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casal nunca se rendeu ao romantismo do
¼iI!Dia dos Namorados? No dia 12 de junho,
casas noturnas, bares, boates e restaurantes cheios
comprovam que é tradição comemorar a data. São
casais de namorados, mesmo que casados há mui-
tos anos, que aproveitam a ocasião para brindar a
união, fazer planos para o futuro ou lembrarde bons
momentos que passaram juntos. Presentes, flores
e cartões tem o mesmo objetivo: dizer que a pes-
soa com quem se esta namorando é especial

Para o diretor financeiro da Cofal e assessor da

agrbias da Silva, o Dia dos Namorados "é a
á)*iais importante do ano", pois é a única em que

memora a dois. Mesmo casado há 14 anos
'ti ataquígrafa daftJemg Míriam Espanha Moreira
is, sua"eterna mulher", Wagner conta que o ca-
nunca deixou de namorar. 'Ainda vivemos a fase

em que o casal está sempre querendo agradar um
ao outro." Ele deixou no ar se a sua mulher seria, no
Dia dos Namorados, presenteada com uma jóia,
como nos anos anteriores.
Carona - Os servidores Ana Maria de Oliveira
Freire, da Gerência-Geral de Documentação e In-
formação, e Femando Eustáquio Travaglia, da Ge-
rência-Geral de Finanças e Contabilidade, conhece-
ram-se na Alemg, mas o romance só teve início
com uma carona para o trabalho dada por Femando
aMa Maria, juntos há seis anos, com a união oficia-
lizada pela Igreja Brasileira, o casa] comemora o Dia
dos Namorados com troca de presentes e saída
para jantar-. "Fazemos coisas diferentes para quebrar
a rotina", conta Ana Maria, que considera a come -
moração da data, com o passar dos anos, "cada ve
melhor". Para o Dia dos Namorados, Ana Maria
preparou um jantar à luz de veias em casa.
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Todo dia é dos Namorados
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Companheiro também no trabalho
aasados há 29 anos, a servidora Júlia Cristina

2ANO Novaes Murta Fernandes, da Gerencia de
Relações Publicas e Cerimonial, e o servidor apo
sentado Geraldo Ediberto Femandes trabalharam

4útitos na Casa, por 22 anos. Desde 1974, quan-
do foram aprovados, com as mesmas notas, no
concurso para datilógrafo, Júlia e Ediberto chega-
vam à 4Jemg, almoçavam e voltavam juntos para
casa. A servidora lamenta a ausência do marido,
que se aposentou em 1995, "Ele era meu amigo
e confidente dos assuntos de trabalho." Júlia con-
ta que, para ela e o marido, todo dia é Dia dos
Namorados. O casal não precisa de motivo para
trocar presentes, estão sempre se surpreenden-
do. Mesmo em dias de comemoração, a surpre-
sa é maior do que se poderia imaginar. Este ano,
a festa do aniversário de Ediberto representou
uma prova do amor da mulher. Júlia conta que

preparou uma festa bem animada, no sítio do ca-
sal, com competições esportivas - cujos vence-
dores foram premiados com troféus e medalhas
com uma foto do marido,
Distância - A estagiária Talita Vieira Lopes, da
Condenação de Atendimento ao Cidadão (CAC),
não faz planos para a data. Há quatro meses, ela
namora o estudante Antônio Mário Trappel de
Abreu, que mora em Salvador (BA), onde eles se
conheceram em janeiro deste ano, na Festa d
Bonfim. Takta eMtônio se comunicam diariamente
por telefone e pela Internet, mas só se encon-
tram nos feriados. Ela gostaria de passar a data
com o namorado, mas não pensa muito sobre
isso para não ter  "expectativa frustrada". Talita
conta que todas as vezes em que ela e o namora-
do combinaram de se encontrar, só acreditou que
daria certo quando já estavam juntos.

*
a'

a
*

'e

Porte Pago
PRTÍ'MG

7301 71 2900

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Diretoria de Comunicação Institucional

Endereço: Rua Rodrigues Caldas.30 - Santo Agostinho
Cep 30 190-921 - Belo Horizonte
Tel.: 3290-7800— Fax: 3290-7811

4

RESSO


