
 

Olá, Professor Rossano. 

Como vai tudo bem? Professor como temos lembrado do senhor desde de outubro/2010, eu e meu esposo estamos 

trabalhos com o Arqueólogo Plácido Cáli na empresa (Gestão Arqueológica Consultoria em Patrimônio Cultural 

Ltda/epp),  com monitoramento arqueológico. Nós últimos cinco meses já prestamos serviços nas cidades; 

Bonsucesso-Guarulhos,  Mogi Mirim, Tocantins (Almas), atualmente estamos em Jacareí e com grandes 

possibilidades de em breve trabalharmos em Peruíbe.   

Eu deixei de lecionar no Estado e no Município, eu estou muito feliz já tinha trabalhado em 2006 com o Plácido, 

quando ele me chamou não pensei duas vezes, o mesmo fez o meu esposo deixou o Parque Estadual de Ilhabela 

depois de 16 anos e eu 18 anos de serviços prestados. 

Reconhecimento Profissional e financeiro, não tem comparação. 

Como inicie esta, lembramos muito do senhor, suas aulas como nos vem a nossa lembrança a importância do Curso 

foi para nós muito importante, para uma visão holística e principalmente voltada ao Patrimônio Cultural material e 

imaterial e políticas pública. Eu e meu marido recordamos dos outros professores os arqueólogos convidados para 

nos passar as suas experiências em nosso país e fora dele, nos enriqueceu muito, a prática já tínhamos, mas com o 

Curso veio nos deixar mais preparados para um olhar mais minucioso e crítico. 

Professor  Rossano, também não podemos deixar de comentar dos Professores(a);  (Juliana, Ícaro, Mauro, Tonico e 

Eduardo Hipólito), para nossa atual profissão eles contribuíram muito. 

Atrasamos a entrega do TCC, entregaremos no mês de março/2011, estamos trabalhando muito, mas esta valendo 

apena, pois estamos colocando em prática o nosso aprendizado.    

Ah! Mudamos de Ilhabela, não estamos pagando aluguel, vivemos em hotel, juntando o nosso dinheiro para 

construir no terreno que compramos em Redenção da Serra, será o nosso lar, um sítio que construiremos de uma 

forma Sustentável.     

Professor em meu TCC eu agradeço ao senhor e  a professora Juliana, vocês influenciaram-me de forma tão positiva 

que eu espero que o Curso continue para que outras pessoas possam ter a mesma oportunidade que eu e esposo 

tivemos,  professores admiráveis.  

No início de 2010 minha mãe apresentou sintomas de mal de Alzheiner, eu e minha irmã tínhamos ainda 

informações desta doença a qual se agravou,fomos ao médico ai... tivemos problemas, eu e esposo acabamos não 

dando a atenção merecida ao curso faltamos em algumas aulas no final do curso. 

Mas, conseguimos terminar o curso, com a minha mãe doente, agora em uma Casa de Repouso, vou todo final de 

semana visitá-la em São Paulo, estamos sempre mudando, hoje estamos trabalhando em Jacareí e “morando” em 

São José dos Campos.    

    O melhor é que estamos bem, trabalhando, esperamos rever o senhor em alguns de nossos trabalhos e para 

finalizar pedimos que não se esqueça de nós e da nossa atual empresa, conversamos com várias pessoas sobre a 

importância do CEDS e a sua participação na coordenação deste curso muito obrigado, que Deus lhe abençoe. 

Esméria e Marcos Aurélio 


