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Sancionada lei que permite venda 
direta ou doação de imóveis 
urbanos de domínio do Estado
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CINEMA
Notturno

O documentário Not-
turno, de Gianfranco 
Rosi, foi o escolhido pela 
Itália para concorrer ao 
prêmio de melhor filme 
estrangeiro na 93ª edição 
do Oscar, que será reali-
zada em abril de 2021.

“Estou muito feliz 
pela designação italiana 
à nomeação, também 
pela dupla candidatura, 
visto que Notturno estará 
na disputa como melhor 
documentário. Estamos 
só no início de um lon-
go e duríssimo caminho, 
mas nós já temos experi-
ência por Fuocoammare. 
Cinco países escolheram 
documentários como 
obras propostas para a 
seleção do Oscar de me-
lhor filme estrangeiro e 
isso é uma coisa funda-
mental: documentário 
não é mais tabu”, disse 
Rosi à Ansa.

O documentário re-
trata o dia a dia nas incer-
tezas das fronteiras entre 
Síria, Iraque, Líbano e 
Curdistão causadas pelas 
intermináveis guerras lo-
cais e também em meio 
ao poder do grupo ter-
rorista Estado Islâmico 
(EI). Foram seis meses de 
pesquisas, três anos de 
filmagem e seis meses de 
montagem para o longa 
ficar pronto.

Notturno concorreu 
ao prêmio Leão de Ouro, 
do tradicional Festival 
de Cinema de Veneza, e 
segue também o padrão 
de outra obra premiada 
de Rosi, o documentá-
rio Fuocoammare, que 
retratava a vida de mi-
grantes que chegam pelo 
Mar Mediterrâneo à ilha 
italiana de Lampedusa.

A obra foi escolhida 
pela comissão de seleção 
da Associação Nacional 
das Indústrias Cinema-
tográficas, Audiovisuais 
e Multimídias (Anica) e 
foi confirmada por Nicola 
Borrelli, Simone Gatto-
ni, Paolo Genovese, Carlo 
Poggioli, Cristina Priaro-
ne, Gloria Satta e Baba Ri-
cherme na terça-feira, 24.

A lista dos 10 filmes 
estrangeiros pré-selecio-
nados que competirão 
no Oscar será anuncia-
da em 9 de fevereiro e os 
cinco finalistas, que con-
correrão ao prêmio em 
si, será divulgada em 15 
de março. O Oscar 2021 
será realizado em 25 de 
abril por conta da pande-
mia do novo coronavírus 
(Sars-CoV-2).

Pipoca e Sofá
Filmes da semana nos canais abertos

DOMINGO
TEMPERATURA 
MÁXIMA 
OS GUARDIÕES - Em 
plena Guerra Fria, uma 
organização secreta 
chamada “Patriota” 
recrutou um grupo de 
super-heróis russos, 
modificando o DNA 
de quatro indivíduos, 
com o objetivo de 
defender o país de 
ameaças sobrenaturais. 
Arsus, Khan, Ler e 
Xenia representam os 
diferentes povos que 
compõem a União 
Soviética e mantêm 
suas identidades bem 
guardadas para também 
não expor aqueles que 
têm a missão de proteger

DOMINGO MAIOR
Mad Max: Estrada 
da Fúria - Após ser 
capturado por Immortan 
Joe, um guerreiro das 
estradas chamado Max 
se vê no meio de uma 
guerra mortal, iniciada 
pela imperatriz Furiosa 
na tentativa de salvar 
um grupo de garotas. 
Também tentando fugir, 

Max aceita ajudar Furiosa 
em sua luta contra Joe e 
se vê dividido entre mais 
uma vez seguir sozinho 
seu caminho ou ficar 
com o grupo.

CINEMAÇO 
INIMIGO DO ESTADO 
- Congressista é 
assassinado por um 
órgão do governo, logo 
após ter se declarado 
radicalmente contra 
uma lei que, em nome 
da segurança nacional, 
permitiria que houvesse 
uma total invasão 
de privacidade. Mas 
acidentalmente o crime 
é filmado e o dono 
da gravação, vendo-
se ameaçado, coloca 
a prova do crime na 
sacola de compras de 
um advogado e, deste 
momento em diante, sua 
vida se transforma num 
verdadeiro inferno.

CORUJÃO
Plano De Voo - Mulher 
devastada com a morte 
súbita de seu marido, 
voa com a filha de 
Berlim a Nova York. A 

mais de 40 mil pés de 
atitude e a bordo de 
um moderno avião que 
ajudou a projetar, entra 
em pânico ao perceber 
o desaparecimento da 
menina. Desesperada, 
ela precisa provar 
para a tripulação e 
os passageiros sua 
sanidade, já que não há 
sinal de que a menina 
esteve, de fato, no avião.

SEGUNDA
SESSÃO DA TARDE

Férias da Família 
Johnson - Família 
muito incomum 
tenta sobreviver a 
obstáculos incríveis em 
uma jornada através 
do país rumo a um 
encontro anual de 
família. No caminho, 
terão que enfrentar um 
caminhoneiro psicótico, 
dar carona a um 
aficionado por feitiçaria 
e “desmascarar” os 
perigos de uma banheira 
em um estranho hotel.

TELA QUENTE 
Dupla Explosiva - O 
principal guarda-costas 
do mundo possui 
um novo cliente: um 
assassino de aluguel 
que precisa testemunhar 
na corte internacional 
de justiça. Por anos 
eles estavam em lados 
opostos de um tiro, mas 
agora eles estão presos 
juntos. Eles precisam 
colocar as diferenças de 
lado para chegarem ao 
julgamento a tempo.
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ABRIL LARANJA

Sead  - O governador Ro-
naldo Caiado sancionou 
no penúltimo dia do ano 
de 2020 a lei Nº 20.954, 
que dispõe sobre a re-
gularização fundiária de 
ocupação de imóveis 
urbanos de domínio do 
Estado. Com as novas 
regras, aproximadamen-
te 70 mil famílias serão 
beneficiadas com a es-
perada escritura de suas 
casas.

A legislação, que se 
propõe a desburocratizar 
a regularização de imó-
veis por meio da venda 

direta ou doação, oportu-
nizará que o Estado solu-
cione mais de 15 mil pro-
cessos de transferências 
até 2023. A modalidade 
amplia também as fer-
ramentas de geração de 
emprego e renda, tendo 
em vista que está prevista 
a utilização de proprieda-
des para fins comerciais.

Protagonista na con-
cepção do novo regra-
mento, a Secretaria da Ad-
ministração (Sead) será a 
responsável por operacio-
nalizar as eventualidades 
de venda direta em áreas 

que não são considera-
das de interesse social. O 
morador terá preferência 
na aquisição. Já na regu-
larização fundiária por 
doação, de responsabili-
dade da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab), o 
Governo garante o direito 
social à moradia a famí-
lias de todas as regiões do 
Estado.

O titular da Sead, Bru-
no D’Abadia, considera 
que a publicação da Lei 
desponta como mais uma 
marcante etapa da gestão 
em atenção aos cidadãos 

mais vulneráveis. “A es-
critura simboliza a reali-
zação de um sonho para 
essas famílias, é a conso-
lidação da conquista da 
casa própria. Mais uma 
política pública assertiva 
do governador Ronaldo 
Caiado”, comentou o se-
cretário.

Entre as regiões em 
Goiânia que devem ser 
beneficiadas com a pu-
blicação da Lei, estão o 
Bairro Anhanguera, o 
Jardim Europa, setor Pe-
dro Ludovico e o Parque 
Anhanguera. 

Sancionada lei que permite venda 
direta ou doação de imóveis 
urbanos de domínio do Estado

Campanha para estimular adoção de 
animais entra no calendário oficial do Estado

A nova regra contemplará mais de 70 mil famílias que residem em áreas consideradas irregulares

Divulgação

O governador Ronaldo 
Caiado (DEM) sancionou 
a Lei nº 20.898, aprovada 
pela Assembleia Legisla-
tiva do Estado de Goiás 
(Alego), que institui, em 
território goiano, o Abril 
Laranja, dedicado à cam-
panha de adoção e de 
prevenção à crueldade 
contra os animais, a ser 
realizada no quarto mês 
de cada ano. O projeto é 
do deputado Bruno Peixo-
to (MDB).

A Sociedade America-
na para a Prevenção da 
Crueldade contra Animais 
(ASPCA) deu início à cam-
panha Abril Laranja como 
forma de conscientizar e 
prevenir maus-tratos aos 
animais. A ação é válida 
para que as pessoas se 
mobilizem, denunciem e 
cobrem políticas públicas 
mais aprimoradas contra 
esse tipo de violência.

Poderão ser desenvol-
vidos trabalhos com o ob-
jetivo de alertar e promo-
ver debates sobre o tema, 
ações integradas envol-
vendo a população, órgãos 
públicos, instituições pú-
blicas e privadas, além de 
estimular, sob o ponto de 
vista social e educacional, 
a concretização de ações, 
de programas e de projetos 
na área, bem como a reali-
zação de feiras de adoção 
de animais domésticos, 
workshops e palestras vol-

tadas à temática de prote-
ção aos animais.

Em Goiás, a Lei de nº 
20629/2019, sancionada 
também pelo governador 
Ronaldo Caiado, define 
e pune atos de cruelda-
de e maus-tratos contra 
animais. Os infratores 
podem receber penas 
que vão desde apreensão 
do animal agredido até 
a proibição para criar ou 
ser dono de outro animal. 
Além disso, podem ser 
aplicadas multas de R$ 

800 a R$ 5 mil por animal 
e por ocorrência.

Nesse ano, o presi-
dente da República, Jair 
Bolsonaro (Sem parti-
do), sancionou a lei que 
aumenta as penas para 
quem maltratar cães e ga-
tos no Brasil. Agora, esse 
crime passa a ser punido 
com prisão de dois a cinco 
anos, além de aplicação 
de multa e proibição da 
guarda. Antes, a pena era 
de detenção de três meses 
a um ano e multa.

DENÚNCIAS
Em meio à pandemia 

da covid-19, que mante-
ve mais pessoas em casa, 
aumentaram os registros 
de denúncias de maus-tra-
tos a cães e gatos, segundo 
relatos de organizações 
não-governamentais de 
defesa e proteção animal. 
De acordo com a Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS), 
divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE ), 46,1% 
dos domicílios do Brasil 

tem pelo menos um ca-
chorro, o equivalente a 
33,8 milhões de unidades 
domiciliares. Já os gatos 
estavam presentes em 
19,3% dos domicílios.

Entre os maus-tratos 
previstos na lei goiana, es-
tão o abandono em vias 
públicas e residências fe-
chadas ou inabitadas, 
agressões como espanca-
mento ou com uso de obje-
tos cortantes e substâncias 
químicas, privação de ali-
mento ou alimentação ade-

quada à espécie e confina-
mento, acorrentamento ou 
alojamento inadequado.

Os casos ou suspeitas 
de maus-tratos podem ser 
denunciados na Delegacia 
do Meio Ambiente, no tele-
fone (62) 3201-2637, ou na 
Polícia Militar Ambiental, 
no número 190. Aconteci-
mentos que incluam pro-
fissionais da área também 
devem ser relatados ao 
Conselho Regional de Me-
dicina Veterinária (CRMV).

Rota JuRídica

Divulgação



Domingo, 10 de janeiro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal4 Social/Famosos

Grupo Exata de Comunicação Ltda
CNPJ: 04.471.978/0001-92

Alameda do Contorno, 1508, Qd. 37, Lt. 05, 
Santo Antônio, CEP: 74.853-120, Goiânia-GO

DIRETOR PRESIDENTE
Adão dos Reis Gonçalves
adao@gazetadoestado.com.br

COMERCIAL
Tel: (62) 3249-8883 
comercial@gazetadoestado.com.br

PUBLICAÇÃO LEGAL
Tel: (62) 3249-8883 
editais@gazetadoestado.com.br

REDAÇÃO 
redacao@gazetadoestado.com.br

DISTRIBUIÇÃO
go@gazetadoestado.com.br
df@gazetadoestado.com.br

DIREÇÃO GRÁFICA
Érika Sandra

DIAGRAMAÇÃO
Gabriela Nunes

DIREÇÃO DE JORNALISMO
Adão Gonçalves
MTB 3719/GO

EDITOR DE REPORTAGEM
Luís Carlos Castro
MTB 3697/GO 
luisgazetadoestadogo@gmail.com

Matérias e artigos assinados não representam a opinião do jornal

Mariana Godoy pede demissão 
da Band para abraçar “novos projetos”

Durou cerca de seis 
meses o casamento da 
jornalista Mariana Godoy 
com a Band. A assesso-
ria de imprensa da emis-
sora confirmou a saída 
de Mariana da emissora 
e disse que “a Band en-
tendeu as razões e dei-
xou claro que as portas 
estarão sempre abertas 
para ela, uma jornalista 
consagrada, profissional 
querida e especial que é. 

No Grupo Bandeirantes, 
só deixa amigos e admi-
radores.”

Nas redes sociais, 
Mariana se despediu, 
dizendo que “a vida é 
feita de escolhas e eu 
escolhi buscar novos 
horizontes.”

Depois, Mariana se-
gue agradecendo a vá-
rios parceiros que fez 
na Band, mas deixou de 
lado Zeca Camargo, que 

seria o diretor do pro-
grama matutino para o 
qual Mariana foi contra-
tada e nunca estreou. A 
data chegou a ser anun-
ciada duas vezes, pilo-
tos gravados, coletiva 
de imprensa feita, mas 
o projeto não decolou. 
Mariana ganhou, então, 
um talk show, parecido 
com o que tinha na Rede 
TV e se juntou à equipa 
da Band News na rádio.

Jornalista José Raimundo 
Oliveira sai da Globo. 
“Estrada longa e surpreendente”

Meio que em tom de 
mágoa, o jornalista José 
Raimundo Oliveira se 
despediu da TV Bahia, 
afiliada da TV Globo na 
Bahia, na noite de quin-
ta-feira (7/1). O respei-
tado jornalista trabalhou 
na empresa 31 anos, 
tempo de “dedicação 
exclusiva, intensa”.

A postagem come-
ça lamentando a saída 
e dizendo que uma “re-
lação de trabalho só se 
mantém quando as duas 
partes querem.” Em se-
guida, José Raimundo 
lembra a “estrada longa, 
enladeirada, sinuosa, 
surpreendente, como 
costuma impor a prática 
do bom jornalismo na 
TV” e “colegas e ami-
gos que cultivei, além 
da saudade, o apreço, 
a gratidão, a admiração, 

o desejo de que sejam 
sempre felizes.”

Sobre o futuro, o jor-
nalista não tem muitas 
pistas, diz que é “indefi-
nido” e “desafiador”.

Seguidores de José 
Raimundo nas redes 
sociais lamentaram a 
demissão do jornalistas 
e desejaram a ele sorte 
numa próxima jornada.

n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. O Clube de Costura que está localizado no Mega 

Moda Shopping, oferece três cursos para o público in-
fantil no decorrer do mês de janeiro. São eles: Costura 
para Crianças, Oficina de Acessórios e Oficina de Brin-
quedo de Tecido. As turmas serão reduzidas e seguirão 
protocolos de segurança, distanciamento e uso obriga-
tório de máscaras.

2. Os cursos vão ensinar também, os pequenos a 
criar roupas, acessórios e brinquedos de diferentes 
cores e tamanhos visando estimular a imaginação dos 
mesmos. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail: 
atendimento@clubedecostura.cpm.br ou pessoalmente 
no Clube de Costura.   

Site recheado de informações
A Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços de 

Goiás conta com uma nova ferramenta, importante para 
mostrar as potencialidades do Estado, voltado exclusi-
vamente a investidores, diz o titular da pasta, Adonídio 
Neto Vieira Júnior. O site trará informações sobre logís-
tica de transporte, geração de empregos, detalhes sobre 
os municípios e muito mais.

Vitrine
n VOCÊ SABIA? 
Maçã ajuda a retardar 
a absorção de 
glicose na corrente 
sanguínea.
n MONUMENTO - O 
governador Ronaldo 
Caiado pretende 
construir em Goiânia, 
um monumento às 
vítimas da Covid-19, 
em parceria com a 
prefeitura de Goiânia.
n COMENDA - É 
de autoria dos 
deputados Humberto 
Aidar e Antônio 
Gomide, o Projeto 
de Lei que cria a 
Comenda Jornalista 
Washington Novaes, 
que foi referência no 
jornalismo ambiental, 
falecido em agosto de 
2020.
n GRATUITAMENTE 
- Com o 
recrudescimento da 
pandemia, a Câmara 
de Goiânia promulgou 
lei que obriga os 
estabelecimentos 
públicos, industriais, 
comerciais a 
fornecer para 
seus funcionários, 
servidores e 
colaboradores, 
gratuitamente, 
equipamentos de 
proteção individual e 
álcool em gel.

n NOVIDADES POR 
AI- Empresária Cris 
Bandeira responsável 
pela Clínica Hathor 
está elaborando uma 
série de pacotes 
de procedimentos 
estéticos com preços 
promocionais para 
este comecinho 
de ano

PASSEIO NA ROÇA 
Sonea Stival participou de uma animada 
pamonhada daquelas de buscar o milho na roça, 
com o casal de amigos, ex-prefeito de Silvânia, 
José Faleiro e Valéria Faleiro, em uma fazenda, 
na região Bom Jardim, em Silvânia. Durante os 
preparativos das delícias do milho verde, não 
faltaram muita conversa jogada fora regada com 
boas risadas e ficou o gostinho de repeteco

Divulgação

NA BATALHA 
O modelo 
Lucas Viana, 
que foi o 
grande 
vencedor da 
edição 2019 
do reality 
A Fazenda 
11, lançou 
recentemente 
a sua própria 
grife, a 
LVING, 
junção da 
palavra 
em inglês 
“living”, com 
as iniciais 
do nome de 
Lucas Viana. 
A grife de 
roupas e acessórios traz um conceito autoral, 
inovador e moderno de vestuário

Renato Cipriano

Reprodução



Domingo, 10 de janeiro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 5Entretenimento

Uma morena e 
uma loira estavam 

passeando. A 
morena disse:

- Veja, um passarinho morto!
           A loira olhou pra cima e 

perguntou:
- Onde?
Você sabe a piada da mulher?
- Não! Como é?
- Melhor eu não te contar, porque é 
muito difícil de entender!

TEIXEIRA MENDES CONTA

Licores Pierre, a tradição 
do genuíno licor artesanal produzido 
com a legítima cachaça, 
trazendo requinte ao seu paladar! 
Contato Denise Pierre 62 9846-2265

RECEITAS PRÁTICAS E FÁCEIS

Além de muito prática, a 
receita é leve, perfeita para 
os vegetarianos
Massa:
n 200g de farinha de trigo
n 125g de margarina sem 
sal
n 5g de sal
n 1 ovo

Recheio:
n 1 maço de espinafre
n 50g de nozes trituradas
n 200g de cream cheese
n Alho picado
n Azeite

Modo de preparo
Massa
n Em um bowl coloque a 
farinha de trigo, a margarina 
e o sal. Mexa bem até 
formar uma farofinha úmida. 
Acrescente o ovo e mexa 
bem até formar uma massa.
n Coloque dentro de um 
saco descartável e abra a 
massa entre dois plásticos. 

Coloque dentro da forma 
modelo Torta Pie 160 x 30 e 
fure a massa com um garfo.
n Reserve. Em uma panela 
coloque o azeite e o alho e 
doure. Coloque o espinafre 
e deixe murchar.

Montagem
n Coloque o recheio e 
cubra com a massa. Leve 
para assar a 180 graus 
por aproximadamente 30 
minutos. Sirva. 
As formas da Sulformas 
você encontra em https://
www.sulformas.com.br/

APRENDA A FAZER A TORTA 
DE ESPINAFRE COM NOZES 
DA CHEF JANAÍNA BARZANELLI

LASANHA DE BERINJELA

Margarina Amorela ensina 
receita especial para tornar 
a semana mais gostosa
Ingredientes:
n 2 berinjelas grandes
n 50 g de sal grosso
n 4 colheres de  Margarina 
Amorela 
n Pimenta-do-reino moída 
à gosto
n 250 g de cream cheese 
(1 colher por camada)
n 10g de folha de 
manjericão
n 400 g de molho de 
tomate (refogado com 2 
dentes de alho picado, 
1 cebola picada, 1 uma 
colher de alecrim e uma 
colher de tomilho picado)
n 50 g de queijo parmesão 
ralado

Modo de preparo
Berinjela:
n Corte a berinjela em 
fatias de 1cm. Arrume as 
fatias da berinjela em uma 
tigela grande. Salgue cada 
camada com sal grosso. 
Deixe uma hora no sal.
n Depois de descansadas, 
esprema as fatias de 
berinjela com as mãos 

para remover a água 
e seque-as entre duas 
toalhas. Frite rapidamente 
as berinjelas na magarina 
e acrescente a pimenta-
do-reino moída.

Lasanha:
n Unte uma forma com 
um pouco de margarina 
e siga essa sequência 
para montar a lasanha: 
berinjela, cream cheese 
em temperatura ambiente 
(1 colher por camada), 
folhas de manjericão 
e molho de tomate (4 
colheres por camada). 
Faça isso três vezes, 
finalizando com uma 
camada de berinjela, uma 
colher de molho de tomate 
e parmesão ralado por 
cima.
n Cozinhe no forno a 180 
ºC por 30 minutos e sirva 
em seguida.

Tempo de preparo: 1h e 30 
min 
Rendimento: 4 porções
Para mais informações da 
Margarina Amorela acesse 
www.amorela.com.br
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One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO 
LEILÃO  de modo  PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário  BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel, Financiamento 
com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças, contrato n° 072032230001321, datado de 08/09/2011, firmado com os Fiduciantes  
HÉLIO JOSÉ DE MELO, RG n° 3752225-SSP/GO, CPF nº 714.795.111-53, e NATALIA MIRANDA DO CARMO POLICARPO, RG  
n° 4668580-SSP/GO, CPF n° 004.922.191-41, residentes e domiciliados em Goianésia/GO, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance 
mínimo igual ou superior a R$ 862.491,72 (Oitocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos - atualizado 
conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por: “Casa residencial, situado na Rua 15 n° 458, Setor Universitário, Goianésia/GO, com área 
construída de 297,62m² e área de terreno de 750,00m²”, melhor descrito na matrícula nº 19.894 do Registro de Imóveis e Tabelionato 1° de Notas da 
Comarca de Goianésia/GO. Cadastro Municipal: 1.5.00036.0267.1. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação 
em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo  
igual ou superior a R$ 370.893,09 (Trezentos e setenta mil, oitocentos e noventa e três reais e nove centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 
9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar 
no site www.sold.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento 
e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16655 - Dossiê). 
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Seu anúncio também é visto 
no Jornal - Gazeta do Estado

EsquEçam as contas ma-
tEmáticas, as rEgras gra-
maticais E as distâncias 
marcadas nos mapas. A 
verdadeira missão de 
um professor é ajudar 
a construir histórias. 
Quando pensamos nos 
nossos primeiros anos 
na escola, as melhores 
lembranças estão sem-
pre associadas à convi-
vência com alguém que 
nos pegou pela mão e 
nos mostrou que nós 
éramos importantes e 
capazes, quase sempre a 
figura de um professor.

Ao longo de sua tra-
jetória escolar, cada ser 
humano experimenta 
muitas lições importan-
tes para a vida adulta e 
a carreira profissional, 
mas essa talvez seja a 
mais importante de-
las. “Eu acredito no seu 
potencial”, “você pode 
sonhar mais alto”, “seja 
persistente e você poderá 
realizar grandes feitos”. 
Essas são frases que, em-
bora nem sempre sejam 
ditas, podem ser lidas 
em pequenas atitudes, 
gestos e atenções que os 
mestres vão dando dia 
após dia, em sala de aula 
e fora dela, naquele olhar 

Professores que inspiram

Artigo

n Carlos Henrique

carinhoso para um aluno 
que enfrenta dificulda-
des com o conteúdo, na-
quela conversa que que-
bra barreiras e permite 
que o estudante encare 
sua timidez diante da 
turma, naquele incenti-
vo que vem no lugar de 
uma repreensão depois 
de um resultado negativo 
em uma avaliação.

É importante que nós, 
professores, tenhamos 
sempre o cuidado de en-
tender que cada aluno 
é um universo de expe-
riências, habilidades e 
personalidade absoluta-
mente únicos. Que en-
tendamos que nem sem-
pre uma dificuldade para 
absorver a matéria é sinal 
de incapacidade e que 
nem sempre o atraso ou 
a sonolência durante a 
aula é sinal de que o alu-
no não se importa. Cada 
criança e adolescente 
está, como nós mesmos 
estamos, constantemen-
te desafiando a si mes-
mo. E essa é uma jornada 
muito menos dolorosa 
se eles puderem enxer-
gar em nós catalisadores 
para seu potencial criati-
vo e intelectual.

Quantas histórias ou-
vimos de crianças que 
tiveram muitos proble-
mas de aprendizagem, 
até que um professor 
específico percebeu que 
ela precisava de ajuda 
para além do simples 

repassar de conteúdo? 
Muitas são as oportuni-
dades que se apresen-
tam para que nossos 
alunos sejam seres hu-
manos extraordinários 
e cabe a nós enxergar 
essas oportunidades e 
fazer delas pontos de vi-
rada em suas vidas. E, 
ao mesmo tempo que 
marcamos suas histórias 
para sempre, também 
somos marcados por 
elas, com a recompensa 
de guardar no coração a 
evolução desses seres que, 
com o passar dos anos, se 
tornarão cada vez mais 
completos, enchendo-nos 
de gratidão e esperança 
no futuro sempre que nos 
reencontrarmos.

Talvez precisemos nos 
ver menos como apenas 
professores e mais como 
escritores. Estamos pau-
latinamente contribuin-
do para que cada um dos 
estudantes que passam 
por nossas salas de aula 
escreva sua própria bio-
grafia em plenitude emo-
cional, intelectual e so-
cial. Como diz Madalena 
Freire, “o educador lida 
com a arte de educar. O 
instrumento de sua arte 
é a pedagogia, ciência da 
educação, do ensinar. É 
no ensinar que se dá seu 
aprendizado de artista”.

carlos HEnriquE 
WiEns é coordEnador das 

assEssorias dE árEas da 
Editora aprEndE Brasil. 

intEgrado por mais dE 11 
milHõEs dE BrasilEiros 
atualmEntE, o coopErati-
vismo dE crédito nascEu 
no país diantE das muitas 
advErsidadEs no início do 
século XX E, ao longo dos 
sEus mais dE 100 anos, tEm 
apoiado as pEssoas no En-
frEntamEnto dos grandEs 
dEsafios quE surgiram. 
Apesar dos ideais do seg-
mento existirem desde 
aquela época, eles nun-
ca fizeram tanto sentido 
como agora. O ano de 
2020 tem nos mostrado, 
na prática, o quanto o 
poder da cooperação, da 
colaboração e do relacio-
namento fazem a dife-
rença na nossa vida.

Em 28 de dezembro 
celebraremos o Dia Na-
cional do Cooperativismo 
de Crédito, data que mar-
ca também o dia da fun-
dação da primeira coope-
rativa de crédito do Brasil, 
a Sicredi Pioneira RS, em 
Nova Petrópolis (RS), no 
ano de 1902, pelo padre 
suíço Theodor Amstad. 
Nessa data, aproveitamos 
para refletir sobre a his-
tória do segmento e sua 
relevância no dia a dia de 
milhões de brasileiros.

No início, o coopera-
tivismo de crédito surgiu 
para ajudar agricultores 
imigrantes que não ti-
nham condições de fi-
nanciar sua produção. Ao 
perceber este fato, o pa-
dre Amstad acreditou que 
poderia ajudar as pessoas 
disseminando o conceito 
que ele havia conhecido 
na Europa. Para isso, ele 
percorreu 170 mil quilô-
metros no Sul do Brasil 
reunindo pessoas de di-
versos perfis e localidades 
em torno de uma mesma 
ideia: o cooperativismo 
de crédito.

É dele a frase “Se uma 
grande pedra se atravessa 
no caminho e 20 pesso-
as querem passar, não o 
conseguirão se um por 
um a procuram remover 
individualmente. Mas se 
as 20 pessoas se unem e 
fazem força ao mesmo 
tempo, sob a orientação 
de uma delas, consegui-
rão solidariamente afas-
tar a pedra e abrir o cami-
nho para todos”.

Ou seja, a colabora-
ção, hoje muito presente 
em iniciativas realizadas 
pelas pessoas em prol de 
um objetivo comum, à 
exemplo do crowdfuding, 
sempre foi a principal 
moeda do cooperativis-
mo. Somado a isso, o mo-
delo de negócio disrupti-
vo das cooperativas, uma 
vez que elas são formadas 

Cooperativismo de crédito: 
tradicional, moderno e humano

Artigo

n Manfred Alfonso

por sociedades de pes-
soas (e não de capital) 
que possuem direito a 
voto nas decisões sobre 
o rumo do negócio, além 
de participação nos re-
sultados, mostra como o 
segmento consegue ser, 
ao mesmo tempo, tradi-
cional e moderno.

A atuação de uma 
cooperativa, pautada 
em um ciclo sustentável 
onde o dinheiro capta-
do na região é reinves-
tido na mesma região, 
traz desenvolvimento 
e prosperidade para as 
pessoas. Segundo pes-
quisa realizada pela 
FIPE, a presença e ativi-
dade de uma cooperati-
va de crédito incrementa 
o Produto Interno Bruto 
(PIB) per capita dos mu-
nicípios em 5,6%, cria 
6,2% mais vagas de tra-
balho formal e aumen-
ta o número de estabe-
lecimentos comerciais 
em 15,7%, estimulando, 
portanto, o empreende-
dorismo local.

Com um relaciona-
mento muito estreito 
com as pequenas em-
presas e sabendo que 
elas têm sido bastante 
afetadas pelas consequ-
ências da pandemia, em 
2020, o Sicredi buscou 
apoiar esse público com 
ações que vão além de 
seus produtos e serviços. 
Estimular o consumo e 
o desenvolvimento eco-
nômico local tem sido o 
foco da campanha “Eu 
Coopero com a Econo-
mia Local”, por meio da 
qual a instituição tem 
engajado entidades, em-
presas e pessoas. Para 
isso, além de fomentar 
esse movimento por 
meio de divulgações di-
versas, foi lançado um 
espaço online no qual os 
empreendedores encon-
tram conteúdos que os 
ajudam a trabalhar suas 
vendas de forma digital. 
Resultado do nosso pro-
grama de aproximação 
com startups, também 
entregamos aos asso-
ciados um marketplace, 
o Sicredi Conecta, por 
meio do qual eles podem 
realizar suas vendas de 
forma totalmente gra-
tuita.

Outro grande exem-
plo de mobilização das 
cooperativas é o Dia C 
de Cooperar, que neste 
ano aconteceu em 4 de 
julho, e considera ações 
de responsabilidade so-
cial de todos os ramos 
de cooperativismo atu-
antes no Brasil nas áre-
as de saúde, lazer, edu-
cação e cuidado com 
o meio ambiente. Esse 
conjunto de iniciativas 
visa transformar a reali-
dade das comunidades 

por meio da prestação 
de serviços via coopera-
tivas e está alinhado aos 
“17 Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável” 
propostos pela Organi-
zação das Nações Uni-
das (ONU). Neste ano, 
mais de mil ações do 
Dia C foram promovidas 
pelas cooperativas que 
compõem o Sicredi, be-
neficiando mais de qua-
tro milhões de pessoas, 
com o envolvimento de 
30 mil voluntários, mos-
trando a capacidade de 
engajamento e mobili-
zação do segmento.

O modelo coopera-
tivista é, acima de tudo, 
humano, isso porque 
é feito de pessoas para 
pessoas, com o associa-
do sempre no centro das 
decisões. De forma pe-
rene, o cooperativismo 
de crédito busca reali-
zar ações em benefícios 
aos associados e comu-
nidades, que se tornam 
ainda mais necessárias 
nos momentos de adver-
sidade. No Sicredi, por 
exemplo, desde 1995 o 
Programa A União Faz 
a Vida (PUFV), princi-
pal programa de res-
ponsabilidade social da 
instituição, comprova 
a preocupação do coo-
perativismo de crédito 
em levar educação para 
as comunidades. Com 
o objetivo de incluir na 
rotina dos estudantes 
valores de cooperação e 
cidadania, o programa 
busca formar cidadãos 
mais justos, solidários, 
que respeitem a diver-
sidade e que dialoguem 
para tomar decisões.

Esses são alguns 
dos exemplos da for-
ma diferenciada que 
o cooperativismo de 
crédito atua, a qual o 
Sicredi realiza no Bra-
sil há 118 anos. Em um 
ano de grandes desafios 
como 2020, reforçamos 
nosso compromisso 
econômico-social com 
o Sicredi passando a 
ser membro do Pacto 
Global proposto pela 
ONU, pois o objetivo é 
continuar sempre se-
guindo um caminho de 
apoiar o crescimento 
das pessoas, sendo um 
instrumento de orga-
nização econômica ca-
paz de fazer a diferença 
na economia brasileira 
e de contribuir para a 
construção de uma so-
ciedade mais próspera.

manfrEd alfonso 
dasEnBrock é prEsidEntE 

da sicrEdipar, da cEntral 
sicrEdi pr/sp/rJ E 

mEmBro do consElHo 
mundial das coopErativas 

dE crédito (World 
council of crEdit 

unions - Woccu)

Estamos a poucos dias da 
prova do EXamE nacional 
do Ensino médio (EnEm) 
E nEssE momEnto, o candi-
dato dEvE Estar atEnto aos 
sEntimEntos como insEgu-
rança, mEdo E ansiEdadE. É 
natural se sentir assim, 
até porque a pandemia 
trouxe novos desafios. 

Alguns estudantes es-
tão desanimados por con-
ta de alguma dificuldade 
encontrada nos estudos 
ou pela falta de ritmo dos 
anos anteriores. Porém, 
lamentar-se não irá aju-
dar. É fundamental que 
possa focar no que con-
seguiu aprender, apesar 
das adversidades. Busque 
ainda ser positivo e tenha 
certeza de que dará o seu 
melhor na prova. 

Preparação final para o Enem 

Artigo

n Leonardo Chucrute 

Pais, seus filhos ne-
cessitam de compreen-
são. Então, cobranças 
exageradas só pioram a 
situação. Devemos co-
brar de nossos filhos, 
mas isso deve ser feito 
com sabedoria. Sempre 
aconselho que devemos 
repreender e ao mesmo 
tempo dar carinho. Se-
jam parceiros e estejam 
prontos para ouvir. 

Observem se seus fi-
lhos estão dormindo 
bem. Os médicos orien-
tam ter oito horas de sono 
por dia. Além disso, é es-
sencial ter qualidade de 
sono. Atentem-se tam-
bém à alimentação, pois 
ela influencia no bom 
rendimento. Incentivem 
que comam alimentos 
saudáveis e que não se-
jam pesados até para não 
correr o risco de passar 
mal no dia da prova. 

Candidatos, nessa 
reta final treine a reda-

ção, interpretação de 
textos e faça uma revisão 
rápida, tendo em mente 
os conceitos básicos de 
cada matéria. Lembre-
-se: o Enem é diferente 
de outros exames e que 
80% da prova é leitura e 
interpretação. Também 
indico que tenham cal-
ma e tranquilidade para 
fazer o exame. 

Na hora da prova, 
tentem esquecer as difi-
culdades e foquem nesse 
momento. Mentalize-se 
aprovado e sinta essa sen-
sação. Acredite em você e 
perceba que o exame é uma 
oportunidade para mudar 
o seu futuro. O pensamento 
positivo tem poder. Acredi-
te e você vai chegar lá. 

lEonardo cHucrutE 
é dirEtor-gEral 

do colégio E curso 
progrEssão, profEssor dE 

matEmática, EX-cadEtE 
da afa E autor 

dE livros didáticos



Domingo, 10 de janeiro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal8 Entretenimento/Diversão

PASSATEMPO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 54

3/oui. 4/room — spas — wind. 5/meato — ocaso. 6/caíque — duelar. 10/inovadores.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

O que o Batman 
mais gosta 
na internet, 

é o Bat Papo.

Você consegue per-
ceber a dimensão 
das mudanças pelas 
quais vem passando? 

Hoje é um dia importante para 
ampliar o campo de visão so-
bre o futuro. O céu aponta curas 
emocionais e transformações em 
família. O ingresso de Vênus em 
Touro favorece o setor financeiro.

Há curas com 
pessoas do seu 
convívio. Haverá 
a possibilidade de 

entender nuances nas relações 
de convivência e chegar a no-
vas conclusões. Os estudos 
e o acesso a novas culturas e 
filosofias são essenciais para o 
seu desenvolvimento. 

Uma conexão com 
os seus interesses 
e a sua vocação 

amplia a capacidade financei-
ra. Você está no caminho certo, 
mas precisa se conectar a valo-
res mais elevados e descartar 
padrões limitantes. O ingresso 
de Vênus em Touro traz a ne-
cessidade de recolhimento.

Uma nova fonte 
de conhecimen-
to e de conexão 

com a sua verdadeira identida-
de o faz tomar decisões trans-
formadoras no campo amo-
roso. Você está num ciclo de 
reconhecimentos e de curas. O 
ingresso de Vênus em Touro traz 
satisfação para realizar projetos.

Você está prepa-
rado para realizar 
mudanças profun-

das em sua vida, principalmente 
no cotidiano e no trabalho. Uma 
nova conexão e forma de viver 
gera em você leveza e despren-
dimento. O ingresso de Vênus em 
Touro possibilita uma visão mais 
clara de suas necessidades.

É um dia incrível 
para perceber me-
lhor as suas neces-

sidades de afeto e carinho. O céu 
traz crescimento para os filhos e, 
consequentemente, você faz no-
vas conexões sobre uma escolha 
significativa envolvendo projetos. 
O ingresso de Vênus em Touro lhe 
traz satisfação no estudos.

Você vai ter uma 
percepção muito 
clara das mudan-

ças pelas quais vem passando 
para dar uma nova direção à sua 
vida, às suas metas e à sua car-
reira. É preciso uma conexão pro-
funda com as suas necessidades. 
O ingresso de Vênus em Touro 
ativa bons investimentos .

Um contato mais 
profundo com pes-
soas do convívio, 

estudos e uma nova filosofia 
de vida amplia a sua visão 
sobre a vida. Você está co-
nectado com os seus inte-
resses pessoais. O ingresso 
de Vênus em Touro ativa as 
relações sociais e afetivas.

Você está disposto 
a se conectar com 
novos valores e a 

transformar a sua vida material. 
Os sacrifícios são necessários 
para obter o crescimento que 
almeja. O ingresso de Vênus em 
Touro ativa novas escolhas para 
o trabalho e para a qualidade em 
sua rotina e em seus hábitos.

As transformações 
pelas quais você 
vem passando são 

profundas, mas lhe dão condi-
ções de se conectar a valores 
mais elevados tanto para en-
tender as suas necessidades 
quanto as de outra pessoa. O 
ingresso de Vênus em Touro ati-
va o lazer, os filhos e o namoro.

O seu desenvol-
vimento acontece 
por meio de novas 
percepções sobre 

valores que devem ser inseri-
dos na sua rotina, nos seus há-
bitos e na sua forma de traba-
lhar. O ingresso de Vênus em 
Touro ativa eventos em família 
e resoluções para o imóvel.

Você está conecta-
do a novos valores e 
se sente pronto para 

transformar as experiências 
com um grupo de pessoas. Os 
afetos, o namoro e a autoestima 
são essenciais para você neste 
novo ciclo. O ingresso de Vênus 
em Touro traz harmonia para as 
relações de convivência.

Calvin e Haroldo
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