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“Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. 
Mas sei que nada do que vivemos tem sentido, 

se não tocarmos os corações das pessoas.” 
Cora Coralina 

 
 
Vocês todos tocaram meu coração! Recebi palavras de apoio, carinho, reconhecimento e 
parceria. E me emocionei! Chorei, agradeci em pensamento a todos e senti muito orgulho da 
família, da comunidade escolar que construímos. Um imenso amor e gratidão por cada um de 
vocês. 
 
A equipe, por mim aqui representada, agradeceu muito. Todos foram unânimes em dizer o 
quanto vocês são especiais. 
 
Estarei na Ueriri nos dias 02, 08 e 15 de abril pela manhã, para fazer pagamentos, notas fiscais 
e planejamentos. Vocês não precisam ir até a escola. O pagamento pode ser feito através de 
depósito ou transferência bancária. Os pais que precisarem da nota com antecedência podem 
me ligar. Tenho acesso ao portal da nota carioca da minha casa.  
 

Centro de Educação Ueriri Ltda 
CNPJ: 30.021.844/0001-80 
Banco Itaú 
Agência: 0389 
Conta: 19994-4 

 
Peço a gentileza de quem não tiver conta no Itaú que me passe o comprovante, para saber 
qual família fez o depósito. 
 
O isolamento continua até o dia 15 de abril, quando teremos novas notícias e orientações. 
Precisamos ficar isolados para protegermos um ao outro. Não pude deixar de lembrar do 
antigo proverbio africano: UBUNTU. 
 
Um antropólogo, fazendo um trabalho sobre os costumes de uma tribo africana, propôs uma 
brincadeira no final, uma corrida. Quem chegasse primeiro à árvore ficaria com todos os 
doces. As crianças alinhadas, quando ele disse já, deram as mãos, correram juntas e pegaram 
os doces juntas. Uma delas disse: “UBUNTU, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se as 
outras estariam tristes?” 
 
UBUNTU é uma palavra que representa uma filosofia e ética antiga africana, que significa “sou 
quem sou porque somos todos nós”. Uma pessoa com UBUNTU tem consciência de que será 
afetada se um semelhante seu for afetado. 
 



 

 
UBUNTU fala do respeito básico pelos outros. UBUNTU é empatia, partilha e compaixão. Em 
outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Que façamos mais pelo outro hoje e 
amanhã, sempre. Que possamos enxergar o outro, conectarmo-nos com o outro. 
 
Ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas feitos para viver 
coletivamente. 
 
Que essa fase passe logo, para que possamos nos abraçar e festejar a vida coletivamente. 
 
Me despeço com fé e desejando UBUNTU para todos!  
 
Meu celular continua à disposição de vocês! 
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