
 

 

 

 

   
EXTERIOR 

   

Quem Exemplos Vacinado Não vacinado 

Classificação do Minas Consciente Nivel de 

Segurança  
Onda Verde  Onda Amarela Onda Vermelha/Roxa  

(1) Membros e 

regulares adultos 

participantes de 

um mesmo Bethel  

Piqueniques realizados 

apenas pelo Bethel,  
reuniões realizadas em 

espaços abertos, etc.  

    

● Pratique o bom senso  

● Seguir protocolo de 

distanciamento, uso de mascadas 

e demais protocolos de segurança 

do Minas Consciente para a Onda 

Verde  

  

● Recomendação de remarcação do 

evento ou que faça de forma virtual 

● Recomendação de remarcação do 

evento ou que faça de forma virtual 

Seguro 

(2) Acima + Membros 

em potencial, 

Abelhinhas, 

visitantes de outros 

Betheis, convidados 

ou público em geral  

envolvendo público 

da mesma cidade. 

Desfile, evento 

esportivo, praia, 

Piquenique Maçônico, 

atividades com 

Demolays, Estrela do 

Oriente e outras 

paramaçônicas, 
Filantropias e eventos, 

etc.      

● Pratique o bom senso  

● Seguir protocolo de 

distanciamento, uso de mascadas 

e demais protocolos de segurança 

do Minas Consciente para a Onda 

Verde  

 

● Recomendação de remarcação do 

evento ou que faça de forma 

virtual 

● Recomendação de remarcação do 

evento ou que faça de forma virtual 

Menos 

seguro 

(3) Membros do item 

(1) Membros em 

potencial, 

Abelhinhas, 

visitantes de outros 

Betheis, convidados 

ou público em geral  

envolvendo público 

de 2 ou mais 

cidades 

Desfile, evento 

esportivo, praia, 

Piquenique Maçônico, 

atividades com 

Demolays, Estrela do 

Oriente e outras 

paramaçônicas, 
Filantropias e eventos, 

etc. 
    

● Recomendação de remarcação 

do evento ou que faça de forma 

virtual 

● Recomendação de remarcação do 

evento ou que faça de forma 

virtual 

● Recomendação de remarcação do 

evento ou que faça de forma 

virtual 

Sem 

Segurança 

 

 

 

 



 

 

 

  INTE 
INTERIOR 

   

Quem Exemplos Vacinado Não vacinado 

Classificação do Minas Consciente Nivel de 

Segurança  

Onda Verde  Onda Amarela Onda Vermelha/Roxa  

(1) Membros e 

regulares adultos 

participantes de 

um mesmo Bethel   

Reuniões Ritualísticas, , 

Instalações, Visitas,  
Eventos, filantropias, etc  

    

Reuniões presenciais, híbridas ou 

virtuais permitidas. 

 

Reuniões presenciais/híbridas: 

seguir protocolo de 

distanciamento, uso de mascadas e 

demais protocolos de segurança 

do Minas Consciente para a Onda 

Verde.   

Reuniões presenciais, híbridas ou 

virtuais permitidas. 

 

 

Reuniões presenciais/híbridas: seguir 

protocolo de distanciamento, uso de 

mascadas e demais protocolos de 

segurança do Minas Consciente para 

a Onda Amarela   

● Recomendação de remarcação do 

evento ou que faça de forma virtual 

Seguro 

(2) Acima + Membros 

em potencial, 

Abelhinhas, 

visitantes de outros 

Betheis, convidados 

ou público em geral  

envolvendo 

público da mesma 

cidade. 

Reunião Ritualística com 

visitantes, Instalações, 

Visitas,  
Concursos, Eventos, 

filantropias, etc  

    

Reuniões presenciais, híbridas ou 

virtuais permitidas. 

 

Reuniões presenciais/híbridas: 

seguir protocolo de 

distanciamento, uso de mascadas e 

demais protocolos de segurança 

do Minas Consciente para a Onda 

Verde.   

● Recomendação de remarcação do 

evento ou que faça de forma 

virtual 

● Recomendação de remarcação do 

evento ou que faça de forma virtual   

Menos 

seguro 

(3) Membros do item 

(1) Membros em 

potencial, 

Abelhinhas, 

visitantes de outros 

Betheis, convidados 

ou público em geral  

envolvendo público 

de 2 ou mais 

cidades 

Reunião Ritualística com 

visitantes, Instalações, 

Visitas, encontros 

regionais, reuniões do 

GB, encontros estaduais 

Eventos, filantropias, etc  

    

Reuniões híbridas ou virtuais 

permitidas. 

 

Reuniões híbridas com a presença 

de pessoas da mesma cidade e 

demais participando virtualmente. 

 

Para os presentes, seguir protocolo 

de distanciamento, uso de 

mascadas e demais protocolos de 

segurança do Minas Consciente 

para a Onda Verde.   

● Recomendação de remarcação do 

evento ou que faça de forma 

virtual 

● Recomendação de remarcação do 

evento ou que faça de forma 

virtual   

Sem 

Segurança 

 


