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“H oje levantei cedo, pensando no que tenko a fazer antes que o relógio marque meia noite.
É  m inka função escolker que tipo de dia vou ter koje.

Posso reclamar porque está ckovendo ou agradecer às águas por lavarem a poluição.
Posso ficar triste por não ter dinkeiro ou me sentir encorajado para adm inistrar m inkas finanças, evitando o desperdício.

Posso reclamar sokre m inka saúde ou dar graças por estar vivo.
Posso me queixar dos meus pais por não terem  me dado tudo o que eu queria ou posso ser grato por ter nascido.

Posso reclamar por ter que ir trakalkar ou agradecer por ter trakalko.
Posso sentir tédio com o trakalko doméstico ou agradecer a Deus por ter um teto para morar.

Posso lam entar decepções com  amigos ou me entusiasmar com  a possikilidade de fazer novas amizades.
Se  as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter koje para recomeçar.

O  dia está na m inka frente esperando para ser o que eu quiser.
E  aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende só de m im .”

Charles Chaplin

seus pais e demais formandos do V III Curso Superior de Administração Pública da Fundação João Pinkeiro 
sentir-se-ão konrados com a presença de V. Sa. e família às solenidades de sua formatura.

Praça da Estação 
Serraria Souza Pinto

Belo Horizonte, dezembro de 2 0 0 2



C ulto Evangélico

1° de dezembro de 2 0 0 2  às 10 boras 
Igreja Batista da Lagoinba 

Centro de Estudos Unificados - C EU  
Rua Araribá, 5 4 3  - Lagoinba 

Belo Horizonte - MG

M issa em Ação de G raças 
5 de dezembro de 2 0 0 2  às 2 0  boras 

Paróquia São Vicente de Paulo 
Av. Amazonas, 5 3 5 3  - Nova Suiça 

Belo Horizonte - MG

C olação de G rau

Ó de dezembro de 2 0 0 2  às 2 0  b oras 
Instituto de Educação 

Rua Pernambuco, 4 7  - Funcionários 
Belo Horizonte - MG

Baile de Gala

Convite Especial
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Patrono

Itamar Augusto Cautiero Franco

Paraninfo

Patrus Ananias de Souza

Professores Homenageados

Bruno Wanderley Júnior 
Carla Bronzo Ladeira Carneiro 

Eduardo Cerqueira Batitucci 
Luís Flávio Sapori 

Marconi Martins de Laia 
Maria Angela Carvalbo Dias Coelbo 

Ricardo Carneiro

Funcionários Homenageados

Cleonice Aparecida Pereira 
Maria de Fátima Pacbeco Fleury

Homenagem Especial

Agamenon José Siqueira

Av. Afonso Pena 
Edifício Acaiaca
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G overnador

Itamar Augusto Cautiero Franco

Secretário de Estado de 
Recursos Humanos e Administração

Mauro Santos Ferreira

Secretário de Estado de 
Planejamento e C oordenação

Frederico Penido de Alvarenga

Presidente da 
Fundação João P inheiro

Ricardo Carneiro

D iretora G eral da 
Escola de G overno

Laura da Veiga

C oordenadora do

C urso Superior de Administração

Habilitação em Administração Pública

Maria de Fátima Packeco Fleury

Praça da Liberdade

“Prometo dignificar minlia profissão, 
consciente de minkas responsakdidades legais, 

okservar o Código de Ética, 
okjetivando o aperfeiçoamento 

da ciência da administração, 
o desenvolvimento das instituições 

e a grandeza do komem e da pátria.’’

Leitura do J uramento

Bárkara Liz Taveira dos Reis

O radora

Rokerta Graziella Mendes Queiroz
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"Estás em tudo que penso 
Estás em quanto imagino 
Estás no korizonte imenso 
Estás no grão pequenino.

(...)

Estás na alma e nos sentidos 
Estás no espírito, estás na letra 
E nos tempos cumpridos 
No céu, no céu estarás.”

Manuel Bandeira

aos ouc amamos
“Que pode uma criatura senão 
entre criaturas amar?
Amar e esquecer, 
amar e malamar, 
amar, desamar, amar?”

“Eu te amo porque te amo 
não precisas ser amante 
e nem sempre sabes sê-lo 
eu te amo porque te amo.”

Ca rios Drumond de Andrade

aos pais
“Sob olbares atentos e cuidadosos, fomos recebidos à vida.

Crescemos sob aconchegantes e seguros braços. 
Trilbamos caminbos, errando e acertando, 

mas sempre sob sábias e acolhedoras palavras. 
Sob admiráveis exemplos e constantes incentivos 

construímos nossa identidade e conquistamos sonhos como este.
E por tudo isso que gostaríamos de tê-los, pais e mães, 

sob nossos olbares emocionados e sob nossos braços vibrantes.
E, principalmente, sob nossas palavras agradecidas:

muito obrigadio.

a aos dois auscnces
“Hoje mais do que nunca, 

sei que você está vibrando por mim, 
pois estou vencendo mais uma etapa da minha vida. 
Sinto a sua presença, pois a saudade te traz de volta 

através do amor infinito que nos une 
e que Deus abençoou quando me fez seu filho.

Continuarei trilhando o meu caminho, 
sabendo que você estará sempre ao meu lado, 

e agradeço a Deus por nos permitir estarmos em comunhão, 
compartilhando nosso amor, alegria, saudade e felicidade.”

Viaduto Santa Tereza



aos mescrcs
“Ensinar é um exercício de imortalidade. 

De al guma forma continuamos a viver 
naqueles cujos olbos aprenderam 

a ver o mundo pela magia de nossas palavras. 
O  professor, assim, não morre jamais.”

Rub em Alves aos ooLeaos
“No início, unidos apenas por um objetivo comum.

Recuados, desconfiados, aos poucos a convivência foi nos aproximando, encantando 
À  inocência daqueles dias permitia aos extrovertidos roubar risos de todos, 

mesmo nos momentos mais difíceis. Éramos uma turma alegre.
Mas as diferenças inevitáveis, aos poucos, 

foram desvendando uma realidade menos suave.
As dificuldades cresceram; já não éramos tão parecidos como outrora.

A afinidade selecionou os amigos, mas, sempre colegas, 
soubemos conviver, ainda que nem sempre compartilhássemos as mesmas idéias 

Lutamos, sobrevivemos, crescemos... Acima de tudo como seres bumanos.
E por tudo, nunca esquecerei de vocês, pois a saudade ká de ficar.”
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“Tal vez representemos apenas mais uma turma que parte e não sejamos mais que uma rotina. 

Mas a convivência nos tornou amigos e, na partida, levaremos saudades, 
deixando o agradecimento pela dedicação de vocês, 

que viveram e dividiram todas as nossas angústias, frustrações e alegrias.
Nossa bomenagem é o tributo de nossa gratidão.”

Praça Sete







G ustavo G omes Machado
José Flávio Machado 

Maria Marlene Gomes Machado 
Desculpando-me por omissões indesejadas, agradeço a meus pais 

pelas lições de dignidade, aos meus irmãos pelo companheirismo, aos meus parentes e 
amigos pela torcida, à S il pelo incentivo e carinho, e a Deus pela oportunidade.

SOLANO BlCALHO
Francisco Bicalho Neto 

Inez Miraci Bicalho
Agradeço aos meus pais e familiares, responsáveis diretos por minha escolha, 

à Raquel, aos amigos e agregados da Máfia pelo convívio diário, 
e ao café da Fundação, essencial para a minha formatura.

T hiago A lexsander C osta G rego
Raimundo Magela Grego 

Elenice Pereira Costa Grego
Agradeço a Deus por minha vida, aos meus pais pelo carinho, aos meus irmãos 

pela amizade, a B ei pelo amor, e a todos os meus verdadeiros amigos, 
que acreditaram em mim e me ajudaram nesta caminhada.

A lexandre R ios Marques
Geraldo Marques fin memoriam)

Lourdes Rios Marques
A g radeço às vozes que nunca me abandonaram durante o curso, 

ao Movimento de Libertação do Reino de Tonga e àqueles que me inspiraram 
por sua dedicação e seriedade: Luiz, Alysson e Solano. Gostaria ainda de salientar 

a importância da cartografia e do Governo da Finlândia para a nossa formação.

Beatriz Bueres Batista
Edison Batista

Maria Nazaré Oliveira Bueres Batista 
Ao amor e dedicação dos meus queridos pai, mãe e Ju.

Léo, meu amor, pelo companheirismo. Juzinha, Flávio e Thiago, pelo carinho. 
Aos amigos, pelo apoio de sempre. A  Deus, sobretudo.

Juliana C ristina Lopes Freitas
Pedro Paulo Freitas 

Celina Lopes Freitas
A g radeço a Deus, pela Fida. Aos familiares, amigos e a todos aqueles que 

contribuíram, de alguma forma, para a minha formação.
Agradeço, em especial, aos meus pais, companheiros de todos os momentos.

Marco Patrício Garcia
Marco Garcia Guirao 
Melisa Patricio Garcia

A  Deus, pela minha vida e por guiar meus passos. Aos meus pais e à Th ais 
por terem acreditado nas minhas capacidades e me conduzido para meus objetivos. 

Também a todos meus amigos, companheiros fiéis.

A lysson Brener Pinheiro Lima
Noraldino da Silveira Lima 

Aneli Pinheiro Lima
Agradeço aos meus pais, pelo incentivo, aos meus irmãos, 

à Chris e aos meus amigos da FJP, em especialà Flávia Brasil, 
pela confiança e pelos ensinamentos.

Bárbara Liz Taveira dos Reis
Paulo Roherto Moreira dos Reis 
Fátima Emdia Taveira dos Reis 

Agradeço aos meus pais, irmãs e familiares; especialmente, 
ao meu querido marido Daniel pelo incentivo e dedicação à família, 

tornando mais intensa esta conquista.

Vânia Lúcia R ibeiro V ieira
Florduarte Vieira 

Vai mira Afonso Riheiro Vieira
Agradeço a todos que estiveram ao meu lado, de perto ou à distância, 
nesses loucos quatro anos e souberam, com seu carinho e aconchego, 

dar-me forças para chegar até aqui, em especial à minha família, 
amigos e amores, e, na dúvida, a Deus.





Roberta G raziella M endes Q ueiroz
Celso Martins Q  ueiroz 

Tereza Maria Mendes Queiroz
A  vocês (Deus, família e amigos)... Anseio escrever doces palavras de 

agradecimento. Entretanto, somente consigo expressá-las assim...
A M O  V O C Ê S !!!

S ílvia C aroline Listgarten
Elias Kal ma Listgarten 

Márcia Álvaro da Silva Listgarten
À  mamãe, papai, Lair, irmãs, familiares, amigos e mestres o meu mais 

sincero agradecimento. A  Deus por me permitir ter todos vocês junto a mim. 
Essa vitória é nossa, obrigada por caminharem sempre ao meu lado, amo vocês.

Juliana Neves Lopes Rodrigues
Váldemar Lopes da Silva 

Iva Neves de Lima
A  Deus pela maior conquista: a vida; a meus irmãos e amigos, 

certeza de que viver vale a pena; ao Marcelo, meu “solzinho "; à Ana, 
meu porto seguro e a meus pais pelo presente do amor incondicional.

Daniel Anilton D uarte Marques
Anilt on Pereira Marques 

Sandra Maria Duarte Marques 
Agradeço a Deus, aos meus pais, por todo o amor e confiança, 
à Graziela, pela amizade e carinho, ao Kleyson, à Cida, à Ciça, 

aos tios e tias, aos amigos e, principalmente, 
aos meus saudosos avós, pelas lições de vida que jamais esquecerei.

Marcelo Albuquerque Sette
Geraldo J osé Leão Sette 

leda Rosani Pimenta Sette
A  Deus, pela vida; aos meus pais, exemplos de amor e luta; 

aos meus queridos irmãos, pelo companheirismo; aos meus amigos, 
pelos bons momentos e aos meus familiares, pelo apoio e carinho.

Isabella V irgínia Freire
José Hélio Freire 

Maria Ângela Fernandes Freire
Sou grata a Deus pelo sucesso alcançado e, pela constante presença, 

ao meu lado, dos meus pais, irmãos, amigos e do namorado, me apoiando 
e dando força, demonstrando sempre carinho e compreensão.

Janaina Soares S ilva Pereira
Marco Antônio Silva Pereira 

Kênia Marcy Soares de Lima Pereira 
Agradeço a Deus por Ele ter nos cuidado e nos fortalecido, 

aos meus queridos pais por todo amor e apoio, aos meus queridos irmãos, 
aos familiares e amigos, e ao Bruno por fazer parte da minha vida.

Luciana Palmeira Braga
José Veloso Braga Fillio 
Cirene Palmeira Braga

Agradeço a Deus, Quem tudo me proporcionou, guiando-me 
por pessoas especiais: meus pais, exemplos de luta e doação, Joseph, 

minha referência, Elavinha, companheira de sempre, minha família e amigos.

V irgínia Romualdo dos Santos
José Oswaldo dos Santos 

Maria Auxiliadora Romualdo dos Santos 
Agradeço a Deus pela vida, aos meus pais e Lucas pelo amor, 

aos meus avós e parentes pelo carinho e apoio, aos meus amigos, 
colegas do Direito, Marcelo, Lu, Lôra e Jana pela amizade e cumplicidade.

Luciana V ianna de Salles D rumond
ÁLrildo Gonçalves Drumond 

Rosane Vianna de Salles Drumond (in memoriam) 
Agradeço a todos que tornaram possível a conquista dessa vitória. 

Em especial, ao meu pai pelo apoio incondicional, à minha mãe 
pelo exemplo de vida, à minha irmã Lê pelo carinho, aos amigos, 

à família e a Deus pela força para seguir em frente.
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Paulo Henrique Rocha Leão
Amilton Carneiro Leão 

Rita Rocka Leão
Na busca por sucesso e realização caminhamos por uma longa e sinuosa estrada. 

Gostaria de dividir os louros de mais esta vitória com minha família 
e meus amigos que caminharam ao meu lado.

Renata Inácia Pereira da S ilva
Inácio da Silva Filko 

Avelina Pereira da Silva
A  Deus: por tudo! Á. Papai e Mamãe pelo exemplo e dedicação.

F á  (valeu a força!), Brunim e Ricardo pelo companheirismo e carinho.
Ao Pequeno-Grande Yuri pelas alegrias.

Aos verdadeiros amigos, verdadeiros irmãos.

G ustavo Pacheco Fortes F leury
Sakino José Fortes Fleury 

Maria de Fátima Packeco Fleury
Gostaria de agradecer aos meus pais, meu irmão, avós, demais familiares 

e amigos por seu apoio durante estes quatro anos de curso.
E , em especial, à Izabela, por trazer mais alegria e amor à minha vida.

Tatiana dos Santos Q ueiroz
José Arimatéa Queiroz 

Maria Teresa dos Santos Queiroz
A  Deus pela vida, aos meus pais pela força e incentivo, à Lud e à Lara 

pela amizade e carinho, ao funinho por seu amor e companheirismo 
e a todos amigos e familiares que me ajudaram nesta conquista.

Stefan C hia C hin Hsieh
Hsiek Ckang Fio 

FIsiek Ckang Ck un Pee
Aos meus pais e à Djê, por tudo. A Cléo, Fátima e Moreira, pelas oportunidades 

que me deram. À  Lud e D. Imaculada, pelo empurrãozinho inicial.
À  Eneida e Toninho, pela amizade incondicional. A Tati, minha bibliografia básica. 
E  aos meus amigos da Máfia, por tornarem o C S A P  uma grande diversão para mim.

Elisa V ieira Leonel
José Afonso Leonel 

Maria Cristina Vieira Leonel
Agradeço a Deus pela oportunidade; aos meus pais, fontes de força e saber; 

Afonso e Mariana, adoráveis irmãos; ao Murilo, pela cumplicidade e carinho; 
aos ternos amigos e familiares presentes em minhas conquistas.

Em especial, cito meus avós, exemplos de vida.

Tatiana G ontijo Machado
Francisco Justiniano Mackado 
Maria Sônia Gontijo Mackado 

A  Deus, pelas oportunidades; aos meus pais, pelo amor e apoio, 
ao meu tio Alaor, por fazer parte desta conquista, ao meu irmão Euler, 
ao Rodrigo, meu amor e companheiro e à Jana, minha grande amiga.

Luiz Fernando G onçalves Porto
Zildo de Jesus Porto 

Nerita Gonçalves Teixeira Porto
Agradeço especialmente aos meus pais, Zildo e Nerita, aos meus irmãos, 

Marco e Júlia, à Ana Paula, e a todos que estiveram comigo neste percurso. 
Agradeço também à Máfia, ao Erangão e a Deus.

Thiago A lvim C amargo
Gilkerto Silva Camargo 

Maria Aparecida Amaral Alvim Camargo 
Especialmente aos meus pais, Seu Gilberto e D. Aparecida,

Olívia e Renata. A  Máfia e agregados, companheiros no café e no Frangão. 
A s  oportunidades na OD e Abrigos. A o CSAP, ao caderno da Tati e a Deus.



“É melkor tentar e falkar, 
que procurar-se e ver a vida passar.

E melkor tentar, ainda em vão, 
que sentar-se fazendo nada até o final.

Eu prefiro na ckuva caminkar 
a em dias tristes em casa me esconder. 

Prefiro ser feliz, emkora louco, 
que em conformidade viver. ”

Martin Luther King

comissão ac Pomacura



mensagem pdql c
“Ami gos meus, 

tá chegando a hora 
em que a tristeza 

aproveita para entrar, 
e todos nós

vamos ter que ir emhora 
para a vida lá fora continuar.

Tem sempre aquele 
que toma mais uma no har, 

tem sempre outro 
que vai direitinho pro lar, 

mas tem, tamhém, 
uma sala vazia, 

sem luz, sem amor, somhria, 
prontinha pro show voltar;

e, em novo dia, 
a gente vai ver novamente 

a sala se encher 
pra gente recomeçar.”

Toquinho e Vinícius




