“Onde anda você, aluno(a)?” Carmela Slavutsky - Formanda 1992
Meu nome é Carmela Slavutzky, sou filha de Abrão Slavutzky, exaluno do Colégio Israelita e de Sônia Maria Blauth de Slavutzky. Meus
irmãos Marina Slavutzky e Davi Slavutzky também estudaram no CIB.
Sou Artista Plástica, trabalho com cerâmica, sou professora de
cerâmica, e pela cerâmica sou de um membro imortal da Academia
Valeparaibana de Letras e Artes de Taubaté/Sp ocupando a Cadeira 6-C. Por
lá também sou Delegada Cultural.
Tenho também outra profissão, que é Terapeuta Ocupacional, atendo
pacientes da terceira idade e saúde mental e projetos sociais. Atualmente
estou entrando em um projeto social da Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul (PUCRS), onde darei cerâmica à comunidade carente
como forma de geração de renda.
Tenho mestrado em Reabilitação e Inclusão e estou batalhando para
publicar meu artigo do Mestrado, foram dois anos e meio de pesquisa com
uma criança com uma síndrome rara, onde uma equipe interdisciplinar de
terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia e neurologia fizeram a
interligação, também com a família e a escola conseguindo-se a reabilitação
da criança e a sua inclusão em escola regular.
O Colégio me ajudou muito, o que me lembro com alegria é das
Danças Israelis que tanto dancei e agora depois de 20 anos, voltei a dançar
novamente no Colégio Israelita com o Moré Lucas e na Sinagoga do Centro
Israelita com o Moré Fabrício.
Na minha casa fazemos Shabat todas as sextas-feiras, rezamos em
hebraico, e isto o Colégio me deu, a Cultura Judaica que respeito até hoje.
Sempre passei sem estudar nos vestibulares e fiz três faculdades, duas delas

não conclui, pois achei que não era o que eu
queria, mas sempre fui muito bem na faculdade e
no mestrado. Aprender a estudar também foi
outra coisa que o Colégio me proporcionou e que
serviu para toda a vida.
Lembro com carinho da Professora de
Matemática, Lizete que me ensinou a amar a
Matemática e eu trabalho com a Matemática com
meus pacientes, para melhorar a memória e o
raciocínio deles.

