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CARLOS MOTTA,
O ADVOGADO E

PROFESSOR QUE
FEZ HISTÓRIA
Carlos Pinto Coelho

Motta, nascido na cida-
de de Santa Bárbara,
em Minas Gerais, em 24
de abril de 1942, passou
toda sua infância em
Bom Jesus do Amparo,
onde seus pais eram
proprietários da fazen-
da do Rosário. Foi alu-
no do renomado Colé-
gio do Caraça.

Em Belo Horizonte,
viveria ele importantes
momentos de sua profí-
cua existência,onde ca-
sou-se e constituiu famí-
lia, formou-se na Facul-
dade Mineira de Direi-
to, da antiga Universida-
de Católica, atual Pon-
tifícia. Graduou-se tam-
bém como Administra-
dor de Empresas pela
FUMEC/MG. Fez car-
reira no Instituto de Pre-
vidência do Estado de
Minas Gerais, onde
exerceu a função de
procurador. Na Univer-
sidade Católica, atuou
como consultor jurídico
e como professor de

TIÃO FARIA -
SAUDADES E

BOAS
LEMBRANÇAS
Há pouco mais de um

mês, no dia 1º de agos-
to, Sebastião Assis Du-
arte, conhecido na região
como Tião Faria, deixou
essa vida, aos 68 anos
de idade, para continuar
a sua existência num
mundo melhor. Ficaram
muitas saudades, mas
também boas lembran-
ças para os seus famili-
ares e para toda a popu-
lação bom-jesuense.

Natural de Ipoema,
Tião Faria sempre teve
um espírito aventureiro
e, antes dos 20 anos de
idade, já era represen-
tante comercial e cru-
zava as estradas da re-
gião em sua Vemaguet
vermelha. Em 1968,
após atuar no comércio
de Carneirinhos, abriu
uma loja de artigos em
geral em um dos cômo-
dos da casa do Sr. Zizi-
nho e D. Lizeta, em
Bom Jesus do Amparo.
No ano de 72, casou-se
com Maria das Graças
Pessoa Duarte, mais

conhecida como Cota de
Bié. No mesmo ano
construiu o prédio onde
hoje funciona o Banco
Itaú da cidade, e trans-
feriu a sua loja para lá,
transformando o andar de
cima em sua residência.
Por mais de nove anos,
Tião e Cota moraram
neste local, e tiveram os
seus três filhos – Shyr-
ley, Charles e Ana Rita –
nesta época, todos filhos
da terra, registrados em
Bom Jesus.

Em 1981, Tião mudou-
se com sua família para
Barão de Cocais, onde
abriu uma Casa de Pneus
e iniciou uma atividade
secundária, a corretagem
de imóveis. Durante os
anos que viveu na cida-
de, ele fez muitos negó-
cios e também grandes
amizades. Em meados
de 86, o espírito aventu-
reiro de Tião Faria falou
mais alto, e lá foi ele des-
bravar novos mercados.
Junto com sua fiel espo-
sa e filhos, mudou-se
para Sete Lagoas e ofi-
cializou a profissão de
corretor de imóveis, inau-
gurando uma imobiliária.
Por cinco anos, a família
foi muito feliz na cidade,
até que a saudade da re-
gião bateu, e eles retor-
nam para Itabira, quan-
do Tião abriu o Varejão
João XXIII, nos anos 90.

Quando os filhos cres-
ceram e foram estudar
em Belo Horizonte, Tião
e Cota mudaram-se tam-

bém para a capital. E,
em 1995, ao lado do seu
conterrâneo Dr. Paulo
Galvão, Tião começou
a trabalhar no Instituto
de Olhos Hilton Rocha.
Permaneceu por lá du-
rante três anos, quando
recebeu um convite
para trabalhar na Pre-
feitura Municipal de
Itabira. Aceitou a pro-
posta e voltou à terri-
nha, ficando vários
anos como prestador de
serviço do município.
Foi transferido para a
Administração de Ipo-
ema e, junto com sua
esposa, passou a inte-
grar as atividades da
comunidade, sendo um
dos grandes incentiva-
dores da construção do
asfalto que liga Bom
Jesus à Ipoema.

Em 2009, deixou as
suas atividades profis-
sionais para dedicar-se
ao seu tratamento de
saúde. Durante dois
anos, Tião lutou brava-
mente contra uma do-
ença e foi um vitorioso,
enchendo de orgulho a
todos que acompanha-
ram a sua trajetória. No
último mês de agosto,
completou um ciclo,
com um casamento fe-
liz de 39 anos, três fi-
lhos criados e um
exemplo de vida, reple-
to de amor e coragem.

Muitas saudades e
boas lembranças...

Texto: Ana Rita Pes-
soa Duarte

DANIEL, O
ETERNO

“CAPITÃO” DO
AMPARO

Daniel Francisco
Nepomuceno nasceu
em 05 de maio de
1953. Trabalhou du-
rante toda a vida na
“Casa Rolla”. Casa-
do com Maria Apa-
recida Viana Nepo-
muceno tem dois fi-
lhos: Fabiano Viana
Nepomuceno e Flá-
vio Viana Nepomuce-
no; e dois netos: Ana
Beatriz Bicalho Via-
na e João Pedro Re-
zende Viana.

Por muitos anos
jogou pelo Amparo
Futebol Clube (AFC),
onde foi campeão da
Taça Barão de Co-
cais, em 1978, levan-
tando a taça de cam-
peão, como capitão
daquela equipe que
muito orgulho deu aos
bom-jesuenses. Por
este fato marcante
ganhou o carinhoso
apelido de “Capitão”,
dos amigos.

Grande pai e ami-
go de todos. Muitos
bom-jesuenses são
gratos a Daniel pelo
fato dele sempre dar
carona aos estudan-
tes que voltavam de
BH para Bom Jesus
do Amparo nos finais
de semana e na se-
gunda-feira quando
retornavam para a
capital mineira.

Daniel faleceu em
08 de agosto de 2011,
vítima de câncer, do-
ença da qual lutava
desde julho de 2009.

Direito Administrativo. 
Entre as numerosas ati-
vidades e funções que
desempenhou não se
pode deixar de menci-
onar ainda a atuação
como Secretário de
Estado de Educação;
Membro do Conselho
Curador da Universi-
dade Federal de Minas
Gerais; Membro efeti-
vo do Instituto dos
Advogados Brasileiros
(IAB); e Coordenador
técnico da revista Fórum
de Contratação e Ges-
tão Pública; membro do
Conselho Editorial das
revistas Fórum Adminis-
trativo e Síntese Licita-
ções, Contratos e Con-
vênios/IOB; do Conse-
lho de Orientação das
revistas Boletim de Di-
reito Administrativo e
Boletim de Licitações e
Contratos/NDJ.

Além de advogado,
com o escritório Mot-
ta, Bicalho & Carvalho
Sociedade de Advoga-
dos, especializado em
Direito Administrativo,
era consultor de entida-
des públicas e privadas.
Na sua bibliografia, vá-
rios títulos publicados
entre eles: Curso de
Direito Administrativo;
Eficácia nas licitações
e contratos (12ª edi-
ção).

Por iniciativa do ex-
vereador Arlindo Dias
recebeu em o título de
Cidadão Honorário de
Bom Jesus do Amparo

Júlio César
Moreira Pessoa

Rua Tenente Cândido
Elizário, 223, bairro Penha
Itabira-MG (31)3831-1379

CONSULTORIA EM MEIO
AMBIENTE: Laudos técnicos;
mapas; definição de reserva
legal; elaboração de PTRF;
licenciamento ambiental;
plano de recuperação de

áreas degradadas; avaliação
e perícias

Engenheiro Agrônomo
Com Especialização em Meio

Ambiente

Borracharia do Lúcio
Das 07 às 20 horas - (31) 9167-3485

Conserto de pneus e venda de câmara
de ar para carro, moto e caminhão

BR-381 - KM 247 - Carretão - Bom Jesus do Amparo

Auto Elétrica e Restaurante 3 Irmãos
Comida caseira, salgados e bebidas, serviços

de auto elétrica em geral

(31) 8834-2000
BR-381 - KM 247 - Carretão - Bom Jesus do Amparo

BR 262 - km 247 - Bom Jesus do Amparo/MG
Telefone: (31) 3833-1161

Maura e filhos agradecem a preferência. Boa Viagem




