Nº 12/86
Deu nova denominação às ruas do Conjunto Habitacional Manoel Alves Vilela.
As ruas do Conjunto Habitacional Manoel Alves Vilela passaram a ter as seguintes
denominações:




A rua K passou a denominar-se Rua Altamiro de Carvalho.
A rua J passou a denominar-se Rua Antônio Lourençoni.
A rua I passou a denominar-se Rua Hugo Felicori.
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Hugo Felicori

Nascido de pais imigrantes italianos, filho de Caetano Felicori e Carlota
Bandeira Felicori, Hugo Felicori era um brasileiro de alma italiana, amante da música e
das artes em geral, era pistonista eximio e à frente de sua banda chamada Lira
Progressista, ele era o elegante maestro que comandava seus músicos dizendo: Tá na
hora moçada. Além da Lira Progressista, ele dirigia também o Jazz Band Alegria, que
animava os bailes do Club 18 de Agosto, e qualquer festa que houvesse na região.
Na época do Carnaval ele e seu músicos vestiam alegres camisas coloridas, e
durante as quatro noites de folia, eles tocavam sem parar sambas e marchinhas; um ou
outro músico demonstrava algum sinal de cansaço, menos ele que da música não se
causava nunca.
Da música Hugo retirava o alimento da alma, e de sua mercearia, ele retirava o
alimento do corpo; durante toda a sua vida ele trabalhou com a madeira, fabricava
móveis, esquadrias e até caixão de defunto, porque no passado, os marceneiro
preparavam lindos caixões, decorados com tecidos roxos, pretos ou brancos, e Hugo
fazia esse trabalho com o devido respeito ao falecido.
Pai de família exemplar, era casado com a Palmira Lima Felicori, e dessa união
nasceram oito filhos, que foram criados dentro dos preceitos de respeito, honestidade, e
de trabalho; Hugo era um pai exigente, e era muito respeitado dentro de sua família, que
de repente cresceu muito com a chegada de genros, noras e metros, mas ele conseguiu
sempre manter a disciplina e o respeito entre todos.

Mesmo depois de idoso, Hugo Felicori manteve seus dois amares: a música e o
trabalho; durante o dia ele trabalhava em sua mercearia, e à noite cuidava dos ensaios de
sua banda de música ou de seu Jazz, e ainda encontrava tempo para treinar novos
músicos, ensinando ao meninos da cidade os mistérios da boa música com a máxima
boa vontade e alegria.
Hugo Felicori nasceu em Coqueiral, mas foi trazido ainda menino para
Nepomuceno e nunca mais deixou essa cidade que ele amava e considerava sua terra
natal; aqui ele viveu todos os anos de sua vida, e aqui ele faleceu, deixando um grande
vazio e um povo saudoso de sua música e de sua presença.
O Coreto da Praça Padre José, leva o seu nome, numa homenagem da cidade que
ele amou e serviu por longos anos.
O pensador Beecher escreveu certa vez: depois que o sal desaparece no
horizonte, o céu ainda brilha por uma hora inteira.
Quando um homem bom desaparece, o céu desse mundo ainda continua
iluminado por muito tempo, depois de sua partida.
A figura de um homem assim não se apaga desse mundo.
Quando vai, deixa na terra muito de si; estando morto, ainda fala.
Nesse pensamento de Beecher, Hugo Felicori se enquadra.

