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Depois dos cursos abertos em 2018, Engenharia Agronômica e Pedagogia,  
chegam Enfermagem e Administração. E agora você pode estudar a 30 minutos 
de Piraju na faculdade que mais cresce na região.  A FIT conta com ônibus próprio, 
saindo às 18h30 de Piraju, com retorno às 23h15. Saiba mais na página 3

FIT  abre cursos de EnfermagemFIT  abre cursos de Enfermagem 
e Administração em Taguaíe Administração em Taguaí
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A FIT, Faculdades 
Integradas de 
Taguaí, começa 
o ano de 2023 
trazendo novidades 
para a região. 

A abertura de 
dois novos cursos 
superiores : 
Administração e 
Enfermagem. 

Considerando os 
cursos abertos em 
2018, Engenharia 
Agronômica 
e Pedagogia, 
já são quatro 
cursos oferecidos 
atualmente.

Agora você pode 
estudar a 30 
minutos de Piraju 
na faculdade que 
mais cresce na 
região. 
A FIT conta com 
ônibus próprio, 
saindo às 18h30 de 
Piraju, com retorno 
às 23h15.

E por que escolher 
uma dessas quatro 
áreas ?

ADMINISTRAÇÃO 
 Vantagens da 
profissão: atuar 
na gestão de 
organizações de 
diversos setores 
públicos ou 
privados, nacionais 
ou multinacionais; 
Ser consultor 
autônomo ou 
empreender no seu 
próprio negócio.

ENFERMAGEM
 Vantagens da 
Profissão: Boa 
remuneração; Alta 
empregabilidade 
com várias 
frentes e setores 
tanto públicos 
como privados e 
ampla aceitação 
e recepção do 
mercado de 
trabalho.

ENGENHARIA 
AGRONÔMICA
 Vantagens da 
profissão: Alta 
empregabilidade; 

Boa remuneração; 
Carreira 
diversificada; 
Trabalhar no 
setor que é a 
“locomotiva” 
da economia 
Brasileira.

PEDAGOGIA 
Vantagens da 

profissão: Alta 
empregabilidade; 
Carreira 
progressiva; 
Estabilidade; o 
futuro do Brasil.

Inscrições abertas

A faculdade já está 
com inscrições 

abertas para o 
vestibular, que 
pode ser agendado 
pelo telefone 
(14) 997920858 
ou pessoalmente 
na instituição 
localizada na Rua 
das Acácias 110, 
Jardim Primavera – 
Taguaí/SP .

FIT  abre cursos de Enfermagem FIT  abre cursos de Enfermagem 
e Administração em Taguaíe Administração em Taguaí

Venha para a Faculdade FIT. 
GRUPO DE EXCELÊNCIA  DO MEC. 

Confi ra no QR Code abaixo
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               FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE ELETRIFICAÇÃO 

             RURAL DO ESTADO SÃO PAULO 
               CNPJ – 48.251.565/0001-78 INSCR. ESTADUAL – ISENTA 

              Rua Rio de Janeiro, 599 - CENTRO 
               Município de Manduri - CEP 18.780-000 

                    e-mail : fecoeresp@gmail.com  -  Fone : (014) 3356-1103 
 

             EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL 
 

O Presidente da FECOERESP - Federação das Cooperativas de Eletrificação Rural do Estado de São 
Paulo, CNPJ 48.251.565/0001-78, estabelecida à Rua Rio de Janeiro, 599- Manduri - SP, no uso das 
atribuições que lhe é conferida pelo Artigo 17° do “Estatuto Social”, convoca Senhores Delegados das 
Associadas, todas em situação de regularidade, que para efeitos legais e estatutários são em número de 
15 (quinze), para participarem da Assembléia Geral Ordinária Digital a ser realizada no Dia 14 de 
Fevereiro de 2023 (terça-feira), na sede da FECOERESP, localizado à Rua Rio de Janeiro, 599 – Centro 
– Manduri- SP, às 07:30 h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, 
às 08:30h em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos Delegados e às 09:30h em 
terceira convocação, com a presença mínima de 05 Delegados, a fim de apreciar a seguinte: 
   

ORDEM DO DIA 
 
1) Deliberar sobre a Prestação de Contas do Órgão de Administração referente ao exercício de 2022, que 

compreende: 
                a)   Relatório da Diretoria; 
                b)  Balanço Patrimonial; 
                c)  Demonstrativo do Resultado do Exercício - 2022; 
                d)  Parecer do Conselho Fiscal. 
2)  Decidir sobre a Destinação do Resultado do Exercício; 
3)  Proposta Orçamentária do ano de 2023; 
4)  Eleição do Conselho Administrativo para o exercício de 2023 a 2027 
5)  Eleição do Conselho Fiscal e seus Suplentes para o exercício de 2023; 
6) Utilização dos valores do Fundo de Investimento e Pesquisa, existentes para estudos relativos a 
Desoneração do ICMS nas parcelas de TUSD e TUST, por parte das afiliadas, mediante aprovação do 
Conselho Administrativo, de acordo com item V. do Art. 28, combinados com o parágrafo primeiro do 
Art.52 do Estatuto Social. 
7)  Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo. 
 
 OBSERVAÇÕES: 

    - Na ausência do Presidente, as Associadas deverão ser representadas por Delegado credenciado, conforme o Art. 7º 
parágrafo 2º do Estatuto. 

    - Art. 49°- As chapas concorrentes aos cargos dos Conselhos de Administração e Fiscal, além de sua denominação, 
deverão apresentar: 
I)- Relação nominal dos concorrentes, com o respectivo número de inscrição constante no Livro de Matricula da 
FECOERESP; 
II)-  Autorização por escrito de cada candidato para a sua inscrição; 
§ único – Os candidatos, individualmente, deverão apresentar, para fins do registro da chapa que integram os seguintes 
documentos: 
a)-  Declaração de bens; b)- Declaração de elegibilidade, artigo 51 “caput” da Lei n° 5764/71; c)-  Declaração de não 
estarem incursos no disposto no § único do artigo 51§ 1° do artigo 56 da Lei 5764/71; d)-  Certidão do Cartório de 
Protestos onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos. 
 
 NOTA: 
 
1) Para inscrições, as chapas e as Declarações acima, deverão ser apresentadas à Secretaria da Federação em sua 
Sede Administrativa, até a véspera da realização da Assembléia.     
 
2) A Assembléia pertinente a este ato convocatório ocorrerá na plataforma virtual Curia  situada no endereço eletrônico 
https://assembleia.curia.coop/login para votação da ordem do dia, e na plataforma   Gotowebinar com transmissão, ao 
vivo, via https://register.gotowebinar.com/register/8871672780590113110, para economia no gasto de todos, devidamente 
autorizado pelo Conselho de Administração. 
 
3)Todas as orientações para acesso a plataforma de votação CURIA e a plataforma de Transmissão GOTOWEBINAR 
situada serão disponibilizadas previamente aos delegados através de  comunicação via endereços eletrônicos - e-mail; 
 
4) A Fecoeresp não poderá ser responsabilizada, caso algum cooperado tenha problemas, de ordem técnica com  
hardware, software ou internet, que prejudiquem a sua participação e/ou votação na  assembléia geral.  
 
5) Os documentos referentes ao primeiro item da Ordem do Dia acima descrito serão enviados previamente por e-mail 
aos delegados. 
 
                                                                                                                                          Manduri, 26 de Janeiro de 2023. 
                                                                                                                                               DANILO ROQUE PASIN 
                                                                                                                                                            Presidente 
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“ O MOÇO DE TIMBURI” : 
JORNALISTA ESPORTIVO COMEMORA 
50 ANOS DE CARREIRA POR ADRIANO SALLES

João Zanforlin 
Shalatura, nascido em 
Timburi iniciou sua 
brilhante carreira de 
jornalista esportivo 
na Rádio Piratininga 
de Piraju. 
Acompanhou 
a campanha 
inesquecível do 
Piraju FC em 1964,na 
segunda divisão  
como repórter. 
Sua participação 
neste ano memorável 
do  futebol 
pirajuense  chamou a 
atenção da direção da 
Rádio Bandeirantes, 
na qual se transferiu 
e permaneceu por 
muitos anos.
Esteve presente 
em oito Copas do 
Mundo, em sete Jogos 
Olímpicos.
Lembranças, grandes 
recordações estão 

gravadas em sua 
memória. 
Na final do 
Campeonato Paulista, 
de 1973, recebeu 
a delegação do GE 
Dom Bosco no jogo 
decisivo do certame 
entre Santos FC e 
Portuguesa.
Defendeu o Piraju 
FC, por diversas 
vezes nos tribunais, 
quando o clube 

necessitou de seu 
competente trabalho 
jurídico.
Escreveu o prefácio 
do livro do professor 
Miguel Cáceres, Anos 
Dourados do Futebol 
pirajuense e nunca 
deixou de participar 
do tradicional almoço 
dos timburienses 
ausentes. 
No tradicional 
campeonato 

Intermunicipal 
sempre indicava a 
arbitragem para fazer 
a final.
João do jeito simples,  
da amizade fácil 
do amigo leal, 
comemora 50 anos de 
carreira.
A população de 
Timburi e de Piraju, 
lhe deseja felicidades 
nesta data tão 
significativa .

Parabéns João 
dos gramados, 
dos programas 
esportivos.
Parabéns Doutor 
vitorioso nos 
Tribunais, 
defendendo os clubes 
e jogadores. 
Parabéns Doutor João 
Zanforlin advogado 
do Corinthians. 
Parabéns João, o 
menino de Timburi.
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Como cuidar da saúde mental 
na infância e adolescência
Hospital sugere atitudes de pais e responsáveis 
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CÂNCERES DE CABEÇA E PESCOÇO:CÂNCERES DE CABEÇA E PESCOÇO:
ÁLCOOL E TABACO SÃO AGENTESÁLCOOL E TABACO SÃO AGENTES

Os cânceres de cabeça 
e pescoço são aqueles 
localizados nas 
regiões da cavidade 
oral, faringe, laringe 
e amígdalas. Os 
adultos acima de 50 
anos estão entre os 
mais acometidos pela 
doença. Os sintomas 
dependem da região 
afetada, mas um dos 
sinais mais importantes 
é o surgimento de 
uma ferida ou nódulo 
na região da boca ou 
garganta que não sara 
mesmo depois de três 
semanas. 
Dos 150 tipos 
conhecidos do 
Papilomavírus 
Humano (HPV), 13 
são considerados 
oncogênicos, ou seja, 
capazes de provocar 
câncer. Transmitido, principalmente, por 

via sexual, ele consiste 
em um fator de risco 
para o câncer na 
região denominada 
orofaringe (base da 
língua, amígdalas, parte 
lateral e parte posterior 
da garganta). Uma das 
formas de contágio 
por essa infecção é a 
prática do sexo oral 
desprotegido e de 
relações sexuais com 
múltiplos parceiros. 
No caso das bebidas 
alcoólicas, o álcool 
se trata de um 
solvente que permite 
e facilita aos agentes 
cancerígenos penetrar 
na mucosa, isso 

unido a má higiene oral 
aumenta a proliferação 
de bactérias que podem 

produzir infecções 
crônicas. O tabaco 
aumenta o risco de 
câncer de laringe ou 
faringe em até 20 
vezes.
O álcool, associado ao 
consumo de cigarros, 
permite a dissolução 
dos carcinógenos do 
tabaco e maior contato 
com a mucosa.

Otorrinolaringologia em 
Piraju - SP
Para informações, 
consultas ou exames 
envie sua mensagem 
pelo WhatsApp:
https://beacons.ai/
drmichelbeluche

Consultório
Rua Renato Dardes, 
679 - Piraju, SP
(14) 3351-2616
www.drmichelbeluche.com.br

23 DEZEMBRO DE 2022 | SAÚDE

Não existem limites para nossos sonhos!
Basta acreditar ! FELIZ NATAL !!!!!

20 de janeiro de 2023 
– No mês dedicado à 
construção de uma cultura 
da saúde mental na socie-
dade, o Hospital Peque-
no Príncipe de Curitiba, 
maior exclusivamente 
pediátrico do país, chama 
atenção de pais e respon-
sáveis sobre contribuir 
para o equilíbrio emocio-
nal de crianças e adoles-
centes. Segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), a saúde mental é 
um estado de bem-estar 
emocional e psicológico 
por meio do qual o indiví-
duo é capaz de fazer uso 
de suas habilidades emo-
cionais e cognitivas para 
desenvolver suas funções 
sociais e de responder às 
solicitações comuns da 
vida cotidiana. De acordo 
com o relatório Situação 
Mundial da Infância 2021, 
mesmo antes da pandemia 
de COVID-19, mais de um 
em cada sete pessoas com 
idade entre 10 e 19 anos 
viva com algum transtor-
no mental diagnosticado.

A coordenadora do Servi-
ço de Psicologia do Hos-
pital Pequeno Príncipe, 
Angelita Wisnieski da 
Silva, lembra que crianças 
e adolescentes tendem a 
ser mais vulneráveis ao so-
frimento, porque estão em 
pleno processo de desen-
volvimento dos seus re-
cursos internos para lidar 
com as dificuldades. “Ou 
seja, ainda estão aprenden-
do a como ser enquanto 
humanos no mundo, nas 
relações e nos conflitos. 

Por isso, precisam de mais 
apoio de suas redes fami-
liar, escolar, comunitária e 
de amigos”, explica. 

A psicóloga comenta que, 
atualmente, em um ce-
nário agravado pela pan-
demia, a ansiedade tem 
sido bastante frequente 
no cotidiano do público 
infantojuvenil. E para 
ajudar crianças e adoles-
centes diante desse desa-
fio, sua sugestão é garantir 
a inserção, desde cedo, 
em meios que permitam e 
exijam a interação social e 
a convivência com pessoas 
diferentes. “Esse estímulo 
pode ajudar no desenvol-
vimento de repertório 
para a convivência social. 
Um meio que protege 
demais crianças e adoles-
centes das experiências de 
conflitos cotidianos, por 
exemplo, tende a exigir 
menos amadurecimento 
das habilidades sociais e 
gerar sintomas de ansieda-
de”, diz.

Ainda segundo a especia-
lista, crianças e adoles-
centes podem apresentar 
problemas emocionais 
como ansiedade, depres-
são, baixa autoestima e 
insegurança, fobia social, 
como qualquer adulto. 
“Mas é preciso atenção 
para diferenciar um qua-
dro psicopatológico das vi-
vências entendidas como 
normais da vida. Episódios 
de tristeza ou a ansieda-
de frente a algo novo ou 
desconhecido é diferente 
de estados intensos e per-

sistentes, que atrapalham 
ou dificultam a rotina da 
criança ou do adolescen-
te e podem indicar uma 
doença mental que exige 
tratamento profissional”, 
considera.

Para identificar casos que 
necessitem de ajuda de es-
pecialistas, a psicóloga do 
Pequeno Príncipe salienta 
que é preciso que pais e 
responsáveis observem 
alterações significativas 
e que perdurem mais de 
duas semanas no compor-
tamento e nas emoções da 
criança ou do adolescente. 
Manifestações exacerba-
das de ansiedade, agitação, 
irritabilidade, entristeci-
mento, isolamento social, 
perda de interesses, desin-
teresse pelo autocuidado, 
desapego dos vínculos 
sociais, alterações persis-
tentes no sono e apetite, 
comentários depreciativos 
ou destrutivos frequentes, 
tudo isso intensificado e 
por um período prolon-
gado pode indicar algum 
problema.

Além disso, ela ressalta 

ainda que os adultos preci-
sam também estar atentos 
em relação à influência 
que exercem sobre os mais 
jovens. “Pais e responsá-
veis são, antes de tudo, re-
ferência e modelo para as 
crianças e adolescentes.” 
Assim, a profissional in-
dica algumas atitudes que 
devem ser consideradas 
por um adulto que podem 
ajudá-lo a interagir com 
crianças e adolescentes na 
busca de equilíbrio para a 
saúde mental:

- cuidar da própria saúde 
mental é o básico para 
conseguir ser uma boa 
referência de saúde para 
a criança e para o adoles-
cente;

- estar atento à criança e 
ao adolescente em relação 
às suas necessidades de 
afeto e presença e às par-
ticularidades de cada faixa 
etária;

- mostrar disponibilida-
de para ajudar quando a 
criança ou o adolescente 
demonstrar precisar de 
ajuda ou quando der sinais 

de que necessite falar de 
algo que o incomode;

- ouvir e acolher sem 
julgamentos e sem repre-
ensão;

- questionar para ajudar a 
própria criança ou adoles-
cente encontrar estraté-
gias de enfrentamento de 
seu sofrimento;

- oferecer orientações;

- respeitar o tempo de pri-
vacidade e intimidade da 
criança, especialmente na 
entrada na adolescência, 
certificando-se de que está 
em ambiente seguro;

- evitar sobrecarga de 
atividades, responsabili-
dades e cobranças sobre a 
criança;

- limitar o tempo de uso de 
telas (celular, computador, 
televisão...), considerando 
que essas faixas etárias 
ainda estão construindo 
sua capacidade de autor-
regulação e precisam de 
ajuda externa para isso;

- admitir que mesmo um 
adulto não tem respostas 
e soluções para tudo e que 
também pede ajuda para 
não enfrentar todos os 
problemas sozinho;

- promover acolhimento 
e investir em vínculos de 
confiança

Foto: Kathleen Varela
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“Nossa Senhora do Leite”
   Padre Luiz Antônio Pereira

As primeiras imagens de 
Nossa Senhora do Leite 
têm a sua origem no Egito 
e na Palestina. Da Palesti-
na, a devoção chegou até 
Roma, onde há um famo-
so ícone na fachada de 
uma das igrejas mais anti-
gas de Roma, a Basílica de 
Santa Maria in Trastevere, 
onde a imagem é entroni-
zada e flanqueada por dez 
mulheres que seguram 
lamparinas. A igreja data 
do século IV e a fachada 
do século XII. Também, 
através da Sérvia, a ima-
gem chegou até os mos-
teiros do Monte Athos.
No século VIII, durante a 
luta contra os destruido-
res de imagens e ícones, 
os iconoclastas, o Papa 
Gregório escreveu ao 
imperador bizantino Leão 
III, o Isauro, que “entre os 
ícones a serem venerados 
se encontra o da Santa 
Mãe de Deus carregando 
o Nosso Deus e Senhor e 

amamentando-O com seu 
leite”.
A partir do século XII o 
ícone de Nossa Senhora 
do Leite se tornou muito 
popular nos Bálcãs, na 
Europa do Leste e em 
Constantinopla e arre-
dores. Inicialmente raro, 
pela sensibilidade dos 
orientais ao Sagrado, a 
expansão do ícone vem 
associada o respeito ao 
seu significado teológico: 
o de Deus que, no Senhor 

Jesus, o Me-
nino Lacten-
te, assume a 
nossa huma-
nidade.
Uma famosa 
imagem, asso-
ciada à devo-
ção de Nossa 
Senhora do 
Leite, é a da 
“Lactação de 
São Bernar-
do”, na qual 
Nossa Se-

nhora, deixando por um 
momento de amamentar 
o Menino Jesus, deixa que 
um pouco de leite caia 
nos lábios de São Bernar-
do. De fato, este santo, 
conhecido como o “dou-
tor melífluo”, escreveu 
belíssimas páginas sobre 
Nossa Senhora, favore-
cendo uma renovação na 
mariologia cristã.
Embora as representações 
de nudez nas imagens 
sacras fossem desencora-

jadas a partir do Concílio 
de Trento, a representa-
ção de Nossa Senhora do 
Leite chegou também à 
América e sobreviveu no 
Barroco. Não é raro en-
contrar quadros de Nossa 
Senhora do Leite em 
nossas igrejas americanas 
do tempo colonial.
A devoção à Nossa Se-
nhora do Leite está 
também associada aos 
pedidos das mulheres que 
desejam engravidar e dar 
à luz novos filhos, confor-
me se pode perceber na 
oração que apresentamos 
a seguir:
Oração: “Senhora do Lei-
te e do Bom Parto, Mãe 
amorosa do Menino Jesus 
e minha Mãe, escutai a 
minha humilde oração. 
Sei que vosso coração de 
Mãe conhece todos os 
meus desejos, todas as 
minhas necessidades. Só 
vós, Virgem Imaculada, 
e vosso Divino Filho são 

capazes de entender os 
sentimentos que enchem 
a minha alma. Vós que 
tivestes o sagrado privilé-
gio de ser a Mãe do Salva-
dor, intercedei junto d’Ele 
agora, minha querida 
Mãe, para que, segundo 
a sua vontade, eu possa 
ser uma mãe, ou mãe de 
outros filhos enviados 
por Nosso Senhor. Isso 
eu peço a vós, Senhora do 
Leite, em nome de vosso 
Divino Filho, meu Senhor 
e Redentor. Amém”.
Como passagem bíblica 
relacionada à devoção de 
Nossa Senhora do Leite, 
podemos citar aquela oca-
sião em que certa mulher 
do meio da multidão, diz 
ao Senhor Jesus: “Bem-a-
venturado o ventre que 
Te trouxe, e os peitos que 
Te amamentaram” (Lc 
11,27).
Nossa Senhora do Leite! 
Rogai por nós!

COLUNA DA IMACULADA
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Lula, os pobres e a onça
Um dos chistes 
preferidos da 
direita brasileira 
é este: quem 
gosta de pobre 
é onça pintada 
e o Lula. Não 
vou opinar com 
relação aos gostos 
alimentares de 
dona Onça (afinal, 
pobre deve ter 
só osso e pelanca 
na hora de se 
comer) mas Lula 
sim: este continua 
ensimesmado 
pelos pobres. 
Tanto que subiu 
a rampa, no dia 
da posse, com um 
monte deles. 
Tenho visto e 
ouvido algumas 
entrevistas 
do senhor 
presidente, inclusive 
uma recente que ele 
deu à jornalista do 
Globo News, Natusa 
Nery: é inegável que 
o apego de Lula às 
classes desfavorecidas 
desta nação continua 
imbatível. Lula até 
cansa de vez em 
quando, já que o 
discurso esquerdista 
pró-pobre é sempre 
o mesmo: inclusão, 
combate à fome e 
bolsas-auxílio. Como 
ele já fez tudo isso 
em seus mandatos 
anteriores, desta 
vez, se os escombros 
bolsonaristas 
permitirem, quer 
repetir a dose.
Mas Lula falou uma 
coisa engraçada outro 
dia: que neste país 
tem gente ganhando 
6 mil reais por mês 
e se achando rica. 
O presidente, muito 
elegante, não falou 
abertamente, mas 
estava implícito na 
afirmação que essa 
gente é pobre, mesmo 
com 6 mil no bolso 
todo início de mês. 
Pensei então na classe 
a que pertenço, a dos 
professores, uma das 
mais desgraçadas e 
injustiçadas deste 

país e para quem 
seis mil por mês é 
simplesmente utópico. 
Professores - que reza 
a lenda- já tiveram 
salários semelhantes 
ao dos juízes (eu nunca 
vivi isso, só se for juiz 
de futebol da terceira 
divisão) agora estão 
lá embaixo na escala 
social. Faz tempo. 
Faxineira ganha 
mais que professor. 
Motoboy ganha mais 
que professor. Meia-
Colher (ajudantes 
de pedreiro) ganha 
mais que professor. 
Entregador de pizza 
ganha mais que 
professor. Todo 
mundo ganha mais que 
professor. E pensar 
que ainda tem gente 
que faz Pedagogia para 
depois dar aula!
Grande parte desse 
panorama trágico 
e irreversível, pelo 
menos aqui no estado 
de São Paulo, deve-se 

ao partido do vice-
presidente de Lula, 
o PSDB. Geraldo 
Alckmin, enquanto 
governador pela 
sigla, ajudou a cavar 
mais funda a cova 
dos professores, 
antecedido pelos 
abomináveis Mário 
Covas, Orestes Quércia 
e outros que nem 
vale a pena nomear 
aqui. Que o vento se 
encarregue de levar 
seus nomes para bem 
longe.
Enquanto governador 
de São Paulo, Alckmin 
recebeu do humorista 
Zé Simão, em sua 
coluna no jornal 
Folha de São Paulo o 
carinhoso (e cáustico) 
apelido de “Picolé 
de Xuxu”, tamanha a 
sua apatia e falta de 
carisma. Depois que 
virou vice de Lula e 
subiu a rampa com os 
pobres, nunca mais 
vi ninguém chamá-

lo de picolé de xuxu 
na mídia, escrita ou 
falada. Medo? Puxa-
saquice? Censura? 
Ou será que Geraldo, 
da noite para o dia, 
virou picolé de 
pimenta? Duvido. 
Mas que ele não gosta 
de professores é um 
fato inegável, vice ou 
não. Por outro lado, e 
estranhamente, quem 
acabou valorizando 
os professores com a 
reavaliação anual do 
piso nacional para a 
classe foi o Voldemort, 
ops, o ex-presidente 
fujão  Bolsonaro. O 
capitão é simpático 
à classe ? Hum ... sei 
não. Mas todos os 
estados da federação 
tiveram que ajustar-
se aos decretos dele 
com relação ao dindim 
dos sacrossantos 
mestres, inclusive um 
último, do seu final de 
mandato e que deverá 
começar a ser pago 
ainda no primeiro 
semestre deste ano. 
Em “Que Horas Ela 
Volta?” a filha da 
empregada passa 
no vestibular para a 
faculdade e o filho da 
patroa não. Os pobres 
que subiram a rampa 
com Lula e os infelizes 

professores agradecem 
a essa simpática fábula. 
Já com relação a dona 
Onça, abstenho-me de 
pronunciar.                        
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