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Família faz História em Camapuã
No interior do Mato Gosso do Sul, a cerca de 130
quilômetros da capital Campo Grande, o sobrenome
Duailibi vem ganhando cada vez mais respeito. Em
outubro de 2008, Marcelo Duailibi foi eleito prefeito da
cidade, com 65,48% dos votos válidos. Já em 28 de
novembro de 2008 outro Duailibi tornou-se notícia:
Maurício, o advogado e tio do prefeito, que lançou o livro
“Camapuã, sua gente, sua terra”. O livro traz histórias e
causos da cidade onde o advogado nasceu e vive. O pai
de Maurício, Jorge Salomão Duailibi, nasceu no Rio de
Janeiro e foi para Coxim, com seus irmãos Elias e Jamil,

O prefeito Marcelo Duailibi
e sua mulher Djasli

em busca de diamantes. Em Coxim, Jorge conheceu a
esposa Izabel e teve quatro de seus seis filhos: Eduardo, Sebastião Alberto, Maria Elza e Ricardo.
Alguns anos depois os irmãos abandonaram o garimpo e passaram a residir na cidade de Coxim,
explorando um armazém. Em 1944, Jorge mudou-se com a família e o irmão
Jamil para Camapuã, onde nasceram Maurício e Vera Lúcia, os caçulas do
casal. Em Camapuã, Jorge instalou um comércio (Casa São Jorge) na
esquina das ruas Pedro Celestino e Cuiabá. Seu irmão Jamil adquiriu uma
gleba de terras em Figueirão. Assim teve início a saga da família Duailibi
em Camapuã. Maurício conta que seu interesse em escrever sobre a
história da cidade foi aguçado quando, em 1996, no casamento de seu
filho Bento, na cidade de Bela Vista, MS, o sogro de seu filho o presenteou
com um livro de sua autoria sobre a história daquela cidade. Do interesse,
da vida e das histórias colecionadas por Maurício surgiu um livro que vai
ser guardado não apenas pelos Camapuenses como pela família, que já
faz história no município.
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Em Busca de Novos Relatos
Os usuários do site familyd.net já sabem que um de seus principais destaques é a possibilidade de ouvir,
pela internet, relatos antigos de muitos familiares. Recebemos várias histórias de parentes antigos que se
emocionaram ao descobrir no site entrevistas como a de Vitória Duailibe, que até hoje emociona filhos,
irmãos e até bisnetos que não a conheceram. Para dar continuidade a este trabalho e garantir que as
próximas gerações também ouçam a história da família contada por seus ascendentes, estamos
retomando as entrevistas. Agora, com a facilidade de captação e transmissão de imagens, vamos iniciar
algumas entrevistas em áudio e vídeo. Para isso, precisamos da colaboração de todos. A ideia é selecionar
os principais guardiões de histórias da família e tentar organizar pequenas
entrevistas, deixando a pessoa livre para falar de suas memórias familiares e de
sua própria história. Esses relatos serão feitos pela equipe do Centro de
Estudos FamilyD, obedecendo a metodologia da história oral. Também serão
bem-vindas entrevistas curtas e vídeos caseiros feitos pelos próprios
familiares. Narrativas breves; depoimentos (em áudio ou vídeo); contos e
histórias de família ou personagens, narrados por um parente, marcam a linha
do texto. Contribua! Entre em contato conosco e saiba como participar!

Vitória Duailibe:
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Festa em Família
No final de 2008, a família Duailibe esteve reunida mais uma vez para celebrar os 80 anos de Magnólia
Veras Duailibe, viúva de Herbert Miguel Duailibe. Uma festa surpresa, organizada pelos filhos Michelle
e Sérgio e pela nora Glória, fez do dia 30 de novembro uma data inesquecível para toda a família. Dona
Magnólia nem desconfiou quando foi convidada a participar da formatura da neta Lara. Chegando na
igreja, emocionou-se com o carinho dos filhos e amigos. Depois da missa, todos se reuniram no
restaurante Dom José, em São Luís, numa festa que ainda teve homenagens, música ao vivo e muita
emoção. Segundo Dona Magnólia, foi a melhor surpresa de toda a sua vida. Filhos e netos
comemoraram e dividiram conosco as imagem desse momento especial. A equipe do Centro de
Estudos FamilyD aproveita a ocasião para desejar muitas felicidades à aniversariante e abrir o espaço
para novas fotos de comemorações, eventos ou datas importantes na família! Participe! Na próxima
edição, organizaremos um novo painel com fotos das crianças! Publique seu álbum no site e
envie-nos um e-mail para autorizar a publicação da foto do seu filho, sobrinho, neto ou bisneto D.
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Magnólia entre alguns dos muitos convidados: 1. Suas cunhadas Ivete e Teresa Duailibe; 2. As netas Naila,
Lara, Isabella e Natália em cerimônia religiosa que precedeu a festa; 3. Os organizadores da comemoração:
a filha Michelle, o filho Sergio e a mulher Glória; 4. A sobrinha Gisele e a filha Michelle.
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