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Acolhimento e 
reconstrução de 

vínculos no retorno às 
aulas presenciais

As discussões sobre 
o retorno às aulas 
presenciais nas 
escolas seguem 
dividindo opiniões

Enquanto a sociedade 
tenta compreender 
qual o momento mais 

seguro e apropriado para a 
retomada, os embates entre 
diferentes atores políticos 
tornam ainda mais difícil 
chegar a um consenso. Os 
estados adotaram critérios 
próprios para determinar 
o estágio da crise sanitária 
provocada pelo novo Coro-
navírus e isso faz com que 
não haja um alinhamento 
nas informações. 

A consequência de todos 
esses acontecimentos é a 
prevalência da insegurança 
e sabemos que o aprender 
não se manifesta em um 
ambiente em que alunos, 
professores e a escola estão 
com medo e receio.  Justa-
mente por isso, precisamos 
lembrar que escola não é 
hospital. Portanto, embora 
os cuidados sanitários sejam 
necessários, eles precisam 
ser pensados a partir da 
lógica do acolhimento e não 
apenas regras hospitalares 
de distanciamento e isola-
mento. 

Alunos e professores, que 
estão há meses sem se en-
contrar, vivendo diariamen-
te a tensão do momento, an-
siosos, alguns em luto pela 
perda de entes queridos, 
não poderão buscar o abra-
ço amigo dos colegas. Não 
devemos criar um ambiente 
escolar ainda mais pavoroso 
que o cenário externo. 

Isso agravaria as tensões 
e a sensação de mal estar 
seria perpetuada em um 
ambiente que deve pro-
porcionar acolhimento e 
esperança. Os desafios são 
enormes, sobretudo para os 
professores, que precisarão 
acolher os estudantes e as 
famílias, mas que também 
precisarão ser acolhidos 
por eles. 

Isso só será possível com 
protocolos claros adotados 
para, além de prover segu-
rança sanitária, permitir a 
construção de um ambiente 
de aprendizagem e par-
tilha. A partir disso, esse 
acolhimento deverá passar, 
necessariamente, pelo as-
pecto emocional. São meses 
de paralisação das aulas ou 
de aulas remotas, sem o 
convívio escolar e em meio 
a uma crise que espalhou 

medo e angústia. 
É hora de ouvir, ou melhor, 

escutar com empatia o que 
cada um tem para dizer. 
Os diferentes contextos 
ajudarão a entender quais 
caminhos seguir e como 
proporcionar práticas para 
lidar melhor com as preo-
cupações e adversidades 
do dia a dia. A privação do 
convívio escolar não repre-
senta apenas uma quebra no 
processo de ensino-apren-
dizagem, mas uma ruptura 
de relações. 

Reconstruir esse vínculo 
é, de certa maneira, se reco-
nectar com o mundo e con-
sigo mesmo, na medida em 
que nossas interações são 
essenciais na construção 
da nossa identidade. Para 
isso, é muito importante 
promover ações de integra-
ção em que todos possam 
compartilhar experiências 
para se reconectarem a 
partir das situações vividas. 
Importante salientar que 
todos, em diferentes níveis, 
estamos passando por um 
momento desafiador e por 
conta disso, de certa forma, 
continuamos conectados. 

Para nos adaptarmos a 
essa nova realidade duas ha-
bilidades emocionais serão 
fundamentais: resiliência 
e resolução de problemas. 
Colocar em prática nossa 
capacidade de mudar, de 
autoconhecimento, de não 
desistir e de enfrentar os 
contratempos optando pela 
alternativa positiva será a 
chave para estruturar novos 
caminhos a seguir, sejam 
eles no âmbito emocional 
ou até mesmo pedagógico. 

Entraremos em uma jor-
nada de descoberta até en-
tendermos o que funcionará 
e como e essa também será 
uma oportunidade de fazer 
diferente, de testar novas 
práticas e reinventar a for-
ma de ensinar. Nesse con-
texto, o desenvolvimento do 
socioemocional, já previsto 
na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), terá 
ainda mais relevância, uma 
vez que essas habilidades 
não somente geram impac-
to na qualidade de vida do 
indivíduo como também 
desempenham papel fun-
damental no processo de 
aprendizagem. 

Somente com foco no 
desenvolvimento delas será 
possível resgatar a aprendi-
zagem e diminuir as desi-
gualdades de ensino no país. 

   
(*) - É gerente pedagógico da Mind 

Lab, edtech líder em soluções 
educacionais inovadoras.

Thiago Zola (*)

Edital de citação Proc Nº 0036950-04.2020.8.26.0100.Tendo em vista que já foram esgotados todo 
os meios hábeis para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. *, 
servindo a presente decisão como edital. Este Juízo Faz Saber a Francisco Marcelino Gomes, 
domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação Cominatória por Adidas Ag, 
Adidas International Marketing B.v,, Asics Brasil, Distribuição e Comércio de Artigos Esportivos 
Ltda. e Asics Corporation, julgada procedente para condenar o réu na obrigação de não fazer 
consistente em não utilizar produtos e marcas da autora que lhe foi imposta, em que o 
descumprimento implicará em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por produto violador de 
marca. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, 
por EDITAL, para os atos e termos do cumprimento de sentença e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente impugnação. No silêncio, será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 

Membro da etnia karipuna, Tiago Forte é soldado e 
serve desde 2015 na Companhia Especial de Fronteira 
Clevelândia do Norte, em Oiapoque, no Pará. Ele é piloto 
de embarcação do Exército, conduzindo barcos e lanchas 
em missões no Rio Oiapoque e afluentes. A etnia karipuna 
é da própria região do Oiapoque. Ele disse que, de sua 
família, metade mora na Terra Indígena de Santa Isabel 
e a outra metade em Oiapoque. Tiago teve inspiração na 
família para entrar no Exército. 

“Eu quis servir para aprender, ter um conhecimento a 
mais e também me espelhando em meu tio, que já servia 
aqui no quartel. Desde 2002 ele servia. Para mim foi um 
orgulho estar servindo também”, disse. “Aqui em Cleve-
lândia do Norte foi onde eu adquiri muito conhecimento. 
Para mim, como indígena é uma honra estar servindo ao 
meu país”. O soldado contou que outras pessoas de sua 
aldeia já serviram o Exército. “Sempre existiu essa troca”, 
afirmou. “Um soldado indígena é um orgulho que se leva 
para dentro da comunidade por servir o Exército”. 

Tiago explicou que um indígena que serve ao Exército 
demonstra mais respeito, sabe liderar sua comunidade 
e correr atrás dos objetivos. Para ele, a relação entre o 
Exército e os povos indígenas é das melhores possíveis 
pelo fato de os “povos das aldeias” servirem a uma das 
Forças Armadas. De uniforme, parado sob o sol enquan-
to dava entrevista às margens do Rio Oiapoque, Tiago 
falava baixo, demonstrando estar um pouco deslocado 
de seu cotidiano enquanto conversava com a imprensa. 
Ele explicou que não vê muita diferença entre aprender 
a tradição indígena, que foi passada pelo seu povo, e a 
cultura militar.

“Quando saia para as missões eu já tinha uma experi-
ência na selva, como adestrar, na sobrevivência também. 
Para mim não teve quase nenhuma diferença. É um 

Tiago Forte é soldado e serve desde 2015 em Oiapoque, no Pará.

Thiago Santos (*) 

Com esse título, ela 
também se torna uma 
das mais disputadas, 

onde chamar atenção do 
cliente é um grande desa-
fio e um ponto importante 
para garantir o sucesso das 
vendas. Na sexta-feira de 
ofertas, os clientes são bom-
bardeados com anúncios e os 
maiores players do mercado 
são os que conseguem desta-
que, porque possuem maior 
poder de compra de mídia, 
seja ela online ou offline. 

Por esse motivo, a dica 
inicial é que se você quiser 
se destacar e garantir uma 
audiência para vender na 
Black Friday, o momento 
de conquistar o seu cliente 
é agora. Comece com antece-
dência de algumas semanas 
a captar uma base de inte-
ressados nas suas ofertas. 
Para captação de público 
as ferramentas são variadas, 
desde o preenchimento de 
formulários, até ações com 
influenciadores. 

Se você quiser garantir uma audiência para vender na Black 
Friday, o momento de conquistar o seu cliente é agora.
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Como se destacar na Black Friday, 
a data mais concorrida do varejo?

A Black Friday está consolidada como uma das datas mais importantes do varejo

ting, SMS ou Whatsapp. 
O importante é usar to-

dos os recursos que você 
possui para se comunicar 
novamente com essa base. 
Outro ponto importante é: 
“Onde essa base vai ater-
rizar no seu site?” ou seja, 
para onde você direcionará 
os clientes. É importante 
que seu inventário e vitri-
nes estejam organizados. 
Colocando em evidência o 
que você tem mais estoque, 
aumentando assim a opor-
tunidade de escoamento e 
de ter um bom resultado de 
vendas nessa data. 

Para finalizar com chave 
de ouro, cuide muito bem do 
pós-venda. Garanta uma boa 
entrega, uma comunicação 
clara e suporte para esses 
consumidores que dessa 
forma podem ser fideliza-
dos e gerar resultados o 
ano todo. 

(*) - É fundador e CEO da e-thinkers, 
empresa de gestão de e-commerces 

de marcas premium, referência no 
segmento de moda de luxo (www.e-

thinkers.com.br).

É muito importante que 
todos os acessos que rece-
ber nesse “aquecimento de 
base” seja gravado em suas 
listas de remarketing, que 
também solicite ao cliente 
a permissão para envio de 
e-mails promocionais, para 
que no dia das promoções 
a sua comunicação chegue 
até ele. Se você fez bem o 
trabalho de captação, você 
terá uma base sólida para 
se comunicar. 

Focando sua energia e 

investimento na reativação 
dessa base, conseguin-
do com isso impactar os 
clientes certos com maior 
eficiência. Sendo assim, 
recomendo que parte dos 
seus investimentos sejam 
em mídia de remarketing 
e mídia display, para que 
você impacte novamente 
essas pessoas que foram 
captadas. O investimento 
deve ocorrer também na 
estratégia de comunicação 
direta, seja e-mail marke-

Militar índio na Amazônia conta sua 
experiência no Exército
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conhecimento que foi um pouquinho a mais. O ensinar 
foi diferente, mas eu aprendi,” disse. O Oiapoque é uma 
região de fronteira do Brasil com a Guiana Francesa e tem 
no garimpo ilegal um dos principais desafios enfrentados 
pela Companhia Especial de Fronteira, dentre os crimes 
transnacionais e ambientais combatidos pelo grupamento. 

“ Quando eu vou para as missões no garimpo vou com 
medo. Deixo minha família em casa, mas vou cumprir a 
missão da melhor forma possível, seja no garimpo, seja onde 
for a missão”, garantiu. Apesar dos prejuízos ambientais 
para as comunidades indígenas causadas pelos garimpos 
ilegais, Tiago se preocupa apenas em cumprir sua missão 
e em sua segurança quando o alvo é uma dessas contra-
venções. Ele não leva nenhum sentimento pessoal durante 
as missões. “Quando eu vou para o garimpo eu sei que o 
que eles estão fazendo, não é certo, não é errado, é uma 
forma de sobrevivência para eles, um meio de trabalho, 
mas a gente vai cumprir a missão”, finalizou (ABr).

José Pedro Mello (*)

Os investimentos em startups 
voltadas para o ambiente esportivo 
devem saltar de US$ 8,9 bilhões em 
2018 para US$ 31,1 bilhões em 2024. 

Para que as sports techs conti-
nuem ganhando escalabilidade, 
fundos como Bossa Nova e OutField 
têm olhado com atenção para o 
segmento, com a intenção de ajudar 
a transformar pequenos negócios 
em companhias de alto impacto no 
mercado. 

O segmento de sports techs vem 
crescendo em ritmo constante no 
Brasil, mas ainda está em estágio 
de aprendizado aos olhos de in-
vestidores e entusiastas, devido a 
uma série de questões culturais e 
estruturais do nosso país. 

Como empreendedor, vejo que 
ao mesmo tempo que a inovação 
deve atender as maiores carências 
do setor, instituições esportivas 
têm dificuldades para sair da zona 
de conforto e abraçar a evolução 
através da inovação. Hoje temos 
algumas lideranças encabeçando 
este movimento, mas há espaço 
para novos adeptos. 

A pandemia do novo Coronavírus 

tem impulsionado a adesão da trans-
formação digital no esporte, uma 
vez que atividades tradicionais que 
antes eram realizadas de maneira 
presencial, como por exemplo as 
famosas “peneiras”, agora passaram 
a ser realizadas no formato digital 
com o apoio da tecnologia. 

Acredito que neste período atí-
pico que estamos vivendo, aqueles 
que conseguirem se adaptar mais 
facilmente e manter em seu dia a 
dia todas as novas experiências e 
conhecimentos que foram adquiri-
dos, terão maior trunfo daqui para 
frente. 

Uma vez que a transformação 
digital tem sido, aos poucos, esta-
belecida no ecossistema esportivo, 
outros desafios ficam em evidência 
e podem se tornar oportunidades 
de negócios disruptivos. Arrisco 
dizer que esse é um dos melhores 
momentos para tirar ideias do papel. 
Por natureza, os empreendedores 
conseguem se adaptar em momen-
tos de crise e resistir em períodos 
incertos e com as sports techs isso 
não é diferente. 

Se você tem uma equipe compro-
metida, além de um negócio novo, 
com potencial de escala e capaci-

dade de retorno, você tem quatro 
pontos fundamentais para chamar 
a atenção de um investidor. A expe-
riência e o conhecimento também 
são extremamente valiosos para o 
sucesso da jornada empreendedora. 

A meu ver, em certos casos, o 
“Smart”, do Smart Money, tende a 
ser mais agregador a uma empresa 
que está começando do que um pró-
prio investimento financeiro, pois os 
investidores contribuem com a sua 
bagagem e know-how e apresentam 
uma rede de contatos capazes de 
acelerar ainda mais o crescimento 
da startup dentro do mundo do 
esporte, algo que acaba sendo es-
sencial para um ecossistema que 
ainda está em transformação. 

O mercado de sports techs no 
Brasil está crescendo bastante e, 
de uma certa maneira, já está co-
meçando a mostrar o seu potencial 
para o mercado. É normal encontrar 
barreiras, mas desistir não pode ser 
uma opção. Aqui, vale a máxima: 
grandes mercados não são cons-
truídos do dia para noite. 

(*) - É CEO da AtletasNow, Sports Tech que, por 
meio de uma plataforma digital, conecta atletas e 

profissionais de esporte a oportunidades e players 
do setor. 

Sports Techs e as oportunidades de negócios no Brasil
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