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Caro Leitor,
Você está preparado para sair da 

quarentena? Nessa edição queremos 
ajudá-lo com dicas valiosas para 
enfrentar essa nova fase, a saída da 
quarentena. Quantas mudanças foram 
necessárias implementar nesses últimos 
dias, não é verdade!  E agora, chegamos 
em uma nova fase, encarar uma nova 
realidade, se relacionar novamente com 
a sociedade, como será que iremos 
reagir? Com medo de se contaminar 
ou com alívio pela liberdade que nos 
será dada novamente? Acredito que 
cada pessoa reagirá de uma maneira 
diferente, contudo, teremos novos 
desafios pela frente. Um desses  
desafios será criar um novo normal. 
Você está preparado para enfrentar 
esse novo normal? 

Pensando nisso, juntamos diversos 
temas com conteúdo de valor para você 
desfrutar através dessa edição e aplicar 
as dicas em sua vida. 

Nesse período de quarentena, tive 
a oportunidade de conversas com 
diversas pessoas, fazer várias pesquisas 
e ouvindo alguns especialistas da área 
de desenvolvimento humano, cheguei a 
conclusão que nessa pandemia ficaram 
em destaque 3 grupos de pessoas. 

O primeiro grupo são aquelas 
pessoas que  estão saindo da quarentena 
mais estruturadas, com novos projetos, 
inovando seus negócios e vida pessoal. 

O segundo grupo são aquelas 
pessoas que descobriram novos 
desafios, como por exemplo: problemas 
financeiros, nos relacionamentos, 
na comunicação, e entenderam que 
precisam mudar valores, crenças, 
porém, apesar de entederem que algo 
precisa ser mudado para seguir em 
frente, esse grupo pode ter muitos 
desafios, pois a área emocional está 
abalada e se não for dado a atenção 
devida no momento, os problemas se 
agravarão.

O terceiro grupo são aquelas 
pessoas que estão anestesiadas, não 
sabem por onde começar, ficaram 
abitolados nas notícias, tiveram uma 
quaretena improdutiva e agora estão 
com esgotamento emocional e até 
problemas sérios na área mental.

Eu não sei se você se encaixou em 
alguns desses grupos, porém, acredito 
que essa crise trouxe uma grande 
mudança em todos nós e que é possível 
reinventar-se a cada crise. As crises irão 
continuar existindo em nossas vidas, 
o que mudará é a forma com a qual  
passamos por elas. Saiba que estamos 
juntos nessa jornada e iremos superar 
com fé e perseverança.

Espero que você desfrute dessa edição 
e coloque em prática esse conteúdo de 
valor. Aproveite e compartilhe com seus 
familiares e amigos.
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Autoconhecimento

EFEITOS PÓS 
QUARENTENA

Você sabia que o cérebro tem a capacidade de armazenar 4,7 bytes 
de informações?

De acordo com as pesquisas dos cientistas do Salk Institute da 
Califórnia, nosso cérebro tem a capacidade de armazenar 4,7 mil 
milhões de livros lidos ou 670 milhões de páginas de internet. Isso não 
é incrível? A parte do cérebro que ajuda a solidificar essa memória é 
o hipocampo e que depende, é claro, das conexões entre as células 
cerebrais e individuais de cada indivíduo.

Nos dias de hoje, vivendo tempos difíceis e com muitas informações 
diárias, a cada minuto é consumido uma notícia diferente, seja através 
de redes sociais, email, televisão e a mídia em geral, mas será que você 
está tendo o cuidado de selecionar essas informações? O que tem sido 
armazenado em sua memória nesse momento? O quanto elas estão te 
prejudicando no presente e quais danos irão causar para o seu futuro?

Você já parou para pensar no prejuízo dessa avalache de informações 
diárias?  Imagina, se você puder parar e somar essas informações 
recebidas diariamente, e a soma delas com as preocupações diárias, que 
podem incluir: A preocupação de não ser contaminado pelo coronavirus, 
com familiares, problemas financeiros, economia mundial, política, 
empresa, colaboradores, entre muitos outros. 

Baseado na informação acima da capacidade que o cérebro tem em 
armazenar essa quantidade de informações, quero lembrar que elas se 
transformaram em memórias, e então, é preciso, criar um hábito para 
análise diária. Esse hábito diário o ajudará na sua tomada de decisões.
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É sabido que o hábito é a repetição 
diária de um comportamento que 
reflete uma emoção e que tem como 
resultado uma comunicação baseado 
em informaçoes do seu pensamento. 
Então eu pergunto: Que memórias 
foram construídas em você, com essa 
pandemia e como elas irão influenciar 
o seu futuro?

De acordo com o levantamento 
feito pela plataforma online, virtude, 
voltada para a saúde mental, aponta 
que 37% das pessoas estavam com 
stress extremamente severo, enquanto 
59% se encontravam em estado 
extremamente severo de depressão. 
A ansiedade extremamente severa 
atingia níveis de 63%.

Os dados coletados pela plataforma 
foram dos sentimentos e sensações 
vividos nos setes dias que antecederam 
a pesquisa. O levantamento considerou 
a resposta de 492.790 pessoas. 

Agora, imagine como a população 
deve estar nesse momento. Se o quadro 
já era alarmante antes dessa pandemia, 
agora então esse número deve ter no 
mínimo duplicado, é claro que estou 
sendo bem positiva em apenas duplicar 
o número.

Eu não sei qual é o seu estado 
emocional no momento, talvez você 
possa estar vivendo um nível grande de 
ansiedade, depressão, com desânimo,  
descontentamento da vida, medo 
de passar necessidades financeiras, 
falta de foco, sentindo raiva, revolta 

pelas notícias em relação à política, 
arrependimento por ter negligenciado 
o cuidado com a sua saúde,  tédio pelo 
isolamento social, enfim, os efeitos 
dessa pandemia tem gerado diversos 
conflitos emocionais. 

Seja qual for o seu caso, eu entendo 
que você esteja vivendo um grande 
desafio, pois todos nós estamos 
vivendo alguma situação desafiadora 
nesse momento.

É claro que se você já fazia parte 
da lista de pessoas mencionadas 
acima e imagino que a sua situação 
pode ter se agravado ainda mais. O 
meu objetivo com esse artigo é ajudar 
você a  pensar no seu futuro, pois 
tudo que plantamos hoje colheremos 
amanhã. O efeito após a quarentena já 
afetou muitas pessoas e outras estão 
sendo afetadas nesse exato momento, 
contudo, independentemente do 
momento que você está vivendo, eu 
quero te dizer que você pode superar 
esse estado.

Como muitos países tiveram que 
fechar as suas fronteiras para evitar 
que mais pessoas fossem afetadas, nós 
também fechamos várias fronteiras 
para nos proteger, e imagino que com 
o fechamento delas, passamos por 
várias mudanças, entre elas, mudanças 
de valores, crenças e hábitos antigos 
que foram necessários serem avaliados 
e mudados.

Nesse processo, foram estabelecidos 
novos mapas mentais no meu e no 

seu cérebro para se adaptarem com a 
situação atual.

Esse processo aconteceu com todos 
os seres humanos, pois a pandemia é 
mundial. Vivendo o momento que foi da 
sobrevivência, o primeiro passo foi passar 
essa primeira fase, cuidando da família, 
evitando a contaminação, se adaptando 
com uma nova rotina e talvez a parte 
mais importante, estar seguro. 

E agora, chegou a hora de abrir 
novamente as fronteiras, mas qual 
fronteira será preciso abrir? Qual o 
passo a tomar nesse momento para 
voltar a viver de forma normal? Quais 
são os valores que prevaleceram? Quais 
as crenças que deverão ser mantidas 
ou eliminadas? Que hábitos foram 
construídos e que estão ajudando ou 
prejudicando?

Sem dúvida, são muitos os 
questionamentos, e como eu trabalho 
na área da saúde mental, uma das 
perguntas que não posso deixar de 
fazer, diante do quadro atual e com as 
informações recebidas diáriamente de 
panico e incertezas:  

Como ficou a sua sanidade 
mental? 

Será que você conseguirá passar 
por isso sozinho? Acredito que muitos 
de nós não conseguirá superar essa 
situação sozinho, por isso, quero deixar 
a minha contribuição para você com 
alguns passos importantíssimos para 
serem seguidos. 
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1. QUAIS OS SINTOMAS QUE ESTOU SENTINDO?
Como primeiro passo, quero que você saiba a importância em identificar os 

sintomas que você está sentindo no seu estado atual. Veja  abaixo algumas reações 
emocionais que tem afetado as pessoas a saírem da quarentena.

1. Medo e preocupação com sua própria saúde e com a saúde de seus entes queridos;
2. Estresse causado pela experiência de se monitorar ou de ser monitorado por 

outras pessoas por causa dos sinais e sintomas do COVID-19;
3. Tristeza, raiva ou frustração quando amigos ou entes queridos tem medos 

infundados de contrair a doença por estar em contato com você;
4. Culpa por não ser capaz de realizar tarefas normais como trabalhar ou tomar 

conta dos filhos durante a quarentena;
5. Falta de paciência com seu cônjuge;
6. Negativismo;
7. Mudanças de humor; 
8. Outros problemas emocionais ou mentais.

2. PROCURE UM PROFISSIONAL 
A minha sugestão aqui é: Faça uma avaliação do seu estado emocional. Observe 

o seu comportamento e atitudes, e é claro, procure um profissional qualificado 
para o ajudar nesse processo.

Na maioria das vezes, as pessoas acreditam que estão bem e seguem a vida de 
forma normal, porém, os sintomas existem e vão se agravando com o tempo. Em 
um determinado momento eles ficam mais graves e se manifestam trazendo sérias 
consequências, e não somente para a pessoa, mas também para os seus famíliares.

3. REVER OS APRENDIZADOS 
Lembre-se que todas as situações que vivemos nos permitem tirar algum 

aprendizado. Foque no aprendizado que esse momento está proporcionando 
para você. 

eixo 3 sugestões de perguntas para avaliar o seu aprendizado:
1. Como você está se comportando nessa crise? 
2. O que você está fezendo para se adaptar nesse momento? Será que você 

está desenvolvendo alguma habilidade nesse processo? 
3. Você tem algo para agradecer até aqui?

4. TER CLAREZA
Clareza é a chave para saber qual o próximo passo a seguir, ter consciência de 

onde você está e para onde você deseja chegar. Talvez o seu caso seja recomeçar 
de onde você parou, portanto, muita coisa mudou e você deve reavaliar as ações 
para continuar. Ou talvez você precise começar do zero, para isso, será necessário 
saber por onde começar, ou seja, sem saber para onde ir é impossível sair do lugar 
que você está.

Se você não conseguir encontrar a saída sozinho, procure ajuda, seja verdadeiro 
com você mesmo e use a humildade nesse momento, e assim, tudo ficará bem.
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Dra. Josie Oliveira , Ph.D
Personal & Professional Coaching

5. INTELIGÊNCIA  
    EMOCIONAL
Desde o lançamento do livro de 

Daniel Goleman sobre inteligência 
emocional, esse tema tem sido muito 
estudado e o mais interessante é que 
quanto mais se estuda, mais relevante 
se torna. O conceito de inteligência 
emocional tem ocupado espaço na 
literatura da liderança, processos de 
coaching  e nos últimos anos pesquisas 
no campo da neurociência social. Ela 
serviu como elo perdido em um achado 
peculiar. As pessoas com QI médio 
superam aquelas com o QI mais alto em 
70% do tempo. Essa descoberta jogou 
uma chave maciça na suposição geral de 
que o QI era a única fonte de sucesso.

Décadas de pesquisa apontam 
agora para a inteligência emocional 
como sendo o fator crítico que separa 
os atores principais do resto do grupo. 
A conexão é tão forte que 90% dos 
funcionários de alto desempenho 
possuem alta inteligência emocional.

A inteligência emocional  parece 
ser algo intangível, ela afeta a forma 
que administramos o comportamento, 
navegamos nas complexidades sociais 
e tomamos decisões pessoais para 
alcançar resultados positivos.

Sem dúvida, para passarmos esse 
momento é preciso estar com um nível 
alto de inteligência emocional, e assim, 
encontramos o domínio próprio, o 
equilíbrio necessário para a superação 
de momentos desafiadores como esse. 
E saiba que existem técnicas e métodos 
eficazes para esse treino. Você lembra 
do Michael Phelps? Ele teve que treinar 
muito para ser um recordista mundial, 
vamos recordar as suas conquistas.

• Conquistou trinta e sete 
RECORDES MUNDIAIS;

• Conquistou o maior número de 
MEDALHAS DE OURO;  

• Tornou-se o atleta mais medalhado 
da história dos jogos olímpicos;

• Tornou-se o primeiro nadador 
do mundo a conquistar três títulos 
olímpicos consecutivos na mesma 
especialidade a nível individual;

• Nos jogos de 2016, Phelps se 

tornou o maior medalhista olímpico 
por equipe;

• Ainda nos Jogos de 2016, tornou-
se o nadador mais velho (31 anos) a 
ganhar uma medalha de ouro olímpica 
em provas individuais da natação, 
quebrando uma marca que existia 
desde os jogos de 1920.  

Será que foi um processo facíl? Será 
que ele pensou em desistir alguma 
vez? Será que ele precisou ter clareza 
de onde queria chegar? Será que ele 
conquistou isso sozinho? Será que ele 
teve aprendizados nesse processo? 

Acredito que você já sabe a resposta 
de todas essas perguntas. Não, ele não 
conquistou sozinho, não foi facíl, ele 
pensou em desistir algumas vezes, 
ele teve muito aprendizado com o 
processo e ele chegou a ser internado 
em uma clínica e fazer terapia para 
recuperar sua sanidade mental, pois 
tinha vários problemas para resolver 
em sua vida. 

Esse momento também não é 
diferente, tudo será resolvido em seu 
devido tempo, porém, a sua atitude 
poderá facilitar ou não o processo.

Eu acredito que como o Phelps 
teve que reescrever a sua história e 
acreditar que chegaria onde chegou, 
eu e você também podemos superar 

qualquer obstáculo, superar qualquer 
desafio e escrever uma nova história, 
mesmo que seja necessário começar 
do zero. 

Nessa jornada de 20 anos 
trabalhando com aconselhamento, 
treinamentos, life coaching e 
atendimentos individuais ou em grupo, 
eu já vi muitos testemunhos incríveis 
de pessoas que superaram momentos 
de crises terríveis, tanto na área pessoal 
como profissional, e com certeza 
poderei o ajudar nesse momento.
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Marcia Romero
CEO da People Who Make A Difference

Comunidade

7 DICAS
PARA SER BEM SUCEDIDO 

NO ATENDIMENTO EM  
ORGANIZAÇÕES SEM 

FINS LUCRATIVOS

Sem Seguro Médico? Entre em contato conosco ainda hoje
e iremos ajudar você a encontrar um atendimento 

médico com preço acessível e com qualidade.
(321) 527-4593 

info@peoplewhomakeadifference.org
www.peoplewhomakeadifference.org

Muitas organizações sem fins lucrati-
vos têm atividades importantes na área da 
saúde em nossa comunidade.  A Fundação 
PWMD é uma delas. Nós nos importamos 
com você e queremos te ver bem.

Para aprovação e sucesso para um aten-
dimento médico de baixo custo ou mesmo 
custo zero nestas organizações em geral, é 
necessário usar os seguintes ingredientes:

VERDADE, HUMILDADE, SENSATEZ, 
CONHECIMENTO, GENTILEZA, RESPEITO 
& SABEDORIA

Esses ingredientes surgem diante das 
seguintes ações:

1. Preencher a aplicação (ficha de regis-
tro) com a simplicidade da Verdade. O sta-
tus social ou imigratório não afeta ou define 
a dignidade do cliente como ser humano.

2. Usar de Humildade. Mesmo que 
você não entenda o texto, o idioma ou 
qualquer outro item, não sinta vergonha, 
é apenas uma oportunidade para apren-
der algo novo.  Ninguém nasce sabendo!  
Constrangimento maior será se for neces-
sário consertar um erro que poderia ter 
sido evitado no começo.

3. Ser Sensato e exercitar a consciên-
cia. Se há uma disponibilidade financeira 
ou mesmo uma reserva financeira, por que 
não ir a lugar onde se pode pagar uma taxa 
acessível ao bolso e ser atendido?  Deixe os 
lugares que oferecem serviços de baixo cus-

to ou mesmo grátis para aqueles que real-
mente necessitam e não podem arcar com 
os valores. Isso é Sensatez.

4. Procurar Conhecer o novo.  Todos os 
dias de nossas vidas são oportunidades para 
conhecer algo novo.  Desejar e estar aberto 
para conhecer novas culturas, novos idio-
mas, novos procedimentos e novas regras 
é saudável e recompensador.  Respeitar e 
conhecer o NOVO abre portas para muitos 
“bem-vindos” no novo ambiente que se es-
colheu para viver, frenquentar ou estar.

5. Gentileza gera gentileza!  Exer-
citar o “Por Favor”, “Obrigado”, “Com 
Licença”, “Desculpe-me” todo o tempo, 
é agradável! Ensine seus filhos, acima de 
tudo! O americano é treinado a ser edu-
cado desde bebê e o ensino segue no 
crescimento, pelos seus pais. Coisa mais 
linda é vê-los com menos de três aninhos, 
falando “thank you”!  Ser cortez, praticar 
a gratidão faz com que essa nobre atitu-
de flua naturalmente do nosso interior.

6. E o Respeito? Esse é fundamen-
tal!  Respeitar o próximo, respeitar o país 
que se vive e as pessoas, estrangeiras ou 
não, é a manutenção para o bem-viver. 
Não fazer comentários irônicos ou debo-
chados, evitar coxichar, falar alto, falar no 
celular em voz alta, em lugares fechados 
e pequenos, como consultórios, e princi-
palmente em outro idioma, nos tornam 
pessoas agradáveis. Reter e selecionar 

hábitos pessoais em lugares públicos 
também contribui para naturalmente ser 
aceito pelo outro. “O meu direito começa 
onde termina o direito do outro”.

7. Usar de Sabedoria. Por que desejar 
usufruir dos benefícios do governo local? 
Procurar previamente se informar quem 
tem direitos ou não para receber os benefí-
cios, trás conhecimento e evita frustrações.  
Conhecer gera entendimento, entendi-
mento gera inteligência, transformando 
assim atitudes que refletem  sabedoria.

Estes ingredientes aplicados no dia a dia 
de nossas vidas, aprimoram nossas atitu-
des, e assim sendo, nos levam ao sucesso!
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Helen Oliveira
CEO da NL Insurance

Segurança

Seu lar é um lugar mais do que espe-
cial! Provavelmente é também sua maior 
obrigação financeira. O que aconteceria 
com sua hipoteca se você não estivesse 
mais aqui? Como você pode proteger sua 
família de ter que vender a casa se você 
faltar de forma inesperada?

Um seguro de vida oferece proteção 
com um benefício por morte que pode 
ser usado para quitar uma hipoteca.  

A vida é feita de escolhas
Algumas são simples: o que comer, o 

que vestir. Outras são mais complexas: 
onde morar e como se preparar para o fu-
turo. Na verdade, não há um único dia em 
que não precisamos tomar alguma decisão.

Hoje é o dia em que você pode deci-
dir proteger o seu futuro financeiro e o 
de quem você ama. Nós na NL Insurance 
podemos lhe apresentar soluções para 
tornar sua escolha verdadeiramente per-
sonalizada, com produtos criados com 
excelência e condições adicionais valiosas.

Para simplificar, vamos apresentar três 
opções:

1. Seguro de Vida Temporário
• Proteção essencial e econômica por 

um período definido
• Transforme em seguro de vida per-

manente quando precisar
Seja por um período pré-determina-

do, seja para cobrir obrigações financei-
ras específicas, uma apólice de Seguro 

Temporário garante que seus beneficiá-
rios recebam um montante em dinheiro, 
em geral isento de tributação, caso algo 
aconteça a você. É um passo inicial inteli-
gente na construção de um futuro finan-
ceiro seguro para você e para sua família.

2. Seguro de Vida Permanente
• Proteção para toda a vida
• Benefício por morte valioso, para 

proteger seus beneficiários e sua casa
• Valor de resgate que você pode usar 

para liquidar antecipadamente sua hipo-
teca, financiar estudos e prover renda 
complementar na aposentadoria.

O seguro de vida pode ser mais do 
que uma forma de proteger sua família. 
Ele também pode proporcionar cresci-
mento e proteção do seu patrimônio a 
longo prazo. Ele tem a mesma função 
que o VGBL no Brasil com rendimentos 
de 5% a 6% ao ano dependendo do 
aporte financeiro anual na apólice.

3. Combinação de Seguro Perma-
nente e Temporário

• Combinação de seguro permanente 
e temporário, que oferece o melhor das 
duas soluções

• Pode oferecer a proteção e o valor de 
resgate do seguro de vida inteira, com os 
custos acessíveis de um seguro temporário.

Com mais de 200 mil combinações 
possíveis, podemos ajudar a criar uma 
apólice sob medida para você.

Seguro de vida, dá para a família 

tranquilidade, seguranca financeira e 
um excelente custo-benefício. Oferece a 
certeza de que a sua família terá o apoio 
financeiro para se restabelecer caso uma 
fatalidade aconteça.  Ninguém precisará 
deixar os sonhos para depois.  Cônjuge e 
filhos podem retomar a vida nos mesmos 
padrões, sabendo que não terão preocu-
pações financeiras adicionais.

Nós na NL Insurance podemos preparar 
a solução de seguro de vida ideal, que caiba 
em seu orçamento e proteja a capacidade 
de sua família para continuar em sua casa 
se algo vier a lhe acontecer, independente-
mente de quantas vezes você mudar, quan-
tas vezes refinanciar o imóvel e do que vier 
a acontecer com o valor da sua casa. 

Quem pagaria sua
hipoteca se algo 

acontecesse a você?

INSURANCE

Homeowners | Renters 
  Auto | Motocycles | Boats
    Life | Health | Umbrella

PERSONAL

General Liability | Professional Liability 
  Umbrella | Business Owner Policy 
    Commercial Auto
     Workers Compensation

COMMERCIAL

ACCOUNTING SOLUTIONS

New Business Formation
  ITIN Number | Tax ID
    Tax Returns www.nlinsurancefl.com

nlinsurancefl
Orlando

����� ��������
Tampa

����� ��������

GET A FREE QUOTE TODAY
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Qual a melhor opção para o ensino?
Parte I

O ensino a distância sinaliza uma 
resposta aos anseios sociais para pro-
moção do acesso à educação a seg-
mentos que não foram servidos de 
forma adequada pelo ensino tradicio-
nal. Na atualidade, desempenham im-
portante papel na complementação 
desta sistemática. 

Quando se revisita as camadas so-
ciais menos favorecidas, observa-se 
que esta ferramenta representa a única 
oportunidade de estudos, tanto a adul-
tos, quanto a jovens que empenham a 
força de trabalho e, portanto, impedi-
dos pela obrigatoriedade da presença, 
nas atividades regulares, enfrentando 
ainda o parco manejo dos instrumen-
tos educacionais por parte dos docen-
tes que não atentam às necessidades 
prementes da precariedade latente na 
formação do estudante. 

Esta ferramenta tende a perspectiva 
exigida pela democratização do ensino 
em todos os cantos da aldeia global. 
Os benefícios podem ser vislumbrados 
pela empatia que a adaptação curricu-
lar resulta, refletindo a novidade opor-
tunizada pelo convívio com as tecno-
logias da informação, que aceleram a 
busca pelo conhecimento. 

Se retornarmos à moeda, os pro-
fessores encontram na estrada da edu-

cação a distância, uma grande aliada 
ao processo de continuidade na for-
mação. Um imenso leque de opções 
se abre ao docente, possibilitando o 
ingresso em instituições que até bem 
pouco tempo emblemavam o selo da 
elite, impedindo o convívio com reno-
mados autores da área, com a mesma 
qualidade de oferta de conteúdo, dis-
ponibilizado pelo ensino presencial.

Na contemporaneidade, os pro-
fessores dispõem de repositórios com 
excelência e qualidade para administra-
rem suas atividades, quando o assunto 
é educação remota, como alguns teóri-
cos assim denominam. A atual situação 
global tem provocado os gestores edu-
cacionais a rever as teorias e conceitos a 
respeito da aplicabilidade da educação 
a distância, discutindo as metodologias 
de ensino, sobretudo no que tange aos 
déficits de aprendizagem que os estu-
dantes podem apresentar em um futu-
ro próximo, na escala rumo ao conhe-
cimento.

 
O protagonismo que o estudante 

assume nesta escalada, propiciada pelo 
ensino remoto, sinaliza uma vertente 
viável ao deslocar o eixo da responsabi-
lidade, da figura do professor, detentor 
do conhecimento, em direção ao aluno, 
discípulo do ordenamento do saber, até 
então imposto pelo mestre.

A figura central do processo didá-
tico até então, a saber, o professor, 
passa a ocupar uma posição estratégi-
ca, voltada à orientação e tutoria das 
competências a serem delineadas pelo 
estudante que assume a direção efetiva 
das atividades propostas pelo discente. 

A responsabilidade em regular a 
comodidade do artefato, com a ade-
quação às horas de estudo, requer 
autodisciplina, uma vez que, o aluno 
estará apartado do contato físico de 
seu mentor para realização de tarefas, 
tendo prazos previamente estipulados 
a cumprir. 

Um fator preponderante na escolha 
desta plataforma de estudos diz respei-
to ao isolamento social que é, de certa 
forma, determinado ao educando. Em 
idade escolar, a criança e o adolescente 
instrumentalizam o processo de assimi-
lação por meio do qual o indivíduo se 
torna membro funcional de uma socie-
dade, convivendo e absorvendo hábitos 
culturais que são próprios da comuni-
dade em que se encontra inserido. É um 
processo contínuo que tem seu start na 
imitação, prosseguindo até a maturida-
de por meio dos aspectos verbais e não 
verbais, particulares a comunicação. 

Escrito por Henrique Fernandes, Ph.D

DISTÂNCIA ou TRADICIONAL?

Educação
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Você já se deu conta de que é um 
conjunto de 50 trilhões de células in-
terconectadas de uma forma única no 
mundo e vagando entre outros 7 bi-
lhões de seres humanos distribuídos 
ao redor do planeta? A partir disso, já 
se deu conta da sua importância real 
e única para a humanidade ao exerci-
tar o seu protagonismo em todo esse 
contexto?

Pois é, você é único. Mas você é a 
imagem e semelhança do seu Criador. 
Mas se é parte desse conjunto de pes-
soas, também é necessário entender 
que, se elas também são a imagem 
perfeita do Criador, você é uma pe-
quena partícula da criação e que sem 
você, o mundo não seria o que é. Per-
ceba a importância da sua presença 
aqui entre nós.

E se você é único, pensas diferen-
te, reages diferente, ages diferente, 
respondes diferente. Mas quando se 
trata de organizações humanas, é 
preciso que se tenham atitudes que 
atendam uma parte de cada um e 
por isso, são necessárias regras, leis e 
regimentos para que o bem comum 
seja atendido, de forma a manter o 
ambiente saudável e em permanente 

movimento de crescimento, em sinto-
nia com o terreno e com o espiritual, 
inconsciente, a base de tudo. E nes-
se momento, apesar de toda a nossa 
individualidade, o coletivo fala mais 
alto, e precisamos desenvolver a nos-
sa intelectualidade a favor do todo 
e ao mesmo tempo atendendo os 
nossos anseios pessoais, respeitando 
os nossos valores. É necessário que 
desenvolvamos um tipo de “ades-
tramento intelectual”, de forma a 
permitir que cresçamos individual e 
coletivamente, de forma a não deixar 
que o egocentrismo se sobreponha 
ao coletivismo, pois se não respeitar-
mos o contexto do “ganha-ganha” 
para todos, a instituição, o grupo a 
que pertencemos não se desenvolve-
rá da forma devida e desejada. Mas 
a importância da sua participação é 
fundamental. E divina. É o exercício 
do seu papel no grupo que não per-
mitirá que exista um “furo” por onde 
a energia do todo drenará.

O adestramento intelectual é uma 
derivação sublime da humildade in-
telectual, uma atitude que apenas as 
pessoas qualificadas emocionalmen-
te tomam, pois estas entendem que 
o conhecimento é para ser dissemi-

nado, sem medo, sem egoísmo, sem 
barreiras a quem quer que seja, nem 
mesmo aos menos dotados de forma-
ção acadêmica, Estas pessoas sabem 
que, na medida que interagem, mes-
mo com pessoas menos providas de 
informação e conhecimento, podem 
ter surpresas agradáveis advindas de 
conhecimento empírico desses seres 
humanos que, eventualmente vivem 
em ambientes que não lhes permitiu 
ascenderem social e financeiramen-
te, mas que merecem o respeito de-
vido por estarem no mundo cumprin-
do o seu papel para que o planeta e 
a humanidade sejam e estejam cada 
vez melhor.

Esse respeito por parte de todos e 
para todos é desenvolvimento huma-
no, nosso lema.

Eu sou Fernando Pianaro, Profes-
sor | Palestrante | Coach | Mentor

Ajudo pessoas a se reinventar pela 
autorreflexão

Esse artigo representa uma opi-
nião pessoal. Analise-o com cuidado. 
Críticas, observações e sugestões se-
rão sempre bem vidas dentro do con-
texto do tema.

Adestramento intelectual

Pessoal
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Como anda seu 
orçamento em 

tempos de crise?

Rickson Amorim
VP Executivo Five Rings Financial

Educação Financeira

Cuidar de nossa saúde financeira é 
fundamental para viver em equilíbrio. 
Afinal, é preciso cumprir obrigações e 
também realizar sonhos e curtir mo-
mentos especiais, sem contar em pou-
par para o futuro.

No entanto, como nos manter enfo-
cado e em equilíbrio em tempos de cri-
se como essa pandemia do COVID-19?

Segue uma lista de idéias e suges-
tões para te ajudar.

1. Mantenha seu orçamento or-
ganizado.

Controlar a maneira como você uti-
liza o seu dinheiro é um dos primeiros 
passos para garantir sua saúde financei-
ra, deixe sua planilha ou seu aplicativo 
sempre atualizados. Uma dica de um 
aplicativo gratuito é o MoneyCoach. 
Não se esqueça que o ponto de partida 
é a sua receita líquida.

2. Corte gastos desnecessários.
Agora é um excelente momento 

para rever tudo aquilo que tira dinhei-
ro do seu bolso, a maioria das pes-
soas estão em casa e com o tempo 
a seu favor. Anote em um papel to-
dos os pagamentos automáticos que 
saem de sua conta e se você preferir 
anote também suas respectivas datas, 
em seguida crie as seguintes colunas: 
“Gastos Fixos” “Gastos Variáveis” e 

“Gastos Altamente Variáveis” abaixo 
de cada coluna escreva o nome do 
gasto e o valor. Fazendo isso você irá 
perceber claramente onde está indo 
o seu dinheiro e poderá tomar boas 
decisões na hora de reduzir ou cortar 
algum custo. Eu tenho essa planilha já 
feita, caso você queira é só me enviar 
um e-mail.

3. Use os cartões de crédito res-
ponsavelmente.

Tempos difíceis são uma das 
maiores armadilhas para se endivi-
dar. Pense antes de usar seu cartão 
de crédito com as compras. Uma boa 
dica é de se fazer a seguinte pergun-
ta antes de efetuar uma compra: “Eu 
quero ou eu preciso?” e “Se eu guar-
dar o dinheiro em quanto tempo eu 
consigo obter isso?” Cuidado para 
não assumir mais parcelas do que o 
seu orçamento permite!

4. Incentivo do governo.
Certifique-se de que você qualifica 

para algum dos vários incentivos que o 
governo americano está dando. Segue 
alguns links para ajudá-lo nesta pesquisa.

https://covid19relief.sba.gov/# 
https://floridadisasterloan.org/)
https://www.sba.gov/sites/default/

files/2020-03/Borrower%20Payche-
ck%20Protection%20Program%20

Application_0.pdf)
https://www.irs.gov/coronavirus/ge-

t-my-payment

5. Reserva de emergência.
Somente use sua reserve se realmen-

te tiver uma emergência, evite comprar 
coisas por impulso pelo simples fato de 
que você está entediado (a). Não sabe-
mos quanto tempo irá durar esta crise 
e temos de ser responsáveis neste mo-
mento. São nessas horas que vemos a 
importante função deste dinheiro.
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Business

SEGUNDA PARTE
Para atender e obter resultados 

positivos com atual cenário e as ten-
dências futuras é necessário um mo-
delo de governança corporativa que 
entenda para que lado a humanida-
de caminha. Para isso independente 
do porte da Organização, bem como 
de sua natureza, é indicado que haja 
um Conselho de Administração, com 
poder decisório e deliberativo, forma-
do por seus sócios e convidados, além 
do acordo de acionistas, holding e sub 
holding necessárias, de acordo com a 
questão tributária e com foco em blin-
dagem patrimonial.

No caso de empresas familiares já 
se faz necessário haver um processo 
de evolução estratégica, que cami-
nha de um pré Conselho de Família 
até se chegar ao Conselho de Admi-
nistração, lembrando que deve haver 
clara e absoluta diferenciação entre 
herdeiro e sócio, tanto os de direito 
legal, os de direito moral, bem como 
os de fato.

Em primeiro lugar deve-se estabe-
lecer qual o modelo de negócios que 
os sócios ou investidores desejam. Para 
isso uma ferramenta que pode ser usa-
da é o modelo Canvas de criatividade e 

inovação, lembrando que é importante 
a definição  se o Canvas rodará para a 
direita o se vai rodar de forma inversa, 
com foco em agregação de valor, pois 
isso determina todo restante do plane-
jamento estratégico.

A partir da definição do Canvas é 
fundamental estabelecer a Visão. Visão 
sem prazo é apenas um sonho e com 
prazo torna-se uma meta. Essa visão 
estabelecida como macro visão institu-
cional pode ter outras Visões parciais 
complementares, de acordo com deter-
minado número de tempo (são os ma-
croobjetivos), o que deixa muito claro 
aonde deseja-se chegar.

É básico também ter estabelecido 
qual caminho a seguir e por quais ati-
tudes, razão pela qual deve haver de-
finição de principios/valores/filosofias/
credos/crenças, nesse modelo, sendo 
todos iguais e sinônimos.

Com Canvas, Visão e princípios 
definidos, a base do plamejamen-
to está pronta.  A partir daqui pode 
se usar o conjunto de ferramentas e 
métodos que forem mais adequados 
àquele negócio ou Organização. Exis-
tem no mercado milhares de modelos 
sequenciais de planejamento, bem 
como milhares de ferramentas que 

podem ser aplicadas de forma obter 
resultados.  Em minha opinião a me-
lhor ferramenta e o melhor método 
é aquele que você e seu time  domi-
nem e que resolvam com qualidade e 
menor tempo a situação necessária, 
mas sempre de forma customizada, 
ou seja, adaptando o modelo e a fer-
ramenta à necessidade de sua Orga-
nização.  Conforme dito existem mi-
lhares de ferramentas que podem ser 
usadas. Tradicionalmente e com vali-
dade de mercado ferramentas como 
Fatores críticos de sucesso, SWOT  em 
suas 3  dimenções, BSC, mapas estra-
tégicos, etc.

Passadas as fases de diagnóstico, ce-
nários, tendências,  definição do mode-
lo de negócios Canvas, bem como das 
Visões, vem a etapa de planejamento (o 
que).  Aqui define-se de forma clara o 
que será feito, com que objetivo e quais 
são as metas.

Logo após a fase de planejamento 
inicia-se a etapa das possibilidades de 
estratégia (o como), em diferentes for-
mas.  Aqui é definida a forma que se 
pretende chegar aos resultados defini-
dos no planejamento.

Outra etapa fundamental que surge 
agora é a de Regulação, que abrange 

“Governança corporativa, gestão e modelo 
de negócios - o rodo contra o tsunami”
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controle, auditoria, avaliação, indicado-
res, qualidade, conformidade, prazos, 
entre outro. É sempre importante que 
haja um setor, ou uma pessoa, que seja 
o “controlador”,  que fará as cobran-
ças devidas a quem de direito, para que 
tudo seja entregue na conformidade e 
no prazo.  Existem várias formas de re-
gulação e uma das mais usadas é o pai-
nel de controle ou painel de bordo, que 
mostra com marcos críticos a evolução 
de cada projeto ou entrega finalística, 
bem como o mapeamento do processo 
intermediário. Tudo isso existe em App 
que facilitam bastante a regulação. 

Com todas as etapas anteriores re-
solvidos deve-se definir claramente o 
plano de ação. Uma das ferramentas 
mais utilizadas no mercado é o 5W 2H, 
que da mesma forma deve ser custo-

mizado, acrescentando aquilo que for 
necessário à organização.

Agora chegamos ao maior desafio. 
Todo modelo de negócios, planejamen-
to, estratégia, controle, planos de ação, 
enfim, tudo definido. Surge o dilema: e 
o Organograma?

Criei um protocolo para essa etapa 
e sugiro sempre que seja seguida a pre-
missa:” qual melhor Organograma para 
atingir o Canvas e a Visão?”.

Caso haja maturidade da Governan-
ça Corporativa e das pessoas deten-
toras do poder decisório, essa decisão 
fará a diferença entre implantar o pla-
nejamento e obter sucesso (surfar no 
tsunami) ou morrer com rodo na mão.

É fundamental que haja diferença 
entre “princípios e valores” e “pré con-
ceito”. Claudio Alexandre Tosta

Professor e Consultor

Business

Claudio Alexandre Tosta 
Professor e Consultor desde 1983 (Atuação no BRA e EUA)

www.claudiotosta.com  •  claudio@claudiotosta.com 
Whatsapp/Fone: +55 (27) 99979-9877

Planejamento estratégico, modelos de negócios,
sucessões de negócios familiares, mentoria executiva 
individual, PEP (Planejamento Estratégico Pessoal), 

treinamentos, palestras, Workshop “Método A+ 
de gestão e planejamento”
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Com a crise do Coronavírus 
(COVID-19), o trabalho remoto foi uma 
realidade para muitos profissionais. 
Essa foi uma alternativa para parte dos 
profissionais continurem a trabalhar. 
Embora não seja nova e ser um prática 
comum em muitas empresas, pegou 
muitas pessoas despreparadas. Para 
aqueles que não estavam habituados a 
trabalhar em casa, os problemas foram, 
entre outros, não possuir a estrutura 
necessária, não ter disciplina, não 
conhecer as ferramentas necessárias 
para o trabalho remoto, conciliar a 
rotina de trabalho com as demandas 
domésticas e a interação com os 
demais familiares. Esses desafios 
foram colocados à prova em ambos os 
lados da dinâmica de trabalho, tanto 
empresa como colaboradores. Vamos 
ver algumas técnicas e ferramentas que 
podem ajudar no trabalho remoto:

Acesso remoto:
Para muitos o trabalho demanda 

acesso à estrutura tecnologia da 
empresa. Nesses casos algumas 
ferramentas podem ajudar o acesso 
ao computador da empresa. Como 
esses softwares é possível acessar o 
computador do trabalho a distância:

• Chrome Remote Desktop (Grátis) / 
Computador e Celular

https://remotedesktop.google.com/
• Team Viewer (versão 

demonstração) / Computador e Celular
https://www.teamviewer.com/
• Anydesk (versão demonstração) / 

Computador e Celular
https://anydesk.com

Reuniões:
A orientação é distanciamento 

social, mas não isolamento total. Uma 
dica é manter contato com colegas 
de trabalho, não apenas para tarefas 
regulares de trabalho, mas também 
para coffee breaks virtuais usando vídeo 
ao vivo para falar sobre trabalho e sobre 
como lidar com a situação atual. Esses 
são alguns dos aplicativos mais usados:

 • Google Hangout (Grátis) / 
Computador e Celular

https://hangouts.google.com/
• Skype (Grátis) / Computador e Celular
https://www.skype.com
• Zoom (Grátis c/ limitação de duração 

de 40 min) / Computador e Celular
https://zoom.us/

Trabalho em Equipe:
O trabalho em time sempre foi um 

desafio. Remotamente a comunicação 
da equipe fica ainda mais complexa, 
porém, alguns sistemas podem ajudar 
a acompanhar o status das atividades, 
bem como delegar tarefas de uma 
forma simples e eficaz.

• Trello (versão Grátis e Paga) / 
Computador e Celular

https://trello.com/

Foco nas atividades:
Trabalhar com outras pessoas em casa 

requer um esforço extra. Para que tem 
filhos pequenos isso é mais difícil ainda. 
Busque um local reservado, quando não 
for possível, vale uma conversa com todos 
sobre a necessidade de concentração 
e o como as  interrupções atrapalham. 
Combine que quando você estiver com o 

fone de ouvido ou em video conference, 
não poderá ser interrompido. Procure 
pensar em atividades para os pequenos 
que não requeiram sua supervisão, 
quebra-cabeça, kits de desenho, ou 
aplicativos educacionais podem entreter 
eles por um tempo. Um técnica que pode 
ajudar na produtividade é a Pomodoro, 
que consiste em ciclos de foco de 25 
minutos, pausas de  minutos, e após 4 
ciclos uma pausa um pouco maior, de 15 
a 20 minutos onde você pode dar uma 
atenção aos outros “reclusos” da casa. 

• Tomato Timer (Grátis) / Site
https://tomato-timer.com/
• Pomodoro-Tracker (Grátis) / 

Computador e Celular
https://pomodoro-tracker.com/
 Encare esse momento como a 

oportunidade de aprendizagem, a 
habilidade de trabalhar remoto será 
mais exigida a partir de agora.

Informática

Desafios do trabalho remoto e 
tecnologias que podem ajudar

Emmanuel Souza
Especialista em  IT e RH
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Reiki é uma palavra originada no idio-
ma japonês que significa REI: energia cós-
mica universal, sendo uma forca primor-
dial que representa a sabedoria, força ou 
energia divina. KI: energia vital, que re-
presenta a força vital, o calor e a energia 
irradiados do corpo.

Reiki é considerada uma terapia inte-
grativa em que o terapeuta (ou mestre rei-
kiano) estende suas mãos sobre partes do 
corpo do paciente para canalizar energia 
vital universal, a fim de restaurar o equilí-
brio físico, regularizar suas funções vitais e 
equilibrar o campo mental e emocional. Se 
o nível de energia vital está baixo, ficamos 
mais propensos às doenças e ao estresse. 
Se estiver alta, nos sentimos mais felizes e 
saudáveis. 

O método é reconhecido pela Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) e tam-
bém é aplicado no Sistema Único de Saú-
de (SUS) do Brasil, através do projeto de 
Política Nacional de Práticas Integrativas 
Complementares, que contempla outros 
tratamentos alternativos como medita-
ção, arteterapia, musicoterapia, trata-
mento naturopático e quiropraxia. 

O Reiki é o uso da energia vital universal 
que está disponível a todos, porém, devido 
às “sujeiras” energéticas provocadas por 
pensamentos, sentimentos, atitudes nega-
tivas e alimentação sem vida (industrializa-
dos), nossos canais (chakras) são obstruí-
dos. Assim, a energia não entra por inteira, 
limitando a capacidade de auto cura.

O Reiki não tem nenhum dogma e 
não há nada em que se deva acreditar a 
fim de receber o tratamento ou aprender 
a técnica. Sua aplicabilidade não depen-
dente da sua capacidade intelectual ou 
do seu desenvolvimento espiritual e, por-
tanto está disponível para todos. Existem 
sim, os princípios do Reiki que são como 
lições para uma vida mais harmoniosa.

Entre os benefícios desta terapia, es-
tão o alívio do estresse, provocando no or-
ganismo uma profunda sensação de paz, 
conforto e tranquilidade, relaxamento do 
corpo, reduz efeitos colaterais e nocivos 
da quimioterapia, ajuda no aumento da 
imunidade, recuperação rápida e comple-
ta de várias lesões, melhora a circulação 
sanguínea, atua na desintoxicação de ór-
gãos importantes ao bom funcionamento 
do corpo humano, combate a insônia e 
restaura o sono, desenvolve a intuição, a 
consciência plena e o autoconhecimento 
conectando com a voz interior.

O Reiki traz benefícios não só para 
quem o recebe, mas potencializa a ener-
gia de quem o aplica. Quanto maior o 
uso, maiores os benefícios que o terapeu-
ta trará para si e para todos seus recepto-
res. A paz, a espiritualidade, o aumento 
da consciência, da intuição e da criativi-
dade são os benefícios mais perceptíveis 
nos terapeutas que aplicam o Reiki.

É muito importante deixar claro que 
o Reiki deve sempre atuar como uma te-
rapia complementar, auxiliando os trata-
mentos médicos convencionais, que ace-
lera todos os processos de regeneração 
e desintoxicação celular, mas nunca os 
substitui.  Esta prática não deve substituir 
tratamentos prescritos pelo médico para 
casos de depressão, pressão alta, diabe-
tes ou asma, mas sim empregada para 
o alívio de problemas leves, auxiliando o 
tratamento das doenças. 

Equilíbrio

O poder 
reenergizante da 
terapia do Reiki
A cura que usa a energia vital universal para restaurar 

o equilíbrio físico, regularizar suas funções vitais 
e equilibrar o campo mental e emocional.

Taisa Adami
CEO da Taisa Adami - Beauty and Wellness Center

Benefícios
A energia vital usada pelos terapeu-

tas reikianos é única, inteira, sem bipo-
laridade, não é positiva, nem negativa, 
mas uma combinação destas qualidades. 
É uma energia segura, que não pode ser 
manipulada, e sim aplicada a qualquer 
momento, em qualquer situação, tanto 
em si mesmo como em outra pessoa.

O Reiki proporciona diversos benefícios, 
destacando-se a prevenção e no tratamen-
to de doenças aumentando a sensação de 
bem-estar, manter a estabilidade física, 
mental e emocional regularizando funções 
vitais e equilibrando os campos mental e 
emocional, mantendo a paz interior através 
do alinhamento dos centros de energia do 
corpo, conhecidos como chakras.

Cada chakra possui significado, cor, 
mantra e elementos específicos que es-
timulam seu movimento e quando são 
interrompidos ou bloqueados, podem 
causar problemas, doenças e distúrbios.  
Estão associados às glândulas e funcio-
nam como centros de captação e distri-
buição de energia.

Os sete principais chakras localizam-
-se da base da coluna vertebral até o alto 
da cabeça e cada um corresponde a uma 
das sete principais glândulas do corpo 
humano. Em um corpo saudável, todos 
giram em grande velocidade sem parar, 
permitindo que a energia vital flua atra-
vés do sistema endócrino.

A prática do Reiki é segura e não gera 
nenhum efeito colateral, podendo ser 
aplicada em conjunto com outras técni-
cas terapêuticas, como a acupuntura por 
exemplo. Uma sessão pode ser realizada 
com a pessoa deitada ou sentada e o te-
rapeuta irá aproximar suas mãos ou tocar 
um ponto-chave do corpo ligado aos sete 
chakras principais, fazendo a transmissão 
de energia, a fim de restabelecer o fluxo 
de energético destes pontos.

Restaure seu 
equilíbrio mental, 
emocional e físico 

através da terapia Reiki

Informações entrar em contato: 
Reiki Master Taisa Adami 
Beauty and Wellness Center 
(305) 988-2273
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