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No meio de um projeto tão bonito teve uma pandemia. E não 
foi fácil, nada fácil. O Novo Coronavírus chegou e nos testou 

a todos: professores, estudantes, fontes, entrevistados, o modo 
de buscar, captar e selecionar informações, de produzir uma 
boa matéria, de fazer jornalismo – ainda que apenas como um 
exercício prático, como laboratório. Aprendemos a fazer dife-
rente, com os recursos disponíveis. E – desculpem a modéstia 
– acho que fizemos bonito. Porque fizemos com o coração.

Não tinha como ser diferente. Para falar de maus-tratos, 
abandono e exploração de animais, ou da difícil rotina de quem 
abriga e protege esses seres tão especiais, só mesmo se dei-
xando levar pela sensibilidade – o que, aqui, nestas páginas, o 
leitor ou a leitora vão encontrar de sobra!

A escolha do tema desta Revista vem da causa que a UniA-
raguaia abraçou em seu projeto de responsabilidade social 
neste mundialmente diferente 2020, por meio dos cursos de 
Comunicação Social: a causa animal. Esta Edição 3 da #Co-
munica! é apenas uma das nossas ações, em prol de dois abri-
gos que escolhemos como parceiros: o Abrigo dos Animais 
Refugados e o Santuário São Francisco de Assis – ambos es-
tarão retratados ao longo das reportagens.

Definitivamente, não foi fácil – quem disse que seria? Houve 
um momento em que até pensamos que não conseguiríamos. 
Principalmente lá atrás, quando, em março, nem bem acabá-
vamos de distribuir as pautas e a tal Covid19 se mostrou, tão 
impiedosa. O sobressalto tomou conta; dúvidas pairaram so-
bre nossas cabeças. Mas a UniAraguaia

adotou – com sucesso! – o Regime Especial de Aulas Não 
Presenciais, e as reportagens foram sendo produzidas den-
tro desse ‘novo normal’, assim como os textos de opinião aqui 
apresentados. Nada como períodos de adversidade para tes-
tar a nossa capacidade ... É quando mostramos o nosso me-
lhor! Ainda bem que não desistimos. 

POR  PATRÍCIA DRUMMOND
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