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A  S u p r e m a  
C o n g r e g a ç ã o  d o  
Grande Oriente do 
Brasil ouviu, atônita, 
as manifestações, em 
tom de desabafo emo-
c i o n a d o ,  d a  
P r e s i d e n t e  d a  
F r a t e r n i d a d e  
Feminina Cruzeiro do 
Sul, cunhada Lígia de 
Castro  Silva e do 
S o b e r a n o  G r ã o -
Mestre Geral Ir∴ 
Marcos José da Silva 
que esclareceu fatos 
inerentes aos Rituais 
do Grande Oriente do 
Brasil .
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 Malhete  abre suas colunas expressividade da ala feminina do Programa Mamografia Express.
para registrar as comemora- despertada na maçonaria, cuja célula O  D e p a r t a m e n t o  S o c i a l  
ções do “Jubileu de Ouro” despontou vitoriosamente na ARLS Feminino da ARLS “Fraternidade e O
do Departamento Social “Fraternidade e Luz”, em Cachoeiro Luz” prestigiou o evento na pessoa 

Feminino da ARLS “Liberdade e de Itapemirim, no final dos anos da presidente, a Fraterna Cristiane 
Luz”, do Oriente de Guaçui, cuja cinqüenta, tendo como objetivo Xavier Pim e de sua comitiva, 
entidade, fundada no dia 1º de Maio incentivar a participação da mulher estando presente  o Sapientíssimo 

Aparecida Pavesi Rodrigues Lopes, manifestações de apreço apresenta-de 1960, sob o veneralato do saudoso na área assistencial filantrópica, Irmão Alcy Ribeiro da Costa, um 
Maria Goreti Aguiar Martins, Lyana das pelos oradores (as) que se Irmão Carlos Caiado da Silveira, educativa e de fortalecimento do elo guaçuiense circunstancialmente 
Carla Spala Ataíde Polido, Nina sucederam, predominando o muito tem contribuído para o familiar na Sublime Ordem. egresso do Quadro da “Liberdade e 
Brasil, Valena de Cássia Spala Sorte enaltecimento da figura da mulher desenvolvimento da referida Loja. Participaram das solenidades Luz”, que,  nos desempenho do 
e a atual presidente Janete Fernandes como sendo o centro da criação e No curso do evento, teve autoridades civis e maçônicas, bem cargo de Venerável Mestre da 

fonte perene de inspiração dos Vargas Rizzi. Na seqüência, o  Ven∴ destaque a honrosa classificação como membros da comunidade “Fraternidade e Luz”, fez vicejar no 
homens livres e de bons costumes.Mestre, Irmão José Celso de Lima alcançada pela “Liberdade e Luz” no guaçuiense e os Apejotístas,  sendo solo espiritossantense a semente que 

Finalizando, o Grão Mestre Rizzi, prestou justa reverência à ranking Estadual, tendo em vista que o Ministério Público da deu origem ao   engajamento, em 
Estadual Adjunto, Eminente Ir∴ memória das saudosas e desprendi-tratar-se do segundo Departamento Comarca esteve representado pelo nível nacional, das esposas dos 

das ex-presidentes, que tanto deram Aguinaldo Fritoli Vieira, após a sua Social Feminino criado no âmbito Dr.Gino Martins Borges Bastos, e o Maçons na execução dos programas 
de si para dignificar e consolidar a fala, solicitou à Fraterna “cunhada” desta Jurisdição. GOB-ES, pelo Grão Mestre Estadual assistenciais e social da Ordem 
nova Organização vinculada à Loja Regina Lúcia Mascarenhas Vieira, A conjugação de esforços de seus Maçônica.Adjunto, Eminente Ir∴ Aguinaldo 
Maçônica: Maria Serrat Morais (1ª Vice Presidente do núcleo estadual No transcorrer das solenidades Obreiros, liderados pelo Ven∴ Fritoli Vieira; representantes da 
Presidente), Erlinda Machado da Fraternidade Feminina “Cruzeiro foram homenageadas as Presidentes Mestre, José Celso de Lima Rizzi, e Assembléia Estadual Legislativa; do 
Barbosa, Dirce Grando Simões, do Sul”, que promovesse a entrega à Honorárias, a saber: Ednéia Fonseca das associadas integrantes do grupo Conselho Estadual da Ordem, e de 
Dalva  Amaral  Far ia ,  Odete  Presidente do Departamento dos  Santos ,  Selma Moreira  dirigente presidido pela Fraterna numerosos membros de Lojas da 
Rodrigues O. Freitas, Odites Motta Feminino aniversariante, de uma Monteiro, Maria Aparecida Souza “cunhada” Janete Fernandes Vargas Jurisdição, e da GLMEES, esta 
de Carvalho e Olga Machado bela peça registrando  de forma Cabral, Maria de Souza Gonçalves, Rizzi, culminou na realização de um última representada pelo Irmão Ruy 
Meireles . indelével a histórica passagem do Maria Carvalho de Freitas, Vera Noé cerimonial compatível com a Franklin, Presidente do Órgão gestor 

Sobre o ato, várias foram as “Jubileu de Ouro”.de Almeida Siqueira, Cláudia 

Departamento Feminino 
da ARLS “Liberdade e Luz”
 comemora Jubileu de Ouro 

A ARLS Antônio Firmino 
Demuner, Or∴ Rio Bananal-ES, 
realizou a no sábado 29 de maio, 
Sessão Magna de Iniciação.

Os trabalhos dirigidos pelo 
Venerável Mestre Belmarques dos 
Santos Farias, contou com a presença 
do Eminente Grão-Mestre Estadual, 
Ir∴ Cecílio Andrade de Oliveira, do 
Grão-Mestre Estadual Adjunto 
Eminente Ir∴ Aguinaldo Fritoli 
Vieira, Secretários Estaduais, 
Veneráveis Mestres, Deputados, 
Conselheiros  e outras autoridades.

Foram iniciados os candidatos 
Anderson Darcy Silvestrini e Diego 
Ozório do Nascimento.

Após o encerramento, no salão de que tem a direção do competente Ir∴ Luzes” que arrancou calorosos 
festas da Loja, membros do Capítulo aplausos de todos os presentes. Em Nivaldo Dias, um laudo jantar ao som 
DeMolay Linhares Unido fizeram seguida, foi servido pelo Buffet KM, do cantor Daniel Manga Rosa.
uma apresentação da “Cerimônia das 

ARLS Antônio Firmino Demuner realiza Iniciação
 www.afdemuner.blogspot.com

Veja mais fotos da Iniciação em www.afdemuner.blogspot.com
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ra para ser uma reunião nossos filhos, noras, genros e netos assegurar a todos os senhores parcimônia quando efetua gastos com 
tranqüila, sem grandes que comigo escreveram este texto. e a quem quer que seja que recursos do Grande Oriente do Brasil, 
novidades, com alguns Em nossas viagens, e mesmo aqui durante 47 anos que com ele hospedando-se em hotéis simples, E
Maçons cochilando, todos em Brasília, ouço cunhadas e convivo nunca assisti ou adquirindo as passagens mais baratas 

lutando contra o cansaço das cunhados  comentarem sobre  tomei conhecimento de e fazendo suas refeições em módicos 
longas viagens, mas de repente o acusações injustas e improcedentes nenhum comportamento e s t a b e l e c i m e n t o s ,  c o n f o r m e  
local se incendiou. Não foi um que fazem a meu marido, Marcos desabonador. Ao contrário, comprovam os documentos anexos às 
incêndio real, mas simplesmente a José da Silva, chegando ao cúmulo de com orgulho, eu, nossos suas prestações de contas de viagens?
explosão de indignação da o acusarem de estar recebendo f i lhos  e  nossos  ne tos  Que Deus jamais permita que 
Cunhada Lígia, presidente das dinheiro com a venda de livros do participamos de sua invejável vocês passem o que nós estamos 
Fraternidades Femininas e esposa Grande Oriente do Brasil, que com carreira no Banco Central do passando e Nele tenho plena fé de 
do Soberano Grão-Mestre Geral sua morte eu, meus filhos e netos Brasil, que por méritos que, mais cedo do que se possa 
do GOB. exigiremos desta instituição impor- próprios exerceu os mais imaginar, a Justiça Divina nos 

É com grande alegria que neste tâncias a título de remuneração pelo altos cargos e em seus 30 proporcionará provas e nossos 
momento estamos iniciando as direito de autoria e outras tantas anos de serviços só teve detratores serão desmascarados e, 
atividades de nosso VI Encontro de coisas que não sei dizer e explicar elogios em sua vida profissi- dessa forma, segundo a Bíblia 
Presidentes de Fraternidades corretamente. onal, que culminou com o Sagrada, “os humilhados serão 
Femininas. É triste, muito triste ouvir tudo alcance da maior referência exaltados” e a verdade prevalecerá, e 

Estou certa de que nossos isso, sendo motivo de grande funcional e, ainda mais, que os que ainda possam ter dúvidas, 
trabalhos terão grande sucesso e desilusão saber que em uma com seus 64 anos não tem essas não mais existirão.
obteremos excelentes resultados. Instituição tão séria existam pessoas qualquer registro desabona- Desculpem, por eu ter tomado o 

Agradeço mais uma vez, em que se prestam a desonrar o nome de dor em cartório, delegacias tempo de vocês e agradeço por vocês 
nome da Diretoria Nacional, todo o meu marido, atingindo também a policiais, etc. terem tido paciência para ouvir esse 
apoio que estamos recebendo e a mim, meus filhos e netos. Q u a n d o  e x e r c e u  o  meu desabafo.
inestimável dedicação de todas Tenho certeza absoluta que os magistério o fez de maneira Sei que se eu tivesse pedido 
vocês, assim como daqueles cunha- verdadeiros Maçons não concordam brilhante também, tendo sido permissão a meu marido, ele não 

admitem que esses maliciosos e mal dos que sempre nos prestigiam. com nada disso, pois inúmeros foram por diversas vezes eleito patrono de permitiria que eu falasse, mas eu 
intencionados acusadores pertençam Talvez não seja este o momento os telefonemas e manifestações turmas de formatura. precisava desabafar, porque esses 
a essa conceituada e centenária mais oportuno, peço desculpas, a diretas de carinho e solidariedade Será que meu marido merece ser fatos estavam me sufocando e como 
instituição?todos pelas palavras que dirigirei a repudiando e condenando tal tratado dessa maneira por pessoas da eu, meu marido e meus filhos estamos 

Não admito de forma alguma que vocês, inclusive a você meu marido, procedimento. Maçonaria, a que ele tanto se dedica e sendo covardemente difamados, eu 
um homem honrado como meu que não tem nenhum conhecimento Sei que os senhores são as que não mede esforços para bem não poderia mais silenciar diante de 
marido seja alvo de campanha tão sobre o que direi, mas neste momento maiores autoridades da Maçonaria e cumprir o seu mandato, com tamanha crueldade, ingratidão e 
sórdida para desmoralizá-lo, cujo falarei em meu nome, em nome de eu pergunto: - Como os senhores honestidade, seriedade e total injustiça.
motivo desconheço, mas posso 

Agradeço a minha esposa Ligia administração. essa obra há muito tempo. fornecido por um funcionário da 
pela manifestação que ela fez neste Então vamos falar a verdade, a Então me foi perguntado: biblioteca dizendo que esses nossos 
momento. Eu não falei nada em casa, verdade nua e crua. Não vamos aqui — O senhor é o tradutor? rituais não teriam de ser colocados à 
mas ela sentiu e digo isso porque toda tapar o sol com a peneira. — Não! Eu não sou o tradutor. disposição do público em geral dado 
hora chegava um Irmão comentando Vamos aqui falar a verdade — E o responsável? ao caráter reservado que foi pedido 
sobre esse assunto. verdadeira de tudo que aconteceu e — Responsável? – eu perguntei. por nós, e assim ficamos tranqüilos.

E isso começou a incomodar e um esta acontecendo. — Não tem alguma pessoa que Ocorre que no dia 17 de dezembro 
dos meus filhos perguntou: Muitos já perguntaram por que eu seja relativamente capaz que o senhor estávamos em Linhares quando o 

— Pai, isso é Maçonaria ou é um não me manifestei até agora e neste represente? presidente da Assembléia Federal 
d a q u e l e s  s i n d i c a t o s  b e m  momento eu o farei. — Não – eu disse. disse que os rituais estavam 
vagabundinhos que existem por aí a Silenciei até este momento e em Dentro das opções, só tinha uma disponíveis na Biblioteca Nacional e 
fora? E pergunto isso porque esse respeito a todos vocês e para que que se enquadrava, que era o fui claro com ele e disse:
palavreado que esta sendo utilizado nossa Instituição ficasse protegida, e organizador. E todos aqueles que — Aposto um milhão contra um 
na internet contra o senhor, meu pai, digo isso porque se eu estivesse frequentam o Grande Oriente do tostão seu como isso não é verdade.
não tem nada a ver e é muito entrando na internet respondendo a Brasil sabem que a única pessoa No dia 23 partimos para o Rio de 
lamentável ter que ouvir isso. todas as declarações, saindo em indicada pelo Irmão Laelso para Janeiro e a Assembléia nomeou um 

Uma pessoa chegou ao ponto de debate, já estaria destruído nosso organizar os rituais era eu. Todos aqui grupo de pessoas que lá fossem e 
fazer uma menção e sei que foi no nome, o nome de nossa querida presentes, todos os secretários sabem ficamos perplexos: realmente lá 
sentido de tentar me machucar que é Instituição e isso eu não fiz e nunca disso. E nesse momento me coloquei estavam os rituais. Era dia 23 de 
preconceituosa. Falaram: faria, pois amo muito a Maçonaria e o como organizador, e organizador não dezembro, e nada poderíamos fazer. 

— Esse negrinho vai ter que sair Grande Oriente do Brasil para que ele é autor. No dia 24, véspera de Natal, nada 
daí. seja seu nome enlameado pela Simultaneamente fiz a cessão funcionava. Nem no dia 25, é claro, vocês vão ter muito trabalho porque 

Isso, meus Irmãos fere, machuca internet. como organizador para o Grande ou 26, um sábado, ou 27, um eles vão cobrar muito caro e vocês 
e é pena que essa pessoa não tivesse a Na realidade o que aconteceu, Oriente do Brasil. Ele passou a ser o domingo.irão expor todos os seus rituais ao 
coragem de falar isso perante nós. E meus Irmãos foi o seguinte. Nós cessionário, ou seja, o detentor No dia 28 entramos com um público. Vocês devem, através da 
muito mais eu lamentei que nenhum tínhamos determinado que nossos patr imonial ,  a  ter  o direi to oficio ao Presidente da Fundação justiça, de um juiz, buscar a 
irmão se levantou naquele momento rituais estavam sendo negociados em patrimonial sobre a obra. Biblioteca Nacional com vistas a que legalidade e a propriedade de vocês e 
e dissesse: Campinas  via  in ternet .  Nós Então apareceu a maldade. Estão aqueles nossos rituais fossem proteger o que existe nesses rituais de 

— Você agora vai falar isso na descobrimos isso, não na nossa dizendo que eu sou o autor, eu tenho colocados indisponíveis para quem vocês que é tão reservado.
frente do Grão- Mestre. administração e sim na administração os direitos e minha família vai quer que seja e fomos atendidos. Foi Diante disse o que fizemos? 

Não! Ninguém foi capaz disso. E do Irmão Laelso Rodrigues. Naquela usufruir disso. usada a expressão “fora de uso” e Procuramos fazer esse registro e ao 
isso eu muito lamento, pois quem época foi solicitado pelo Irmão É mentira. O Grão-Mestre Cedraz ninguém mais teria acesso.nos dirigirmos exatamente ao 
ouviu não falou quem fez esse Laelso que um Irmão nosso buscasse conhece isso muito bem. Ele já Não obstante isso, algumas das escritório de direitos autorais iríamos 
pronunciamento. identificar a pessoa que estava trabalhou nessa edição. Outros mais pessoas indicadas pelo nosso fazer diretamente em nome do 

Isso é lamentável. Mas ainda fazendo isso e a polícia deteve essa trabalham nisso. Presidente da Assembléia por Grande Oriente do Brasil.
temos outro assunto. pessoa e a pessoa detida pediu que O cessionário é de fato o total diversas vezes foram lá para tentar E o que ocorreu? Pessoa jurídica 

Alguns Grão-Mestres pediram nós provássemos que éramos os proprietário, tem propriedade total do fazer com que ele voltasse ao uso. Eu não registra obra. Pessoa jurídica não 
para que eu me manifestasse porque proprietários dos rituais mediante bem. Ele pode expor, vender, rasgar, não sei qual era a intenção delas, é autor de obra. Tem que ter uma 
sabem que, por todo o Grande registro do escritório dos direitos pode jogar fora, ele pode fazer o que talvez de prejudicar mais ainda. Eu só pessoa física que faça o registro e, 
Oriente do Brasil, estamos recebendo autorais. É, meus Irmãos, nós não quiser. E o cedente não mais tem nada se i  que  t en ta ram,  mas  não  naquela oportunidade, com o 
não sei quanto referente ao ritual. E tínhamos! E nesse momento a a ver com essas obras. Ele é apenas conseguiram.formulário de requerimento nos foi 
isso tudo não passa de uma grande autoridade presente disse: como se fosse uma barriga de apresentada diversas opções, e entre 
falácia, uma grande mentira, de uma — Se eu fosse vocês, registraria aluguel.elas tinha a autoria e eu disse:
grande obra arquitetada com vistas isso porque se o miolo for registrado Feito esse registro, tudo nos foi — Eu não sou o autor. Já temos 
e x a t a m e n t e  p a r a  d e r r u b a r  por um desses elementos que estão aí, garantido. Temos um documento 

Atacado na internet, caluniado, injustiçado, agredido em sua honra, o Soberano Grão-Mestre Geral do GOB estava pronto para abrir mais uma reunião da Suprema Congregação. 
Ele iria falar de procedimentos administrativos, saudar os Irmãos, comentar projetos futuros. Iria se pronunciar como se não tivesse virado alvo de injúrias e difamações grosseiras 
de falsos irmãos e verdadeiros primos antimaçons na internet. Mas a intervenção indignada e inflamada de sua esposa obrigou o Grão-Mestre Geral a sair de sua tranquilidade 
virtual, encarar de frente a realidade e explicar a todos os presentes, de uma vez por todas, todos os detalhes das tramas e tramóias de que vinha sendo vítima. A seguir, na íntegra, 
verdade verdadeira contada pelo Soberano Grão-Mestre Geral do GOB.

(continua na página 05)
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Não conseguiram mesmo, e sabe expulso da Grande Loja Maçônica do covardemente ele falava será punido, mas se não tiver você vai 
por quê? Porque Deus é bom e justo. Estado do Rio de Janeiro foi recebido isso e se escondia. arcar com as consequências.
Para surpresa nossa, essas mesmas no Grande Oriente do Brasil, e ainda Graças a Deus temos Isso, meus Irmãos, é um ato que 
pessoas que lá estiveram tentando mais: Irmãos sérios, e em uma não se faz com ninguém e muito 
denegrir nossa imagem, tentando é um deputado federal? das Lojas no Rio de menos com um Irmão. Vocês vão me 
destruir nosso trabalho, foram fazer Isso realmente é um grande J a n e i r o ,  c h a m a d a  perdoar, mas me dou o direito de não 
uma série que questões lá, inclusive absurdo! Fratelanza Italiana, ele foi mais me referir a essas pessoas como 
pedindo certidões. Eu  pe rgun to  aqu i ,  nes ta  fazer uma palestra e disse Irmãos porque seria eu injusto 

Vocês que receberam as certidões assembléia de homens justos e textualmente - eu tenho compará-las com todos vocês, 
enviadas por eles vão ver que nas perfeitos: cópia da ata dessa palestra verdadeiros Irmãos, verdadeiros 
certidões constam “escritório dos — Como esse cidadão ingressou autenticada - e ele diz: Maçons.
direitos autorais”, “organizador: no Grande Oriente do Brasil? De que — A empresa Madras (Neste momento, todos os 
Marco José da Silva”, “cessionário: forma ele ingressou, sem que tivesse recebeu milhares de reais presentes ficaram de pé aplaudindo 
Grande Oriente do Brasil” e nas um documento legal e legítimo para para fazer nossos rituais o Irmão Marcos José da Silva).
demais f ichas existentes na pertencer aos nossos quadros? Afirmo e desafio: a Eu, Marcos José da Silva, Grão-
Biblioteca Nacional esta lá: Estou com o processo desse empresa Madras nunca fez Mestre Geral do Grande Oriente do 
“Proprietário: Grande Oriente do cidadão e não existe nenhum um ritual para o Grande Brasil, me coloco ao inteiro dispor de 
Brasil”. documento que possa receber esse Oriente do Brasil. Quem qualquer Irmão reconhecido como 

Então é bom que se diga que essa cidadão no seio de nossa Instituição, quiser que prove isso, pois verdadeiro Irmão para esclarecer 
é a verdade para que não se fique com onde somos justos e perfeitos, onde é também outra inverdade, qualquer fato. Volto a afirmar: está 
historinhas outras por aí de internet, fazemos prevalecer a justiça. mas quem faz isso com gravado tudo que falei e tenho todos 
histórias da carochinha tentando Mas vamos prevalecer de fato e certeza é uma pessoa da os comprovantes registrados, com 
jogar o povo maçônico contra mim, de direito a justiça. Quando puxamos índole dele. firmas reconhecidas para quem quer 
principalmente nessa Assembléia, e a esse processo e um irmão da Grande E ele disse mais: que a que seja ver e confirmar.
quem é menos avisado. Para Loja me viu covardemente sendo Madras recebia e que eu Tive um ensinamento que me foi 
comprovar o que disse é só ir ao atacado ele mandou pra mim e disse: i n d i r e t a m e n t e  m e  dado pelo meu pai e hoje passo para 
escritório dos direitos autorais e — E s t o u  e n t r e g a n d o  u m  beneficiava. Era como eu os meus netos. Um dos meus netos, 
perguntar exatamente isso. d o c u m e n t o  a s s i n a d o  p e l o  e s t i ve s se  r ecebendo  estudante do Colégio Militar, achou 

É preciso, de uma vez por todas, Sereníssimo Grão-Mestre Waldemar propina. uma pulseira de ouro e sua primeira 
que todas as Lojas, que todos os Zveiter, Grão- Mestre da Grande Meus irmãos: sou atitude foi entregar a pulseira em um É, meus Irmãos, ele está tentando 
Irmãos e todos os Deputados Loja do Rio de Janeiro, onde afirma Marcos José da Silva, sou o Grão- departamento para que fosse trazer para o nosso meio essa 
Estaduais e Federais tomem que esse cidadão foi expulso e só nos Mestre Geral, sou um homem casado devolvida ao dono. O comandante, cafajestada que existe no mundo 
conhecimento dos fatos reais. resta saber os motivos. Com certeza e tenho família. Garanto e afirmo: a tomando conhecimento do fato, profano e isso, meus Irmãos, nós não 

Sou Maçom, sou um Grão- esse cidadão não foi expulso da Editora Madras nunca editou um chamou a mãe dele, minha filha, e podemos, não devemos e não vamos 
Mestre e o que digo é a verdade. Não Grande Loja Maçônica do Estado do ritual para nós. Os rituais editados disse:admitir de forma alguma.
tenho medo de enfrentar a verdade. A Rio de Janeiro por saber rezar. para o Grande Oriente do Brasil — M u i t o  d i g n o  o  s e u  Não vamos admitir esse tipo de 
minha verdade é uma só e é essa. Outras insinuações de outros foram feitas por licitação em uma comportamento. E meu neto disse movimento. A nossa Assembléia 

Eu muito lamento! Feito tudo Irmãos, que tentaram vários empresa de Brasília, e qualquer para o comandante:Federal não vai admitir. Está aqui 
isso, ainda insistem em falar que fui processos, também foram negados. Irmão pode ver isso. Temos — Comandante, o pai do meu avô presente o nosso Presidente Irmão 
perjuro, fui relaxado ao não O responsável técnico pelo documentos aqui para provar. disse para o meu avô e meu pai disse Marcassa. O Irmão Jafe Torres 
preservar os nossos rituais. Isso escritório dos direitos autorais está Não posso deixar passar em para os meus irmãos: nunca tire o que também aqui presente. Estivemos 
também não é verdade! O que me foi a b i s m a d o  c o m  r e l a ç ã o  a o  branco uma ofensa como essa, uma é dos outros, mas nunca abra mão do juntos com o Irmão Murilo, que era 
garantido, provo aos senhores, procedimento das pessoas que lá maldade como essa, uma falta de que é seu. Nunca abra mão de sua Grão-Mestre, eu e o Irmão Marcassa 
apenas não foi cumprido e não sei por estiveram, e ele foi claro para nós: respeito ao homem, ao Maçom, ao dignidade porque homem nenhum jamais ofendemos a honra do nosso 
que razão. Não vou culpar a — Eu não entendo. Eu expliquei chefe de família, ao Grão-Mestre poderá ser realmente homem se abrir Grão-Mestre Geral Irmão Murilo. 
ninguém. Isso não interessa. O que para eles tudo direitinho e não sei por Geral. Isso, meus Irmãos, é calúnia e mão de sua dignidade.Nunca houve nada disso, essa 
interessa é que tão logo constatei que que eles estão fazendo isso. Mas eu difamação, e isso não podemos Volto a dizer: sou Maçom, fui baixaria, porque isso é uma baixaria e 
de  fa to  os  r i tua i s  es tavam sei não se pode pedir que de uma permitir em nossa Instituição. iniciado nessa instituição que muito nos não vamos admitir baixaria em 
disponibilizados, eu consegui que no bananeira saia Laranja. Cada um dá o E depois que ele fez esse me orgulha, passei por todos os nosso Grande Oriente do Brasil, de 
primeiro dia útil ele passou a não ser que tem. Esse Irmão foi expulso da pronunciamento o orador da Loja cargos e encargos sempre de cabeça forma alguma. Vamos agir no meio 
mais disponibilizado para quem quer Grande Loja Maçônica do Rio de disse pra ele: erguida, sempre honrando o meu maçônico, munidos dessas provas, e 
que fosse. Janeiro e tenho um documento — Você tem certeza do que você nome e acima de tudo o nome de o Irmão que quiser ver toda essa 

Tem aqueles que falam, mas não comprovando isso. Ele também tem esta falando, meu Irmão? Absoluta nossa instituição. Hoje estou Grão-documentação, ela está aí, tudo em 
provam. Eu falo e provo. O principal um escritório ou agência que cuida certeza? Mestre Geral do nosso Grande cópia autenticada.
autor dessas ações contra mim é um exatamente de que? De fazer Ele respondeu: Oriente do Brasil e exijo respeito E tem mais. Existe outro Irmão, 
irmão que foi expulso das Grandes problemas e conflitos. Onde? Em — Tenho sim. como homem, como Maçom, como que é o Segundo Grande Vigilante da 
Lojas e hoje eu não sei por que campanhas políticas. E isso esta lá E o orador respondeu: chefe de família. Assembléia - gravem isso aí e eu 
pertence ao Grande Oriente do para quem quiser ver, e o que mais —Acho bom você ter prova disso (O Grão-Mestre terminou o provo – que anda espalhando no Rio 
Brasil. E ainda mais: ele está na me surpreendeu é que em um dos porque vamos mandar isso para o discurso chorando, aplaudido e de Janeiro que eu recebia R$ 1,78 por 
Assembléia. Eu pergunto: seus site ele diz: “Política é guerra, Procurador Geral. E digo mais: se o sendo abraçado por todos os cada ritual. Isso é uma inverdade. 

— Como um cidadão que foi eleição é guerra”. Irmão Marcos José tiver culpa, ele presentes.)Isso é uma mentira deslavada, e 

(Continuação da página 04)

Geral

01- Objetivo: Incentivar a doação do tipo sanguíneo compatível (via e-
de sangue no âmbito da jurisdição do mails, telefone e/ou por telegrama), 
GOB-ES, desenvolvendo micro indicando-lhes o nome do paciente, o 
campanhas em cada Loja Maçônica: nome e o telefone de contato do 

A) Ao Venerável Mestre e ao familiar acompanhante, bem como o 
Chanceler compete motivar os endereço do hospital em que o 
irmãos e seus familiares  a mesmo se encontra internado;
inscreverem-se como doadores de  A) Compete ao doador informar 
sangue; ao hospital, no ato da doação, o nome 

02) Criar um banco de dados no do paciente a ser beneficiado, e, em 
GOB - ES destinado à inscrição dos seguida, informar à Loja ou ao GOB-
doadores de sangue: ES, o cumprimento de sua nobre 

A) Criar uma “janela” no site do missão, para as anotações em seu 
GOB-ES, possibilitando aos irmãos, cadastro de doador.
e aos familiares, a atualização de 
seus dados e/ou a indicação de tratar- Slogan:
se, ou não, de pessoa doadora;

B) O Venerável Mestre e o “DOAR SANGUE E UM ATO DE 
C) O formulário mencionado na Chanceler serão os responsáveis pela FRATERNIDADE”

letra B), acima, permanecerá no site atualização do cadastro de seus A MAÇONARIA CULTUA ESSE 
do GOB-ES, facilitando o registro obreiros e familiares, sabendo-se que GESTO HUMANITÁRIO
dos dados, ou a sua atualização;aos irmãos que não dispuserem de Autores do Projeto:

03) Concluída a composição do internet será disponibilizado pelo Francisco Carlos Gonçalves 
banco de dados o GOB-ES passará a Chanceler um formulário destinado Gedir Scardino Lima
adminis t rar  as  so l ic i tações ,  à atualização de seus dados perante o Robson Rocha de Oliveira
informando aos doadores detentores GOB-ES;

A Loja universitária “Professor A nova Diretoria está assim 
José Ribeiro Filho” empossou no dia composta:
primeiro de junho  a nova Diretoria Ven∴Mestre:  Derlan Bastos
para o período administrativo 1º Vig∴:Roney Roberto Cunha 
2010/2011, tendo como  do Médice
Venerável Mestre o Poderoso Irmão 

2º Vig∴ Marcus Vinícius Maciel da 
Derlan Bastos, cuja profícua atuação 

Silva
n o  ú l t i m o  p e r í o d o  t e v e  o  

Orador: Sérgio Oliveira Valentim
reconhecimento de seus pares 

Secr∴: Paulo José Passos Rodriguesreconduzindo-o ao referido cargo. 
Chanceler∴Emerson Vinícius de Presentemente, a expectativa dos 
Castro membros da Loja está centrada no 

 O Malhete formula os votos de projeto de construção da sede 
s u c e s s o  n a  e x e c u ç ã o  d o  própria do Condomínio Maçônico 
planejamento administrativo dos “Anthario Alexandre Theodoro”, 
novos dirigentes. cuja obra será erguida no centro da 

Capital

Anuncie Conosco - Contato: (27) 9968-5641

A hora, a vez e a voz...
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A Loja Maçônica Annita nº 709 foi 
fundada no dia 01/06/1900, no 
oriente de São José do Calçado-
ES, sob os auspícios do Grande 
Oriente do Brasil. 

Embora tenha sido considerada 
como adormecida em 1915, há 
registros em jornais da época que 
comprovam o seu funcionamento 
após aquele período, o que reforça 
a tese de que ela tenha se mantido 
sempre em atividade.

Em 14/09/1947, ela foi 
oficialmente reerguida pelo 
GOSERJ  (Grande  Or ien te  
Simbólico do Estado do Rio de 
Janeiro - atual Grande Loja do RJ) 
com o título de Annita nº 17. Em 
1969, retornou ao seio do Grande 
Oriente do Brasil, passando a se 
denominar Annita II, nº 1679. que foi deferido por meio da comemoração do seu centenário. 

Nos idos de 2000, a Loja exped ição  de  nova  Car t a  Desta forma, a Loja Maçônica 
requereu junto ao Grande Oriente Constitutiva onde consta a Annita nº 709 do oriente de São 
d o  B r a s i l  o  r e s g a t e  e  o  denominação  e  o  número  José do Calçado-ES, completou 
reconhecimento de sua história, o originais, permitindo, assim, a em 01/06/2010 seus 110 anos.

O Instituto de Gestão Social do cultura e estrutura para seu combate.
Terceiro Setor (IGES), é uma Recentemente, o programa  
instituição sem fins lucrativos, “Fantástico” noticiou a existência 
fundado no ano de 2001.Atua  de apenas 900 mamógrafos no Brasil, 
basicamente na constituição de representando o atendimento anual 
OSCIP, com a finalidade de de somente 12 milhões de mulheres.
capacitar seus gestores, a fim de levar Causa-nos tristeza, o fato de 
a efeito um programa específico na saber que não existe tratamento 
á r e a  d a  s a ú d e  d e n o m i n a d o  preventivo, e a única forma de 
Mamografia Express. combate ao câncer de mama, é o 

Mencionado programa, tem a diagnostico precoce, que representa 
finalidade de priorizar o atendimento até 95% de chances de cura;  Em população menos favorecida.
gratuito a mulheres carentes na faixa países desenvolvidos, a taxa de 
de risco no interior do Estado, onde os detecção precoce é de 85%, sendo que Engajamento  da Maçonaria
recursos são mais escassos, e tem no Brasil essa taxa é de apenas 15%.
como escopo a identificação do Já existe  a vontade de um grupo 
Câncer de Mama, que é um mal que Programa Mamografia Express de Lojas Maçônicas do planalto 
aflige principalmente as mulheres, e serrano, no município de Serra-ES, 
causador do maior número de mortes Através de uma Unidade Móvel onde indistintamente Irmãos do GOB 
no Brasil e no mundo. de Mimografia, que consiste de um e Grande Loja se uniram para avaliar 

Entre os muitos fatores que caminhão equipado com mamógrafo e levar adiante esse programa, 
exercem influência sobre a incidência e  processadora  devidamente  visando sua aplicação naquela 
de câncer, os primeiros que merecem instalados que percorre o interior do jurisdição, tendo havido agendamen-
consideração são a geografia e a etnia. Estado, reduzindo a demanda na rede to de contatos tanto com a iniciativa 

O Estado do Espírito Santo é o 4º pública de Saúde. privada como a publica para a 
colocado no Ranking de incidência de Sua meta é realizar 13.250 execução desse programa. 
câncer de mama no Brasil, sendo exames por ano, além proferir 
superado apenas por RJ (103), SP palestras sobre o combate ao câncer Divulgue, participe, financie, seja 
(78) e RS (52). de mama, visando a conscientização voluntário...

Apenas 10% dos casos de câncer da população em cada município.  Tel.: (27) 3345-5352 
de mama são genéticos, os demais Paralelamente, busca-se o mapea- www.mamografiaexpress.org.br/
90% são ocasionais, isto é, qualquer mento da doença no seio do território 
pessoa pode desenvolver, e é estadual, colaborando com o 
lamentável que falta em nosso país Governo e facilitando o acesso da 

Programa Mamografia Express

Em noite festiva, 
com as presenças do 
Soberano Grão-Mestre 
Geral, Ir∴ Marcos José 
da Silva, do Grão-
Mestre Estadual Ir∴ 
Cecilio Andrade de 
Oliveira, do Grão-
M e s t r e  E s t a d u a l  
Adjunto Ir∴ Aguinaldo 
Fritoli Vieira, e de várias 
outras  Autoridades 
Maçônicas, a ARLS Mestre Geral confirma o prestígio e 
“União, Vigilância e Perseverança” a consideração que o Ir∴ Marcos 
c o m e m o r o u  s e u  d é c i m o  tem com as Lojas jurisdicionadas  
aniversário com uma Sessão ao Grande Oriente do Brasil - ES 
Ritualística de Banquete dirigida que são sempre citadas como 
pelo Venerável Antônio César. exemplos a serem seguidos.

 A presença do Soberano Grão-www.omalhete.blogspot.com
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 E quem esteve 
recentemente no 
Chile, foi o MI 
Adelar Castiglioni 
Casaroto da Loja 
Templár ios  do 
Apocalipse, Or∴ 
de Vila Velha, que 
es t re i tando  os  
laços fraternos de 
amizade que une a 
M a ç o n a r i a ,  
a p r o v e i t o u  a  
oportunidade para 
v i s i t a r  u m a  

Mestre, Ir∴ Hector  Alcoino.Oficina no dia 30 
de Abril, exatamente num dia de Há poucos dias, no Or∴ de 
realização de uma Sessão Magna de Santa Teresa, o Ir∴ Adelar foi eleito 
Iniciação. Venerável Mestre da Loja Cuore 

Segundo o Ir∴ Adelar, ele foi Italiano, e sua posse está marcada 
recebido magnificamente pelos para o próximo dia 18 junho.
hermanos da "Respetable Logia Parabenizamos o Ir∴ Adelar 
Aurora de Itália nº 24", do Or∴ de pela iniciativa da  visita, cumprindo 
Santiago do Chile, valendo ressaltar a s s i m  s u a  m i s s ã o  c o m o  
a cordialidade do seu Venerável Embaixador Maçônico Capixaba

Cartão de visita internacional

 O Departamento Feminino da  
ARLS Alferes Tiradentes estará 
promovendo uma grande festa 
junina no dia 19 de junho de 2010 
ás 19h na quadra da loja 
Maçônica Acacia Vilavelhense 
situada na avenida João Mendes, 
n° 773 - Santa Mônica- Vila 
Velha-ES.
Venham participar da nossa festa 
que terá barraquinhas com 
comidas típicas, churrasquinhos, 
doces, bebidas, música ao vivo, 
cama elástica e sorteios de uma 
bicicleta e um leitão assado.
Convite individual no valor de 
R$10,00 que dará direito aos 
sorteios.
Criança até 10 anos não pagam.
Mais informações

Tel: (27)3289-8505
 (27)9985-2787 

A l é m  d e  
e x p e r i e n t e  
p e s c a d o r,  o  
nosso ilustre 
Ir∴ Júlio César 
R a n d o w  
S a n t a n a ,  
membro ativo e 
regular da Loja 
“Templários do 
Apocalipse”, esteve recentemente na 
Cidade de Palmas – Tocantins, 
participando da etapa brasileira de 
Tiro Prático, que competindo com 
revolver calibre 45, melhorou 
consideravelmente sua performance 
em relação aquela realizada em data 
recente na cidade de Olinda – 
Pernambuco, subindo da 9ª para a 8ª 
colocação, na competição com a 
mesma arma, o que é considerado um 
grande progresso, pois esse bravo 
Irmão é o único capixaba a disputar 
com revolver, o campeonato 
brasileiro.

Geral

Instituto de Gestão Social do daquelas que são a mais atingidas; Idealizado pelo Ir Antônio 
Terceiro Setor – IGES, presidido as mulheres.Cesar Dutra Ribeiro, Venerável 

A l é m  d a s  a u t o r i d a d e s  pelo entusiasta Ir∴ Ruy Franklin, Mestre da Loja União, Vigilância e 
representativas da Grande Loja, Perseverança, foi realizado na noite especialmente para tratar daquilo 
também lá se encontravam os do dia 26 do mês de Abril, nas que vem a ser Mamografia Express.
Veneráveis Mestres das Lojas dependências da Loja “Jardim das Dada a sua importância, o 
União, Vigilância e Perseverança - Acácias”, no oriente da Serra-ES, assunto mereceu as atenções dos 
Ir. Antônio César, Caridade e uma sessão  ord inár ia  para  Irmãos presentes, que bastante 
Esperança, Ir∴ Walter Ney, Anibal apresentação  as  Lojas  que  motivados, se propuseram a realizar 

compõem o planalto Serrano, tanto novo encontro, desta feita com a Freire - Ir∴ Junior, e um expressivo 
do GOB-ES como da Grande Loja, participação representações de número de Irmãos.
do projeto desenvolvido pelo setores diversos, bem assim 

∴

A  ARLS Dr. Wallace Vieira 
Borges nº 2974, realizou no dia 
14/05/2010 a filiação de três 
valorosos Irmãos, Jorge Wilson, 
Evaristo P. Neto e Edson Coelho. 

O Veneráve l   Mes t re  
Henrique Allemand no uso de 
sua palavra  não se conteve  em 
afirmar que “é muito gratificante 
que irmãos desse quilate, dentre 
tantas lojas escolham  a  nossa 
para darem continuidade as suas 
vidas maçônicas”. 

O Irmão Orador Anderson de 
Araújo Fanzeres   saudou os 
filiados  e de forma veemente, 
manifestou que dentre a  alegria  
da filiação não podia deixar de 
registrar que a loja contava com 
a presença de vinte e dois irmãos  
exclusivamente do quadro. 
Parabéns a todos os irmãos dessa  
Respeitável Oficina

FiliaçãoBom de tiro

Sou telegrafista por exercício da canais de relações entre pessoas, 

função,  em tempos de Vitória a quer sejam da mesma atividade ou 

Minas. Bons e comunicativos apenas por mera e esporádica 

tempos, aqueles... leitura. Daí, fico especulando cá 

   Não cito o fato por saudosismo e com meus botões: que acomodação 

sim por que havia no seu exercício é essa que nos induz a abrir mão de 

uma ação obrigatória: cotejo, ou participar por concordância ou 

seja, o receptor era instado a repetir crítica contrária dos temas 

e/ou confirmar recebimento de expostos à nossa avaliação? Onde 

mensagem com resposta simples  foram parar meus contemporâneos 

(ciente) ou resposta documental. que tanto se mostravam frustrados 

Ex: recebi CSO nº tal. em tempos menos possíveis por não 

   Naqueles tempos idos, o ato era terem espaço para se manifestar? 

cumprido pela sociedade em geral Cadê você, que escrevia à coluna de 

no simples gesto de responder às  leitores dos jornais quando se dava 

cartas ou telegramas,   via o direito (autêntico) de discordar de 

confirmação de recebimento, na certos conteúdos? Que evolução 

ansiedade por vir a ter um retorno às nos trouxe a ferramenta NET para o 

suas. Seria por falta do que fazer que dia a dia se dela nos fizemos apenas 

as pessoas tinham tanta satisfação e tão somente LEITORES!?!?!?

pela sequência na comunicação    Mormente a nós, franquiados por 

com seus pares? exercício fraterno para usar 

   Afirmo peremptóriamente que responsávelmente este maravilhoso 

não. espaço de opinião e aprendizado 

   Havia sim um compromisso de se intergrupo, apelo: façamos como 

manter aberto os canais que dessem sempre o foi no exercício da 

e s t r e i t a m e n t o  à s  r e l a ç õ e s  instituição: VAMOS PEDIR A 

interpessoais, mesmo que, pasmem, PALAVRA e dar eco àqueles que 

tais retornos demorassem dias, bravamente insistem em provar 

muitos dias... que, na contramão dos versos do 

  Temos hoje, por força da nossa querido irmão Zé Rodrix ( Óh 

atividade à frente de uma empresa, telefonista, a palavra já morreu...) e 

como gestor de equipe, o desafio de p a r t i c i p a r ,  s e m e a n d o  p o r  

“vender” uma idéia de que o tempo conseqüência uma benvinda cultura 

não está passando mais depressa e de ser mais do que meros leitores e 

sim que a comunicação ficou mais sim avaliadores, sob a lição do 

imediata,  em tempo real .  prumo,  do nível daquilo que está 

Conceitualmente essa é por certo a s e n d o  t r a z i d o  a t é  n o s s o  

mais fácil explicação disponível, conhecimento por abnegados e 

porem, na prática o inverso quase ze losos  co laboradores  que  

sempre se faz verdadeiro, inclusive acreditam no tal feedback, ou 

quando se trata de assuntos que nos retorno, como quiserem. 

permitem amadurecer opiniões e    Afinal, a última palavra não pode 

tomadas  de  pos ições  mais  ficar pelo caminho. 

elaboradamente, como por exemplo    Pode?

usar o espaço fantasticamente 

democrático de comentários 

disponível hoje em quase todos os 

Pedir a palavra
* Por Deo Mário Siqueira

Na noite do dia 03 de Maio, anunciadas, lá se encontravam as Ir∴ Aguinaldo Fritoli Vieira que na 
reuniu-se no Templo da Loja “Acácia comitivas dos Obreiros das Oficinas condição de pré-candidato a Grão-
de Guarapari” as Lojas, “Dr. citadas, num total de 16 Irmãos do Mestre Estadual, que se valeu da 
Idiálvaro José Dessaune” – Oriente Quadro e 26 Visitantes, havendo até ocasião para anunciar seu nome 
de Piuma, “Fraternidade Iconhense” c o m i t i v a  d o  O r i e n t e  d e  como pré-candidato ao cargo de 
– Oriente de Iconha, e “Vale do Manhumirim, liderada pelo Ven∴ Grão-Mestre nas eleições que se 
I t a p e m i r i m ”  –  O r i e n t e  d e  avizinham. Mestre Ir∴ Célio, da Loja Propter 
Marataizes, desta feita para realizar Antes, porém, o Ir∴ Aguinaldo Humavitat.
uma Sessão Magna de Exaltação dos Prestigiando o encontro, estavam promoveu a entrega ao Conselheiro 
Companheiros André de Alencar presentes as seguintes autoridades Honorário representante daquela 
Stork e Adelmo Soares da Silva, 

Maçônicas:  Deputado Federal Ir∴ Oficina, Ir∴ José Eduardo Santana 
membros respectivamente das Lojas 

Pedro, Juiz do Tribunal Eleitoral, Borges, das medalhas de Benemérito 
de Piuma e Guarapari.  

e de Grande Benemérito, através do Ir∴ Jader, Veneráveis Mestres IIr∴ A Loja anfitriã, capitaneada pelo 
Ven∴ Mestre Luiz Fernando e do Checon, Emerson e Luiz Fernando, Ven Mestre Luiz Braga e assessorada 

Conselheiro Ir∴Azimar e Deputado Conselheiro Ir∴ Azimar, ressaltando pelo Ven∴ Mestre César, desenvol-
os méritos daquele Irmão, que tanto Estadual Ir∴ Antônio Maurice.veu os trabalhos com maestria.  Além 
contribuiu para o êxito dos trabalhos Como sempre o faz, lá estava o dos Veneráveis Mestres das Lojas 
do Conselho Estadual da Ordem.

Aconteceu em Guarapari

O Presidente da Loja de recorde de iniciados.
Perfeição "Dr. Porphyrio Secca e  Numa noite como nunca antes 

visto, foram iniciados ao grau 4 Sílvio Egito Sobrinho" o  Ir∴ 
trinta e três novos irmãos, totalizan-Claudionor  Araújo Caldas  realizou 
do 100 presentes à Sessão.sessão histórica com número 

A Loja Maçônica Linhares 
Unido, Or∴ de Linhares-ES,   
realizou na manhã de domingo 23 de 
maio, a segunda Caminhada 
Ecológica na Floresta Nacional 
(Flona) Goytacazes.

O evento, que teve a coordenação 
do Ir∴ Leony Wand Del Rey de 
Oliveira, contou com a presença de 
aproximadamente 100 pessoas, entre 
Irmãos, cunhadas, sobrinhos e 
convidados. 
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No dia 17 de maio, a ARLS 
Cavalheiros da Justiça realizou uma 
concorrida Sessão Magna de 
Iniciação quando foram iniciados 
os candidatos: Américo Mello da 
Rocha (filho do Irmão Américo 
Pereira da Rocha) e Henrique 
Rocha Fraga.

A Sessão que foi presidida pelo 
Venerável Mestre Jorge Góes 
Coutinho aconteceu no Templo da 
ARLS Estrela de Camburi e  contou 
com a presença do Eminente Grão-
Mestre-Estadual Cecílio Andrade 
de Oliveira, Ven∴ Mestres de 
várias Lojas da capital e do interior, 
deputados federais e estaduais, o 
Past Master  da Grande Loja  
Maçônica do Espírito Santo Ir∴ 
Sérgio Muniz Gionardoli e mais 
aproximadamente, 170 Irmãos de de se destacar a presença cantor Ir∴ Oriente de São Paulo especialmente 
vários Orientes, entre os quais, há Altemar Dutra Júnior que veio do para participar da Sessão.

http://americopereirarocha.blogspot.com

Sociais

 Em reunião realizada em Brasília, na 
mesma ocasião da Suprema 
Congregação, a Fraternidade 
Feminina Cruzeiro do Sul reuniu as 
P r e s i d e n t e s  E s t a d u a i s  p a r a  
deliberarem entre outros assuntos 
sobre a alteração do seu  Estatuto. 
Alem de promover a discussão sobre 
a pauta agendada, as Fraternas 
resolveram também publicar a "Carta 
d e  B r a s i l i a "  h i p o t e c a n d o  
solidariedade ao Soberano Grão-
Mestre Geral e à sua família. 

Frafem Cruzeiro do Sul em Brasília

Veja mais fotos da iniciação em : www.americopereirarocha.blogspot.com

Num dia perfeito e numa noite 
maravilhosa de sábado, 15 de maio, a 
Cabana Serafim em Linhares, abriu 
suas portas para realização do I Baile 
do Hawaii promovido da ARLS Papa 
João XXIII Or∴ de Rio Bananal.

A animação foi por conta da 
Banda Black-Tie que durante toda 
noite tocou um repertório variado, 
relembrando sucessos dos anos 70 e 
80, não faltando o tradicional forró 
universitário.

Mestre, Luiz Carlos Soave agradece entretenimento souberam aproveitar 
A Diretoria da Loja Papa João a presença de todos, que num gesto o magnífico Baile do Hawaii.

XXIII na pessoa do seu Venerável harmonioso de divertimento e 

 Sob o patrocínio do  GOB-ES, Edson Admiral. 
mais uma fez foi efetuada a H o j e ,  s e g u n d o  o  a t u a l  
substituição da Bandeira Nacional  Comandante Cel. José Goes, 
no Morro da Uchuaria na entrada permanece a  tradição, e mensal-
da baía  de Vitória. mente a Bandeira é substituída, 

A primeira vez que o hastea- com a participação  de diversas 
mento ocorreu  foi em 1997, uma Entidades , numa perfeita integra-
iniciativa do Comandante Cel. ção com o Exército Brasileiro.

A Loja Nilo Peçanha homenageou o 
Departamento Feminino com um 
jantar no Dia das Mães. Na foto ao lado 
as cunhadas Virgínia Dalapícula, 
Adriana Pancieri Tononi, Andressa 
Guidoni, Milena, Fabiana, Olien, 
Bete, Regina e Eneide Dalapícula.

Exposição Espaço Cultural e a Exposição de Telas 
No próximo dia 16 de junho a Loja Bíblicas do Irmão Filogônio Barbosa 
estará realizando uma Sessão Magna Aguiar.
Pública quando será inaugurado o 

Loja Nilo Peçanha
A Loja Maçônica Humildade e 
Fraternidade realizou de forma 
efetiva juntamente com outras Lojas 
Maçônicas, uma Sessão e Festa em 
Homenagem ao DIA DAS MÃES

Anuncie Conosco

Contato: Luiz Sérgio (27) 9968-5641


