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A Poderosa Assembleia Estadual Legislativa do GOB-ES, na pessoa do seu Presidente Carlos Magno Monteiro 
Freitas outorgou a Comenda "Sapiente Ir∴ Annibal Faria" ao Ir  Laelso Rodrigues, Grão-Mestre Geral Honorário 
do GOB, pelos relevantes serviços prestados à comunidade em geral  e à Ordem Maçônica em particular.
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Encontra-se em andamento, e e o empenho dos Veneráveis 
em fase de conclusão, o Projeto Mestres das Lojas envolvidas, bem 
“Alfa & Ação” de alfabetização de como dos Irmãos que tem 
jovens e adultos, numa iniciativa colaborado, de forma efetiva, no 
conjunta das Lojas Maçônicas da transporte dos alunos até a sala de 
Serra, do Núcleo nº 07 do Grande aula e no retorno às suas 
Oriente do Brasil-ES, a saber: residências, estabelecendo dessa 
ARLS “Aníbal Freire”, “Caridade e forma um vínculo de amizade e 
Espe rança” ,  “Grão  Mes t r e  companheirismo entre todos, 
Francisco Murilo Pinto”, “Luz do Irmãos e alunos, e barateando 
Planalto” e “União, Vigilância e significativamente o custo do 
Perseverança”. projeto; assim como dois Irmãos 

Inspirado no “Projeto São João proprietários de panificadoras que 
na ponta do lápis”, as Lojas tem oferecido de forma graciosa o 
Maçônicas da Serra fizeram lanche servido aos alunos. Some-se 
a l g u m a s  a d a p t a ç õ e s  q u e  a todo esse desprendimento dos 
v i a b i l i z a r a m ,  a i n d a  m a i s ,  Obreiros Serranos a citação da ação 
financeiramente, o bom andamento de determinado Irmão que doou ao 
dos trabalhos de alfabetização programa um aparelho de TV de 
daqueles que, na comunidade de L C D  d e  3 2 ”  e  u m  D V D ,  
Jacaraípe, se dispuseram a aprender p o s s i b i l i t a n d o  u m  m e l h o r  
a ler e escrever, inclusive com todo aprendizado e a ampliação da 
o material didático e a confecção de didática em desenvolvimento. 
óculos de grau, de vez que os alunos Isto posto, e contando com o 
defrontavam-se com problemas de apoio fraternal dos Irmãos, o 
visão.  Projeto “Alfa & Ação” está 

A primeira fase do projeto foi cumprindo um dos objetivos da 
concluída no final do ano passado, Maçonaria perante à sociedade 
quando os alunos de forma serrana,  na erradicação do 
plenamente satisfatória e com analfabetismo, e inserindo na 
louvor, aprenderam a decifrar as c o m u n i d a d e  c i d a d ã o s  b e m  
chamadas sílabas simples e agora preparados para a vida, ajudando a 
estão aprendendo a entender as ditas desenvolver suas atividades de 
sílabas complexas: ss, rr, ch, lh, ç, x natureza pessoal, profissional e 
com som de z, etc. política, sabendo-se que só mesmo 

O projeto está sendo realizado através do conhecimento e da 
nas dependências da ARLS leitura é que se adquire a condição 
“Caridade e Esperança”, no Oriente de desfrutar de uma vida prazerosa, 
de Jacaraípe, numa estrutura seja no relacionamento familiar, 
simples e bem adaptada, sendo que como no trabalho, e no tratamento 
as aulas são ministradas com muita amistoso para com o próximo.
eficiência, competência e dedicação 
por parte da profissional contratada, *Ir∴ Antônio César Dutra 
especializada nessa área e com Ribeiro é coordenador do projeto 
abnegação invulgar. Alfa & Ação. É membro da ARLS 

Importante frisar a boa vontade Anibal Freire, Or∴ de Serra-ES

Antônio César D. Ribeiro

Projeto “Alfa & Ação”
Soberano Irmão Marcos José da Silva - GMG-GOB *Ir∴  Antônio César Dutra Ribeiro - e-mail: acduri@hotmail.com

omo vem ocorrendo em todos os anos tenham curso em sua oficina.
ímpares, a maioria das lojas maçônicas Passada a fase de fraternal disputa para cargos Cfederadas ao Grande Oriente do Brasil de direção, onde quer que ela se efetive, o verdade-

preparam-se para eleger, no próximo mês de maio iro maçom, fiel aos compromissos iniciáticos 
e nos termos da lei eleitoral, as suas dignidades, assumidos mediante juramento, oferecerá apoio, 
corpo dirigente liderado pelo venerável mestre dedicação e todos os esforços necessários para a 
durante o tempo fixado pelo respectivo rito. conservação do ambiente de fraternidade nas 

O ambiente de euforia motivado pelas boas lojas.
expectativas que acompanham a mudança do Ainda mais que, diante do processo de adequa-
governo das oficinas tem plena justificativa, pois ção jurídica da Ordem aos dispositivos do novo 
que a loja é a base da Instituição, é a matriz da Código Civil, maior atenção tem de ser dada ao 
Maçonaria; é ali onde nascem os maçons, isto é, perfeito relacionamento com os irmãos unidos 
onde os profanos são transformados em maçons pelo bem estar da comunidade, principalmente no 
para fortalecer as colunas dos templos e para maior âmbito das colunas para induzi-las ao rigoroso 
esperança aos que lutam pela pratica do bem. cumprimento da legislação vigente.

O Venerável Mestre, que é o chefe do governo A fraternidade é o principio, o meio e o fim da 
nas lojas federadas, é, também, ao lado dos demais Maçonaria. Qualquer órgão maçônico onde falte 
mestres instalados, um dirigente da fraternidade. fraternidade, caminha para o enfraquecimento, a 
Deve ter em vista os altos princípios da Ordem, desagregação e a destruição, motivo pelo qual 
destacado o da união entre os irmãos, a fraternida- temos por dever desfraudar-mos em cada Loja a 
de, a solidariedade. Já foi dito, com razão, que a bandeira da Liberdade Igualdade e Fraternidade, 
escolha como venerável é a mais alta honraria que trilogia máxima da Sublime Instituição.
um irmão pode receber de sua loja. E este, em 
resposta, não pode permitir que costumes profanos 

Há quem entenda ter causado emprego e renda – e torna evidente o resgate do 
surpresa ao povo a notícia compromisso de acelerar o desenvolvimento do 
recente de que se tornará neces- Brasil, ora tentando suprir a carência de recursos 
sária a importação de mão de humanos especializados.
obra para suprir a demanda que Todavia não é por todos esses acenos e anuncia-
decorre da aceleração do ções que o povo pode sentar-se à beira da estrada e, 
desenvolvimento econômico de ao soprar da brisa, aguardar que tudo aconteça, como 
nosso País. Serão milhões de se tudo viesse, ao alvorecer, qual maná encontrado 
empregos no Brasil, sem que aos no deserto nos tempos mosaicos. Todos nós – 

mesmos os brasileiros possam ter acesso. E por que indivíduos e associações - temos que participar. 
este constrangimento? Porque durante décadas Cada um com as suas possibilidades, é claro.
estivemos a privilegiar a formação acadêmica Neste mês, só para citar um exemplo, a 
direcionada para o setor terciário, mesmo sabendo Maçonaria, no exercício de seu nobre papel de 
de sua saturação, em detrimento da formação técnica combatente da ignorância, realizou em São Paulo 
e profissionalizante. É o próprio Ministério da um “encontro nacional” – o XVI – do qual fizerem 
Educação que registra essa destinação ao bacharelis- parte os pesquisadores, escritores, acadêmicos, 
mo, esquecendo-se do amparo ao desenvolvimento historiadores e jornalistas. A cultura maçônica ali 
da vocação técnica. Hoje, constata-se a proporção de reunida, após examinar os “desafios de nosso 
6 matrículas em cursos superiores contra 1 matrícula tempo”, expediu um manifesto à Nação em favor da 
no ensino técnico. melhoria da qualidade da educação, no qual põe em 

Devem ter sido informações desta ordem que destaque a erradicação do analfabetismo e a constru-
influenciaram a Presidente da República a, recente- ção de uma nova vertente para a universidade e o 
mente, acrescentar em seu plano de governo, no ensino profissionalizante. O manifesto, denominado 
setor educacional, o “programa nacional de acesso Carta de São Paulo, foi entregue ao Senador Sarney – 
ao ensino técnico e ao emprego”, com a sigla Presidente do Congresso Nacional, onde ora se 
Pronatec, através do qual, e como é obvio, procura encontra em tramitação o Plano Nacional de 
ensejar as soluções, para este desafio decorrente do Educação para o decênio 2011 a 2020.
crescimento de nossa economia. Em linhas gerais, o Mas não é só a Maçonaria que deve acompanhar 
mecanismo oferecido contempla (a) a geração de a formulação do Plano e sua tramitação. É preciso 
mais escolas técnicas; (b) a convocação de mais que todos participem, pois este assunto da educação 
professores e especialistas; (c) e a abertura de nova é grande demais, para ser cuidado apenas pelo 
linha de financiamento. A notícia é de que já se Governo. A erradicação da pobreza no Brasil 
encontram em implantação 81 escolas técnicas e o resultará desse caminho, como não haverá outra via 
programa acrescenta a construção de mais 120 para o progresso e o bem estar, como não houve para 
unidades. O governo federal autorizou, e isto já nenhuma outra nação, senão esta da educação de seu 
circula através da mídia impressa, a abertura de 4683 povo. O que se diz e o que se sabe é que os recursos 
vagas para institutos de educação, ciência e tecnolo- financeiros destinados a esses programas são 
gia, sendo 2867 para o cargo de professor. Além suficientes. Então é preciso “vigiar”, cobrando-se a 
disto, propõe-se o governo a rever o FIES, programa efetiva presença do povo no acompanhamento de 
de financiamento aos estudantes, que hoje serve sua aplicação e dos resultados, pois, conforme 
apenas aos de curso superior, e com a revisão, será adverte a sabedoria popular, sem “o olho do fazende-
também direcionado para atender ao estudante de iro” não se “ engorda o rebanho”.
nível médio profissionalizante.

Esta decisão governamental motiva alegria e * O Ir∴ Antônio do Carmo Ferreira é 
credibilidade, porque vai ao encontro dos anseios do Presidente da Associação Brasileira de Imprensa 
povo – mais educação e mais possibilidades de Maçônica - ABIM

Fraternidade e Eleições

*Ir∴ Antônio do Carmo Ferreira
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A Secretaria de Orientação com a presença maciça de 150 
ritualística do Grande Oriente do Irmãos oriundos de diversas Lojas 
Brasil – ES realizou o II Seminário do Estado. Foi registrada também a 
para Mestres Instalados, objetivando participação dos Grão-Mestres 
o estudo da edição do novo “Ritual eleitos, Irmãos Américo Pereira da 
de Instalação e Posse de Venerável, Rocha e Naeme José de Sá.
R e a s s u n ç ã o  d e  Ve n e r á v e l ,  Considerando o número bastante 
Investidura dos Oficiais Eleitos e elevado de participantes e atendendo 
Nomeados e Investidura dos consulta do Eminente Grão-Mestre, 
Componentes das Comissões e dos o  p l e n á r i o  d e l i b e r o u  p o r  
Adjuntos dos Oficiais eleitos”. unanimidade, que somente serão 

Quem abriu o evento foi o  Grão- designados para as Comissões 
Instaladoras os Mestres Instalados Mestre Estadual, Ir∴ Cecílio 
que estiveram  presentes no II Andrade de Oliveira, que falou  da 
Seminário.importância da realização do 

Em atenção também à solicitação Seminário, tendo em vista as 
dos presentes e para facilitar o mudanças do novo Ritual e 
trabalho dos Presidentes, o GOB-ES adequações que deverão ser 
irá disponibilizar no site,   todos os efetuadas.
modelos de pranchas e da ata da  O seminário foi ministrado pelo 
Instalação.Secretário de Orientação Ritualística 

do GOB-ES, Irmão Pasolini e contou 

GERAL

 A s s e m b l é i a  s u a  m a n i f e s t a  
E s t a d u a l  devoção à Ordem 
Legislativa do Maçônica.A
GOB-ES teve Coube ainda ao 

seus trabalhos revigora- Irmão Alcy a ingente 
dos no dia 7 de maio tarefa de traçar o 
com a visita do Grão perfil do homenage-
Mestre Honorário do ado, Irmão Laelso 
Grande Oriente do Rodrigues, sendo na 
Brasil, Irmão Laelso ocasião retratados 
Rodrigues, convidado aspectos históricos 
especialmente para do lançamento de 
receber a homenagem  sua candidatura ao 
consubstanciada na honroso cargo de 
outorga da medalha Grão Mestre do 
“Sapiente Ir.’. Annibal Grande Oriente do 
Faria”, uma honraria do B r a s i l .  T u d o  
Poder Legislativo a ser começou de forma 
concedida à pessoa do inusitada no decorrer 
Maçom, não Maçom ou de um encontro Borges”, tendo a Ductor Camila 
Loja Maçônica, que tenha prestado fraterno verificado em Jacaraípe, Soares proferido uma carinhosa 
relevante serviço à sociedade em promovido pelas Lojas do município saudação ao homenageado pela 
geral, ou à Maçonaria em particular. de Serra. Uma vez colocada e aceita a ampla colaboração dada pelo mesmo 

A presidência da Mesa Diretora sugestão, o grupo de Irmãos da em prol do desenvolvimento dos 
c u m p r i n d o  d i s p o s i t i v o s  d a  “Linhares Unido”, liderado pelo núcleos apejotístas. O número de 
Resolução baixada no ano de 2006 então presidente da PAEL, Irmão Jair participantes aos trabalhos,   a partir 
anunciou que a medalha de número Mário Bortot, encampou o ônus da de determinado momento, ultrapas-
01 permaneceria sob a guarda do organização e o custeio do planeja-sou à casa dos duzentos Irmãos, dado 

mento. O evento oficial verificou-se que  foram temporar iamente  
na sede social do Clube Guararema, suspensos os trabalhos do II 
em Linhares, sendo registrado o Seminário de Mestres Instalados, 
surpreendente comparecimento de possibi l i tando o acesso dos 
456 Irmãos, dentre os quais se Veneráveis Mestres ao ato solene da 
destacava a presença de 56 entrega da medalha “Sapiente Irmão 
Veneráveis Mestres inscritos para Annibal Faria” que ocorreria a 
formular reivindicações e apresentar seguir.
sugestões visando incluí-las no Coube ao decano dos Vven.’. 
programa de governo do Grande Deputados presentes, Alcy Ribeiro 
Oriente do Brasil. Dando curso ao da Costa, a missão de promover a 
planejamento, promoveu-se a saudação e a entrega da medalha  aos 
distribuição, via postal, de um seus conterrâneos e “sobrinhos” 
Manifesto da Maçonaria Capixaba, Aéda e Aédi Faria, sendo por ele 
em nível nacional, endereçado às rememorados fatos relevantes da 

GOB-ES, no acervo histórico do 1.840 lojas maçônicas federadas ao atuação de Annibal Faria na maçona-
Museu Maçônico, sendo que, a GOB. ria capixaba, cuja iniciação ocorreu 
segunda, seria destinada a Sra. A eficácia da ação saneadora em Guaçui, no ano de 1942. O Irmão 
Estelita de Almeida Faria, estando a implantada pelo Irmão Laelso  no Annibal atuou diligentemente como 
família ali representada pelos filhos Poder Central teve repercussão membro fundador  da ARLS 
de Annibal,  nossos sobrinhos Aédi e positiva no cenário maçônico “Domingos Martins”, e foi partici-
Aéda Faria de Abreu. nacional, resultado da modernização pante dedicado da então Loja de 

Estiveram presentes ao ato o dos métodos administrativos; o Perfeição Porphyrio Secca. No mês 
Grão Mestre Estadual, Cecílio avanço nos procedimentos e o de agosto de 1978,  no desempenho 
Andrade de Oliveira, e seu sucessor, desenvolvimento das Entidades do cargo como primeiro Presidente 
o Irmão Américo Pereira da Rocha e Paramaçônicas,  dentre outros, do Poder Legislativo Estadual, 
o Adjunto, Irmão Naeme José de Sá; consolidaram em definitivo o constituiu legalmente o Grande 
represen tan tes  da  Soberana  prestígio do nosso Irmão.Oriente da Maçonaria do Estado do 
Assembléia Federal Legislativa; Nosso Eminente Grão Mestre, Espírito Santo, empossando o 
membros do Tribunal Estadual de Cecílio Andrade de Oliveira, teceu primeiro Grão Mestre Estadual, 
Justiça; o presidente do IGES, e a comentários elogiosos a respeito da Irmão Edmir Leite Rosetti e seu 
representação de vinte lojas maçôni- predominância do carisma de que é Adjunto, o saudoso Irmão Oswaldo 
cas da jurisdição. O Núcleo Alfa dotada a personalidade do homena-Albernaz. Sua elogiável trajetória 
Apejotista “Laelso Rodrigues”, da geado, sabendo-se que os procedi-maçônica bem espelhava sua 
ARLS “Liberdade e Luz”, se fez mentos colocados em prática no conduta de cidadão probo, sempre 
presente sob a coordenação dos GOB-ES foram pautados no voltado para o fortalecimento da 
Preceptores Irmão Ademir e Sônia, exemplo gravado na gestão Laelso, Instituição, até o final de sua vida. 
do mesmo modo que as comitivas sendo prazerosa a constatação da A “sobrinha” Aéda Faria, 
dos Núcleos Alfa Apejotista das aprovação unânime da Prestação de manifestou comovidos agradeci-
ARLS “13 de Maio”, de Ecoporanga; Contas do Exercício Financeiro de mentos   pelo enobrecimento havido 
“Mensageiros da Luz”, de São 2010.         com relação a atuação de seu genitor, 
Mateus; “União e Progresso”, de 

cu jo  pronunc iamento  mui to  
Vitória, e  “Dr.Wallace Vieira 

sensibilizou os presentes diante de 

Texto: Ir∴ Alcy Ribeiro da Costa - Fotos: Ir∴William PIres
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espírito humanístico, dentro do verdadeiro amor fraternal. 
Preservou a importância dos símbolos e resgatando o princípio 
que afirma ser “a verdadeira Maçonaria a dos Três Graus de São 
João”. Iniciou, em Hamburgo, a elaboração de um novo Ritual 
para a Grande Loja Provincial, subordinada à Premier Grande 
Loja da Inglaterra.

Baseou todo o seu trabalho no texto Three distinct knocks 
(Três batidas diferentes) que considerava “o mais velho e 
genuíno Ritual Inglês”. Sentia profundamente que princípios 

riedrich Ulrich Ludwig Schröder n éticos e morais eram a essência da Maçonaria e os formulava com 
novembro de 1744, em Schwerin, Alemanha. adotado por grande cuidado, com a colaboração dos mais educados maçons 
um casal de atores do teatro mambembe. Demonstrando F de seu tempo. Isso dá ao seu Ritual um caráter particular, 

grande inteligência, Schröeder conseguiu absorver com muita expressando tendências espirituais da Alemanha por volta do 
facilidade os ensinamentos através da mãe e do padrasto. Teve século XVIII.
também uma formação teatral, pois atuava juntamente com seus 

Entre os principais colaboradores de Schröder estavam pais no teatro.
Friedrich Ludwig Wilhelm Meyer (1759/1840) e Johann 

Ator-produtor, proprietário de teatro em Hamburgo, adaptou Gottfried Herder (1744/1803), com quem trocou diversas 
diversas peças de teatro dos originais franceses e ingleses e foi o correspondências.
introdutor de Shakespeare no teatro alemão.

Em 29 de junho de 1801, submeteu seu texto aos Mestres de 
Em 1774 foi Iniciado no Rito da Estrita Observância, na Loja Hamburgo, que o adotaram por unanimidade. Depois de mais 

“Emanuel Zur Mainblumen”, de Hamburgo, onde, em 1787 foi uma revisão, foi impressa uma edição limitada para todas as 
eleito Venerável Mestre. Em 1790, descontente com o declínio da Lojas de Hamburgo. Dessa edição existe somente uma cópia 
Maçonaria Alemã, que incorporara todas as adulterações aos pertencente a uma Loja na cidade de Celle.
ensinamentos puros do Antigo Ritual Inglês, principalmente com 

Friedrich Ulrich Ludwig Schröder conferiu ao seu Ritual uma o declínio do Rito da Estrita Observância – a partir de 1764 – o 
posição de destaque entre os Ritos Maçônicos, pela concordância Ir∴Friedrich Ulrich Ludwig Schröder recebeu inspiração para 
com o Rito da Grande Loja Mãe da Inglaterra, pela eliminação de 

propor um novo Ritual à Maçonaria Alemã, expurgando-a de 
todos os aditamentos inseridos no final do século XVIII, pelo 

todas as excentricidades acrescidas.
em Londres, em 1730. Examinou, também, os rituais dos espírito de humanismo presente em seu cerimonial e pelo brilho 

O SURGIMENTO DO RITO SCHRÖDER diversos sistemas de graus complementares que proliferavam na da linguagem clássica do alemão.
Europa daqueles tempos. Suas pesquisas o levaram a abolir os Em 1814, após exercer o Grão-Mestrado Adjunto na Grande O Ir∴Schröder gozava de grande prestígio, como Maçom e 
chamados “altos graus”, bem como todo o ocultismo que Loja Provincial da Baixa-Saxônia, à qual sua Loja estava como profano (foi considerado, na época, “o maior ator que a 
dominava a Maçonaria Alemã, restaurando o Antigo Ritual subordinada, foi eleito Grão-Mestre na Grande Loja de Alemanha já teve”) e era reconhecido como um profundo 
Inglês, adaptando-o para a cultura e para o idioma germânicos Hamburgo. Faleceu em 3 de setembro de 1816, em Relligem, conhecedor da História e dos Antigos Rituais da Maçonaria. 
seus contemporâneos. é devido a essa origem comum nos antigos próximo de Hamburgo, ocupando o primeiro Grande Malhete.Estudou, principalmente, os livros “As Três Batidas Diferentes 
rituais ingleses que o Rito de Schröder é semelhante ao Rito de 

na Porta da Mais Antiga Maçonaria – The Three Distinct Knocks Pelo trabalho e exemplo, o Ir∴ Schröder é venerado e York (Emulation Rite) sem, contudo, ser uma cópia do mesmo.
at the Door of the Most Ancient Free-Masonry”, de autor respeitado hoje, como no passado, sendo homenageado pelas 
desconhecido, sem dúvida o mais antigo manual maçônico O Ir∴ Schröder entendia a Maçonaria como uma união de antigas Lojas Alemãs e por Lojas e Irmãos em todo o mundo.
impresso; e “Maçonaria Dissecada – Masonry Dissected”, de virtudes e, não, uma sociedade esotérica. Por isso, enfatizou, no 

Fonte: www.brasilmacom.com.brSamuel Prichard, que continha as práticas maçônicas utilizadas seu Ritual, o ensinamento de valores morais e a difusão do puro 

asceu em 2 de 

 

Maçons Famosos

Friedrich U. L. Schröder
1744 - 1816

Criador do Rito Schröder

Benjamin Costant, Aristides Lobo, Quintino Bocaiúva, 
Francisco Glicério, Rui Barbosa, Cel Catuária, Major Frederico 
Sólon Ribeiro, Almirante Wanderkolk, Frederico Lorena e 
outros, ficando combinadas as medidas necessárias não sem um 
certo trabalho do incansável Irmão Benjamim Constant, que só 
após alguns esforços, conseguiu vencer os escrúpulos de 
Deodoro, pois este apenas era apologista da revolução que 
derrubasse o gabinete Ouro Preto, e só depois de ouvir longamen-
te Benjamim Constant, que era a alma do movimento republica-

O Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, fundador da no, foi que deixou escapar as suas primeiras palavras em prol da 
República e o 13º Grão Mestre da Maçonaria, foi iniciado em 20 REPÚBLICA." Eu respeito muito o Imperador, está velho e eu 
de setembro de 1873 na tradicional Loja Maçônica "ROCHA queria acompanhar-lhe o caixão ao cemitério, mas já que ele 
NEGRA", do Oriente de São Gabriel, Estado do Rio Grande do quer, faça-se a República".
Sul. Deodoro, era a esse tempo, o coronel comandante do 1º E a quinze de novembro, o Irmão Deodoro da Fonseca, que 
Regimento de Artilharia a Cavalo, sediado em São Gabriel. Em havia passado o dia anterior acometido de dispnéia tão forte que 
sua memorável cerimônia de iniciação, foram seus companhei- os seus amigos chegaram a pensar em adiar o movimento, 
ros, os capitães João Vicente Leite de Castro, Antonio Fernandes assumia o comando das forças para proclamar a Republica.
Barbosa e Idalino Favorino Vilaça: o alferes Cândido Marques da Foi o 13º Grão Mestre GOB no período de 1890 a 1891 e 
Rocha e os civis: Augusto Fayette, Thomaz Borges Fortes, Fiuzo faleceu em 1892, três anos após ter proclamado a República. 
Francisco Gonçalves e Gaspar Ferreira Cardozo. história do dia 15 de novembro de 1889 que "na casa de Deodoro, Coroava-se de pleno êxito mais uma luta da Maçonaria pela 

Comemoramos de forma expressiva o Aniversário da reuniram-se no dia 11 de novembro de 1889, os maçons: grandeza de nossa Pátria.              
Proclamação da República, instaurada no país. Conta-nos a 

Marechal Deodoro da Fonseca
1827 - 1892

Primeiro Presidente do Brasil e
13º Grão-Mestre do GOB

Exteriores, em maio de 1917, desfazendo, então, o clima de 
"neutralidade suspeita", ao determinar o reconhecimento do 
estado de guerra entre o Brasil e a Alemanha. Em 1918, foi 
novamente eleito para o Senado e, em 1921, liderou o movimento 
da Reação Republicana, candidatando-se à presidência da 
República, conta Arthur Bernardes, que era o candidato das 
forças majoritárias. Nessa época, as classes armadas achavam-se 
em estado de agitação, devido a certas cartas, atribuídas a 
Bernardes, contendo insultos ao Exército e que, posteriormente, NILO PROCÓPIO PEÇANHA, nascido a 2 de outubro de 
verificou-se ser obra do falsário Oldemar Lacerda. O Clube 1867, num pequeno sítio no Morro do Coco, em Campos (RJ), e 
Militar, sob a presidência do marechal Hermes, tomou-se o falecido a 31 de março de 1924, foi político, ministro de Estado e 
centro da agitação e a questão culminaria com o fechamento do vice-presidente da República, tendo exercido a presidência.
Clube e com a prisão de Hermes, fatos que levariam ao chamado Em Campos. estudou no Liceu de Humanidades, ao mesmo 
"episódio dos Dezoito do Forte", no movimento revolucionário tempo em que escrevia para “A Gazeta do Povo” e para a revista 
de 1922.“Aurora”, de artes e letras. No Colégio Alberto Brandão, na 

Como conseqüência disso, Nilo sofreu prisão domiciliar, capital do império, completou o curso de Humanidades e, certa 
apesar de ser senador e de gozar de imunidades. E isso porque, vez, distribuiu, entre os colegas, um artigo que escrevera e que 
quando se realizaram as eleições, a 10 de março de 1922, era mandara imprimir, onde, entre outras coisas, afirmava: “A 
inevitável a sua vitória, a não ser que houvesse fraude, pois ele República e a Abolição são irmãs gêmeas; precisamos, desde já, 
tinha o apoio dos principais Estados. Mas houve fraude, como era organizar socialmente o nosso povo”. Isso mostrava que a 
costume na República Velha, e o Congresso proclamou a vitória Em 1906, era eleito vice-presidente da República e, a 14 de República e a Abolição constituíam, desde então, o centro de suas 
de Bernardes.junho de 1909, com a morte do presidente Afonso Pena, assumia atividades.

Às vésperas da posse de Bernardes, Nilo Peçanha escrevia, a chefia do governo, para completar o mandato, até 15 de Tendo iniciado o curso de Direito em S. Paulo, bacharelou-se 
em manifesto à nação: "Eu, pelo menos, não me renderei; e hei de novembro de 1910. Apesar de seu curto período na presidência, pela Faculdade do Recife, em 1887. Estabelecido em Campos, 
manter essa atitude, isolado que fique, destinando os poucos anos conseguiu executar uma boa gestão, inaugurando o ensino montou banca de advocacia e fundou o Clube Republicano da 
que me restam de vida à obra de regeneração da República". técnico-profissional no pais, organizando o Ministério da cidade. Com o advento da república, elegeu-se deputado à 
Altivo, como sempre, ele serviu de exemplo para que, anos Agricultura e tentando a implantação da grande siderurgia, ao Constituinte. Foi senador, em 1903, elegendo-se, a seguir, 
depois, se tentasse salvar o regime, que se deteriorava na mão de proceder aos primeiros estudos neste sentido.presidente do Estado do Rio. Na época, já era maçom, pois fora 
oligarquias.Em 1914, voltaria à presidência do Estado do Rio, não iniciado na Loja "GANGANELLI DO RIO", a 11 de outubro de 

Fonte:www.nilopecanha.org.brcompletando o mandato, pois assumiu o Ministério das Relações 1901.

1867 - 1924

Nilo Peçanha

Presidente da República e
Grão-Mestre do GOB
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o contrário do eruditos da época. Os jovens Maçons, iniciados ção portuguesa. Todas com características colonizadores, que visavam, tão somente, a 
que muitos na Europa, associando-se a essas Casas de maçônicas, ou, até mesmo, formato de Lojas subtrair o Brasil e a explorar seu povo.
p o s s a m  Cultura, aproveitaram a oportunidade para Maçônicas. A existência de uma Academia é algo A
imaginar, o difundir suas idéias libertárias de forma velada, Somente em 1796, em Pernambuco, em sublime, principalmente, nos dias atuais quando 

início da história da já que, na época, ainda, não existiam Lojas Itambé, surgiria o Areópago de Itambé, a inversão de valores adentra, sem pedir licença, 
Maçonaria, no Brasil, Maçônicas no Brasil. constituído como Corpo Maçônico e precursor nossos sacrossantos lares, enaltecendo o que é, 
deu-se através do A primeira Academia surgiu em 23 de abril do país; fundado pelo frade carmelita, médico e foi e sempre será, por demais, errôneo e imoral, 
s u r g i m e n t o  d a s  de 1724, em Salvador, na Bahia, com o nome de botânico pernambucano, Manoel Arruda tentando nos afastar do caminho reto que nos 
A c a d e m i a s  e  Academia Brasílica dos Esquecidos, fundada Câmara e seu irmão Francisco de Arruda conduz, com segurança, à evolução e ao 
A s s o c i a ç õ e s  pelo Vice-Rei Vasco Fernandes César de Câmara, recém-chegados da Europa, onde progresso.
Literárias, no século Menezes, o Conde de Sabugosa. Existem haviam sido iniciados na Maçonaria, em A Academia original (akadémeia) foi o 
XVIII. autores maçônicos, como Kurt Prober, que a Montpelier, na França. jardim, no qual Platão fundou sua Escola de 

O povo das colônias, em especial do Brasil- considera como a primeira Loja Maçônica do Exatamente, oito anos após a Queda da Filosofia; filo (amigo) e sofia (conhecimento), 
colônia de Portugal, desde o Descobrimento, Brasil. Sua existência foi breve, durando, Bastilha, portanto, em 14 de julho de 1797, em portanto, amigo do saber. Muitas academias 
era, de forma generalizada, inculto e analfabeto, apenas, 11 meses. Salvador, Bahia, segundo o escritor maçônico tornaram-se famosas através dos tempos, nas 
com uma agravante: inicialmente, os índios, Em 1736, no Rio de Janeiro, foi fundada a Kurt Prober, a bordo da fragata francesa “La várias áreas de sua atuação. Entre as Academias 
vistos como animais, e, posteriormente, os Academia dos Felizes, considerada a segunda Preneuse”, foi fundada a Loja Cavaleiros da de Letras, tornou-se paradigmática a Académie 
escravos, tratados como mercadorias. Não só os Sociedade Maçônica criada no Brasil, que Luz, pelo Comandante Larcher.  Alguns autores Française, cujo modelo inspirou a Academia 
colonizados, mas também os colonizadores, em existiu até o dia 28 de fevereiro de 1740. Ainda, afirmam que, do seio da Loja Cavaleiros da Luz, Brasileira de Letras, fundada em 1896.
sua maioria eram analfabetos, pois a educação no Rio de Janeiro, em 1752, foi a vez da ressurgiu a Academia dos Renascidos (1798- O Dicionário de Maçonaria, de autoria de 
escolar não figurava entre os pressupostos da Associação Literária dos Selectos, que teve vida 1789) e que as inflamadas discussões nessa Joaquim Gervásio de Figueiredo, define 
colonização. curtíssima, funcionando em única Sessão, em Academia resultaram na Conjuração Baiana, Academia Maçônica de Letras como uma 

Tal situação começou a se modificar a partir louvor ao Conde de Bobadela. em 1799, movimento, conhecido como Revolta Sociedade Civil Literária de Maçons, de âmbito 
da segunda metade do século XVIII, quando Em 19 de maio de 1759, em Salvador, dos Alfaiates. nacional, constituída sobre bases democráticas, 
filhos dos abastados colonizadores portugue- Bahia, surgiu a Academia Brasílica dos A Academia dos Suassunas surgiu dos com a finalidade de incentivar a cultura e as 
ses, nascidos no Brasil, iniciaram um movimen- Renascidos, funcionando até 1760. remanescentes do Areópago de Itambé, letras maçônicas. 
to de procurar estudo nas Universidades de A Academia Científica, fundada em 1772, dissolvido em 1801, após o fracasso do Observando a história da Maçonaria 
Portugal e de França. Com isso, os jovens no Rio de Janeiro, de Conceitos Iluministas, movimento libertário, conhecido por “Conjura- brasileira, torna-se notória a importância que 
brasileiros puderam ter contato com as tendo como um dos mais destacados fundado- ção de 1801”. Operou durante 15 anos, sendo teve e tem essas Casas de Cultura. A responsabi-
influências renovadoras do Iluminismo, res, o segundo Marquês do Lavradio. Sabemos extinta em 1817, talvez, junto com a devassa na lidade de um acadêmico não se pode restringir, 
amplamente difundidos pelas Lojas Maçônicas que o Iluminismo e a Maçonaria caminharam Revolução Pernambucana de 1817. apenas, a escrever belas poesias e recitá-las a 
nas Universidades européias. Muitos deles juntos na Europa, durante certo tempo, em No ano de 1802, em Recife, foi criada pelo cada sodalício. Estende-se, também, em 
foram iniciados na Maçonaria, em Lojas especial, na França, o que nos leva a crer na Padre João Ribeiro Pessoa a Academia do promover e difundir a cultura e a arte em suas 
europeias, em especial nas de Montpelier participação maçônica, também, nessa Paraíso, que funcionou até 1805. Ambas as diversas formas, elucidando e conscientizando, 
(França) e nas de Coimbra (Portugal). Academia. Academias, dos Suassunas e do Paraíso, eram principalmente, através do exemplo. Nem se faz 

No regresso, esses jovens burgueses, assim Em 1786, foi instalada, no Rio de Janeiro, a sociedades político-secretas, formadas por necessário dizer que essa responsabilidade se 
como muitos padres de diversas Ordens Sociedade Literária do Rio de Janeiro, durando Maçons patriotas, onde se propagavam as novas multiplica quando se trata de membros de uma 
Católicas, que vinham ao Brasil para cumpri- até o ano de 1790, ou 1791, quando José Luiz de doutrinas republicanas da França. Academia Maçônica.
rem suas tarefas, depararam-se com total Castro, o Conde de Rezende, observando a Esse rápido passeio histórico nos leva a Somos imortais, não pelo uso de estolas e 
desrespeito ao indivíduo, às famílias e à fermentação de aspirações políticas análogas à perceber a importância que tiveram as comendas, mas pela prática de bons exemplos, 
sociedade. Presos ao Iluminismo europeu, que Conjuração Mineira, a dissolveu. Academias para os movimentos libertários e, o que nos fará transcender os limites do bem e 
visava, principalmente, à autoafirmação dos Surgiu no Rio de Janeiro, meses após a consequentemente, para o surgimento das do mal!
direitos humanos, foi criado, por esses regres- dissolução da Sociedade Literária, a Arcádia primeiras Lojas maçônicas no Brasil. Ao Até sempre!
sos, um movimento de libertação e Ultramarina, responsável por um movimento contrário do que muitos pensam e, até mesmo, *O autor pertence a várias Academias 
Independência. libertário, conhecido por “Conjuração do Rio de ignoram, seu papel foi fundamental e primoroso Maçônicas de Letras nos Estados do RJ, SP, 

Com objetivo, realmente cultural, de Janeiro”. Esse grêmio foi extinto em 1794. para que os movimentos libertários fossem MG, DF, MS, RS, MA e PB. É o Editor 
escrever a história da América portuguesa, Todas essas Academias ocultavam a eclosão levados a efeito, a fim de criar uma sociedade Responsável da Revista Arte Real.
surgiram as Academias, criadas pelos poucos dos movimentos de sedição contra a coloniza- mais justa e libertar o Brasil dos grilhões de seus 

*Francisco Feitosa

Geral

administração. O Brasão da Bandeira do Rio Grande do Sul 
Em torno de 75% dos presidentes norte-americanos, ou tem teve forte influência maçônica
sido maçons ou são comprometidos com a maçonaria.Ele foi desenhado originalmente pelo padre Hidelbrando e 

desenhado em arte final pelo Major Bernardo Pires, que era 
Maçom e fez toda uma alegoria maçônica ao executar a Maranhão
obra. Os dois foram ilustres farroupilhas. Algumas ruas da cidade de Alcântara no Maranhão, são de 
Os manos poderão conferir na foto abaixo, os dizeres são: paralelepípedos brancos e pretos para parecer o piso de uma 
«Liberdade, Igualdade, Humanidade» Loja Maçônica feitos na época colonial.Os três Pontos

Os "três pontos" usados, em quase toda a Maçonaria do 
Universo nas abreviaturas, foram usados pela primeira vez, 
segundo historiadores franceses, em 12 de Agosto de 1774, 
pela Grande Loja de França.

A Bandeira de Cuba
A Bandeira de Cuba que, ao lado das cores nacionais, 
mostra uma estrela de cinco pontas dentro de um triângulo, 
foi idealizada e executada por Narciso Lopes, membro da 
Loja "Estrela Solitária".

Beneficência
Gramado (RS)Os Maçons dos Estados Unidos da América (EUA) e do 
Na cidade de Gramado (RS) existem ruas e travessas com os Canadá contribuem com mais de meio milhão de dólares, 
nomes de uma administração de Loja Maçônica: Travessa diariamente, para a caridade, por intermédio de suas 
do Orador, Travessa do Hospitaleiro, Travessa do Grandes Lojas. Mais de 60%(sessenta por cento) desta 
Secretário, Travessa do Arquiteto, Travessa do Chanceler, importância é gasta com pessoas que nada têm a ver com 
Travessa do Escocês. Todas são transversais da Rua Acácia Maçonaria.
Negra, que termina na Praça Cônego das Mercês. No 
mesmo bairro, existem ainda, do lado direito da Avenida Mais dos EUA
Coronel Diniz, a Rua do Vigilante, que se cruza com a Rua Historicamente a maçonaria norte-americana nunca perdeu 
do Venerável. E ainda no Bairro Floresta, a Rua Coluna do o ritmo da política na sociedade do seu tempo e sempre tem 
Norte e a Travessa Hiram.conseguido colocar os seus membros em postos chaves da 

Curiosidades
Maçônicas
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A Vetral Tratores Ltda, de representantes das concessio-
Linhares-ES, acaba de receber nárias de tratores e veículos da 
o prêmio  Revendedor Agrale marca Agrale em todo o 
Nacional por ter se posiciona- Brasil. 
do entre os cinco maiores  A Vetral existe há cerca de 
revendas de tratores em todo o dezesseis anos, gera cerca de 
País. A entrega aconteceu 18 empregos diretos e, além 
durante o Encontro Nacional do Espírito Santo, atua ainda 
de Concessionários realizado no Sul da Bahia revendendo 
no Hotel Deville, em Porto tratores, implementos e  peças 
Alegre-RS, contou com a agrícolas . 
participação de mais de 160 

INFORME PUBLICITÁRIO

Atendendo convite do 
Venerável Mestre Itamar 
de Oliveira, o Grão-Mestre 
Estadual Cecilio Andrade 
de Oliveira, compareceu à 
ARLS Estrela de São 
Gabriel, no Oriente de São 
Gabriel da Palha, onde na 
presença de um número 
bastante significativo de 
Irmãos do quadro, fez um 
breve balanço da sua 
Administração.

Geral

Em noite bastante concor- d e m a i s  F r a t e r n a s  
rida, com as presenças do também se fizeram 

presente, recepcionando Grão-Mestre Estadual Ir∴ 
as novas cunhadas num Cecilio Andrade de Oliveira, 
verdadeiro clima de do Presidente da PAEL, 
festa.Ir∴Carlos Magno Monteiro 

A p r o v e i t a n d o  a  Freitas e várias Autoridades 
oportunidade o Grão-Maçônicas, o Venerável 
M e s t r e  E s t a d u a l ,  Mestre  Ir∴ Luiz Fernando 
procedeu a outorga das Egues Salvatierra, da ARLS 
Medalhas de Mérito Vale do Itapemirim, mesmo 
Maçônico Estadual e vitimado pela "dengue" 
Benemérito Estadual da dirigiu brilhantemente a 
Ordem, respectivamente Sessão Magna de Iniciação 
aos  I rmãos  Car los  dos Irmãos Ângelo e Divino. 
Magno e Luiz Fernando.A Cunhada Dóris e as 
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m cerimônia presidida pelo 
Venerável José Cosmo 
Parente, e na presença do E
Grão-Mestre do Espírito 

Santo – Cecílio Andrade de Oliveira, 
a ARLS Monteiro Lobato recebeu 
diversas autoridades maçônicas, 
Irmãos, Fraternas, Sobrinhos e 
convidados para prestar homenagem 
ao Ir∴Antonio Adelino Alves 
Ribeiro, quando lhe foi entregue a 
Medalha do Mérito D. Pedro I. 
Também recebeu a medalha de honra 
MONTEIRO LOBATO das mãos do 
Presidente do Movimento Nacional 
Monteiro Lobato - Ir∴ José Ignácio 
da Conceição, que veio com sua 
comitiva da cidade do Rio de Janeiro 
especialmente para a ocasião.

Antônio Adelino, hoje nos seus 
84 anos de idade, foi iniciado na 
Maçonaria há 55 anos atrás, mais 
precisamente, na ARLS Nilo 
Peçanha nº 1039 do Oriente de 
Colatina em 14/04/1956. Foi 
elevado ao Grau de Companheiro em 
09/10/1956; exaltado a Mestre 
Maçom em 1º/12/1956 e tornou-se 

fielmente seu dever maçônico: exemplo de mulher.Mestre Instalado em 27/06/1976. 
ajudar ao próximo. Um banquete foi organizado Conta ainda com o título de Membro 

pelas Cunhadas com esmero e a Quem com o Ir∴ Antônio fundador da Academia Maçônica de 
família maçônica mais uma vez teve Adelino teve e ou tem o privilégio de Letras do Espírito Santo e ocupou o 
uma noite de júbilo, sob as bênçãos conviver, reconhece em sua face a cargo de Grande Orador da 
do Grande Arquiteto do Universo. expressão mais humilde, fraterna e Assembléia Maçônica por 4 vezes; 

harmônica de bem viver. também foi Presidente da Grande 
A ARLS Monteiro Lobato, como Assembléia Estadual; foi Venerável 

todos os presentes, sentiram-se da ARLS Professor Hermínio 
honrados e felizes por participarem Blackman  nº1761. Tendo alcançado 

o Grau 33 da Maçonaria, atualmente dessa justa homenagem ao Ir∴ 
é Deputado Estadual pela ARLS Antônio Adelino e foram unânimes 
Fraternidade do Universo nº 2138 de em atestar suas qualidades como 
Água Doce do Norte, membro cidadão e ser humano notável.
honorário da ARLS Domingos A Fraternidade Feminina 
Martins e fundador de diversas lojas. Aliança Solidária-FFAS, através de 
Mais do que um maçom exemplar sua Presidente Ludmila Tomich 
sob a conduta que rege a Ordem, Parente, saudou a Cunhada Alba 
Adelino provou ao longo desses anos Martins Ribeiro, esposa do Ir∴ 
como ajudar ao próximo, tornando Antônio Adelino, no mês dedicado à 
menos pesadas as angústias e dores mulher, agradecendo e reconhecen-
dos menos favorecidos, cumprindo do suas ações beneficentes e 
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Dando continuidade ao projeto 
de promover Seminários e transmitir 
instruções Ritualística aos Irmãos do 
GOB-ES, a Secretaria de Orientação 
Ritualística, representado pelo 
Secretário da pasta, Ir∴ Pasolini 
(foto),  realizou no dia 02 de abril de 
2011, nas dependências da ARLS 
Luz do Planalto, Oriente de Serra-
ES, um grande encontro, reunindo 
Irmãos do Núcleo Regional 07, que 
compreende as  Lojas ARLS Anibal 
Freire, ARLS Caridade e Esperança, 

07, Irmão Sidnei Guedes agradecen-ARLS Grão Mestre Francisco 
do a participação e adesão dos Murilo Pinto e ARLS Luz do 
Irmãos presentes.Planalto .

Dentro da programação, foram Naquela oportunidade, se 
ministradas instruções teóricas e fizeram presentes diversos Irmãos 
práticas, do REAA aos Aprendizes, das Lojas que compõe o Núcleo 
Companheiros e Mestres, como Regional 07 como também visitan-
também Legislação Maçônica.tes de outras Oficinas.

A Secretaria de Orientação O evento foi aberto pelo Irmão 
Ritualística informa que está sempre Claudionor Caldas que é o 
disponível para levar instruções e Coordenador Geral dos Núcleos, 
orientações ritualísticas, através de onde agradeceu a presença de todos 
Seminários, Tempo de Estudos ou os participantes e falou que um dos 
qualquer outro meio possível.objetivos do Núcleo é promover 

Aqueles que tiverem interesse, grupos de estudos, com objetivo de 
favor entrar em contato com o Irmão padronizar os procedimentos 
P a s o l i n i  p e l o  e - m a i l :  ritualísticos.
Pasolini@terra.com.br.Também usou da palavra o 

Coordenador do Núcleo Regional 

As Lojas que compõem o 
XIII Núcleo Regional,  
realizaram na Fazenda Santa 
Rita, Município de Muqui o 
IV Seminário para Aprendiz 
Maçom.

O evento contou com a 
presença do Grão-Mestre 
Es t adua l  I r∴ Cec í l i o  
Andrade de Oliveira e do 
Grão-Mestre eleito Ir∴ 
Américo Pereira da Rocha. 
O s  o r g a n i z a d o r e s  e  
Palestrantes foram os Irmãos 
Vi l son  Car los  Gomes  
Coelho, Nicodemos Alves de 
Aguiar Junior e Marcos Luiz 
Sant'ana. 

S imul taneamente  as  
nossas cunhadas, debateram 
os objetivos da Fraternidade 
Feminina, tendo como 
coordenadora a Presidente 
Estadual Elizabeth Mofati 
Andrade de Oliveira.
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Nos dias 06 a 09.04.2011 foi Brasileiros;
realizado em Belo Horizonte, o I b)  –  Sobe ranos  Grandes  
Congresso Internacional da Comendadores da Maçonaria de 
Grande Loja Maçônica de 

vários Países, dentre eles:  E.U.A., Minas Gerais
Portugal, Israel, Suiça, Bulgária, 

Argentina, Guatemala, Colômbia,  Cerimônia de Abertura 
Bol ív ia ,  Paragua i ,  Urugua i ,  ocorreu às 19:30 hs do dia A06/04 no Minascentro, com a Nicaragua, Canadá.

Conferência Magna proferida pelo Durante o evento foi lançada a 
Governador do Estado de Minas Campanha Anti-Drogas denominada 
Gerais, Prof. Antonio Augusto 

“Droga Não é Brinquedo”, voltada ao Anastasia.  O Prefeito de Belo 
público alvo composto por crianças Horizonte, Dr. Márcio Lacerda 

também participou da Sessão de de 5 a 10 anos e que terá como meta a 
Abertura, alem de várias autoridades utilização das milhares de Lojas 
civis e militares. Maçônicas do Brasil e do Mundo no 

Nos dias seguintes as atividades trabalho de implementação e 
foram desenvolvidas no horário de divulgação, como forma preventiva 
9:00 hs. às 13:00 hs no Hotel Dayrell visando evitar os males sociais que a 
& Centro de Convenções. O evento droga provoca.  Segundo o Grão-
contou com a presença das mais Mestre Janir Adir Moreira, espera-
expressivas autoridades e dirigentes mos incentivar a participação e a 
da Maçonaria do Brasil e de vários realização de parcerias com o Poder 
países, além de mais de 1000 Público e com a sociedade organiza-
inscritos, dentre eles: da como forma de viabilizarmos o sociedade foram objeto de discussão tendo sido precursora dos grandes Belo Horizonte, passeio ao Museu do 

a) – Grão-Mestres das Grandes alcance dos objetivos. no Congresso, como por exemplo a levantes mundiais em defesa dos Inhotim em Brumadinho e visita a 
Lojas Maçônicas de todos os Estados Outros temas de relevância para a questão da preservação do meio- cidadãos, e nas Américas foi Ouro Preto. Em uma noite tipicamen-

ambiente e as parcerias com o Poder participante ativa dos movimentos de te mineira, dia 07 de abril, os 

Público para a defesa dos interesses independência dos Países, como a participantes em ambiente descontra-

de cidadania, proteção à velhice e à I n c o n f i d ê n c i a  M i n e i r a ,  ido confraternizaram, dançando e 

criança e adolescente.   Na manhã de I n d e p e n d ê n c i a  d o  B r a s i l ,  provando da culinária mineira. Essa 

quinta-feira 07.04.2011 (11:00),  o Independência dos Estados Unidos mesma alegria tomou a noite do dia 

Dr. Eduardo Figueiredo (Diretor da da América, dentre outros. 09 de abril no Salão da Torre Alta Vila 

Usiminas), palestrou sobre Meio Hoje, segundo o Grão-Mestre em Nova Lima, em grande estilo, no 

Ambiente e Energias Renováveis, e Janir Adir Moreira a Maçonaria baile de gala de encerramento do 

na sexta-feira (11:00) o Prof. Sacha encontra-se inserida no contexto Congresso.

Calmon Navarro Coelho falou sobre social e político da Nação Brasileira, Ao final, a todos que prestigiaram 

a História da Mitologia Judaico atuando como colaboradora e e aplaudiram com honrosas presen-

Cristã. parceira dos Poderes Constituídos. ças, os agradecimentos sinceros do 

A Maçonaria é uma Instituição Encontros festivos fizeram parte Grão-Mestrado e dos Obreiros da 

patriótica, que sempre se preocupou da programação social do Congresso. Grande Loja Maçônica de Minas 

com as questões políticas e sociais, Para as cunhadas um City Tour por Gerais.

Durante o I Congresso Internacional da GLMMG 
Belo Horizonte foi a Capital Maçônica do Brasil
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a noite do dia 02 de 
abril, a Loja Antônio 
Firmino Demuner Nº N

2457, Or∴ de Rio Bananal-
ES,  sob a direção do 
Venerável Mestre Belmarques 
dos Santos Farias,  realizou 
Sessão Magna de Iniciação 
dos candidatos Amilton 
Rodrigues Gonçalves e  
Henrique Manoel Gomes.

A Sessão Magna foi  
abrilhantada pela presença de  
31 Irmãos do quadro e 43 
Irmãos visitantes, oriundos de 

fes tas  Outacy l l e  Da l l a  Lojas de várias regiões do 
Bernardina, para recepcionar Espírito Santo.
os Ilustres Visitantes, onde os Após  o  te rmino dos  
novos membros da Ordem trabalhos foi servido um 
puderam receber calorosos e Ágape Fraternal no salão de 
fraternos cumprimentos.

A cunhada Regina Costa Said (esposa do Irmão Edson 
Neves Said) completou idade nova e ganhou festa surpresa 
dos familiares no balneário de Regência.

Geral

O Supremo Conselho do Brasil do 
Grau 33 para o Rito Escocês Antigo 
e Aceito concedeu ao Irmão 
William Pires Nunes a Medalha de 
Reconhecimento Maçônico pelos 
importantes serviços prestados ao 
Supremo Conselho do Brasil e a 
Maçonaria, de acordo com ato n° 
8.058 de 04/10/2010.

Irmãos Jamil de Almeida Costa
e William Pires NunesNo dia 03 de maio de 2011 a ARLS Antônio Macedo Filho, Oriente 

de Sooretama-ES realizou Sessão Magna de Exaltação presidida pelo 
Venerável mestre Carlos Viguini  no Templo da ARLS Fraternidade 
Universal nº 08 em Linhares, quando receberam aumento de salário os 
Irmãos Euclésio Galina, Ugo Pereira e Rodrigo Gama Matos na foto 
acima com o Grão-Mestre Adjunto da GLMEES Heraldo Salla Lima.


