
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO UERIRI 
Informativo 10 – Rio, 21/05/2020 

 
QUERIDAS FAMÍLIAS DA UERIRI, 
 
O município aumentou o prazo de isolamento até o dia 31 de maio. O MEC prorrogou a 

suspensão das aulas até o dia 16 de junho. Será a data ideal para o momento que vivemos? 

Na verdade, ninguém sabe. Porém, a equipe já está pensando e se organizando para essa 

provável data de reabertura das escolas. A forma como funcionaremos, os cuidados 

necessários, a higienização dos espaços, como receber as crianças e as propostas iniciais. 

Teremos que continuar a nos reinventar a todo momento. 

 

“Não sou nem otimista, nem pessimista.  
Os otimistas são ingênuos e os pessimistas amargos.  

Sou um realista esperançoso.  
Sou um homem de esperança.”  

Ariano Suassuna 
 
Continuo com esperança de dias melhores e que tudo isso passe o mais rápido possível! O 

meu sentimento hoje é de gratidão por vocês. Gratidão que aprofunda enormemente o 

significado de família para mim. Somos uma família especial. Todos nós! 

 

Enquanto isso, gostaria de continuar colocando vocês a par de tudo que está acontecendo na 

escola. 

 

• A receita da Ueriri caiu um pouco mais em maio, com novas negociações de 
mensalidades. Estarei sempre junto de vocês! Porém, com isso, os dias que a escola 
permaneceu fechada não geraram economia significante.  

 

• Todas as contas fixas foram pagas, os salários, os benefícios, impostos e aluguel. Nada 
ficou para frente. Algumas contas vieram mais baixas e não tivemos custos com 
alimentação, mas com a diminuição da receita iremos fechar o mês com um saldo bem 
pequeno. 

 

• Agora em junho começará o acordo de suspensão do contrato de trabalho que fiz com as 
auxiliares. Elas receberão do governo o valor do seguro desemprego. Diferenças serão 
pagas por mim, assim como o INSS e FGTS. Acredito que isso colocará a Ueriri no 
compasso, sem ter que trabalhar quase sem reserva nenhuma.  

 

• Os acordos com os pais serão mantidos até esse momento passar. Por isso, para quem 
não teve sua remuneração alterada, peço humildemente que continue a pagar o valor da 
mensalidade. Acredito que teremos um saldo positivo em junho, que me comprometo a 
repassar para vocês, de forma que não seja injusto uns terem descontos e outros não. 
Estamos juntos! 



 

 

Lembrando, a escola tem conta na papelaria Humaitem. Eles levam em casa, imprimem e 

tiram xerox. Basta ligar e falar com a Eliane em nome da Ueriri. As crianças com irmãos mais 

velhos, já em outras escolas, podem fazer uso desse serviço também. O custo será totalmente 

nosso. Considero o mínimo que posso fazer por vocês neste momento. (Rua Cesário Alvim, 03, 

Humaitá. Telefone: 2266-6390) 

 
“Sou feita de retalhos. Pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que 
vou costurando na alma. 

Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma 
lição, um carinho, uma saudade...que me tornam mais pessoa, mais humana, mais 
completa. 

E penso que é assim mesmo que a vida se faz: de pedaços de outras gentes que vão se 
tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, 
finalizados...haverá sempre um retalho novo para adicionar a alma. Portanto, obrigada a 
cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer 
minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar 
pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias. 

E que assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de 
nós” 

Cora Coralina 
 
 
Faço minhas as palavras de Cora Coralina.  

 
Muito obrigada pelo carinho de todos! Jamais esquecerei! 
 
Meu celular continua à disposição de vocês: (21) 99403-4039 
 
Ana Paula 

https://api.whatsapp.com/send?phone=5521994034039&text=&source=&data=

