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Coluna do Venerável Mestre  

José de Oliveira Camillo 

O SIGILO MAÇÔNICO 
 
 

A Maçonaria é uma 

Instituição universal, reservada, parcialmente secreta, de 

princípios iniciático-filosóficos. 

Segue uma simbologia e uma ritualística que envolvem 

juramentos sigilosos. Apesar de possuir regulamentos 

conhecidos, não significa, como defendem alguns setores, que 

seja uma sociedade “discreta”. 

 O Simbolismo e seus significados são ocultos para o mundo 

profano, e até mesmo para muitos, e porque não dizer, para a maioria dos Maçons.  

Seguindo essa ordem de raciocínio, podemos classificar a Maçonaria como uma sociedade Secreta, muito 

embora se possa encontrar bibliografia maçônica em qualquer livraria ou sebo. 

Para uma melhor compreensão do tema, é importante ver o que dizem nossas Leis básicas, que são os 

Landmarks e a Constituição de Anderson. 

O 23º Landmark, da compilação de Mackey, 

refere-se ao sigilo dos mistérios e práticas 

maçônicas. Este Landmark prescreve a 

conservação secreta dos conhecimentos havidos 

pela Iniciação assim como os métodos de 

trabalho, as Lendas e Tradições, que somente 

poderão ser comunicadas a outros irmãos. 

Nicola Aslan, em sua conhecida obra Landmarks 

e Outros Problemas Maçônicos, assim comenta 

este Landmark: “Não é certo que a Maçonaria 

seja uma sociedade secreta, pois entende-se por 
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sociedade secreta aquela cuja existência é ignorada e cujos 

membros são desconhecidos. Mas é um Landmark que os 

segredos da Maçonaria não se devem divulgar.”Seguindo 

esse raciocínio, não poderiam existir sociedades secretas 

conhecidas, pois suas existências seriam desconhecidas, 

assim como seus membros. 

Ainda segundo Nicola Aslan, apenas alguns Landmarks 

podem realmente ser considerados com tal, e entre eles 

está o trabalho secreto das Lojas e a proibição de 

divulgação dos Segredos da Maçonaria, o que, por si só 

empresta à Maçonaria seu caráter secreto.  

A Primeira Edição do Livro das Constituições, na parte 

concernente às regras de conduta que devem ser 

observadas diante daqueles que não são Maçons, 

recomenda que “os Maçons devem ser circunspectos em 

suas palavras e obras, a fim de que os profanos, ainda os 

mais observadores, não possam descobrir o que não seja oportuno que aprendam.”  

Por seu turno, a Declaração de Princípios das Grandes Lojas Brasileiras, em seu art. 6º, aliena ‘a’, exige 

e considera essencial e indispensável o sigilo absoluto. 

Também os Regulamentos Gerais da Ordem consideram infrações maçônicas graves revelar segredos 

da Ordem (sinais, toques e palavras), a quem estiver impedido de recebê-los, bem como violar juramento 

prestado, traindo os princípios, dogmas e credos da Ordem. 

Segundo esses mesmos Regulamentos, comete infração no grau de violação de juramento, quem revela, 

sem autorização, rituais, cerimônias e outros mistérios, protegidos pelo segredo maçônico, ou revela fato 

ou assunto tratado em Loja, não gravado em Balaústre, ou discute 

publicamente, no mundo profano, as deliberações da Loja ou atos 

passados no interior do Templo.  

A pena para essas infrações pode ser até a exclusão da Ordem, tal 

a gravidade atribuída à quebra do Sigilo Maçônico. Essas regras 

são comuns a várias Obediências, em sua essência. 

Como se nota, existem inúmeras razões para se classificar a 

Maçonaria como Sociedade Secreta.  
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A existência de um método de reconhecimento de seus 

membros além de vários ensinamentos que só se 

comunicam aos que passaram por um ritual de iniciação 

- indispensáveis para que se reconheça um Irmão como 

Maçom -, atestam esta afirmativa.  

Esta índole secreta é inerente à Maçonaria desde a sua 

fundação e está assegurada em seus antigos Landmarks.  

Se a despojarmos desse caráter secreto, por certo 

deixaria de ser Maçonaria para ser mais uma entidade ou 

instituição filantrópica e humanista, mas não Maçonaria, 

pois lhe faltaria um elemento caracterizador essencial: o 

sigilo.  

Todavia, nem tudo na Maçonaria é segredo, uma vez que seus propósitos e finalidades são de domínio 

público e os Maçons podem exibir sua condição publicamente como tal. 

Logo, há coisas que se pode revelar a profanos e outras que não se pode revelar. Nem tudo é mistério. 

Mas isso, não basta para caracterizar a Maçonaria como uma sociedade discreta, pois sua razão de existir, 

ou seja, seus ensinamentos, são sigilosos e secretos, transmissíveis apenas aos seus iniciados. 

É importante referir que a palavra iniciação vem do Latim initiatio, de initiare, e designava, entre os 

romanos, a admissão nos mistérios de seus ritos secretos e sagrados.  

Durante a Antiguidade havia duas espécies de Iniciação, denominadas de pequenos e grandes Mistérios. 

A primeira se referia a uma compilação das ciências 

ditas elementares e de princípios gerais do Ocultismo. 

A segunda, a Iniciação dos Grandes Mistérios, 

abrangia a metafísica das ciências, assim como a 

prática da Arte Sagrada, ou seja, todo o conjunto das 

ciências denominadas ocultas.  

No Ritual de Iniciação é dito ao profano, pelo Ven.’. 

Mestre, que toda associação tem leis particulares e 

todo associado deveres a cumprir. Então o Ven.’. 

determina ao Ir.’. Orad.’. que exponha ao profano a 

natureza desses deveres.  
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Diz então o Ir.’. Orad.’.: “O primeiro de vossos deveres é o 

mais absoluto silêncio acerca de tudo quanto ouvirdes e 

descobrirdes entre nós, bem como de tudo quanto, para o 

futuro, chegardes a ouvir, ver e saber.” 

Esse primeiro dever é exageradamente rigoroso, todavia, 

a fórmula do juramento que é revelada ao candidato é um 

pouco mais flexível: “Juro guardar o mais profundo silêncio 

sobre todas as provas a que for exposta minha coragem”. 

Vemos que aí o sigilo refere-se às provas, à prática 

maçônica, e não a tudo o que vier a ver, ouvir e saber. 

No Juramento, propriamente dito, o candidato se 

compromete a nunca revelar os mistérios da Maçonaria 

que lhe serão confiados, senão em Loja regularmente constituída, nunca os escrever, gravar, traçar, 

imprimir, ou empregar outros meios, pelos quais possa divulgá-los.  

E o juramento, por comprometer de forma definitiva aquele que o presta, empresta à Maçonaria seu caráter 

secreto e sigiloso, sob pena de se cometer perjúrio. 

Somente após o candidato prestar o juramento de segredo é que são comunicados os segredos do Grau 

de Apr.’. M.’., ou seja, os sinais, os toques e as palavras que permitem aos Maçons o reconhecimento 

entre si. 

Não obstante os juramentos iniciáticos, Jules Boucher, autor de importantes obras sobre as ciências 

secretas, defende a opinião de que os segredos maçônicos devem ser compartilhados com os profanos, 

pois dessa forma, segundo o citado autor, a 

Maçonaria passará a ser encarada em sua 

verdadeira essência.  

Parece que tal posicionamento na verdade 

desvirtua a verdadeira essência maçônica, 

até porque, correríamos o sério risco de 

reconhecer um profano como Irmão, já que 

nossos mistérios e segredos iniciáticos 

estariam ao alcance de qualquer um, tenha 

ele boas ou más intenções, em relação ao 

seu uso. As consequências daí resultantes 

são imprevisíveis. 
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Acreditamos que o fato de a Maçonaria ter dois 

aspectos distintos: o Exotérico e o Esotérico, faz 

com que as discussões sobre o Sigilo Maçônico 

não obtenham uma unanimidade, ou pelo menos, 

uma orientação única. 

O aspecto exotérico (jurídico) lhe assegura a 

qualidade de sociedade civil e trata dos meios de 

organização da Instituição, seus regulamentos e 

princípios, que são públicos e de conhecimento 

geral. Essa característica faz com que certos 

setores considerem ser nossa Instituição apenas 

discreta. 

Mas a característica mais importante da Maçonaria 

é o seu aspecto esotérico, que lhe confere seu 

perfil de associação moral e espiritual, o que vem a ser a verdadeira razão de ser da Instituição Maçônica.  

Aí estão incluídos seus Ritos, Liturgia, bem como o ensino simbólico e filosófico, que devem, por força do 

Juramento Iniciático, serem cobertos das indiscrições profanas. 

 

Pesquisa feita no trabalho apresentado pelo Irmão Arthur Aveline. 
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COMO ME RECOLOCAR NO MERCADO DE TRABALHO? 

Vamos para o segundo artigo da nossa série sobre Educação, Carreira 

e Indivíduo? No anterior, vimos sobre Emprego e Carreira. Definimos 

Trabalho e dicas valiosas para a construção de um plano de Carreira. 

Gostaram? Colocaram em prática? 

Vimos como planejar para a carreira, que é um projeto de vida, divididos 

em objetivos a serem alcançados a médio e longo prazo. Mas, você pode 

estar perguntando: Perdi meu emprego durante a pandemia. Minha necessidade é urgente. Não consigo 

oportunidade na área que atuei por anos. O que devo fazer? 

Temos passado por uma CRISE no mercado de trabalho há alguns anos. O número de desempregados 

vem aumentando assustadoramente. Filas e filas de pessoas em busca de novas oportunidades em 

agências de emprego ou empresas que anunciam vagas. 

A pandemia trouxe uma lente de aumento para esta situação. Muitas empresas fechando, relações de 

trabalho mudando, rotinas quebradas, busca por auxílios e muitos foram literalmente morar na rua. 

Antes de vermos dicas importantes para a recolocação no mercado de trabalho, convido para uma reflexão 

sobre o que pensamos, sobre o uso de palavras que enviam mensagens limitadoras para nosso cérebro. 

Sem romantizar a realidade que se apresenta para nós, vamos trabalhar a nossa mente? Ela determina, 

sim, a nossa realidade. Pois, nossos pensamentos mudam nossas atitudes. 

A primeira coisa que faremos: TROCAR A PALAVRA “CRISE” POR “OPORTUNIDADE”. O mercado de 

trabalho está em CRISE, mas, trabalharemos nosso olhar para vermos OPORTUNIDADE em meio a tudo 

isso. OPORTUNIDADE AO NOSSO REDOR. OPORTUNIDADE DENTRO DE NÓS. 

Pegue papel e caneta e vamos ao nosso primeiro exercício: Descobrir e reconhecer habilidades (aptidões, 

facilidade em fazer algo) e competências (resultado do conhecimento, habilidades e atitudes). Veremos 

que a base de tudo é o autoconhecimento. Ele nos dará a autoconfiança necessária para acordarmos 

todos os dias e irmos à luta! 

Na internet encontramos diversos programas que nos possibilitam descobrir e reconhecer nossas 

habilidades e competências. Mas, aqui vão algumas perguntas importantes para o início deste 

autoconhecimento: 

• Você está no ambiente de trabalho: o que você mais gosta de fazer durante seu expediente? 

(Desenvolve melhor as atividades de forma isolada ou no meio de muitas pessoas? Gosta de 

trabalhar com papéis, seguir planilhas e roteiros ou gosta mais da liberdade e agilidade?) 
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• Quais são seus pontos fortes? (Gosta de ouvir as pessoas e dar conselhos? Tem uma visão 

sistêmica das coisas?) 

• O que você gosta de fazer para se divertir? (DICA DE OURO: O SEU PASSATEMPO PODE 

ESCONDER SEU TALENTO. O SEU TALENTO PODE SE TORNAR O NEGÓCIO DA SUA VIDA!) 

• Você busca fazer coisas diferentes? (ao se permitir experimentar, damos oportunidade ao nosso 

cérebro de encontrar nossas habilidades) 

• Você reconhece pequenos sucessos? (FIQUE ATENTO AOS ELOGIOS!) 

Estes questionamentos podem ser o início do nosso processo, levando-nos a perceber o que fazemos 

de forma natural. Pronto. Começamos uma longa viagem para dentro de nós!!! 

Vamos especificar um pouco mais as coisas por aqui: habilidades e competências profissionais. Você 

já ouviu falar em soft skills? Objetivamente, são características comportamentais (habilidades 

comportamentais, mentais, emocionais e sociais), de modo subjetivo, que influenciam a rotina de 

trabalho. Está diretamente ligada à Inteligência Emocional. 

Com certeza, há soft skills específicas para cargos específicos. Mas, há aquelas que são comuns a 

todos os profissionais: Boa comunicação, colaboração, relacionamento interpessoal, equilíbrio 

emocional, flexibilidade/adaptabilidade. Podemos aperfeiçoar nossa soft skills? SIM!!! Algumas dicas: 

• Reconheça e estimule os potenciais 

• Busque o autoconhecimento 

• Procure feedback 

Tenhamos uma coisa em mente, e isso ajuda muito na nossa autoconfiança: ATUALMENTE AS 

EMPRESAS TÊM BUSCADO MUITO MAIS PESSOAS QUE DESENVOLVEM SUAS HABILIDADES 

EMOCIONAIS (SOFT SKILLS) DO QUE AS HABILIDADES TÉCNICAS. 

Iniciado este processo, vamos para o segundo passo: Buscar a recolocação no mercado de trabalho: 

• Estipule um cronograma para procurar a sua recolocação profissional. 

• Invista no seu Networking. 

• Analise o mercado e suas novas demandas. 

• Busque especializações. 

• Elabore um currículo mais assertivo, especificando suas habilidades, competências, objetivo 

profissional e experiências que possam atender ao cargo a que você se candidatou. Muitos se 

limitam a pensar que, porque fizeram a mesma atividade durante anos, só conseguirão 

oportunidades na mesma área. E quando ela não aparece vem o desespero, a tristeza, o desânimo. 
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LEMBRE-SE QUE HÁ COMPETÊNCIAS ESPERADAS PARA TODAS AS ÁREAS 

PROFISSIONAIS. 

• Cadastre-se em plataformas de emprego. 

• Considere vagas temporárias. Você poderá adquirir experiência numa 

nova área. 

• Prepare-se para novas formas de processo seletivo.  

Gostou das dicas? Vamos colocá-las em prática? Como diz Débora Seefelder 

(@deboraseefelder) “O QUE GERA RESULTADO É O MOVIMENTO”! 

Até a próxima!!! 

Acácia do Carmo Cardoso 

Professora, Psicopedagoga e Orientadora de Carreira 

@acaciacarmo_cardoso  

acarmocardoso@gmail.com 
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Ser cristão no mundo de hoje 
 

A sociedade atual necessita de uma renovação dos conteúdos da fé. Uma evangelização que, além de oferecer sólida 

fundamentação da fé, seja capaz de ajudar o cristão a converter-se e a comprometer-se no seio de uma comunidade 

cristã para a transformação do mundo. 

Mas o que é a fé? 

Fé é seguir o caminho de Jesus. Ela não é só adesão intelectual, mas opção de vida. Uma adesão de toda a pessoa 

humana a Cristo, a Deus e ao seu projeto para o mundo. 

Aceitar Deus na própria vida e colocar- se no seguimento de Jesus são opções profundamente pessoais, mas que se 

realizam na comunidade fraterna, juntando-se aos outros discípulos. 

 

A fé cristã é, também, missionária. Quem crê testemunha sua fé, anuncia Jesus, 

empenha-se na libertação do homem e sente a necessidade de estar sempre 

celebrando a Trindade, ou seja, vive a sua fé de forma integral: procura a celebração 

da fé nos sacramentos, busca o conhecimento da Palavra de Deus e a confissão da 

fé na vida cotidiana. Nesse sentido, percebemos como a fé e a vida estão integradas 

no cristão. Por isso, celebramos as nossas vitórias, conquistas, fracassos, alegrias, 

esperanças e tristezas. Também pedimos o perdão de nossas omissões e injustiças, 

reconhecendo a presença do Deus libertador em nossa caminhada.   

Deus que nos ama na sua forma misericordiosa e incondicional não espera apenas que o amemos, ou que 

saibamos que Ele se faz presente em nós, mas quer também que nos deixemos amar por Ele. E o amor que existe 

em Deus Trindade é tão grande que se expande e espalha por todo o mundo. Nossa missão é esta: deixar o amor 

de Deus espalhar-se pelo mundo, nos corações das pessoas. Esse é o jeito de amar de Deus. Por meio de nossos 

gestos e ações, Ele resgata vida, resgata pessoas. 

Deixar-nos influenciar por esse amor de Deus desperta nossa vocação, pois ela é iniciativa de Deus que nos 

convoca para uma missão e é também resposta que damos a Ele, colocando-nos à sua disposição. Somos 

chamados a ofertar nosso coração, nossa voz, todo o nosso ser a Deus e tornarmo-nos instrumento do seu amor 

para com o ser humano. Somos chamados a dar continuidade às iniciativas e à abertura do caminho feito pelos 

profetas, apóstolos e discípulos de Jesus. E tudo isso acontece por causa do nosso Batismo. É o nosso Batismo que 

nos faz seguidores de Jesus. A fé veio ao nosso encontro quando fomos batizados. 

Como afirma o evangelista Mateus, a nós é confiada a missão de levar o Evangelho a todos e até os confins da terra. 

Comunicar, com alegria e confiança, a Boa Notícia da salvação como bem maior de nossa vida. Ajudar as pessoas a 

estabelecerem uma relação de fé na perspectiva da revelação de Deus para nós. Assim acolhemos a experiência de 

Deus como matéria-prima de nossa prática evangelizadora. 

  

Neuza Silveira de Souza 

Coordenadora da Comissão Arquidiocesana Bíblico-Catequética de BH 

 

 
  

A nós é confiada a missão de 

levar o Evangelho a todos e 

até os confins da terra 

Comunicar, com alegria e 

confiança, a Boa Notícia da 

salvação como bem maior 

de nossa vida 
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Como a Lei Geral de Proteção de Dados pode impactar seu 

negócio? 

Eugênio Delmaestro Corassa 
Advogado e Mestrando em Direito pela UFMG 

Contato: eugenio.corassa@gmail.com    

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) impõe às 
empresas mudanças na forma como lidam com dados pessoais, 
demandando mais transparência, a implementação de um bom 
programa de privacidade e uma maior preocupação com os dados 
pessoais tratados. 

Além disso, as empresas vão precisar revisar seus processos internos 
para identificar e adequar operações de tratamento de dados, bem 

como vão precisar estar em conformidade com a lei para não terem de arcar com multas e sanções. 

A LGPD também vai mudar a percepção das pessoas com relação às empresas, pois o descuido com 
relação ao tratamento de dados pessoais e à segurança cibernética poderá gerar vazamentos de dados 
capazes de destruir sua reputação perante os clientes. 

O que muda na gestão de funcionários? 

Um dos maiores impactos da lei está no setor de recursos humanos. No processo seletivo, por exemplo, 
as empresas devem prezar por coletar apenas os dados necessários, bem devem estabelecer prazos de 
guarda dos currículos recebidos, não mais sendo possível deixá-los armazenados por prazo indefinido. 

Nesse sentido, o processo seletivo passa a ser menos invasivo e mais enxuto, possibilitando ao candidato 
ter maior controle sobre os dados pessoais que a empresa coleta durante a seleção, podendo, inclusive, 
requerer a exclusão de seu currículo do banco de dados. 

A relação com os funcionários, por sua vez, passa a ser regida pela transparência, sendo importante 
informá-los sobre o monitoramento de redes sociais e acessos de internet, bem como sobre o 
monitoramento por serviço de câmeras interno. 

Além disso, a conformidade com a LGPD também passa pela conscientização dos próprios colaboradores 
para a importância da proteção aos dados pessoais, treinando-os para a nova realidade, na medida em 
que essas questões passarão a fazer parte da rotina deles também. 

O que muda no relacionamento com o cliente? 

Outra dimensão que também demanda um foco especial é na relação com os clientes, pois a LGPD 
estabelece, de um lado, regras de transparência a respeito da coleta, armazenamento e utilização dos 
dados pessoais dos clientes, e de outro, a necessidade de revisar práticas correntes dos setores de 
marketing e relacionamento com o cliente. 

Por exemplo, o site da empresa que muitas vezes utiliza cookies que coletam dados de navegação do 
usuário para melhorar sua experiência e para fins de marketing direcionado, precisará contar com um 
aviso explicitando a coleta dessas informações e possibilitando ao cliente desativar os cookies, de acordo 
com sua vontade. 

 

mailto:eugenio.corassa@gmail.com
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Impactos na rotina da empresa 

De um modo geral, a LGPD impõe aos dirigentes e colaboradores da empresa a necessidade de estarem 
atentos às demandas dos clientes no tocante aos seus dados pessoais, bem como os colaboradores vão 
precisar passar por uma conscientização sobre segurança da informação, de forma a evitar incidentes 
envolvendo dados pessoais. 

Vale lembrar que segurança da informação não será mais apenas assunto do setor de TI, pois os 
colaboradores também são responsáveis por garantir a segurança digital das empresas. Portanto, caso a 
empresa sofra com ataques cibernéticos que causem o vazamento de dados pessoais de seus clientes, 
além de sofrer prejuízo material ela sofrerá um prejuízo à sua reputação, o 
que impacta a confiança do mercado nessas empresas. 

Porque é importante adequar o quanto antes 

Ainda que as sanções e penalidades trazidas pela lei apenas comecem a 
valer a partir de agosto de 2021, o restante da lei já está em vigor. Isso 
significa que as empresas vão precisar estar atentas aos direitos dos 
titulares, que já vão poder requisitar informações a respeito do tratamento 
de seus dados pessoais, além de poderem requerer sua exclusão. 

Para além disso, um processo de conformidade da empresa à LGPD não 
pode ser feito da noite para o dia, demanda uma série de etapas que podem 
levar meses, a depender do tamanho do empreendimento. 

Assim, a LGPD vai impactar as empresas brasileiras e impor mudanças na 
forma com lidamos com os dados pessoais. Isso impõe, portanto, a 
necessidade de implementar um processo de adequação, seja ele parcial 
ou total o quanto antes. 

Eugênio Delmaestro Corassa 
Advogado e Mestrando em Direito pela UFMG 

Contato: eugenio.corassa@gmail.com 
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BLACK FRIDAY VEIO E COM ELA AS GRANDES CILADAS AOS CONSUMIDORES! QUAL ATENÇÃO 

DEVEMOS TOMAR PARA NÃO INCORRERMOS EM PROPAGANDAS ENGANOSAS?  

 

Antes de qualquer coisa, de onde surgiu e o que seria a tal Black 

Friday, recente no Brasil mas tão comentada nos últimos meses dos 

anos?  

 

Tal movimento tem origem nos Estados Unidos, considerado o pais 

mais consumista do mundo, e surgiu para abrir a temporada de 

compras natalinas trazendo em seu propósito promoções 

inacreditáveis e descontos inimagináveis, ou seja, é algo que 

induziria  ao consumidor comprar mesmo que não precisasse tanto 

daquilo, haja vista o valor que se oferta determinados produtos/serviços. 

   

Em tal dia de descontos surreais, as empresas têm por hábito renovarem seus estoques e, para tanto, 

colocam os preços com valores ínfimos, de modo que caberiam, uma imensa gama de produtos, até em 

bolsos menos abastados. Bom, esta é a proposta original, entretanto, temos visto que várias empresas 

brasileiras tem encampado imensas campanhas enganosas com o único intuito de lucrar de forma 

inescrupulosa e contrária a lei, haja vista ludibriar o consumidor em sua boa-fé, na medida em que 

acreditam estar comprando produtos/serviços com valores promocionais incríveis, quando na verdade 

não, ocorreu uma jogada enganosa de marketing ali em que o preço ofertado muitas vezes é o com 

previsão de margem de lucro normal. 

 

A propaganda enganosa, segundo a lei é “qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de 

induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, 

origem, preço e quaisquer outros”, e é exatamente isso que muitas empresas tem feito, seja por 

anunciarem valores/descontos em duplo sentido ou com informações necessárias faltantes ou dúbias de 

modo a levar os consumidores a erro ou, ainda, o que é pior, aumentam seus preços semanas antes da 

Black Friday e no dia aplicam desconto, o qual nada mais é do que seu preço original e tal pratica tornou-

se tão banalizada que hoje tem-se o bordão “metade do dobro” instituído, fato absurdo! 

 

Pois bem, mas o que o consumidor pode fazer para se resguardar de tais ciladas que claramente tem o 

intuito de ludibriar e vão de encontro com a legislação consumerista? 

 

Antes de mais nada, sabendo que a Black Friday está para ocorrer, selecione os produtos e serviços que 

precisa adquirir e inicie sua pesquisa de preços antes, se possível, mais de um mês antes, guardando tais 

informações, seja por fotos ou mesmo encartes onde conste a descrição dos que buscou e os respectivos 

valores, de modo que se de alguma forma ocorrer a tal “oferta” “metade do dobro”, será possível ao 

consumidor identificar e inclusive denunciar ao PROCON de sua localidade, o qual apurando tal pratica, 

pode inclusive, gerar processos administrativos e posterior aplicação de multas ao empreendimento. 

 

Outra questão é nunca comprar por impulso pois assim lhe será tirada a clareza da pesquisa, será mais 

difícil a você consumidor apurar se houve algum tipo de prática enganosa, haja vista que não houve uma 

pesquisa previa de mercado de modo que possa ser comparada e provada a propaganda enganosa. 
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Comprar de lojas e sites confiáveis é de extrema importância, sobretudo para que haja meios, em havendo 

alguma desavença negocial, do consumidor reaver o que gastou. Comprar sobretudo pela internet, de 

sites clandestinos é se expor a riscos extremos. Inclusive, no tangente a segurança, como é um período 

de compras desenfreadas, o volume de cartões clonados são assustadores nesta época, sendo assim, 

todo cuidado é pouco. 

 

Outro fato que devemos nos atentar é que independente de ser semana de ofertas ou não, é obrigação 

do fornecedor a entrega no prazo avençado e, ainda,  providenciar a troca daqueles produtos que 

apresentem danos ou vícios assim como, é garantido aquele consumidor que efetuou sua compra pela 

internet, o direito ao arrependimento num prazo de 07 dias. 

 

As notas fiscais devem sempre ser guardadas por ser o seu principal documento de compra, haja vista 

ser nela em que constam todos os dados da 

compra. 

 

Tomadas todas estas precauções, certamente 

será possível aproveitar essa onda de ofertas 

comprando aquilo que realmente é necessário, 

pelos meios e junto a empresas confiáveis de 

modo que atrairá para você consumidor, o menor 

risco sempre e, em havendo situação de prática 

enganosa, junte as provas que tiver e denuncie ao 

PROCON pois assim instaurada uma 

investigação, muitos de nós agradecerão pelo 

auxilio. 

 

Marta Vimercati, Advogada sócia da Bellini, 

Lessa, Vimercati & Redinz advogados 

Associados, professora universitária de Direito 

do Trabalho, ética profissional e direito do 

Consumidor, Presidente da Comissão da 

Dignidade da OAB/ES 
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A VERDADE DE CADA UM 

Entrevista com Gr.’. Insp.’. Lit.’. Ir.’. ATYLA 
QUINTAES DE FREITAS LIMA  

MINHA HISTÓRIA:  

Nasci em Vila Velha em 08/05/48 e na 
Maçonaria em 17/09/83.  

A Maçonaria influenciou a minha vida profana 
na condução da minha família e no meu 
trabalho como médico, diretor do HABF e como 
membro das cooperativas médicas.  

Estudei o primário no grupo escolar Vasco 
Coutinho e completei os estudos secundários 
no Colégio Marista de Vila Velha.  

Formei-me em medicina na Emescan.  

Casei em maio de 1977, com Regina Vera e 
temos três filhos que nos enchem de orgulho 
por suas vitórias.  

Presidi nossa Loja por dois períodos e iniciei nos corpos filosóficos em 24/09/84, tendo sido escolhido para 
o cargo de Inspetor Litúrgico no dia 02/08/92 e membro efetivo do Supremo Conselho no mês e junho de 
1998.  

 

1- O QUE É A MAÇONARIA DE NOSSOS DIAS?  
 
A Maçonaria atual precisa urgentemente de acertar o seu norte e lutar não mais pela liberdade, 
como antigamente, e sim combater os males de nosso tempo (corrupção, violência social, etc.).  
A necessidade de seguirmos o nosso princípio de não pertencer a nenhuma corrente política para 
ficarmos livres de fazer elogios ou discordar dos governos e combater em prol da sociedade.  
 

2- A MAÇONARIA É UMA SOCIEDADE SECRETA OU UMA RELIGIÃO?  
 
A Maçonaria é uma sociedade discreta.  
Guarda discrição sobre os seus rituais e atitudes próprias e isto é que nos mantém unidos (A mana 
tribal).  
Quanto a ser uma religião ela também não é, porque é uma sociedade que não possui dogmas ou 
culto e não temos origem mística em um Deus em particular.  
A Maçonaria é uma sociedade Teísta.  
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3- A MAÇONARIA É ANTIRRELIGIOSA?  

 
Não sendo deísta, reconhece que todas as religiões levam a humanidade a um bem estar espiritual, 
apesar de muitos fanáticos ou donos da verdade considerarem-se os únicos filhos de seu Deus 
Particular.  
Por isso, nos combatem afirmando que tudo que está fora de sua religião, é errado.  
 

4- A MAÇONARIA É ATEÍSTA OU MERAMENTE AGNÓSTICA?  
 
A Maçonaria não é ateísta, porém possui certo cunho agnóstico, quando ela afirma que há um 
princípio criador, o Grande Arquiteto do Universo.  
 

5- A MAÇONARIA É UMA SOCIEDADE DE AUXÍLIOS MÚTUOS? 
 
De forma muito equivocada e errônea muitos usam Maçonaria para ter poder político ou agarrarem-
se, que nem ostra, nos partidos políticos.  
O Maçom e a Maçonaria devem ser avaliados pelos seus méritos morais.  

6- DE QUE FORMA A MAÇONARIA SE COMPORTA ATUALMENTE NA VIDA POLÍTICA DO 
PAÍS?  
 
A Maçonaria deve seguir o seu preceito de se afastar da política particular, para fazer política social.  
 

7- A MAÇONARIA É UMA IDEOLOGIA OU UM “....ISMO”?  
 
Nem uma coisa nem outra, porém é uma fraternidade de Homens que se consideram verdadeiros 
irmãos.  
Especificamente, a Maçonaria não é uma ideologia, porém tem o objetivo de trazer, através de 
estudos, a Verdade e que cada Maçom possa ser um templo do Grande Arquiteto do Universo.  
 

8- ENTÃO O QUE É VERDADEIRAMENTE A MAÇONARIA?  
 
É uma fraternidade de homens que através de seus mitos (lendas morais), símbolos e alegorias e 
usando um método moral, baseado nos instrumentos e arquitetura, constrói o seu templo à Verdade 
Absoluta (Grande Arquiteto do Universo).  
Esta caminhada é longa e penosa, semelhante à educação budista.  
Os Maçons devem ler KIN, do nosso irmão Rudyard Kipling.  
O verdadeiro iniciado é capaz de entender a caminhada em busca da luz.  
 

9- QUAL É A MISSÃO DA MAÇONARIA?  
 
A transformação social do homem, através da busca pelo conhecimento da Verdade, a construção 
do seu templo interior.  
 

10- COMO A MAÇONARIA ESCOLHE AQUELES QUE VÃO INICIAR?  
 
Através de convite de um de seus membros (padrinho), e de uma sindicância que pode ser boa ou 
má.  
Há um ditado latino que diz: “Spes messis in semine” (A esperança da colheita está na semente).  
 

11- POR QUE A MAÇONARIA NÃO INICIA MULHERES?  
 
Devido a normas que antigamente a mulheres não eram livres.  
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Somente no século XX, foi reconhecido o direito à liberdade da mulher.  
Acredito que os tempos modernos já suplantaram esta negativa e devemos iniciá-las.  
 

12- POR QUE SÃO CHAMADOS DE TEMPLOS OS LOCAIS DE REUNIÃO?  
 
Devido à influência religiosa, pois os Maçons operativos construíram grandes catedrais.  
Acredito que o certo seria chamá-lo de Oficina, pois é onde realizamos nossos trabalhos.  
 

13- A MAÇONARIA UNIVERSAL OBEDECE A UMA AUTORIDADE MÁXIMA?  
 
Não.  
A meu ver, a maior autoridade da Maçonaria é o Venerável Mestre, porém durante séculos foi 
abdicando deste poder para um dirigente da confederação de Lojas (Grão Mestre) e estes foram 
criando modos profanos de direção, como: tribunal judiciário, colégio disto ou daquilo, assessores, 
delegados e etc...  
A vaidade dos aventais tomou conta de tudo.  
Nos primórdios da Maçonaria, somente os Veneráveis Mestres reuniam-se em assembleia, 
dirigida pelo Grão Mestre e tomavam todas as decisões necessárias à Fraternidade.  
Hoje os Veneráveis Mestres não conseguem aprovar ou desaprovar nada, pois são minorias nas 
assembleias do povo maçônico.  
 

14- ONDE E QUEM GUARDA A FILOSOFIA DA MAÇONARIA?  
 
São guardados em nossos rituais, cerimônias e pelo povo maçônico.  
 

15- O QUE VOCÊ PODE FALAR SOBRE RITO E MITO?  
 
O rito é a maneira de praticar a Maçonaria, que é um rito solar.  
Todo rito é uma imitação da vida.  
Já o Mito é constituído de lendas que deram origem a Maçonaria como: a construção do templo de 
Salomão, a vida e morte de Hiran Habib, o construtor Adoniram, as lendas Templárias, a influência 
do Zoroastrismo, Hemitraísmo Persa, a lenda de Demeter, a lenda de Osíris, etc. 
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Você sabe quais são os 10 

malefícios que podem ocorrer na 

falta de um único dente?!  

1- Os dentes laterais adjacentes à falta dentária 
se inclinam, tentando fechar o espaço. 
 

2- Os dentes antagonistas ao defeito podem 
descer ou subir na tentativa de fechar o espaço 
e procurar contato na mastigação. 

 

3- Essa extrusão dentária pode ser irreversível na 
maioria dos casos, causando a perda do dente 
antagonista, ou forçando sua extração. 

 

4- As curvas do sorriso podem ficar “invertidas” 
trazendo um semblante triste. 

 

5- A capacidade mastigatória fica diminuída, 
forçando você a mastigar somente de um lado 
ou do outro. 

 

6- As forças mastigatórias são realizadas em apenas metade da arcada, proporcionando mais fraturas 
dentárias, quebras de restaurações. 

 

7- Os espaços dentários se reorganizam... abrindo espaços entre os dentes causando diastemas e 
diferenças entre a linha média dos dentes .... modificando o sorriso. 

 

8- Esses espaços dentários aumentados, acumulam restos alimentares (tipo aquela carninha do churrasco 
que fica entre um dente e outro) o que favorece a formação de cáries e doenças de gengiva. 

 

9- Perdas dentárias causam baixa autoestima, insegurança ao sorrir ou falar, e podem agravar até uma 
depressão! 

 

10-  A digestão fica prejudicada, já que a mastigação está incompleta, 
podem acarretar problemas alimentares e aumentar o stress. 

 

Saiba como é simples devolver a qualidade de vida e o sorriso através de 
implantes dentários, como nesse caso!  

Onde foi realizado a extração do elemento perdido, confecção de coroa 
provisória imediata... (ou seja) o paciente já sai com dentinho no mesmo dia, e 
essa coroa da foto abaixo já é coroa de porcelana definitiva sobre o implante 
instalada!  

Seja mais feliz!!! Sorria com qualidade! Sorria com confiança  

Atendimento na Praia da Costa   
Av. Hugo Musso n 330, shopping Cartier Plaza  -  
Tel: (27) 3071-0072  
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Dez lições que aprendi morando fora do Brasil 

No último dia 6 de novembro completei três anos e 8 meses que emigrei do Brasil para a Irlanda. Lembro 

como se fosse ontem da minha chegada na cidade de Cork no sul da Irlanda, pois apesar de ter ocorrido 

numa época próximo do fim do inverno europeu, o termômetro no aeroporto marcava somente 3 graus 

naquela noite do meu desembarque. 

Nesse longo período vivendo fora do Brasil, tive a oportunidade de passar por experiências incríveis, 

conheci pessoas impressionantes, vivi situações complicadas e tomei decisões difíceis, mas necessárias.   

Começar a vida do zero em outro país é uma longa jornada e existe um risco elevado nessa decisão, um 

cálculo errado poderá gerar contratempos, graves situações não previstas, o que pode desanimar as 

pessoas em definitivo, fazendo com que desistam rapidamente da nova empreitada. O sentimento de 

deixar a família, os amigos e tudo o que você construiu para trás me preocupava, mas sabia que era 

necessário recuar e dar um passo para trás em algumas coisas para que pudesse dar dois para frente em 

outras conquistas pouco tempo depois.  

Saí do Brasil devido a recessão que ocorreu em 2016/2017 que levou ao fechamento de inúmeras 

empresas e ao encerramento de milhões de vagas de trabalho qualificado. Tive o privilégio de poder contar 

com uma ótima experiência professional na área de TI, além da já possuir a cidadania portuguesa, o que 

me permite trabalhar em qualquer país da União Europeia em igualdade de condições com qualquer 

cidadão europeu. 

 Desta forma eu compartilho 10 lições que aprendi com a minha decisão de ir morar na Irlanda. 

1- É um projeto longo e difícil, portanto, informe-se e planeje-se.  

Nunca será fácil passar por tantas mudanças na tua vida pessoal e profissional. E essas mudanças são 

caras, complexas e dolorosas. Foram meses de planejamento, estudo, conversa com amigos que já 

estavam aqui. Antes de perder meu emprego no Brasil estive num período de férias na Holanda e na 

Irlanda checando algumas informações, conversando e verificando inloco como poderia ser minha vida 

nesses locais. Também tive que elaborar uma espécie de "orçamento de transição" pois o custo de mudar 

é muito alto.  

Como eu sempre trabalhei em grandes empresas atuando em Gerenciamento de Projetos de TI, eu 

procurei adaptar este projeto de viver no exterior de uma forma que eu pudesse planejar detalhadamente 

cada etapa envolvida, como se fosse parte do meu trabalho. Dessa forma fiz todo o planejamento e 

procurei me organizar para atingir as metas planejadas, que foram: 

• Começar minha vida aqui aperfeiçoando ao máximo meu Inglês e me mantendo com meu 

orçamento até conseguir um trabalho; 

• Arrumar emprego na minha área profissional; 

• Tão logo possível alugar uma casa para poder trazer também minha esposa. 
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2- Você sempre será um estrangeiro.  

Não importa a sua etnia, educação, religião ou se tem cidadania europeia, 

você não nasceu aqui e sempre trará algo do seu país que irá te diferenciar 

"deles". Não necessariamente isto seria algo negativo, mas podem dizer 

"o brasileiro, o japonês, o mexicano que trabalhava aqui fazia da forma X 

ou Y que dava um resultado Z". Sabemos que existe uma sensação não 

muito amigável nessa abordagem, mas é algo que é melhor ignorar. 

 

3- Desista do jeitinho brasileiro.  

Nos países de primeiro mundo, não existe nada igual ao jeitinho brasileiro, 

ou seja, não tente usar nunca uma maneira informal de encontrar soluções 

para resolver os problemas ou superar burocracias. Vejo muitos exemplos 

aqui de brasileiros buscando alternativas ou atalhos para driblar a 

burocracia irlandesa, o que de fato é algo totalmente questionável.  

Eu tento orientar, recomendando sites, documentos e artigos oficiais além de 

seguir o fluxo correto para não ter surpresa no futuro. Aqui as pessoas (do rico ao pobre) entram nas 

mesmas filas, frequentam os mesmos restaurantes, e passam pelas mesmas dificuldades burocráticas. A 

confiança nas pessoas aqui é sempre muito alta e nunca se espera que você irá trair essa confiança. 

Tentar achar uma maneira de pegar um atalho em qualquer procedimento é considerada uma falha 

gravíssima e pode ser facilmente levada a justiça. A regra é única: reveja seus traços do jeitinho brasileiro 

e aja como os nativos. 

4- Você passa a reconhecer e questionar os seus próprios preconceitos  

À medida em que você cresce em uma sociedade, cercado por sua cultura específica, com o passar dos 

anos você passa a assumir automaticamente muitos aspectos de seu padrão social. Sua religião, seus 

gostos, costumes e estilo de vida são “o normal” para você.  Quem pensa e age diferente é o inusitado. 

Certa vez fui em um famoso restaurante no centro de Cork e após alguns minutos, um senhor na faixa dos 

70 anos e completamente sujo, o qual parecia ter saído de uma obra, entrou no restaurante. Ele foi lavar 

as mãos e o rosto e se sentou em uma mesa com mais 2 senhoras. Até a dona do restaurante veio 

cumprimentá-los e em seguida trouxe o almoço. Me peguei lembrando que no Brasil, uma pessoa com 

essa aparência dificilmente poderia entrar num restaurante deste nível, onde no máximo iam permitir que 

ele comprasse uma marmita.   

Aos poucos, com essas experiencias pude observar de forma mais clara de como somos preconceituosos 

com coisas que nem imaginamos que somos. 

5- Tenha mente aberta para novas culturas  

Viver no exterior nos oferece a oportunidade de conhecer novas culturas, línguas, pessoas, lugares, etc. 

Desta forma, é muito importante ter uma mente aberta para que absorva o máximo possível dessas novas 

experiencias. São situações completamente novas para nós, que às vezes só tivemos oportunidade de 

ver na televisão.  

Os Irlandeses gostam muito de conversar, mas as vezes é uma conversa que nós (brasileiros) achamos 

até um pouco invasiva. Sempre na sexta-feira os meus colegas de trabalho perguntam o que irei fazer no 

final de semana, se tenho planos, se irei cozinhar algo diferente, ou visitar um lugar, essas coisas. E na 

segunda feira, perguntavam como foi o final de semana, se tudo ocorreu como planejado, etc…  No 

começo eu pensei que era algo tipo “invasão de privacidade”, mas logo entendi que todos eles são assim 
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e gostam de conhecer as pessoas, seus costumes e experiencias que tiveram nos dias livres. Para eles, 

é simpático fazer perguntas pessoais da mesma maneira que a gente fala do frio ou do calor no Brasil. 

Trabalho em uma empresa americana de TI que tem mais de 200 colaboradores de diversas 

nacionalidades da Europa, Ásia, Oceania, Oriente Médio, África, etc…. Somos apenas dois brasileiros 

nessa empresa. Uma experiencia interessante que pude observar foi com o Khalid, um colega egípcio que 

trabalha na minha empresa. Todos os dias, ele parava o trabalho em alguns momentos do dia, ia para 

uma sala no escritório que não estava sendo utilizada no momento, estendia seu tapete, virava para Meca 

para fazer sua oração que durava poucos minutos. Eu nunca tinha visto algo parecido, somente na TV. 

Conversando com ele aprendi que durante os 30 dias do Ramadã (mês sagrado para os mulçumanos), 

ele fazia um jejum total durante todo o período diurno. Durante o dia ele até tomava um comprimido de 

omeprazol para reduzir o desconforto no estômago e só bebia água.  Apenas antes do amanhecer ele 

podia se alimentar, ou seja, tinha que madrugar e comia o máximo possível para aguentar o dia inteiro e 

a próxima noite em jejum.  

Quando você opta por viver em outro país, precisa estar disposto a desafiar muitas coisas que você 

considera certas e normais. Cada cultura é diferente e encontra soluções diferentes para os mesmos 

problemas. 

. 

6- Coisas materiais não importam tanto e o estilo de vida muda  

Quando morava no Brasil eu tinha muitas coisas em casa, objetos 

ou itens que nunca tinha usado antes. Aquelas coisas se 

acumulavam ano a ano e eu só percebia quando um armário ou um 

quarto não cabia mais nada e estava cheio de coisas inúteis que não 

me traziam nenhuma satisfação.  

Vivendo no exterior eu estava disposto a colocar mais valor nas 

minhas experiências do que em coisas materiais. A mudança de 

meu estilo de vida foi muito intensa. Pude observar que os 

Irlandeses também tem pouquíssimas coisas dentro de casa.  Salas 

e quartos com poucos itens, somente o básico. Empregada 

doméstica aqui é algo que praticamente não existe, a não ser que você queira contratar uma empresa de 

limpeza para fazer uma faxina na sua casa, o que irá lhe custar algo em torno de 50 euros por 3 horas.  

7- O salário é alto, mas isso tem um custo.  

O salário desses países é bem mais alto do que no Brasil. O poder de compra também é mais alto. Um 

Irlandês de classe média tem uma vida materialmente bem mais confortável do que um brasileiro de classe 

média.  

Hoje um salário mínimo na Irlanda é de 10,10 euros por hora (ou R$ 67 por hora em um câmbio de 6,7 

reais por euro), o que significa 1.656 euros por mês (11.,095 reais num cambio de 6,7 reais por euro). Eu 

costumo informar para as pessoas que nos visitam para não converterem mentalmente cada preço, pois 

a conversão para reais não é a maneira correta de calcular o custo de vida.  

Um exemplo. Um vinho chileno barato em um supermercado Irlandês custa uma média de 8 euros. Isso 

significa que em menos de uma hora de trabalho, um trabalhador Irlandês que ganha o salário mínimo 

consegue comprar o vinho chileno.   

Considerando o salário mínimo no Brasil R$ 1.045,00 (a hora trabalhada fica em R$ 4,75), e considerando 

que o mesmo vinho chileno em um supermercado em Vitória custa na faixa de R$ 40. Ou seja, o 
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trabalhador que ganha um salário mínimo no Brasil, para comprar o mesmo vinho que o colega irlandês, 

teria que trabalhar praticamente um dia inteiro.  

Esses números podem animar quem está vindo para viver no exterior, porém, entretanto, todavia, existe 

um detalhe. Os salários apesar de serem bem altos, quando comparados aos nossos salários no Brasil, 

você tem que considerar que o custo de vida aqui é também relativamente muito mais alto do que no 

Brasil. Os aluguéis até em áreas menos favorecidas são caríssimos podendo facilmente consumir 30% ou 

mais do seu salário. Os impostos sobre o salário podem facilmente chegar a 40% a partir de uma 

determinada faixa (não reclame dos seus 27.5% no Brasil). Na Holanda os salários mais altos são 

facilmente taxados em 52%. Obviamente você vê o retorno na segurança, transporte, saúde etc. A 

vantagem é que você tem uma sociedade mais igualitária onde a diferença do maior salário para o menor 

não é tão absurda como no Brasil.  

8- Você precisa melhorar MUITO o seu conhecimento em língua estrangeira  

Eu tinha feito vários cursos de inglês durante a minha vida, além de trabalhar com TI e ter acesso constante 

a documentos em inglês, porém eu tinha pouquíssimas oportunidades de praticar com algum nativo. 

Cursar um idioma em uma escola no exterior é o primeiro passo a ser dado, assim que chegar no país. 

Você irá aprender o sotaque, as gírias, termos e ver como eles falam rápido (para você será muito rápido).   

No começo se sentirá um pouco perdido, mas ao longo dos meses se sentirá mais seguro no dia a dia. 

Mesmo que opte por não fazer um curso de idioma no exterior logo que chegar, você irá praticar na rua, 

no supermercado, no restaurante, no banco ou com amigos que irá fazer ao longo dos anos.   

Minha recomendação é: faça um curso completo de inglês bem antes de embarcar, tente praticar o máximo 

possível, mude o idioma do computador ou celular para inglês, veja filmes, vídeos, leia jornais de outros 

países, pois isso será muito importante na sua adaptação mais rápida.  

 

9- Tenha orgulho de suas origens.  

Quando falo que sou brasileiro, as pessoas me tratam bem, 

perguntam do Neymar, do Rio, do Carnaval, da violência, da 

Floresta amazônica, do nosso clima tropical, etc.   

Você sentirá muitas saudades quando ouvir uma música 

brasileira tocando em uma rádio ou em um restaurante. Os 

Irlandeses gostam de saber como funcionam as coisas em 

sua cidade natal, comidas típicas, lugares para visitar etc.   

Eu costumo levar uma marmita para o almoço no escritório, 

e assim que eu esquento, sobe um cheiro maravilhoso da 

comida brasileira. Meus colegas ficam de olhos arregalados 

com aquele cheiro e com as cores da nossa culinária, perguntam o que é aquilo que estou comendo. Certa 

vez meu colega irlandês Kevin viu que eu estava almoçando um bobó de camarão (sim aqui temos também 

mandioca) e ficou impressionado com a cor, o cheiro e com o sabor, ele jamais tinha experimentado algo 

parecido. No fim mostrei algumas fotos de nossa típica culinária e recomendei uma viagem para visitar e 

conhecer nossas deliciosas comidas típicas. Sempre que me perguntam da minha cidade, eu mostro as 

fotos de Vitoria e Vila velha, eles acham incrível a região, e perguntam o porquê eu vim para um lugar tão 

longe e tão frio.  
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10- Cuide da sua saúde mental, pois você poderá ter dificuldades em se adaptar ao clima.  

Aqui na Irlanda as estações do ano são bem definidas. Isso significa que você consegue perceber quando 

está no verão, primavera, outono e inverno, porém não é motivo para temer temperaturas extremas. A 

chuva aqui também é algo que você terá que se adaptar pois tem anos em que chove 300 dos 365 dias 

do ano. São chuvas rápidas, pois como estamos bem próximos do Mar do norte, os ventos aqui também 

são muito fortes, o que permite a chuva passar em poucos minutos.  

O último verão foi realmente bem quente, nos últimos anos as máximas chegavam a 18 graus, este ano 

chegou a impressionantes 30 graus. Nesse período que já estamos aqui (quase 4 anos) é o equivalente 

a algo como + de 40 graus no Brasil, ou seja, sufocante. O sol nasce as 5h e só se põe as 23hs. Desta 

forma a população costuma ficar na rua até muito tarde. Também é importante tentar controlar o horário 

de ir dormir, pois pode facilmente ser enganado pela luz solar e ir dormir tarde da noite para acordar cedo 

no próximo dia.  

 O outono é a minha estação preferida. A temperatura média fica em uns 10 graus e pode ver as folhas 

das árvores mudando de cor. Os parques ficam lindos e podemos aproveitar muito. A noite já começa a 

ficar bem frio, por volta dos 5 graus.  

O inverno é realmente complicado. Durante o dia os termômetros podem alcançar somente 5 graus e 

algumas noites por volta de –2 a –5 graus, ou seja, pela manhã tudo está congelado, desde os carros, as 

ruas, as pontes, até a maçaneta das portas. No dia 22 de dezembro, durante o solstício de inverno, o sol 

nasce somente as 8:30hs e as 16:30hs já está completamente escuro novamente. A recomendação é 

sempre tomar vitamina D e tentar aproveitar ao máximo a luz do sol. Infelizmente o país (e os países 

nórdicos) tem muitos casos de problemas psicológicos e suicido principalmente no inverno, muito 

relacionado a escuridão, frio e solidão.  

Na primavera os termômetros podem alcançar uns 12 graus, você começa a ver mais pessoas nas ruas. 

As lojas e restaurantes se enfeitam com muitas flores e os parques ficam disputados.  

Dica Bônus: Brasileiro é como irmão criado longe da mãe. 

Quem irá te ajudar e estender a mão quando você precisar são seus conterrâneos. Vários passaram pelas 

mesmas etapas que você passou, sabem que você batalhou muito para chegar ali. A sua família ficou no 

Brasil e hoje os amigos que fez no exterior serão sua nova família e terão um papel importante em sua 

adaptação. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis que me ajudaram muito durante minha 

jornada aqui na Irlanda. E eu também tive oportunidade de ajudar vários brasileiros que aqui chegaram e 

estavam totalmente perdidos sem saber por onde começar.  

Finalizando, deixo meus contatos por e-mail e celular para qualquer membro da loja Cavaleiros da Luz 18 

que queira se informar melhor sobre a Irlanda, ou que queira enviar um filho ou filha para estudar inglês 

ou fazer intercâmbio aqui, me colocando à disposição para ajudar no que for possível. 

Best Regards 

José Mário Barbosa Reis Junior 

Mail:josemariojunior@gmail.com 

Mobile: +35 3838871608  

 

 

mailto:josemariojunior@gmail.com
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HISTÓRIAS DA HUMANIDADE – IV 

Vivendo a Filosofia no dia a dia 

Nos últimos 50 anos tivemos mais desenvolvimento inventivo que em toda a história anterior 
da humanidade. Em outras palavras: aceitando a hipótese de que há aproximadamente 
40.000 anos somos o “homo sapiens sapiens”, apenas nas 5 décadas mais recentes 

acumulamos mais estruturas de conhecimento e intervenção no mundo do que em todos os 
39.950 anos anteriores. (Cortella, 2009). 

 

Vamos refletir um pouco sobre o tema “Vivendo a Filosofia no dia a dia”, e para enriquecer nossa reflexão 

analisaremos um texto elaborado pelo professor filósofo Mario Sérgio Cortella (2009).  

Século final do século 21 profusão exuberante de tecnologia, aonde os patamares científicos 
chegam a ser inéditos, trazendo resultados econômicos, com produção magnífica de bens 
e de consumo. Olhando só para as conquistas que o homem fez durante a sua vida na terra, 
tudo é superlativo. Nos últimos 50 anos tivemos mais desenvolvimento inventivo que em 
toda a história anterior da humanidade. Em outras palavras: aceitando a hipótese de que há 
aproximadamente 40.000 anos somos o “homo sapiens sapiens”, apenas nas 5 décadas 
mais recentes acumulamos mais estruturas de conhecimento e intervenção no mundo do 
que em todos os 39.950 anos.  
A cada dia surgem novas tecnologias. Às vezes, sentimo-nos impotentes diante destas 
novidades e, em outras vezes, auto intitulamo-nos de ‘analfabeto digital ou funcional’. Mais 
sério ainda é que não encontramos saída ao ritmo que as tecnologias nos impõem. Temos 
que entrar no ritmo delas, pois estas tecnologias vieram para ficar. Se o mundo mudou, 
temos que mudar também. Do contrário nos tornamos eternos obsoletos, arcaicos, 
retrógrados.  
Piora esta relação homem, conhecimento e tecnologia, quando o consumismo se encarna 
na relação social do ‘eu sei, você não sabe’? ‘Eu tenho, você não tem’? ‘Então eu sou melhor 
que você’. Não dominar a tecnologia, seria um índice de desatualização um arcaísmo mental 
e senil na vida em sociedade. Situação idêntica levou Eurípides o tragediógrafo grego do 
século 5 antes de Cristo que, perguntado o que é abundância, respondeu: ‘Um nome, nada 
mais; ao sensato basta o necessário’. 

 

Mas como entender a Filosofia no cotidiano? Pelo menos três condições se tornam necessários.  

1 – Questionar.  A prática filosófica passa necessariamente pelo questionamento e sem o qual não há 

crescimento intelectual, como já dizia John Dewey, filósofo americano do século XIX.  Sócrates o “Pai” da 

Filosofia empregava a Maiêutica, ou “parto de ideias”, (uma alusão a sua mãe que era parteira), para 

motivar o interlocutor a elaborar seus próprios conceitos através do questionamento, que era a base do 

entendimento das questões, da vida e do mundo.  

O questionamento filosófico é necessariamente feito sem a pretensão de ser superior aos outros. Com 

bastante propriedade, dizia Schneider (s.d.): “O sábio é aquele que finge ser tolo, observando o tolo 

fingindo ser sábio” e Sócrates (s.d.) já dizia na Grécia Antiga, “Só sei que nada sei”.  Esta frase do “Pai da 

Filosofia” é repleta de conhecimento. Existem muitos que não sabem e pensam que sabem se expressam 

pensando que conhecem que dominam um conteúdo no todo ou em parte. 
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Todavia, quando falamos de questionamento, não falamos daquelas interferências “nosense” (palavra de 

origem inglesa que significa linguagem ou situação ilógica, absurda, desprovida de sentido ou de 

coerência). Existe uma “ordem” ao contrário, onde pessoas, para afirmar que sabem alguma coisa, fazem 

afirmações absurdas, sem sentido, toscas, grosseiras. “O sábio, ao simular ser tolo, faz o tolo acreditar 

ser sábio” (XEXÉU, s.d.). E, quem é o verdadeiro sábio? É aquele que questiona com sabedoria para 

aprender a Sabedoria, que busca uma Ciência, vive como soubesse nada mas, querendo saber tudo. 

Saber que não sabe (como dizia Sócrates) já é por si uma forma superior de conhecimento.   

2 - Investigar – Além de questionar, a prática filosófica cotidiana passa pela investigação. Investigar para 

obter conhecimento é buscar respostas para as questões e os problemas, é examinar e comparar estas 

respostas, buscar as conclusões mais satisfatórias, questionar as próprias perguntas que fazemos para 

avaliar se são boas e se vale a pena investigá-las. A investigação filosófica consiste na realização de 

questionamentos, para entender o porquê das coisas existentes em nosso mundo, incluindo a nossa 

própria existência. A investigação filosófica tem o objetivo de obter algo, alcançar algum saber. O principal 

objetivo da investigação filosófica é incentivar pessoas a serem capazes criar coisas novas e não, 

simplesmente, repetir o que outras gerações fizeram.  

3 - Ampliar – Além de questionar e investigar, o filosofar  no nosso dia a dia tem que passar pelo aspecto 

da amplitude. Mas o que é “ter amplitude na Filosofia cotidiana?” Significa ter sempre a visão mais ampla 

possível do assunto, levar muitas coisas em consideração para perceber ao máximo a abrangência do 

tema. Tomemos, por exemplo, a Filosofia ao nascer. Na Grécia o conhecimento não ficava fechado aos 

lares, às famílias, mas tinha um aspecto de publicidade discutido na Ágora. Geralmente os membros da 

família, maiores de idade, saiam de seus oikos. (Oikos  vem do grego Casa, ambiente 

habitado ou família) para se reunir na Ágora (do grego ἀγορά). A Ágora eram praças públicas, onde se 

discutiam e ampliavam os assuntos ligados à vida da cidade (polis).  

Na Ágora, os gregos decidiam sobre temas ligados à justiça, obras públicas, leis, cultura etc. Na Ágora, 

cidadãos votavam e decidiam através do voto direto. A Ágora era um espaço para expandir o 

conhecimento de todos os assuntos da polis através dos debates, não somente de cunho político, mas 

também de teor religioso, comercial e econômico. 

As discussões e a ampliações do conhecimento, em todas suas esferas, tornaram-se elementos de uma 

cultura comum, com aprimoramento do saber, ampliação dos valores, das técnicas mentais, que, levadas 

à praça pública, eram sujeitos à crítica e à controvérsia. O conhecimento e as experiências do dia a dia 

dos gregos não são mais conservados, como garantia de poder, no recesso de tradições familiares; sua 

publicação motivará exegeses, interpretações diversas, oposições, debates apaixonados. Doravante, a 

discussão, a argumentação, a polêmica tornam-se as regras do jogo intelectual, assim como do jogo 

político. 
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No bojo dessas transformações, outra movimentação ocorreu, dessa vez em termos migratórios. No intuito 

de ter liberdade para expor suas ideias, os grandes matemáticos, arquitetos, artistas e pensadores 

dirigiram-se para Atenas, que se tornava um grande centro de cultura, fundado na liberdade de expressão 

e na condução coletiva dos negócios públicos. Dentre esses pensadores, estava um grupo de "professores 

de oratória", que eram pagos pelos atenienses mais abastados para os ensinar a apresentar e defender 

suas ideias na Assembleia. Estes professores foram chamados de Sofistas. 

Como todos os pensadores gregos, os Sofistas procuraram comunicar algo que tivesse utilidade para a 

vida. Ensinavam a sabedoria prática; prometiam transmitir o conhecimento da arte de governar os estados 

e administrar as famílias adequadamente. Por outro lado, as condições políticas prevalecentes em Atenas 

e a sua condição de estrangeiros, culminaram por criar-lhes dificuldades e para distorcer o sentido do que 

ensinavam. Em sua maior parte, os Sofistas eram estrangeiros que residiam em Atenas, como os metecos, 

sob regime de ampla igualdade social, mas privados de privilégios políticos. 

Os estrangeiros se instalavam em Atenas porque a cidade era o centro intelectual da Grécia, graças à 

expansão do Império. Mas, os alunos que tinham em Atenas eram, naturalmente, filhos de famílias ricas, 

e os ricos naturalmente não eram simpáticos às instituições democráticas que Péricles havia estabelecido. 

Quando pensamos que os Sofistas, ainda que involuntariamente, devem ter exercido esse tipo de 

influência política e, quando nos lembramos de que eram estrangeiros estabelecidos em Atenas sem muita 

segurança, percebemos imediatamente as dificuldades da sua posição e o ódio que deviam atrair. 

Percebe-se, portanto, que frequentar as aulas dos Sofistas para aprender, para viver o cotidiano, era um 

grande privilégio: seus ensinamentos custavam muito dinheiro e apenas os abastados filhos da oligarquia 

ateniense podiam pagar. 

Concluímos dizendo que a Filosofia é importante no nosso cotidiano, no trabalho, na família, na vida 

religiosa, na vida social. Embora muitos não saibam até onde se estende o seu valor. A Filosofia nos ajuda 

a desvendar os mistérios e histórias da nossa existência, auxilia-nos a compreender o porquê e a razão 

fundamental para tudo o que existe. A partir da Filosofia é que surge a Ciência, que é o conhecimento 

sistematizado por sua natureza. E no exercício legítimo de filosofar 

no cotidiano lembremos sempre que: “Para fazer grandes coisas, não 

devemos estar acima dos homens, mas juntos deles” (Montesquieu).  

                                                Antonino do Carmo Filho M.: M.:  
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Dicas da Dra. Anna Bimbato 
 
Na semana passada, diversos perfis do Twitter e do 
Instagram compartilharam um tweet de um médico 
indignado que o namorado de uma paciente obrigando-a 
tomar dezenas de pílula do dia seguinte para não 
engravidar.  
 
Ela havia tido aos 17 anos um AVC Isquêmico – ou seja, 

terá sequelas pela vida inteira. 😪 

 

E precisamos mesmo ficar indignados.  

Sabe o porquê?  

O uso indiscriminado desse medicamento traz sérios riscos 
à saúde.  

No caso dela, houve um Acidente Vascular Cerebral, mas 
em alguns casos, pode-se levar a paciente a morte! 

💊A pílula do dia seguinte é um contraceptivo de emergência e sua função é inibir uma possível gravidez 

(é uma bomba de hormônios), mas não funciona como método abortivo – mas não isenta a mulher das 
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST´s). 
 

❌Dentre os seus efeitos colaterais estão: diarreia, sangramento fora do período menstrual, sensibilidade 

nos seios, náuseas e vômitos, menstruação irregular, etc.  
 
E, pacientes alérgicos ou com algum problema cardiovascular, a pílula do dia seguinte precisa ser evitada. 
 

❗Use camisinha, assim você estará se protegendo das DST´s e de uma gravidez indesejada. 

 

👩⚕ qualquer dúvida, agende uma consulta com o seu ginecologista 

 
 

Dr Anna Carolina 
Bimbato 
CRM 9345 
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É minhas amigas gravidinhas, é preciso segurar um pouco mais a emoção durante a sua gravidez.  

Durante todo o pré-natal o controle da pressão arterial é muito relevante, já que pode surgir a “Hipertensão 
Gestacional”. 

Não é preciso se desesperar.  

Há tratamento com medicamentos que vão corrigir as alterações. 

Mas, Anna, eu nunca tive pressão alta!  

E agora tenho.  

Como apareceu? 

É comum surgir principalmente em mulheres que têm alguma pré-disposição, como a hereditariedade, 
obesidade, alterações do colesterol, etc.  

A formação da placenta provoca algumas alterações no organismo da paciente, e se ela possuir algum 
motivo (como os que listei acima), ela pode se tornar momentaneamente hipertensiva. 

Dores de cabeça constante, visão embaçada e aquela sensação de luzes piscando, são sinais de pressão 
alta. 

Então, cuide de sua saúde e a do seu bebê.  

A partir do quinto mês, se a pressão não estiver controlada a grávida entrará em estado de pré-eclâmpsia. 
E aí, é recomendável diminuir o ritmo e entrar em repouso absoluto em casos mais avançados. 

Muito cuidado! Pressão alta é algo muito sério em qualquer fase da vida, e os cuidados devem ser 
redobrados na gravidez. 

 

 

  

https://www.facebook.com/draannabimbato/photos/a.1846660888681922/4016034625077860/?type=3&eid=ARAkDxbBrbBAkJefkIQyW0WrOYrPpHeubNS1iDNRNClhyElLtu7bPtcGM6GvoOSZy6pajbILcH9cBzsi&__xts__%5B0%5D=68.ARDwSKWvgtOi7b9DGTpBjqCGVMfMFC_J3otQdqicam7zLglsw2kcJMAUT8ifM8UDhkcFytpaYDop_HO6oXclCDh-FTylbYlXsJWWaUMnm5vs1jr_IM5GQ5hkVBJRO1k7gOPDBKDQVZe0E_5cqGPU2mLKRdSYXrYBy5HA_E0k37xYKpeUrr590fcUSg2-oeb14kh23rwNuW4dRO46duLXhKk8R-SRsn4pR3Aka5ysVWwwyA1-TyFXSpENIFDHU1lqmIbyMEpZUyyEmAzBpntpbItpSs8j_zwADBhUCSRSrVpQsYpAiuQLK9DTAhIDHV_xbNai0a4_Q1VsVVT_Oidfcklw9EB6&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/draannabimbato/photos/a.1846660888681922/4016034625077860/?type=3&eid=ARAkDxbBrbBAkJefkIQyW0WrOYrPpHeubNS1iDNRNClhyElLtu7bPtcGM6GvoOSZy6pajbILcH9cBzsi&__xts__%5B0%5D=68.ARDwSKWvgtOi7b9DGTpBjqCGVMfMFC_J3otQdqicam7zLglsw2kcJMAUT8ifM8UDhkcFytpaYDop_HO6oXclCDh-FTylbYlXsJWWaUMnm5vs1jr_IM5GQ5hkVBJRO1k7gOPDBKDQVZe0E_5cqGPU2mLKRdSYXrYBy5HA_E0k37xYKpeUrr590fcUSg2-oeb14kh23rwNuW4dRO46duLXhKk8R-SRsn4pR3Aka5ysVWwwyA1-TyFXSpENIFDHU1lqmIbyMEpZUyyEmAzBpntpbItpSs8j_zwADBhUCSRSrVpQsYpAiuQLK9DTAhIDHV_xbNai0a4_Q1VsVVT_Oidfcklw9EB6&__tn__=EEHH-R
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Parabéns aos novos companheiros 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

Ser Companheiro maçom é ter o sentimento de solidariedade, que nasce da 
sincera e intima comunhão entre os irmãos e será nossa eterna preocupação.  
Se a liberdade é o ideal do iniciado que almeja a luz, o companheiro deve 
estar procurando a igualdade para que possa edificar os sentimentos de 
fraternidade. 
 

Parabéns meus queridos irmãos 
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RECEITA RÁPIDAS PARA JANTAR 

RONDELLI COM MASSA DE PASTEL 
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Como é uma regata de barcos a vela em alto mar, longe de tudo e de todos? 
 

CIRCUITO RIO DE JANEIRO 

 

Já se vão longos 11 anos desde que nos enveredamos mar adentro colocando pela primeira vez a proa 

de nosso barco com rumo ao Iate Clube do Rio de Janeiro a fim de participarmos do Circuito Rio, evento 

disputado desde 1970 e que reúne a nata da nata da vela de oceano brasileira. 

O circuito acontece sempre no feriado de finados,  onde medalhistas olímpicos como Torben e Lars Grael, 

Kaena Kunze, Clínio de Freitas e Isabel Swan, ladeados por campeões mundiais como o penta campão 

Maurício Santa Cruz, o Santinha, dividem a raia de regata com reles mortais como nós, capixabas, 

navegadores de longo curso. 

Esta estivemos novamente nas águas de São Sebastião,  desta feita, dois barcos capixabas , o Phantom 

Of The Opera e o Bravíssimo largaram suas amarras no Iate Clube do Espírito Santo, e singraram as 280 

milhas náuticas que separam Vitória da cidade maravilhosa, navegando 24 horas, com revezamento em 

turnos de 2 horas de seus tripulantes. 

Como a travessia acontece antes do evento obviamente, a viagem foi realizada em fins de outubro, e 

tivemos uma companhia super preocupante de centenas de baleias durante todo o percurso. As Jubartes 

estavam retornando de Abrolhos para a Antártida, e uma colisão com um gigante destes é certamente 

uma encrenca que pode ter consequências gravíssimas. 
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Para evitar abalroamentos, noturnos 

principalmente, usamos a técnica de manter 

o motor do veleiro ligado em ponto morto, 

para espantar os gigantes do mar. 

O circuito rio deste ano, em sua 51 edição, 

teve um sabor especial em meio e este ano 

de 2020 que não vai deixar saudades. 

Ao todo 32 veleiros de altíssimo nível se 

alinharam em frente a escola naval para a 

largada da primeira das 6 regatas do circuito 

disputado em 4 dias. Divididas em três 

categorias de handicap, a fim de haver um 

tempo corrigido às embarcações. A vela tem 

este caraterística , tal como o golfe, onde 

cada barco passa por uma medição e a ele é atribuído um rating, um tempo corrigido, são elas as 

categorias: 1- RGS para os barcos mais “simples” 2- IRC , regra francesa para barcos de alta performance 

3- ORC , regra inglesa para barcos semelhantes a IRC porém com um nível mais profissional, onde 

invariavelmente suas tripulações contam com velejadores de altíssimo nível,  contratados. 

Os capixabas representaram o nosso estado nas categorias IRC, com o Phantom Of The Opera, 

conhecido como o “fantasma”, sob o comando do empresário e corretor de imóveis Renato Avelar, e o 

Bravíssimo na ORC , sob o comando do Prático marítimo Luciano Secchin, o “Lucky”. 

Fato curioso, é que o núcleo da tripulação do Bravíssimo é oriunda do Phantom lá de 2009, e que participou 

juntos a bordo do fantasma por 6 edições, e a partir de 2017 migraram para o Bravíssimo, incluso o 

comandante Avelar. 

Em 2019, Renato decidiu abandonar a tripulação do Bravíssimo e trazer de volta o phantom a raia, com 

uma nova tripulação totalmente inexperiente, um verdadeiro desafio. 

Neste ínterim o Bravíssimo, barco novo, 

de última geração, colecionou títulos 

nacionais e internacionais, sendo hoje 

uma referência nacional e internacional 

na vela de oceano de alta performance, 

sendo campeão 2020 da Rolex cone sul, 

disputada em Punta del este em janeiro 

deste ano pandêmico.  

Para o circuito rio o fantasma passou por 

uma reforma completa , recebeu cabos 

de spectra e velas de black carbono e 

treinou duro a fim de capacitar sua nova 

equipe para o certâmen carioca, fazendo 

uma campanha impecável nas águas 

capixabas em 2020, vencendo as duas 

principais regatas locais, a Vitória 

Guarapari, e a Vitória 3 ilhas. 
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O circuito foi evento dificílimo, com muito frio, chuva, dias de pouco vento, dias de muito vento e um dia 

perfeito com sol e vento na medida para o “gran finale”. 

Os capixabas foram impecáveis, trazendo um resultado histórico para o o ES, jamais imaginado, 

principalmente pela performance do fantasma, que foi o campeão em sua categoria, fazendo par ao 

também campeão Bravíssimo. 

Realmente uma vitória histórica dos capixabas, nas duas principais categorias da vela brasileira, em 

especial a equipe fantasma que de um time se histórico e sem experiência em regatas do grand slam, 

exceto pelo veterano Avelar, estreou em altíssimo estilo sob as bênçãos do Cristo Redentor. 

O Bravíssimo seguiu para Ilhabela a fim de participar do Brasileiro da categoria IRC( o barco possui 

certificado ORC e IRC), e o fantasma segue no rio, onde participará da tradicionalíssima regata Preben 

Schmit, regata em homenagem avô dos Grael, percursor da vela no Brasil , a ser realizada dia 12 de 

dezembro, tendo a bordo em companhia do comandante uma tripulação de velejadores sub 17 do Iate 

Clube do Espírito Santo, e dia 19 participa com tripula campeão do circuito Rio da regata de encerramento 

do calendário nacional, a Neptunus a ser realizada no Iate Clube do Rio de Janeiro. 

Bons ventos aos capixabas!! 
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PANDEMIA X TELETRABALHO 

O isolamento social decorrente da necessidade de evitar a propagação do novo corona vírus levaram 
muitas empresas privadas e órgãos públicos a adotarem o teletrabalho.  

Tenho experimentado de perto como a produtividade e eficiência tem aumentado nessa nova modalidade 
de trabalho, isso porque gera benefícios para quem exerce a função, para o próprio órgão e principalmente 
para a sociedade. 

Como servidor público de carreira do Ministério Público do Espírito Santo e atualmente trabalhando com 
o sistema prisional na análise de Guias de Execução Penal, tenho percebido que o teletrabalho veio para 
ficar. 

A velocidade com que processos judiciais vindos do Fórum chegam no gabinete da Promotoria e retornam, 
não se compara mais àquela velocidade de tramitação de um processo físico, audiências mais céleres 
sem a necessidade de deslocamentos de apenados, respostas mais rápidas e prazos judiciais sendo 
devidamente cumpridos. 

O que parecia utopia vem na prática se tornando realidade. 

Aqui vão 10 dicas retiradas do site (https://foreveryoung.sapo.pt/teletrabalho-10-dicas-praticas-para-
atingir-o-sucesso/) para obtenção do êxito na modalidade que vem ganhando mais destaque nesses 
tempos de profunda transformações. 

1. Horário de trabalho regular 

Para evitar o excesso de trabalho é fundamental que seja rígido na definição de um horário ideal 
de trabalho. Estrutura a sua semana irá baixar o seu stress e melhorar a sua saúde mental. Não se 
esqueça de articular e comunicar eficazmente este horário aos seus colegas e chefes. 

2. Aprenda a separar a vida pessoal e profissional 

Este é um enorme desafio. Quando trabalharmos a partir de casa pode ser complicado separar o 
nosso trabalho da nossa vida conjugal ou familiar. É provável que existam mais distrações e que 
possa ser interrompido pelas pessoas em seu redor. Tente criar um ambiente profissional num 
canto da sua casa e explique aos “seus” que durante determinadas horas estará focado no seu 
trabalho. 

3. Não trabalhe de pijama 

Usar a roupa certa pode influenciar o seu estado de espírito e mindset. Passar o dia de pijama irá 
transmitir a mensagem errada e pode acentuar um relaxamento excessivo ou uma maior 
desconcentração. Claro que deve aproveitar esta oportunidade para se vestir de uma forma mais 
confortável, mas sem exageros. 

4. Aprenda a dominar as ferramentas informáticas 

É fundamental que saiba utilizar perfeitamente os vários serviços e produtos tecnológicos que vão 
auxiliar o seu trabalho remoto. Aprenda a partilhar ficheiro pela Cloud, a iniciar videoconferências 
via Zoom ou Skype, a partilhar mensagens e organizar trabalho pelo Slack e Teams, etc. Existem 
diversos tutoriais e formações disponíveis gratuitamente online que podem ajudar. 

5. Crie o escritório caseiro perfeito 

https://foreveryoung.sapo.pt/teletrabalho-10-dicas-praticas-para-atingir-o-sucesso/
https://foreveryoung.sapo.pt/teletrabalho-10-dicas-praticas-para-atingir-o-sucesso/
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O seu espaço e os seus equipamentos vão igualmente ajudar a que se sinta mais produtivo. Opte 
por uma boa cadeira, capaz de oferecer o conforto que necessita. É igualmente fundamental que 
tenha um computador capaz de executar tarefas com rapidez e um bom monitor que não desgaste 
os seus olhos. A qualidade da sua ligação à internet passará a ser mais importante do que nunca. 

6. Perceba os sinais do seu corpo 

Desconforto no pescoço e dor nas costas? Esteja atento a estes sinais. Uma má postura pode ter 
consequências graves para a sua saúde no longo-prazo. Procure sempre sentar-se direito de forma 
a evitar lesões e estiramentos. Faça pausas recorrentes e levante-se por alguns minutos. 

7. Aposte nos alimentos certos 

Isto é muito importante. Quando trabalhamos a partir de casa torna-se mais fácil ter sempre ao 
nosso alcance pequenos snacks como batatas fritas ou bolachas para ir “petiscando”. Ora isto é 
uma receita para o desastre. Assegure-se que faz escolhas mais saudáveis. Tenha sempre fruta e 
um copo de água por perto. Faça pausas para ir comendo. 

8. Descanse 

Cuidar de si é tão ou mais importante do que cuidar do seu trabalho. Tenha a capacidade de 
compreender quando necessita de parar um momento para cuidar do seu bem-estar. Vá dar um 
pequeno passeio, faça um pouco de exercício, dance ou ligue a um amigo. Estas paragens são 
importantes para evitar a sensação de exaustão. 

9. Faça um maior esforço para comunicar com o seu chefe e com os seus colegas 

Apenas através de um contacto frequente pode uma equipa irá acompanhando o progredir dos 
projetos. Seja por telefone, mensagem ou vídeo-chamada, assegure que, mesmo à distância, 
continua a estabelecer um contacto regular com os seus colegas. Tente garantir que o seu chefe 
está sempre ciente do que anda a fazer durante a semana, não deixe passar muito tempo sem uma 
conversa ou reunião. 

10. Foque-se nos resultados 

O maior problema em torno do teletrabalho continua a ser a desconfiança por parte das entidades 
empregadoras relativamente a produtividade. Muitos acreditam que ter trabalhadores em casa 

significa que estes vão relaxar mais e não vão ser tão 
produtivos. Ora, a sua missão deve ser assim provar 
o contrário. Entregue resultados, produza mais e 
melhor, faça o seu chefe sentir-se bem. Cumpra os 
prazos e exceda as expectativas. Solicite novos 
desafios. 

 
 
 

Ir.: Gabriel Luiz Bianchi 
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