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“Mesmo quando tudo parece desabar,  
cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar;  

porque descobri, no caminho incerto da vida,  
que o mais importante é o decidir.” 

 
"Desistir... eu já pensei seriamente nisso,  

mas nunca me levei realmente a sério; é que tem 
mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas,  

mais esperança nos meus passos, do que tristeza nos meus ombros,  
mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça.” 

Cora Coralina          
 
QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 
“À medida que a Índia entrou em confinamento por conta do coronavírus, os índices de 
poluição no país caíram. Sem carros nas ruas e com a maioria das indústrias fechadas, ares e 
cenários mudaram. Segundo o portal australiano News.com.au, muitos moradores do norte 
da Índia não viam o Himalaia há pelo menos 30 anos.” 
 
Vale neste momento uma reflexão! Independente da religião de cada um, respeitosamente, 
coloco aqui uma frase do Papa Francisco: 
 
“Na nossa avidez, deixamo-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos 
detivemos perante os teus apelos, não despertamos face a guerras e injustiças planetárias, 
não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos, 
destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente”. 
 
Estamos vivendo momentos de angústias e medo do futuro. Que usemos esses mesmos 
momentos para refletir sobre o que desejamos para os nossos filhos, para nós e para a 
humanidade. Precisamos nos reinventar e recomeçar! 
 
Minha fé é que possamos olhar para o planeta Terra e para o outro com mais respeito, amor, 
compaixão e solidariedade. Independente de raça, religião ou condição social, precisamos nos 
unir e acreditar. 
 
 

“Aquilo que o coração ama fica eterno.” 
Rubem Alves 

 
“É impossível viver sem sonhos” 

Professor Paulo Freire 
 



 

Sempre vou acreditar na UERIRI, um sonho que não é solitário, é um sonho para todos nós. 
Jamais esquecerei esses momentos de solidariedade e parceria. Vocês estarão sempre no 
meu coração! 
 
Em relação às creches, a Secretaria Municipal de Educação manteve o fechamento até o dia 
30 de abril. Estarei na Ueriri nos dias 14 e 15 de abril, pela manhã, para fazer pagamentos e 
emitir notas fiscais. Lembrando que os pais que precisarem da nota com antecedência, 
podem me ligar.  
 
Peço a gentileza de quem não tiver conta no Itaú, que me passe o comprovante para saber 
qual a família fez o depósito. Meu celular continua à disposição de vocês: (21) 99403-4039 
 
Boa Páscoa! 
 
Ana Paula 
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