
  
 

 

 

 
 

 

 

... ... ... ... a Ea Ea Ea Escola da minha vidascola da minha vidascola da minha vidascola da minha vida    

tal tal tal tal colo de mcolo de mcolo de mcolo de mãeãeãeãe    

    tem sua marca em tudo que fiztem sua marca em tudo que fiztem sua marca em tudo que fiztem sua marca em tudo que fiz    

em tudo que tenhoem tudo que tenhoem tudo que tenhoem tudo que tenho    

em tudo que sou!em tudo que sou!em tudo que sou!em tudo que sou!    

    
Mauro Oliveira 



"Ando devagar porque já tive pressa 

Levo esse sorriso porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe 

Só levo a certeza de que muito pouco eu sei 

Eu nada sei ..." (Almir Satter) 

 

 

Prezados amigos,  

            alunos, professores e servidores administrativos 

              da minha Escola querida, a escola da minha vida! 

 

Em 1970 meu saudoso pai, Mauro Oliveira, me trazia para a primeira aula 

do Curso de Eletrotécnica do Mestre Aluísio, na ETFCE. Não podia 

imaginar que em 1 de agosto de 1974 eu me tornaria seu professor, 

Coordenador de Eletrotécnica em 1982 e Diretor Geral em 1998/2004.  

 

Hoje, agosto de 2010, ao me afastar de minhas funções, gostaria de 

agradecer a todos os amigos professores, aos servidores administrativos 

da Escola, aos servidores das empresas terceirizadas e, naturalmente, aos 

alunos, razão de ser da escola da minha vida! 

 

Assim, para agradecer esses 40 anos bem vividos, gostaria de convidá-los 

para a Missa de Agradecimento a ser celebrada no dia 5 de agosto, no 

mini-auditório, com a presença de Dona Angelita, minha mãe, e de meus 

familiares. 

 

MUITO OBRIGADO A TODOS !!! 

 

" É preciso amor pra poder pulsar, 

É preciso paz pra poder sorrir, 

É preciso a chuva para florir!  

... 

Penso que cumprir a vida seja simplesmente 

Compreender a marcha e ir tocando em frente. 

Como um velho boiadeiro levando a boiada 

Eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou, 

Estrada eu sou! 

... 

Cada um de nós compõe a sua história 

Cada ser em si carrega o dom de ser capaz 

De ser feliz" 



 

PLENITUDE  

 

 

Antes de partir, quero te abraçar! 

 

(sem conter lembranças definitivas 

na cumplicidade de lágrimas esparsas 

quero te abraçar num momento muito especial 

tão especial na minha vida!) 

 

Quero, agora, pedir o teu abraço 

para nele entregar-me em boas lembranças... 

 

(meu pai levando-me, pela mão,  

à minha primeira aula... 
o bosque que deu lugar à piscina!) 
 

Neste instante 

desejo o teu abraço ... calmo e sereno 

esquecer desencontros cometidos  

sem rebuscar velhas páginas 

em causa desses bons momentos! 

 

(Cesar, nosso Diretor, e os queridos servidores... 
João Jacaré, sempre pelos corredores, 

Cláudio Lenz, Pedro Urbano, Gilmar... 

meus outros indispensáveis 10 mil alunos 

dezenas de professores que tudo me disseram... 

Myrson, Mercedes, Aluisio, meu mestre maior!) 

 

Preciso, agora, teu abraço... fácil e abundante 

tu que és um fantástico terráqueo 

a magia do homem pleno 

único em sua imensidão 

ao se dar-se direitos universais: 

o direito incondicional de abraçar 

o direito divino de perdoar... 

pois é perdoando que se perdoa ! 

 

E como tal podermos nos abraçar,... sempre! 

num abraço fácil e sereno 

calmo e abundante 

minha cabeça no teu ombro  

como não existe em Marte! 

 

 

 

 

 

 

Por isso, só por tudo isso 

quero celebrar com o teu abraço 

uma história bem vivida 

onde aprendi que somos 

o que andamos fazendo 

o milagre da vida  

todo o céu acima! 

 

Somos o nosso novo 

sem velhas promessas 

com novos defeitos 

sem velhos medos 

só o céu acima! 

 

Somos o nosso mais 

não existe nosso menos 

somos o milagre da vida 

só assim é que somos! 

 

(“Hier encore j’avais vingt ans” !!!) 

 

A PLENITUDE na partida  

sejam lembranças definitivas 

da minha Escola única 

a escola da minha vida  

tal Colo de Mãe 

tem sua marca em tudo que fiz 

em tudo que tenho 

em tudo que sou! 

 

Antes de partir 

quero pedir o teu abraço 

para nos olharmos 

e nos dizermos... 

para me sentir por inteiro 

pensar em plenos pulmões 

tudo valeu a pena! 

 

Estou te pedindo um abraço 

só pra nos dizermos! 

 

 

Mauro Oliveira

 



                                   
Seleção de Futebol de salão da ETFCE – 1972   Formatura da Turma de Eletrotécnica- 1977 

 

                                                                                                          
Manuel Machado, Eugênio, Mestre Aluísio                        Coordenador de Eletrotécnica - 1982          

Mauro e Fontes – 1980 (UFC)    (tri-campeão dos jogos internos) 

 

                                                                                  
                                                                      Candidatura à Direção Geral da ETFCE - 1997 

                                                                                         
Visita do Candidato Lula à ETFCE – 1998                           CONDIREX, Conselho de ex-Diretores – 2000                                 



                                        


