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“Para definir quando e hora do maior faixa, independentemente de Vieira ter solicitada a audiência final 
uso da palavra e obedecendo à estarem ou não no Alt da Sab.» do Soberano Grão-Mestre Geral, 
hierarquia (faixas) dos cargos De igual forma, o Grão-Mestre que assim declarou:
maçônicos, definiu-se, nos Rituais “Caro Aguinaldo,Adjunto, Ir∴ Aguinaldo Fritoli 
dos Ritos praticados no GOB, que o Você deve proceder conforme Vieira, procurou o posicionamento 
Grão-Mestre Geral e ou o seu mencionado pelo Presidente do do Grande Secretário Geral de 
adjunto, e o Grão-Mestre Estadual e Conselho e pelo Secretário Geral de Orientação Ritualística, tendo ele 
ou o seu adjunto da jurisdição da Orientação Ritualística.assim discorrido:
Loja, usarão da palavra após o Receba aquele TFA”“Em qualquer Rito o Grão- 
Venerável Mestre condutor dos Ent re tan to ,  como o  I r∴ Mestre fala depois do Venerável 
trabalhos, e o Irmão Orador ter Mestre, que é a maior Autoridade da Aguinaldo Fritoli Vieira, que 
manifestado as suas conclusões de Loja e tem a palavra de volta após o sempre primou pelo ordeiro 
que os trabalhos transcorreram Orador.  Assim Após o Orador, fala o cumprimento das formalidades, é 
justos e perfeitos. Venerável Mestre, o Grão-Mestre categórico em dizer que o bom senso 

O uso da palavra neste caso será Adjunto e finalmente o Grão- deve prevalecer, e que obedecerá aos 
o de menor hierarquia para o de Mestre.” ditames contidos em nossos Rituais, 
maior hierarquia, ou seja, o Grão- O Orador na sessão é um isto é, falará ANTES do Ir∴ 
Mestre Geral será o último a usar da funcionário da Loja como qualquer ORADOR, mesmo tendo a seu favor 
palavra. outro funcionário, assim após todos as permissões dos gestores maiores 

A título de exemplo, reproduzo, os membros da Loja falarem o da Instituição em usar da palavra 
litteris, o que está contido no ritual Venerável solicita que o Orador se após, e em qualquer Rito, até que 
do Grau de Aprendiz do Rito manifeste, mas, após a palavra é do seja alterada a liturgia explicitada 
Adonhiramita de 2009: Venerável Mestre. nos Rituais que disciplina o 

"Após o Orador, falam apenas o Somente o Grão-Mestre e seu comportamento protocolar
Grão-Mestre Geral e seu Adjunto, Adjunto podem falar depois do 
bem como o Grão-Mestre da Venerável Mestre.” Ir ∴ Aguinaldo Fritoli Vieira
jurisdição da Loja e seu Adjunto, Por último, disse o Grão-Mestre Grão-Mestre Estadual Adjunto
observada ordem da menor para a Adjunto, Ir∴ Aguinaldo Fritoli 

A respeito do uso da palavra pelo Grão-Mestre Adjunto, após a fala do Ir∴ Orador, disse o Ir  Aguinaldo Fritoli 
Vieira que o Conselho Federal da Ordem textualmente assim se posiciona:

∴

*Ir∴Aguinaldo Fritoli Vieira

Agora é meio-dia, concentre- fazer alguém mais feliz.
mos os nossos esforços em refletir Ser Maçom é ganhar uma 
sobre o que realmente queremos grande família do dia para a noite, 
para o nosso futuro. O que realmen- ganhar muitos Irmãos, cunhadas e 
te desejamos ser? O que desejamos sobrinhos, ao ponto de você mesmo 
que acontecesse para tornar a nossa não poder contar, e ainda ter 
vida melhor e as vidas das pessoas a responsabilidade de cuidar de todos 
nossa volta? Quais são os caminhos eles tanto quanto você gostaria de 
e preceitos que devemos seguir para ser cuidado. Ser Maçom é receber a 
realmente dizermos com toda a oportunidade de poder ser ajudado 
convicção - Eu sei ser Maçom! em todos os locais do mundo aos 

As transformações que sofre- quais você deseja ir e se sentir feliz 
mos com o passar dos anos e com a com a maravilha que é a Mãe 
quant idade de exper iências  Maçonaria.
adquiridas é realmente colossal, e Agora é meia-noite, portanto 
isso pode mudar o modo com o qual meus Irmãos aproveitem a oportuni-
vemos o mundo, a família e até a dade que lhes foi dada de ser esta 
Maçonaria. Por isso temos que figura tão célebre, histórica e 
saber transformar todas as nossas abençoada que é o Maçom! Tenham 
experiências, boas ou ruins, em a certeza que seus corações e suas 
aprendizado benéfico para nossa almas foram preparados por toda a 
formação em pessoas melhores, e sua vida para receber esta responsa-
sempre retirar o melhor de cada bilidade e o peso da prática do bem e 
situação. da justiça. Sintam-se felizes por 

Pensando nisso, então, o que é poder participar deste encontro e 
ser Maçom? Ser maçom é ser poder discutir com os Irmãos o que 
diferente de tudo o que acontece realmente é SER MAÇOM!
hoje! Ser Maçom é analisar a Um tríplice e fraternal abraço à 
situação do seu país e observar o que todos,.
precisa ser mudado ou melhorado! 
Ser Maçom é ver na pessoa ao seu *Irmão Thiago Frasson da 
lado, ver em cada membro da sua ARGBLS “22 de Agosto” n°1819, 
comunidade uma oportunidade de Or.'. de Colatina – ES.
oferecer ajuda e a oportunidade de 

A Escola da Alma a ser uma faculdade e suas lojas não Oriente do Brasil, onde o assunto foi 
são escolas noturnas, como já fraternalmente debatido, inclusive 
observou um mestre do passado. mediante colaboração crítica à  Ninguém entra na Maçonaria 
Incumbe a cada Irmão, nas universi- proposta original, por fim modifica-pelo seu valor intelectual, nem pela 
dades, nos governos, nos parlamen- da, já com o projeto de lei, ao passar capacidade econômica ou financeira, 
tos, nos fóruns internacionais e em pelo crivo de nossos legisladores. nem pela posição social que ocupe. 
suas atividades profissionais e sociais Para ninguém é novidade que a Depois de o irmão ser recebido 
de caráter individual, exercitar esse Maçonaria Brasileira sempre esteve à Maçom, e com maior razão, será 
mandamento maçônico, inscrito no frente, nos graves momentos da tratado como um igual, à parte, suas 
Art. 1º da Constituição do Grande nacionalidade, da parte mais nobre qualificações na vida profana. Essa é 
Oriente do Brasil, em benefício da das contendas políticas, e sempre a regra.
humanidade. celebrou com júbilo as vitórias Mesmo as investigações que se 

O ensinamento individual, dentro conseguidas a partir da campanha da fazem sobre o candidato – as 
das lojas, é regido, ao menos os Independência e até mesmo antes. A chamadas sindicâncias – equivalentes 
primeiros passos, pelo nível, que participação dos Filhos da Viúva nos a uma devassa na vida do candidato 
equaliza e disciplina, e pelo prumo, momentos culminantes da História do proposto, não o preparam para a 
que baixa nas profundezas do Brasil é um padrão da conduta iniciação maçônica; apenas dão 
coração, conhecendo ali o verdadeiro maçônica. informações sobre de quem se trata, 
grau de evolução de cada obreiro para O Brasil destaca-se como um dos relacionadas com o grau de instrução, 
a consecução do nosso objetivo final países que mais combatem a o comportamento na sociedade, 
–  L i b e r d a d e ,  I g u a l d a d e  e  corrupção de forma institucional, posição financeira e profissional e as 
Fraternidade. envolvendo os poderes republicanos, referentes à moral comum.

Os candidatos que realmente numa campanha para livrar a Nação O que abre a porta do templo à 
poderão enriquecer as nossas colunas dessa praga nefanda que percorre o iniciação maçônica é a sensibilidade 
são aqueles que sintam amor pelo mundo sem respeitar regimes nem do coração, da alma do profano, sinal 
Deus Altíssimo e pela Sua obra, que sistemas de governo sobre a face da que é percebido, intuitivamente, 
se deixem atrair pelos mistérios da Terra, nem potências econômicas ou pelos mestres – iniciados do 3º grau – 
vida e da morte, que respeitem as militares. durante a citada investigação 
milenares tradições iniciáticas e que A História mostra hoje e mostrará preliminar. É quando os sindicantes 
sejam capazes de aplicar com amanhã que a Maçonaria tem avaliam se aquela alma tem predispo-
dignidade o ensinamento superior apoiado, senão liderado, as boas sição para praticar o bem, se é terreno 
colhido na extraordinária escola da causas nascidas do anseio de fértil para a semeadura das virtudes 
alma, que é a Maçonaria. felicidade e progresso da humanida-maçônicas.

de. Pelo seu caráter de discrição e O neófito, bem orientado pelos 
modéstia, geralmente a presença da Maçonaria e Ficha Limpa seus instrutores, e assimilando as 
Ordem na decisão do fato histórico lições dos símbolos, logo percebe que Com a aprovação da Lei conheci-
chega ao conhecimento público embora a Maçonaria proclame a da como Ficha Limpa, o Estado 
muito posteriormente. “prevalência do espírito sobre a Brasileiro passou a dispor de mais um 

No caso da lei Ficha Limpa, é matéria”, não é uma religião, nem instrumento, por sinal de grande 
importante principalmente pelo seu suas lojas são uma variedade de eficácia, na luta que vem travando por 
caráter preventivo, e pela disposição igreja. Mas cada maçom deve meio dos três Poderes da República, 
revelada de prestigiar, valorizar e conduzir-se, em sua respectiva contra a prática da corrupção política, 
enobrecer a ação do Poder Judiciário, religião, com responsabilidade e vício cívico que percorre a adminis-
que tanta demonstração tem ofereci-cooperação. tração pública desde os tempos 
do do seu empenho de livrar a nossa Vê também, o neófito, que não coloniais. 
vida política de corruptos e corrupto-obstante a declaração de que a Iniciativa de origem popular, a sua 
res. Maçonaria pugna pelo aperfeiçoa- tramitação contou desde os primeiros 

Marcos José da Silvamento intelectual da humanidade – v. momentos com pleno apoio dos 
Grão Mestre GeralConstituição Federal – ela não chega maçons, orientados pelo Grande 

Soberano Irmão Marcos José da Silva - GMG - GOB
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conteceu nos dias 13, 14 e 15 A cerimônia de abertura que Sereníssimo Grão-Mestre da GLMES aproximadamente 1200 pessoas entre com as Bandas Evidance e Os 
de agosto nas dependências aconteceu na sexta-feira (13), contou Aides Bertoldo da Silva, o Grão- Irmãos, cunhadas, sobrinhos e Bacanas, além de competições Ada Colônia de Férias do SESC com a presença de diversas autorida- Mestre Adjunto do GOB-ES, convidados que durante os três dias esportivas. A maior comitiva foi da 

em Praia Formosa, Aracruz-ES, o XIV des, tendo como destaques o Soberano Aguinaldo Fritoli Vieira, o presidente tiveram a oportunidade de participa- Loja Linhares Unido que ocupou 48 
Seminário Regional da Maçonaria - Grão-Mestre Geral do Grande Oriente da SAFL Carlos Marcassa e o prefeito rem de palestras – com destaque para a apartamentos.
SERMAÇON - promovido pelo municipal  de Aracruz Dr. Ademar palestra proferida pelo ator global, Leia  matéria: XIV SERMAÇON do Brasil, Ir∴ Marcos José da Silva, o 
Grande Oriente do Brasil do Espírito Coutinho Devens. Irmão Milton Gonçalves - show de ba  visão da FrafemEminente Grão-Mestre Estadual 
Santo. O evento contou com a presença de ilusionismo com Paul & Jack, bailes Página 07.Cecílio Andrade de Oliveira, 

O ator Milton Gonçalves foi um 
dos palestrantes

Grão-Mestre do GOB-ES Cecílio Andrade de Oliveira e o 
Soberano Grão-Mestre Geral Marcos José da Silva

O presidente da SAFL Carlos Marcassa e o GME Cecílio Andrade de Oliveira

Marcos Damascena e Rosiene

Irmãos Belmarques Farias, 
Ronaldo Rodrigues e Celis 
Pasolini

Os Irmãos Jorge Góes e Emerson Gonçalves da Rocha 
com o vice-governador Ricardo Ferraço

Irmão Gilberto Pratti (Vinil Tapetes ) e a esposa Maria Cristina

Luiz Marcos Boldi Nali e Mariza

Ir∴Humberto Torres e Mª Penha
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membro ativo e regular da ARLS Vitória; 18- Josué Ferreira Badaró – feito, após o que foi submetido ao ros da Luz nº 1783”, Or∴ de São 
“União e Fraternidade nº2977”, CIM 113.217, membro ativo e Plenário e aprovado, devendo logo Mateus; 03- Osimar de Almeida – 

regular da ARLS “14 de Julho nº na semana seguinte ser encaminhado Or∴de Vila Velha; 07- Emídio Justo CIM 142.540, membro ativo e 
ao Eminente Grão-Mestre.1448”, Or∴de Barra de São da Costa Gonçalves – CIM 107.013, regular da ARLS “Fraternidade e Luz 

Com idêntico comportamento de membro ativo e regular da ARLS Francisco; 19- Leandro Dellacqua nº 0623”, Or∴de Cachoeiro de 
pressa, foi tratada a Pr∴ GOB-ES nº “Fraternidade Universal V nº 1524”, Coutinho – CIM 171.670, membro Itapemirim,

ativo e regular da ARLS “Nilo 020-GM, onde o Eminente Grão-Or∴de Cachoeiro de Itapemirim; 08- Os Irmãos faltantes, certamente 
Mestre encaminha ao Conselho seu Peçanha nº 1039”, Or∴de Colatina; Eneas Lobo Diniz – CIM 146.335, deverão tomar posse na próxima 
Projeto de Lei Orçamentária para o membro ativo e regular da ARLS 20- Leonardo Marchezi dos Reis – Sessão.
Exercício Financeiro de 2011, tendo “Humildade e Fraternidade nº 1684”, CIM 173.414, membro ativo e Como é de praxe, e na forma 
a Comissão de Orçamento e prevista no Regimento Interno, tão Or∴de Vitória; 09- Ezron Leite regular da ARLS “Ir∴ Oswaldo 
Finanças, inicialmente constituída l ogo  fo ram empossados  o s  Thompson – CIM 168.000, membro Albernaz nº3258”, Or∴de Vitória; 
pelos Conselheiros Enéas Lobo Conselheiros foi realizada a votação ativo e regular da ARLS “União e 21- Ordaily de Almeida Franco – 
Diniz, Leandro Delacqua Coutinho e para eleição da nova Administração Progresso nº 0236”, Or∴de Vitória; CIM 096.050, membro ativo e 

De conformidade com o previsto José Luiz Cani, avaliado, mas para o período 2010/2011, tendo sido 10- Francisco Cezar Zanon – CIM regular da ARLS “Liberdade e Luz nº 
no Regimento Interno do Conselho postergando a emissão do seu e l e i t o s  Vi c e - P r e s i d e n t e ,  o  144.052, membro ativo e regular da 1029”, Or∴de Guaçui; 22- Roberto Estadual da Ordem, na Sessão Parecer, considerando a inexistência Conselheiro Ir∴ Dário Baggieri, e ARLS “Antônio Firmino Demuner Siqueira Motta – CIM 161.426, realizada no dia 07 de agosto, de informações básicas complemen-

reconduzido como Secretário o Ir∴ nº2457”, Or∴de Rio Bananal; 11- membro ativo e regular da ARLS tomaram posse nas dependências da tares para substanciar a emissão de 
Wildelson Nascimento de Faria, que Franc i sco  Gui lhe rme  Mar ia  “Rufino Manoel de Oliveira nº ARLS “humildade eFraternidade” manifestação consistente, devendo 
indicou como seu Adjunto o Apolônio Cometi – CIM 127.964, 2118”, Or∴de Aracruz; 23 - Romério 26 vinte e seis novos Conselheiros ser solicitado ao Eminente Grão-
Conselheiro Ir∴ Ezron Leite membro ativo e regular da ARLS Antenor Gava – CIM 186.782, nomeados através do Ato 030/10- Mestre o fornecimento do Balanço 

“Rufino Manoel de Oliveira nº Thompson.membro ativo e regular da ARLS GM, datado de 30 JUN 10, a saber: Anual do exercício anterior de 2009.
Considerando o recente recebi-2118”, Or∴de Aracruz; 12- Jamil de “Antônio Firmino Demuner nº 01- Adauto Bergamaschi – CIM Dessa forma, o Conselho 

mento no Conselho, (07 Jun 10), das Almeida Costa – CIM 199.602, 2457”, Or∴ de Rio Bananal; 24- Estadual da Ordem sente-se feliz e 106.135, membro ativo e regular da 
Pr. GOB-ES nº 13 – GM, tratando da membro ativo e regular da ARLS honrado em poder, novamente, estar Sergio Santos Espinoso – CIM ARLS “22 de Agosto nº 1819”, Or∴ 
proposta feita pela empresa FM “Fraternidade e Luz nº 0623”, cumprindo sua missão no cenário 104.947, membro ativo e regular da de Colatina; 02- Anderson Pimentel 
Editora de Produções e Eventos Or∴de Cachoeiro de Itapemirim; 13- Maçônico do nosso Grande Oriente. ARLS “Amor e Justiça nº 1126”, Coutinho – CIM 192.318, membro 
Ltda-ME, para confecção de Por outro lado, é interessante Jobson Bortot – CIM 137.519, Or∴ de Alegre; 25- Teobaldo ativo e regular da ARLS “Cavaleiros 
Informativo Maçônico para o GOB- registrar a presença do Venerável membro ativo e regular da ARLS Antônio Magnago Heleodoro – CIM da Justiça nº3679”, Or∴ de Vitória; ES, como também da nº 14-GM, M e s t r e  d a  L o j a  O r d e m  e  “Linhares Unido nº 1710”, Or∴de 163.757, membro ativo e regular da 03- André Arnaldo Kraemer – CIM encaminhando o Projeto de Lei que Perseverança, Ir∴ Altamiro José dos Linhares; 14- Joelson Pedro ARLS “Linhares Unido nº 1710”, 203.447, membro ativo e regular da altera o Estatuto da Beneficência 

Santos acompanhado dos Obreiros Celestino – CIM 112.136, membro Or∴de Linhares; 26 - Wildelson ARLS “Templários do Apocalipse Maçônica do Estado do Espírito 
ativo e regular da ARLS “Rufino IIr∴ Paulo Vinicius de Almeida, José Nascimento de Faria – CIM 194.189.nº2973”, Or∴ de Vila Velha; 04 - Santo – BEMES, o Presidente 
Manoel de Oliveira nº2118”, Or∴de Carlos Gutterres Rosetti, Isaac Justificaram suas ausências, por Claudionor Araújo Caldas – CIM nomeou de imediato a Comissão de 

Pandolfi e Wanderson dos Santos, Aracruz; 16- José Luiz Cani – CIM motivo de saúde, os seguintes 189.192, membro ativo e regular da Constituição e Justiça, composta 
todos prestigiando a posse do 154.97, membro ativo e regular da nomeados: 01 - Alvaro Luiz Frizera – ARLS “Guardiã da Democracia inicialmente pelos Conselheiros 

CIM 129.728, membro ativo e Conselheiro Ir∴ José Manoel Zezé ARLS “Ir∴Aylton de Menezes nº nº2594”, Or∴de Vitória; 05- Dário Franc i sco  Gui lhe rme  Mar ia  
regular da ARLS “Fraternidade Moreira Guimarães.2806”, Or∴de Vitória; 17- José Apolônio  Comet i ,  Anderson Ângelo Bagieri – CIM 157.465, 
Guanduense nº 1396”, Or∴de Baixo membro ativo e regular da ARLS Pimentel Coutinho e Sérgio Santos Manoel Zezé Moreira Guimarães – 

A todos os visitantes, os Guandu; 02- Geovalte Lopes de “Sermão da Montanha nº 1738”, Espinoso para, em caráter de CIM 221.798, membro ativo e 
agradecimentos do Presidente do FreitaS – CIM 183.011, membro urgência/urgentíssima emitirem os regular da ARLS “Ordem e Or∴ de Montanha; 06- Eduardo José 
Conselho pelas suas presenças. ativo e regular da ARLS “Mensagei- respectivos pareceres, no que foi Perseverança nº 3457”, Or∴ de Araújo Vieira – CIM 201.684, 

O Irmão Jorge Góes Coutinho (Dr. Jorge 
Góes), que é candidato a Deputado Estadual 
pelo PMDB com o número 15.151, iniciou na 
ARLS Dr. Américo de Oliveira no ano de 
1972, é Mestre Instalado, Grau 33, foi juiz do 
Tribunal Regional Eleitoral Maçônico por 
varias gestões, é membro ativo e regular da 
ARLS Cavaleiros da Justiça onde compre o 
quarto mandato consecutivo de Venerável 
Mestre.

Desde cedo a vontade de participar da 
política já pulsava nas veias do Dr. Jorge 
Góes. Na década de 70, ele se tornou militante 
da política estudantil e partidária da extinta 
ARENA e foi presidente do Movimento 
Comunitário de Vila Velha.

Foi funcionário do Banestes por 12 anos, e 
depois, já formado em direito, ingressou na 
magistratura do Espírito Santo e exerceu seu 
trabalho por 33 anos, sendo titular de diversas 
Comarcas no Estado. Foi presidente da 
Associação dos Magistrados do Espírito 
Santo – AMAGES por dois mandatos 
consecutivos e no Tribunal de Justiça elegeu- visão que o eleitor tem do atual cenário político 
se vice-presidente e presidente. Foi governa- brasileiro, repleto de escândalos e corrupção.
dor interino do Estado por quatro vezes, Dr. Jorge Góes levará para a política toda a 
substituindo o governador Paulo Hartung. sua experiência com a Justiça capixaba, como 

Seu exercício no Tribunal de Justiça foi homem honesto e conhecedor das leis.
marcado por reconhecidas realizações. Ele acredita que seu trabalho deve ser 
Preocupado com um Estado mais junto e baseado na ética, transparência e respeito ao 
igualitário, atuou na área social e no início do povo.
trabalho de ressocialização de presidiários  Dr. Jorge Góes assume a responsabilidade 
em cumprimento de pena. porque o trabalho sério faz a diferença e conta 

Agora, o Dr. Jorge Góes aceita o desafio da com o seu apoio. É confiar para mudar.  
candidatura porque acredita que o cidadão 
deve ser atuante na política de seu País.

A sua proposta é de mudança. Mudar a 
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CNPJ Emerson G. Rocha:12.175.396.0001-97 
CNPJ Edzam Editora: 05.147.492.0001-66

Valor do Anúncio: R$ 500,00 (quinhentos reais)
Lei nº 9.504/97, art. 38, § 1º

SEGURANÇA PÚBLICA de base do esporte de alto rendimento, e as 
Defender a reforma política e tributaria; os federações; rever as leis de incentivo ao 
interesses de nosso estado, como as obras do esporte e propor a criação de conselhos 
aeroporto, o petróleo, pré-sal, etc. consultivos e fiscais, formados por ex-
Defender junto ao governo, nomes de presidentes de federações, desportistas e pais 
profissionais sérios, experientes e do próprio de atletas, para o acompanhamento e controle 
Estado para serem gestores da segurança. das liberações dos recursos dessas leis
Ser o representante dos policiais na Câmara .    
Federal. SAÚDE
Propor a unificação no sistema penitenciário Comprometimento com as lutas dos 
nacional, na gestão, com a criação da enfermeiros, auxiliares e técnicos em 
secretaria de administração do sistema enfermagem. 
prisional e penitenciário nos estados e, a Defender a jornada de trabalho de 30 horas 
regulamentação das atividades dos semanais para a categoria; o projeto de lei 
profissionais do sistema; estudos para o 4924 que estabelece um piso salarial 
fortalecimento das guardas civis e a nacional, para auxiliares, técnicos e 
unificação das categorias nos municípios; a enfermeiros trabalhar políticas publicas para 
implantação da policia cidadã, das delegacias a categoria. 
de trânsito, tóxicos e entorpecentes e de Mudança no “SUS”, buscando fortalecer os 
crimes contra a vida em todos os municípios municípios e a valorização da área médica. 
brasileiros. 
Defender a aposentadoria especial para os CRONOGRAMA DE TRABALHO 
policiais civis; a criação do conselho nacional Reuniões com entidades representativas das 
das policias judiciárias civis; o inquérito civil categorias que estão apoiando a campanha; 
para os delegados, competência para os viagens aos municípios; contato direto com 
delegados nas conciliações, pela lei orgânica os eleitores; presença constante junto aos 
da PC; salários dignos para os policiais. servidores das delegacias, DPMs e hospitais. 
Aprovação da PEC 549 e a inclusão dos Visita às igrejas.
delegados na PEC 443. 

ESPORTE
Fortalecimento das atividades desportivas 
visando às olimpíadas; fortalecimento dos 
clubes, para melhor estrutura nas categorias 

Apresentação do Plano de Trabalho
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Irmãos da Estrela de Ibiraçu 
recebem diplomas e medalhas de 
mestres

Primeiros irmãos iniciados, 
elevados e exaltados na Loja Estrela 
de Ibiraçu, Laércio Depizzol Pianca e 
Danilo Sérgio 

homenageados recentemente com a 
medalhas e diplomas de Mestre 
Maçom, que foram entregues em 
Sessão Ordinária por seus padrinhos, 
respectivamente Marcos Antônio 
Baptista e Estêvão Oscar Mognatto.

Salvadeo foram 

 e  o Mestre de Cerimônias  Pedro Paulo Goulart.
Irmãos Laércio D. Pianca e 
Marcos Antônio Baptista

A ARLS Delta Maçonica, Filhos Grillo, Juiz do Tribunal de Justiça  e 
da Luz e Virtude, do Oriente de Iuna, pelo Mestre  Maçon  Carlos 
recebeu a visita do Grão-Mestre Fernando da ARLS União e 
Estadual acompanhado de sua Fraternidade. 
Comitiva, composta pelos seguintes A Comitiva foi recepcionada pelo 
Secretários, Juvenal Pinheiro de Venerável Mestre Sérgio Henrique e 
Paiva, Romero Zumack Lemos, demais obreiros daquela Oficina, que 
Altamiro José Arruda, e Jorge embora trabalhando temporariamen-
Soares; pelos Deputados Estaduais, te em um Templo modesto, demons-
Guilherme Gil Botelho, Alfredo traram enorme  alegria e calor 
Carlos Intra e José Renato Valadares; fraterno pela  honrosa visita.  Vale a 
e ainda pelo Venerável Mestre pena visitar aquela Loja. 
Guiomarino Intra Filho, José Olivio 

Na quinta feira dia 22/07/2010 o Cons∴ foram iniciados no grau 30º os IIr∴ João 
Batista Rodrigues de São José do F i l ∴ d e  K a d o s c h  n º  3 8  d o  
Calçado, José Carvalho Filho, José R∴E∴A∴A∴ de Cachoeiro de 
Franklim Chichoro de Alegre, Marcos Itapemirim, sob a brilhante presidência 
Monteiro Lobato Lemos de Muquí, do irmão Vilson Carlos Gomes Coelho e 
Ordaily de Almeida Franco, Francisco com a participação de três dos valorosos 
Carlos Rangel Pereira, Ricardo Romeu fundadores do referido Conselho de 
Saraiva Reginaldi, Roberto Figueiredo 

Kadosch, Ir∴ Izolino Lourenço, Alvaro 
Boechat e William Pires Nunes de 

de Oliveira e Dário Humberto Viana, 
Guaçuí.

tendo ainda a participação dos poderosos 
Parabéns aos novos Cav∴ da Águia Irmãos, Jamil de Almeida Costa, João 
Branca e Negra.Henrique Espinoso,  Marcos Santana, 

Carlos Cezar e Agnaldo Fritolli Vieira, 

Na última reunião da Fraternidade iniciativa de se organizarem e 
Feminina Cruzeiro do Sul do ES, principalmente por acreditarem na 
realizada no dia 24, a FFAS- capacidade de compartilhar com a 
Fraternidade Feminina Aliança maçonaria e fortalecer a família 
Solidária, recentemente criada, maçônica. 
recebeu o seu registro, que a identifica A FFAS- Fraternidade Feminina 
como entidade legalmente reconheci- Aliança Solidária está vinculada à 
da perante o Grande Oriente do Brasil. Loja Maçônica Monteiro Lobato nº 

A Presidente Estadual, Elizabeth 3.740, oriente de Vila Velha/ES aonde 
Mofati de Oliveira, cumprindo as já vem atuando com ações sociais 
formalidades legais, passou às mãos voltadas à comunidade carente. 
da fraterna Ludmila Tomich Parente o Ludmila agradeceu pela oportuni-
Registro, Carteiras das Fraternas e dade de poder fomentar e promover os 
Botons Nacionais. Aproveitou para valores sociais e falou dos projetos 
parabenizar as fraternas pela para sua gestão.

8

A Fraternidade Feminina  entidades congêneres, particular-
Cruzeiro do Sul – ES vem desenvol- A Fraternidade Feminina Cruzeiro mente da Ação Paramaçônica 
vendo ativamente o seu papel do Sul tem por princípios gerais: Juvenil;
incentivando a criação de novas I – A defesa dos deveres básicos de IV - Promover por todos os meios a 
Fraternidades e dando suporte as já amor à família, fidelidade e devota- seu alcance, o bem estar da família 
existentes. Apesar de o nosso Estado mento à Pátria, cumprimento da lei e das associadas, incentivando sua 
ocupar o segundo lugar em número dedicação à comunidade; integração na comunidade;
de Fraternidades registradas em todo II – O trabalho nobre e dignificante, V - Apresentar ao Grande Oriente do 
o país, ainda é grande o número de como direito inalienável; Brasil, por meio das Lojas federadas, 
Lojas que não possuem esta institui- III – A livre manifestação do propostas de efetiva participação da 
ção oficializada. pensamento e a prática da tolerância, Fraternidade Feminina nas ativida-

A Fraternidade Feminina foi princípios basilares das relações des comunitárias em comum com os 
criada pela Constituição do GOB em humanas, respeitadas as ideologias e obreiros;
1967, normatizada pela Lei nº 030 de a dignidade de cada uma; VI – Estimular a prática da fraterni-
09/10/96 aditada e alterada pela Lei IV – A promoção do reconhecimento dade entre as famílias associadas, 
nº 0081 de 23/06/2005. É uma e das prerrogativas relativas aos dando ênfase às famílias dos maçons 

direitos universais da mulher. falecidos e inválidos, por meio de 

associação vinculada à Grande 
Secretaria Geral de Assuntos 
Paramaçônicos, patrocinada pelo 
Grande Oriente do Brasil, ligada a 
uma ou mais Lojas Maçônicas da 
Federação.  2006 foi  o Ano 
Motivacional  da difusão da 
Fraternidade Feminina em todos os 
estados do país, sendo o Grão-Mestre 
Geral Laelso Rodrigues seu grande 
incentivador. encontros, certames e visitas.

A Diretoria Nacional ,  as  OBJETIVOS A Dire to r ia  Es tadua l  da  
Diretorias Estaduais e os Grão- Fraternidade Feminina Cruzeiro do 
Mestres Estaduais desenvolvem todo A Fraternidade Feminina Cruzeiro Sul, imbuída de sua responsabilida-
o apoio necessário para o fortaleci- do Sul tem por objetivos: de, não está medindo esforços para 
mento das Fraternidades Femininas, I – Desenvolver trabalhos de consol idar  e  regular izar  os  
tendo em mente que uma Loja natureza cultural, promovendo Departamentos Femininos. Desloca-
Maçônica será sempre mais alegre, debates, encontros, seminários, se a todas as Lojas, sempre que 
pacífica e trabalhadora, com a conferências e outros eventos que solicitada, levando apoio e as 
presença e participação das mulhe- valorizem a participação da mulher orientações necessárias. Solicite-nos 
res. As Fraternidades são instrumen- na comunidade social; uma visita.
tos de integração e fortalecimento da II – Desenvolver outras atividades de No dia 9 de outubro é comemora-
Família, instituição considerada a caráter social, cultural, bem como do o dia da Fraternidade Feminina 
mais importante pela Maçonaria. cívicas e filantrópicas; Cruzeiro do Sul.

III – Coadjuvar e apoiar atividades 
PRINCÍPIOS GERAIS sociais, culturais e filantrópicas de 

 “Pela união da família maçônica e pela promoção dos direitos universais”

Elizabeth M. Andrade de Oliveira - Presidente da FraFem - ES

Nos dias 30/31 de Julho e 01 de Mestre Conselheiro Nacional, o cargo 
Agosto aconteceu o 17º Congresso Da mais alto da Liderança Juvenil 
Ordem DeMolay para o Brasil, na Nacional. Comemorou-se também, os 
cidade de Balneário Camboriú em 25 anos do Supremo Conselho da 
Santa Catarina. O Congresso contou Ordem DeMolay para o Brasil, estando 
com a inscrição de aproximadamente presente o seu fundador, o Irmão 
850 pessoas, entre DeMolays, Maçons Alberto Mansur. O Tio-Irmão Wilson 
e Convidados. Estiveram em comitiva, Junior, foi eleito Grande Mestre 
representado o Supremo Conselho da Nacional. Foi lançado o Livro: Minha 
Ordem DeMolay do Paraguai, quase Família: A Maçonaria, que conta a 
150 DeMolays e Maçons. Do Espírito história do Fundador da Ordem 

Estadual, Hermann Kullitz e Raphael Santo, estiveram presentes o Grande DeMolay no Brasil, o Tio Alberto 
Tirello, do Capítulo Cachoeiro de Mestre Estadual Adjunto, Jorge Wilson Mansur.
Itapemirim, que foi eleito e empossado Pereira Junior, o Mestre Conselheiro 
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O Irmão Ronaldo Rodrigues de Empresas, trabalha há 22 anos na  “É Imprescindível  a 
Oliveira é candidato a Deputado industria farmacêutica, Sanofi- adesão dos Irmãos em nossa 
Estadual pelo PTB (Partido Aventis  como representante. campanha, pois é muito árdua 
Trabalhista Brasileiro) com o Conhece bem todo o Estado em a nossa caminhada, compe-
número 14.456, é membro ativo da função do seu trabalho. tindo com a máquina adminis-

É diretor social do Sindicato dos trativa e com outros que A R L S ∴ F r a t e r n i d a d e  
Propagandistas e Vendedores do ES investem milhões em suas A d o n h i r a m i t a  -  a n t i g a  
(SEPROVES). É diretor de campanhas.Fraternidade de Cariacica – onde 
comunicação da Nova Central Precisamos renovar e atualmente exerce o cargo de  
Sindical de Trabalhadores, onde melhorar a nossa participação Secretário.
busca maior dignidade aos trabalha- na Assembléia Legislativa, e Nascido em Pancas-ES, em 01 
dores reivindicando condições mais nas decisões que afetam a de dezembro de 1960, é casado há 
decentes de trabalhos para todos. todos nós.”28 anos com Léa Gomes Cassiano 

Na Assembléia Legislativa irá (Ronaldo Rodrigues)Rodrigues com quem tem três 
manter a sua forma de trabalhar, filhos, Ronaldo Rodrigues de 
cobrando dos pares e do Executivo Oliveira Jr; Rômulo Rodrigues de 
um trabalho sério e a correta Oliveira; e Rodolfo Rodrigues de 
aplicação dos recursos, principal-Oliveira.
mente os destinados à educação.Formado em Administração de 
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contato: omalhete@gmail.com
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iante da magnitude dos 
objetivos, a Maçonaria 
não pode se furtar de D
p a r t i c i p a r  d e s s e  

projeto,  que sem dúvida é para o 
bem da sociedade em geral.

Na ocasião, os integrantes 
foram ouvidos por O Malhete. 

O Malhete: O que é o Nuprevic 
?

N u p r e v i c  ( N ú c l e o  d e  
Prevenção da Violência e da 
Criminalidade): É um projeto 
social que une esforços para 
conscientizar os jovens dos riscos do 
envolvimento com a violência, as 
drogas e com a criminalidade.

Como iniciou o projeto? 
Porque o projeto optou pela Sabemos que a sociedade esta na O  p r o j e t o  s u r g i u  d o  

prevenção? maçonaria e que a maçonaria esta na inconformismo de quatro servidores 
Entende-se que a Prevenção é a sociedade, desta forma, não concursados do Sistema Penal, com 

única forma direta de combate a poderíamos deixar de contar com a formação jurídica, que perceberam 
criminalidade. Qualquer outra p a r t i c i p a ç ã o  d a s  l o j a s  que a população canceraria, 
forma, por melhor que seja, é para jurisdicionadas ao GOB-ES, estatisticamente, é composta em sua 
combater a impunidade, que sem buscando uma parceria para maioria por jovens.
dúvida é inibidora de violência, mas enfrentar o fenômeno da violência e  Qual o objetivo?
não evita o custo financeiro e social. a f a s t a r  n o s s o s  j o v e n s  d a  O grande desafio é “chegar” aos 

 Como o núcleo lida com o criminalidade, com políticas jovens antes que os criminosos o 
es t igma de  que  o  Agente  públicas de qualidade, quebra do façam e descredenciar o discurso 
Penitenciário é um profissional ciclo da violência e implantação da perverso de que a criminalidade é a 
violento? cultura de paz.única opção.

Isso é coisa do passado. O atual Como fazer para entrar em De que forma?
profissional do sistema penitenciário contato com o Nuprevic?Prevenindo a sociedade em geral, 
é um servidor qualificado e Os encontros  podem ser  principalmente os jovens, através de 
preparado para dar o tratamento agendados através do e-mail e n c o n t r o s ,  c o m  o  f i m  d e  
legalista tão necessário para a correta nuprevic@sejus.es.gov.br,  ou conscientizá-los que só os fracos 
execução penal. através do  GOB-ES, Tel. 3322-fazem uso da violência, bem como 

Como o GOB-ES pode ajudar 4077.desmistificando a figura do 
neste projeto?criminoso como referência. 

Está sendo lançado no Espírito Santo, um projeto inédito no Sistema 
Penitenciário, e que foi apresentado ao Grão-Mestre Cecílio Andrade de 
Oliveira, pelo Irmão Renato Soares, da ARLS Dr. Wallace Vieira Borges, 
juntamente com os seus colegas de trabalho, Tiago Deppman 
Albuquerque, Paulo Silveira de Freitas e Fabricio Ferreira Gonçalves 

No tradicional evento 1.100 pessoas, renovou-se o 
promovido pelo GOB-ES, com apoio a iniciativa do GOB-ES e 
participação de autoridades GLMEES de trabalharem em 
Civis, Militares e Maçônicas, o conjunto na realização do 
Programa Mamografia Express P r o g r a m a  M a m o g r a f i a  
foi apresentado a família Express.
Maçônica. O Irmão e ator global Milton 

Na oportunidade, com Gonçalves gravou um depoi-
presença de aproximadamente mento de apoio ao Programa.

O Ir∴Alcy Ribeiro  apresentou o 
projeto ao Sen. Renato Casagrande
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Com palestra motivacional retratos com a fotografia do saudoso realizada a reunião de fundação. O 
proferida pelo Irmão Ramon Barros e Irmão com os paramentos maçônicos nome foi dado em homenagem à 
presença maciça de cunhadas, de Venerável Mestre. A homenagem cidade de Ibiraçu. A loja adotou como 
sobrinhos e sobrinhas, convidados e foi prestada pelo Irmão Joelson Pedro timbre e estandarte a figura do 
38 irmãos visitantes de lojas da Celestino. A Loja Estrela de Ibiraçu logotipo estampado na bandeira do 
região, a Loja Maçônica Estrela de tem a seguinte diretoria: Hugo José município, que foi criada pelo 
Ibiraçu comemorou no último dia 20, da Silva (Venerável Mestre), Estevão saudoso irmão Narceu de Paiva 
em Sessão Magna Branca, no Templo Oscar Mognatto (1º Vigilante), Filho.
da Loja Rufino Manoel de Oliveira, Marcos Antônio Baptista (2º Foi uma homenagem que a 
em Aracruz, a sua loja mãe, o seu Vigilante) e Danilo Sérgio Salvadeo Maçonaria prestou, por intermédio 
sétimo aniversário. (Secretário). O cargo de Orador está dos irmãos que moram em Ibiraçu e 

Uma homenagem especial foi vago desde o pedido de quite-placet os irmãos filiados à Loja Rufino 
Manoel de Oliveira, ao município de 
Ibiraçu. A primeira diretoria – 
provisória – foi formada pelos irmãos 
da Loja Rufino Manoel de Oliveira: 
Joelson Pedro Celestino (Venerável), 
F ranc i sco  Gui lhe rme  Mar ia  
Apolônio Cometti (1º Vigilante), 
Marcos Antônio Baptista (2º 
Vigilante), Antônio Conti Rosalém 
(Orador – nosso querido e saudoso 
irmão), Estevão Oscar Mognatto Sérgio Salvadeo e Laércio Depizzol Silvério Guzzo – Tesoureiro, Luiz 
(Secretário) ,  Si lvério Guzzo Pianca, que também foram os Carlos da Silva – Chanceler, 
(Tesoureiro), Luiz Carlos da Silva primeiros irmãos a serem elevados ao Edmilson de Almeida Costa – 1º 
(Chanceler), Edmilson de Almeida grau de Companheiro e exaltados ao Experto, Antônio Vieira da Silva – 
Costa (Mestre de Cerimônias) e de Mestre. O segundo a passar por Porta Bandeira, Joelson Pedro 
Hugo José da Silva (Cobridor). todas essas etapas foi o Irmão Atílio Celestino – Deputado Estadual, 
Completavam o quadro dos 18 Henrique Coser. Já exerceram a Carlos Alberto Pontin – 1º Diácono, 
fundadores da loja os irmãos função de Veneráveis os irmãos Ricardo Lourenço D'ávila Ramos – 
Alcântaro Paulino Campos, Antônio Marcos Antonio Baptista e Estêvão 2º Diácono, Roberto Siqueira Motta 
Vieira da Silva, Carlos Alberto Oscar Mognatto. A primeira diretoria – Hospitaleiro, Dirceu José da Matta 
Pontin, Samuel Crecente Medina foi eleita em 11 de novembro de – Mestre de Cerimônias, Samuel 
Poblete, Pedro Paulo Goulart, 2003, por unanimidade dos 17 irmãos Crecente Medina Poblete – Porta 
Ricardo Lourenço D'Ávila Ramos, presentes, ficando assim constituída: Estandarte, Alcântaro Paulino 
Roberto Siqueira Motta, Dirceu José Antonio Conti Rosalém – Venerável Campos – Mestre de Banquete, Paulo feita à cunhada Angelina da Rós feito pelo Irmão Luis Carlos da Silva.
da Matta e Paulo Corrêa de Deus. Foi Mestre, Marcos Antonio Baptista – 1º Corrêa de Deus – Cobridor, e Estêvão Rosalém (Dona Nega), viúva do A história da Estrela começou às 
adotado o Rito Escocês Antigo e Vigilante, Pedro Paulo Goulart – 2º Oscar Mognatto – Suplente de saudoso Irmão Antônio Conti 19h30min do dia 22 de julho de 2003. 
Aceito. Vigilante, Francisco Guilherme deputado estadual.Rosalém, idealizador da criação da Neste dia, no Templo da Loja Rufino 

Os primeiros irmãos iniciados na Maria Apolônio Cometti – Orador, loja, com a entrega de um porta Manoel de Oliveira, em Aracruz, foi 
Loja Estrela de Ibiraçu foram Danilo Hugo José da Silva – Secretário, 

Texto: Ir∴ Danilo Salvadeo Fotos: cunhada Beth Vervloet

Angelina da Rós Rosalém (Dona Nega), viúva do saudoso Irmão 
Antônio Conti Rosalém, recebendo a homenagem da Loja Estrela 
de Ibiraçu, pelo Irmão Joelson Pedro Celestino.

Foi neste grandioso e vitorioso mente aos bailes e os sobrinhos de fraternas que levaram seus 
evento que pela primeira vez a dançaram bastante, enquanto os pais produtos com o objetivo de reverter a 
Fraternidade Feminina Cruzeiro do curtiam uma música ao vivo de renda para suas obras sociais. Foi 
Sul esteve lado a lado com a qualidade. lançado com muito sucesso o Projeto 
Maçonaria. Graças ao reconheci- Compartilhamos de um show de ECOBAG FFAS pela Fraternidade 
mento do GOB-ES, através do Grão ritmo e demonstração do folclore Feminina Aliança Solidária ,  
Mestrado, na pessoa do cunhado local com a Banda de Congo de vinculada à Loja Maçônica Monteiro 
Cecílio Andrade de Oliveira e sua Itaparica do município de Aracruz, Lobato nº 3740, do Oriente de Vila 
equipe, pelo importante papel da 
Fraternidade Feminina na união e 
fortalecimento da família maçônica.

Não foi só o maior evento em 
número de participantes, mas 
também o que expressou em grande 
alegria, harmonia e satisfação. Há 
que se ressaltar a aprovação pela 
opção do SESC Aracruz, com 
destaque para a boa recepção por 
parte dos colaboradores daquele 
centro de lazer, esbanjando simpatia, 
disponibilidade e carinho. Aposentos 
agradáveis e boa logística para as O assunto DOAÇÃO DE para um auditório lotado e motivado. 
refeições. SANGUE teve destaque em função Foi apresentada pelo Secretário 

A organização do evento cuidou do Programa institucionalizado pelo E s t a d u a l  d a s  E n t i d a d e s  
minuciosamente de todos os quesitos GOB-ES, com adesão maciça dos Paramaçônicas,  Marcos José 
adotando critérios que se destacaram maçons como voluntários por essa Damascena,  e  saudada pela  
pela excelência em suas ações. causa. Presidente da FFCS-ES, Elizabeth. 

Na abertura oficial a mesa de O PROJETO MAMOGRAFIA Na platéia se viu algumas mães com 
autoridades contou com a presença EXPRESS que visa a PREVENÇÃO seus filhos pequeninos, seja no colo 
da nossa Presidente Estadual, a e tem por objetivo atender às ou no carrinho, num esforço 
Fraterna Elizabeth Mofati Andrade mulheres que não dispõem de caracteristicamente feminino, para 

que tem a participação de crianças da Velha, em defesa do desenvolvimen-
de Oliveira, única representante recursos e assistência à saúde, foi ouvir, interagir e sair mais ainda 

comunidade. to sustentável e uma proposta de 
feminina, com direito a discurso. aplaudido pela sua importância, face motivada a ser ainda melhor como 

A platéia que lotou o grande conscientização da sociedade, 
Isso mesmo, Beth – como carinhosa- o drama causado pelo diagnóstico mãe/mulher. Ao final foi sugerido 

auditório com capacidade para mais aclamando para que sejam recusadas 
mente é chamada, falou bonito e tardio do câncer de mama. que palestras sobre assunto como 

de 2500 pessoas interagiu com o as sacolas plásticas.
firme, mas emocionante ao defender A palestra com o tema “O PAPEL esse que diz respeito à família, deve 

espetáculo de nível internacional de Famílias de diversos municípios 
as fraternas como elo principal da DA MÃE/MULHER NA CRIAÇÃO contar com a presença dos maçons. 

i l u s i o n i s m o  d o s  a r t i s t a s  se empenharam em participar desse 
obra da Maçonaria com a família e DOS FILHOS” para o público As recreações para os sobrinhos 

PAUL&JACK, agradou a todos, com XIV SEMAÇON que marca um 
incentivar a criação de fraternidades feminino foi proferida pela Dra. Vera foram elaboradas visando o melhor 

técnica e humor que descontraiu e momento histórico para as Fraternas 
nas lojas maçônicas. Sua fala foi Saleme Colnago, psicanalista e entretenimento e que atendesse aos 

alegrou a noite. – a perfeita integração do Grande 
ressaltada e ratificada pelo Grão professora, com farta experiência nas mais variados esportes e lazer. Até 

A F e i r a  B e n e f i c e n t e  d e  Oriente com a Fraternidade 
Mestre Geral Marcos José da Silva. relações entre pais e filhos, que falou uma discoteca foi montada paralela-

Artesanatos contou com a produção Feminina Cruzeiros do Sul.

Texto: Cunhada Rosiene Damascena
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Estiveram visitando o Estado do tendo lá comparecido da Loja Luz 
Espírito Santo no final do mês de do Planalto os IIr∴ Nivaldo e Ana, 
Julho, os senhores Claude Misson e Jeferson e Cininha, Humberto e 
Jan Bouchet, respectivamente Jéssica, Felício e Ariana, e Luiz 
Embaixador e Cônsul da Bélgica no Sérgio Moreira da Loja Dr. Américo 
Brasil. de Oliveira. 

Para homenagear essas ilustres O Ir∴ Aguinaldo Fritoli Vieira, 
personalidades, foi-lhes oferecido presente ao acontecimento, teve a 
em Vitória, na noite do dia 30, um oportunidade de dialogar com os 
requintado cocktail no Cerimonial visitantes que se mostraram 
Itamaraty onde estiveram presentes interessados em conhecer as ações 
diversas autoridades empresariais e sociais da Maçonaria em nosso 
políticas do nosso Estado. Estado, ocasião em que presenteou 

Por deferência especial do à esposa do Cônsul Sr. Bouchet, 
simpático casal anfitrião, Irmão com um singelo pin do GOB-ES, e 
Jean François Levitre e sua esposa, que ela, encantada com o mimo, 
cunhada Marie Antoinette Scutari, disse sentir-se lisonjeada.
foram convidados diversos Irmãos 

Flashs do Sermaçon

Milton Gonçalves e João Carlos Muller

Ricardo D’Ávila e Marciete

Teobaldo Heleodoro e  Naldinha Erimar Giuriato e Vanea

A Loja Estrela de Camburi 
estará promovendo no dia 25 de 
setembro, a partir das 22 horas no 
Clube Alvares Cabral em Vitória, o 
XVII  Baile da Primavera que terá, 
como os demais, o objetivo de 
reverter as suas receitas liquidas 
para ações filantrópicas da  loja.

Trata-se de evento tradicional e 
que é marcado pela alegria e 
descontração de convívio da familia 
maçônica com a sociedade civil.

Este ano, pela segunda vez, o 
baile será animado pela Banda 
Evidance.

O convite/mesa para quatro 
lugares está ao preço  de R$ 120,00 
e o convite individual ao preço de 
R$ 50,00.

Contato Tel.: (27) 9981-4984
9755-5524

O Secretário de 
E n t i d a d e s  
Paramaçônicas 
Marcos José 
Damascena e a 
presidente da 
F r a F e m - E S  
Elisabeth Mofati 
A n d r a d e  d e  
Oliveira durante 
p a l e s t r a  n o  
Sermaçon.


