
Cada etapa de nossa existência deve ser vivida com

leveza, carinho e com a consciência de que momentos são

únicos, ocorrem uma só vez em nossa vida e não voltam mais...

Por isso, devemos vivê-los plenamente, saboreando cada cor,

cada som e cada cheiro especial, guardando-os em nossos

corações. O que se solidificam e se multiplicam são os

sentimentos. De amizade, de carinho, de respeito, de saudades. 

Mas o tempo - sempre o tempo - vem e nos mostra que

saber virar uma página, seguir em frente para novos caminhos,

é requisito para se viver bem. Praticar a arte do desapego sem

sofrimentos, sem arrependimentos, com um sorriso nos lábios

e a certeza no coração de que vivemos plenamente aquele

momento. Carregando dentro de si os bons sentimentos

desejados pelos amigos e deixando atrás de si o mesmo

sentimento aos que ficam, o de boa sorte para todo mundo. 

Aos colegas que estão deixando nossa convivência

diária, desejamos todo o sucesso e paz do mundo, junto com

o maior abraço que possa existir. E o nosso “muito obrigado”

por anos de anos de delicioso convívio! 
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A Profis/Bauru comunica a realização de triagem

para nova turma de tratamento ortodôntico. O público-

alvo são crianças de 5 a 9 anos de idade. No dia da

avaliação, é necessário levar RG ou Certidão de

Nascimento da criança. Dia 27 de feveriero (sexta-feira),

das 8h às 10h. Local: Profis Cursos (Rua Manoel Pereira

Rolla, 5-82). Mais informações: 3227-1694, com Fernanda
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tchau...Saber dizer Triagem para ortodontia

A Universidade de São Paulo está promovendo a

formação socioambiental para servidores técnicos e

administrativos, sob coordenação da Superintendência de

Gestão Ambiental (SGA) da USP. No campus de Bauru

serão oferecidos dois cursos: “Educar para transformar: O

cenário ambiental no Campus USP de Bauru” e “Pesquisa-

Ação-Participante: Água, energia e espaço físico”. Os

cursos ocorrerão em duas etapas, sendo o conteúdo

teórico no período de março a abril e as atividades práticas

em junho (com duração de 20 horas cada), totalizando 40

horas a serem realizadas durante o horário de expediente e

certificadas pela Escola Técnica e de Gestão da USP. As

inscrições estão abertas até esta sexta-feira, dia 27/02,

pelo site www.educacaoambiental.sga.usp.br. Mais

informações sobre a programação em Bauru com Márcia

Borges (ramal 358446) ou Sonia Kato (ramal 358194), ou

ainda pelo e-mail educação.sga@usp.br.

Formação socioambiental

tempestade...
Em caso de

Equipe SerCom Centrinho-USP

No verão, a ocorrência de chuvas fortes com rajadas de

vento, raios e trovões é mais frequente, e podem ter

consequências desagradáveis, como inundações e danos a

equipamentos. Veja algumas dicas e cuidados para evitar

acidentes durante os temporais:

• Evite utilizar telefone com fio ou aparelho conectado à tomada

durante uma forte tempestade com incidência de raios;

• Carregue o celular quando não estiver chovendo e opte por usar o

notebook na bateria e pela rede Wi-Fi, dispensando o uso de fios;

• Os cabos telefônicos, cabos de TV por assinatura e fiação de antenas

são capazes de conduzir a corrente elétrica até os aparelhos. Por isso,

é aconselhável retirar os aparelhos eletrônicos das conexões com rede

de telefonia, TV a cabo e antena externa;

• Sempre que puder, instale dispositivos de proteção contra surtos e

aterre a rede elétrica da residência ou comércio;

• Ao ver um fio caído na rua, mantenha uma distância segura. Não se

aproxime ou toque nos cabos e acione a empresa responsável

imediatamente;

• Durante temporais, evite aglomerações;

• Quando ouvir trovões, evite ficar em campo aberto. Procure abrigo

imediatamente em construções e feche os vidros e janelas;

• Evite ser o ponto mais alto das proximidades ou estar próximo dele;

• Se não puder se abrigar, agache-se, com as mãos na nuca e pés juntos;

• Não fique embaixo de árvores ou próximo a torres;

• Se estiver na estrada ou na rua, dentro de um veículo, feche os vidros

e permaneça dentro dele;

• Evite ficar dentro ou perto de reservatórios de água, como piscinas,

mar, lagos ou rios;

• Não fique perto de construções ou objetos metálicos que tenham

ligações com o exterior, como janelas, cercas ou varais metálicos;

• Não segure objetos metálicos nas mãos, se estiver em campo aberto.

Fonte: www.cpfl.com.br
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Parece ontem. O despertador tocando, os filhos

levantando, a casa se agitando, alguns reclamando, outros com

dificuldade de levantar, bola pra frente, o dia vai começar. Nossa,

esqueci que não tem açúcar, e agora? Será que dá tempo de ir à

padaria? Parece ontem que, jovem, tirava da vida tudo que ela

podia oferecer e queria sempre mais na ânsia de aproveitar os

momentos bons. Tão jovem (21 anos): casamento, marido, filhos

e mais a profissão que marcou a trajetória profissional: professora

de Educação Infantil. Às vezes as coisas se misturavam e

formavam um bolo só: professora, mãe, esposa.

O tempo passou ou não? Parece que foi ontem que, às

voltas com o grupo de crianças havia que se pensar no

planejamento adequado para aqueles pequenos, que traziam

suas individualidades. Ou para os “especiais”, ou mesmo para

aqueles que choravam no início do ano; ufa, que difícil. (...) 

Mas esse tempo passou e veio a direção de uma escola.

Nossa, o grupo agora era de adultos, diferentes também entre si

também. Novos desafios, novos medos, medo do conflito, do

“outro”: Onde estou? Quem são meus pares? (...) Foi bom,

muito bom.  

Passou também e veio um grupo maior ainda, pelo grau

de desafios, diretora de Divisão de Creches. Agora será que vou

conseguir? (...) Entre choros, erros e também acertos, foi

cumprido o desafio inicial. Fiz a minha história e deixei um legado.

Sem holofotes, no trabalho, na ação.

E agora? O que dizer de uma mulher de 58 anos de idade

que saiu de cena no trabalho? (...) E vem um novo desafio: o que

fazer agora? Os amigos perguntam: o que você vai “fazer”

agora?... Por que é preciso “fazer” alguma coisa? Será que não

dá para simplesmente “viver”? 

Viver para poder olhar o mundo com olhos mais suaves.

Tempo para aproveitar o que a vida pode dar sem pressa e sem a

angústia de sair correndo do supermercado para dar conta de

tudo. Sem falar em poder sentir o cheiro gostoso da flor, o pôr do

sol nas caminhadas, a música bem ouvida, o bom filme, ah, que

prazer poder assistir a um filme com direito a pipoca e sala vazia;

e tem a convivência com os amigos, e ainda o bom e velho livro.

Sem falar nos novos lugares para conhecer pessoas diferentes

para compartilhar ideias, sonhos. Agora, é tempo de sermos

donos do próprio nariz, das vontades não vividas, de saborear

novos perfumes até esgotar e se orgulhar de ser como todas as

mulheres: guerreira, apesar de tão “frágil” (será?)

Aposentadoria é isso: poder estar consigo mesma sem

pressa e essencialmente ter tempo para se conhecer melhor. E

deixar as portas abertas para se desnudar na hora mais quieta e

deixar o vento entrar para saborear o prazer da brisa no rosto.

Aposentadoria é isso! Lembranças de um tempo bom que já foi

e exercício de ser “pessoa” cada vez mais e melhor. Cuidar do

corpo e da alma (segredinho da medicina). Que bom que é estar

viva para saborear esse momento mágico.

Novos tempos

(Publicado no Jornal da Cidade de Bauru, 29/01/15, Coluna ‘Opinião’
www.jcnet.com.br/editorias_noticias.php?codigo=23739)

Vida de aposentada
Katya Sette

Após anos de dedicação e de trabalho, eis que chega o momento da

aposentadoria. Uma mudança de estilo de vida, sem dúvida alguma... E, o

que fazer? Um misto de sentimentos e idéias vêem à mente, imediatamente

começamos a pensar num balanço de nossa vida profissional: “O que

conquistei? Perdi algo? Valeu a pena? Que herança levo desse tempo?”.

Em 29 de janeiro de 2015, a assistente social e pedagoga Katya Sette

publicou um artigo no Jornal da Cidade de Bauru em que, muito sabiamente,

retrata esse momento especial da vida de todos. Um belo recado aos colegas

de trabalho que, também, vivem ou viverão esse momento.


