
 
 

Edição: Outubro/2020 

ONLINE 66/016 

Coluna do Venerável Mestre José de Oliveira Camillo 
Gratidão é um sentimento, uma atitude de reconhecimento, 

de avaliação de algo que lhe trouxe benefícios.  

O ato de agradecer é positivo, pois descarta as coisas 

negativas e os sentimentos ruins e foca sua emoção e sua 

atenção nas coisas boas que a vida já lhe deu.  

A gratidão é uma atitude simples, não exige de você muito 

tempo, não exige riqueza, não exige ajuda de outras 

pessoas, é algo que pode ser praticado sozinho, em seu 

interior, onde só você tem acesso!  

O sentimento de gratidão é um ato nobre, que poucas 

pessoas utilizam eu seu dia-a-dia, e se você é uma pessoa 

que não tem o hábito de agradecer, fique tranquilo, estou 

certo que ao ler e meditar sobre a gratidão vai fazer você 

pensar sobre suas atitudes e sua forma de ver o Mundo, com 

o simples ato de agradecer.  

Talvez em algum momento você já deve ter se perguntado como aquele 

amigo, ou colega de trabalho consegue ser tão feliz? Mesmo com a vida 

tão difícil como ela é? E você não consegue fazer o mesmo e acaba se 

culpando, se sentindo menor.  

Uma das primeiras coisas que as pessoas que tem um bom equilíbrio 

emocional fazem é não sentir pena de si mesmas. As vezes pode ser 

difícil não sentir pena de si mesmo, mas esse sentimento pode ser 

facilmente trocado pelo sentimento de gratidão, por mais ruim que seja 

o momento que você esteja passando. 

Mas o que eu posso fazer? Você pode manter um diário, com anotações 

e frases que expressem sua gratidão, ou simplesmente ter alguns 

minutinhos do seu dia, em que você pare para pensar sobre você e tudo 

de bom que já lhe foi dado pela vida e pelo universo! 

Você costuma fazer novas amizades com frequência? Sim? Não?…  

Além de ser sinal de uma boa educação, agradecer as pessoas 

mostra seu apreço por elas e ajuda você a conquistar novas 

amizades, agradecer pessoas que você acabou de conhecer pode 

levar a um relacionamento mais profundo e duradouro. Então 

agradecer a garçonete que lhe serviu o café, agradecer a pessoa 

que segurou a porta do elevador, ou agradecer seu colega de 

trabalho ou de faculdade por ter te dado uma força naquele projeto 

tão difícil pode trazer novas oportunidades para você! 

Você costuma sentir dores?  

Pessoas gratas tendem a sentir menos dores e a sentirem-se mais 

saudáveis que pessoas que não tem o hábito de agradecer, isso 

deve estar ligado ao fato de que pessoas gratas são mais 
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propensas a cuidar melhor da saúde. São mais propensas a 

praticar exercícios físicos e a fazer “check up” regularmente com 

seus médicos, o que contribui também para uma maior 

longevidade. 

Como anda sua saúde mental?  

Que tipo de pensamentos passam pela sua cabeça?  

A Gratidão reduz uma infinidade de pensamentos e sentimentos 

negativos como inveja, ressentimento, frustração, 

arrependimento, etc. 

 A Gratidão aumenta a empatia e reduz a agressividade 

Empatia 

Ser grato faz você ter empatia! 

Que tipo de atitude você tem quando vê um colega em um mal 

dia? ou passando por um momento difícil na vida?  

Pessoas gratas são mais propensas a serem mais amáveis e 

compreensivas.  

Agradecer tudo o que temos mesmo nos momentos mais 

difíceis, promove a resiliência (capacidade do indivíduo lidar 

com problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de 

situações adversas – choque, estresse etc.). 

“Sinta-se tão grato à existência quanto possível – pelas 

pequenas coisas, e não somente pelas grandes… 

simplesmente por estar respirando.  

Nada temos a reivindicar à existência; assim, tudo o que é dado 

é uma dádiva. 

Cresça cada vez mais em gratidão e reconhecimento, deixe 

que isso se torne seu estilo.  

Seja grato a todos. Se as pessoas compreenderem a gratidão, 

ficarão gratas por coisas que foram feitas positivamente e até 

por coisas que poderiam ter sido, mas que não foram feitas. 

Você fica grato porque alguém o ajudou- esse é apenas o 

começo. Depois começa a se sentir grato por alguém não ter 

prejudicado você – ele poderia… e foi bondade da parte dele 

não ter prejudicado você. 

 Uma vez entendido o sentimento da gratidão e permitido que 

ele se aprofunde em você, começará a se sentir grato por tudo. 

E, quanto mais grato você ficar, haverá menos queixas e 

menos resmungos. Uma vez desaparecidas as queixas, a 

infelicidade desaparecerá. Ela existe com as queixas, está 

enganchada nas queixas e na mente queixosa. A infelicidade 

é impossível com a gratidão. Esse é um dos segredos mais 

importantes a serem aprendidos.” 
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Todos têm a capacidade e a oportunidade de cultivar o 

sentimento de gratidão. Basta usar uns minutinhos do dia 

para pensar em tudo o que você tem, mesmo que você 

julgue pouco o que tem e não tenha ainda conquistado 

tudo o que almeja. Ao invés de viver a vida reclamando de 

tudo e de todos, desenvolver uma “atitude de gratidão” é 

uma das maneiras mais simples para melhorar a sua 

autoestima, a sua saúde física e mental e 

consequentemente a sua satisfação com a vida, o que irá 

produzir a tão almejada felicidade! 

" A gratidão é o único tesouro dos humildes."  

Willian Shakespeare 

Quero aproveitar a oportunidade me dada 

pelo O Cruzado para começar a fazer os 

agradecimentos finais a todos os irmãos 

que indistintamente me ajudaram a manter 

a nossa querida A.:R.:L.:S.: Cavaleiros da Luz 18 harmônica e muito ativa neste 

período difícil porque passa a humanidade 

Muito obrigado meus irmãos. 

V.:M.: Irmão José de Oliveira Camillo 
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Notícias sobre os irmãos e familiares 
Nossas cunhadas Marlene Breda de Jesus, esposa do irmão Jorge Luiz Monteiro de Jesus (Jorge 

Pudim) e Cátia Cristina Severino da Silva esposa do irmão José Jorge Teixeira de Arruda estiveram 

visitando nossa cunhada Cléa Fortes do Carmo, esposa do irmão Jaime Carvalho do Carmo (ORIENTE 

ETERNO) no domingo dia 18/10. A Cavaleiros da Luz agradece muito às cunhadas Marlene e Cátia, 

Vejam as fotos 
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EMPREGO, CARREIRA E PANDEMIA: E AGORA? 

 
Parecia estar tudo sob controle na sociedade e nas nossas vidas até que: 
SUSTO!!  
Tudo parou!!!  
Medos, incertezas, inseguranças.  
Tudo fechado, ruas vazias, ver as pessoas que amamos só por 
chamadas de vídeo, sem aperto de mão, sem abraço, sem toque. 
“DESINFETA TUDO! DISTANCIA! USE MÁSCARA! MORTE! 
HOSPITAIS LOTADOS! CAOS!”. 

Quanto medo tivemos (e ainda temos), nos primeiros momentos de 2020, após o anúncio de uma 
pandemia do COVID 19!  
Quando achávamos estar nos recuperando de um ano difícil como foi o de 2019, vem 2020 e, 
aparentemente, piora as coisas. 
Mas, já pararam para pensar que 2020 só otimizou crises econômicas, na saúde, nas relações que já 
temos vivido há anos?  
Há quanto tempo as filas de desempregados só têm aumentado?  
Há quantos anos vemos hospitais lotados, descasos com a saúde, com a Educação, com a Segurança 
(inclusive a alimentar), pessoas vivendo em condições precárias, sem saneamento básico, sem o mínimo 
para sobreviverem? 
Tenho sempre a impressão de que a pandemia veio para dizer: 

 
“Olha, vou piorar as coisas um pouco para que, quem nunca percebeu, consiga 
perceber as fragilidades da vida, as incertezas e dificuldades vividas por milhões 
no mundo, mas que agora irão atingir outros milhões, VOCÊ, VOCÊ, VOCÊ, sem 
escolher nacionalidade, credo religioso, classe social. Para que? Talvez vivendo 
o que antes era inimaginável, vocês possam se transformar, refazerem-se, 
reconstruírem-se, tanto como indivíduos, quanto seres sociais, olhando o próximo, 
desenvolvendo empatia, enxergando as dores, já que vocês também 
experimentarão as próprias dores!” 

 
E me parece que a pandemia já tem deixado grandes legados.  
Muitas relações de trabalho mudaram, a Educação está se reinventando, número de empreendedores 
aumentando, redes de solidariedade se fortalecendo, laços afetivos se firmando (NÃO TENHO A 
SÍNDROME DE POLIANA, QUE SÓ VÊ BELEZA EM TUDO. MAS, POSSO ESCOLHER ONDE LANÇAR 
MEU OLHAR!). 
 
Dentro disso tudo, lógico que a incerteza tem permeado 
nossos dias, pois empresas têm fechado suas portas, milhões 
perdendo seus empregos, ou com contratos de trabalho 
reduzidos ou suspensos. 
 
Mas, vamos pensar juntos?  
 
Como dizia minha amada avó: “Vamos fazer deste limão 
uma limonada?”  
 
Convido você a fazer esta viagem comigo, aproveitando este 
momento de tantas mudanças para repensar suas atividades 
laborais, seus sonhos, projetos e propósito de vida.  
 
VOCÊ VEM? 
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Primeiro vamos refletir sobre Trabalho.  
 
Será a mesma coisa que Emprego? 
E mais: Emprego e Carreira são sinônimos? 
Muitos pesquisadores chegaram a um consenso de que a palavra 
TRABALHO deriva do latim tripalium que, a princípio, era um 
instrumento usado na lavoura, mas que, no século VI, passou a 
nomear um instrumento romano de tortura. Após longo processo 
histórico, onde trabalho remetia a suplício, tortura ou reafirmação 

da condição inferior das pessoas, o Renascimento e as reformas econômicas, sociais e religiosas 
trouxeram uma nova perspectiva para o termo. O trabalho passa a ter uma importância máxima e ser 
considerada uma atividade para enobrecimento do indivíduo. 
Atualmente, trabalho pode ser considerado como uma tarefa pré-determinada, algo, pontual, com começo, 
meio e fim. Ou seja, é um conjunto de tarefas a serem desenvolvidas no nosso dia a dia e que fazem parte 
do nosso Emprego. 
Emprego, por sua vez, pressupõe o estabelecimento de uma relação contratual, um acordo entre o 
empregado e o empregador (empresa ou pessoa). Dependendo do modelo de contrato, esta relação pode 
ser por tempo determinado ou não. Dentro dele, há o estabelecimento do trabalho a ser desenvolvido, 
prazos e normas também. 
Já Carreira começa como um projeto de vida, expressando-se no seu trajeto profissional, nas coleções de 
oportunidades que fazem parte de um plano, um caminho.  
Compreendemos então que Trabalho, Emprego e Carreira não são a mesma coisa, mas fazem parte do 
mesmo contexto. 
Você tem um plano de Carreira? Se não tem, vamos aprender? Se já tem, vamos repensar juntos? 
Momentos de crises como o que temos vivido servem também para analisarmos o que um dia sonhamos 
e planejamos e se estamos trilhando o caminho pensado. 
Antes de tudo, pegue um papel e caneta e responda as seguintes questões:  

1. Onde você quer chegar? 
2. O que você quer atingir? 
3. De que trabalhos você gostou e quer fazer mais vezes? 
4. Por que estou fazendo isso? 
5. Como você pode melhorar como pessoa a partir do seu trabalho? 

Estas questões fazem parte do processo de autoconhecimento, que é fundamental para construir um plano 
bem elaborado, atendendo suas expectativas não só profissionais, mas de vida. PENSE SEMPRE: NÃO 
SOMOS SÓ PROFISSIONAIS. 
Levando em consideração que você já escolheu a sua Carreira, já descobriu o que mais gosta de fazer, 
vamos para a construção do alicerce. Responda: 

1. Você tem alguma qualificação voltada para sua Carreira? 
2. Você já possui um conhecimento sólido para conseguir empregos que estejam dentro do seu 

propósito? 
3. Quais cursos você pode fazer para se qualificar? 
4. Você possui um networking (rede de relacionamentos) que te auxiliem de forma efetiva na 

construção do seu alicerce? 
Alguns lembretes: 

• ESTRUTURAR UMA CARREIRA É UM PROCESSO. A QUALIFICAÇÃO É CONTÍNUA. 

• A CONSTRUÇÃO DA SUA CARREIRA É SUA RESPONSABILIDADE 

• INVISTA EM VOCÊ 

• REPENSE AS CRENÇAS LIMITANTES QUE TE IMPEDEM DE IR ALÉM 

• BUSQUE AJUDA PROFISSIONAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UM PLANO SÓLIDO 

• AVALIE SEMPRE ESTE PLANO E SE NECESSÁRIO RECOMECE 
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• LEVE SEMPRE EM CONSIDERAÇÃO A RIQUEZA DO SEU CAMINHO 
ATÉ AQUI 

• SEMPRE HÁ TEMPO DE REPENSARMOS NOSSAS ESCOLHAS, 
INDEPENDENTE DA NOSSA IDADE 

• SONHE! 

• CONCRETIZE! 
 
 
No próximo artigo veremos dicas para aqueles que perderam seus empregos e 
não sabem o que fazer ou por onde recomeçar. Fica aqui o convite para 
acompanhar nossa série, onde trataremos sobre Educação, Carreira e o 
Indivíduo. 
Até a próxima! 

 
 

Acácia do Carmo Cardoso 
Professora, Psicopedagoga e Orientadora de Carreira  

acarmocardoso@gmail.com 
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A escolha por ser mãe 24h por dia 

Fui chamada pelo meu pai para escrever um artigo para 

o jornal da Maçonaria.  

Fiquei perdida, sobre o que escrever?  

Sobre a minha profissão?  

Sobre a maternidade?  

Então, decidi falar sobre os dois assuntos. 

Há exatos 5 anos estava grávida do nosso primeiro filho e após 

uma ultrassom de rotina fomos avisados que a partir daquela data 

eu teria que permanecer de repouso (estava com 28 semanas), 

assim precisei me ausentar do meu emprego na Unidade de 

Terapia Intensiva onde era Enfermeira Especialista (trabalhava 

em escala de plantão 12h).  

Após o nascimento do bebê me vi em um dilema: voltar ou não ao trabalho após a licença maternidade? 

Teria 120 dias de licença, 4 meses para decidir.  

Quanto mais o tempo passava, mais ansiosa e com medo eu estava do retorno, sendo assim, em comum 

acordo com meu marido, decidimos que eu abriria mão à minha carreira por um período para me dedicar 

ao nosso filho.  

Vivemos em uma sociedade em que a mulher é extremamente cobrada e julgada, optar por ser mãe em 

horário integral é uma decisão difícil. Mas hoje posso afirmar que foi a decisão mais acertada da minha 

vida. 

Estar com eles (hoje temos dois meninos), dar a primeira frutinha, ver os primeiros passos, as primeiras 

palavras, conseguir amamentar por mais tempo me faz extremamente realizada como mãe.  

Sou completamente apaixonada pela minha profissão, mas ela pode esperar mais um pouquinho para o 

meu retorno. 

 Heloísa Helena Barbará Rédua 
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LGPD EM VIGOR: E AGORA, O QUE FAZER? 

 

A Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD, é 

uma legislação que visa trazer maior segurança jurídica ao regular a 

proteção de dados pessoais no Brasil. Com a lei já em vigor, as 

empresas vão precisar se adequar, o que demanda a implementação 

de um programa de privacidade robusto e uma maior preocupação com 

o tema no seu dia a dia.  

Apesar das sanções administrativas, isto é, as sanções aplicadas pela 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tais como multas e publicização das infrações, só passarem 

a valer a partir de agosto de 2021, o restante da lei já está valendo. 

Isso significa que o texto em vigor já impõe às empresas uma preocupação imediata, até porque grande 

parte das empresas brasileiras ainda não está preparada para a lei ou sequer se conscientizou a respeito. 

 

Para quem vale a lei? 

 
Via de regra, a lei vale para todas as empresas que realizam 

o tratamento de dados pessoais, o que inclui operações como 

coleta, armazenamento e processamento de dados, salvo 

algumas exceções. Ou seja, não importa se a atividade 

principal da empresa envolve ou não dados pessoais, todas 

vão precisar se adequar. 

Inexiste, também, distinção a respeito do ramo de atividade 

ou se os dados estão em formato físico ou digital. Dessa 

forma, desde que a empresa trate dados pessoais, isto é, 

aquelas informações relacionadas a uma pessoa identificada 

ou identificável, terá de se preocupar com a lei. 

 

 

 

O que muda com a lei? 
Em essência, com a entrada em vigor da lei as empresas precisam 

passar a ter mais atenção e cuidado no tratamento de dados 

pessoais, sejam eles dados de seus funcionários, de seus clientes 

ou até mesmo de fornecedores. Além disso, será preciso 

implementar um bom programa de privacidade.  

Dentre as exigências legais, podemos destacar a necessidade de 

os processos de tratamento de dados pessoais estarem em conformidade com uma das bases legais 
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previstas na lei que legitime a operação de tratamento, como o consentimento do titular dos dados ou o 

cumprimento de uma obrigação legal. 

Além disso, as empresas deverão estar atentas aos princípios trazidos pela nova lei, tais como finalidade, 

que exige que o tratamento de dados pessoais deva atender a uma finalidade específica, e necessidade, 

que determina que o processo deve se ater apenas ao essencial para alcançar sua finalidade. 

 

O que as empresas precisam fazer? 
Caberá às empresas rever e documentar 

processos internos que envolvam dados 

pessoais, além de instituir uma estrutura de 

governança que precisa abarcar políticas de 

tratamento de dados, definição de 

responsabilidades e uma gestão de direitos 

dos titulares. 

Dessa forma, é preciso estar consciente dos 

direitos dos titulares dos dados, que podem demandar das empresas informações a respeito do tratamento 

de seus dados pessoais, além de poderem exigir eventual eliminação de seus dados do banco de dados 

da empresa. 

Isso também significa que, dentre outras coisas, as empresas vão precisar criar canais de comunicação 

com seus clientes, parceiros e fornecedores, além de serem mais transparentes. 

Finalmente, a adequação à lei será uma necessidade para todas as empresas, pois seu descumprimento 

pode acarretar diversas multas, além do que vazamentos e incidentes envolvendo dados pessoais podem 

gerar danos à sua imagem no mercado. 

 

E agora, o que fazer? 
Ainda que as sanções trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados só passem a valer em 2021, as 

empresas já podem ser demandadas por clientes, fornecedores e 

colaboradores a respeito de seus direitos garantidos pela lei.  

É interessante ressaltar, também, que processos de adequação à LGPD 

não podem ser feitos em prazos exíguos, demandam tempo para serem 

finalizados, a depender do porte da empresa e complexidade do 

tratamento de dados. 

É importante começar a se adequar o quanto antes, pois é certo que as 

empresas que já estão adequadas à LGPD vão procurar fazer negócios 

com fornecedores que também estejam em conformidade com a lei, além 

do que vão exigir de seus atuais parceiros que também se adequem à 

nova realidade. 

 

Eugênio Delmaestro Corassa 
Advogado e Mestrando em Direito pela UFMG 

Contato: eugenio.corassa@gmail.com 
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2020: UM ANO MARCADO POR MUDANÇAS E RESTRIÇÕES E 
ALGUNS DOS PRINCIPAIS IMPACTOS OCORRIDOS NAS 

RELAÇÕES DE TRABALHO 
 

Quando fechamos 2019, ingressamos uma nova década e trouxemos junto todas as expectativas e 
projetos criados nos finais de cada ano, entretanto, não mensurávamos, muito embora a existência da 
COVID-19 já estivesse sendo noticiada, o quanto seriamos atingidos. A verdade é que ninguém passou 
desapercebido ou incólume aos impactos da COVID-19, seja por ter sido acometido com a doença, por 
ter planos e projetos frustrados, por perder, de maneira inexplicável e solitária, lembrando que é uma 
doença que nos isola, amigos e familiares amados ou, ainda, por sermos atingidos, quase que de forma 
unânime, em nossa subsistência, em nossas fontes de renda e, nesta toada, poucos ramos do direito 
foram atingidos tão em cheio quanto o Direito do Trabalho e, acho que tanto quanto, o Direito do 
Consumidor. 
 
E é sobre relação de trabalho que nos propomos a refletir e esclarecer, haja vista que, encontra-se em 
aumento diário, o volume de ações trabalhistas propostas em virtude falta de esclarecimento ou ausência 
de orientação jurídica apropriadas quanto ao funcionamento e mudanças decorrentes das adaptações 
criadas para tentar contornar ou mesmo salvar empresas e porque não dizer, trabalhadores. 
 
Primeiramente, algo que quase não víamos por essas bandas, é o tal do Teletrabalho ou ainda, para 
aqueles mais americanizados, o famoso e chique Home Office, o qual já havia sido instituído à nossa 
legislação com o advento da Reforma trabalhista em 2017 e, com a Pandemia, acabamos, quase todos, 
sendo arremessados a ele como um carro em alta velocidade ao se deparar com um muro de concreto. 
Todos os envolvidos – empresários e trabalhadores – tiveram que aprender e se adaptar, muitas vezes 
errando, entretanto, cabem algumas orientações básicas quanto a tal modalidade de contrato de trabalho. 
 
Então, de maneira regular a CLT quando instituiu o teletrabalho, que é aquele ocorrido fora do ambiente 
empresarial, longe dos olhos da empresa e, nesta pandemia, quase que totalmente, dentro das 
residências, não fez previsão de pagamento de horas extras aos trabalhadores, até porque, se o 
trabalho é distante dos olhos do empregador, o que importa de fato, é que a tarefa seja cumprida (com o 
mesmo zelo de antes) e, nesta toada, cabe ao empregador ficar atento pois não se encaixa nesta 
proposta, de forma alguma, o controle da jornada, podendo o trabalhador administrar seu tempo, sendo 
assim, seria interessante, no caso do empresário, atentar que ligações várias vezes ao dia para monitorar 
os trabalhos, mensagens e e-mails diários e reiterados, aplicativos que necessitam de login e senha 
capazes de replicar ao empregador horário de atividade do empregado ou, ainda, exigir do empregado o 
cumprimento de tarefas muito superiores ao que seria possível ser feito em uma jornada diária presencial 
de 08 horas por exemplo, podem sim gerar o dever de pagar por horas extras e, sendo assim, sugere-
se que seja mantida, dentro do que for possível, a mesma dinâmica de trabalho que existia no presencial. 
 

O segundo ponto de maior preocupação quanto ao Home Office, gira envolta dos custos e equipamentos 
que viabilizam tal atividade, ou seja, pela CLT é possível negociarem empregados e empregadores 
quanto a quem vai arcar com custo (energia, internet etc) e quanto ao fornecimento do aparato 
tecnológico (computador, celular etc), a regra também vale para este período de pandemia entretanto, 
neste caso, se o empregado simplesmente não possui meios de realizar o serviços, seja por não 
conseguir absolver os custos ou por não possuir os aparatos tecnológicos, a empresa fica responsável 
por providenciar tais meios ao empregado que terá seu tempo considerado como sendo a disposição 
da empresa. 
 
Outra alteração que merece um espaço somente dela mas que não se pode omitir nesta oportunidade, 
haja vista, sobretudo, a quantidade de erros e acertos em seu manuseio, foi a previsão de medidas como 
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suspensão do contrato de trabalho e, redução proporcional de jornadas e salários, com previsão 
nas Leis 15.517 e 14.020, ambas de 2020. 
 
Pois bem, tais medidas, as ditas medidas emergenciais, foram criadas única e exclusivamente para tentar 

salvar, naquilo que fosse possível, a economia e consequentemente, empregos e, muito embora não 

tenham a proposta de resolverem o buraco surgido na economia em decorrência da pandemia, no cenário 

posto, foi uma saída capaz de gerar um fôlego ao empresariado e salvaguardar inúmeros empregos 

entretanto, merece atenção em sua aplicação, haja vista que atualmente, vem sendo uma das grandes 

causas de surgimento de novas demandas trabalhistas e, a isso, conclui-se que por inabilidade na 

aplicação das mesmas ou desinformação, cabendo portanto, singelos esclarecimentos. 

 
Primeiramente, comecemos pelo básico, como funciona e o que seriam tais medidas emergências, no 

caso, o BEm (Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda), o qual é custeado exclusivamente 

com recursos da União, foi criado pelo Governo Federal e tem como objetivo preservar empregos e renda, 

sendo pago nas situações de suspensão temporária do contrato de trabalho e de redução proporcional de 

jornada de trabalho e salário. 

 
Todavia, para que o empresário possa lançar mão do BEm, gozar de tal benefício, alguns requisitos 

precisam ser respeitados, sob pena de sua invalidez ou mesmo, imputação de fraude aos empregadores 

que se utilizarem de maneira equivocada, daí o grande risco com a desinformação e, por tais motivos, 

vamos as informações básicas: 

 

➥ Caso seja opção se valer de benefícios emergenciais, seja a redução proporcional de jornada 

de trabalho e salário e/ou suspensão dos contratos de trabalho, cabe esclarecer que estes se darão 
por meio de aditivos aos contratos de trabalho, os quais podem ser ajustados por meio de Acordo 
Individual escrito, firmados tanto entre empregadores e empregados, assim como, por meio de 
Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho; 
 

➥ feito o Aditivo formal de suspensão do contrato de trabalho ou redução proporcional de jornada 

de trabalho e salário, o empregador tem 10 dias a contar da assinatura dos envolvidos, para 
comunicar tal ato ao Ministério da Economia; 
 

➥ uma vez ocorrida a comunicação, o BEm será pago em até 30 dias a contar da celebração do 

acordo individual de suspensão temporária do contrato de trabalho ou de redução proporcional de 
jornada de trabalho e salário, desde a comunicação supra mencionada tenha se dado no prazo 
correto; 
 

➥ O valor a ser pago ao funcionário terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-

desemprego a que o empregado teria direito numa situação de dispensa sem justa causa. 
Ressaltando que: 
 

 
• No caso de redução proporcional da jornada de trabalho e salário: Aplica-se o 
percentual da redução (25%, 50% ou 70%) sobre a base de cálculo.  

• No caso de suspensão temporária do contrato de trabalho, existem duas hipóteses: 
100% do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito ou, 70% do valor do seguro-
desemprego a que o empregado teria direito, quando o empregador tiver auferido receita bruta 
superior a R$ 4.800.000,00, no ano calendário de 2019. Neste caso, o empregador 
complementará a renda do empregado por meio de uma Ajuda Compensatória Mensal, no valor 
equivalente a 30% do salário do empregado.  
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➥ A redução de jornada de trabalho e salário pode ser ajustada nos seguintes percentuais: 25%, 

50% e 70%. O empregado deverá manifestar sua aceitação ao acordo individual de redução de 

jornada de trabalho e salário com antecedência mínima de 2 dias, o mesmo prazo e procedimento 

se aplica caso a opção seja pela suspensão. 

 

➥ O último decreto do governo prorrogou o prazo máximo de duração dos acordos de redução 

proporcional de jornada de trabalho e salário e/ou suspensão dos contratos de trabalho para 240 

dias, ressalvando que tal prazo leva em conta o período total de redução/suspensão, as quais, é 

possível sua utilização cumulada, e alternada. 
 

➥ Durante o período da suspensão do contrato de trabalho, cabe esclarecer que deverão ser 

mantidos (para o empregado com contrato suspenso) todos os benefícios concedidos pelo 

empregador aos seus empregados, como, por exemplo, plano de saúde, o empregado pode 

contribuir (facultativamente) para a Previdência Social e, acima de qualquer coisa, não pode ser 

exigido qualquer tipo de trabalho ao empregado com contrato de trabalho suspenso. 
 

➥ Se o empregador teve receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 no ano de 2019, é obrigatório o 

pagamento de Ajuda Compensatória Mensal de 30% sobre o salário do empregado suspenso. Fora 

desse parâmetro, a Ajuda Compensatória é facultativa. 

 

➥ independente se houve opção de redução de jornada e salários ou, ainda, suspensão dos 

contratos de trabalho, em ambos os casos, o empregado terá uma garantia de emprego 

(estabilidade provisória) de igual período ao da redução (da jornada de trabalho e do salário) ou 

da suspensão (do contrato de trabalho). Exemplo: se o empregado suspenso por 60 dias, durante 

o período de suspensão terá garantido o seu emprego e finalizado o referido período o trabalhador 

terá garantia de emprego por mais 60 dias. Cabendo, portanto, ao empregado que seja demitido 

sem justa causa, durante o período de garantia de emprego, uma indenização (além das verbas 

rescisórias) paga da seguinte forma: 

 

• 50% do salário do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória 
no emprego, quando da redução de jornada de trabalho e salário entre 25% e 50%;  

• 75% do salário do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória 
no emprego, quando da redução de jornada de trabalho e salário entre 50% e 70%;  

• 100% do salário do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória 
no emprego, quando da redução de jornada de trabalho e salário superior a 70%(que pode ser 
pactuada por meio de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho) ou que teve seu contrato 
suspenso;  

 

➥ em caso de demissão por justa causa, não há pagamento de indenização.  

 

➥ Em se tratando de empregada Gestante, a garantia de emprego decorrente da redução da jornada 

de trabalho e salário ou de suspensão do contrato de trabalho somente começa a ser contada após 

o período de estabilidade provisória descrito no alínea ”b”, do inciso II, do art. 10 do ADCT – Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. 
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➥ e como fica o cálculo para pagamento dos 13º salários? Bom, quanto a isto, caso tenha havido 

suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador não terá direito ao 13º referente aos meses em 

que ele esteve parado mas, tão somente aqueles em que houve labor. Já no concernente as 

reduções de jornadas de trabalho e salários, funciona de outro modo, ou seja, o cálculo do valor 

do 13º será efetuado considerando o maior valor de salário recebido. 

 
Por fim nos despedimos na esperança de dias melhores, de mais oportunidades a todos e de uma 

economia cada vez mais crescente e fortificada, tendo a certeza de que estamos lidando e encontrando 

aos poucos, a melhor forma de enfrentar este novo normal e, ainda, com a certeza do valor da informação 

a qual, quando qualificada e segura, reflete diretamente no nosso sucesso. 

 

Marta R. Vimercati Scodino, Especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do 

Trabalho e Luiz Augusto Bellini, Especialista em Direito Processual e Material Tributário 

e Mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, ambos Advogados, Professores 

Universitários e sócios da Bellini, Lessa, Vimercati & Redinz Advogados Associados 
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O PODER DO PERDÃO 

 
Perdão, uma das palavras mais difíceis de dizermos 
e escutarmos dentro da caminhada Maçônica de 
cada um de nós. 

Acho incrível como muitas pessoas dentro da Ordem 
Maçônica, tem dificuldades de lidar com este assunto; 
é como se fosse um tabu, e o PIOR, definem-se como 
IRMÃOS. Ao contrário do que não é dito, não é nada 
raro encontrar por aí, principalmente dentro das 
nossas Lojas, pessoas magoadas e corroídas por 
dentro. Exteriormente, podemos deparar-nos com 
lágrimas e expressões melancólicas. Interiormente, 
os sentimentos podem estar visíveis como feridas 
inflamadas. Além dos fatores internos e externos, 

também existem as lembranças, que podem vir através de rejeição, impaciência, depressão ou ainda pior, 
através de uma falsa sensação de força. E é um círculo vicioso e desagregador dentro dos nossos usos 
e costumes. 

Uma pessoa ferida, nomeadamente um Amado irmão, dificilmente, conseguirá disfarçar a sua dor, quando 
uma vez ou outra, ela aparecer e incomodar.  
Eu cresci escutando esta frase: “quem bate esquece, quem apanha não”.  
Mais do que uma verdade, esta sabedoria popular acompanha a consciência de qualquer pessoa que se 
conheça a si mesmo.  
Seja lá qual for o nome da ferida de estimação que te acompanha: ofensa, bofetada, humilhação, 
traição, roubo, abandono ou injustiça.  
Não adianta colocá-la na responsabilidade do tempo; ao contrário do que parece, o tempo não é um 
remédio, não neste caso.  
Esta ferida pode até cicatrizar em algum momento, criar uma casca, mas na primeira oportunidade com 
um leve toque que seja, a dor voltará e a ferida ficará novamente aberta. 
Muitas pessoas choram pelos cantos, sozinhas na escuridão da noite, enxugando as suas lágrimas como 
conseguem, tentando não deixar ninguém perceber o quanto é angustiante viver assim.  

É preciso manter as aparências, dizem essas pessoas.  

Outras pessoas, provocam o mundo com as mesmas dores que possuem.  

É como por exemplo, uma pessoa magoada, tem uma neurótica e compulsiva vontade de magoar também 
para mostrar ao mundo, mesmo que inconscientemente ou não, o quanto é doloroso se magoar. Tal 
realidade da sociedade em que vivemos retratada, nestas breves palavras acima, pode ser transplantada, 
para o seio da Maçonaria. 

Tanto a mágoa, quanto o rancor, ambos procuram sempre um culpado.  

E quando não conseguimos colocar a culpa em alguma coisa ou em alguém, acabamos culpando-nos e 
responsabilizamo-nos por um problema sem tamanho.  

E assim, muitas pessoas simplesmente desistem de viver, devido às suas feridas que não cicatrizam. 

Sobre tudo isto que estou escrevendo, lembrei-me de uma frase de Shakespeare, que diz:  
“Guardar uma mágoa é como tomar um copo de veneno e torcer para que o seu agressor morra”.  
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Parece uma frase irracional ou sem um sentido lógico, mas tudo o que ele quis dizer ao escrever isto, é a 
lógica inversa da cura de todas essas dores que as pessoas carregam e alimentam durante as suas vidas. 
Porque é provado cientificamente, que guardar rancores ou sentimentos negativos, pode resultar em 
doenças, tanto do corpo quanto da mente e do Espírito. 
Reflitamos, pois, na máxima: 

“O perdão é um ato de libertar o outro, de pagar do erro cometido.  

Ou seja, perdoar é o mesmo que libertar um condenado ou um réu de cumprir uma sentença. 

Parece confuso, mas pensando racionalmente, quem perdoa perde muito. O perdão pode ferir 

o nosso senso comum de justiça, principalmente, se somos nós os ofendidos. Quem perdoa, 

acaba assumindo para si próprio o valor e a dor da punição. Perdoar é como ser magoado 

duas vezes, a primeira por ter sido apanhado despercebido, a segunda por abrir mão da 

justiça, de responder ou de se vingar.  

Mas, acredite em mim: por experiência própria, eu posso afirmar que perdoar é uma 

dádiva”. 
 

Ao perdoar, livramo-nos de alimentar tudo o que de mau que está dentro de nós. 
Não é uma atitude fácil de tomar, mas a única força capaz de superar a mágoa e remover toda a raiz de 
amargura, é o amor.  
O amor vence todas as coisas, pode vencer até a morte.  
Para todas as curas, libertações e felicidades, é necessário perdoar e ser perdoado.  
Precisamos de nos colocar no lugar dos outros, para compreendermos verdadeiramente o que nos aflige. 
Quando nos esforçamos para compreender, seja a pessoa que nos magoou ou a pessoa que nós 
magoámos, torna-se mais fácil perdoar ou pedir perdão. 
O ato de perdoar está ligado à libertação de qualquer dor, perdoar não é o mesmo que empurrar com a 
barriga ou deixar uma situação inacabada como segundo plano.  
Precisamos de compreender as nossas mágoas e ressentimentos, é necessário perdoar não só os outros, 
mas também a nós próprios.  
Como as pessoas são diferentes, com as suas dificuldades, inseguranças e carências, isto torna-se um 
confronto de diversidades, podendo fazer-nos entrar em crise existencial. 
Aprendamos a ver o mundo de hoje, ver os nossos irmãos, a Nossa Ordem Maçônica, com os olhos 
do Coração.  
Quem tem o poder de Perdoar, está o mais próximo possível da verdadeira evolução que Deus, nos 
preconiza cultivar que, ao virmos para este ballet de lágrimas, aprendamos Primeiro a nos perdoarmos e 
também aos nossos irmãos. 
 
Dario Angelo Baggieri 
https://www.freemason.pt/o-poder-do-perdao/ 
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Palavra de aclamação 

 

Depois de ouvir inúmeras teorias, procurei nos mitos primordiais na região do Egito, 
Palestina e península arábica uma explicação para as minhas dúvidas.  
Na maçonaria os mitos devem ser observados como alegorias de nossa criação. 
Huzzé; cheguei à conclusão que tem origem na deusa al-huzza e que era cultuada na 
região do Sinai e península arábica. 

Os nabateus (árabes pré-islâmicos) ou edonitas que eram 
considerados descendentes de Esaú (filho de Isaac que perdeu o 
direito da primogenitura) a cultuavam na cidade de Petra (Jordânia 
atual) e era simbolizada pela Acácia, tida como símbolo da eternidade 

no início da primavera com o epigrafe 
de “a poderosa” e  “a forte”.  
Na península arábica os quraysh 
(coraixitas) cultuavam na cidade de 
meca Pré-islâmica, a deusa da 
fertilidade com uzza ou ozza 
(primavera).  
Na estação das chuvas, era também denominada izza “a poderosa”, cultuada no final 
do inverno em bosques de acácia e seus seguidores se  intitulavam-se de “beni 
shaybah” (filhos da velha senhora) ou Abdul-al-uzza (filhos da senhora da vida), ela 
era representada por um bloco de pedra  em um santuário em Meca, que com o 
advento do islamismo foi destruído, restando somente o bloco do caaba. 
Os árabes acreditam que o bloco absorve os pecados por isso é negra. 
Na maçonaria escocesa esta aclamação também tem o 
sentido de saudação a vida, que em todas as reuniões 
se reinicia como no rito solar, que começa no oriente, 
atinge a beleza ao meio dia e se encerra no ocidente.  

 
Ir.: Atyla Quintaes de Freitas Lima, 33º 
Soberano Grande Inspetor Litúrgico do Espírito Santo 
Bibliografia: deuses túmulos e sábios 
Origem da mitologia povos antigos 
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Implantes e confiança ao sorrir!  

Sabe-se que a autoestima e sensação de felicidade 

estão muito relacionadas ao sorriso.  

Sorrir é uma forma de demonstrar afeto, revelar 

emoções, cumprimentar pessoas e se comunicar sem 

precisar de palavras.  

Porém muitas pessoas ainda se sentem inseguras na 

hora de sorrir, falar ou mastigar, por não estarem 

satisfeita com seus dentes. Isso pode acarretar 

distanciamento social, timidez e até depressão, em 

alguns casos.  

Com o advento da tecnologia e novas técnicas 

odontológicas, está cada dia mais fácil sorrir com 

confiança e poder mastigar sem medo. 

Meu nome é Florisa Almeida, sou cirurgiã dentista, 

formada há 17 anos pela primeira turma de Odontologia 

da Faesa.  

Sou especialista em implantes, periodontia e smile 

designer. Tenho uma grande paixão por estudar e fazer 

pessoas sorrirem com confiança! Essa é a minha 

missão! E quero trazer um pedacinho do meu trabalho, 

pra demonstrar como sou grata por essa profissão 

incrível. Vou começar dividindo com vocês um 

pouquinho da história da odontologia e dos implantes osseointegrados.  

Os implantes osseointegrados surgiram na década de 60, pelas pesquisas do professor Branemark, um 

ortopedista sueco que descobriu  o titânio como uma superfície que poderia ser usada nos implantes, pois 

tinha  capacidade de formar osso ao seu redor, diminuindo os riscos de rejeição e aumentando 

incrivelmente a taxa de sucesso nas reabilitações odontológicas. Os implantes de Branemark se 

difundiram pelo mundo, e esse sueco, com alma brasileira, fixou residência em Bauru, onde abriu um 

“centrinho” de reabilitações odontológicas, em que eram realizadas pesquisas e atendimentos com valores 

diferenciados a pessoas carentes.  A odontologia internacional deve muito a Branemark.  

A odontologia brasileira também.  

A técnica foi se aperfeiçoando e novos materiais foram surgindo, 

proporcionado reabilitações em menos tempo. Enxertos ósseos 

foram sintetizados, diminuíram a altura dos implantes, o que 

permitiu realizar reabilitações onde não havia osso suficiente.  

Por isso nossa caminhada se apoia no ombro de gigantes 

pesquisadores que se aventuraram pelo caminho da pesquisa e 

trouxeram muitas facilidades a quem precisa da técnica de 

implantes hoje em dia. 
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Há casos onde são realizados implantes de carga imediata, já saindo com estética e função definidas no 

dia da cirurgia, diminuindo o tempo de recuperação. O pós operatório se torna muito melhor dessa forma.  

Temos como fazer estudos preliminares e bem definidos em relação a cada tipo de paciente, criando um 

plano de tratamento individualizado e personalizado, levando em conta os seus anseios, desejos e 

necessidades. Todo paciente deve ser ouvido e analisado exclusivamente.  

Tudo se inicia com um protocolo fotográfico, onde, com o auxílio de um programa de computador, 

montamos um design do sorriso, determinando qual seria o ideal pro paciente em questão! Esse design 

leva em conta características particulares, como altura dos olhos, personalidade, técnica conhecida como 

Visagismo. Harmoniza o sorriso com toda a face. 

Esse novo sorriso pode ser provado antes 

do início do tratamento, com o uso de 

resinas próprias para simulação, antes 

mesmo de iniciarmos o tratamento! Dessa 

forma o paciente já consegue se ver e já 

sonhar com seu sorriso ideal!  

Além de poder ser um coautor do projeto, 

já que ele poderá também dar sua opinião 

e ajustar os detalhes que o agradam mais.  

Passada a etapa do planejamento, é hora 

de iniciar o tratamento. O sorriso 

idealizado servirá como base para todas 

as outras necessidades de tratamento 

que houver, servindo como uma espécie 

de “gabarito” ou molde, que servirá como 

base para a instalação ideal dos 

implantes, ou realizações de facetas e 

restaurações estéticas.  

Dessa forma, conseguimos dar 

previsibilidade a todo o tratamento e a 

certeza de entregar o resultado proposto 

desde o início a nossos pacientes.  

Realizar e concluir esses projetos tem me ajudado a modificar vidas e deixar a felicidade mais perto do 

coração! 

Minha felicidade é ver todo mundo sorrir confiante.  

Atendimento na Praia da Costa  

Av. Hugo Musso n 330, shopping Cartier Plaza  

Tel: (27) 3071-0072  
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O COMPLEXO MUNDO DO VINHO III 

O ritual da degustação 

Após a escolha do rótulo, que vai acontecer de acordo com a preferência 
de cada um, alguns procedimentos básicos deverão ser observados. 
Levando-se em conta que a escolha caiu sobre um tinto e seco, passamos 
a descrever os passos para uma criteriosa degustação de vinho. 
O vinho deve ser levado à geladeira, por aproximadamente 45 minutos, e 
resfriado até atingir uma temperatura de 17 graus. Esta temperatura, 
porém, é questionável, há quem prefira temperaturas diferentes. Mas 
cuidado! Ao recebermos visitas em nossa casa, não podemos fazer valer 
nossas vontades. Nesse caso, prevalece o velho ditado: “lei não se discute, 
cumpre-se”. Obedeça às recomendações estampadas no rótulo e deite 

vinho aos convivas. 
O processo de abertura da garrafa também deve ser 
cercado de alguns cuidados. 
A parte em espiral do saca-rolha deve ser manuseada de 
modo a não causar a fragmentação da rolha, para 
resguardar o anfitrião de possíveis constrangimentos. É até 
prudente servir primeiramente sua taça. Assim, possíveis 
partículas da cortiça, não irão      parar no cálice de seu 
visitante. Além disso, outra regra estará sendo respeitada: 
a de provar o vinho, antes de servi-lo aos outros. 
Se o vinho tem vida, como dizem alguns apaixonados pela sua cultura, chegou a hora de justificar. Ao abrir a garrafa, 
é recomendado aguardar de 10 a 15 minutos, antes de servir a primeira taça, para que o vinho possa respirar e 

recompor sua oxigenação. Esse fenômeno acontece também ao balançar a 
taça em movimentos circulares, o que provoca uma deliciosa exalação de 
aromas. 
Daí pra frente os sentidos olfato e paladar fazem a festa. Ao sentir o aroma 
da bebida, o cérebro avisa que alguma coisa gostosa está próxima à boca, 
o que faz com que as papilas gustativas se agucem e, ao ingerir um pequeno 
gole, espalhando-o por toda a língua, o paladar é imediatamente 
identificado. A informação é devolvida ao cérebro que, por sua vez, fará seu 
juízo. 

Alguns exageros acontecem neste procedimento. É comum ver pessoas fazendo verdadeiros bochechos ao degustar 
um vinho. É claro que não faz sentido, uma vez que não existem glândulas identificadoras de sabores na região das 
bochechas. 
Outro detalhe de suma importância é que este ritual não deve se repetir ao longo da bebedeira. Não será nada 
elegante, um grupo de convivas fazendo trejeitos com a boca ou girando taças ao redor de uma mesa. 
Para fechar toda essa quase inútil exagerada comportação, recomendamos a mesma ritualística para todas as 
garrafas que forem abertas. 
 

LUIZCOMZ. 
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Menopausa: Como lidar? 

Ondas de calor, alterações no humor e sudorese 

intensa, esses são alguns sintomas do chamado 

Climatério – período em que ocorre uma queda 

fisiológica de hormônios na mulher. Muitos 

confundem com a Menopausa, mas esta é o nome da 

última menstruação. 

Geralmente, mulheres na faixa etária de 48 a 52 anos 

param de menstruar, mas um pouco antes elas 

começam a ter esses sinais do organismo. Mas, 

existem algumas formas de amenizar o climatério. 

Ter uma alimentação equilibrada e praticar exercícios 

físicos são importantes para a saúde feminina, 

principalmente neste momento. 

Algumas pacientes desenvolvem até um quadro de 

depressão, por conta dessa queda na produção dos 

hormônios. Outras, se queixam do aumento do fluxo 

menstrual, de falta de libido, secura vaginal, etc. 

Nestes casos podemos indicar a reposição hormonal. 

Outros sintomas frequentes da pré-menopausa são: 
- Dores de Cabeça; 
- Cansaço; 
- Palpitação; 
- Desânimos; 
- Perda da massa óssea (algumas ficam até mais 
suscetíveis às fraturas); 
- Dor na relação sexual; 
- Insônia. 

 
Mas, existem mulheres, que recebem o diagnóstico de Menopausa Precoce.  
É uma situação que está cada vez mais comum nos consultórios, pois além das alterações genéticas e 
hereditariedade, o estilo de vida (sedentarismo e má alimentação), sessões de quimioterapia/radioterapia, 
doenças autoimunes influenciam muito. 
A deficiência de estrogênio por um tempo maior do que o normal requer um cuidado maior. Inclusive, o 
risco de osteoporose, infarto, demência e envelhecimento precoce aumenta. 
Muitas mulheres só descobrem que estão com Menopausa Precoce quando tentam engravidar e não 
conseguem (em pacientes até 35 anos, o normal é esperar até um ano). São solicitados exames para 
verificar as taxas hormonais e com os resultados em mão, o médico consegue identificar qual o problema 
que está impedindo a gravidez. 
 
As que estão pretendendo ter filhos no futuro, a melhor indicação é o congelamento de óvulos.  
Como forma de tratamento, a paciente é submetida a reposição hormonal, para regularizar o ciclo 
menstrual. A visita ao ginecologista anualmente é muito importante para o acompanhamento da saúde 
feminina. 
 

Dr Anna Carolina Bimbato 
CRM 9345 
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HISTÓRIAS DA HUMANIDADE – III 

O nascimento da Filosofia 

Segundo Chauí (1995, p. 25), a Filosofia tem data e local de nascimento. Os historiadores 
afirmam que a Filosofia nasceu entre os séculos VII e VI a.C nas colônias gregas da Ásia 
menor, particularmente na região que formava a Jônia, na cidade de Mileto. O primeiro 
filósofo foi Tales de Mileto que viveu entre os anos de 623-545 a.C.  

Cinco fatores colaboraram decisivamente para que surgisse o pensamento racional na Grécia antiga – A 
Filosofia: 
 
1 - As viagens marítimas. Pelo fato da Grécia ser, em sua maioria, um agrupamento de ilhas e com solo 
pouco fértil, o impulso expansionista obrigou os comerciantes a desafiarem o que diziam as lendas, 
narrações fantasiosas e o discurso mítico da existência de monstros marinhos e serpentes voadoras, como 
contavam os poetas. Viajando de ilha em ilha, os gregos constatam que os fenômenos que acreditam 
como verdades em suas terras de origem, eram explicadas de forma diferente em outros locais que 
chegavam. Qual foi o resultado desta constatação obtida nas viagens? Os navegadores perceberam que 
havia interpretações variadas dos fenômenos que acreditavam ser a única verdade e começaram a 
raciocinar, buscando uma conclusão final, contendo todas as “verdades” pertencentes a outros povos. 
Este exercício racional contribuiu efetivamente para o nascimento da Filosofia.    
 
2 - A construção do calendário.  Esta invenção permitiu a medição do tempo segundo as estações do 
ano e da alternância entre dia e noite. Os gregos perceberam que, na mesma época que chovia em uma 
região, em outra fazia frio ou calor. O que acontecia com a natureza? Que fenômeno era este? 
Determinadas árvores produziam as mesmas frutas em tempos diferentes conforme a localização 
geográfica. Esta interrogação favoreceu a capacidade dos gregos de abstrair o tempo naturalmente, como 
fenômeno da natureza e não como uma manifestação dos deuses. Os gregos notaram que o cosmo dava 
condições diferenciadas em cada região. A Filosofia, ao nascer, era uma cosmologia. Mas, o que é 
cosmologia? “Cosmo” significa mundo ordenado e organizado. E a palavra e a “logia” vem da palavra 
logos e significa pensamento racional, discurso racional, conhecimento. Podemos dizer que a Filosofia, 
ao nascer, traz em si o conhecimento racional da ordem do mundo ou da natureza. 
 
3 - O uso da moeda. Usadas para trocas comerciais que, antes eram realizadas entre produtos 
(escambo), a invenção da moeda favoreceu o pensamento abstrato, já que o valor agregado aos produtos 
dependia de certa análise sobre a valoração do produto na compensação da moeda que fazia o 
pagamento. 
 
4 – O surgimento da vida urbana. A palavra “Urbe” vem do latim e significa Cidade. Estes termos se 
referem à cidade. Da mesma forma, a palavra Cidade em grego é “Pólis”:“Petró polis”, “Teresó polis” “Niló 
polis”, etc. A "invenção" da pólis ou da urbe foi uma consequência direta da "descoberta" da racionalidade 
pelos gregos. Na medida em que os indivíduos foram dominando a cidade, os deuses foram “saindo” do 
centro do poder, entrando em seu lugar as leis convencionadas pelos cidadãos. Além disso, a crescente 
complexidade da organização social trouxe em seu bojo uma série de conflitos interpessoais, para os 
quais a “lei dos deuses” já não apresentava solução. Surgiram, assim, as primeiras leis que visavam a 
regulamentação das relações na cidade, dando início do processo de substituição das leis divinas pelas 
leis humanas. A partir do momento da fundação da cidade (Polis), a condução das ações dos governantes 
passou a ser debatidas na Ágora (mercado, localizado no centro da cidade). O poder de mando, portanto, 
não se concentrava mais na força. Detinha o poder não quem tivesse armas, mas, quem possuísse o 
domínio da palavra. O grego inventou, assim, a sua própria cidade, em detrimento à “cidade dos deuses”. 
 
5 - O uso do alfabeto. A escrita fez com que os gregos se expressassem de forma mais clara, colaborando 
para que suas ideias fossem mais compreendidas e difundidas pelo mundo afora, espalhando seu conceito 
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de sabedoria às pessoas. Compêndios, livros, leis e tratados passaram a ser escritos e davam formas de 
interpretações variadas aos diversos povos da Hélade - povos do mundo grego antigo.  
E, quanto à etimologia, o que significa a palavra “Filosofia”? A palavra Filosofia é composta de dois termos. 
“Filo” que significa amor fraterno, amizade, respeito, e “Sofia”, que significa sabedoria, verdade, amor pelo 
saber. Como podemos definir o filósofo? O filósofo é aquele que ama a sabedoria, que tem amizade pelo 
saber, que almeja o conhecimento, que tem sede de conhecimento. 
Atribui-se ao filósofo grego Pitágoras de Samos 570-490 a. C a invenção da palavra Filosofia. Mas quem 
foi ele? Qual sua importância no cenário da Filosofia na Antiguidade? Pitágoras foi filósofo, matemático, 
astrônomo e músico grego pré-socrático, e passou boa parte de sua vida na antiga região 
da Magna Grécia (atual território italiano) onde fundou a sua escola filosófica. Tornou-se mais famoso por 
influenciar o Teorema que leva seu nome, Teorema de Pitágoras, que relaciona as medidas dos lados de 
um triângulo-retângulo, o quadrado da hipotenusa que é igual à soma dos quadrados dos catetos.  
Pitágoras, no exercício da Filosofia, teria afirmado que a “sabedoria plena e completa pertence aos 
deuses, mas que os homens podem quanto muito, desejá-la ou amá-la tornando-se filósofos, sendo amigo 
da sabedoria”. Para exemplificar com maior exatidão o exercício filosófico, Pitágoras estabelece três tipos 
de pessoas que compareciam aos Jogos Olímpicos, a festa mais importante da Grécia Antiga.  
 
1 - Pessoas que iam ao Estádio para comercializar durante os jogos e ali estavam apenas para servir os 
seus próprios interesses, sem preocupação com as disputas e os torneios. 
 
2 - Aqueles que iam aos estádios competir. Eram os atletas e artistas que participavam das disputas. 
Durante os jogos olímpicos na época, haviam também competições artísticas, danças, poesias, música, 
teatro. 
 
 3 – Aqueles que queriam contemplar os jogos e torneios, avaliar o desempenho dos atletas e julgar o 
valor das apresentações. Este terceiro tipo de pessoa, dizia Pitágoras, é como o filósofo. Ele queria dizer 
que o filósofo não é medido por interesses comerciais, não coloca o saber como propriedade sua, como 
uma coisa para ser comprada ou vendida no mercado. Também, o filósofo não é movido pelo desejo de 
competir. Não faz de suas ideias e de seus conhecimentos uma habilidade para vencer competições, não 
é um atleta intelectual, mas, um eterno amante do saber cada vez mais.  
O filósofo é movido pela vontade de observar, pelo ardente desejo de contemplar, pela ansiedade de julgar 
e avaliar situações, coisas e ações. O filósofo tem o gosto excessivo e urgente de saber a verdade. 
Mas como ficou a Filosofia na História da humanidade? 
Para os helenistas, a Filosofia era uma espécie de prática de vida para alcançar a plenitude e 
a felicidade. Para os medievais, a Filosofia estaria submetida à Teologia 
e a sabedoria infinita de Deus teria dado ao ser humano a possibilidade do 
conhecimento racional. 
Já os modernos se voltaram para a questão do Conhecimento e 
da Ciência, além da Política e da Ética, desenvolvendo um pensamento 
que resgatava características dos gregos, mas as aprimorava.   
Por fim, na contemporaneidade, a Filosofia abraçou problemas atuais, 
característicos de nossa época, para refletir 
sobre novos problemas e novos conceitos sobre eles. 
 

Antonino do Carmo Filho M.: M.:  
 
 

 
 
 
 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/periodo-helenistico-1.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/filosofia-medieval.htm
https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/filosofia-crista.htm
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Amizade  

Amizade (do latim amicus; amigo, que possivelmente se derivou de 
amore; amar, ainda que se diga também que a palavra provém do 
grego) é uma relação afetiva, a princípio, sem características 
romântico-sexuais, entre duas pessoas.  
Em sentido amplo, é um relacionamento humano que envolve o 
conhecimento mútuo e a afeição, além de lealdade ao ponto do 
altruísmo (beneficência, caridade, desinteresse, renuncia).  
Neste aspecto, pode-se dizer que uma relação entre pais e filhos, 
entre irmãos, demais familiares, cônjuges ou namorados, pode ser 
também uma relação de amizade, embora não necessariamente.  
A amizade pode ter como origem, um instinto de sobrevivência da espécie, com a necessidade de proteger 
e ser protegido por outros seres. Alguns amigos se denominam "melhores amigos".  
Os melhores amigos muitas vezes se conhecem mais que os próprios familiares e cônjuges, funcionando 
como um confidente. Para atingir esse grau de amizade, muita confiança e fidelidade são depositadas.  
Muitas vezes os interesses dos amigos são parecidos e demonstram um senso de cooperação. Mas 
também há pessoas que não necessariamente se interessam pelo mesmo tema, mas gostam de partilhar 
momentos juntos, pela companhia e amizade do outro, mesmo que a atividade não seja a de sua 
preferência. A amizade é uma das mais comuns relações interpessoais que a maioria dos seres humanos 
tem na vida. Em caso de perda da amizade, sugere-se a reconciliação e o perdão. Carl Rogers diz que a 
amizade "é a aceitação de cada um como realmente ele é".  
Popularmente, disse-se que "o cão é o melhor amigo do homem".  
O Dia do Amigo (também conhecido como "Dia da Amizade") é comemorado em 20 de julho.  
A amizade, tem sido considerada pela religião e cultura popular, como uma experiência humana de vital 
importância, inclusive tendo sido santificada por várias religiões. No Poema de Gilgamesh, se relata a 
amizade entre Gilgamesh e Enkidu. Os greco-romanos tinham, entre outros vários exemplos, a amizade 
entre Orestes e Pílades. Na Bíblia, cita-se no livro de 1 Samuel, a amizade entre Davi (que depois se 
tornaria rei em Israel) e Jonatas (filho do Rei Saul) . Os evangelhos canônicos falam a respeito de uma 
declaração de Jesus, "Nenhum amor pode ser maior que este, o de sacrificar a própria vida por seus 
amigos.". Salomão escreveu a sabedoria da Amizade em seus Provérbios: "Em todo o tempo ama o amigo, 
e na angustia se faz o irmão" .  
As relações de amizade são amplamente retratadas tanto na literatura como no cinema e na televisão. 
como exemplos, podemos citar: Dom Quixote e Sancho Pança, Sherlock Holmes e Watson, os Três 
Mosqueteiros, O gordo e o magro, Os três patetas, a série Friends, etc...  

A amizade comum costuma determinar, também através da sabedoria popular, aquilo que se deve esperar 
como sendo componente de uma amizade ideal. Embora muitas vezes na prática alguns ou muitos destes 
componentes não estejam presentes na relação de amizade, a título informativo, algumas destas 
afirmativas estarão sendo listadas abaixo:a tendência de desejar o melhor para o outro;  
simpatia e empatia;  
honestidade e lealdade;  
A amizade leva a um sentimento de altruísmo e lealdade, ao ponto de colocarmos 
os interesses do outro à frente de seu próprio interesse. Amizade resume-se em 
lealdade, confiança e amor, seja fraterno ou mais profundo;  

Faz parte da amizade não exacerbar os defeitos do outro e dividir os bons e maus momentos; 
Os amigos evitam ser sufocantes ao outro para que haja respeito nos direitos deste. Evitam 

também sufocá-los com exigências, para que não haja o risco de perdê-los; 
Os amigos se sentem atraídos pelos outros pela forma que eles são e não pelo que eles 

possuem. As verdadeiras amizades tudo suportam, tudo esperam, tudo creem e tudo perdoam 
pelo simples fato de existir entre eles o verdadeiro amor, também conhecido como amor storge = 

amor de amigos. 
 
Este texto é bom.não é de minha autoria , mas faço deste texto minhas palavras. 

Ir.: Erlei Ferrari 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jesus
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Como é uma regata de barcos a vela em alto mar, longe de tudo e de todos? 
 

Para mim é um prazer enorme falar sobre e pode difundir o 
esporte que amo, para tanto, neste introdutório recorro a alguns 
trechos de textos de outrora, a fim de ilustrar o meu texto e trazer 
o leitor a bordo para vivenciar de fato o que é velejar. 
Recorro, pois, a Sir Winston Churchill, em sua frase: 
-“’No esporte, na coragem e à vista do céu, todos os homens se 
encontram em termos de igualdade’ 
O segundo recorte, retirado da coluna Mickey Mouse de um jornal 
de Vitória de 1949, e a que mesmo 71 anos depois é capaz de 
retratar o esporte em sua essência e os valores que ele consegue 
transportar. 
-...“O esporte da vela prepara o homem para a dura vida do mar, 
ensina-o a conhecer os elementos e a dominá-los, enrija-lhe os 
músculos, é uma lição de paciência e pertinência, é uma escola 
de disciplina e cavalheirismo.” 
-...”Iatismo não é granfinismo nem desporte requintado. 
A aristocracia que o caracteriza é a que nasce dos sentimentos e 
da educação e não aquele que o sangue da e o ouro improvisa. 
O capixaba é por índole, um apaixonado por desportes do mar.” 
 
Deixemos, pois, de delongas e vamos ao relato da regata Vitória 
Três Ilhas: 

 
No último mês de outubro fora realizada a regata 
primeira regata Vitória 3 ilhas Vitória, com um 
percurso de 42 milhas náuticas, e vou contar para 
vocês como é uma regata de veleiros, tentando 
ser o mais didático possível, desta forma peço 
desculpas antecipadamente se em algum 
momento use termos náuticos ou palavras 
desconhecidas ao leitor. 
Uma regata de médio curso, de elevado grau de 
dificuldade, apenas para participação de veleiros 
de alto mar, embarcações com capacidade de 
navegar em segurança em mar aberto. 
Estavam alinhados na linha de partida em 
Camburi, pontualmente as 9:00 da manhã, ainda 
com uma brisa suave, 11 veleiros e cerca de 60 
tripulantes a bordo das naves, ansiosos para 
colocar os barcos em marcha a plenas velas 
enfunadas. 
O cenário proporcionado pelos barcos em movimento é de uma plasticidade e beleza indescritível, como 
diria Niezcthe só há realmente 3 coisas belas na vida, são elas um cavalo trotando, uma mulher bailando 
e um barco velejando 
A previsão do tempo apontava dia de sol, ventos quadrante nordeste com velocidade de 25 nós (cerca de 
45 km por hora) ao meio dia, e previsão de um mar picado com ondas curtas de 0,5 a 1 metro. 
Esta condição  representava condições duras de navegação para a segunda parte da regata,  uma vez 
que o trajeto de ida seria feito com vento a favor e “morro baixo com  a quinta engatada”, os barcos iriam 
deslizando a com velas abertas a favor do vento, o que confere uma velejada rápida e deliciosa, o barco 
vai literalmente surfando as ondas.  
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Mas na volta os vetores se tornam opostos (barco em direção contrária ao vento) e o vento na cara mostra 
a força da natureza. 
Navegar nestas condições exige uma tripulação entrosada, um equipamento revisado e muita cautela do 
comandante, é uma prova de resistência, prova disto que apenas 3 dos 11 barcos que largaram 
conseguiram completar a regata dentro do tempo limite, que era as 11 da noite. 
A preparação para uma prova desta natureza envolve inúmeros fatores que devem ser considerados, 
como: 

✓ treinamento 
✓ revisão do equipamento 
✓ hidratação 
✓ alimentação 
✓ segurança 
✓ estratégia 
✓ tática 

 
Para nós da tripulação do Phantom Of The Opera, foi uma prova de suma importância , uma vez que 
estamos nos preparando para participar do circuito Rio, no Rio de Janeiro na ocasião do feriado de finados, 
a regata volta as três ilhas seria uma oportunidade e tanto para maior entrosamento da tripulação, testar 
o equipamento, e a performance do barco. 
Nosso barco é um Scheaffer 31 pés, construído em 2008, veterano em regatas já tendo participado de 
regatas como Recife Noronha, Aratu Maragogi em Salvador, Semana de vela de Ilhabela, e semana 
internacional de vela de Búzios. 
O barco acabara de sair de uma reforma geral, e a regata serviu como prova de fogo para sua 
performance. 
A tripulação eclética foi formada por 6 velejadores: sendo eles 
um major do corpo de bombeiros, um arquiteto, um dentista, 
um contador, um empresário do setor de eventos e este 
empresário do ramo imobiliário que vos escreve. 
Nos preparamos para a regata com toda seriedade, e já 
vínhamos treinando sob condições intensas por muitas 
semanas, estando pois o nosso barco Phantom nos trinques. 
Largamos muito bem, seguidos de perto pelo Shark 2 sob o 
comando do campeão Rodrigo Stephan, e seguido logo atrás 
pelo Vitória Ventura do Comandante Fabiano Porto, velejador 
de nível internacional. 
O pega foi intenso no início, com o Shark tentando bloquear 
nosso vento, pois vinha logo atrás e posicionava sua vela 
balão, que é usada a favor do vento, para bloquear nosso 
vento e assim nos ultrapassar, apesar de estarmos mais 
velozes. 
Metro a metro fomos abrindo deles, galgando centímetro por 
centímetro numa descida de onda, numa rajada vento, 
atentos a todos os detalhes e de olho firma nas regulagens 
das velas para que tivéssemos um aproveitamento ótimo do 
equipamento. 
Desta forma passamos ao lardo da praia da costa até 
Itaparica colados com eles, quando começamos a abrir e 
escolher uma rota para as três ilhas mais para alto mar, onde 
encontraríamos uma corrente favorável pois a maré estava enchendo. 
Ao nos afastarmos do Shark, o Vitória Ventura cola nele, e agora é sua vez de sofrer o bloqueio do vento 
e o ataque do comandante Porto. 
Os demais barcos vinham bem atrás. 
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O vento foi aumentando e o barco surfando cada vez mais veloz, 
atingindo o pico de 13 nós ( 23 kh aproximadamente), que é uma 
velocidade impressionante em se tratando de estar no mar e em barco 
a vela, o veleiro fica igual a um cavalo selvagem e a condição é 
assustadora para quem nunca esteve a bordo numa condição destas. 
A equipe bem preparada que estava organizou um protocolo de 
hidratação e alimentação rigoroso, onde foram servidas água mineral 
a todos a cada 40 minutos, um sanduíche reforçado as 11 da manhã e 
um as 14 horas, uma vez que demoramos nada menos que 8 horas e 
meia para finalizar a regata.  
Forçamos o barco ao limite, e ao nos aproximarmos das três ilhas, a 
vela balão do Phantom explodiu, ficamos somente com a vela mestra, 
e neste exato momento, vendo nossa avaria a tripulação do Shark 
parte imediatamente um ataque a fim de nos ultrapassar.  
 

Vídeos da manobra:  https://www.youtube.com/watch?v=v83JjH28fZ4 

 
Numa manobra coordenada e sincronizada baixamos a vela avariada, 
e como já estávamos na hora de contornar a ilha, não valeria a pena 
içar o balão reserva, optamos por colocar já de imediato a vela que 
usaríamos para a volta, a vela que tem uso tanto para vento a favor 
como vento contra, a qual chamamos genoa, que trabalha em conjunto 
com a Mestra. 

O Shark com o balão em cima, estava andando um pouco mais rápido que o Phantom e assim inicia a 
ultrapassagem. 
Quando contornamos a ilha fizemos uma manobra mais arrojada, passando bem rente as pedras, e 
ultrapassamos o Shark, tal qual um carro de F1, ultrapassa outro pela parte de dentro da curva. 
A famosa ultrapassagem chamada de xadrez. 

Seguem vídeos 1 a aproximação: https://www.youtube.com/watch?v=GSVXFo4k6Gs 
Vídeo 2 a ultrapassagem xadrez https://www.youtube.com/watch?v=wyMRW9sWUpE 

 
A tripulação vibrou com a manobra, foi realmente um golpe de mestre. 
Restava agora o retorno, vento e mar na cara, muito vento mesmo e para 
piorar uma corrente contra que nos obrigava a navegar perto da costa, o 
que é muito perigoso. 
Um barco a vela não navega diretamente contra o vento, ele precisa fazer 
um zigue-zague para velejar contra o vento, ao contrário do vento em popa 
onde ele pode seguir um percurso em linha reta. 
Para chegarmos ao iate clube, teríamos que realizar dezenas de manobras 
para velejarmos em zigue-zague até a linha de chegada.  
O Phantom estava muito bem aparelhado, com regulagens muito bem 
acertadas, e a tripulação em pleno vigor físico. Todos a bordo executando 
suas funções com maestria, sem cometer erros, graças a rotina de 
treinamentos que antecedeu a competição. 
Voltamos num zigue-zague bem perto da costa, mantendo apenas a 
distância protocolar de segurança exigida pela Marinha do Brasil, e oito 
horas e meia depois da largada, quando o relógio marcava 17:30 h, o 
Phantom Of The Opera cruza a linha de chegada conquistando desta forma 
a vitória nesta regata. 
O Shark sofreu avarias na volta, já bem atrás do Phantom e teve que 
abandonar, sendo o segundo barco a cruzar a linha o Vitória Ventura, em 
torno de 19:30, seguido pelo Liva em terceiro com mais uma hora de 
diferença. 

https://www.youtube.com/watch?v=v83JjH28fZ4
https://www.youtube.com/watch?v=GSVXFo4k6Gs
https://www.youtube.com/watch?v=wyMRW9sWUpE
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Ainda um quarto barco cruzou a linha, as 2 da manhã de domingo, contudo fora do tempo regulamentar 
que se encerrou as 11 da noite. 
Dos barcos que largaram, 4 chegaram ao iate clube velejando, 6 de motor e um deles foi para Guarapari 
a favor do vento para aguardar um dia sem vento e retornar no motor. 
Mesmo a motor alguns barcos tiveram dificuldades em retornar, dada a enorme intensidade do vento e do 
mar contra. 
Dias 30, 31 , 1 e 2 de novembro o Phantom estará participando do circuito Rio, tradicional evento da vela 
nacional, o barco já está lá pronto para o campeonato, o levamos no fim de semana do feriado de 12 de 
outubro, numa viagem de 42 horas ininterruptas, em meio a dezenas de baleias navegando 24 horas por 
dia sem parar. 
Mas esta aventura fica para outra crônica! Avante Phantom!! 
Bons ventos a todos!! 
Ats  
Renato Simões Pimentel Avelar 
Renato Avelar nasceu em 1969, iniciou-se no mundo da vela em 1979, foi mais de dez vezes campeão 
estadual, é casado com a Flávia Avelar pai de Eduardo Avelar de 16 anos também velejador.  

Empresário do ramo imobiliário, proprietário 
da imobiliária Locamaxx Netimóveis. 
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O MUNDO VUCA 
 

Provavelmente você sabe bem o que é uma MUVUCA.  
 
Mas será que você saberia dizer o que significa expressão MUNDO 
VUCA.  
 
O termo MUNDO VUCA, não é exatamente uma novidade. Ele foi 
criado há mais de 20 anos, na década de 1990, pelo exército 
americano. Na época, ao final do período de guerra fria e com o fim 
da antiga União Soviética, estabeleceu-se uma perspectiva e um 
contexto novo de mundo cada vez mais caótico em um cenário pós-

guerra fria. Surgiu entre os analistas estratégicos a expressão em inglês chamada VUCA . Ela surge de 
um acrônimo, ou seja, uma sigla formada pelas primeiras letras das palavras em inglês: Volatility 
(volatilidade), Uncertainty (incerteza), Complexity (complexidade) e Ambiguity (ambiguidade).  
 
Apesar de originalmente ser utilizada para explicar novos contextos de guerra, a expressão foi 
rapidamente incorporada e expandida para o ambiente empresarial.  
 
Os quatro conceitos VUCA são usados para tentar descrever o que seria o mundo em que vivemos 
atualmente. É um ambiente repleto de mudanças rápidas e com diversas facetas. É um ambiente cheio 
de incertezas e surpresas. É um ambiente cada vez mais complexo. E finalmente é um ambiente com 
muita, mas muita ambiguidade.  
 
Então o Mundo VUCA representa exatamente as características do mundo que vivemos hoje, podendo 
ser interpretado como dificuldades para as organizações ou até mesmo como novas oportunidades, 
ressaltando assim os desafios que as empresas vão ter que enfrentar para manter-se competitivas e 
inovadoras. 
  
Como o Mundo VUCA impacta a sua vida?  
 
Para entender um pouco melhor como o mundo VUCA impacta sua vida, basta observar cada uma de 
suas características que compõem o acrônimo.  
A volatilidade surge da velocidade das mudanças no mundo empresarial.  
São inúmeros exemplos de empresas que surgiram e mudaram totalmente o mercado do qual fazem parte. 
Isso significa que é preciso que os negócios tenham um mindset ágil, de contornar estas mudanças e 
estarem preparados para elas. Nós também tivemos que nos adaptar e rever nossos conceitos e nossas 
práticas.  
 
Exemplos:  
 

✓ Como era a hotelaria antes do Airbnb?  
✓ Como eram os taxis antes do UBER?  
✓ Como era nossa comunicação e nossa vida antes da 

Internet?  
 
Já a incerteza surge da própria volatilidade.  
 
Se tudo muda o tempo todo, fica cada vez mais difícil prever os resultados futuros, mesmo quando existem 
muitos dados à disposição. Por mais que pareça certo, nunca se sabe as novas mudanças que podem 
surgir repentinamente. Daí vem um sentimento de frustração e de insegurança.  
A sensação incômoda e terrível de que nada que você faça será suficiente para trazer tranquilidade a sua 
vida.  
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Exemplo:  

✓ A pandemia da Covid em 2020.  
 
A próxima característica é a complexidade, que surge por 
conta da conectividade e interdependência de todos os 
fatores, criando uma teia de aranha extremamente complexa.  
Uma única ação, pode ter enormes consequências.  
O uso intensivo de tecnologia parece dificultar cada vez mais 
nossa vida ao invés de nos trazer paz e relaxamento.  
Você não consegue mais obter todas as informações em 
poucas fontes. Com o aumento da automação e digitalização 
intensiva dos processos, você não tem mais nem noção de 
como funcionam as coisas. As coisas não podem mais ser 

consertadas, mas precisam ser rapidamente consumidas e descartadas.  
Vem por aí o carro autônomo, o avião sem piloto, etc...  
 
Por fim, a ambiguidade significa que é difícil se planejar, por conta de uma falta de clareza e uma relação 
direta entre certas características.  
Nada é completamente bom ou completamente ruim.  
As alternativas se confundem e o discurso muda a cada momento.  
Há um incentivo a respostas rápidas, fáceis e ERRADAS para questões complexas e importantes. Além 
disso, caem os dogmas e as certezas não são mais tão sólidas como antes.  
 
Como exemplos da velocidade e do imenso volume de informações que circulam atualmente no Mundo 
VUCA, podemos citar:  
 

✓ Só no Google, a humanidade faz cerca de 40.000 consultas por segundo, o que significa 3,5 bilhões 
de buscas por dia e 1,2 trilhão por ano.  

✓ Usuários do Facebook enviam uma média de 31,25 milhões de mensagens e assistem a 2,77 
milhões de vídeos por minuto a cada dia.  

✓ Mais de 300 horas de vídeo são enviadas nos canais do Youtube por minuto.  
✓ Só em 2015, estima-se cerca de 1 trilhão de fotografias foram tiradas, entre as quais bilhões foram 

compartilhadas online.  
✓ Até o final de 2020, pelo menos um terço de todas as informações divulgadas no mundo passarão 

pela nuvem, rede de servidores conectados pela internet.  
 

➢ Ou seja,  
o mercados mudam.  
o Tecnologias mudam.  
o Clientes mudam.  
o Ecossistemas mudam.  
o E todos mudam rapidamente.  
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Como uma empresa pode se preparar para operar no mundo VUCA?  
 
Mesmo se você não soubesse o que é exatamente o mundo VUCA, certamente já se deparou e/ou já foi 
impactado com estas características no dia a dia da sua empresa ou até da sua vida particular. Portanto, 
uma pergunta que a maior parte das empresas se veem obrigadas a responder é como se preparar para 
este novo mundo?  
 
Como o mundo apresenta estas características, é preciso que a sua empresa o que você mesmo como 
pessoa, apresente outras, de modo a saber como lidar com elas.  
Por exemplo, se o mundo é volátil e incerto, significa que está sempre passando por mudanças. Logo, 
isso demanda que a empresa e que você seja ágil e flexível. É preciso que as empresas e as pessoas 
possam se adaptar mais rapidamente às mudanças, sendo mais flexíveis quanto ao seu trabalho e suas 
condições de sobrevivência e realização profissional.  
Outra característica fundamental é ser multidisciplinar. Se o cenário é complexo, ter uma equipe com 
diversos olhares sobre um mesmo assunto, com perspectivas e conhecimentos diferentes, é essencial 
para navegar por ele. Conhecer um pouco de muitas coisas talvez seja muito melhor do que conhecer 
muito de pouca coisa.....  
 
O mundo VUCA é parte da nossa realidade. Sabendo ou não o que significa, você faz parte dele. Por isso, 
a melhor forma de se preparar para isso é conhecer tudo sobre ele. 
E saber cultivar a principal competência desejada atualmente: 
Adaptabilidade.  
 
E se você não tem ainda essa competência para se adaptar a esse 
cenário volátil, incerto, completo e ambíguo que caracteriza o 
nosso MUNDO VUCA, só resta você rezar e pedir para parar o 
mundo que você quer sair dessa MUVUCA.  
 

Boa sorte a todos nós.  
 

Irmão José Mário Barbosa Reis, 20/10/2020  
Fonte: Pesquisa em artigos e sites na Internet / Posição pessoal. 
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PARABÉNS AOS NOVOS MESTRES MAÇONS 
 
SALMO 133 
 
“OH! COMO É BOM E AGRADÁVEL VIVEREM UNIDOS OS IRMÃOS! 
É COMO O ÓLEO PRECIOSO SOBRE A CABEÇA, A QUAL DESCE PARA A BARBA, A BARBA DE ARÃO 
E DESCE PARA A GOLA DE SUAS VESTES. 
É COMO O ORVALHO DO HERMON, QUE DESCE SOBRE OS MONTES DE SIÃO. 
ALÍ ORDENA O SENHOR A SUA BENÇÃO E A VIDA PARA SEMPRE.” 
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Memento mori 
''A população, como árbitro supremo da atividade política, será obrigada a demarcar um rio 

Rubicão cuja ilegal transposição por um governante piromaníaco será rigorosamente punida pela 

sociedade'' 

OTÁVIO SANTANA DO RÊGO BARROS 
Correio Braziliense 
27/10/2020 

 

 

Legiões acampadas. Entusiasmo nas centúrias 

extasiadas pela vitória. Estandartes tomados aos 

inimigos são alçados ao vento, troféus das 

épicas conquistas. O general romano atravessa 

o lendário rio Rubicão. Aproxima-se calmamente 

das portas da Cidade Eterna.  

 

(crédito: Editoria de arte) 

 

Vai ao encontro dos aplausos da plebe rude e ignara, e do reconhecimento dos nobres no Senado. Faz-

se acompanhar apenas de uma pequena guarda e de escravos cuja missão é sussurrar incessantemente 

aos seus ouvidos vitoriosos: “Memento Mori!” — lembra-te que és mortal! 

O escravo que se coloca ao lado do galardoado chefe, o faz recordar-se de sua natureza humana. A 

ovação de autoridades, de gente crédula e de muitos aduladores, poderá toldar-lhe o senso de realidade. 

Infelizmente, nos deparamos hoje com posturas que ofendem àqueles costumes romanos. Os líderes 

atuais, após alcançarem suas vitórias nos coliseus eleitorais, são tragados pelos comentários babosos 

dos que o cercam ou pelas demonstrações alucinadas de seguidores de ocasião. 

É doloroso perceber que os projetos apresentados nas campanhas eleitorais, com vistas a convencer-
nos a depositar nosso voto nas urnas eletrônicas, são meras peças publicitárias, talhadas para aquele 
momento. Valem tanto quanto uma nota de sete reais. 

Tão logo o mandato se inicia, aqueles planos são paulatinamente esquecidos diante das dificuldades 
políticas por implementá-los ou mesmo por outros mesquinhos interesses. Os assessores leais — 
escravos modernos — que sussurram os conselhos de humildade e bom senso aos eleitos chegam a 
ficar roucos. 

Alguns deixam de ser respeitados. Outros, abandonados ao longo do caminho, feridos pelas intrigas 
palacianas. O restante, por sobrevivência, assume uma confortável mudez. São esses, seguidores 
subservientes que não praticam, por interesses pessoais, a discordância leal. 

Entendam a discordância leal, um conceito vigente em forças armadas profissionais, como a ação verbal 
bem pensada e bem-intencionada, às vezes contrária aos pensamentos em voga, para ajudar um líder a 
cumprir sua missão com sucesso. 
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A autoridade muito rapidamente incorpora a crença de ter sido alçada ao olimpo por decisão divina, 
razão pela qual não precisa e não quer escutar as vaias. Não aceita ser contradita. Basta-se a si 
mesmo. Sua audição seletiva acolhe apenas as palmas. A soberba lhe cai como veste. Vê-se sempre 
como o vencedor na batalha de Zama, nunca como o derrotado na batalha de Canas. 

Infelizmente, o poder inebria, corrompe e destrói! E se não há mais escravos discordantes leais a 
cochichar: “Lembra-te que és mortal”, a estabilidade política do império está sob risco. 

As demais instituições dessa república — parte da tríade do poder — precisarão, então, blindar-se 
contra os atos indecorosos, desalinhados dos interesses da sociedade, que advirão como decisões do 
“imperador imortal”. Deverão ser firmes, não recuar diante de pressões. A imprensa, sempre ela, deverá 
fortalecer-se na ética para o cumprimento de seu papel de informar, esclarecendo à população os 
pontos de fragilidade e os de potencialidade nos atos do César. 

A população, como árbitro supremo da atividade política, será obrigada a demarcar um rio Rubicão cuja 
ilegal transposição por um governante piromaníaco será rigorosamente punida pela sociedade. Por fim, 
assumindo o papel de escravo romano, ela deverá sussurrar aos ouvidos dos políticos que lhes 
mereceram seu voto: — “Lembra-te da próxima eleição!” 

Paz e bem! 

* General de Divisão do Exército Brasileiro. Doutor em ciências militares, foi o porta-voz da 

Presidência da República, nomeado pelo governo Jair Bolsonaro  
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NOVOS COMPANHEIROS MAÇONS – AGORA É SUA HORA 
 

Doutrinariamente, o grau de Companheiro é o mais legítimo grau maçônico, por mostrar o obreiro já 

totalmente formado e aperfeiçoado, profissionalmente.  

Historicamente, é o grau mais importante da Franco-Maçonaria, pois sempre representou o ápice da 

escalada profissional, nas confrarias de artesãos ligados à 

arte de construir, as quais floresceram na Idade Média e 

viriam a ser conhecidas, nos tempos mais recentes, sob o 

rótulo de "Maçonaria Operativa", ou "Maçonaria de Ofício". 

Na realidade, não pode ser considerado um maçom 

completo aquele que não conhecer, profundamente, o 

grau de Companheiro.  
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O MAÇOM E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA 
 

O conceito de Maçom, bem como o de cidadania, na minha 
opinião, estão intimamente ligados à Educação. 
A Educação pode ser conceituada como um processo de 
desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser 
humano, visando a sua melhor integração, seja individual, 
coletiva ou socialmente. 
Em conceito mais formal, a Educação nada mais é que 
um (conjunto de normas e métodos pedagógicos aplicados ao 
desenvolvimento geral do corpo e do nosso espírito. 
Neste sentido, a educação como aspecto da cidadania pode ser 

compreendida, levando-se em conta três palavras: PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE. 
▪ Promoção: é aqui que devem ser formulados os projetos para os vários seguimentos da vida social 

e maçônica; além disto, é aonde se transformam as normas maçônicas escritas, em práticas usuais. 
▪ Defesa: consiste em garantir a efetiva observância das normas legais, responsabilizando aqueles 

que as transgredirem. 
▪ Controle: trata-se da fase de acompanhamento, da avaliação e da cobrança para que se efetivem 

a prática da cidadania, quer dizer, é a fase na qual se pode ou deve sair da contemplação para a 
ação, sem extrapolar, entretanto, os limites legais. 

Com quanto, a Cidadania pode ser entendida como um processo histórico-social que tem como objetivo 
dotar as pessoas de certas condições básicas de consciência e de organização, com o fito de transformá-
las em sujeitos condutores do seu próprio destino. Ou seja, é o conjunto de direitos e deveres de um 
indivíduo em relação à sociedade em que vive, levando-se em consideração os valores que a determinam, 
ou a caracterizam. 
Embora o exercício da cidadania seja positivado pela prática dos direitos e deveres comuns a todos os 
membros de uma determinada sociedade, ainda hoje é comum resumi-lo ao “direito-dever” de votar e ser 
votado, desconsiderando-se, com isto, os avanços e aperfeiçoamentos de proteção aos Direitos Humanos. 
Contudo, o “direito-dever” de votar e ser votado, por si só, não garante o exercício da cidadania, uma vez 
que representa apenas uma parcela mínima desse exercício, ou seja, garante somente uma “cidadania 
relativa”. 
Na nossa opinião, este é o principal desafio a ser enfrentado por nós, maçons, uma vez que para a 
maçonaria, a cidadania se configura pelo seu exercício pleno e constante. 
O exercício da cidadania passa, necessariamente por três fases, a saber: Normativo, Sociológico e 
Filosófico. 

▪ Normativo: trata-se da observância das normas maçônicas vigentes, como por exemplo, a 
Constituição, o Regulamento Geral da Federação, Rituais etc. 

▪ Sociológico: trata-se dos costumes, não os costumes negativos, improdutivo, mas aqueles 
costumes saudáveis, traduzidos como regras de boa convivência social. Geralmente, esses 
costumes devem estar de acordo com a moral e a ética. 

▪ Filosófico: é o que podemos chamar de justiça, ou seja, esta fase aponta para o que deve ser e 
não, necessariamente, para o que é. Ela deve representar a busca por um ideal de perfeição. 

Desta forma, vale ressaltar que compete a nós, maçons, o dever constante de exercitar a cidadania, pondo 
em prática os compromissos que assumimos desde a nossa iniciação na Ordem, tais como: 

▪ Deveres para consigo mesmo, que consistem na obrigação de administrar a sua vida de acordo 
com os princípios da moral e da razão; 

▪ Deveres com a família, que consiste na plena conscientização de que sendo a família a célula 
mater da sociedade, todo amor e carinho devem ser dispensados para a manutenção dessa 
instituição sagrada; 

▪ Deveres para com o próximo, que significa servir os nossos semelhantes com consideração, 
bondade e respeito, ser solidário e exemplo das grandes virtudes; 



 
 

Edição: Outubro/2020 

ONLINE 66/016 

▪ Deveres com a Pátria, que consiste em ser um cidadão honrado, respeitar às leis, às autoridades 
constituídas, tudo concorrendo para o seu engrandecimento; 

▪ Deveres para com a humanidade, que significa trabalhar incessantemente pela felicidade do ser 
humano e ser um elo de paz para todos os habitantes do planeta, pois, somos todos filhos de Deus; 
e 

▪ Deveres para com Deus, que consiste em “Amar a Deus sobre todas as coisas” e “ao próximo 
como a nós mesmos”, conforme reza a Bíblia Sagrada. 

Assim, podemos refletir sobre alguns aspectos da (cidadania cuja compreensão poderá ajudar-nos na 
nossa evolução maçônica. São eles: 

▪ Aspecto económico: aqui a pobreza espiritual pode estar presente, se não ficarmos atentos, e nos 
desvirtuarmos do verdadeiro sentido de ser Maçom. 

▪ Aspecto político-participativo: significa que somente os interessados se fazem cidadãos; só é 
possível alcançar a cidadania se houver interesse em conquistá-la, uma vez que cidadania não se 
ganha, mas conquista-se; da mesma forma que, para ser um Maçom de verdade, não basta ter 
sido iniciado, é preciso muito mais. 

▪ Aspecto popular: geralmente este aspecto não leva em conta o carácter incondicional do Direito 
suportado pela justiça social, mas, sim, no senso comum. 

A reflexão sobre estes aspectos leva-nos a acreditar que o conhecimento maçónico, assim como a 
cidadania, não são eventos naturais, não caem do céu. É preciso conquistá-los. Conquistar a ambos passa 
pela vontade pessoal de cada um de nós, ou seja, se queremos ou não alcançar a plenitude da cidadania, 
bem como do conhecimento maçónico. 
Nesta perspectiva, o Maçom e o exercício da cidadania encontram na Educação um elo. Uma vez que, a 
Educação, como já definimos, promove o desenvolvimento das capacidades física, intelectual e moral do 
ser humano, integrando-o na sua sociedade. Desta maneira, equivale dizer que essa Educação seria, para 
o Maçom, o alcance da cidadania e do seu exercício, bem como do próprio conhecimento maçónico. 
Portanto, devemos ser proativos. Tomar a iniciativa e pôr em prática essa cidadania, pois, só assim 
poderemos conseguir o que realmente desejamos, e isto serve para tudo na nossa vida. Todos nós temos 
o direito e o dever de a pôr em prática, já que essa prática nos é inerente enquanto maçons. 
Muita das vezes o conhecimento maçónico e a possibilidade do exercício da cidadania estão aí, bem 
próximos de nós. Às vezes não percebemos, outras, não damos a mínima. Com isto, não alcançamos a 
cidadania e muito menos a evolução maçônica, uma vez que sem conhecimento e sem sensibilidade não 
iremos muito longe. 
Não podemos esquecer que nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos aqui entre os terráqueos. 
Desta forma, todo e qualquer problema aqui ocorrido, em qualquer (lugar ou região, pertence também a 
todos nós; temos corresponsabilidade coletiva de garantir um futuro positivo e próspero para toda a 
humanidade, a começar pelos mais próximos, nossa família, e os mais necessitados. 
Em resumo, a Educação para o exercício da cidadania entra nesse processo, porque ela deve estar em 
todo lugar e em todo momento, ou em qualquer circunstância da vida humana, principalmente, para a vida 
maçônica. A Educação, neste sentido, é o instrumento mais valioso e poderoso para a conquista da 
cidadania plena e o alcance da evolução maçônica. 
Finalmente, com isto, convidamos a todos os Irmãos ao exercício diário da cidadania. 
 
 

Aildo Carolino 
https://www.freemason.pt/o-macom-e-o-exercicio-da-cidadania-2/ 
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