“Onde anda você, aluno?” Suzane Silbert – Formanda 1985
Olá CIB, eu ando em St Petersburg, FL (EUA). Logo que sai do CIB, fiz o curso de
Graduação em Biologia na PUC/RS. Depois de formada, trabalhei alguns anos no
laboratório de Microbiologia do HCPA e então, mudei para São Paulo, onde morei 10 anos.
Lá, me especializei em Biologia Molecular. Em 2006 conheci o meu marido e com ele vim
morar nos EUA, na região de Tampa Bay. Hoje temos um filho, o Lucas, com 2 aninhos de
idade. Aqui, continuo trabalhando na minha área de formação/especialização, num
hospital bem legal chamado Tampa General Hospital.
Quando eu penso no CIB e no que ele ajudou na minha formação, a primeira coisa
que me vem em mente são os meus amigos. Construí no CIB amizades que hoje eu
acredito que serão eternas. E, sinceramente, na minha opinião não há nada melhor do que
ter bons e verdadeiros amigos. Eu convivi com eles diariamente durante vários anos,
dividi várias histórias e fases de vida e, acima de tudo, com eles eu também me formei
como ser humano. Foi também com o apoio deles, que eu saí de Porto Alegre atrás dos
meus sonhos/objetivos. E, é também pensando neles e na minha família, que eu adoro
voltar pra POA. O CIB nos ofereceu um currículo forte, sem esquecer de explorar a nossa
criatividade. Também aprendi muito sobre as tradições judaicas, sempre presentes em
minha vida. Um colégio com vários professores brilhantes, que foram pra mim grandes
exemplos de profissionais e seres humanos. Enfim, uma grande família, onde a minha
família sempre foi muito envolvida.
Hoje eu acompanho o CIB a distância, principalmente pelas minhas sobrinhas que lá
estudam. Adoro escutar as histórias que elas contam, saber que elas são super envolvidas
com as atividades escolares e adoram o colégio. Também gosto muito de vê-las ao lado
das amigas e amigos, filhos dos meus amigos. E ao escrever isto, me pego pensando como
é bacana vê-las, de uma certa maneira, reconstruindo um pouco a nossa história no
CIB. Claro, de uma forma mais moderna e atual, com o computador na mão, mas com a
mesma tradição no coração.

