Apreciações do 2º dia – 28/05/2022
Roberto Cottica
Neste segundo dia do nosso encontro, realizado nas dependências do
auditório da FAMASUL no dia 28 de maio de 2022, fiquei responsável pela monitoria
do grupo auxiliando os trabalhos do Clóvis Tolentino bem como dos instrutores. Foi
uma experiência muito interessante pois estava há algum tempo sem participar de
evento dessa envergadura, ainda mais como “monitor do dia”. Além disso, a
heterogeneidade do grupo quanto à origem e formação foi um grande desafio,
porém acredito que tenha conseguido auxiliar na execução dos trabalhos de forma
satisfatória - perfeição não existe, inclusive este é um dos fatos que me levaram a
participar do Líder MS IV, moldar a “pedra bruta” que há dentro de nós.
Os trabalhos foram em três etapas, iniciando com o Renato Roscoe falando
sobre a evolução humana, desde as eras primordiais da humanidade - Chipanzés,
onde facilmente o indivíduo era comprado com uma banana, até sua evolução
inicial, organizando-se em grupos, que evoluíram, tornando-se comunidades e
posteriormente muito à frente a sociedade e, que vivemos hoje. Porém, nesse meio
conforme o instrutor muito bem colocou, passaram-se várias etapas até chegarmos
onde estamos e que sem dúvida continuarão ocorrendo e determinarão o futuro e o
destino da humanidade. Desde a organização em grupos em busca de alimento e
proteção, passando pela revolução agrícola, industrial e posteriormente a mais
recente, a revolução digital. Com todos esses fatos, a sociedade definiu
macrotendências que mudaram os rumos, onde a tecnologia ganha suma
importância e os comportamentos passam a ser vistos de ângulos diferentes,
gerando muitas discussões, fazendo com que o ser humano sinta a necessidade de
atualizar seus comportamentos, buscando a inteligência emocional, serem mais
comprometidos/engajados e com maior capacidade de leitura de situações que
possam ser conflitantes ou primordiais.
Com essa apresentação conseguimos ter uma noção de onde veio e pra
onde vai a humanidade, mas principalmente, a necessidade de organização, de
padrões e de postura ética do ser humano/indivíduo/sociedade. Dessa forma,
ligamos a primeira apresentação do dia à Segunda que, com a Professora Giselda
trabalhou brilhantemente o tema Princípios Contratuais ou simplesmente, Contratos.
Esse tema muito importante que rege as diretrizes da vida em sociedade e que
muitas vezes não é dado o devido valor. Nesse tema para existir, precisamos das
pessoas, de suas vontades e dos objetos que dão formas aos contratos, sendo
assim, tudo ajustado, contrato firmado, encerramos nossos trabalhos do dia com
debate aberto entre os 45 participantes com os três conferencistas: Professor
Fernando, Eng. Agr. Dr. Renato Roscoe e a Professora Giselda.
Muito satisfeito por fazer parte desse primeiro circuito de treinamentos do
Líder MS IV e pela oportunidade a mim concedida, fica a expectativa do próximo
encontro quanto à grandeza e importância do mesmo na formação e
desenvolvimento da liderança dentro de cada um de nós.

