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Para meu primo 

Fernando Paes de Oliveira 

Chaves Guimarães, 

um leitor de primeira!
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    ani abriu a porta da sala, correndo. 

Pegou a mochila e tirou um papel de 

dentro.

Abriu a cartinha e pregou-a na porta da 

geladeira com ímã em forma de coração.

“Aqui dá pra ela ver!”, pensou.

Convite para reunião

Dia 10, quinta-feira, às 16 horas.

Local: sala de artes.

Contamos com sua participação, mamãe!

    ani abriu a por
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Nem bem Regina e Marcos chegaram, 

Dani ouviu lá mesmo do quarto:

– Ah, Marcos... Impossível. Esse pessoal da 

escola pensa que a gente não trabalha, que é de 

ficar saracoteando por aí, fazendo compras no 

shopping, indo a cabeleireiro...

– O convite diz mamãe, e não papai – O 

marido franziu a testa. – Isso é com você.

Dani ficou chateada. Não custava nada 

a mãe ir à sua reunião.

Na hora do jantar, ficou muda.

– Filha, se por acaso não der pra ir à reunião, 

você vai entender? – Regina perguntou.

– Não, não vou. Mas, se eu não entender, 

você vai mudar de ideia?

– Sobre o que é a reunião?

– Se eu soubesse, falava! Só sei que estamos 

montando uma exposição... Aposto que você 

não vai estar lá pra ver os trabalhos que fizemos 

e a surpresa que preparamos... – Dani largou a 

comida no prato e levantou-se da mesa.

Essas coisas de escola complicavam a vida 

da família, às vezes. Ia ser um problema faltar 

ao trabalho, mas, pelo menos nessa tal de 

reunião, ela iria. Assim não teria remorso.

– Tá bom, tá bom! – Regina 

cedeu. – Eu vou.
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