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Espaço público em que se observa o sideral 
democracia sem reservas, ponto de encontro 
do hom em  com  suas estátuas, 
quintal com um  que a pom ba sobrevoa, 
observatório em  que se é observado 
redoma aberta, 
sufrágio universal 
em que se elege 
a liberdade assistida.
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únicial

Depois de algum tempo você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. 
E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante, com a graça de um adulto e não 
com a tristeza de uma criança.
E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os 
planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão.
Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias.
E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher.
Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nõs, mas nós somos responsãveis por 
nós mesmos.
Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que se pode ser. 
Descobre que se leva muito tempo para tornar a pessoa que se quer ser, e que o tempo é curto.
Aprende que não importa onde jã chegou, mas onde estã indo, mas se você não sabe onde estã indo, 
qualquer lugar serve.
Aprende que ou você controla seus atos ou eles o controlarão, e que ser flexível não significa ser fraco ou 
não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frãgil seja uma situação, sempre existem dois 
lados.
Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessãrio fazer, enfrentando as conseqüências. 
Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trãs. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, 
em vez de esperar que alguém lhe traga flores.
E você aprende que realmente pode suportar... que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe 
depois de pensar que não se pode mais.
E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida!

William Shakespeare



W
M

"Bem pudera Deus fazer que nascessem os homens todos iguais, 
mas ordenou sua providência que houvesse no mundo esta 
malsofrida desigualdade, para que a mesma dor do primeiro 
nascimento nos excitasse ã melhoria do segundo.”
Padre Antônio Vieira (1608-1697)
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ukamentú

Prom eto dignificar minha profissão consciente de 
minhas responsabilidades legais, observar o código de 
ética, objetivando o aperfeiçoamento da ciência da 
administração, o  desenvolvimento das instituições e a 
grandeza do H om em  e da Pãtria.

“Foi temendo o isolamento que me 
integrei na multidão, isolando-me cada 
vez mais. Foi receando a miséria que 
neguei e amealhei, miserável me 
tornando. Foi apavorado ante a morte que 
me defendi tanto que acabei matando. E, 
pior do que tudo isso, foi temendo o 
medo de ter medo que medroso me 
tornei.”
Eduardo Canabrava Barreiros (1908-1981), 
Das Buscas e Descobertas.



Colação de Grau
04  de janeiro de 2001 - 20:00h  
Teatro Sesiminas
Rua Padre Marinho, 60 - Santa Efigênia 
Belo Horizonte - MG

Celebração em Ação de Graças
05  de janeiro de 2001 - 20:00h  
Igreja São Sebastião
Av. Augusto de Lima, 1655 - Barro Preto 
Belo Horizonte - MG

Baile de Gala
(convite especial)



"A desigualdade está escrita na natureza; da é 
consequência da liberdade; ora, a liberdade do indivíduo 
é um postulado necessário do progresso humano.” 
Renan (1823-1892), O  Futuro da Ciência.

CLGlaàecimentúS

Üos Pais

Obrigàdo pelos seus olhos que se encheram de luz 
em minhas chegadas, e umedeceram se de 
lágrimas em minhas partidas.
Obrigado por suas mãos que me apontaram os 
caminhos e espalharam-me as bênçãos.
Obrigado por seu coração que me concebeu em 
seus sonhos, antes mesmo que sua carne formasse 
meus tenros membros.
Obrigado por seus pés que acompanharam meus 
passos e desviaram-me dos laços.
Hoje, ofereço a vocês um verso que poeta nenhum 
ainda escreveu, e uma prece que nenhum santo 
ainda rezou!
Obrigàdo por tudo!

Adaptàçao de textos do Padre João Batista Megala



Q D  eus

Unu noite eu tive um sonho...
Sonhei que estava andando na praia com o Senhor, 
e, através do Céu, passavam cenas de minha vida.
Para cada cena que passava, percebi pegadas na areia; 
uma era minha e a outra do Senhor.
Quando a última cena de minha vida passou diante de 
nõs, olhei para as pegadas na areia, 
notei que muitas vezes no caminho da minha vida 
havia apenas um par de pegadas na areia.
Notei também que isso aconteceu nos momentos mais 
difíceis da minha vida.
Isso aborreceu-me deveras e perguntei então ao Senhor:
- Senhor, Tu me disseste que, 
uma vez que eu resolvi te seguir,
Tu andarias sempre comigo, todo o caminho, 
mas notei que nos momentos das maiores atribulações 
do meu viver havia na areia dos caminhos da vida apenas 
um par de pegadas.
Não compreendo...
Por que nas horas em que eu mais necessitava Tu me 
deixaste?
O senhor respondeu:
- Meu precioso filho, Eu te amo e jamais te deixaria 
nas horas da tua prova e do teu sofrimento.
Quando viste na areia apenas um par de pegadas, 
foi exatamente aí que
EU TE CARREGUEI EM MEUS BRAÇOS!

Pegadas na areia



Gos Gusentes

Você partiu antes que este momento tão esperado chegasse. Partiu, deixando 
saudade imensa, um vazio, as vezes sufocante. Hoje, especialmente, a saudade é 
mais forte, mas a lembrança de sua voz amiga, de seu sorriso, de seu abraço 
forte, realimenta o amor que jamais apagarei do meu coração. Este amor que me 
tornou uma pessoa capaz de chegar até aqui e concretizar o nosso sonho. Este 
amor que transcende o tempo e os céus, e que me dã a certeza de que você 
estarã sempre ao meu lado. Gostaria de vê-lo na platéia na hora de receber o 
meu diploma. Abraçã-Io. Senti-lo. Sei que de uma forma ou de outra você 
estará comigo. Sentirei sua presença. Ouvirei seus aplausos. Neste momento 
poderia dizer-lhe tanta coisa, mas prefiro o silencio, ele poderá dizer o que sinto 
-  um amor enorme e saudade!

Àqueles que tudo nos ensinaram, 
com total dedicação,
Nosso sincero muito obrigado.
Gostaríamos de ser tais como vocês.
Mesmo aqueles que julgávamos não ter 
acrescentado nada em nossas vidas, enganamo-nos: 
aprendemos que devemos lutar bravamente 
para sermos o contrario: questionadores, 
empreendedores, administradores,
Para sermos tais quais nossos grandes 
Mestres.
Obrigado

Gustavo Persichini

Partes integrantes de nossas vidas, 
presentes em nossa formação, 
determinantes em nosso caráter, 
por toda a vida em nosso coração.



mames

"Reconheço que nesse tempo, em muitos momentos, 
não estive presente. Por muitas vezes não choramos 
nem sorrimos juntos, não te dei o beijo que queria 
dar e me furtei em dizer que te amava.
O tempo era curto, rápido e não me esperava...
Mas tu compreendias e torcias por mim.
Tu foste muito importante.
E agora, quando realizo o meu sonho e compartilho 
contigo minha alegria, quero sorrir, chorar, beijar-te 
e dizer que te amo muito."

Nôzor Galvão

GLgKoÒecime ntes



G o s  O d e i a s

Juntos Aprendemos e ensinamos, trocando palavras, experiências, 
afeto, críticas... 
juntos, crescemos.

Grazíella Martins da Silveira

“Debaixo de toda a vida contemporânea 
se encontra latente uma injustiça 

profunda e irritante: a falsa suposição da 
igualdade real entre os homens. Cada 

passo que damos entre eles nos mostra 
tão evidentemente o contrário que cada 

caso é um tropeço doloroso.” 
Ortega Y Gasset (1883-1955), 

A Desumanização da Arte.





ANDRÉ LUIZ M OREIRA D O S AN]OS 
Sônia M aria Veiga dos Anjos 
Lélio M oreira dos Anjos
Agradeço a todos que me apoiaram e ajudaram nessa 
conquista, principalmente minha mãe, meu pai e meus irmãos.

>

ANE SANTOS DUARTE 
Adilson Rodrigues 
Eva dos Santos Duarte
Aos meus pais pela paciência, amor e constante apoio as 
minhas decisões e indecisões; aos que contribuíram com o meu 
crescimento e temperaram minha vida com bom humor e 
alegria e aos amigos do Frangão.

EAB1ANA INACIA DA SILVA 
Inácio da Silva Filho 
Avelina Pereira da Silva
Pai, Mãe, obrigada por essa oportunidade, adoro vocês! Rê, 
Bruno e Ângela, o companheirismo me fez amar vocês ainda 
mais! Ricardo, obrigada pela paciência... sou "doida" por você!

EABIANO DE CASTRO E CASTRO 
Antonio Andrade de Castro 
Ivone Marangon de Castro e Castro
Agradeço a Deus pela oportunidade concedida, aos meus pais 
pelo apoio e dedicação, a Heloísa por todo amor e carinho e a 
todos os parentes e amigos que tanto me apoiaram nestes anos.

RENATA FAT1MA COUTO 
]osé Renato Couto (in memoriam)
Vera Couto
Agradeço à Deus por mais esta vitória, que eu compartilho com 
minha Mãe, Lucinha, Gueth, Anne, Tico e com todos que 
torceram por mim. Agradeço também ao meu avô Vitalino que 
foi muito mais que um pai.

RODRIGO ANTUNES DE CARVALHO
N elson Antunes de Carvalho
Sirley do Nascim ento de Carvalho
Pai, mãe, Lele, Marcos, Diogo, Vivi, Ricardo, Ique, Ana, Mayte,
Carmo, Bia, Luiz, Xyco, Solange, Lili, Jo, Bela, Romero, Beto,
Leila, Camilla, Thais, galera do 3o ano. Vocês tornaram o
caminho mais fácil. Valeu!

SÉRGIO M ARTINS BARBOSA 
Geraldo Magela Barbosa 
Francisca M artins Barbosa
A Deus acima de tudo, aos meus pais, meus irmãos, minha 
família, meus amigos e colegas, aos bons professores e ao 
Frangão.

olmanbos



BÁRBARA PESSOA DE M EN D O N ÇA  CAMARGOS
Paulo Sérgio Camargos
Rosanna Bizzotto Pessoa de M endonça
A o Pai pela vida. A os avôs, irmãos, Marinho, Gustavo e Maria 
pelo convívio, meu pai pelo apoio, minha mãe, amor e 
inspiração. Dedico esta vitória ã vovó e Betona, presenças 
constantes em meu coração.

CARLOS ALBERTO ANTÁO SIQUEIRA
Luiz Cândido Siqueira
Maria de Lourdes Antão Siqueira
A Deus, minha mãe, meu pãi, ao mano, â Vi, aos meus
amigos, aos companheiros de Frangão e laboratório de
informática e aos inimigos. Ao Gube Atlético Mineiro, meu
time do coração.

EABRÍCIO DE BARROS SALUM 
Wanderley Pacheco Salum 
Ademildes de Barros Salum
Agradeço a Deus pela minha vida, ao meu pai, por sua força e 
dedicação, a minha mãe, por seu carinho e atenção, aos amigos 
que me alegraram e me deram forçàs para caminhar,
Jesus abençoe vocês!

EREDERICO DE SANTANA TESCAROLO 
Floriano Tescarolo 
Gilda Tescarolo
Àqueles que se fizeram meio para a consecução desse fim. Para 
provar que meios são realmente tão ou mais importantes 
quanto os resultados obtidos.

GRACE LADEIRA GARBACCIO 
Jefferson Ladeira Garbaccio 
Vi Ima Ehais Ladeira Garbaccio
A Deus, aos meus país, às minhas irmãs (Jubs e Vivi), aos meus 
amigos, em especial ã Bié, que me apoiaram e acreditaram em 
mim.

RAM SÉS MACIEL DE CASTRO 
Silvio de Castro Duarte 
Dulce Duarte M aciel
À minha mãe e a meu pai, os quais deram e dão muito de si 
por mim. A Deus e àqueles que torceram por esta conquista, 
especialmente o José Carlos.

VERA MARIA LOTE FREIRE
M anoel do Bonfim Freire Júnior
Virgínia de Resende Lott Freire
Agradeço a Deus; a meus pais pelo carinho e confiança, Titi,
Vovô; familiares e amigos por estarem sempre ao meu lado
nesta conquista.





ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA 
Ivan Sergei de Oliveira Guido 
Vera Maria N unes Linhares
À mamãe, exemplo de amor e coragem, meu pai e amados 
irmãos; ao Mozão pelo carinho e apoio; Tia Victõria pela força 
e Vó Dite, presença eterna em minha vida. Em especial a Deus, 
por me guiar até aqui.

JULIANA M INARDI DE OLIVEIRA 
Marcílio Vieira de Oliveira 
Ana Luíza Minardi de Oliveira
Aos meus pais, por todo amor e todo sacrifício que possibilitou 
esta conquista. Aos meus irmãos e meus amigos que foram 
solidários e foram catalizadores de mudanças na minha vida.

LUCIAN A SILVA CUSTÓDIO 
Macio Custódio 
lvane Márcia Custódio
A Jesus, presença constante e exemplo maior. Ao Paínho, 
Màínha, Krol, Marry e Janjao por tudo -  que não é pouco! 
Aos amigos amados, eternos, pelo carinho incondicional e a 
Deus por ter tanto a agradecer!

LU Cl ENE RIBEIRO SOARES 
Renato Fioravanti Soares 
Ivone Bueno Ribeiro Soares
Ao papai e a mamãe, pais maravilhosos e modelos de vida; a 
Deta, irmã-amiga; aos meus familiares, grandes incentivadores e 
aos amigos que, na convivência, se tornaram também minha 
família.

LUDMILA M EN D O N ÇA  LOPES RIBEIRO
Geraldo Ribeiro
Célia M endonça Lopes Ribeiro
Vovô e Vovô exemplos maior de vida, papai e mamãe razão de 
tudo e porto seguro, risadas da Lets, amigos Lú ,em especial, 
Ré e Ninon apoio de todos os momentos e carinho alegre do 
Lindo, obrigada!

MARIA APARECIDA M U N IZ  JORGE.
Joaquim  Barbosa Jorge (in memoriam)
Ilza M uniz Jorge
A Deus e seus Mensageiros, ã Nossa Senhora, ã minha mãe e 
minha avó, ao meu bem, meus irmãos, tios e amigos. Não 
poderia deixar de agradecer ao meu pai e meu avô que lã de 
cima sempre me abençoaram.

VÂNIA N EPOM UCEN O PINTO 
Jair Prata Pinto (in m em oriam )
Irene N epom uceno Pinto
Pai Maior e Irene. Luciane, Vinícius e Nikolas. Mariana, Pedro 
Henrique e João Gabriel. Antônio, Alcione e Marise. Guran, 
Malú, Lelé, Gigi e Bibi. Muito obrigada! Beijos!

oKwiavibos



ADILSON MEIRELES PACHECO
Alfredo Martins Pacheco
Augusta R. Meireles Pacheco
Agradeço a Deus e a todos que me apoiaram em minha
jornada.

BRUNO SOUSA MACEDO
Edson José de Macedo
Maria das Graças Sousa Macedo
Ao irrestrito apoio de meus amados pais, aos meus queridos
irmãos, a Ana, aos amigos, a Deus, ao Cruzeiro, ãs provas com
consulta e a bolsa que financiou muitos "gorós" e viagens a
Tarumirim.

CÉSAR TERUO YAMAGUTI 
José Yuji Yamaguti 
Zoraide Queiroz Yamaguti
Agradeço a meus pais, Dr. )osé e Zõ, pelo amor e confiança; a 
meus irmãos, Yukie e Haruo, pela força; a meus tios, Ana e 
Fernando, pelo apoio; e sobretudo a Deus, pela oportunidade 
do desafio.

GUSTAVO PERSICHIN1 DE SOUZA 
José J. de Souza 
Nilza Persichini
A Deus, a minha mãe, Nilza, minha filha, Camilla, minha 
noiva, Karina, minhas irmãs, principalmente Verônica que me 
apoiou em todas as minhas ações. A meu pai, |osé, e ao meu 
etemo amor: o Atlético!

LUCILIO LINHARES PERD1GÁO DE M ORA IS
A ntonio Afonso de M orais
M arta Linhares Perdigão de M orais
Aos meus pais, verdadeiros responsáveis por esta conquista,
pelo exemplo de vida. A Lizza, irmã companheira. Aos meus
parentes e amigos (M O , em especial ã Lud, por seu inestimável
apoio e carinho.

RICARDO M OREIRA DIAS 
Osvaldo Dias da Costa 
M aria José M oreira Dias
Á minha insuperável mãe pelo irrestrito apoio e carinho. Aos 
meus queridos pai e irmã (Dgirs), exemplos de determinação. 
À tia Vera, demais parentes e amigos. Obrigado! Espetáculo!

ROM1LDO DA SILVA ANDRADE 
Vicente Silva Andrade 
M aria Rosa de Andrade
Aos familiares e amigos que acreditaram no meu potencial. 
Aos mestres, seje no nível de administração, sine qua non 
obteria este know how. À bolsa, Erangao e pacto corrupto. 
Fala sério!

T olmaviòos







esperamos do outro; mas ainda é preferível fazer, mesmo errando, a na< 
fazer por medo de errar. Aos que buscaram ajudar, nossa eterna gratidã 
Aos que trouxeram obstáculos, somos gratos também, pois dificuldades 
para serem vencidas. Fica a certeza de que tudo foi feito buscando o mel 
tendo como única preocupação tornar este momento inesquecível. 
Queridos colegas, obrigado pela confiança em nosso trabalho!

Administração
Pública 2000
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Administrador público,
pondera primeiro o desprovido,
e não se priva de pensar junto
que o caminho é mais importante que a chegada
pois sempre leva a outro caminho,
a nova e melhor caminhada.

O tempo, o engenho, a vontade, 
crescem na margem de seu caminho, 
justificam-no no que este 
é um corredor que atende a todo quarto, 
um rio que leva a toda parte 
aguas que movem moinhos.

e n s a c e m

Andei.
Por caminhos difíceis, eu sei.
Mas olhando o chão sob meus pés, 
vejo a vida correr.
E, assim, cada passo que der, tentarei 
fazer o melhor que puder.
Aprendi.
Não tanto quanto quis, mas vi que, 
conhecendo
O universo ao meu redor, aprendo a 
me conhecer melhor,
E assim escutarei o tempo, que 
ensinará
A tomar a decisão certa em cada 
momento.
E partirei, em busca de muitos ideais. 
Mas sei que hoje
Se encontram meu passado, futuro e 
presente.
Hoje sinto em mim a emoção da 
despedida.
Eloje é um ponto de chegada e, ao 
mesmo tempo,
Ponto de partida.



Criação e Projeto Gráfico

LPJ Publicidade

Fotos de Formandos

Kello Formaturas

Este convite colabora com mais de 1.200.000 
crianças em todo Brasil, assistidas pela 

Fundação Abrinq - Pelos Direitos da Criança.
Elas agradecem.

visite o site:

www.convitesonline.com.br/admfjp2000

http://www.convitesonline.com.br/admfjp2000



