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Biografia

Delcio Batista Ribeiro
Delcio Batista nasceu na cidade de Lavras – MG na data de nove de março de 1951.
Veio para o município de Nepomuceno – MG em 1985. Antes já prestava serviços por
parte da Cemig nesta cidade.
E resolveu por definitivo naquele momento instalar a sua residência em Nepomuceno.
Na época a cidade oferecia muitos atrativos, além das amizades conquistadas.
Já em 1996 retornou para a cidade de Lavras com sua aposentadoria garantida. Isso se
fez também com o proposito de também prestar serviço junto á Cemig.
O nome do pai de Delcio era Sr. Joaquim Batista Ribeiro e a sua mãe Sr.ª Conceição
Esmeraldina de Carvalho.
Delcio foi casado por muito tempo com a Sr.ª Lucimara de Souza Ribeiro e sendo
também esta cidadã de Nepomuceno. Com ela teve dois filhos: Delcioney de Souza Ribeiro e
Ivi Tatiana de Souza Ribeiro.
A família do Sr. Delcio era composta pelo irmão: Cezar Ribeiro de Carvalho e as irmãs:
Maria Aparecida Ribeiro, Dirceia Maria de Carvalho, Dirleia Batista Ribeiro e Maria Aparecida
Ribeiro. Portanto, no total são cinco membros.
O sobrenome Ribeiro é próprio do Brasil.
Na época que estudava o Sr. Delcio conseguiu concluir o ensino médio.
Ele disse que não consta herança recebida por parte da família.

O ramo de atividade que exerce hoje meados de 2016 é o de eletricista, aposentado
junto à Cemig.
Nas horas vagas o Sr. Delcio gosta de vir a Nepomuceno – MG encontrar com os seus
amigos e fazer uma boa pescaria. Mas em primeiro lugar, segundo ele, é buscar a Deus.
Em relação aos momentos que atuava junto á Cemig no município o Sr. Delcio atendia
parte da cidade e o todo o meio rural sendo na parte de manutenção elétrica.
Já em relação ao titulo de cidadão honorário que foi conquistado em vinte e quatro de
maio de 1994 ele disse ser muito grato à condecoração.
No final, mais uma vez, Délcio ainda frisou que casou com Lucimara em vinte e quatro
de janeiro de 1976 mantive casado até o ano de 1979. Com ela teve dois filhos Delcionei Eric e
Tatiana Ives. Como já dito antes. Por parte da Tatiana ganhou três netos, Icaro, Thaynara e
Agnus. Em 1980 casou com Marie France Morel de descendência francesa, e mantenho casado
até hoje meados de 2016. Com ela tive duas filhas, Michelle Saunier e Adjaníe Marie. Michelle
deu-o três netos, Pierre, Anthony e Nicolas. E Adjaníe um netinho chamado Thierry - Henry.
Adjaníe se casou em Nepomuceno com Alex Diego Nazário este também natural da cidade.
Graças a Deus 34 anos de casamento de segunda união!!! Suas filhas Michelle e
Adjaníe estudaram na Escola Bonequinha Preta e concluíram os estudos na Escola Abreu
Carvalho. Estamos hoje, agosto de 2016, residentes em Lavras, mas com projeto de voltar para
Nepomuceno – MG no máximo ate o fim do ano de 2016.

