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Mãe:sinônimo do verbo amar
Apesar dos momentos de turbulência em
que se tornou mãe, não se dobra frente às
situações a que se submeteu, ainda muito
jovem. Afirma que o apoio dos pais nesta
trajetória é de valor imensurável, tanto no
que se refere aos filhos quanto ao cuidado
com ela.

Em meio à sua vida atribulada de mãe, mulher, filha,
Lorrane Santos gerente de recursos humanos da instituição relata sobre as “pessoinhas” que mudaram sua vida:
Lara (13) e Mateus (12) e a sua satisfação em ser “Mãe”.
Coruja assumida, Lorrane relata o seu amor incondicional
pelos filhos, e o quanto se sente completa por tê-los. “Ser
mãe é uma dádiva de Deus, uma benção”, diz.
Muito sorridente, descreve os filhos como compreensivos e
carinhosos. Lara (13) é uma adolescente muito linda,
meiga e extremamente educada, já Mateus (12) é um
verdadeiro príncipe, pois é impressionante o quanto é
responsável, dedicado e organizado. “Os dois são uma
pérola em minha vida”, destaca.
Ressalta ainda, que nesta etapa a mulher tem outras
perspectivas, como ver o mundo a partir de outros valores,
cultuando a forma expressiva das palavras: paciência,
zelo, prioridade, diálogo e futuro. A vida se modifica radicalmente a partir da maternidade, pois passamos a viver
em prol dos filhos e garante: “Eu me considero uma mãe
de muita sorte!”

“

Moderninha e descolada, Lorrane garante
que está “Ligada” e super flexível no diálogo
com os filhos. “Acho importante incliná-los
para uma reflexão a fim de que possam
discernir o que é certo e o errado. Este é o
objetivo: orientá-los para o caminho correto”,
ressalta.

Ser mãe é viver um dia de
cada vez, mesmo diante
dos receios de não se sentir
preparada, quando chega a
hora, estamos em perfeita
harmonia.

Como já dizia o escritor Carlos Drummond de
Andrade, “mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz
que não apaga”. No mês “delas”, os colaboradores do
instituto revelam a admiração por suas mães.

“

Luiz Marcelo - Pouso Alegre
Obrigado por tudo que fez por mim, por tudo que me
ensinou e por eu poder contar contigo para tudo e sempre.

P-Qual o nome da sua mãe?

R- Ligia Maria Scalioni

”

P-O que vai dar de presente para ela neste dia das mães?
R-Os livros: “Pensamentos 2012/2013” e “Eles Continuam entre Nós”, de
Zibia Gasparetto.
P-Qual LEMBRANÇA VOCÊ TEM DELA NA SUA INFÂNCIA?

R-Lembro-me dela me ajudando a aprender a ler com aquelas fichinhas
que tinham na pré-escola tipo: B+A=BA, L+A=LA.
P-Qual conselho que ela te deu que você nunca esquece?
R-AAHHHHH MUUUULLLEEEEEQUEEEE!!!! Em casa a gente conversa!

“

“

”

Finaliza dizendo que em seus planos, seus
filhos são e sempre serão sua maior prioridade. “Atualmente minha preocupação é dar
a eles uma qualidade de vida e principalmente todo suporte necessário no que diz
respeito à formação educacional, sempre
vislumbrando um futuro maravilhoso para
eles”.

Minha mãe é minha
melhor amiga, por isso
nós gostamos de ficar
horas conversando. Ela
sempre tem um conselho, um exemplo ou
uma palavra de ânimo.

”

P-Qual o nome da sua mãe?
R-Iris Dias Rodrigues
P-O que vai dar de presente para
ela neste dia das mães?
R-Um vaso de orquídeas, minha
mãe tem paixão por flores.
P-Qual lembrança você tem dela na
sua infância?
R-No final da tarde minha mãe costumava se assentar na varanda e
tecer seu crochê, e eu ficava por
perto brincando e conversando com
ela.
P-Qual conselho que ela te deu que
você nunca esquece?
R-Quando você for fazer algo para
alguém, faça sempre o melhor que
puder.

P-Qual o nome da sua mãe?
R-Maria Elizabeth

As minhas conquistas são frutos dos
ensinamentos de minha mãe e do apoio
da minha família. Peço a Deus, para que
os meus esforços se concretizem em
vitórias, servindo de orgulho a minha
mãe. Desejo que a cada dia ela tenha
mais saúde para continuar repassando
seus ensinamentos.

”

P-O que vai dar de presente para ela neste dia das mães?
R-Um par de brincos de argola, do modelo que mais gosta.
P-Qual lembrança que você tem dela na sua infância?
R-Lembro-me dos passeios ao zoológico.
P-Qual conselho que ela te deu que você nunca esquece?
R- “Deus é a essência da nossa vida e que o estudo que nos
dá caráter, nos faz crescer e vencer os obstáculos”.

