
Bagunça's, nunca concordou com a proibição de que
carro não podia passar no calçadão principal da cidade.
Mas burlão Foi surpreendido pelos mesmos guardinhas
que já haviam estado em sua república "naquela mesma
noite" e os levaram para explicações, a que ele retrucou

"Não quero isso pam mim não! Sou um cara novo
ainda" Em suas noites, principalmente nos finais de
semana, aos empurrões, sondagens e silêncios
(psiuuuu!!!), amassava mula brava e olhava o céu
notumo estrelado de baniga pam cima. O agito era
fundamental pam Burlão -. ele cativou muitas amizades,
que se tomamm inesquecíveis e de exüema importância
pra todos nós.
Valeu Burlão! Sucesso e milhões de felicidades!

ES
&

Gilbeíto Alves de Mirando
Meu 22/1 1
Engenharia Florestal
Av. Govemador Magalhães Pinto, 5500
Divinópolis
35500400
MG

Giancarlo Villa
(Gian, Gordo) 08/07
Engenharia Florestal
Balneário Shangri-lá
Caixa Postal 558
Paranaguá
83203-970

(041)«6-9283
Longe das babaquices de onde, quando veio e pra onde
vai -.bosta, cada a inspiração? Se perdeu num 6og
qualqu«, num passado não muito distante ou, quem
sabe. numa casa de desabafo, com torrada a tiracolo,
saudando locuções que por toda a vida o guiará: "Amor
gátis só de mãe, aqui é pago'
Em companhia de amigoa "Nom grata", fazendo dívidas
em tema.s distantes, de confesso em confesso até chegar
à Nova Era, a de Aquarius? Não a da baixaria mesmo.
De rabicó em rabicó, húúú. O Piauí enchia a bola ... olha
a massagem11 !
Fez escola com companheiros de casa, passou de rodapé
de banheiro até o lustra cabeçote e toda fauna homo, bi e
trissexual de Viçosa. De toda essa salada só sobrou a
moreofagia, mal inerente a todo menino que passou pelas
'aulas" da tinas do COLUNA.
Depois de tanta merda, ele se regeneíou(acredite se
quiser) e descobriu o caminho de lpatinga-Tá pra
dente! Esse menino vai longe!... Valeu, Cosinha

PR

O "Meu", de origem Divinopolitana, veio para Viçosa
cursar Engenharia Agrícola, mm no meio do caminho
pegou um atalho para a "Floresta". Passando a "Pica-
Pau", chegou aa sa chamado de "Cara-de-Pau", mas na
realidade é um "Cara Legal".
Na sua origem tmnscendental, saiu da Pastoral da
Juventude e caiu no MCU(Movimento de Cristãos
Universitários). Com sua prática excepcional, integrou-se
no Movimento Estudantil, onde conseguiu comprovar
que, além de bom na prática "igeleira", também o é na
prática política
Passando por cima de pau, pedra e camamdas, a contra
gosto da esposa(Helaine),, por quem sempre 6oi
apaixonado, o "Meu" conseguiu desempenhar, com
penpiçácia, sua função de diretor do DCE. Sua atuação
sempre 6oi marcada por ser excessivamente ponderado.
Como não podia deixar de ser um bom cristão, só
deixava de passar a mão na cabeça dos adversários
quando a coisa realmente não tinha mais jeito. Em tal
situação, o "Meu se enchia de coragem e adotava o
lema: "Vou matar pam não mora«'
Este rapaz de bom-sàiso e de fala tranquila sempre trazia
um pouco de cotúotto quando tudo parecia perdido.
Alguns considaam o "Meu" um boca lande mas a
lande maioria sabe que grande mesmo é o seu coração.
O "Meu" conseguiu uma grande vitória: chegar no final
com a "Minha" (Helaine).

lsabel Cristina Alvares
(Bel, Mana lsabel, Margarida,
llhama) 19/04
Engenharia Florestal
Rua Aristóteles Caldeira, 5 1 8,
Barroca
Belo Horizonte
30480-000
MLJ
(031 )33+8121
Bel, a burguesinha de BH, famosa por si só... dizem as
más línguas que aterrisou em Viçosa, ninguém sabe
quando, por que ou como.
De sensibilidade suepreendente, é capaz de derramar
copiosas lágrimas por um motivo banal e de matar inseto
sem dó, nem compaixão. E uma aluna exemplar(figura
de linguagem, é claro), não "funciona" sob pressão e nem
sem. SÓ há dúvida quanto a sua inteligência... se a usasse
para o bem, a humanidade estadia salvai llhama sempre
tem solução perfeita para todo problema, uma pena que
para os dela não funcionam. Está sempre pronta a presta
um favor a todos, principalmente se for em prol de uma
causa pecaminosa. Conseguiu bater o recorde da UFV
em quantidade de processos, sendo sempre vitoriosa,
devido ao seu lande carisma e beleza, é claro. No
último período acadêmico, assistiu a todas as aulas, üez
todos os trabalhos, cumpriu todas as obrigações
acadêmicas e sociais, antes jades do que nunca!
Inesquecível, hconhndível e amada por todos. Se quiser
localiza-la, basta paguntar no I' bar da esquina.
Ass: Fãs ardorosa.
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Lécio José Diniz Campos
(lameiro, Galego, Mestru) 1 7/0 1
Engenharia Florestal
Rua Comendador Antõnio alvez, 1 5 1 2/1 01

Pedro Leopoldo
36600400

(031»61 -1083
Mais conhecido com CARNEIRO, envolveu-se em
dezenas de episódios interessantes, dos quais citaremos
apenas alguns: ainda na CEDAM, foi pego no alaga
pescando na psicultura e acabou condenado a duas
semanas de trabalho forçados; conseguiu, por acidente,
provocar um curto circuito no prédio principal que até
que tivaam de paralisar as aulas; 6ez o reÊeitórÍo parar
por tu jogado todos os bife em um tanque com água;
conquistou o coração de um maranhense; quase moveu
afogado em uma árdua competição de natação, em que
competiu consigo mesmo; adoraaa sair com wu amigo
KLTE, oportunidades em que sempre alTumava
confissões dignas de manchete.
Passou no vestibular e entrou na UFV. E logo conseguiu
üechaar uma prova de química sem tê-la. deito. Mas sua
habilidade em fintos de peixe não parou, as lgoas da
UFV que o digam.
Quando está na UFV é o maior "coceba", só Falta levar a
cama com ele para onde vai, ainda mais agora que está
se 6omtando! Mas quando chegaa em casa a coisa muda,
o Sr. Lulas que o diga.
Ocasionalmente, dá um de paquerador. Aconteceu
recentemente em um simpósio em BH, quando
despedaçou o coração de uma garçonete.
Mas sua gaande paixão em Viçosa sempre foi, e sempre
será, "Femandinha não decide". Durante cinco anos,
infelizmente não 6oi possível concretizar essa paixão.
Com ou sem Femandinha, sua presença ficará para
sempre marcada naquelas pessoas que, durante esse
tempo, tiveram contato com ele, e agora Ihe desejam que
em sua vida, de modo geral, o sucesso seja pleno.

MG

Kildaire de Lama Brandão
(Sapato, Xuxu, Pescocinho de Mel) 09/02
Engenharia Florestal
Rua quinta Barbeiro,30
Manhumirim
36970-000
MG
(033)341 -1516
Em 1986 entrava pam Universidade o jovem Kildaire.
Rapaz em que em sua tetra natal em líder escolar, CDF,
xodó da família, amigo dos amigos, relativamente
tímido. bem relacionado e "cem vícios". No camaval é
irreconhecível, fira o disco e solta a canga. Vascaíno e
cruzeirense, gosta de uma pelada e logo, logo se
transformou no camisa 9 da LUVE, após ser lançado no
time do Alojamento Novo pelo Valentim. Este, como
técnico, ao ver seu duque joga não se aguenta no banco
e gritava: ''feira o meu Kildaire"l
Na vida amorosa, iniciou-se com a "Cum". De férias no
litoral capixaba encontrou, da tema do rei Roberto
Cartas, dois amores, por coincidência filhas dos mesmos
progenitores: primeiro a mais velha, depois a mais nova.
Através da amizade dos amigos, caiu na realidade e hoje
é flamenguista e atleticano de coração. ConveHeu-se a
tempo.
Xuxu, agradecemos a Deus pela convivência com você
estamos torcendo pelo seu sucesso.
Marcos, Ailton, Mauro Vidal e seus amigos do "1921".

Marmelo Moleira da Costa
(Gordo, Monstro, Juninho,
Bebezão

e Zaré!) 22/1 1
Engenharia Florestal
Rua Major Vieira , 242 / 202 - Centro
Cataguases
36770-000

(032»21-1351
Vindo de Escola Agrícola e mais um ano de Exército
perdido, fez um mês de Equipe, passou no Vestibular e
6oi morar no 2032 por seis meses. No começo não se
contentava com apenas um bandejão e comia dois com
repeteco, depois ia nadar. Nesse tempo já morava no
20 1 1, onde teve uma turma baiana e unida como irmãos.
Foi expulso da festa da doninha, pois brigou com a Tida
na mesa de sinuca e bebeu água fresca da Nana - PÕ, que
marcaçãol E Paola: Na cozinha não é lugar de monstro!
Não bebendo era sério, só travava . Gosta de platéia. No
'Estação Viçosa', com seu inseparável amigo(moitinha),
vulgo Tadeu, assistiu Gugu, vulgo Hemerson, com
Farinha, deu show 9: 1(3a. Nico Lopes). Teve início de
carreira artística em sua terra natal onde $oi eleito em l o.
lugara em um festival. Proseguiu em Viçosa, em parceria
com seu amigo de curso Batata, vulgo Ademar ...filme
queimado. ABassor de lavadeira, colocou Flávio,
calouro bolha, para dormir na bibliotea após ameaça-lo
de abuso ... Bateu recorde de um restaurante em
l.nndrina, viagem do E.D.AA, comendo só 1800
gamas. Por fim, conseguiu uma bolsa de Iniciação
Científica que deu até para comprar uma condução
(fosca). Felicidades a você e a nossa tutmal

MG

Marco Aurélio Yaz ima
(Tomate, Negão, Nakagima, Neguinho, Preto) 2 1/12 ;
Engenharia Florestal
Rua Capote Valente, 1443
São Paulo
05409

(01 1 »24045
Marco Aurélio, quem é? Tomate, Ah! Quando caloiro
era todo folgado, só vivia do basquetinho, que demora
para chegar à escola. E o bonze, negro? Calma, tomate,
fala devagar, escreve um bilhetinhos Amigão da
geladeira.. Grande Surucucu. Vendedor da Billy Blue.
Famoso pela pichação: "tomate escroto'. Chegou a
motora XI. segura o meninos
E o básquete continua! Eis que bica conhecendo a
senhorita Priscilla, que mudou o rumo de sua vida. O
quê, o tomate estudando? Adora tomar duas cervejas
acompanhado de uma porção de Kibe. E o Roupinal,
lande lanche! Adora fazer strip- tease para a moçada da
República. Rapaz sempre contente, com sua risadinha de
pilantra. Possui grande amizade em Viçosa. E a alagria
da moçada nas bestas.
Tomate, e o documento do Japonês? Vai Chegar?
Eis que chega a nova motora 3S0 -.(Você vai ganhar o
quê pelo dia de hoje? Bicho de pé.)
Nos estudos, empenhou-« e virou um Pica-Pau. E o
básquete continuai ! !

SP

Roque
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Vnõnica Folly Guadagnini
(Verocão, Bmõnica, Neurõnica,
Verrâ, Veronete Melanias) 24/10
Engenharia Florestal
Estrada de São (ieraldo
São Gnaldo
Nova Friburgo
28600

20G9696
Em 1986 chega a Viçosa, a ilustre SargentonTenente-
Coronel Cara-de-Pau, Verõniu Folly Guadagnini, nossa
atual candidata à Ministra da Economia. Cano grade e
destemida militante, absorveu de tal Fonna o tmbalho
que somente em 88 atingiu seu principaal objetivo: obter
um porte legal de MOTOSERRA e, por isto, se dedicou
ao curso de Engenharia Florestal. Tentando oolocn a
cidade em ordem, pendurou no peito a estria de XERIFE
e saiu assim, an corajosa busca aos bandidos mais
cobiçados da áru; traficantes paraaguaios, guloseimas
cariocas, peões, boiadeiros, etc...
No entanto, sempre generosa, dividiu com sua grande
amiga seu gato alticano, também contribuindo lpam o
movimento Anta-Apartheid em Viçosa.
Sempre solucionou os mais eniWticos problemaas
financeiros da população do Santa Clam, atual Silvio
Romeu, resumindo todos os laboriosos aíàzeres num
simples DEIXA COMIGOI Anualmente, partilha e co-
administm, com seu grande amor, um apmzível Country
Club na Manchester mineira(JF), Verânica, seus amigos
Ihe desçam muito sucesso, e se não deixe la canga
coma sua minhoca!

RJ

Paulo César Valente
(Cosinha, Mike, Cabelinho,
Canarinho, PC) 01/04
Engenharia Florestal
Sítio Violeim
ViÇou
36570400
MG
(031)891-2921
Não vai dm para começar esta biografia com o velho
chavão: 'Quando chegou a Viçosa -.', porque este
mocreófilo já estava por aqui.
'Cosinha nativos populis', o melhor borguete da praça,
taí pra proas que o PC não é onipresente, só que na
versão Viçosa é baixinho e cabeludo, Paulo César não é
Farias, mas üez e fará. Mais valente que o santo
gueneiro, encarava os dragões como adversários de
hkbol.
Como bom ambientalista, era contra as queimadas,
embora tenha feito algumas!
Ele é coqueiro, parece com Mike Jager, mas não é dos
Rolling Stones.
Na Ilha da Fantasia, só se via o Taxi dizendo: "Olha o
avião 1 1 Não !. é o Cesinha na sua turuninha azul!
Numa de suas viagens ao litoral, conheceu o ninja
afncano, e seu barco nunca ficava à deriva, pois tinha
seu hidrojato movido a enagia alcoólica.
Sem queimar a máquina, a gente acredita que esse cara
vai longe ... Se não houver um buteco no meio do
caminho.

Osman Games de Arado Filho 06/09
Engenharia florestal
Vila Cónego Jogo Pio
São Domingos do Prata
35995-000
MU
(03 1)8S7-1378
O neurótico Osman aposta em Viçosa em 89, depois de
três anos em Florestal. onde acostumado com moleza
mas o bicho a pega, e ele virou um bitolado.
Conquistou uma vaga no alojamento e os cabelos
começaram a cair ... e Osman cada vez mais metido a
psicólogo. UÜ rapaz cheio de problemas, querendo
analisar os problemas dos outros.
Devorador de comida alheia, vivia a andar pelos quartos
à procura de qualquer coisa que pudesse comer.
Risonho por natureza, quando não tinha nada de que rir,
ele mesmo fazia graça.
Osmaníaco, cansado de alojamento, mudou-se para a
cidade, dizendo que era pra morar com uma galera mais
'cabeça". Não deu cedo, e ele retomou depois.
De humor inconstante, meio encrenqueiro, sempre
amimava confusão, envolvendo-se em conflitos.
Praticava esporte um dia da semana e bebia e fumava o
resto. Estuprador de calouros, acolhia-os para depois
"maltrata-los". De personalidade controveRida e muito
fresco, parou de comer no Restaurante Universitário,
passou a 6reqtientar a pensão de D. Fizica. Era sedutor de
lavadeiras, tratando-as com muita intimidade, o que
sempre temlinava em confusão. Uma de suas maiores
felicidades foi conseguir uma bolsa de pesquisa com seu
colega baiano Luciano Jeüerson, gente boa.

Renato Bonifácio Gomos
(Tchu Tchu, Rebogâ) 18/10
Engenharia Florestal
R. Mariana Patim, 156
lpanema
36950400
MG

E quando menos se esperava veio um rapazinho de
lpanema querendo ser doutor. Ele andava impecável:
camisa de seda, um tênis etiquetado de "língua" enorme,
simplesmente um show.
De repente, acostumou-se conosco e, ao entrar eni casa,
quase quebrava a porta na hora de üechá-la, pois andava
sempre apressado. fazia tudo correndo para sobrar mais
temo para suas namoradas. Afinal o rapazinho era um
'pecado". Na hora de tomar banho, o tempo era
interminável. ficava 10. 20, 30 a 50 minutos debaixo do
chuveiro, fazendo o quê não sabemos ... achamos que era
lavando o seu grande volume de cabelo. Após o banho,
ele usava um desodorante breca no quarto e logo
sentíamos o odor na casa inteira. Eram 1 2 baforadas. seis
de um lado e seis do outro. SÓ Deus sabe o que
aguentamos. Mas uma coisa ele aprendeu a fazer nestes
cinco anos: cozinhar. Fazia um anoz sem sal e um angu
empelotado. SÓ não morreu de fome, porque nesta cidade
há muitas padarias.
Uma coisa não podemos negar, o rapazinho é bom de
serviço e de fácil convivência, por isso consegui virar
doutor. Foram cinco anos de boa convivência em
república. Nunca houve briga entre nós, estávamos
semprejuntos, mas cada um na sua.
Valeu Dr. Renato. Seja sempre assim.
Seus colegas e amigos da República.

&



JOSÉ MOURA ALVES NOGUEIRA
(zé)
28/02

Natural de Raul Soares, uma pequena cidade mheim
onde passou toda a sua inGancia. É como ele mesmo diz:
'0 melhor lugar para cultor a inBancia".
Aos 17 anos saiu de casa à procura de novas

descobertas e experiências. Conheceu. e morou em
cidades mineiras e sulistas. Dentre as quais Belo
Horizonte, Blumenau e Florianópolis. Soube usu&uir dos
prazeres e oportunidades que a vida Ihe proporcionou. E
como regessou para Minas fixando residência em Viçosa
juntamente com a família. Escolheu o curso de letras
porque pretende atuar em seguida na área de
comunicação e publicidade. E cá pra nós, criatividade e
vanguardismo é o que não Faltam em suas idéias.
Pessoa bem conhecida na cidade pelo seu jeito

extrovertido e cativante. Dentro da sala de aula era o tipo
de aluno que o professor não esquece "inteligente" e
'polêmico". Também nunca deixava a peteca cair, pra ser
mais exato, o bom astml é seu anjo da guarda. Vivia
mandando bilhetinho em inglês prof amigos(-.).
Como virava todas as noites acordado, odiava, ta aulas

pela manhã. Ficou famoso por fazer muitas matérias em
conflito. Mas, conseguiul
Não saía da piscina(natação). O seu lema aa: "copo

são. mente sã".
Zé, aqui vai o nosso recado: Todos os momentos coram

ótimos, sentiremos saudades, principalmente das aulas ,
dos barzinhos, das 6êstas, dos "Rock's".
Be Happy Friend.

ELIZABETH GOMES ALVARENGA
(Anjinho, Cachinhos Dourados,
Rainha Elizabeth, Betinha)
08/09

Anjos existem ? Sinceramente eu achava que não, até
que vi um. Absolutamente sei que não, desde que conheci
aquela que se íàzia passar por Anjo: olhos azuis, cabelos
louros cacheadinhos, faces rosadas-. Quem não conhece
compra, paga caro e depois nem o PROCON aceita
reclamação !

As aparências enganam "; mas não completamente, ou
melhor, algumas surpresas são agadabilíssimas !
Betinha nos deu muitos e bons exemplos de uma garota
corte , trabalhadora e, acima de tudo, que não foge da
luta e nunca esquece seu lema: " A gente pode ESTAR
triste, mas, na vadade, a gente é feliz ". Algumas
batalhas não tiveram êxito completo, como, por exemplo.
as contra os "quilinhos extras". Mas desistir jamais !
(Nem mesmo de ter um número ainda não estimado de
filhinhos, todos com carinha de anjo, e uma casa cheia de
plantinhu, pois elas se dão muito bem às mãos da Cada
angelical que consegue até ressuscitar aquelas que já
estão pra lá de murchas e depois sempre recebem elogios:
'Que linda ! l I").
Os mocinhos ? "Ah, nem !11" Sela que ela é de açúcar?

Muitos foram os que se encantaram e os que a
encantaram . Um problema com eles é a dificuldade em
continuar encantados depois de vê-la acordar de manhã
com a cara amaçada e o cabelinho todo assanhado, sem
contar às crises de espirro que vira e mexem aparecem..
Mas com certeza eles resistirão! E quem manter o
encantamento, encantado estaá para o resto de vida e de
sorte será "aquele homem lindoll!" de vida dela. Mas
enquanto a situação não se dente, sempres vem a dúvida:
'Será que vou ficar para tina?'' Claro que vai, ou melhor,
com 1 4 sobrinhos ela já é tina.
Pois é, irmãzinha, valeu demais, que nunca te falte um
'colo" pra sentar e disposição pra lutar sempre e lutar
bem pela sua felicidade. Abraços !

LICENCIADOS EM LETjiAS

CARLOS ROBERTO MASSONI
(Beta, Betão)
16/09

Uüeviana. Se o prosseguimento desta vida acadêmica dar-
se-á num mestrado ou não ninguém sabe. "0 que su4
poesia não soube /diálogos súbitos em prosa coube /
acima da média /um passo da mídia / sob que tédio /
achou a saída: se vai!" Parabéns ! Bis ! Bravo ! Amém!
C'EST FINI.Roberto Massoni de científico não tinha nada, metido a

jomalista, teatrólogo, diretor e atar, escreveu vários
contos(Prêmio Maurício Xavier/1992). Sua chegada em
Viçosa foi um anebatamento generalizado, onde vários
gupos de trouxas, metidos a atores, caíram nas lábias do
consagrado autor e desembestaram a montar suas.peças.
O gupo mais iludido foi a CIA PHILODRAMATICA
TERTÜLIAS AO VENTO, que pensa existir até hoje
baseado em "Gambiarras" e ''Falácias", seu método
oficial era IR e VIR, VIR e IR Não se sabe ao cena
quantas vezes esse fenómeno ocorreu mas a técnica üoi se
apeúeiçoando a cada casa que alugava e desalugava,
matrículas e desmatrículas, festas de chegadas e inúmeras
despedidas na Rodoviária. Dinamicidade e criatividade
existiam, hoje ülcou o sono e os sonhos que o inspiraram
a escrever suas peças como se fossem obras dos "Orixás".
'URUKAS ACIDENTAE" botou o Centro de Vivências
em 1985. "AS FILHAS DE PIRANDELO" üoi um
sucesso. Mas arrasou mesmo üoi com a "CANTORA
CARECA" em 1987, tHunfal. Bato com tantos esforços
conseguiu concluir o curso com duas peças de sua
autoria, sendo extreadas no último semestre de sua vida

Endereço:
Rua Dr. José Norberto Vaz de Mello, 689
Viçosa - 36570 - 000 - MG
(031) 891 - 3860

Endereço:
Rua Carlos José Angelo Berti, LE 1057 - V. Tupiry
Praia Grande - 1 1719 - 1 10 - SP

q

Endereço:
Rua Visconde do Rio Branco, 451
Pitangui - 35650 - 000 - MG
(037) 271 - 2055
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MARLI DE BIQUEIRA
(Mwli Luzia, Marlizinha)
1 1/05

RONIVALDO BRAZ DA SILVA
(Roni)
19/12

SUELY MARCA DA SILVA
(Sussu, Su)
12/05

Que pequeninha!! O seu tamanho e seu jeitinho de sm
segurem até pensamentos no diminutivo, e até mesmo o
nome Marlizinha. Mas, na verdade, ela é uma "Pequena
Grande Mulher" e. como diz o ditado. '' Tamanho não é
documento l É a prova
No inicio do curso ninguém imaginava que esta

baixinha seria uma brilhante aluna e amiga sempre
pronta a ajuda( os colegas agradecem de coração viu,
Marli Lucra !? ).
E tão gaciosa que prece uma menina sempre com os
dentinhos" à mostra, esses "dentinhos" são sempre bem

cuidados senão o terrível e cor-de-rosa "Monstro da
Cárie" não a deixa doma em paz, embora ela já tenha
apelado até em denuncia-lo "Domingão do Faustão"-
acredite se quisa ! E para domtir em paz, em último caso
ela sempre diz pausadamente e em bom tom: "então boa
noite gente 1"- este é irreversível ! ll

Devido ao seu aílorante extinto matemal 6oi eleita a
mãe do quarto 1 1 13, mesmo assim não desistiu de ter os
seus 1, 2, 3, 4, S, -. filhos com o amado Jhoanes+, pois
fomlam um perfeito casal e para eles é tudo ou nada ?
Tudo 1 1 ! É por ele, ela sempre abandonou suas filhos do
11 13 nos feriados e Hino de semana prolongados. SÓ o
que a segurou aqui por 4 anos foi a vocação pelo curso e
profissão, eis uma amostra de sua chegada de uma aula (
suba de giz da cabeça aos pés) - "dar aula é lindo! Ser
pro6essom é lindo 1" As vezes ainda completa - "eu sou
tão feliz !

Felicidades, sucesso, que você seja mãe, professora e,
principalmente, feliz-. Sempre l

'- Quem conhece a Marli conhece também o Jhoanes.

RENATA DE FÁTIMA GONÇALVES
(Rê, Renatinha)
15/05

Individualista, solitário, animador... cansado do mundo,
ele tem medo de "saltos mortais". Se atira pouco.
Baiana, belo, astuto... quase filho único. Do mundo.

Sensível, bleE& sensível, alerta.. amante da arte, das belas
artes, de Deus, do pulso, do pulo humano, do céu aberto,
da terá funda, água para todos e tudo que há. Ama as
Horas as pedras e o homem. Ele ama a alma e a cara ele
ama o corpo que suporta a alma, a alma que alimenta o
corpo, a vida, o espírito vero.
Ele come quase bem e come muito e quase tudo.
Cigarros - falta de apetite; álcool, ... , ... - careta.
A música - quantos sons produz-se? Ele não sabe.

Falai, canta, gritar, gunhir, urrar, rugir, balia,
cacarejar, latir, ladrar, ganir... banir o mal e o bem que
convem .
Ele é tempaamental e está sempre sorrindo. Você

precisa ver! Adora dormir. Trabalha muito dorme
pouco.

Adora bicicleta(não polui, exercita e é económico).
Ele é ansioso e inquieto, ansioso e bondoso, ansioso e

preguiçoso, enlaçado e ansioso. Singular.

Nasceu em meio a tanto mimo, na década de 70, a que
mais tarde receberia o troféu de manhosa, dengosa,
simpática Sussu

SÚ chegou aqui em 90, toda reatada, caseira, não
pensava sequ« em namorar, paquemr, mas... Não durou
muito para se rebelar, começou a se encanta pelos
baixinhos, que formaram um verdadeiro fà clube da SÚ.
O seu "dingo" preferido é o "gente estou sabendo'

Sua presença sempre foi marcante no 1221, quase não a
encontrávamos, devido a sua dinamicidade; quer dizer,
não parava quieta, só a víamos abrindo e fechando a

Sempre gostou das dites, ah! e que artes!! Heünl11
Sussu, foi bom conhece e conviver can você,

dndamos-lhe muita felicidades e sucesso em sua vida
profissional, e amorosa também.
Sentiremos saudades sua.
Não nos esqueça, tá gostamos muito de você! l !

Nd.i22i,i222,i224

Os narcisos incomodam por seu comportamento
narcisista e não por sua beleza. Fale-se pelo que
encanta...

Dlü«ente de tudo que já vimos, é muito inteligente, está
à dente dos preceitos morais, o que faz com que pareça
'maluquinha".
Buscando a peúeição em tudo o que faz, esta sempre

correndo abas dos "A", que notavelmente marcam seu
curriculum.

Especialista em "questionar conhecimento assentado",
deixa todos à sua volta "eirados" com sua filosofias.
Carinhosa, agradável e muito amiga, esta gamta, a

quem dedicamos, muito carinho, com certeza fará Cara à
vida de todos que a conheciam.

Endereço:
Rua José Mastins da Silva, 1 15
Florestal - 35692 - 000 - MG

(031) 66S - 1258

Endereço:
Av. Nilton Campos, 3.700
Guanhões - 39740 - 000 - MG
(033) 421 - 1928

S
Endereço:
Rua Santana, 2 12 - Centro
Viçosa - 36570 - 000 - MG
(031) 899 - 2400 (trabalho)

Endereço:
Rua Ezequiel Fraga, 1 16
Florestal - 35692 - 000- MG
(03 1) 665 - 1306



ANDREIA LUIZA GONZAGA PERES
(Perua)
09/08

vivia para os estudo e para o namom, mas após sete anos
ela resolveu encarar sua v«dadeim personalidade
disüibuir o seu tempo a todos que aparweram pela
Rente, começando por um caloiro paulista. Segundo ela,
aprendeu a curtir às "boas" coisa da vida. E dá-lhe Eêstas,

e

Andreia, vulgo 'Perua", antes de ser garota séria,garota séria, só

porte:s e papeis mísemveis que
machucadas, ressacas 6manceim e

Ihe rendeu pemas
'morais'. Se fosse

LICENCIADA EM MATEMÁTICA chamada paa uma nunião (bebedeira), sempn dizia:
"trago um lido daquelazinha lá de Cayun'. Graças
aquelazinha muitas aulas ruam deixadas pan depois;
depois da !wMça. é ébano !
Montada nia sua possante, que

taítaruBiinha deàazul, Üvi8
unpossivets e causas perüidüs, noivos e amtgaaos que o

'scapavam'

pagara
parecia

digam. Amoin e cauns que sempre Ihe
pelos dedos ou aam bandos par doses de Rum
Vodcas. m8s nuiKa desigiu. Sua base pnfêrida 'Se nio
twe 6un1 feliz impar qn anal ainda nlo dngou'.
Espaanm qK sw final juiz talha diegRdo, gúiiün
Beijos e podes aer, você vai deixar e saüir muitae p'de' an, você vai deixar

Rua Capitão Joio Magia, S l
Qyud MG
CEP: 36.S60.000



+

CÉLIA JESUS DOS SANTOS
(Céce, Florestal, Celinha)
14/09ANDRÉIA MARINA SILVA SANTANNA

(Déia, Deinha, Dedéia)
18/09 'Ouça que coisa mais linda, mais cheia e Faça, é a doce

neguinha que vem e que passa..." Assim é a nossa Célia,
belo-horizontina de nascimento e florestalense de
coração. Garota "enrolada", mais parece um foguetinho,
pois está sempre envolvida an tudo: compromissos
acadêmicos, movimento estudantil e o querido Prometo de
Alfabetização de Adultos. Mesmo atarefada,conseguiu
conhecer um "boy". Dedica-se a tudo e a todos ao mesmo
tempo, por isso é diâcil encontra-la. Muito mais do que
uma alma gêmea ou seria... sandália gêmea? Com a
partida desta crioula faceira âcará um grande vazio nas
Gostas dos gríngos(africanos), em que mostrava, com seu
requebrado, o que é que a crioula tem(de sobra,
inclusive). Cantorias em Rente ao velho só em Alar
maior, ou será menor?

Que invdal Não precisou queimar sua massa encefálica
estudando, pois tinha o privilégio de tira ótimos
con«itos. Temos certeza de que ela vai ta sucesso na
vida 'profissional'.

'Francamente", nêga! Sem você não tem por que! !!
Sucessosl ! !

Em 1991 recebe a UFV mais uma habitante daquela
cidade de um nome sugestivo: Ervália. Os encargos
acadêmicos não contribuem para que mudasse o ritmo
de vida não-sedentário que levava antes. O trajeto de
30 km que separam Viçosa de "Erva city" nunca 6oi
um desafio, mesmo sendo deito de carona. Sua imagem
associada à de alguém sempre sorridente, alegre,
descoritraida e, muitas vezes, calma. Calma, mas
muito preocupada com "assiduidade", tanto que nas
suas raras aparições às aulas não esquecia de reforçar
o pedido: "-- Ai gente, assinem pra mim". Teme
radical escolha de suas amizades; apreciadora do mar
e do "mato".

Não hesitava em planear viagens pelo Nordeste.
Viagens que nuncas chegaram a ser concluidu, por
falta de grada e adeptos com disponibilidade para
pegar carona. O jeito era se contentar, muitas vezes,
com o solzinho do litoral capixaba. Com uma série de
coisas pma fazer ao mesmo tempo e sem tempo para
quase nada, mesmo assim não abria mão de sa
sacoleira, dos constantes refiigios na casa da mana
(pilar longo), das badalações notumas junto aos
amigos. Costumava dizer que bebias socialmente, mas
quase sempre se empolgava e "entomava lera". Estas e
outras badalações custavam-lhe uma série de
desculpas pus taras ao estágio.

Déia, desejamos a você muitos sucessos.
Sentiremos saudade da sua presença marcante nas

6as feiras à noite. no PVA
FELICIDADES.....E JUDO!

LICENCIADOS EM PEDAGOGIA

ENDEREÇO: Rua Para de Minas, 30
CIDADE: Florestal
CEP: 35.692-000 ESTADO: MG
TEL: (031) 665 1289+ ALESSANDRA SAMARTINE SOUZA

(u)
04/10

Em 199 1, ingressa na UFV, uma garota tímida vinda
de Texas.
Muito estudiosa e inteligente, com toda calma se

revelou excelente aluna, mesmo saindo mais cedo
todos os dias para não perder o trem. E sempre meiga,
compreensiva, prestativa, humana, grande amiga e
sonhadora.
Ultimamente andava mais assanhadinha. Seus olhos

brilhavam quando algum gato interessava.
Alessandra. você vai deixar saudades.
Felicidades e muito sucesso, pois você merece.

ENDEREÇO: Fazenda do Casca
Zona Rural
CIDADE: Ervália
CEP: 36.555-000 ESTADO: MG

ENDEREÇO: Praça Artur Bemardes, 110
CIDADE: Teixeiras
CEP: 36.580-000 ESTADO: MG



DIVANI FERREIRA DE SOUZA
(Diva, MÕ, Baianinha, Fessâm.)
03©9

CLÉLIA QUINTÃO MOREIRA FONTES
(Cheinha)
06/10

Das margens do lande Rio São Francisco, surge
aquela que seda a décima e última bilha de Dona
Baiana e Seu Geíaldo.
Menina faceira, que com seu sorriso e encanto,

superou trancos e barrancos por aí adora.
Até que 1990 chegou à UFV. para cursa letras,

artes, marotices, mudou de idéia... seu negócio era ser
Pedagoga. No intento as saudades do "Velho Chibo'
tomaram-na uma caroneira de mão cheia. Nestas idas
e vindas, não resistiu ao chance de um também
caroneiro perdido por aqui: Ailton(MÕ). Decidiu-se:
Viçosa é meu lugar, eu fico.
E ficou para sa turista no PVA Em sua raríssimas

passagens pelas salas de aula, estava sempre
procurando alguém para dizer a ele sua velha base:
Aqui, você assina chamada pra mim?
Mas a sobe favorece o espírito preparado, e o

resultado de tantas aulas enforcadas estamos vendo
agora.
Ela está pronta para alçar altos "vôos" em busca de

sua lenda pessoal.
Diva, sucessos pra você, sempre. Sentiremos

saudades.
Januária (Noite de Minas)

ELISABETE C. ROBERTO
(BW)
21 /09 ENNIA DEBORA PASSOS BRAGA

(Debinha, Neguinha, Dominó, Preta com Pinta de
Branca)
29/12

AÍ, Clelinha, nem a doença impediu de ingressar da
UFV, hem?! Faia Vestibular doente no Hospital da
UFV e passar só mesmo pra üeías... me dê a receita.
Aos 4 de março de 199 1, chega Cielinha à UFV para

seu primeiro dia de aula. Eufórica e ansiosa, com sua
pasta preta na mão acompanhada das três
mosqueteiras inseparáveis, mal sabendo dos obstáculos
gigantescos que tinha que transpor.

Foram noites de sono e finais de semana trocados
pelos livros, sem contar as enxaquecas que não a
deixaram em paz.
Queria ser peúeita em tudo que fazia e, coitado do

proüusor que não fosse justo em avalia-la! Era aquela
choradeira. Os ouvidos da gente chegavam a doer.
Mas, enfim, "quem não chora não mama"... uma
qualidade que poucos têm.
Num percurso de aproximadamente de 43.000 km,

pacorridos entre Porto Firme e Viçosa, chega ela à
rega final "inteirinha".

Apesar do pouco tempo, mesmo assim consegiu
dividí-lo entre a Camélia e a Universidade, o trabalho e
a casa, Venceu, e com sucnso.

Valeu o sacrifício. Já é uma üormadal
Parabéns colega!

Com carinho,
Nycéia e Nair.

Em 91, por erro do computador, surge em Viçosa
uma morena sorridente e simpática, vindo da pequena
e pacata cidade de Paula Cândido.
Por onde passava, estava sempre alega e cheia de

risos e, com simpatia e simplicidade, conquistou a
todos.

Nos estudos só sucesso... no seu coração só uma
nlgura tem previlégio: "JESUS".
Com espíHto de decisão e firmeza demonstrava estar

sempre segura de si e, também por isso, atraia muitas
pessoas para seu círculo de amizade, pessoas estas a
quem deve as assinatura nas chamadas, uma vez que
sempre chegava atrasadérrima às aulas.
Bote, felicidades! E que, apesar da distância, você

continue sendo essa pessoa amiga e companheira.
SUCESSOS!

Da beira do São Francisco, "das palafitas" para os lagos
da UFV, nos idos de 91 aportou nesta cidade uma
neguinha, morena, faceira, cheia de trejeito e encantos.
Alguém poderia definir esta menina? Impossível. Um

misto de meiguice, Caceirice e teimosia.
No início, a distância de casa üez com que esta morena

horrorízasse. Era um tal de pa-pum pra lá, um tal de pa-
pum pra çá e muita fumaça, ficou amiga da "branquinha'
e, para mehoru só um banho âio no 6mal da noite.
Bademou muito, tomou todas, paquerou todos, esmdou
'demais'. trabalhou com Banco e 6ez de tudo um tanto,
que acabou ficam(k) "Lelé".
Quem diriam Nêga, agora está se 6omiando. Que penal

6oi-se tão rápido o tempo. Mas deixa pam trás bons e
diveúidos momentos, além de grandes amigos. Adoramos
você!

ENDEREÇO: Praça Dr. Censo Machado, 132
CIDADE: Paula Cândido
CEP: 36.544-000 ESTADO: MG

ENDEREÇO: Rua Treze, 245
Bairro Levianópolis
CIDADE: Januária
CEP: 39.480-000 ESTADO: MG

ENDEREÇO: Rua Josias Careniro, 221
CIDADE: Buritizeiro
CEP:39.280-000 ESTADO: MG
TEL:(038) 741 226S

ENDEREÇO: Av. Dezoito de Agosto, 335
CIDADE: Ponto Firme
CEP: 36.676-000 ESTADO: MG
TEL: (031) 893 1206



+ MARIA CÊLIA ROZADO
(Varinha)

Õ
Mana Célia Rozado - Essa pessoa não cursou conosco

Pedagogia. E Vaniiúa?(este nome tem outra história).
Ah! essa sim, caminhou conosco na sala de aula, nos
conedorn do PVA, no CEE e no DCE.
Varinha. Ubaporanguense, mineira, veio para Viçosa na

cantando, e
LÚCIA DE FÁTIMA PARVA FERREIRA

(l.u)
09/01

adolescência,

corações'. Festa.
encantando 'arrasando

jamais deixou de üeqüentar. Chuva, vento e poeira
também não impediam Vaninha de motocar pela noite,

Isto é o que ela não perdia, buteco MARIA DO CARMO FERREIRA RODRIGUES
(Ducado)
21/10

Em 1989, Lúcia resolve recomeçar seus estudos,
visando apeúeiçóar-se cada vez mais na sua tarefa de
educadora. No corre- corre diário, os estudos sempre
Foram uma de suas preocupações.
Na hora do aperto, o lazer cedia lugar a livros,

apostilas e cabemos. Muitas vezn, dispensou a cerveja
do final de semana para estudar.
De personalidade sincera e Goste, Lúcia não se deixa

intimidar pelas dificuldades da vida. Contando com
seu marido e maior amigo Francisco, sempre deu um
jeitinho de conciliar as funções de esposa, estudante e
mãe de dois lindos rapazes - Fabrício e Jogo Paulo -
mostrando que realmente gosta de desafios.
Parabéns, Lúcia! Que essa vitória sda um estímulo

para uma série de outras que certamente serão uma
constante em sua vida, pois você mnwel

espera a madrugada e dar risadas pelas manhãs.
Conheça alguns de seus constantes ditos:

'Sou de Ubapomnga...Lá até já é cidade.
Nascida em uma fazenda próxima a Pauta Cândido,

Ducamio chega à UFV em 1991. E responsável,
supereducada e caprichosa. Durante os primeiros anos
de estudo não sai da sala antes da professora e sempre
entregava trabalhos muito aquém da data marcada.
Em razão de seu aspecto senhoril e muito elegante,

confundidahi

quebm moeu e máquina de xerox.-'
'Apaixonei de novo-. quando digo que meu coração é
vagabundo.

tem três ruas,

A minha mãe, quando chegou à peúeição, parou--" Isto
porque ela é a 17a filha.
Como toda caloura, conheceu e se deslumbrou com a

UFV, sabendo de tudo e de todos da gradução e pós(cada
'Boião").
Varinha é assim: cheia de landes idéias e ideais e, por

isso mesmo, alimenta a esperança, que é o modo de
reinventar o amanhã, acreditando no hoje da vida.- Gosta

música, praia, camaval, buteco... Sempre bem

varias

Ducaímo, estranha no início, depois se tomou grande
lembranças de

universitária
vezes com professora MARIA DO CARMO GONÇALVES

(Camlinha)

amiga e companheinan Levarei boas
você. Valeu!

Garota aperta, prestou o Vestibular em 199 1 e logo de
cara na UFV ingessou.
Desde pequena tina;a o dom de ser grande pedagogo,

pois reunia criançinhas e uma esmolinha üomlava.
Sempre üoi persistente, muito compreensiva, sorridente e

lande amiga.
Aluna estudiosa e muito aplicada, deixava sempre um

tempinho para o namorado.
Com muito brilho, chegou agora à formatura.
Que a vida continue a Ihe dm motivos para sorrir.
Sucesso e muitas 6elicidadesl

(..)uem dtnaheun?!
Mil beijos e muito sucesso.

de música, praia, camaval,
acompanhada é claros
Conduzir criança é sua sina, mas gente grande é o seu

ENDEREÇO:Rua Monsenhor Lisboa, 28 1
CIDADE: Pauta Cândido
CEP: 36.S44-000 ESTADO: MG
TEL: (031) 537 1231ENDEREÇO: Praça Jogo

Clélia Bemardes
CIDADE: Viçosa
CEP: 36.570-000 ESTADO: MG
TEL: (031) 891 1330

da Costa Dias, 40/31
prazer.
Vaninha você vai deixar saudades!! l

ENDEREÇO: Rua Vinícius de Morais, 372
Baixo de Fátima
CIDADE: Viçosa
CEP: 36.570-000
TEL: (03 1) 89 1 S206

& ESTADO: MG
ENDEREÇO: Rua Eurico Marangom, 181
CIDADE: Viçosa
CEP: 36.570-000 ESTADO: MG



MÁRCIA FERNANDES QUINTÃO
(Marcinha CalambauD

A impressão que tivemos quando essa garota entrou
na sala de aula foi que aa um tanto "podes crer", com
aquele rabinho no cabelo e a mania de cruzar as
pemas na cadeira. Ficou provado, porém, que não era
nada disso.
Oriunda de Presidente Bemardes, digo, Calambau, a

primeira coisa que disse na sala de aula foi que na sua
cidade tinha a melhor pinga da região.
Muito inteligente e inquieta, questionava sem parar

e. às vezes, até desentendia com os professores para
serem mais claros. Quase trocou pescoções com um
deles.
Cara-de-pau como ninguém, nunca se acabava em

fazei piquetes ou aparecer com o ''livro de ouro" no
Departamento, decidida a arrecadar grama para ir a
congressos. Como diria Dona Didi, parece "tutu de
pagode'' - está em todas.
Às vezes cansada pelo serviço, renova-se quando

recebia um certo telefonema, que a fazia rir à toa. Bem
sabemos qual era a Fonte de tanta alegria.
Temos plena certeza de que a responsabilidade e a

competência dessa Calambalense Chão ela ir longe,
nunca se ao comodismo e, sim adorando uma prática
educativa bastante dinâmica.
Todo o sucesso do mundo é o que Ihe desçamos,

Marcinha!

MARIA DO DESTERRO MARTINS BANDEIRA
(Téa)
31 /07

DARIA GLORIA V. DE B. VIDIGAL
30/05

Nasceu em Porto Firme, mas é viçosense de coração.
Quando Téa nasceu seus pais ficaram olhando aquela

bonequinha corada e nem acreditaram que eía gente.
Uma coisinha miuda e tão üof& tão quieta que papal e
mamãs tinham, de vez em quando, para certificar se
ela estava viva. E de tanto preoucuparem com esse
Calo a menina 6oi crescendo e ficando cada vez mais
esperta, e isso levou a !utn por sua sobrevivência
muito cedo.
Téa, cheia de irmãos e responsabilidade, começou

cedo a üabalhar para se manter nos estudos, e daí
surgiu em sua vida uma "Bandeira" que não muita
'bandeira", mas que foi logo pisgado pelo "rostinho
corado'' da Praça Silviano Brandão.E nossa menina
Téa não se levar por caminhos deslumbrantes, ela
conquistou o Bandeira, casou, teve alhos e não mudou
nada.

SÓ tem um detalhe:
E super-mãe, dentro de casa e dentro da escola, pois

só se ref«e a seus como "meus meninos", a ponto de
H colegas perguntarem: - Quais? Os de casa ou da
escola? E seu coração de ouro responde sempre:
todos,pois os considero meus filhos também.
Téa é tão coradinha, que ao olha-la temos a

impressão de que está com febre. Mais vemlelha Rica
quando vai apresentar um trabalho em classe. Fica
vermelha e agitada, dando a impressão de que não
conseguirá falar nada, mas aí é que esta o engano.
Quando começa a falar a vergonha passa e ela fala
tanto que precisa tocar a campainha para se calar.
As qualidades da Téa são muitas e enumera-las fica

difícil, mas gostaríamos de ressalta, algumas :
É Ksponsável, amiga, não cuida da vida dos outros e

está pronta para tudo de que se precisar dela.
A garota é fogo: faz tudo tão certinho, que vem uma

pergunta na nossa mente: como é que não
contaminamos a Téa com nossas maluquices? E como
diz um velho ditado: "o que é bom nasce deito e não
muda nunca".

Guamlá -janeiro de 1991.
Glória esta cuHindo uma praia tranqtlila com seus

três filhos. Que sossegos De repente toca o telefone:
trem...trem...trem... veio a bombas Mana da Glória
passou no Vestibular. Que alegrias
Volta Glória correndo para sua tema, deixando a

tranquilidade da praia. Eram os probelmas de
estudante que começavam a surgir.
Primeira preocupação: como chegar à UFV todos os

dias morando em Porto Firme.?
Juntamente com sua colegas, deu um jeitinho.

Resolveram comprar um carro em sociedade. Quanto
sufoco para liquidar a dívida. Ah! se não fosse o
mandão l
Mas lá vão as quatro, todos os dias, enâentando sol,

chuva. noite. medos... No início, matar aula nem
pensar. No final do curso isso era questão de
oportunidade, qualquer pretexto era um bom motivo.
Nem por isso, deixou de ser dedicada, séria,
responsável e "caxiona". Seu currículo só tem A e B;
um C por acidente(graças a competência da
professora).
Seu cademo era perfeito, o mais organizado da

tumba. Glória na a peúeição em pessoa.
Não 6oi fácil dividir o tempo entre a família, o

trabalho como professora, e casa e os estudos. Enâtm,
Glória venceu! E venceu com grande êxito.
Parabéns, amiga!

Adoramos você! Nycéia e Naif.

MARIA IMACULADAFONTES SARAIVA
(Mmuladinha, Maca)
03/12

Maculadinha, devido ao seu aspecto minúsculo, frágil e
todo meigo.
Esta miniatura saiu de Podo Firme feito gente lande e

cheia de sonhos e detemlinação, vindo ingressa na UFV
em 1991.
No início do curso, querendo provar que em adulta,

resolveu alojar-se na universidade, porém a saudade
Calou mais alto, obrigando-a regessar para as "asas'
protetoras da íàmília.
Os anos se passaram rapidamente e a estatura dele

pennaneceu a mesma, mas esta pequenina é a certeza e a
ratificação de que é nos menores bascos que encontram
os melhores perfiimes.

Sucessos ! l ! !
Adoramos você.

Beth e Célia.

ENDEREÇO: Rua Siqueim Afonso, 5
CIDADE: Calambau
CEP: 36.475-000 ESTADO: MG

ENDEREÇO: Av. Dezoito de Agosto, 276
CIDADE: Porto Firme CEP: 36.576-000
ESTADO: MG
TEL: (03 1) 893 1226

ENDEREÇO: Av. Dezoito de Agosto, 279
CIDADE: Porto Fimle
CEP: 36,576-000 ESTADO: MG
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MARhIA DE CASTRA SOUZA
1 1/12

NA]R DAS DORES V. GONÇALVES
(Doninha)
18/08

MARILANGE SANTANA PINTO COELHO
Boa espora
Boa mãe
Boa amiga
Boa estudante
Boazuda.

Pm conseguir concluir o curso com bom êxito, houve
dias an que precisava ficar 17 horas fora de casa. E o
marido? Confiame de que ela estava "estudando"... o pior
é que estava mesmo!
Ao término das últimas aulas, quem se aniscasse a

pegar sua carola alé o centro aa habituado(pra não
diz« (brigado) a ouvir os "trocentos " casos sobre suas
llluuKxas sectetárlas:

Chunasco de anoz

Êejjão bem passado
quiabo com frango...

E inútnaos sacnlégio por que uma !29ê mãe pra pagar o
preço de se enveredar por um curso superior.
O mais unpressionante aam a simpatia e a amizade

com que tmtava a todos.
Madli«

Macha, MARLENE FERNANDES ESTEVES
(Fundão, Baixinha)
12n8Expansiva, amiga e sobre tudo inquieta. E de seu

costume participar da aula e pro6enr outra(sda de que
assunto 6or), em conversa paralela.
Se existisse no curso a matéria retórica, ela seria

monitom, pois tem o dom da embromação. E poir é
que convence.
Sua principal característica: ser uma edema criança...

mas não Ihe tomem o pirulito! Vira uma fera quando
fica nervosa. Por Calar em pirolito, pra ela toda hora é
hora de recreio... Biscoitinhos, iogurte, lutas em geral,
porém insiste em diz« que está de deita.

Entrou solteira no curso e agir% sai casada,
considera-se a primeira dama da cidade. E enrolada,
mas eficiente em todos os aspectos, quer dize, em
quase tolos, visto que perdemos a conta de quantas
vezes procuramos pela chave de sua moto, a qual
encontmvamos na ignição ou na mochila já antes
Procurada.
Já é profissional retomada na cidade e região,

imagine agora canegando o diploma da UFV... é só
sucesso sem dúvida!

Que suíbco,heim Dorinha! O maratona dificill Até que
en6tm "quase" chegou à neta amai sã e salva.
De Vinte Alqueires, passando por Porto Firme e

Hmalizabdo na UFV, foi uma caminhada longa, di6cil e
cheia de obstáculos até chegar ao topo de sua vida de
estudante. Apesar das grandes baneims surgidas no seu
caminho, você venceu l Venceu graças ao seu esforço, à
sua persevaança, à sua vontade, ao seu coleguismo e,
acima de tudo, Baças à sua solidariedade.
Ê amiga, não foi fácil! O tempo era ínâuno para dividir

entre tantas pessoas e tuefu. São o marido, as três filhas,
os alunos, a casa, os irmãos, os pais, a escola e a
universidade, os estudos. Ahl esqueci-me dos problemas
que consumiam-lhe tempo. E como l
Mas, enüun, da-primeira matrícula à compra do carrinho

para nossas viagais(que aperto para paga-lo,heim?!) os
quis de semana "perdidos" entre lidos, apostilas e papéis-
mil até chegar a esta etapa que se 6mda foi muito 6osEato
e energia consumidos.

Mas valeu a pena! E o preço do sucesso.
Beijos,

Nycéia.

Com cara de cigana e cabelo cada dia de um jeito,
parece um mosquito elétrico de tão ágil que é. Sempre
impaciente, taz todas as tarefas com rapidez. Não era
raro vê-la dentro da sala assistindo a uma aula e
fazendo atividades de outra disciplina. Com isso,
conseguia cumprir, no meio tempo, suas obrigações,
apesar de trabalhar dois horários seguidos.
Animada por natureza, sempre encontrava tempo

para outros eventos, além de contagiar a todos com o
seu pique. Também, não é de se assustar, visto que
pertence à comunidade de São José do "Triunfa" ou,
melhor dizendo. "FUNDAO".
Não fossem as ditas estatísticas, poderemos dizer que

concluiria o curso sorrindo. Mas aquela prova $oi um
buá só. né Marlene?
Baixinha, muito sucesso, mesmo! Felicidades.

Sucessos sanpre.
ENDEREÇO: São José do Triunfo
CIDADE: Viçosa
CEP: 36.570-000 ESTADO: MG
TEL: (031)ENDEREÇO: Rua Antânio Camelo Lelis, 100

CIDADE: Viçosa
CEP:36.570-000 ESTADO: MG

ENDEREÇO: Rua Fuad Cheque, 80/302
Bemardes CIDADE: Viçosa
CEP: 36.570-000 ESTADO: MG
TEL: (031) 891 2610

Clélia ENDEREÇO: Trav. Joaquim Custódia, 188
CIDADE: Porto Finne
CEP: 36.576-000 ESTADO: MG
TEL:(031) 893 1207
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VILMA APARECIDA BASTOU
(Dindinha)
21 /01

NYCÉIA PÃES SANTANA SOBREIRA
07/01

ROSENÉIA CAMPOS SILVA
(Neinha, Índia e Néia)
24/08

SELMA DE FÁTIMA PACHECO
(Magrela, Social)
17/10

Quando essa matreira de sorriso fácil, olhar esperto e
sonhados despontou na perereça city, ninguém podia
supor que um dia viesse a ser pedagoga. Mas a
'Dindinha" querida e atenciosa com as lindas sobrüüas
um dia conseguiul Após passar longos períodos de 6êstas
em festa nos finais de semana viçosense,
quandodestroçava os corações dos mais desavisados com
seu olhar "sutil", nossa paqueradeira assumiu sua postura
cultural(âlnalmente-.), colecionado alguns "As" na
carreira acadêmica e sentimental...

A Vilminha também tt)i capaz de uma noite no PVA, no
intervalo das aulas e entre uma paquera e outra, quase se
afogar num copo de chocolate( seu semblante misto de
desespero com asfixia e riso nunca srá esquecido).
Não dispensava jamais uma caroninha na volta pam

casa, oportunidade em que colocava as üo6ocas em dia
(horas e minutos) .
Agora, essa nossa amiga está atingindo um de seus

sonhos. Que este sonho atingido sda, pra você, um ma'co
importante para que outros sonhos maiores sejam
alcançados,pois, com essa sua perseverança, simpatia e
força de vontade, você, com certeza, encontrará a
felicidade que merece.
Um abraço sincero e felicidades-mil l

1991 ! Janeiro! Verão!
Eis que, diante de tanta luz e calor do verão, chega pelos

ares uma notícia quentíssima. Nycéia aprovada no
Vestibular!
E agora? Como estudar? Como se deslocar de Porto

Fimte a Viçosa? A conclusão foi rápida: economia e mais
bonomia e "compramm" um cano: chevete hatch, cinza
metálico, 82. E lá se vão aquelas quatro para a UFV.
Nycéia ao volante.
Diferente, atraente, expansiva.
Não deu outm: CDF númao l da tumba. E nunca

padeu esse seu lugar durante todo o curso. Sempre
disposta a ajudar, nunca negando "auxilio" às colegas.
Fim de cutsol
O que podanos dizer a você , Nycéia, é que valeu seu

apoio, seu alto astral, seu jeitinho de fazer os trabalhos,
seus cochilos nas horas de estudos e seus planos para o
futuro da fàmilia: filho, casa, tempero, pimenta .-. Tudo,
tudo valeu a pena e não vamos esquecer-lhe nunca.

Amamos você!
Glória, Naif e Célia.

Dizer de onde ela vçi- - u...-li, pois Fabião não existe
no mapa. Das profiindezas do sertão norte mineiro, surge
a meiga ''menina de lá", Néia.
Pedagoga por vocação, está disposta a enfrentar com

detemlinação quaisquer barreiras para conquistar seus
objetivos.
Quem não se lembra da calourinha que chorava pelos

cantos com saudade de tudo e de todos? Porém, sua vida
se tramformou através do trabalho na creche da UFV,
dos projetos de pesquisa de alfabetização de crianças e
adultos e das paquerinhas platónicas. Tomou-se
participante dedicada dos trabalhos cristãos,
principalmente do ministério infantil. Sua meta é servir
Jesus Cristo com sinceridade e amor, com toda sua força

Rosenéia, misto de rosa, de Índia, menina de olhar
Faceira e apoquentada, ou como ela mama é - NÉIA
Certamente, esse pedacinho de cravo e canela vai deixar
saudades por aqui.

Deus abençoe.
Seus amigos.

Eis que em 17 de outubro nasce em Viçosa a
caçulinha de Mauro e Elza. Toda dengosa e muito
quieta, quase não deu trabalho aos pais quando era
criança
E uma pessoa esforçada. Nos seus anos de

universidade viveu no corre-corre entre os trabalhos e
o estudo, sempre à procura do príncipe encantado, que
até hoje não apareceu.
Está se formando em Pedagogia, porém seu lande

sonho é ser advogada. Imagine Selma advogadas
Mas se é seu sonho, Selma, vá à luta você merece.

Realmente ela é uma pessoa muito amiga e sincera,
pronta para ajuda ou aconselhar suas amigas quando
é solicitada.
No começo só estudos, depois começwam os "rolos'

e o coração começou a falar mais corte. Sempre
surgiram-lhe novas amizades, pois é simpática e
comunicativa.
Sua passagem pela UFV foi muito gatinicante, pois

6ez amizades com várias pessoas de diluentes
regiões... "é a conquista de novos amigos que nos faz
crescer como pessoa
Apesar de formar em Pedagogia, trabalha em ramo

diümente, é secretária executiva de uma empresa de
construção civil, daí seu apelido: "Social".
Selma você pode ser "MAGRELA" e "SOCIAL",

mas gostamos muito de você.
Desejamos que se realize como pessoa e

profissionalmete e que DEUS a ilumine.

ENDEREÇO; Rua Dom Silvério, 355
CIDADE: Porto Firme
CEP: 36.576-000 ESTADO: MG
TEL: (03 1) 893 1228

ENDEREÇO: Av. Marechal Eurico Ciaspar Dutra, 92
CIDADE: Januária
CEP: 39.480-000 ESTADO: MG

ENDEREÇO: Rua Alvará Gouveia, 627
CIDADE: Viçosa
CEP: 36.570-000 ESTADO: MG
TEL: (031) 891 3012

Õ

ENDEREÇO: Av. Mana de Castra Dilva, 40
do Sol
CIDADE: Viçosa
CEP: 36.570-000 ESTADO: MG
TEL: (031) 891 3900

Vale
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VIVIANE SCHAPER
(vi, viü)

lojinha, misNra de mineim,
especial. Nascida em Teó6ilo Otoni, mudou-se para
Teixeira de Frestas e veio para Viçosa para se tomar a
'PEDAG(X}A MAIS AMADA DO MUNDO", para
escovar dentinhos e recuperar sua orgulhosa
identidade mineira. Mas não pensem que não hadou
nada dos baianos, pois, apesar de sempre discreta, nunca
deixou de dar umas reboladinhas quando ouvia umas
lambadinhas.

Pob é, Vi! Esse seu jeitinho de menina crescida, sempre

vi Vivi, Viviane, não importa. O que conta é que essa
baiana e alemã, é super

dando vida a ebichos, plantas e desenhos
tratando todo mundo com muito carinho, a gente nunca

e nome

vai esquecer.
Apesar de termos de aguentar seus choramingou, sempre

diÉ«ente pam comerrwlamando por não ter algo

.portanto, estamos aí
tartaruga, para que
"Baby".
Nós do 1 1 5

sabemos que a no
e desejamos que 94 sda uma

curtir você bastante,

alojamento tem

possamos

ü./.« «e.«-
ENDEREÇO: Rua Bela Vista, 555
São Lourenço
CIDADE: Teixeira de Frestas
CEP: 45.995 ESTADO: BA
TEL: (073) 291 3643
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ALEXANDRE T. DA SILVA DE ALMEIDA
(Tomo; Tio Alex; "Ex"; Psitacídeo; Alex, o Grande)
Medicina Veterinária
18/10
Rua José Linhares, 14/408-Leblon
Rio de Janeiro
22430-220 RJ
(021) 2S9-2860

AMÉLIA CRISTINA MENDES DE MAGALHÃES
(Amelinha, Mulher de Verdade)
Medicina Veterinária
21 /08
Bosque Acamari, 61
Viçosa
36570-000 MG
(03 1) 891-3938

Saído das praias do Rio, com seu maia paulistano e
chinelinho carioca, veio convicto de "desunida" , para
Viçosa.
Empolgado por ter sido confilndido com proüasor, logo

tomou-se monitor de Anatomia, sendo encontrado no
HOV em aulas de monitoria para pobres calouros,
coagidos pelo seu jeito de doação e fisionomia tirânica
(mas nem tanto!). Não se contestando com esta pequena
participação, tratou de conseguir uma bolsa de iniciação
científica.
Sua necrofilia logo cedeu lugar à paixão por animais

silvestres, o que o 6ez refiigiar-se por l ano nas "matas''
de Santa Tereza(ES). Durante este período, apaixonou-
se por um saque de 300 gamas, com o qual teve um
profiindo" relacionamento que deixou saudades.
Em sua passagem pelo Zoo de Sorocaba, deixou

algumas pessoas apaixonadas, sem falar nas
macaquinhas. Adaptou-se rapidinho ao cargo de
veterinário.(Dr. Alex, o Grande), onde "mandou e
desmandou" nas indefesas estagiárias, só devolvendo o
cargo, quando o verdadeiro vetednádo retomou.
De volta às atividades estudantis, na Esmolinha do Prof

Bandeira, dividiu seu tempo entre psitacídeos, corridas,
futebol e comercialização de geléia real, associado às
atividades de "cafetão" de abelhas, para tirar uma
daninha exma, enquanto espera o dia de receber seu
'canudo'
Sucesso Alexandre, muito sucesso para você e toda a

sua fauna silvestre que, com certeza, estará muito bem
protegida em suas mãos.

Todos esperavam que quem conseguiu o I'
lugar do Vestibular de Veterinária fosse uma "FUAFA
DESENGONÇADA", mas então surgiu Amelinha, a
princesinha do DVT. Com seu jeito amigo conquistou o
coração de docente e discentes, porém , só cedeu às
tentações de cariocas e baianos. Não conseguiu fiam
muito tempo sem namorado. Morando no Acamari, sua
casa sempre foi refúgio de colegas que lá chegavam
levemente alterados, e com sua simpatia de sempre,
nunca honorizava com estes, mesmo quando
frequentavam suas festas de embalo. Aluna sempre
aplicada e empenhada nas atividades do DVT, trabalhou
árduas horas sob intensa conte de radiação UV e quase se
trans6omlou em uma mutante ET, causando lande
rebuliço no DVT(limou). Com certeza vai deixar muitas
saudades, não só para a galga "MAD VET" , mas para
todos da veterinária. Não se esqueça de nós, Amelinha,
que gostamos muito de você.

MÉDICOS VETERINÁRIOS

ADRIANA ELISA CAMBAlJVA DO NASCIMENTO
(Ort Dry, "Gi", Lili, Cacho)
Medicina Veterinária
09/06
Rua Castão Delgado, 259
Alto de Pinheiros
São Paulo
05465-010 SP
(01 1) 261-7294

do seu "CORAZON". Dri tem histórias que são "over
hated", mas para a alegria da morada a gente abre
excessão. Como naquela Naco topes, quando ela fez
questão de dividir tudo com uma amiga, inclusive o
mesmo cara. Sem contar a hora que ela passou mal e deu
como desculpa "eu engasguei". Mas o porte decisivo na
sua vida aconteceu no Prometo Asa Branca. Dri tinha
tomado "n cervejas" com "n amigos" e descobriu que seu
coração era latino. Você vai deixar muita saudade, Dri.
Sucesso l

Veio prá Viçosa em 1988, deixando em São Paulo um
coração apaixonado
Fazendo méritos ao seu título de "caloura",

expenmelltou um "feno" em Biolll, após o qual tentou
suicídio na garupa de uma vespa maluca. Mas valeu a
tentativa, já que na sua recuperação ganhou um pirolito
juiz forano", com o qual ficou enrolada por quatro
longos anos. A dor da poda a deixou meio de baixo-
astral por algum tempo, mas logo se recuperou e
descobriu" as noites de Viçosa com sua nova "tchumta

Ao mais alto estilo Marylin Monroe(pois diz que fala
inglês) deu show no Clube de Mulheres, no qual sempre
tinha um garçon para servir bebidas "on the rocks" e "on
the tables". Com seu jeito de "mulher fatal" despertou
várias paixões platónicas. Ai paulistas, mineiros, cariocas
e baianos. Com seu jeito meigo, foi chegando e, em razão
de suas amizades estmngeiras, alwmou um gongo que
agora parece que tomou conta do FUSCAO BRANCO e

102

4



CRISTINA DA SILVA MOREIRA
( Crês, Kiquinha, Crise, Crês-íris)
Medicina Veterinária

Rua Araucária, 1 34 - Jndim França
São Paulo
02338-010 SP
(01 1) 203 4047

b

a
Kiquinha, saída dos cominhos do Anglo de CAMPA

caiu acidentalmente em Viçosa, após descer por engan-
da "Sanitarius" pam beber água.
Com seu charminho e jeito marcante de ser com um

sorriso aberto característico, conquistou vários Gas:
aquele Score é maravilhoso!
Depois de anos de vacas gordas, patrocinado pro

docente da UFV, quando seu AP era empregando de
luxúria, vieram então os anos de vacas mapas e a
luxúria se foi, levando o reboco das paredes, deixando
apenas boas lembranças.
Em razão disso adquiriu o hábito salutar de banhos aios

no invemo, mas só no início, para tentar aumentar a
sensualidade, porém, posteriormente, acabou em águas
quentes. A este hábito adicionou-se o de consumir
quantidade consideráveis de Vinho do Poro, lá de trás
dos Montes.

Foi encontrada pro testemunhas variadas e idóneas em
atitudes suspeitas no famigerado Clube de Muleres,
praticando todos os ensinamentos contidos no leigo
Kama outra(seu livrinho de cabeceira).
Diz a lenda que ela será completamente feliz e realizada

quando entregar o coração a um pagodeiro do morro do
Salgueiro.
Hoje ela divide seu tempo entre cães dianéicos e

devaneios paulistas.
Próximo da fomiatura pode ser encontrada babando na

gola de sua psicóloga ou dentro de seu cano "Bacio'
passando na reta da UFV.
Esperamos que se resolva sexualmente e ula feliz,

cuidando de cães e gatos em sua clínica particular(Deus
protqa estes animaisl l !).

DJENANA MARGARITA CóRDOBA REINOSO.
Grin@, Baixitüa, Nana, Batatinha, SmurHetty,(borda
Medicina Veterinária

P.O. Box 1 7-0 1-4893/ c/o Conteleca/ Quito Equador
Quilo - Equador
(2) 370739 / 370023 / 3701 27

01/1

CARLOS ALBERTO BEARRO RODRIGUES
(Cupão, Bizano)
Medicina Veterinária
14/10
Rua Franlcisco Domelas, 234 - Domelas
Muriaé
36880400 MG
(032) 721-3762

DENISE DE ALVARÃES
(Deníue, Teníase, Denaise Popcom, Sombra)
Medicina Veterinária
08/02
Rua Hillário Machado, 50/ Vila Albeüina
São Paulo
02355-050 SP
(01 1) 203-9S68

Trouxe do Equador um estranho costume de endier o
rosto de maquiagem chamando a atenção da população
viçosense quando passava na sua "SmurHetty-móvel"
(sua bicicleta).
Após o pau em genética e largos rios de lágrimas, deu

uma virada na sua vida e "rapidíssimo" amimou
companhia... logicamente um gringo, qual ela enrolou
uns bons meses, tanto que ele decidiu voltar ao Paraguai.
E claro que esta não 6oi sua única paixão "importada', é
só paguntar à delegação boliviana da UFV(.- XI, X2 e
outros) e muitas outras nacionais.
Haja "juba- livre" para esta "gringuita" no clube de
mulheres, que, após tantas, saiu làzendo palpação nos
selvagens gatos que desfilaram aquela noite... se as
varandas falassem.
Na Naco Lopes 93, em vez de "trocar as bolas'

'confiindiu as bundas", beliscando indevidamente o
traseiro de um desconhecido que marchava pela avenida.

Essa baixinha sempre pareceu uma mãe... mas não quis
continuar só parecendo e 6oi à luta. No estágio na
fazenda Aychapicho(Equador) ela revelou uma
Margarita que ninguém conhecia e seu enomle coração
parece que não cabia mais no seu peito e agom está na
sua barriguinha. Cuidado com a explosão demográfica.

'Disculpinha, meninos'

Carioca de nascimento, mineiro de coração, Carlos
entrou na UFV para cursar Medicina Veterinária nos
idos de 1989, onde tomou-se um verdadeiro "cudiíêrrus
clássicus". Com o passar dos anos, Cartão, de espírito
altruísta resolveu aderir ao ©upo dos "coçadores", mas
quem foi rei não perde a majestade, ele soube unir o útil
ao agadável.
No momento só pensa em terminar o curso, para

retomar ao convívio da [àmília, em Muriaé, e voltar a
praticar seu esporte preüêrido, o vólei.
Muito comunicativo, sabe Caber amizade fadlmente.

Gosta muito de dançar, especialmente um "fonó" em
6estasjuninas perdidas em algum lugarejo.
Carlão não üez nenhum plano para o fiituro, quer

mesmo é curtir a vida com muita tranquilidade, amizade,
sombra e água fresca.
E o tipo do veterinário que gosta muito de uma vaca,

um porco, uma galinha... no espeto, bem acompanhados
com uma earoninha, vinagrete e... refngerante.

Tem um leve trauma de chança, pois costuma
confundir até hoje os exaustores da indústha de vaticínios
com as caixas acústicas..

Seus cademos foram muito requisitados pelo pessoal da
sua turma e chegaram mesmo à pretensão de toma-los
apostilas pam as outras tumias. Ninguém descobriu até
hoje o seu segedo de anotar talas as aulas usando duas
canetas de cores diferentes e já se havia pensado em Ihe
pagar uma comissão por página escrita, além do contrato
com as empresas xerocadora.s da cidade.
h4orando nas proximidades do cemitério, nunca

reclamou de sua vizinhança o que era compensado pelas
reclamações(não poucas) das matérias que fuja.

Denise, moça pacata, nascida e criada no mato de
campa, lá pelas bandas do Horto. Depois de ter
embarcado no primeiro "sanitarius" de sua vida, algo
mudou... Ainda menina, doente, iniciou um "aHair" com
Cadinhos gata. Acreditavam em casamento peúeito: lO
+ 10, mas, pelo seu lado veterinário, acabou dando com
os hunos n'água, e o pobre do animal foi tirado em J.F.
cidade "muavilhosa". Que saudadesl!
Certo dia foi parar em Sorocaba, depois de ter se

apaixonado por animais silvestres. Estagiando no Zoo,
encontrou uma fauna variada, nunca vista antes, além, é
claro, da sua inesquecível mestre: Margõ, a predileta. A
'sombra" voltou mais apimentada e saudosa do
inesquecível Luizão! Mas sua grande felicidade foi ter
descoberto um ser de sua espécie (Amostram glgli$
pppçgln9, por suas características extemas, à flor da
pele! Será que o último casal do gênero vai deixar a
espécie entrar em extinção? Ou voltará, após a
formatura, para a Mata Atlântica(seu habitat natural)
para intensa reprodução, deixando muitas saudades em
Viçosa Perereca

+



GILSON CRISTIANO SOUZA SALMASO
( Gilsão, Carcamano, Giltones, Gilson 11, Meus)
Medicina Veterinária
06/04
Rua dos Estudantes, 33/36, Centro
Americana
13470400 SP
(0194) 61 6349

KARIN MEYERFREUND
(Karinete, Kátia Flávia, K.uie,
Medicina Veterinária
19/09
Rua Baia, 80
Vila Velha
ES
269Ó969

'amancão)

EDS )N báASSATAKA YAMAKAWA
(Massa)
Medicina Veterinária
31/08
Rua gema Nega, 3 14 - Parque das Fontes
Trem embé
12120-000 SP
(0122) 72-1340

JOEL FONTES DE SOUZA
Joga, Baiano, Jirimum, Bidão
Medicina Veterinária
07/01
Av. Rui Barbosa, 704 - Graças
Recite
5201 1-100
Pemambuco

(081) 2224382

.ZZZZ..... Foi um início diríamos um tanto sonolento.
Onze e meia da manhã, banho tomado, pegava seu super-
raiban "Cobra" e rumava ao bandejão, encarar sua
primeira refeição. Nos fins-de-semana ele substituía seu
bandejjão por uma comidinha "nativa". Esporte apenas
notumo: sinuca, cerveja e, para finalizar, uma aeróbica
de baixo nível. Mas eis que o jovem foi presenteado com
uma Pack-up( a pampa que herdou de seus pis), e nunca
mais parou de fazer avião para a galera(mudança em
geral). Houve uma época que se recolheu, mas logo
voltou para a galga e desde então é encontrado nos mais
variados ambientes festivos. Aulas, de preferência á
tarde, ou sela, depois das 16 horas. Estudante exemplar,
estava sempre com os xerax do çademo em dia. Quando
indagado sobre o desempenho nas provas respondia
sempre: guardei! !! Amante das massas, pizzas, porpetas
da Mama, não dispensava uma boa mesa. Era integante
faminto dos almoços na casa do Francês, onde também
aprendeu a lesprar. Até que enâm, Carcamano!!! Tudo
bem amigo, isto não é mesmo um teste de velovidade e
sim de resistência. Quem quiser encontra-lo é só procurar
em Americana, onde pretende dedicar-se aos cavalos, a
sua especialidade, Halo-Silvar!!! Desejamos a você
muita sorte e $eliçidade. Abraços, seus amigos.

Kátia Flávia, ex-namorada, ex-bem-comportada, ex-cdC
ex-pura, ex-ingênua, chegou a Viçosa em 1988, e é hoje
uma das locomotivas da noite üçosense. Frequenta com
assiduidade o circuito "chia" da cidade: tem conta no
Leão, no Galpão, no Moleira e carteirinha de sapo para
t( ,dos os eventos.

menina üma e viajado, veio a ter em Virou
e'lperiências que marcam profiindamente. Ao chega
aqui, só pensava em estudar e tomar todynho com broa
nos ãns-de-semana e achava a fauna viçosense típica
(biubudos, cabeludos e malucos) e um tanto exótim.
Elxpansiva e sorridente, Katinha é muito simpática, mas

não vale a pena experimentar pisar no seu calo, pois você
vat ouvir coisas desagadáveis-.
Os romances em Viçosa Saram poucos, porém

marcantes, alguns com direito a repeteco dando origem a
um namoro confortável.
Atualmente livre, feliz e desimpedida manda avisar q:ie

está disponível pam um relmionamento prohnüo,
sincero. maduro e sem intaesses económicos.

Karin, de«Íamos a você boa sorte e feliz caçada.

Edson Massataka Yamakawa, o lande Massa da
Veterinária. Jogador viciado e inveterado de futebol e
sinuca. Para ele uma "loirinha" é sempre bem-vinda, em
ambos os sentidos. Curto um bom sonzinho e um
churr;tsquinho
Sono leve, difícil de pegar no sono e ainda mais difícil

ou quase impossível é fazê-lo levantar pam o "breakfast"
no "Bandeco".
Nasceu em Suzano como o rei do pimentão, mas era

liso como quiabo e arrumava sempre um jeito de escapar
do üabalho, para brincar, assistir televisão ou estudar.
Estudar uma pinóia, porque na escola era um capeta,
quebrados de janelas, matador de aula.
Foi para Taubaté, onde resolveu etudar pois prestaria

vestibular (88). Acabou vindo pna Viçosa (89). Ao
chegar na rodoviária, sentiu um impacto e queria voltar
de qualquerjeito, mas, como a maioria, acabou ficando
No início, bebeu todas, Carreou, paquaou a mulherada,
mas hoje, sempre cuidadoso nos estudos, limita-se ao
curso e, logicamente, às mulheres.

Viçosa üoi para mim uma surpresa. Posso chamar de
presente de Deus. Talvez alguns achem estranho esta
base, mas posso lhes garantir que é a pura verdade.
Cheguei a Viçosa no segundo semestre de 1988, no

qual 6u a segunda parte do terceiro ano cientíâco. Lá
encontrei o Sérvio Sampaio e o Carlos, dois bons amigos
com os quais convivi até a formatura. Entrei na UFV em
1989. Ainda calouro lembro-me que em uma das aulas
de anatomia quis partir logo para a cirurgia. Fui capaz de
colocar o bisturi no bolso do jaleca com a ponta voltada
pam cima e o resultado foi uma bela "enâncada" no
braço, cuja cicatriz do corte e dos pontos tenho até hoje.
São tantas as histórias e as lembranças.
Conheci muita gente boa, cujos nomes gostaria de citar

um por um, mas infelismente não posso Quero agadner
especialmente aos meus irmãos em Cristo por todo o
carinho e o apoio que me deram. Devo citar também,
como grande amigo que foi. o nome do Carlos Marcos,
cuja vida üoi ceifada tão cedo.
Agradeço também aos amigos do 48 e aos meus pais,
pela lande força que sempre me deram. Valeu!

'Lança o teu fardo sobre o senhor, e ele te susterá;
nunca pemnitirá que o justo sela abalado." S 1 55:22

Õ

104



Luz ARTnUR CAUARGO JUNQunRA
( Luty, Lutty Frutty, Coringa Nipónico, Dr.
Vulcãozinho)
Medicina Veterinária
09/ 12
Rua General Osório, 1647, 3' andar
Campinas
130 1 3-000 SP

(0192) 23886

sp',dç

d LUCIANA MACHADO
Tuta
Medicina Veterinária
30/05
Rua José Cardos de Macedo Soarem, 400
Jacareí
12300400
São Paulo
(0123) 51-6100

LEORNARDO RODNGUES DE LIMA
Léo, Xeréu, Adubo orgânico, lingüinha de cobra
Medicina Veterinária
09/10
Praça Aimbiré, s/n
Goianá
361 50-000
Minas Gerais

LUCIANE BEHLE
(Lu, Abelhinha, Ursinho, Poly, Branca-de-Neve)
Medicina Veterinária
06/06
Rua Silvino Grecco. 361
Vitória
29090 ES
(027) 327-4422

Luty, chegou desaprumado e 'may", mas ao
desembarcar do Salutalis na Peíereca, retirou uma
listinha do bolso, como de costume, pam se lembrar do
que tinha de fazer:
» Colegas discentes - paixão
» Lantemagerm mocramóvel 1 - Herpes vírus?
» Portes depressivos
)> Procissão Cupincha
>> Stress

)> Tentativa de garanhão(Vulcãozinho)
» Benzedura
» Dormir se der, em qualquer lugar
» Faze aposta com Azul
» Caçar uma nativa, só se estiver na penengue
)> Stress bodesco

» Vira homem, põrral
)> Ver se tem tempo de sair com a galera
)> Trabalhar
» Bodes âenomenais
» Bodologia
» Del Rey endiabrado, bagunçado
» Decorar currículo
» Resolver com que bichano mexer
)> Stress

)> Pagar 10 dólares para o Azul.
Sem dúvida alguma, um exemplo de

profissionalismo, dedicação e amizade. Parabéns, Luas (
com z e sem acento)

A primeira vez que apareceu em viçosa foi em 1986,
tentando sua carreira em veterinária, porém o
'vestibular" não foi justo e acabou ficam;do cora das
'quatro pilastras". Volta novamenteem 1987, dessa vez
resolve tentar Zootecnia, aí sim entrou para UFV. Em
1988, volta o velho sonho e faz vestibular novamente
para veterinária e -. Até que enfim! Após essa difícil
jomada começa sua vida na "Perereca", ela e suas
amigas: Mana e Tânia tal, sem contar os amigos de
alegrias e tristezas: Froed e Lessandro. Conheceu todos
os "butecos'' de Viçosa, ia em todos os chunascos, bestas
e shows.
Não perdia nada e nada passava em branco. Caretona,
porém só andava com "malucos". Sua personalidade
muito corte só se desmanchava em prantos quando
temlinava algum namoro, aliás, namoro é que não faltou
para essa "baixinha": Araraquara, Teófilo Otoni até a
Costa Rica, onde quase encerrou sua vida de solteira.
Desse último namoro resultou, após 9 meses, a maior
alegria da sua vida: Thomas, seu filho agora com 2 anos
e 8 meses. Atualmente é muito feliz con seu filho e
temos certeza de que fará tudo por ele, contando, é claro,
com ajuda de um "Leão'
E isso aí, boa sorte e um beijo no Thomas.

Após sair do Jegue(grupo escolar de Goianá), montou
em sua mula manca e apeou em viçosa. Ninguém sabe
como ele apareceu careca na aula de anatomia, mas , aos
poucos, de desmilingüido 6oi se revelando um aluno nota
10. Já no começo do curso começou a bolinar colegas e
veteranas, prometendo desde o início ultrapassar as
fronteiras do DVT. Nessa onda de garanhão apareceu
com uma suspeita de herpes, vírus positivo, e também
relata-se um caso amoroso com certa "Large White'
durante a Naco Lopes. Notamos, no decorrer de sua
estada em viçosa, que ao aumentar o teor alcoólico de
seu sangue seus genes gays adormecidos eram ativados.
Foi várias vezes inquilino provisório da funcionária do
DVT, recebendo, logo após, o singelo apelido de "o
bonitinho da veterinária". Despertando sua esquecida
Gama de garanhão, no final do curso resolveu "fagocitm'
meigas calouras e, quando pensou que fosse o rei da
Game seca, foi preciso a ajuda dos amigos cirurgiões para
a realização da sua tão sonhada multidescoma cosmética.

Ê isso aí tição, sentiremos sua falta e também da viola.
'endemoniada'

Um abração da galeras

Chegando em Viçosa feliz e desorientada, foi morar no
calçadão(seu reduto). Seu primeiro porte foi uma
revelação, chegando a desacatar autoridades de &ânsito,
tendo que se refiigiar no Mundial Apaít Hotel. Lá
conheceu a maçã do amor na terra do Sol Nascente.
Nove meses depois, o sol se pâs e sem deixar rastro
mudou-se para o prédio mais cobiçado e requintado de
Viçosa, onde conheceu o purgatório, passando por
experiências que nem o "Manual dos Inquisitores" ousou
descrever. E se não bastasse. ao assumir seu lado
cachorreiio, soüeu pressões psicológicas, recompensas
por produtivas aulas de reprodução. Nunca deixou de
lado seu casaco "punk fluorescente", seu "Giovana Baby''
e seu ursinho. Mudou-se para a Terra do Nunca(Viçosa)
e assumiu seu jeito capibaiano e sinuqueira de ser.
Tentou contracenar com o "Zorro'', mas só conseguiu

dois anões. Sempre gulosa, comeu a maçã envenenada,
caindo na inércia sentimental, mas ainda cone-esperanças
de achar seu príncipe encantado. Hoje, divide seu tempo
entre Viçosa e Coimbrã, onde é estrela do filme
'Escravas do Estrógeno - A Missão'
Mesmo assim, esperamos que ela sela feliz e não mate

muitos cachorros.



LURDES APARECIDA DA SILVA
(Lurdinha, Lu, LHlu, "EspoÜinha")
Medicina Veterinária
04/06
BR 1 16, Km 525 - Caixa Postal 165
Caratinga
35300 MG
(033) 321 1645

RENATO MAUMCiO DE SOUZA GOIX)l
( Godelo, Tuim, RenaLóvik)
Medicina Veterinária
29.r07
Fazenda da Será Vau-Açu
Ponte Nova
35430 MG
(031) 817 - 3141

Este é o nativo(da roça) mais típico da tumba. Vindo de
'New Bridge", nãa se sabe antes ou depois de Crista,
ainda persiste a dúvida, incentivado por uma torre de alta
tensão(Ana jaula) que o deixou eletrizado até hoje
Tentou desde caloiro ser uma pessoa de destaque dentro
da UFV, como não pode se candidata a reitor,
aproveitou a única oportunidade e acabou sendo líder da
VET - 89(eleição duvidosa, canditada único apoiado
pela minoria absoluta) com o, slogan "defensor dos
Rasgos(AGROVRT) e comprimidos(NECAMIN).
Para conseguir seus objetivos como líd« estudantil,
6omeceu muita pinga e goiabada caseira aos seus amigos
e proünsores. Filho do "maior" suinocultor da região e
dono de um boneco em Vau-Acú, diz a lenda do Godelo
de muitos anos que ele enriqueceu com base em três
princípios: contrabando de pinga para os seus colegas do
Alojamento, venda de cerveja, salgadinhos e balas aos
seus amigos por um preço exorbitante e desenvolvimento
de uma técnica apurada em caligrafia baseada na teoria
divina "Deus escreve certo por linhas tortas", somente
pua não empresta o cademo aos colegas. Segundo seu
instinto de aventura, pegou carola com "motogayro'
quando se dirigia ao DVT, ande chegou feliz(sorriso
mala) suado, ofegante, porém aliviado. Rapaz
troncudinho, nunca perdeu um repeteco no banddão. Foi
gratificante ter convivido com você, sendo um exemplo a
seí seguido. Muito sucesso na vida proâtssional, já que na
vida acadêmica não deixou a desejar

(GANDÃ0, SAMPn0, PREA NEWTINHO,
BALLUDO, ZÉ, SACO DE BATATA)

LUíZ RICARDO LOPES DE SOUZA
Boi, Boiola, Gigoboi, Gastalzinho(Opa! amigo!), Pardal.
Medicina Veterinária
23/07
S.Q.S. 308, Bloco 1, apartamento 22 1.
Brasília - DF
70355
DF
(061) 2434780

Sentada num fiisquinha 69 e cem a célebre frase: " que
tal um beijo para comemora", iniciou muito cedo e
'papa-tudo" legal, o qual, acreditem, durou uma década

e não se sabe ao certo onde vai parar. Com a desculpa de
'estudar Medicina Veterinária, veio parar em Viçosa,
mas sabemos que o verdadeiro motivo era o "papa-tudo''
De início não dava a mínima para os amigos a não ser
em sala de aula, onde Calava muitas besteiras, já que ao
lado de seu gato se razia de menina tímida e bem
comportada . mas logo se revelou á sociedade viçosense e
mostrou quem realmente aa. Ela deveria ser loira para
se confiindir com a cetvda ou branquinha, para se
confundir com a ''5 1", mas é morena e bebe do mesmo
jeito. Tanto é que, a partir de sua chegada a Viçosa em
1 987, as cervejarias começaram a lucrar. O problema é o
efeito posterior, mas com "muita classe" ela contoma a
situação: Bem, depois de se lidar dos efeitos da flechada
(errada) do cupido, virou protagonista de um filme de
suspense: "ATRAÇAO GRINCAL", romance que teve
vários capítulos e várias vítimas. Até parecia novela
mexicana.

SINUCA: sua palavra pretenda: SINUCA + PINGA:
sua ocupação definitiva. Por isso achamos que a
Veterinária pode passar a ser seu segundo palno, se for
necessário. Além dos inúmeros corações ''rotos'
(quebrados) em Viçosa, os que mais irão sofrer com a
sua partida serão os coitados dos animais que fatalmente
cairão em suas mãos. De qualquer jeito, muita sorte no
fiituro.

MÁRCIO TARTÀGLIA MOREIRA
Marzinho, Rabicó. Nervo
Medicina Veterinária
14/07
Rua Vigário Vareta, 20
Visconde do Rio Branco
36520-000
MG
(032) 551-2286

Oriundo das cavemas do planalto central, na era
paleozóica, aterHsa em viçosa: E aí meu irmão?! Beleza,
menininha ?! Falou bicho! Munido de sua máquina
6otográâica foi fiscal da natureza e organista caprínico.
Ficou conhecido como Jorre Tadeu, o fotógafo da
Veterinária. Fomlou-se no mesmo mês que a galera
passou no vestibular(junto com a Mânica do Eduardo).
Seu curso foi conduzido por bodes, bois, cavalos, cães,
gatos e acabou como um tamanduá, dando a maior
bandeira. A fim de levanta gana para sua "amante
saliente" tomou-se o professor mais "mala" que o
cursinho universitário já teve. Extremamente sociável
logo em sua palmeira bêsta escancarou e lançou novos
ritmos: "Bulia meu boi", "arriba meu boi", "saltei da
toyota meu boi". Pena que sua primeira festa 6oi a única,
pois «a a última festinha da galera. Presença assídua em
todas as aulas, trocava o dia pela noite: cochilava,
roncava e babava nas carteiras do PVA, seu lugar
preüêrido pua tirar uma "pestana". Quando não domlia,
Luís curvava Veterinária com muita dedicação e
seriedade. "É isso aí meu irmão", você continuará sendo

grande amigo como sempre foi. Sentiremos saudades.

Em plena comemoração da conquista da última copa do
Brasil, dona Adelaide dá a luz a seu último filho, numa
zona rural denominada Sapateiro, em Visconde do Rio
Branco. E o sr. Nona, veio o filho caçula entre porcos e
vacas. tirüa certeza de que dali sairia um lande doutor,
e Marzinho não negou a vontade do pai.
Apesar da distância, aos 14 anos e çom muita saudade

da mãe, Marzinho tímido, calado, só pensava em chegar
o final de semana pra matar a saudade da roça.
Agora sim, o çalouro da Vet. foi se hospedar no luxuoso

alojamento com os amigos rio branquense(Zezim,
Moniquete, Titõezim). Muita "diversão no lar". No
início, ainda desconfiado e com sérios ''compromissos'
em Rio Branco, coram poucos os âtnais de semana com a
tumba da Vet. nas garras. Aos poucos deixou a timidez de
lado e pra alegria geral da Vet. 88. Marzinho, ou melhor,
rabicó, soltou a 6ranga e se tomou o imitados mais
gozador dos "célebres" professores.
integrante do "trio parada dura"(checo Eco]ógico, João

Pena e Rabicó), os reis das desçomas aprontaram muito
na região e nas bestas da Vet., mas como todo mundo
sabe que vida de artista não é fácil, o sr. Rabicó em suas
andanças fica enamorado pela Adalgisa, que tenta quase
sem sucesso separar o Marzinho da água predileta(água
ardente)

Marzinho agora forma com a tumba da Vet. 89, mas em
nome da sua turma e dos amigos da Vet. 88 desço-lhe
muitas felicidades e sucesso na vida. São os votos do
amigo José Roberto (Zé Cubu).

8
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SANDRO CARDOSO DE MOURA
( Suáine, Octopus, Troglo)
Medicina Veterinária
12/ 10
Rua Jogo Tenente Giberth, 12
São Gerando
36530-000 MG
(032) 556-1275

NCARDO NOBUAKI HASEGAWA
Cuié, 'C. Doce', Cuieba
Medicina Veterinária
l0/07
Caixa Postal. 106
São Miguel Arcanjo
18230400
São Paulo
(0152) 79-1513

SANZIO COSTA ULHOA
(Gandão)
Medicina Veterinária
31/08
Q S B 08, Casa 01
Taguatinga
7201 5589 DF

(061) 3514995

sÉRGlo MAGALnÃES LEÃO
(Leão)
Mediciana Veterinária
15/05
Rua Cássia, 526/01 - Prado
Belo Horizonte
30410410 MG
(031) 33+ 6263Após árdua escalada pela famosa Serra de

São Gerê, ele, aquele lindo menininho(só pra mãe dele),
gordinho, üofinho(tál), conseguiu chega em "Viçosa
City". Figura conhecida em todos os bares de Viçosa e
região juntou-se a dois element;os(Moita e Slot), piores
que ele, e passou a aterroriza as lhas madrugadas da
cidade. Após noitadas alucinantes e festas inenarráveis
em seu apê, encontrava ainda espaço em seu amplo
reservatório estomacal para tomar uns últimos goles na
rodoviária e, ainda por cima, degustar um "emético" para
a infelicidade do "hotdogrnan". Adepto à prática do
bundalelê(bundão), afiindou-se no vício e passou a
praticar totolelê. Não raramente reluzia-se nas noites de
embalo uma bunda crioula quadrada no vidro do Monza
e do Santana de São Paulo. Após cedo grau de
embriaguez, trans6onnara-se em Aríete(o homem sem
pescoço), demonstrando uma tara por pescoços e ouvidos
desprotegidos das pobres donzelas. Apesar de tudo isso,
encontrava tempo para estudar e praticar com empenho a
Veterinária pelas propriedades da região(acredite se
quiser!). E isso aí, Sandrão, você vai deixar saudadesl
Conte com a gente para o que der e viera

Até que enfiml Depois de cinco longos anos... Mas
valeu ! Como diz o ditado: vim, vi e venci, ou melhor,
vim, vi, gostei, ntquei, continuei gsotando e venci. Foram
cinco bons anos da minha vida, que certamente nâo se
repetirão, pelo menos neta vida. Aqui íiz muitos amigos
(de verrdade) - e "amigas", conheci pessoas bonitas,
pessoas feias, tive felicidades, decepções, tive pro6essares
'conceito A", professores ''conceito R" ..- Foram muitas

bestas, muitos churrascos, muita cerveja, muita... Isso
aqui apaixonei e desapaixonei(não

necessariamente nesta ordem). Fiz muitas viagens( e que
viagens), para muito longe, para longe, para perto e íiz
muita tara nos ânibus. Aqui também aprendi muitas
coisas. Vivendo e aprendendo... Tive boas e agradáveis
aulas, de palpação renal(em vaca), de futebol á noite e de
buteco, claro! Assim como cheguei, sair de braços dados
com alguém, muito especial por sinal. E isso aí. Não há
linhas o suficiente para contar tudoque rolou aqui nesta
'Perereca" neste tempo. Nuas valeu mesmo! obrigado a
todas. Obrigado UFV. Obrigado Viçosas

Abas dessa aparente Caco inocente se esconde um
lande gozador e tremendo agitador, mas que também
tem seus momentos dignos de serem relatados em sua
biografia, nesses cinco anos de UFV.
Logo no início de sua vida académica, numa simples

roleta de sangue de um cachorro na campanha de
vacinação anui-rábica, conseguiu matar o coitado,
segundo ele, de um ataque cardíaco.

Para tentar afasta o peso da cunçiência, vivia enchendo
a cara nos barzinhos e chunascadas. Resultado:
Connguiu lubrificar pelo menos dez metros de trilho
(com moelas de galinha-.), "levou" as bicicletas dos
amigos com muita "água de joelho", além de várias e
tnesquectvets ressacas.
Sem dúvida é também um lande sonhador e num de

seus landes momentos, comemorou sozinho um
'golaço'' às três horas da manhã, no interior do Salutaãs,
deixando todos os passageiros boquiabatos. São muitas
as suas aventuras que, por falta de espaço, deixaremos de
mencionar.
Companheiro para todas as horas, deixará muitos

amigos, muita saudade e a etema dúvida da origem do
seu estranho apelido.

Este menino apareceu aqui em Viçosa perereca vindo
de Taguatinga(segundo ele Brasília). Porém, foi pálido
na " famosa " cidade de Paracatu. Um rapaz careca ,
narigudo mago, branquelo e de óculos redondos, este é o
nosso GANDAO. Chegou aqui cheio de defeitos, não
bebia, não saía, não mamava, mas logo, logo todas estas
virtudes foram adquiridas facilmente, por osmose, em
razão do meio onde convivia. Doidão, sem saber o que
era Veterinária, acabou encontrando a razão de viver
dentro de um estábulo. No esporte este menino tentou
judo, karatê, vólei e futebol. Porém, para o desespero do
seu pai ele acabou com um violão e, com sua voz
desafinada, cantava músicas do LEGIÃO URBANA
Pelo amor à música, tentou formar uma banda de nome
DEBORAH Porém, seu romance com a DEBORAH não
passou de três ensaios. Já no üim do curso uma nova
vocação fbi despertada: sabe lá como, entrar no C.A de
Vet., onde promoveu o J.V.V., conseguindo um público
até então nunca visto(todos os tomes perderam po "wo").
Talvez uma explicação para isso sda sua vocação para
falar em público(põ bicho, é foda, eu fiquei puto cara)
Muito sucesso. Parabéns, você venceu; confiamos muito
em você. (GODELO, PREA E SAMPAIO)



VALERIA bORTZ
Vá, Bor% Val, Walleíy, Valetlnha, Extrema, Qüêm,
Valerinha Brown, Leia, Valzinha. 23/05
Medicina Veterinária

Travessa Luas Cardos Lisboa, 232 - Vila Cachoeira
São Paulo
02367-000

(01 1) 9S34223

Vinda de São Paulo com um "carregado" sotaque, val
foi conquistando a simpatia de todas com seu jeito bicho-
gilo. Ano de caloura, ano de besta com a baianada e o
pessoal do beco. Não se pode esquecer das aventuras no
õnibus da Salutads, "põ, radical". Famosa por seu bolo
de cenoura e pela voz de cantora, era mandada tomar
banho pelo "imlãozinho" paranaense, o Zé: "Valéria,
canta Beta Guedes". Entrou pam o coral da UFV como
'a soprano peixinho', descobrindo que podia cantai
também cora do banheiro. Depois descobriu que seu
coração, além de veterinário e carente, era também
baiana. se amarrou por mais de dois anos e fez amizades
etemas. Depois de um período "down", acabou indo
cuüir o camaval da Bahia com desculpa de fazer estágio
com os miquinhos. Lá teve a chance de palpa um par de
coxas "made in Switzerland", chegando em casa de
manhã, quando todos domiiam, menos o pai de um de
seus amigos, com quem deu de cua na cozinha. De volta
às aulas a música desceu na sua vida. Entrou para um
pupo: "Thyaga e banda", cantou e encantou os corações
no prqeto Asa Branca, no Leão e na exposição quando
cantou com a alma e teve até estrela cadente píá
comemorar, "não quero dinheiro, eu só quero amar.

Na última formatura ficou confirmada sua mania de dar
jeito em tudo: "deixa comigo". No ano de sua formatura
não podia faltar um super aniversário com direito até a
banana voadora e polícia; a casa âcou ineconhecível.
Daí entrou em sua fase mística de florais de Bach,
gnomos e lido da sorte. Agora tudo é motivo de üêsh.
Veio nova fase, a nativada. E quem passa por Viçosa sem
uma história de tutivo? Fez amigos incríveis c,
finalmente, aprendeu a jogar sinuca. De sua irmãzinha
Neli vai um recado: Quando eu crescer quero sw igual a
você! Pa[avras suas: "Baiano e nativo, MAIS
NUNCA111". Val, por cinco anos sua estrela brilhou ,
amamos você.

SP

SÉRGIO SAMPNO NOGUEIRA
(Sampaio, Pedra, lvomec, Sirgay Búbica)
Medicina Veterinária
18/08
Fazenda Fortaleza
Pedra do Anta
36585-000 MG
(03 1) 891-287S

&

SÉRGIO MARCUS DE TOLEDO
Preá, Sabia, Bem-te-vi
Medicina Veterinária
lO/l l
QNM 42, Cona A, casa 39
Taguatinga
72205420
DF
(061) 371-826S

SIMOME REZENDE GALVÃO
(Si, Loirinha, Endiabrada, Muié Véia)
Medicina Veterinária
15/10 F
Vila Gianetti . 03
Viçosa
36570 000 MG
891-1359

Quem diria que um dia pudesse aparecer em Viçosa um
filho do Anta, com seus passos lerdos e destrambelhados.
Sua vida de alcoólatra revelou-se logo, pois já calouro
procurava postes pela rua. Com o passar do tempo foi
detectado que existiam os dois: o Sampaio de antes
(sério) e o de depois da cachaçada(garoto alegre). O
grande baterista da banda "DEBORAH" teve vida curta,
pois estava falando sua avó com a quebradeira de pratos e
panelas amassadas. Quando calouro, sua grande paixão
se revelou: IVOMEC, marca registrada de suas roupas e
de seus ates estratégicos de propaganda; essa durou todo
o curso. Por sn um garoto versátil, desempenhou
diversos papeis em diferentes áreas dentro da UFV, indo
de monitor ao movimento estudantil, sem se esquecer, é
claro, do trabalho na iniciação científica. Em resumo,
tudo o que ele faz é Seita com dedicação e eficiência.
Exceto quando joga vólei, onde fica clara a sua falta de
coordenação motora. Mas nem tudo são flores em seu
currículo. Sua passagem como estagiário üoi repleta de
eventos no mínimo suspeitos, como, por exemplo,
durante os seminários do laboratório mãos suspeitas iam
e vinham das pemas dos amiguinhos por baixo da mesa.
Sampaio, sua trajetória 6oi árdua, mas você conseguiu
provar sua capacidade. Muito sucesso, parabéns, você
venceu. Confiamos muito em você.

Equipe do laboratório: Preá, G«leio, Gandão.

Em 1989, eis que surge de São Paulo, Brasília ou
CaJ«d?
Ninguém sabe da onde apareceu o preá. Qual foi a sua
ninhada? Quando chegou aqui a bebida já Fazia parte de
sua vida, eram amigos insqaráveis, talvez wla nsa a
explicação do seu crescimento retndado. Apesar de
gostar de vomitar no apartamento(2222), era um rapaz
muito educado, sempre que chegava bêbado de
madrugada, dava boa noite a todos. Realmente era muito
educado. Era dono de uma tremedeira incontrolável, o
que o 6ez um "tremendo cirurgião. E sua letra, õ
desgraça! Nos seus seminários o que mais se ouvia era:
Porque na verdade" e " tá ". Brasiliense esperto, logo
ganhou bolsa de carência, mas é cheio da gana graças as
suas relações(activas e profissionais) com São Paulo.
Prestava serviços à prefeitura de São Paulo, mas foi
obrigado de larga a mamava. Todo anal de semana ua
um mistério, o "sabia" levantava võo em direção a São
Paulo. Alguma coisa o atraia para aquelas bandas(ele
dizia que aa a serviço da inspeção. de que ou de quem?).
Ele está indo embora e nós do 10 sentiremos muito a sua
falta, principalmente pelo gato dc ser o dono da tafetá.
Preá, sua vinda para Viçosa com certeza deixou marcas,

muitas coisas aprendemos com seu enorme talento. Você
saá sem dúvida um excelente profissional. Muito
sucesso, parabéns, você venmu. Confiamos muito em
você(Godelo, Sampaio, Grandão).

Apesar da dúvida Vetninária ou Odontologia, ela
acabou por se deâmir pela "Madvet", pois a pressão era
muita(Carioca). Dedicou-se de corpo e alma aos
estudos, e ao namoro que ia e vinha tal como ioiõ. E o
mais incrível é que cada vez nós seus amigos
escutávamos aquela célebre base: "Desta vez gente, é
definitivo'
Frases marcantes:

Antes da prova - "Gente nâo estudei nada'
Após a prova - "Ai! me dei mal".
Resultados - sempre brilhantes.

Sempre quietinha, só saia acompanhada de seu guarda-
costas que nunca pemlitiu maiores aproximações da
galera Mad-vet.
Adorava sentir a mnesi das praias de Juiz de Fora,

oque explicava seu "Bronze" pemanente.
Era sempre difícil evitar a aproximação de estraiüos

mal-intencionados, pois sua miopia não permitia detectar
o perigo.
Para a galera que bica vai deixar saudade. Sorte mesmo

terão os cachorros e , quem sabe, ele o "Carioca

P
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VIGENTE PENTEADO VIZIOLI
(Vicentão, Vi, Vicentinho, Vicenzo
Medicina Veterinária

Rua Hennque Gabriel Forli, 94
São Paulo
03277 020 SP

(0 1 1) 216-6057

P&l i)

t-AéDIGM REa'nAM. ZbMÚI09

Chegou em Viçosa, "pelas idas" de 1988, um agriculino
metido a veterinário, que esbanUava saúde e baguncento.
Logo que teve cantata com seus companheiros de quarto,
sofreu algumas retaliações e injustiças que quase o
deixaram com sentimento de reijeição, mas, com jeitinho
político de sempre, recuava estrategicamete para não
criar caso e enfiava no eixo. Era a solução, porque senão
estava no sal. Seus companheiros inseparáveis eram seu
colchão e seu walkman. SÓ largava quando assistia aulas
e com a boca ocupada(comendo ou namorando). Uma
ca(acterística marcante de nosso amigo Vicentão, eram
os seus barulhos notumos(todos que você imagina).
Graças a Deus ele está os levando embora, caso contrário
um dos quartos do 2131 seria mal assombrado, e
teríamos de chamar uma certa equipe de Viçosa,
especializada nesses casos. Depois, de muito isnsistirem
tomou coragem e entrou para o nosso brilhante coral,
onde, além de cantar, ganhou mais um carinhoso apelido
Pavarotti. Não sabemos se foi só por sua voz, ou se existe
leve desconfiança que sua barriguinha tem um dedinho
nisso. mas tudo bem, logo que arumou uma sogra,
gamou tanto que quase a pediu em casamento, mas como
já era casado contentou com sua filha, confiante que ós
testes de Mendell ainda funcionam.

J> dw éKBeN't R>oco,
RARA toeKghS .pe. 4\»

eAg6m ,xio>A- me,oos,
'A':?t.;So"'/ 4cõm



ELIZABETH ADRIANA ESTEVES
(Beth, Adriana, Dona Mana, Beth Balanço)
08/09

Originária de Boas Fortes ou de Juiz de Fora, para
facilitar a localização, chegou a Viçosa em 89, logo se
encantou com a ''cidade

Nesta época já possuía dons para a ciência: buscou
continuamente novas linhas de pesquisa humana e
valorizou sempre as anteriores. A única dificuldade aa a
metodologia.
Sua Raso principal era: " e agora o que é que eu faço?"

Assim desenvolveu a "taxonomiada formiga lava-pé ".
Prosseguiu. os estudos, descobrindo que em Viçosa nem

tudo é fácil. Os atoleiros surgiram-lhe como
emocionantes desafios, os quais foram gloriosamente
vencidos. Aceitou, dessa forma, que nem tudo se resolve
com peso e corça.
Muito emotiva, podia ser encontrada chorando apenas

ao se lembmr da mágica propaganda do gelol e, ainda
assim, pennitiram sua convivência com crianças.
Durante os próximos dois anos, ainda poderá ser

localizada no "Chicken-in", pegando comida para gatos.
Pelo menos é o que desdém todos os amigos que ela
eficientemente conquistou.
Assim Marca Eliza, Nélio, Pricila e a Patrícia e os seus

amigos mais " próximos', devaão tw a paçlbçla
a!!!ua!!ada para supoilar sua " inteligência artücial
sabendo, com tudo, que será excelente profissional
FELICIDADES !

CLÁUDIA VALERIA CAMPOS VIDIGAL
01 /05

Eta meninas A primeira experiência valeu, heim!?
Aprendeu a estudar, ser aplicada, pontual -. mas, quanto
a falar, não mudou nada. Sempre tem um palpite para
dar, mesmo quando está incorreto, sua posse de
segurança quase convence que está celta.

Você é muito inteligente e depois que aprendeu no curso
de pedagogia que estudar - ou pelo menos passar na
disciplina - não é tão difícil, entusiasmou-se e agora não
Cala mais em parar de estudar. Já pensa em mestrado,
especialização no Canadá etc-. Êta entusiasmo 10 que,
aliás, nunca faltou em você.

Agora, quase vovó, esta muito rnponsável, afinal a
Maialu já esta com ! l anos--como o tempo passa, não?
e pensar que desde que ela "lhe conhece" você está
sempre a estudar.... temos certeza que desta vez
encontrou a profissão celta, e será uma excelente
profissional.
Pode estar certa que vai deixar saudades. Desejamos

para você todo o sucesso do mundo.
Parabéns a você, e ao Paulo que Ihe acompanhou por

toda esta jomada. Afinal, ele já está cansado de ter uma
'mulher estudante" e ter que leva-la ao PVA, ao
refeitório, ao DNS, às bestas, às cervejadas... quantas
vezes o ''Marinho" e você 6tzeram este percurso, heim
Paulo? Mas, esta etapa já esta chegando ao 6im e será o
início para a Cláudia nutlicionista.
Felicidades procês !

NUTRICIONISTAS

BIANCA SARLO RAMOS
13/06

libertada, atada ao seu dançar, não poderia imagina-la
traçando dietas. Queremos vê-la brilha nos palcos da
vida, Branca.
Muita luz, muito sucesso, paz e muito amor na sua

carreira, seja qual For a escolha.

Endereço:
Rua Dos Andradas, 166 - Baixo de Fátima
Boas Fortes 36230-000 MG
(032) 344 - 1204Pouco se conhece sobre Bianca, não por escassez de

boas qualidades, mas por sa alguém de sentimento
resüitos e relações com medida. Bianca é como a lua, de
fues à mostra, de ousas bem çomedidu. O Grupo
Êxtase de Dança é uma de suas brilhantes aparições,
quem a conheceu nas salas ou pelas ruas a desconheceria
no palco. Ainda como a lua, também existe para brilhar e
ser admirada. Amiga de palcos, cantora de rodas de
violão e do coral e cadeira da aRe.
Sua responsabilidade e seriedade sempre permitiram

conjugar estudos com outras atividades. Assim foi a
dança, o canto, o AHa e sua própria dedicação espiritual
Por ser ela de notável simplicidade, sempre brilhou nos

palcos menos iluminados e mais improváveis, como
quando dançar sozinha no asfalto em dente ao Fest
Velho. Resta esperar que Branca continue a nutrir-nos
com sua hipercalórica dieta de gestos. Quem ouviu a
linguagem dé seus movimentos, quem conheceu a
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Endereço:
Rua Horário Borgas, 257 - Santa Clara
Viçosa 36570-000 MG
(031) 891- 1948 / 4137



LIVIA GOMES SILVA
( Neguinha, Livinha, A]6de )

Muitas e sólidas amizades. muitas e sólidas atividades.
Coisas de quem sabe o encanto da vida e

HERCIA STANPINI DUARTE
( Hercinha, Herção)
04/04

segedo dele.
Chegou em

não fa

Viçosa, bem comportada, &eqüentadora
assídua da bibliotwa( paqueroteca), sempre sorridente,
conquistando com seu sorriso meigo. Tinha como
"hobby" cuidar da casa e de suas plantas; aliás, mais

MARIA APARECIDA ANTUNES
(lida, Cidoca)
28/09com seu somso meigo.

MARIA DO CARMO TRINDADE
(Mosquitinho eléüico)
l0/08preciosas

ouve e

Uma figura humana incrível, uma das criaturas mais precisamente de suas violetas.
Descobrindo seu lado %icho silo", tmbalhou no AHa

anos seguidos, no Galpão e, é claro, não poda.amosé por acaso que essa
mineira da longínqua cidade de Pauta Cândida, acabou

que se possa imaginar, sempre
aquela corça. Não

pronta para
Depois de tentar "educa" pirralhinhos na "panda"

Baixa Verde, chegou na Perereca em 89, meio sem rumo.
No entmto, não demorou muito para encontrar a rua

deHiútivamenke ali
conquistando pra valer o coração de um certo pós-
eraduando.
É bem verdade que a paciência e a calma não são suas

esquecer dos acampamentos, onde sempre pegava a
barraca "emprestada" e lá ia ela curtir a natureza.
Festeiro como ela s6, Livinha não perdia as chopadas,

mrvdadas etc. E... depois
churrascos com a "galera", saia quebrando portas

de
e

Dona Getüudes

(apesar das enchente).
Menina ajuizada e

se estabelecer
carrinho.
Vinda da ilustre e histórica São Jogo del-Rei, em 1989.

almdando a procissão de nutricionista. Chegou mais
perdida que cego an tiroteio. Quem dilua.. esta baixinha
invocada vimu um mosquitinho elétrico. Tnnbém,

Do Campo pam oi íntimos e Caminha com muit(,

umas e outra.s

maiores virtudes, muito pelo contrário. Em dias de prova
ao ver aquele mulhaão(1,70 m) entrando thunfmte
toda apavorada pela bibliotKa, podia sabe, lá vinha
Hérnia : a desesperada.

Frases e fatos

Muito prazer, meu nome é Hérnia!"(coisas de Nico

nos
responsável, teve uma vida

e sem muitos "atropelos". Dizem
por ai que gostava de tomar café no RU principalmente
aos sábados e domingos, depois de noitadas e "batuques"
Tinha um certo "afair" por BH e, de vez em quando,
dava suas "escapadinhas". Com tudo, com o passar do

acadêmica "tranquila'

portais. Sem Calar dos muitos
mtemactonats amizades( japoneses, paraguaios,
bolivianos, baianos, -.), das paixões, dos amores. E por
Calar em amores, quantas saenatas recebeu essa menina e

'rocks' rurais, das muitas mosquitinho elétrico.
pudim, 6oi eleita a boa de galgo do 216.

Como lembrança da UFV leva o caseiro quadrado, dois

VllDU um

tempo, achou que deveria diversificarum pouco e
Juiz de Fora etc)

pára-raios no rosto e a coluna envergada Eis aue. em
meados do curso. ela encontrou seu alvo: "Dom Borco"
e hoje se entnlaçam por duas argolas na mão direita.

E, 6malmente, depois dç tanta luta, Deus Ihe dá a vitória
de receber o canudinho da UFV.

Que a luz Divina ilumine seu caminhar.
FELICIDADES!! !
Meninas do 216.

Lopes).
Aposta corada com os canos, "de bicicleta",.era um de

mil outras insinuações; muito embora tão poucos
namorados. Coisa de quem precisa de intimidade no que
Caz. E dessas pessoas raras que possuem a totalidade e o

outras insinuações; muito embora procurar novos horizontes (Bias Fortes.
até então não sabia que tinha 'vocação' para pesquisa,

'Game de la canal" e
seus passatempos favoritos.

Nas festas insistia em dizer

principalmente no que se refae à

e digno ao Cosmo.
Seu "habitat'

protótipo de uma nova era, que daria um ritmo saudável
"gente bebo, bebo e só eu é

'anamneses minuciosas" em populações maisjovem.
Dessa forma, só poderá ser excelente profissional.

Sucessos, lida ! Você merece l l lque não fico tonta'
Perder chaves era seu forte e apresentar seminários sua

Ihqueza, em ambos os casos colocava a sumia toda em

característico é o coração das pessoas!
Muita sorte, muito sucesso e muito amor na sua vida.

estado de plena agitação e desespwo.
Lemas

Não interessam as primaveras, o importante é curtir a
vida a dois'

Coma / comer, comer / comer, coma / comer para
poder clesm ! " (e rapidinho).
Boa sorte l Felicidades l

Endereço:
Rua Expedicionários Manoel de Souza, 126
Além Paraíba 36660-000 MG
(032) 462 - 2730

Endereço:
Rua Joaquim Garcia, 1 20
Dionísio 35984-000 MG
(031) 858 - 1 164

Centro Endaeço:
Rua Visconde de Amxá, 200 - Centro
São João del-Rei CEP: 36300-000 - MG
(032) 371- 4695

Endereço:
Rua São José, 92 - Centro
jaula Cândida 36544-000 MG
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ROSELENE CARDOSO BARBOSA
(Rock, Rosita, Rosa Selvagem)
28/09

É a peça mais rara que já conhecemos. Raríssima pela
sua amizade, simpatia e alegria inesgotável
Seu estilo meio doidão, do tipo "basta chinelo", nunca

impediu de manter sua pose " chiquemie" cheio de bicos,
caretas e espontaneidade, que a levaram a transformar-se
em cantora e artista de tea#o. E é a maior sensação do
momento entre seu público que baba e grita quando a vê,
pois é formada de crianças de 0 a 5 anos.
Apesar de ser doidon% não bebeu nenhuma pelas 6êstas

que passou, ou melhor, bebeu todos(nüigaantes), mas
isto não quer dizer que ela não aproveitou as festas, pois
sua alegria e animação não são movidas a nenhum tipo
de combustível alcoólico.
Sua animação e disposição erafn melhores pacebidas

quando aparecia algum semináHo para apresentar, pois
ela corda a mais de mil léguas deste. Porém, quando a
apresentação era inevitável, sua facilidade de expressas-
se era incrível "tal, tal, tal, tal, tal, tal ", entendeu ?

No teste de caráter passou com "A", só foi reprovada na
braveza, pois quase matou o velho(de raiva). Não é à toa
que o Neimar a chamava de Rosa Selvagem(o dó de
Abranches !).
Chegar atrasada e estudar na última hora são suas

especialidades. Isto sem falar nas famosas sardinhas de
aula para beber água(uma certa água chamada
Abranches). Talvez, por isso, tenha sido perseguido por
algumas bmxas(principalmente a do 76), que não coram
capazes de entendê-la.
Não só na UFV, mas em toda a sua vida, ela pede

contar com um amigo especial. Ele estava presente nas
tristezas, nas alegrias, nas bestas, no namoro, nas provas
(principalmente "Dieta")-. Nesse amigo você pode
confiar, não é mesmo Rosilene !?l

VANESSA MAZOCHI
(Creuza, Neura, Vaueuza, C4uzinho, Neuzoldina)
01 /08MARIZA TEIXEIRA BATISTA

( Lida, Mansinha, Mansão, Maresia )
06/04

SIMONE CARDOSO LISBOA
( Si, Mono, Imune, Mana )
03/07 Esta é a "hipo história" de uma menina "hipo legal"

portadom de "hipo-tireoidismo" que resolveu cursar
Nutrição, pois adorava guloseimas, exceto vegetais,
Games. massas etc... e mesmo assim mantém a sua falta
massa muscular.
Sempre bem disposta embora com o seu característico

mau-humor, participava de todos os "Rock and Rola's",
desde que estivesse solitária, pois quando acompanhada
perdia rapidamente o seu encanto e então rolava o
tradicional tõõõõ ca!!Maçada!!!!
Ex-eremita, só descobriu a vudadeim vida viçosense

seis mães antes de se 6ormaC surtiu adoidado, porém,
todo este fogo se apagava quando o seu cajuzinho
lavrense aparecia e então ela voltava a sa a Vanessa de
sempre: só queria saber de domlir.
Sempre foi fresca, aliás üesquíssima e pam conseguir

resolver seus pequenos problemas convocava a cúpula e
criava assim uma lande confissão. Muito generosa,
emprestava achas telefónicas, chicletes e trocados a juros
módicos, porém uma cobradora implacável do seus
pequenos empréstimos.

Sentiremos a sua Cara e também das suas neuras...
Boa sorte, cajuzinho gorducho!!!

Bmsileira( ou seria japonesa?), caçula de uma íàmília
com nove filhos, simples, bonita por dentro e por cora,
como diria o cónego "a calma em pessoa "(excito nos
momentos de braveza, é claro 1), alegre, desde que não
Ihê faltem D' Mundiça e o Elefante( âpsl desculpe,
Alexandre ).
Para não causar mal entendido, fale ressaltar que não

enxerga muito bem e quando alguém a cumprimenta, o oi
em resposta é sempre acompanhado por uma testa
Ranzida, um aperto nos olhos e uma pergunta: " quem

E uma exímia imitadora, adora contar casos e tem a
mania de embelezar os fatos. Ao seu lado é quase
impossível não rir, pois conta uma infinidade de casos
engaçadíssimos e inacreditáveis, reservados para
qualquer momento( principalmente nos que há
kbida. . .).
Seu sonho é sombr% coxinha, chocolate, suco de

maracujá pesco e o Eletmte( ah! Lepandre, Xandinho,
Lê. sei lá ...).
É isso ai Marizinha, obrigada por tudo: amizade,

sorrisos e choros simultâneos, lanches--
E que Deus nos abençoe.

é?"

Quando se ingressou no curso, essa viçosense por
natureza só fazia pma ir em bestas; dançar e paquerar
nam seu "hobby" pre6êrido e às vezes, estudar, é claro.
Ainda era uma maa caloura, assistindo aulas de
Psicologia( nem Freud explica) quando sentiu que foi
amor a primeira vista. A fiitum nutricionista( bem futura
) não precisou de muita psicologia, nem fazer muitos
progamas para deixar padidamente apaixonado um
6omlando da informática( "só o amor constrói"). O qual
espera anusioso pela sua formatura para que 6tnalmente
possa leva-la ao altar.
Estava sempre galgando buzinadas pelas ruas de

Viçosa pois, com seu jeito meio aéreo, vivia atravessando
na dente dos canos. Sempre muito autêntica - e caxias
tamb&.t - conquistava a todos com sua meiguice e
simpatia, ajudado é claro pelos bolos de chocolate, tortas
etc.-( que muito contribuíam), pois, diga-se de
passagem, é uma verdadeira 6ua na cozinha.

E, ultimamente, segundo informações de fontes seguras,
estava ela pagando com cheque até passagem de õnibus;
deve ser por causa do IPMF( Ohl não saber o que fazer
com dinheiro é um problema ).
Toda sorte do mundo. Você merecem

Endereço:
Vila 7 Casas, n' 1. UFV
Viçosa 36570-000 MG
(031) 891- 2617

Endueço
Lavas - MG

Endereço:
Rua Santana, 26
Viçosa 36570-000 MG
(031) 891 - 2122

Endereço:
Rua Santa Luzia, 170 - Centro
Viçosa 36570-000 MG
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ELUABETH DE OLIVEIRA SOAREM
(Mulher Fatal, Mulhu Perigosa)
07/05

CLErTON FEusER
(Boquinha de boneca)
02/02

Esta garota gosta que pronuncia seu nome com
elegância: Elizal»eeeeeeeeth-. Viajante e viayada, um
cedo dia atenizou em Viçosa(a bagagem na paraguaia).
Aparentemente era normal, mas tinha üoíte tendência a se
aventurar por lugarn concretos aqui na UFV ou em

seu nome

outros, das mulheres casadas e mal
assim com das empregadinhas da Cabana Roda.

Quebra galho de suas amigas l
Dizem que o seu insüumento é tal qual de japonês e só

funciona anualmente. mesmo assim ele vai embora
deixando muitas só na vontade.
Conhecido

Tanto em tenor do Coluna como das namoradas dos
amadas da região,

viagens
que

bipnotizou, com seus olhos vedes, uns 99% da
população da UFV. A lista de vítimas inclui um incrível

tinha o
intergalaxiais. além de poderes sobrenaturais.
dom de enfeitiçar corações.

olhos verdes.
Estima-se
um 99%

assim ele

numero tipos humanamente terrestres:
mauricinhos, rabos-de-cavalo, meninos do Coluna etc.

de gagos,

ente os colegas
costumava tira xeíox de tudo:

como "
Cademos,

zé Xerox',
Cena dia, üoi capturada por seres de outro universo, ou

melhor, outra universidade, e foi parar em Ouro Preto.
Virou guia turística e quase $oi tombada pelo património
histórico.

Na vida académica, sua jomada 6oi mudado por "n
vestibulares, C.As, congressos, movimento estudantil.
Nos momentos de lazer, âeqüentava os subúrbios do

'lXCNOLOGOS EM LATICÍNIOS xeíox de tudo:
provas etc. Dizem que seus filhos vão ser xerox, até nisso
vai dar um de "vida mansa'
Em seu primeiro dia em Viçosa, junto com o Cláudio e

relatórios,

o funda, todos vindos do interior, passou quatro vezes
localizou. Mas ele se0em dente ao cu)ema e não

adaptou e 6ez vários amigos "nativos'
Mas tarde conheceu o Mangueira, amigo de gole e de

vãnos vexames de bebedeira. Já perdeu a conta das vezes

ten'or:

mostrou boa companheira de horas boêmias, litms, "chás
de caramelo", truco, sinuca etc.
Com a ajuda de Deus e muitos santos está se formando.

LX)aÇoS iiorrenauss, i.eão. Canarinho. onde se

em que dormiu na rua em calçadas, bancos de rodoviária
B sofá de eH)osições, até cachorrojá lambeu sua boca.

Amigo inseparável de sua calculadora que ele utilizava
inclusive em provas sem cálculos.
Apesm dos goles, xerox e safadezas, 6ez muitos amigos

e deixará muitas saudades em todos.

ror onde atemzar, Previsões fiiturísticas sao

CÉLIA MARIA MENDES
(Celinha, Coquinho, enrolada 1, Cátia Flávia)
09/01

Abmços e beijinhos de todas suas amigas! Felicidades
na sua nova caminhadas

favoráveis, com dinito a sucessos, felicidades etc...

ENDEREÇO:
Rua Pior Angina, S5 - Baixo de Lurdes
Viçou MG 36570400
(031) 8914338

ENDEREÇO
Rua Guanabara, 20
Macapá - AM - 68900-000
(096) 223-S790De uma respeitosa família viçosense nasceu

'Coquinho'. Hqe, com "20 e poucos" anos üomla-se em
Laticínios, levando consigo fórmulas mamvilhosas pam
agradar seu "Príncipe Encantado" César. Sempn
sorridente e apaixonada, Celinha não costumava dm sopa
por aí, principalmente pelo ciúme comosivo do seu
'Gmndalhão namorado". Aliás, falando em sopa,
costumava alar a bóia "quase" sempre(pam não dizer

ENDEREÇO:
Linha Aurom, s/n
Palatina - 85 950 - 000- PR
tel : (0446) 89 - 1 155

todos os dias) na casa da futura sopinha
'As aulas das 7 horas da madrugada que me perdoetn',

dormir Faz bem à pele, dizia a preguiçosa Celinha Com
analítica, quasegrande trauma em analítica, quase apanhou da

supemmlga, que a obrigou a pegar o "boi pelo chiâe" e
estudar até que... Aleluia... Passei!! Gritava feliz. Até
que enfim me livrei do Toninho malvadeza! !
A Enrolada le a Enrolada ll(sua amiga Marise)

perdiam provas e depois estudavam dobmdo par repor a
nota. Deixará enorme saudade, para toda a galera

em



MAURÍLIO VIEIRA DA ROCHA
(Goidinho, Gordo, Fininho)
31/03

meia-besta, que de tão inútil não connguiu nem ser besta
inteira. Amicíssimo da Elza, era como unha e cutícula
fazendo compras pela cidade. Pa&ocinador de infindáveis

Era uma vez outro morador do 333 - o apartamento da

MARIA APARECIDA AMBROSIM
(Cada, Cidinha, Pemalonga, Potência)
22/06

MARISE MAROTA DE SOUZA
(Liso, Marmota, Santiíüa do Pau-oco, Mansinha,
Cagona, Papa ANHO, Enrolada ll)
18/09

noites de queijos e vinhos, pois como bom laticinista não
deixava faltar o nobre produto.
Conhecido em todo o curso por sua perícia em defenda

a tese de que quem não cola não sai da escola, ia pma as
DARIA DE ARRUDA RODRIGUES

(Quinta)
23/09P«deu a vocação de princesa quando deixou Castelo

pan seguir seu príncipe encantado. Tentou em vão entrar
pam a geração saúde quando em 90 passou no vestibulw
oam EFI. tal carteira üoi intenompida quando viu as
'coisas roxas" na aula de anatomia. Resolveu

provas com lembretes que davam a volta em seus
tomozelos(que não são nada pequenos). Dqnis de um

Uma dita Nascida na cidade de Viçosa resolveu sair da
vida de doméstica e fiincionária da Universidade Federal

medo quis voltar (fato descrito numa bêsta na casa da
Erikinha). Que bom que ela optou por sair do ninho.
Muito meiga e com sua "quedinha" pela psicologia,

esteve sempre disposta a ouvir os problemas dos amigos e
a ajuda-los.

Nativa, anos, veio ao mundo desconfiada e com

dnfilando com uma argola reluzente no dedo, e no rosto
turbulento namoro deito de casa e separa, anda agoraei

então

wguir os passos da mãe, colocando a mão na massa( de
quelha).
Não vá pensando só porque fica vemielha à-toa que ela

respeita as normas da boa educação; quase sempre era a

Agom, ocupada pelos trabalhos do curso, virou
'marajá" da Divisão de Saúde, onde trabalha, tomando-

e fazer curso superior, Tecnólogo em Laticínios.IJ S a paz de quem encontrou o amor etemo. Atacado pela
crise que assola o País, resolveu venda tudo o que ele e a
Elza possuíam. Jomal ambulante, dá notícias de toda a
UFV. Cobra é bicho bom perto dele. Seu maior sonho era
se Éomlw em Odontologia; ciente disso, a Elza deu
maior corça, montando seu consultório. Homem
negócios e lande litnato, recebeu das mãos da Elza(de
novo ela) uma bibliotwa completa.
Sua maior preocupação é amimar um emprego onde a

Elza possa acompanha-lo; não por gatidão, mas pela
segurança de um fiituro mais fácil.
Já estamos com saudades e preocupados an quando

a
de

w fiincionária fantasma. Monitora de Química Analítica, sempre de olho nos
calouríiüos. Aliás, ãoi numa monitoria que ela conheceu
o alinho(Psitinho, paixão pouco correspondida).
Como "gauchinha", participou de algumas danças

vencedora dos concursos de arroto. Sem contar com a
conconência com os bichos-grelo quando ia jantar de
pijama no RU. Janta que só servia para encontrar
namorado, pois comer era o dia todo. Ainda continua de
canelas umas, porém na potência prós rapazes. Mas a

0

Odiava o curso até conseguir um "A" em queijos e
estágio fom da cidade, aí sua vida mudou.

maleta o tempo todo, mas
principalmente quando tem prova. Muito 6iorenta, usava

jalecoAnda de e gauchinha", participou de algumas
sulista e no "Forrobodó da Jacutinga" serviu de cupido
pua muitos, entregando bilhetinhos do confio elegante.
ConhKe toda a UFV, fato este que contribuiu para a

'Queima" do seu filme na Naco topes de 92, em dente
ao Bar do Leão, quando até o "câmaa-man" da TV

casacos mesmo em dias quentes, se bem que só sentia frio

isso não dava importância, só queria sabe mesmo do
namorado e, é claro, do seu computador, no qual passava

em dias de provas.

filhinho de apenas 15 anos.
Quem quiser ver a Mana é só procurar o potente fusca

ano 1978 rodando pela UFV.

Sempre preocupava-se 0 menino seucom 'meu

do campus, pois deixava todas as lâmpadas acesas e
ligava rádio, televisão, liqüidificador etc. Como se não
bastasse, acordava com gritos de terror, escondendo-,se

a maior parte do tempo exercitando as mãos.
Se ficasse sozinha para dormir acabava com a energiaaZ

Viçosa ficou boquiaberto.
Vamos embora e deixaremos aqui uma lande amiga.
'Liso, que a distância não separe e que o tempo não nos

voltnemos a nos encontrar, aâmal as horas de viagem
natal

I'icaremos com saudades,
Felicidades.

que sqamm Viçosa de sua
impossibilitam visitas rotineiras.

BOA SORTE, GODINHO.

metrópole

Caça esqueça' UHls dos outros''
Um abraço da galera de 9 1

debaixo das cobertas com medo do seu
Tudo isso, durante esses anos, causou um "stresss'
hoje ela se assemelha a um orelhão com defeito.

'Hum ram'. Sentimos sua falta,
notícias. Sucesso como profissional e i-

próprio grito. ENDEREÇO:
Rua Mariquinha Maciel, 3 1 5 baixo St' Antõnio
Viçosa - 36570 - 000 - MG

ENDEREÇO
Rua Inis de Matos, 197
Ubá - MG

que ENDEREÇO:
Av. Bemardes Filho, 90 - Baixo de Lurdes
Viçosa - MG - 36570-000''las esperamos boas

lias felicidades é
o que todos nós desejamos.

ENDEREÇO:
Rua Miguel Vasconcelos, 1 53
Castelo - ES - 29360-000
(02Ds42.24is
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SILVANA LOPES NOGUEIRA
(Silwhite, Fu)
08H2

Em 1990 chega em Viçosa a paulistana naturalizada
coimbrense: Silvana. Tímida, com carinha de adio,
boch«has vennelhas, chegava horas antes das provas de
leite em pó desespemda, desubelada e com mihares de
compromissos. Quando âmalmente conseguia senta,
dava ataque de riso, comia as unhas até tira sangue e
ambava confundindo todo mundo, fazendo com que sua
amiga Rata 6lcasse quase doida. O poder de resolução de
seus olhos era tão fabuloso que fazia colas miaoscópicas
com agulha numa caneta. Inesquecível o dia em que,
munida de quatro ou cinco canetas Bic, foi Caz« uma
prova. Pam não levantar suspeitas sobre sua nobn
pessoa, sentou-se na píimeim caldeira. Eis que o
professor, atmído por sua "meiga" aparência, pediu-lhe
uma caneta emprestada; a menina puecia uma boneu de
cera. Mas, muito esperta havia levado uma caneta
inocente e desta vez a lei de Muíphy faltou. Certo dia üoi
visita o Poidó no 722 e conheceu um poliglota: Alcy.
bnpressionada com os conhecimentos linguísticos deste
que Ihe 6ez cumprimentos em inglês, ficou maravilhada
em saber que o irmão morava em um ambienh tão culto.
Acontecimento importante que entrou para sue currículo
6oi a 33' Semana do Laticinista, principalmente a viagem
de volta. Agora pretende ficar bem chamiosa pam a
6onnatura e está deixando as unhas crescerem; já
aumentaram l Nm. A vida não será tão doce sem os seus
cajuzinhos. Felicidades. Os amigos do curso ficaram com
saudades.

ROBERTO RIVELINO BARCELOS
(Bu)
24/02

SILVANO SOAREM MARTINS
(Sisi Gazela, Jogo Gmndão, Giga-Drive)
23M3

Vizinho de Ubá, veio servir o tiro de guena eln Viçosa e
por aqui ãcou. Começou na agronomia, mas por causa
das noites regadas a leite, decidiu se especializar fazendo
'la&ocínio". Não somente nas moita mas também

dumnte o dia contraiu a doença "camo6ilia". Papa aÜo
convicto, ganhou o apelido de Gatinha. Teve uma
passagan pelo Japão. Um breve relato de sua vida: as
pingas de sexta com tira-gosto da lagoa; o saco de lixo; as
intemiináveis discussões no 3... Colmo devoto de São
Tcené, viu muita caiu que até Deus duvida. Com o
sonho de se tomar independente economicamente, bateu
cairão durante um estágio na Funarbe. No aniversário de
um amigo revelou-se como violeiro(arrebcntando uma
corda na primeira música). Artista, sanpre Foi da teoria
que: se Leonardo dá vinte, "por que eu não posso dar
dois?". Ano novo, vida nova, calouras no Hilton, qual eu
vou ataca? Quando menos se espem acontwe o
inesperado. Aquela que por úhiino aparewu com seu
soniso alega, mas um atmcado depois de almoço no
bandejão, com ar suspeito; está ele passando mal ou
bem?
Bom, não é só isso, é lógico, mas na nossa lanbiança,

além do lesto, vai fiou essa ntgura dez de que deixa
saudades.

Valeu, Bu!! !

Este nosso amigo que agora vamos descreva tem um
jeito meio caipira, fazendo lembrar muito o jeitão de
Nervo da Capitinga. É natuml de um lugar nas
imediações da cidade de Rio Pomba, chamado Bairro da
Escola Agrícola, onde w fala um dialeto estranho: "o
escola griquês", que poucos conhecem e à$ vezes é
preciso um tmdutor.
Quando este aqui em Viçosa chegou com sua bagagem

para fazer curtinho foi molar com alguns amigos calo
pai de um deles o "sustentou" durante este período. Para
que os outros não o vissem assim, ia vender queijos e
bombons na üeim aos sábados para pagar a dívida; só que
o dinheiro anecadado tinha outro destino( algum bar).
Veio o vestibular e ele felizmente, passou, indo morar no
18. onde sua convivência com os demais moradores
levou-o a uma melhor civilização, para alegria da
sociedade com a qual convivia So&eu durante três anos
no curso de Tecnólogo em Laticínios, e vivia dizendo que
quando üonnasse iria ta um mercedes e voltaria para
rever os amigos, o que, claro, vai acontec«, só esperamos
que o mercedes em que ele voltar seja um cano e não um
çaminhão de entrega de leite.

Muita sorte e felicidade tanto na vida pessoal quanto na
vida profissional, isto é o que os amigos da UFV Ihe
dwjam.

ENDEREÇO:
Av. José Mana do Santos. 345
Coimbm - 36 550 - 000 - MG

ENDEREÇO:
Rua Rio Grande do Sul, 145 B. Industrial
Ubá - MG - 36500-000

ENDEREÇO:
Rua Cel. Antõnio Pedro
Rio Pomba - MG
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BRENO AUGUSTO CAMPOLINA BARBOSA
(Pangaré, Campolina)
24/06

ANDREA SILVA OLIVEIRA
(Baixinha, P Polvilhão, Déia, Deinha caca)
08/12

melhor nos bichos. Sua paixão aumenta qunido soube
Desde pequeno, Brejo $oi chegado na bidwada, ou

que os bichos. podiam dar muito lucro quando IHm
tratados pam depois abata, arrainu o couro, faze bolsa,

Deinha chegou em Vi'çosa toda serelepe, louca para
fazer novas amizades, o que não teve muita dificuldade.
Logo se entumlou com o pessoal gente boa, que sempre
se reunia para filmar "cigarro de palha" e tomar chazinho
'doce". Também gostava de se reunir com um povinho
pam jogam rolha -. e sempre perdia! Muito prendada,
ficou famosa pelo seu bolo de chocolate e chamva :"todo
mundo" para ir na sua casa experimentar, mesmo quando
já havia acabado. Sua fama chegou até na Alemanha. " --
Bom dia, 6essõl" Era sua Fase lxedileta, sempre
acompanhada por uma flor e com wte minutos de
atraso. Como boa zootecnista, uma vez quis separar dois
cachorros que estavam "brigando'na porta do refeitório.
O aniversário que passou em Viçosa Foi comemorado
com n'Dita besta, tendo direito até a coto com Arthur
Bemardes. Extrovatida, deixou muitos rapazes
apaixonados, mas como o amor é lindo... acredite se
quiser. Foi conquistada por um paulista e vai se casar no
amai do ano. E, para pagar as despesas postais de suas
cartas, 6ez mil acrobacias, desde a mexer com a rã, raspar
esterco no estábulo, até vender palha italiana na prota do
RU. Desde já sentimos saudade dos seus bolos, seus
desenhos ... ah! e de você. l love Fêr! l !

pente, salsidta, linguiça, hambúígucr etc
Assim, dnidiu fazer Zoo. Qual(b cRIoulo, sempre

dormia com um olho fechado e outro 8beito, pronto pam
p«I" 'j«nla ü alol««-to «- «w d' '"-Bê"i&
Durante o curso viveu um cama: sa zoateausta e

vegetarimo. Ficava nervoso quando mordia a Ihgu&
Dois monnitos inesquníveis: ter guihaik) a namorada

em seu aniversário de 1991 e tn tirado cnteim de
IOe% de desconto na

ZOOTECNISTAS
motorista,
COOPASUL

conseguindo

loveiB.
desfilar pelo Campus oom sua
Na hora do estudo nunca dispensou uma pipos "guíy":

nem um pãozinho inteBal à noite.
Breno, com certeza sentuemos sua Cara nas peladas da

200máquina, viagens e nas aulas, mas nossa amizade

Pangaré, apeou de suas ocupações
namorada e curso.

o gupo de

nulissinha de macho
teve tempo para

ADR]ANA MATIAS DE SOUZA
(Manas, Ori, Tia Má)
02/1 1

subiu nas tamancos e rodou a baiana. Sob o impacto da
gota de chuva, sarou um sonoro "UAI SÕ, NÃO É QUE
O 'l'REM É GRANDE MESMO!'
Também é muito grande o carinho que sentimos por

você !! !
felicidade
permanecera

sua vida Que Deus o plMla e esteja
para sc:nipie. l)eselainos sucesso

matou nenhuma "aula bote". Chegou em decidida a sa
pro6essom: Atacou de cara um calouro inexperiente que,
por sinal, deve ter aprendido todas as lições direitinho.
Hoje é o terror das meniniiüas. Essa vida não demorou

tímida.

Calouríssima, pnucupada an tira A em tudo. não sempre presente.

ENDEREÇO: Rua (}etúlio Vargas
B. Bom Jesus
CIDADE: Viçosa
CEP: 36.570-000 ESTADO: MG
TEL: (031) 891 4656 (rHados)

230 apto 2 ENDEREÇO: Rua Natal, 447
CIDADE: Sete Lagoas
CEP: 35.700-292 ESTADO
TEL: (031) 921 2537

Baixo Cannan

MG
muito tempo. De menina recatada do interior,
logo mostrou suas ganas. Nico topes
Niima festinha da Zoo,

que o diga
movida pelo teor alcoólico,

ENDEREÇO: Av. Comendador Freiras, 93
CIDADE: Muriaé
CEP: 36.880-000 ESTADO: MG
TEL: (032) 721 1391

Centro

demonstrou seu amor pelos animais, principalmente pelos
vira-latas. Mas o máximo foi sua saída ''em lande
estilo'

muito entusiasmada com o estudo da reprodução,
demonstrado o que é precocidade para garantir mais um
A Muito esperta, todos os colouros da UFV passaram em

do Censo de Vivência. Aluna aplicada,
entusiasmada com 0 estudo

ficou

sua mãos. Alguns ainda repetiram a dose, não é "Tia
Elza"? E alguns calouros a tiraram do sério, deixando-a
sentada na calçada com o "baby" na mão, a gargalhw, e
só! E o "baby" foi companheiro inseparável em Botucatu,
onde ela üoi acusada "injustamente"de estuprar um
paranaense. Muito viajada, deu volta pelo Brasil: em
Sete Lagoas, alisou a cabeça do bota, em Visconde do
Rio Branco 6ez muita "PORCARIA". Conciliou
'UAls"com os "TCHÊs" nos pampas gaúchos e, enâun,

os
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P
CHR]STIANNE PERALI

(liça, Gicca Mana Laquê, Gi , Chris)
15/08

CLÁUDIA DE LASTRO GOULART
(Claudinha, Clau, Clauclau, Clodim)
15/01

Chegou à Perereca em 89, mais pedida que cachorro
que caiu de um caminhão de mudança; Pulou daqui pr'ali
até se achar. Desabrochou, mudou, quase casou,
muKhou e renasceu. Despiroçou quando se juntou à
Shirley, bebeu, dançou,, pulou, aprontou todoas, enfim.
Acalmou-s e achou seu pomo ao fada do Edu, estão
namorando( será que vai noivar de novo?) e vai deixa-lo
inconsolável com sua ausência(principalmente na hora
de Guiar seus portes). Meiga e carinhosa, ela acolheu
todos os que dela se aproximaram com amizade. Nunca
6oi de sair muito, mas sua loucura era dançar e com oseu
chama na dança üez muitos meninos "dançarem". dos
namorados que teve ninguém tem mais as cintas(dizem
que tem um gaúcho ainda inconsolável -.). Finalmente
conquistou seu cano, o "Baby", e com ele está sempre
'voando"pe PH. Rins, sempre atrasada para as aulas o
pro aí conhecendo a região e outro bares com o Edu.
Christiane de nascimento, Gicça(como foi batizada pelos
veteranos) jura que nunca levou um trote, mas deu
muitos.
Gi, nós sabemos que você tá indo embora, mas não se

esqueça da gente. Mantenha sempre este seu sorriso lindo
e esse seu jeito moleque que nós adoramos e ... volta
logo, tá?l11 Um beijão de todoa turma de Viçosa e da
UFV.

CATHERINE BONAVENTURE
(Cata, Viw, Cana, Catadna, motorisü)
18/02

CÍCERO SILVEIRA FERNANDES
(Cilso, Dinho, Fós6oto, ÀJvaío, Azeitona, 00 nada)
15/1 1

Claudinha nuns Foi em 6êstas, bates, bar da rodoviária,
degaus" ou chunascos da. Zoo, mas sempn levou a
fama pelos vexames que sua sósai vivia dando por aí
Uma das proezas aluna da UFV, acordando ao lado de
um balde amarelo(que era vennelho). Ela também nunca
conseguiu volta das 6êstas san truta marca. Num dos
muitos chunascos da Zoo, por causa de uma paixão, caiu
no choro e da escada tatnbém, sendo consolada por

oropnetána do "ronz

chegou a sa acusada de
própno "pai'
Na tentativa de recupemr

(maior alambique de Viçosa),

E

'Aá coitada!" A mulher de um ano soda- Chegou Viçosa aos 15

Calado, dizia que não bebia
anos de

Ralou um ano
iü&, ainda

o que é pior, com cachaça.
tentativa de afogamento do em uma pensão de crentes. Por azar do destino acabou

mamado com iabá e Marmelo, colegas do COLUNA que o outros rapazes. Chiquérrima, de ouça vez voltou de taxi
para casa, após uma noitada numb(úeeo distinto, em
'ótimas condições'. Influenciada pelo Pantanal e peloentão, a mulha "sangue

suga". Se você não sabe, lá em Rezende, depois de
mn;nnr n \r:iH a tAm;nn .In ol'Binnp A n....,l=.1.. .. C.

baralho, pnguntou ao prqHetário: '-- E de você, o que
é que eu tenho que sugat7"

caiu na tentação, tomando-se,
'quatro anos perdidos' inicimam na vida do alcoolismo, mas ainda não conhecia

uma mulha. Aos trancos e barrancos não só passou no
COLUNA como também no Vestibular.

oadeu de vez nas mulheres
chegando ao ponto de conseguir cortar seu próprio nariz.

Nossa convivência crescia sempre. Tinha o dom de Calar
bolacha, nem prwisava de uns goles pua Calar da
fazenda como a de Pirapom. Outm pnuliaddade notada

vida se e na
A partir daí sua

bebida,
teor alcoólico, quase üoi parar no lacinho do recanto, mas
num momento de lucidez voltou atrás. Ah, se o manto
Falasse! De vcz em quando ia pam o Brio de una amigos
fazer um retiro esphtual, e sempn fitava numa ótinn,

unhas e dentes os seus cavalos, que, segundo ela, tem
Como toda boa zootnnista adora monta. Defende com com muito verde, muitos pássaros, nãunza, cervda,

vinho, pinga etç. Foi eleita a Jacutinga oficial da bêsta
junilu deste sítio, e dizem que o papel Ihe caiu muito
bem. Dente os papéis miseráveis de sua vida, tombo no
'Jum" ninguém esquece -. s6 ela. En6un, apaixonou-se
tanto pela Zoo que resolveu especializa-« nas

'lande vantagan' sobre os outros aninuis. Os jumentos
de eqüideocultum que o digam!
Depois de anos no Rio, Precisou ir à gama Catarina

pan descobrir Multa Gerais. "Uai, sõ. Será que maruujá
dá cedo com kiwi?' Diz cla que o tran é bão.
Editora oficial das disciplinas da Zoo, colaborou

foi insistente mania de consetar e juntar coisas velhas, aos
pedaços.
Na velhice taá histórias para contar para seus netinhos,e a S

sobre seus sonhos, já que passava quase todo dia na
cama. Aliás, após a bebida, dormoir em sua maior
atividade.
Na viagem para Concórdia, o agente secreto "00 nada"

6oi surpreendido no bosque çom uma espia europeia

amiguinhas penosas e praende toma-w menta em
galinhagem. É, tanta paixão e dedicação assim só com
muita afinidade.

que

siglinçativamente pam a 6ómntum de todos nós. Caso
não consiga continua montando, o Atlético há de
contrata-la para limpeza &) salão pós-baile.
Sua companlKim inseparável assinou-lhe uma recita

infalível para espiar a cabeça: Banhos de cerveja! Diz
que a cervda sobe, mas essa desw! A chorosa vai sentir

Zm,

ENDEREÇO: Rua Coelho Neto, 5/ 102
CIDADE: Rio de Janeiro
CEP: 22.231-1 10 ESTADO: RJ
TEL: (02 1) 205 4286 / 285 4473

especializada em kiwi ENDEREÇO: Rua José Pares Juniu, 66
CIDADE: Muriaé
CEP: 36.880-000 ESTADO: MG
TEL: (032) 721 2397

BNH

ENDEREÇO: Praça 13 de Maio,160
CIDADE: Presidente Olegário
CEP: 38.750-000 ESTADO: MG
TEL: (034) 81 1 1229

saudades ...
Au revoirl(or bye, bye; ou inté, uai!).

ENDEREÇO: Rua Bonnett, 727
CIDADE: São Paulo
CEP: 05.464-010 ESTADO: SP
TEL: (01 1) 260 4052 ou 83 1 0083

Aho de Pinheiros
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CLAUSIO HEITOR DA SILVA JUNIOR
(B«b, Véi, Político)
04/04

EDNILSON FABIANO ARAUJO
(Dalila, Nilsinho, Empuxo, Calango, Gatinho)
09/05

CLÁUDIO TEIXEIRA LOMBARDI
(Lombas)
29/04

Rném-chegado do Areia, distrito de Imbé, município de
Caatinga, chegou em Viçosa há mais ou menos 12 anos,
querendo cuísm Colégio em Viçosa. Não dispondo de
prepuo físico bom, sempre praticou esporos(na teoria).
Já pescou muito, não porque tem aptidão pam a pesca,
mas pelos goles da pescaria. Desde quando clngou a esta
terra, segue a teoria dos inglesa(adora 8s gordinhas)
Sempre caínga contigo passados marcantes de noivas e
até já perdeu a conta de anéis que comprou para suas
noivas. Diz que tem 25 anos, mas ninguém dá essa idade,
dá muito mais. Donde às 18 horas e sempn tem pesadelo
(igual um véi). Quando morava em BH jogava bola em
Contagem, Botim, nas favelas etc... Gmnde apreciador
do mar, mas é única pessoa que vai ao ma e não molha
(só por denso). Conta que já üez várias exwnõn ao
Nordeste com amigos, mas nunca aprendeu a dançar
(qualquer tipo de música) . Otima companhia pam ir aos
botecos e às üêstas, mas quando a bêsta começa a alçar
boa ele dá sono e vai embora, dizendo que já cansou
dessa modemidade(igual véi). Vai a pessoa, mas âm a
saudade desse amigo.

DANIEL AKINAGA HATTOR]
(Mauricinho, Déniel, Dana)
16/12 Nasceu no dia 09.0S.71 no Fundão(quanto mais véio

mais bão), pma desespno do casal Rosemary e Fabiano,
o famoso baixinho. Em 1989 entrou para a Zootecnia.
Logo de início jú em dono da área, 6oi logo fwhando sua
primeim prova de Física na UFV.
Muitos aam seus apelidos, com seu jeitinho único em

conhecido como gatinho pelas menina da Zoo,

dee

Viçosense típico(conhew todo mundo na cidade),
entrou rasgando na UFV(6whando a primeira prova de
cálculo), após passagem pelo COLUNI. Trocou a mato
pelo hsça e a mulherada pela também nativa Kelly que o
levou para o altar.

Sempre gostou da boêmia(na encamação anterior devia
comia). Nunca deixou de lado o jeitão moleque e

elege de ser, sempre disposto a "tomar uma
Amigo de todas as horas, o Lombas vai cair de cara no

mestrado. dando continuidade ao üabalho realizado tio
laboratório de Nutrição Animal do departamento de
Zootecnia da UFV.
Cláudio, você nos mostrou que é possível levar a vida

sempre bem disposto e na Caem, mesmo em condições

ser

Março de 1989, chega em Viçosa mais um Mauricinho
vindo da capital. Quando çalouro, até para ir telefonar na
esquina ia de Escort e óculos escuros.

Postando na agenda Solos de ex-amores, mal sabia ele
que uma nativa é que iria ficar çom seu coração. Logo o

dois se transformou em três, o que deu ao

de

meninas

lxincipalmente, pelo seu chamie, corte atlético, olhar
penetrante(por causa do baixo teor de sangue na corrente

amor do
Mauíicinho paulista alguns codinomes como: rq)r«lutar,
tenor da Capivara, tabelinha furada, destruidor alcoólica) somso que conquistava su9uos

Com o tempo a barriguinha começou a incomodar e,
assim, lá ia a pé pam a universidade. Almoçava ejantava

Na vida académica o garotão sempre üoi tmnqüilo,
admirado pelo espírito de companheirismo e dedicação
aos estudos, pois Dali sempre estava disposto a uma
brhcaüüz

comia só meia mexa de bombom.pouco e, de aC

apaixonadas.
daNo meio esportivo üoi um dos idmlizadoles

200máquina e meio campista habilidoso nos jogos do
Engov, nos quais a "Edmoíle" bebia tanto que domava

bi

urubu de meu louro.
Famoso também pelo seu inconfiindível (0

muito adversas. Parabéns Zootecmsta. Fica aqui o abraço
saudoso e o de«lo de sucesso. A galem da 200 89.

tartaruga únja) e pela paixão pelo gado de leite.
«» alegiqde

pairo

ENDEREÇO: Rua Seraüin de Pinho
Silvestre
CIDADE: Viçosa
CEP: 36.570..000 ESTADO: MG
TEL: 891 3807

Feneim 53.
Agora sai de Viçosa com dois diplomas: o de vitinho e o

de zootnnista.
Dali, nós, seus amigos, desçamos tranquilidade na vida

proâi$sional e felicidades pam você e sua Càmília. Porque
competência sabemos que você tan. Parabénsl

amigos fica a
humildade e de seu companheirismo.
Paa lembrança

Parabéns, Zootecnista. Boa sorte e muito sucesso.

ENDEREÇO: Rua Gonçalves Dias
Baixo de l.nurdes
CIDADE: Belo Horizonte
CEP: 30.000 ESTADO: MG
TEL: (031) 335 6984

1745#01 ENDEREÇO: Rua Batalha Neto, no 100
Triunfo
CIDADE: Viçosa
CEP: 36.570-000 ESTADO: .MG
TEL: (031) 891 2107

São José do

ENDEREÇO: Rua Caliope, 1 16
CIDADE: São Paulo
ESTADO: SP
TEL: (O1 1) 212 6134

CEP: 05.609-030
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FRANK WATARU MAMOSSI
(Boquinha, Kibe, Japa, Jaspion)
04/12

Após terminar o curso de Agronomia(ver Álbum de
biogafia Abril de 92), o nosso amigo Boquinha vendo
que o grupo ASA(Agarre Seu Agrónomo) estava cora de
atividade, resolveu então volta à UFV numa 2a versão,
agora na Zootnnia. Aâmal de contas, suão mais duas
fonnaturas e um a Naco Lopes por ano, fora as cervejadas
e as mulheres feias nos amais de semana. Dizem as más
línguas, o motivo que realmente üez pemlaneca em
Viçosa foi a insatisfação de apenas poder seguem os
cabos de enxada; ele queria mais, e por isso resolveu
tomar-se um "expat" em caiem sêmen(manualmente)
para poder assim implantar essa técnica nas suas
fazendas do Mato Grosso. Apesar de ter mudado de
curso, continou o mesmo: CDF para as provas, cademo
modelo para os amigos, &eqüentador assíduo das üêstas e
cervdadas, sempre sem namoradas(pretendentes que não
Ealtmam, e como111), era fominha por bola que valeu o
título de campeão de htsal para a Z(X)máquina. Nesses
2 anos de Zootecnia adquiriu novos conhecimentos,
como "Azevém tostado" numa das viagens técnicas do
curso, e uma habilidade que ele mesmo imagina ter, o
malabarismo no corrimão da rampa do PVA que Ihe
concedeu o titulo de "Kibe trapezista'. Conhemu uma
extraordinária "picota de Fogão", cujas visitas rendiam
alguns mousses, bolos e docinhas pma sua Répi. Na sua
longa jomada na UFV, apesar de su um garoto
aparentemente "compotlado" teve seus dias infelizes.
Garoto distmído, às vezes esquecia de pagar as contas de
supermercado que distmidamente colocava em sua
mochila, mas para sua felicidade tinha o caixa que
lembrava-o desse detalhe. Boquinha, rapaz super gente
boa, amigão de muitos, com certeza vai deixar muitas
uudadn e muitos "corações" palpitando. Felicidades
nessa caminhada pela vida. Um grande abraço dos wus
amigos.

GUSTAVO NOGUEIRA FUNDÃO
(Gugu, Cangamiro, Jarrão, Fundindo, Fumão)
12/08

P

Veio de Vitória pam Cozer Zootecnia e na la república
que morou foi tão ban rewbido que dxmia anbaixo da
mesas
Por aqui chegando, logo ficou conhnido pu suas

manias. Não havia ninguém nuas pieowpado com o
corpo, com a calvície psicológica e com o penteado
estático. Outra, mania camcterístia é com seu cano.
Jamais passou dos 20 Km/h, e em Viçosa seus piores
inimigos são os buracos.
A linha dietnight também Eaz sua cabeça, pois Gustavo

colwionava uma série de portes de reâigerantes
dietéticos.
Os cafezinhos também fazem paire de sua tarde(mas

pemiitidos apenas com adoçame).
Se catando de mulhn, as bananas são as pREndas(pela

'ginga" e pelo "fogo ardente").
Mas sem dúvida nenhuma, sua característica mais

marcante é a 'pasteleza'. Quantas vezes sua carteira
(Company preta) passeou pela cidade soba o capa de seu
"tartaruga ninja" e em outras vezes üoi anunciada nos
auto-falantes de shows. Isso sem falar quando perdia seus
óculos no lixo, estourava pipos sem a tampa e leva a
pizza ao como sem tabuleiro.
A terrinha realmente conquistou o coração desse

capixaba que pretende ficar por aqui mais uns anos.

FÁBIO LUAS NEVES SILVA
(Papal, Ossinho, Caverinha.)
04/09

GÉRSON EUSTÁQUiO LOTES
(Getsinho, Dudé)
02/06

CIKgou em Viçosa an 89. Morou no "pombal", onde
deixou seus primeiros companheiros de república
domlhem fora de casa, pois estava concentrado nos
estudos.

Após esta fase, apaixonou-se por um odmtal, que
passa a s« a mamãs. No início dormiam separados,
passando a domiirjuntos com o passa dos anos.
Chefe do in, muito zeloso para com os seus 6ihos, não

deixava faltar nada em casa.
Su8 admiração pela música sertanda era conhecida por

todos, e tinha uma preü«ência toda especial por uma
dupla settanda. Em Ouro Preto, na bêsta do 12, no
caminho pua uma cuhoeira, trocou uma fita cassete
pelo baiTanco, coisas de menino.

Par ter üadição na venda de cerveja(SKOL} esta era a
sua pretenda, porém en;caiava todas; cervda é claro! l Por
causa desta lande aânidade pelo álcool, teve sérios
problemas çom suas amnésias. No dia seguinte seus
amigos lembravam-no do acontecido, pensando até em
Ihe presentear com uma üilmadora para se registrar os
Caros ocomdos.
Como um bom 200TECNISTA, adorava animais, mas

ao longo dos anos foi se especializando em felinos.
Agora volta para casa para mexer com porcos e cuida

da criação de gado Simental, deKlamos para você um
bom fiituro profissionall !

Êta sqeito legal, um dos integrante mais queridos da
'Boca da Muvuça'. Ufal Quantas "Lilico topes" não?
Hil Hil Hi! E aquela festa no Coisinho? Tudo bem que

és um Zootecnista, mas inovar na alimentação dos porcos
é brincadeira. E por falar em porcos, e aquele churrasco
de suínos. Zás! Tantas fez o moço que caiu. E como se
não bastasse, levou consigo uma parceira de longas festas
no chão. Quem?l Quem?l

Portes homéricos tirou de letra, a passear apavorado por
eníêmieira npecial. Garoto esperto, CDF por natureza,
mas que não dispensa farra nenhuma, nem os famosos
velhos contra os novos no voley.
Apenas não se deixou corromper pelos caçadores de

'cabecinha'. Com ele. somente do melhor.
Hoje você sai do nosso convívio universitário e se

enquadra na vida profissional, e é nesta que você irá
provar o seu vadadeiro valor.
Felicidades, ...

ENDEREÇO: Rua Professor Jogo Cândida, 790/ 62
CIDADE: Londrina
CEP: 86.010-000 ESTADO: PR
TEL: «043) 323 8S92 ou 323 3073

ENDEREÇO: Av. Bemardes Filho:
Bairro de Lourdes
CIDADE: Viçosa
CEP: 36.570-000 ESTADO: MG

32-B ENDEREÇO: Rua Chapot Prnvot, no 356
Praia do Canto
CIDADE: Vitória
CEP: 29.055..4.10 ESTADO: ES
TEL: (027) 227 4593

apto 1004

ENDEREÇO: Av. Frei Servácio, no 1270
Bairro Santa Cruz
CIDADE: Rondonópolis
CEP: 78.700-000 ESTADO: MT
TEL: (065) 421 2088
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r l KLAUS RANGER DE FREITAS
(Gordinho, Lê Gamba)
05/03ê && »d,

nENKiQUZ JORGE FERNANDES
(Paizão, Bato, Bombril)
27n5

JOELTON RAMALHO SANTANA
(Baiana, Tim, Tinha, Jojó de Oliveira, Coco, Cândida)
08D6

JOSÉ GERALDO VERGAS JljNIOR
(Zé cabecinha, Zé vinagete, Ção)
31/07

Nada melhor pam desaever o gordinho que falar sobre
as suas andanças de cano. Coitado! Eoi myustiçado, pois
o cano é que era sempre o culpado.
Em todas as viagens para o Rio,
quando o cano rodavaChegando a Viçosa Êoi morar com um "turista", para o

qual assistia todas as aulas. Hetmque e Gugu uma
simbiose peúeita. Foi co este também que aprendeu a
cite de fazer mudanças, a qual apeúeiçoou com o passar
dos anos, aumentando inclusive sua Bota.
Após um ano de UFV, 6oi meditar profundamente se

deveria voltar para o Pantanal. Será que üoi aí que
começou a história do Bato? A lenda diz que em Sete
Lagoas(MG), numa manhã ensolamda de domingo, após
o retomo de um passeio no lago, o "lida" aâimtou ter
visto o Bato(chegando inclusive a alisar-lhe a cabeça),
responsabilizando-o ainda por uma eventual gavidez.
Êta Bato safado!

Esta Baiana convicto foi jogado por seu pai Jer6túmo
(Rei do Sertão) num pau-de-arma e tomou rumo
Virou.
Vira e mexe Êaz a propaganda da terrinha(ltanhém - a

qual costuma chamar de megalópole), no çademo dos
colegas, e abre a boca para diz« e lá tem mulher bonita.
Sei não!!. Seu único lado bom é quando entra no gol da
Zoomáquina(timão), onde agana tudo.
Gamto espeto, heim? Acompanhou cena pássaro para

aoreender namorada em centro de macumba (salva meu
pai). Talvez seja este o motivo de culsn zooecnia(criar
galinha preta).
Nas üêstas que Reqüentou, sempre do mimo jeito

voltou, e dizia cmhaça não sobrou.

a
Na cidade de Condição do Castelo, conhecida como

cidade do já teve(já teve cinema, fábrica de doce, coça
cola -.), escapole do bico da Cegonha o bebé chorão, para
embranquecer a cabeça do casal( seus pais).

é que não estava bem regulado.
Nas batidas de Rente,

Por ali passou sua in6ancia e atingiu a maturidade
sexual(?), e quase temiina o çurw de professor primário.
Tomou juízo, usou sua b«tial inteligência e resolveu

'não tive culpa", dizia ele,
era o creio o culpado.
Atropelamento?
Que nada l
Ble é que na atropelado.
E lá em Belmiro, o seu novo eldorado

fazer zootecnia, onde reabeu vários nomes em razão de
de zéfigura nada t)eneficiada pela natureza,asua ICI

cabecinha,
dificuldade

vinagete (só acomoanha). A
vida acadêmica

maior estava atento.

conseguir um chapéu que Ihe servisse para usa' durante

encontrada sua bi Mas o bananco é que pulou de lado.
como o cano do pai,
aquele opala zerado

fio éAcostumado a mexer com canhões, leve de Viçosa a
patente de um que ele aâuma sa movido a fibra. Sabe
Deus os tiros que ele dá. Se são certeiros ou não, isso não
podemos alienar.

Como todo pai coruja, passou mal durante uma semana,
após comer duas panelas de feijoada. Suas olhas
fizeram de cobaia. Alá coitado.
Mecânico de plantio nas viagens do curso, não se

fomlou apenas em zootecnia; sai catedrático também em

0

as duas de apicultura.
O rapaz sempre ficou na sua(tranqüilão), do tipo

CDF daqueles de dar
'come o poste

adequado.
Quem

e meio que não estavam no lugar

saupreque seus colegas Ihe impusessem o cargo de requinqueiro
Na república Jmuba não precisou de muito tempo para quieto", varizes em pema de

cadeira. E um excelente cna para ser cunhado(tem belas
irmãs). O que mais gosta é de tranquilidade, ceivda,oficial.

comprava os seus carros estava

Por essas e outras não psicografadas este gamto irá
deixar saud,des(õ pela-;aco).

monogástricos e domar, e o que não gosta é de mulher
Hein, boné(motivos óbvios) e desorganização.
Agora o Zé vai emboi% deixando saudades, muitos

amigos, "bom número" de aios de cabelo, sua falta, após

aproveitava o toca-ditas
e o resto era sucateado

E ele nunca embriagado.

ENDEREÇO:Rua Joaquün Ferreira, 1288
CIDADE: ltanhém
CEP: 45.970-000 ESTA])O: BA
TEL: (073) 295 227S

esses anos, será sentida por todos. Dele bica a imagem de
e educada. Por isso,

ENDEREÇO: Rua B, no 22 São Francisco
CIDADE: Niterói
CEP: 24.360-070 ESTADO: RJ
TEL: (021) 710 1463

direito civil, psicologia animal e, para surpresa de Gugu,
ainda treinava artes marciais em seu quarto, isto quando
não mudava(de televisão e Guia) para o estábulo. Teve
problemas quando voltou para o chalé(este devia ter as
mndações facas), pois não aguentou seus "golpes".
Finalmente, Henrique(ou Bato) concluiu seu curso(e

metade do mestrado) com uma bela história pna contar:
Era uma vez um rapaz sério ...

uma pessoa sincera, prestativa
desejamos-lhe felicidades e sucesso, e que bem rápido o
'cabecinha'
nome da Zootecnia.

realize seus ideais. honrando com certeza o

ENDEREÇO: Rua da Tjjuca s/no Centro
CIDADE: Conçeição do Castelo
CEP: 29.370-000 ESTADO: ES

ENDEREÇO: Rua Malte, 219 Baixo Castelo
CIDADE: lpatinga
CEP: 35.160-000 ESTADO: MG
TEL: (031) 821 4571
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OSÓRIO ARICY AMORIM FAGUNDES
(Zozó, Pé de AJfme, Amcy de Alnnida, Mimge, Jamn
lkan)
14n5

MARCELINO DIAS MARIZ
(Tabu, Masculino, Dégas, Baianinho)
01/03

bochechinhas róseas surgiu
COLUNA, só que não aguentou o batidãó varou à tetm

Nos meados da década de 80, este sãogemldaue das
róseas surgiu em Viçosa pua fazer

LÜCIA MARIA HBEIRO VILELA
(Capela, Luzinha, Doidona, LÚ, Lúcia loura L L ou

01M3

Nascido no NoM de Minas (leia-se Caçaruna),
conseguiu um dia esqueça a roça e começa a estuda,
passando por Janaúba, aonde se diz momr, até que em
1986 ouviu calar em uma escola onde se estudava pam
varar para a roça e, de mala nas costas, kichute e chapéu
de couro,pegou o trem rumo a Viçosa O primeiro
contado o 6ez delira, ao se ver diante de uma escola can
tamo verde, tanta fàlüira de água e até vacas e bois. Pam
quan o via, pelo tamanho achava ser ainda uma criança,
mas quedo olhava pam a cabeça chata tinha logo uma
elq)ligação: calciãcação precoce; apesu de não ser o
mais velho da casa é o maior(l,S6). Menino bom, após
passar por alguns quanto de fiando, achou acolhimento
com dois contenâneos, dente eles o "Pai" Pedro. Não
ficou pam sempre, pois todos se formaram e tiveram de ir
pan "República Noite de Minas'. Fõi bom, lá não
aprendeu a esüidar muito, mas chegou a ser o rei do mau-
mau... e da pinga com Game de sol. Tudo não estava
pedido, pois o "Pai" retomou fazendo-o voltar a estudar
e com algum custo se comia agora em zootecnia. CcKn
diploma na mão, paire pam a vida, onde mosüará o que
de bom pede aprenda aqui. Um abraço dos amigos
Cardoso, Macarrão, Bode, Bé, Tabam, Natas

MARCUS VINÍCIUS DE PAULA
13/09

natal, onde se tomou professor.
Sentindo falta desta terriiüa querida, retanou a Viçosa

onde prestou vestibular para biologia. Empolgado com o
curso, começou a criar escorpiões e cobms dentro do

No dia 1 3.09.70, o Sr. Rodam e a Sm. Roselene tiveram
escorpiões e cobms dentro do

alojamento. Mas desiludiu-se com o curso e $oi induzido

A raça humana éplgitg diversi6cada, em se tratando de
gostos, costumes, ideais, prazaes etc. Mas, de vez em
quando, muito rammente, surge um tipo de pessoa que w
contra a vida inteira dela, dica alguém: "É DE OUTRO
PLANETA! QUE PESSOINHAl11'. Esta é a Inda
Mana R. Vitela. Uma menina travessa(fu jus aos
apelidos!), que afrontou de cabo a mbo nesta cidade.
Tinha um cabelo comprido e lindo, batendo na cintui%

uma das maiores dwepções de suas vidas, chegava ao
mundo o futuro zootecmsta: Marcus Vinícius. Estudou
até o 3o ano cientíãco em B.H., com férias obrigatórias

Rio (sua paixão), e na querida Comelheiro Penano U

por um amigo valeta a sa um "zootecnista". AÍ passou a
fazer criação de ratos, que perturbava todo apartamento;
encontrou-se também com a técnica oriental do."bonsai-.

(cidade onde Judas pudeu a sueca).
1989, postando

os

Sendo uma pessoa insaciável, o único que conseguiu
conviver com ele Foi seu colega Nílson. Trincava-se em

Chegou em Viçosa em 1989, postando seu potente
'walk man" e pilotando a uma velocidade impressionante
sua "Mac Lwen"(bicicleta). Destacou-se dentre
colegas pelo npíHto de amizade e pelo inglês fluente.
Como bom mineiro, sempre 6oi comendo "pelas pontas",

e assim ele conseguiu, na briga, entrar no R.U.

seu quanto por horas seguidas, Emenda não se sabe o quê.
Por causa de uma pende paixãcPlóira, que Êiturammte

será sua esposa, nunca ficava uma sexo .üelm em Viçosa.

mas como Em coisas inespeindas: pronto virou
Joãozinhol e o cabelo? Virou ouro,pois queria venda a
preço altíssimo. Isso não é pua qualquer' um não. SÓ
pam unem uma idéia:

É bruxa, mas !ião dá pam duvidar muito, pois seu
pmto pndildo são besourinhos-do-amendoim. Acredita
em duende, Biomas, merlins etc -. Adora

As vezes que ficou sempre deu traballn, principalmente
quando queria beber. A partir do primeiro copo ele se
transformava: chorava e pedia a comoanhia de alguém

adiantado. Suspeita-se que se
est)farto garoto de se formar

O seu maior mistério é andar com o relógio dez minutos ou gostava de brincar de seu passatempo Eavoríto: salnr
de escovão.

Era um rapaz esportista e adomv levanta peso. Tanto
quaüo pesos de 200

trata de um golpe

Biomas, merlins
morcegos,serpentes, comyas, felinos, cavalos, beija flores,

aimgw.
O que gosta: ser o primeiro, natação( ele entra, a água

sai); 6nnula 1, Jâ onze e m;eia;piloto sua máquina,

dez minutos antes dos
que adaptou
tomozelos e pulsos.
Agora que Zoz6 vai se tomar um zoatecnista

(zozotecnista), um fiituro feliz e muito pr6spno Ihe
aguarda São os votos sincnos de seus amigos

g cada

cães.
tomar um

Sua gatinha chama-se cor-de-rosinha; o gato Flotd; a
cadela Anick, seu beija flor vinha beber água an . sua
boca. SÓ dome nnxenü nas bolinhas(sanenks) de
paina de seu travneiio 'dieirinho'. Fez toda colação
Chocolate surpresa" & cãn de raça. É fissurada por

chocolates.
É mheim, porque nascer em Minas Gemas, mas seu

coração é baiano, e como é -. e vá gostar de baiano lá
longe 111, gosta de morenos e tem o pezinho na Áâica. E
muito espimda, de manias caEmgosas(estardalhaço),

ouvindo aquele som.
leão gosta: apelido; Viçosa; leite; música caipim e fica

muito bmvo quando o padeiro pergunta se
ENDEREÇO: Praça Maurício AuBisto Azevedo,46
CIDADE: Janlaúba
CEP: 39.440-000 ESTADO: MG
TEL: (038) 821 1491

8maiu o Dão.
O nosso amigão está se fomlando e, consequentemente,

indo embom. Nós

precisa
ENDEREÇO: Rua Silviano Brandão, IS2
CIDADE: São Gaaldo
CEP: 36.530-000 ESTADO: MG
TEL: (032) 556 1250companheirismo, da sua alegria sempre presente, do seu

bom senso e de sua gagueira.

nunca nos esqueceremos do seu

ENDEREÇO: Rua Coronel Fulgêncio, no 388 apto 02
CIDADE: Belo Horizonte
CEP: 30.240- ESTADO: MG
TEL: (031) 225 6930

mas tem um grande coração. É muito carinhosa. Curta e
gosta de todo mundolCurte muito a vida e adora viva'...
adora Punk Floyd, lied, St«K$ R Seixos etc
Para resumir, pois esse papel é pequeno, muito pequeno

pam contra sua vida, ela se identiãca muito com os
bichos; mas deve tn uma e)aplicação, pois ela mesma diz:
"SOU UM BICHO-DO-MATO!".

ENDEREÇO: Sítio Santa Mana(Fazenda Jogo Zaca)
CIDADE: Sta Rata do Sapucaí
CEP: 37.540-000 ESTADO: MG



RODRIGO FURTADO GUIMARÃES
(Cuei, Macarrão, Cowboy)
03/1 1

&

Ao raiar de um dia de agosto, surge em Viçosa, nada
mais nada menos do que 1,90 de altura, por quase 2 m de
largura, com biceps de 63 cm e massa muscular
invejável,o COWBOY. Em época de Bio, o 'cowboy" de
camiseta cavada dizia que com seus dotes pam com o
mar são Eantásticw. Como Viçosa é desprovida de mar,
vai até Campos(RJ) passa um amai de semana. Suas
pemas de tão brainas pareciam engessadas. As meninas
passavam e nem olhavam. Como resultado: voltou
vennelho igual a um pimentão, e papo bateu só com uma
mulha: ligou paa sua mãe. Frequentador de bestas,
teatros(primeiro IS dias de Viçosa) e puticipante
assíduo da Marcha "Naco topes", sempre gostava de sair
com uma langerri azul, mostrando suas formas
esculturais, jamais reveladas. Por sua profiinda
admiração pela natação, acredita p«ler atravessa o canal
da mancha, embora durante os anos em Viçosa nunca
tenha entmdo em uma piscina(mas jura que quedo era
mais novo em diluente). Romântico, sensível, prometeu
certa vez fazer almoço para uma menina que, segundo
ele. seria a mãe de seus filhos. Mas a menina não sabia
que nunca üuera café e muito menos anoz. Para seu
üsconsolo. a menina nuns mais falou no assunto. Em
razão de seu elevado nível cultuml, é o único que
consegue ler, ao mesmo tempo, "0 Alquimista" e "0
Amor nos Anos 90". Quando cai a noite sua 6Ução muda.
Mu, com todos esses adjetivos, ficam as swdades deste e
de ouço amigos. Marcos A P. Silvo

PAlil.o nENKiQUZ VIANA FILHO
(Pulin, Gordo)
06D7

PAUIS SÉRGIO DOS SANTOS
(Embrião, Matogosso, Pauzinho)
04/07

CEDRO JUNQUEIRA DE MORAES
(Zé Peão, Piquira, Porqinho, Gauchinho, 10, e ouros)
IZ12

Este aí quando nasceu seu pai Ihe mostrou os bois e
os porcos e disse:""Meu filho, aí está o seu filturo. Vais
herdar até meu nome!" Pronto; a partir daí não
adiantou seguir outros caminhos. Saiu da pacata Pedra
do Anta e üoi cair em Ponte Nova para estudar e lá
deixou para trás a utocência e caiu na gandaia das
discotecas, dos camavais e aprendeu a conquistar as
meninas, tocando violão. Conseguiu fazer isso tudo e
mais alguma coisa, sem nunca ta sido reprovado no
colégio. Já se sentindo mais maduro, resolveu que ia
ser militar e picou a mula para ingessar na Academia
das Agulhas Negras. Mas negros também coram seus
dias lá. Comeu o pão que o diabo amassou e até
acordar e dize basta. Voltou então para curtir as
montanhas de Minas, mago como um .bambu e
finalmente caiu em Viçosa e aprontou muito, isto até
conhecer aquela que seria, em parte, pelo seus
avantajados e atuais 88 quilos. Neste período üez
muitas saenatas e calos nos dedos de tanto tocar
violão. Pensou em ser veterinário, não deu; ainda bem.
Partiu para sa zootecnista e aí como deu certo!
Quando ele esta lendo algum assunto sobre animais, o
mundo pode anasar. Estuda pua valer e detesta ser
chamado de caxião. Na UFV, üez poucas, mas boas
amizades. Não é diíicil gostar desse carinha. Ele é
gente boa mesmo. Seu defeito? Comer demais, não
gostar de Checo Buarque nem de teatro e falar pouco.
Ainda bem que arrumou uma mulher que fala pelos
dois. Esse moço tem altos sonhosl Capacidade para
realiza-los ele tem de sobra. Então, meu amigo, bola
pra ftante e que Deus Ihe ajude a realizar todos eles.

Vindo de um lande centro agopecuário, o nosso
Matogrosso ingessou-se primeiro no COLUNI, onde
ganhou o apelido de Embrião. Apesar de apaixonado
pela Fómtula l ele nunca deixou de sa o artilheiro em
várias peladas de fiitebol de salão. Desde que chegou
atingiu vários corações. Pulando de galho em galho,
Matogrosso não perdoava, caiu na rede tá no papo
h..las não é que o Embrião se tomou calouro
apaixonado por uma mineira, chegando até casar e
toma-se um "rapaz" sério

Brincalhão, nada caxião, Paulinho sempre deixa tudo
para última hora, dizendo "o bicho vai pegar", mas
bicho nunca pega.

Nas sua peladas de fiitebol, quando faz um gol, ele
oü«ece a uma pessoa muito especial: seu filho. Isto
mesmo ele é papal, e comia por sinal.
Sentiremos saudades

Vindo de Florestal, quietinho, o CDF da Zootecnia
humilhava a galera com seus "As", não bebia e não
Cansava. Até que aparece a colega de curso e
conheceram a floresta onde tudo mudou. Daí pra
crente sua vida passou a ser "CDB", "filmo de corda" e
'Tião carteiro".
A cachaça dominou os "As", chegando ao ponto de

domlir no trono e de o Raul sa solicitado sempre.
Como todo maneirinho, dizia que era tímido, mas

mbemos por muitas garotas todos se seus movimentos,
inclusive a arte de sair pé ante pé sem acorda
ninguém.
Com sua linda cuequinha azul e com um detalhe

muito especial no traje, deixou a mulherada de Sete
Lagoas doida.
No semestre de sua üomlatura, depois de of«eceí
'algumas ao Santo" 6ez uma pereglnação ao Leão,
descalço, onde humilhava a calourada com seu horário
de formando que, revoltados, queimaram o cuíHculo
dele no meio do recinto.
Na sua última visita ao Mato-Grosso, após umas e

outras, foi seduzido por um "mágico" e quase que não
retoma para seus últimos dias de UFV !

ENDEREÇO; Rua Afonso Pena, 1557 bloco B Apto
3 13 Centro
CIDADE: Campo Grande
CEP: 79.020-070 ESTADO: MS
TEL: (067) 624 2600

ENDEREÇO: Rua Nacib Cury, 188 Merçês
CIDADE: Ubaaba
CEP: 38.060-000 ESTADO: MG
TEL; (034) 332 4408

ENDEREÇO: Rua 18, no 1474
CIDADE: ltuiutaba
CEP: 38.300-000 ESTADO: MG
TEL: (034) 261 4508

ENDEREÇO: Fazenda Cachoeira da Previdência
CIDADE: Pedra do Anta
CEP: 36.585-000 ESTADO: MG
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VIVIANE RODRIGUES VERDOLIN
(Vivi, Labinha, Pena, Mamãs Vivi, Malguita, lona)
l S/08V]NÍCmS PORCARO

(Bé, Mansidão)
13H3 Alá coitada! Viviane e seus 70 e tantos. conheceu

todo ao Brasil sem sair de Viçosa.
Sua história começa numa lande indecisão: dúvida

entre dois cursos. Um Ihe permitida seguir a brilhante
caneim do pai; o ouço não era até então muito
conhecido, mas, sem dúvida muito htnessante, pois se
tratava da ai'te de bem criar. A sabe: medicina ou
zootecnia? Zootecnia, pois não resistiu aos encantos de
Viçosa. Nos primeiros períodos o Bé não teve uma
per6omiace das melhores, mas apesar disso passou
com "A' em peteca, mulhnn, batalha naval e cereja.
Eis algumas de suas camctrerísticas principais: filme
de terror nem pensar; estudar muito menos; domtir
muito para depois descansam e chegado numa gelada
Numa certa Nico Lopes, ao tomar ceweaa de
colherinha, pois no copo não fazia mais efeito, montou
num cavalo em um lote vago, caindo e se machucando
t'Ho. S'«ipre teve pies'-ça "u pel'dinhu (â-teMI é
claro). Com seu jeitinho carismático, sempre aüaiu
discípulos, dentre os quais se destacou seu amigo
Taxi. Ma$ acima de tudo, é muito querido e está
pmmetendo "trabalhar" muito. SÓ vendo par crer!

aterrüou nos Pompas Gaúchos. Nos
mau disCnçada

Em Botucatu, voou nas costas do suoer-homem

fugiu do
Vermelho.

lobo de
di© seguintes,
Chapeuzinho-

Em todas as Naco Lopes deixou suas marcas. S«á
que ela chega aos 13 pontos da lotaria?
Nomeada pam assessoria de assuntos etílicos, leva

sua tuna pam "DEGRAUS"(casa "familiar"), onde
se tomou dama dos três "Musquieiros

E boa de dliâe! Toca como ninguém, Suas chi&adas
vão deixar saudades
Chegando em Rezende, colocou o Técnico Apícola

"responsável" de 4 e tentou tirar sua temperatum. Pam
não queinw seu filme, teve que se esconder para
tomar "NESCAU PRONTINHO". Com Cata aprendeu
a técnica de chupar canudinho sem íazm barulho.

De "DEGRAUS em DEGRAUS" chegou a Bmsília
e sua viagem prossegue. Tocantins, aí vamos nós!

ENDEREÇO: Rua Francisco Ramos Andmde,
Jardim Arízona
CIDDADE: Sete Lagoas
CEP: 35.700-000 ESTADO: MG
TEL: (03 1) 921 4782
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ENDEREÇO: Rua 26, no 120 Bairro
Amújos
CIDADE: Govemador Valadwes
CEP: 3S.IOO..000 ESTADO: MG
TEL: (033) 221 41S6
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ESPERAVAM POR ESSAS ?

A colação. Paraninfo Dom Luciano Jogo, o jurador

PREITO DE AMIZADE

Pela simplicidade e capacidade...
Pelo exemplo que é como pessoa e

pro$ssionat.
Pela honestidade que impera.

Nósjormandos dejaneiro de 1994
nos setttimos honrados em tê-to

como amigo e companheiro nestes
tumuttuados anos de Universidade.
SÓ nos resta agradecer e expressar.

Com carinho

Roni, o orador. Peito de amizade
(Sr. Nenzico).
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Autoridades pnsentes ao evento. Professons honnnageados especiais. Professores homenageados especiais

Nossas vozes A deter Emoção prá valer!



REENCONTROS
janeiro 1999
janeiro 2004(se o mundo não tiver acabado)
Janeiro de 2009.

ADEUS VIÇOSA

Viçosa, Viçosa, Penreca!
Ela estava aqui quando chegamos,
ficará aqui quando partinnos,
não nos pertence,
não perencemos a ela.
Por onde passamos,
os caminhos que üilhamos
estarão gravados na nnmória
da cidade que acolhe e
que mal ou bem a gente escolhe.
Adeus paralelepípedos e
hospitalidade mineim.
Adeus, Artur Bemardes e P.H. RoHs,
espüitos do passado que habitam o pnsente.
Adeus, pmças e conto pós-modemo,
adeus clima temperado,
quem não tiver boa saúde está no lugar enado
Adeus então,
vou pegar um lotação pam o mundo
e apnnder a dizer adeus,
pois seus dias são de idas e vindas,
assim coiln serão os iiBus.
Mas parámos e partilhanns
a wnsação gostosa.
Sainnns com saudade,
idas com a alma bem mais VIÇOSA!

E no imio do Aqui e Agom, não acha que po-
demos nos enconüar de vez em quando?

(Femão Capelo Gaivota)

Um Grande Abraço! Fumando

qBnlolénto,aum. . .

0

gxi«ixmosl
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Na despedida
P

.+

Fica pra trás
o bate-papo nos corredores;

confusão, amores, dissabores;
a criatividade dos gozadores.
Fica pra trás

o sonho que se traz
de estudar, formar, ser um bom rapaz.

Fica pra trás
o medo da prova

estudar se não reprova.
I'então, passou... Vamos comemorará

Uma lesta na Repllbtica
mas não tão pllbtica.

Fica pra trás
o bate bota

não vate cola,
vate a cervejinha, a piadinha,

hcÜa coração,
/\r

Jica pra trás
üm tempo B.AO.
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Nós, formandos de janeiro de 1994,
gostaríamos de expnssar os nossos

agradecimentos a todos os funcionários
da Imprensa Universitária, pelo grande
empenho na elaboração deste álbum.

.}
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