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Grão-Mestre do GOB-ES
Cecílio Andrade de Oliveira

O Eminente Grão-Mestre do 
Grande Oriente do Brasil do Espírito 
Santo Cecílio Andrade de Oliveira 
concedeu entrevista a O Malhete 
onde faz um balanço dos quatro anos 
que esteve à frente da administração 
do GOB-ES. Fala também das  
agressões de algumas Religiões à 
Maçonaria e dos seus planos para o 
futuro, onde existe a possibilidade de 
retornar à PAEL ou aceitar convite  
para ocupar um cargo em Brasília.
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FRAFEM realiza  almoço
 de confraternização

No dia 04 de junho a Fraternidade 
Feminina Cruzeiro do Sul do Espírito 
Santo realizou a última reunião desta 
gestão com as Presidentes das 
Fraternidades Femininas das Lojas 
Maçônicas do Espírito Santo.
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uidado muito especial devem ter os Grande Oriente do Brasil - a Constituição, o 
Veneráveis-Mestres com a formação Regulamento Geral da Federação, as leis Cdo Maçom do Grande Oriente do ordinárias em vigor, os atos normativos do 

Brasil, para que cada um possa ser, no seu funcionamento, etc. – de modo a que 
futuro, um verdadeiro Iniciado Maçom na todo Maçom tenha plena consciência do seu 
mais alta acepção do termo, isto é, no sentido papel, seus deveres e seus direitos perante a 
de quem ascendeu da categoria de homem Potência federativa.
comum à de benfeitor da sociedade. A fim de que surpresas e decepções sejam 

E isso implica, principalmente, a compre- evitadas, o Maçom deve ter a noção exata 
ensão da necessidade de união pétrea dentro dos seus direitos maçônicos, dos limites dos 
da ordem e da unidade da Ordem; na visão mandatários da Ordem, da autonomia das 
da Maçonaria como organismo vivo que, Lojas e dos Grandes Orientes Estaduais e do 
embora perca, regularmente, suas células, Distrito Federal, e da Soberania indiscutível 
está sempre a renová-las, constantemente do Governo Federal dentro da estrutura 
trazendo para o âmbito de sua influência, constitucional do Grande Oriente do Brasil.
novos “corações sensíveis ao bem”. Estamos sinceramente confiante de que 

O esmerado estudo dos rituais, e a medi- os Veneráveis-Mestres empossados neste 
tação profunda no que está expresso ou mês de junho de 2011, saberão honrar os 
Implícito acerca do desenvolvimento do compromissos assumidos com suas Lojas e 
espírito e do engrandecimento da alma, a com a Nobre Instituição e os juramentos 
fonte da virtude, são os instrumentos essen- perante o Grande Arquiteto do Universo, o 
ciais do Iniciado que pretende atingir a Qual orienta a caminhada dos Maçons 
excelência dessa condição, tão bem repre- através dos séculos.
sentada em nosso simbolismo.

Além de tudo, exija-se do Obreiro o Marcos José da Silva
perfeito conhecimento do sistema de leis do Grão-Mestre Geral

Geral

Soberano Irmão Marcos José da Silva - GMG-GOB

FRAFEM realiza  almoço de confraternização
No dia 04 de junho a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul do Espírito Santo 
realizou a última reunião desta gestão com as Presidentes das Fraternidades 
femininas das Lojas Maçônicas do Espírito Santo. A reunião contou com 
representantes de todo o Estado. A Presidente Elizabeth M. Andrade de Olive-
ira, elogiou o desempenho das Fraternidades, cujo trabalho colocou o Espírito 
Santo em destaque nos 
Congressos realizados 
em Brasília. Agradeceu 
todo o apoio recebido 
durante a sua gestão, 
principalmente da sua 
Diretoria, a quem pres-
tou homenagens e tam-
bém foi homenageada.  
As fraternas elogiaram 
muito a atuação da Presidente e de sua Diretoria e se manifestaram para que 
fosse dada continuidade ao excelente trabalho que fizeram ao longo de sua 
gestão. A reunião foi encerrada com um delicioso almoço de confraternização 
e todas as fraternas receberam um presente com o símbolo da Fraternidade e 
um DVD contendo uma coletânea de fotos dos eventos realizados nesta admi-
nistração 2007 / 2011. O Grão-Mestre e autoridades maçônicas prestigiaram o 
evento.

Acácia Vilavelhense
No dia 11 de junho foi empossada a nova diretoria da Fraternidade Feminina 

Acácia Vilavelhense. A solenidade de posse da nova Presidente, Marta Silva 

Vieira da Costa, foi conduzida pelo novo Venerável da ARLS Acácia Vilave-

lhense, o Cunhado Adelias Vieira da Costa, segundo o Protocolo e o Estatuto 

das Fraternidades. A Fraternidade Feminina Estadual foi representada pela 

Diretora Social e Cultural, Leila Rocha Induzzi que parabenizou a Fraternida-

de Feminina Acácia Vilavelhense pelo empenho e adequação de seu Estatuto 

com o reconhecimento da Instituição como de Utilidade Pública, possibilitan-

do a ampliação de projetos que capacitarão um maior número de pessoas ao 

exercício da cidadania. O evento foi celebrado com um magnífico jantar dan-

çante

Dr. Idiálvaro Dessaune
Atendendo ao convite da Presidente em exercício, Maria Lúcia Pereira Coe-

lho, para a posse da nova diretoria da Fraternidade Feminina Dr. Idiálvaro 

Dessaune, no dia 14 de junho, a Presidente da Fraternidade Feminina Estadu-

al, Elizabeth M. Andra-

de de oliveira, compare-

ceu com a sua comitiva 

acompanhada  pe lo  

Grão-Mestre Cecílio 

Andrade de Oliveira, 

para prestigiar o evento. 

As fraternas de Piúma, 

como sempre muito 

hospitaleiras, recepcio-

naram carinhosamente todo o grupo e a cerimônia de posse da nova diretoria 

da FRAFEM foi realizada no Templo da ARLS  Dr. Idiálvaro Dessaune. A 

convite do Venerável, a Presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, 

Elizabeth, deu posse a nova Presidente da Fraternidade Feminina Dr. Idiávaro 

Dessaune, a fraterna Roberta Mazeli, que, posteriormente, deu posse a sua 

Diretoria de acordo com o Estatuto das Fraternidades. A cerimônia foi marca-

da por muita emoção e encerrada com um delicioso jantar de confraterniza-

ção.

Aliança Solidária
A posse da nova diretoria da Fraternidade Feminina Aliança Solidária, da 

ARLS Monteiro Lobato, aconteceu no dia 15 de junho. Toda a Diretoria da 

Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul do Espírito Santo esteve presente. O 

novo Venerável da ARLS Monteiro Lobato, Marcos José Damascena, convi-

dou a Diretora Social e Cultural, Leila Rocha Induzzi, para conduzir a cerimô-

nia. A Presidente da Fraternidade Estadual, Elizabeth M. Andrade de Oliveira 

deu posse a nova Presidente da Fraternidade Feminina Aliança Solidária, 

Rosiene Vieira Damascena, que posteriormente, deu posse a sua diretoria 

executiva, conforme o Regimento das Fraternidades. Ludmila H. Tomich 

Parente agradeceu todo o apoio recebido durante a sua gestão, sendo homena-

geada pela nova diretoria empossada. Após as solenidades oficiais, toda a 

Família Maçônica foi convidada a degustar um jantar carinhosamente prepa-

rado para o momento festivo.

 

Notícias da 
Fraternidade Feminina

Cruzeiro do Sul
 Leila Rocha Induzzi

O Maçom Consciente

Em eleição realiza no dia 18 de 
junho, o Ir\ Arnaldo Soter Braga, 
foi eleito para o cargo de 
p r e s i d e n t e  d a  S o b e r a n a  
Assembléia Federal Legislativa.

Arnaldo Soter Braga Cardoso é 
advogado; Mineiro de Muriaé; ex-
aluno do Colégio Evangélico de 
Alto Jequitibá-MG e Vice-
P r e s i d e n t e  d a  A E A C E  -  
Associação dos Ex-Alunos do 
Colégio Evangélico e Estadual de 
Alto Jequitibá-MG; titular da 
Comenda de Pioneiro de Brasília; 
Servidor Aposentado do TJDFT; 
Cidadão Honorário de Mossoró-
RN; Diretor da FECOMÉRCIO-
DF – Federação do Comércio do 
DF, onde representa o  SINFOC;  
Diretor Tesoureiro do SINFOC; 
membro do Conselho Fiscal da 
CNC – Confederação Nacional do 
Comércio e do SEBRAE-DF; Benemérito da Maçonaria do assento na Assembléia Federal 
membro do Conselho Consultivo Ceará,  outorgado pelo Grande Legislativa do G:.O:.B:.(SAFL), 
da Área de Proteção Ambiental do Oriente do Brasil do Ceará, pela como representante da Loja 
Planalto Central  e participante de Grande Loja Maçônica do Estado Agostinho de Souza Lima, de 
diversos outros Conselhos do Ceará e pelo Grande Oriente do Durandé – MG e é Obreiro das 
Ambientais e não ambientais no Ceará, quando da comemoração Lojas:
DF; Vogal na Junta Comercial do do Sesquicentenário da Maçonaria A:.R:.L:.S:. Presidente Juscelino 
DF; sócio da ACPB-DF; titular no Estado do Ceará; membro do Kubitschek, 3530 – Brasília, DF
Vitalício da Cadeira Nº 19, como Supremo Grande Capítulo dos A : . R : . L : . S : .  P r o p t e r  
Fundador  da  AMLERN –  Maçons do Arco Real do Brasil- H u m a n i t a t e m ,  9 6 9  –  
Academia Maçônica de Letras do GOB, no Capítulo Ashfield Nº. 4; Manhumirim, MG
Rio Grande do Norte, cujo Patrono membro do Mui Poderoso A:.R:.L:.S:. Areópago de Brasília, 
é o Irmão Zé Rodrix; titular da Consistório de Príncipes do Real 3001 – Brasília, DF
Cadeira Nº 36 da Academia Segredo Nº. 16 do DF, do Supremo A:.R:.L:.S:. José Castellani, 3883 
Maçônica de Artes, Ciências e Conselho do Brasil do Grau 33 - Brasília, DF
Letras do Grande Oriente do Para o Rito Escocês Antigo e A:.R:.L:.S:. Geraldo Dias do 
Brasil;possuidor do Título de Aceito; Deputado Federal com Nascimento - 4106 – Mossoró, RN

Arnaldo Soter Braga
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 Soberano Grão-Mestre Geral 
do Grande Oriente do Brasil, 
Ir\ Marcos José da Silva, O

atendendo convite do Grão-Mestre 
Estadual Ir\ Cecílio Andrade de 
Oliveira, se  fez presente no Estado,  
apenas para presidir a Sessão Magna 
de Iniciação da ARLS Monteiro 
Lobato. Foram iniciados os novos 
Irmãos Carlos Eduardo Mofati 
Andrade de Oliveira, Cecílio 
Andrade de Oliveira Junior e  
Christhian Leonardo Rebuzzi 
Endlich.

 O Templo gentilmente cedido 
pela ARLS União Progresso,  foi 
totalmente tomado,  pois a Sessão 
bastante concorrida, contou com  a 
presença de vários Deputados 
Estaduais Deputados Federais, 
Veneráveis Mestres e Irmãos dos 
Estados de Minas Gerais e Rio de não conseguia esconder o seu orgulho Fraternidade Feminina e aos 
Janeiro. de ser avô dos três iniciados. presentes foi servido o tradicional 

Esteve presente também o Ir\ Após o ato iniciático,  as novas ágape.
Altamiro Rodrigues de Oliveira que cunhadas foram recepcionadas pela 

Geral

No dia 03.06, o Irmão Carlos bebidas, e tudo mais. O “ágape 
Augusto de Carvalho, tomou fraternal”, foi até às 2,00 h. da 
posse como Venerável Mestre da manhã.
Loja Maçônica Linhares Unido O mais curioso dos aconteci-

mentos maçônicos em Linhares nº 1710 Or\ de Linhares-ES, 
e Espírito Santo no momento, é o para o período administrativo 
fato de Carlos Augusto de 2 0 1 1 / 2 0 1 3 .  C a r l i n h o s  
Carvalho, Venerável Mestre da Mendonça, como é chamado, 
Linhares Unido, ser irmão de goza de ótimo prestígio nas 
sangue de Rogério de Carvalho diversas camadas sociais da 
(Rogerinho), Venerável Mestre região, inclusive perante as lojas 
da Loja Maçônica Fraternidade maçônicas de todo estado 
Universal Nº 08, pertencente à capixaba. Participaram da sessão 
Grande Loja do Espírito Santo. de posse o futuro Grão-Mestre 
Portanto, irmãos em dose dupla, Américo Pereira Rocha e sua 
são Venerável Mestre na mesma comitiva, e representantes de 
cidade e em potências diferentes. várias lojas maçônicas espalha-

A expectativa é de que a das pelo Estado, inclusive de 
Maçonaria linharense continua-cidades de outros estados.
rá fortalecida mais ainda para Às 21:00 h, após sessão de 
patrocinar e organizar eventos posse, os Irmãos, familiares e 
sociais em prol das entidades convidados, foram recebidos no 
filantrópicas do município, pelo salão nobre da loja, para o 
engrandecimento da Ordem tradicional jantar, com musica ao 
perante a sociedade da região vivo, além da excelente comida, 
Norte do Espírito Santo.teve doces, refrigerantes, 

No dia 11 de junho de 2011, às 

17 horas, ocorreu Sessão Magna 

de Instalação e Posse da nova Dire-

toria da Loja Antônio Firmino 

Demuner Nº 2457 Or\ de Rio 

Bananal-ES.

A Comissão Instaladora presi-

dida pelo Venerável Irmão Bel-

marques dos Santos Farias e com-

posta pelos Veneráveis Irmãos 

Luiz Marcos Boldi Nali e Romério 

Antenor Gava, realizou um bonito 

trabalho dentro da ritualística.

Tomou posse como Venerável 

Mestre, o Irmão Renato Ozório do 

Nascimento, tendo como 1º Vigi-

lante, Ir\ Belmarques dos Santos 

Farias; como 2º Vigilante o Ir:. Ary 
Orientes, a cerimônia teve duração seus laços de amizade, em um José Gava Júnior ; como Orador o 
de aproximadamente duas horas, ágape fraterno que foi oferecido Ir\ José Robert Rocha Bernardi-
nas quais as autoridades comenta- em homenagem a Sessão Magna. na; como Secretário o Ir\ Luiz 
ram a pujança da Loja, alem de O ambiente foi de muita alegria e Sérgio de Freitas Castro, como 
ressaltar o bom trabalho da admi- satisfação, principalmente por Tesoureiro, o Ir\  Erimar Luiz 
nistração anterior, desejaram parte dos obreiros do quadro da Giuriato  e Chanceler,  o Ir\ Gil-
sucesso à nova diretoria que será A\R\L\S\ Antônio Firmino mar Rocha Ruy.
responsável pelos destinos da Loja Demuner, que se sentiram muito Com a ilustre presença do Emi-
nos próximos dois anos. honrados com a presença dos nente Grão-Mestre Estadual Cecí-

Após os trabalhos, os irmãos se Irmãos visitantes,  das cunhadas, lio Andrade de Oliveira e cerca de 
confraternizaram e estreitaram sobrinhos e convidados.40 Irmãos visitantes de diversos 

Rua Hélio José de Almeida, Q-C11
Lote 11 - Loteamento Três Barras

Linhares-ES

APROVEITE! Útimas unidades.
Entrega: dezembro de 2012

Conforto, Segurança e tranquilidade,Conforto, Segurança e tranquilidade,
no bairro mais valorizado de Linhares.no bairro mais valorizado de Linhares.

Financiamento direto pela contrutora

RCA Engenharia Ltda
Av, Vitória, 1978, Centro - CEP 2990.080 - Linhares-ES

Vendas (27)  3371-8880 / 9982-5329 / 9984-1762 / 9984-7100

Elizabeth e Cecílio Andrade Sabricia e Ubiratam M. Dutra João Muller com Eliane e Joceli

Veja mais fotos do evento em www.afdemuner.blogspot.com

O GMG Marcos José da Silva e os Aprendizes Carlos, 
com o  Grão-Mestre Estadual Cecílio Andrade de Oliveira

Christhian e Cecílio Jr 
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deram "   Desde o nascimento, nossa vida profana é gradual por um 
O início, a vida,  a Luz, as trevas percurso universal que nós forja uma personalidade. Os três 

passeios profanos principais são: A infância, a Adolescência e 
   O começo nos não deve ter acreditado que tem um fim a fase Adulta. Estes passeios não se invertem. Nenhum passeio 

pode ser ignorado.    
O solstício de verão e o solstício de inverno, o dia mais Qualquer um de nós pode imaginar a angústia irreversível 

longo e a noite mais longa do ano, dê à luz os banquetes de um Adulto em que o seu semelhante lhe roubou a sua 
simbólicos do São João de verão e o São João de inverno.    infância. 

A ciência  mais conhecida e a mais evoluída do século XXI Para o franco-maçom estes solstícios também são as datas Um adulto em plena floração é um adulto que: amado, 
é indubitavelmente a eletrônica. Alguns lhe falarão que não é de meditação de trabalho realizadas na meta da perfeição do ajudado pela sua família e para seus amigos pode parar 
uma ciência mas só uma técnica. Outros dirão que é a única seu “Eu”  e isto pelo ciclo que tem um começo; a Iniciação; tranquilamente durante alguns anos a cada um dos seus três 
técnica e que foi o precursor e iniciador de muitas outras mas Iniciação que nunca termina para o franco maçom passeios e desenvolver a sua própria visão do mundo.  
ciências, portanto torna-se ciência também ". realizado.     

Mas meu único interesse para a eletrônica é nos lembrar A mensagem de esperança e amor de São João Batista nos Lembremos nós mesmos: a criança que há em nós teve 
que a eletrônica funciona justo seguindo a lógica estritamente foi transmitido pelos nossos antigos irmãos que depois de a sua própria visão do mundo: e este mundo era o“ideal”.
de Boole. receber a “Iniciação” se tornarem depositários e iniciadores 

Ou: sim - não, e - ou para os programadores de computa- também.    Em maçonaria nós temos graus simbólicos da mesma 
ção;    maneira.    

Ou: aberto - fechado para as mecânicas;    A vida nos não deve fazer temer a morte Cada um destes graus deve ser vivido pelo iniciado para 
Ou: zero - um para os matemáticos    poder procurar o seu  caminho e atingir uma nova fase 
Então a lógica é um binário para todo mundo.  Para todo “Profano” sincero que pede para ser recebido maçônica. Mas os graus não conferem poderes ou privilégios, 
A lógica não está em nós. Não se herda, mais se estuda e só franco-maçom uma Iniciação maçônica lhe permite começar mas só os meios intelectuais e espirituais para entender e 

se aperfeiçoou com o seu uso, através de fracassos e de uma vida simbólica nova, fazendo que assim a sua vida atingir a próxima fase.     
sucessos sucessivos.    profana chegue a seu fim.    Por seu método a Franco-maçonaria permite a cada Irmão, 

Qualquer pessoa sabe que cada software versão três (3) Em um momento só, uma morte profana e uma nova vida cultivar o respeito da Liberdade dos outros e simultaneamente 
corrige a versão dois (2) que tinha corrigido a versão um (1).   espiritual, maçônica, para um homem. Certamente, eu admito a consciência de seu  próprio valor intrínseco. Ela se manifesta 

O “dito-científico” imita os procedimentos lógicos e isto, à primeira vista não é muito lógico.    com esta andadura que a ordem maçônica é Universal e que 
falsifico com felicidade os resultados ruins dos seus trabalhos Mas se o ritual maçônico é muito lógico neste método, as floresce na diversidade dos seus membros.    
ou, até mais engraçado, ele decide em um primeiro tempo o suas conseqüências não podem ser explicadas aos não A Maçonaria não substitui as crenças, não substituem as 
que ele quero provar, para então procurar os valores estatísti- iniciados; porque o ensino de um ritual é muito próximo de um convicções ou as tradições dos IIr:., pelo contrário permite o 
cos em ordem de comprovar. simbólico milagre.   franco maçom  realizado para ficar mais rico e para viver 

Este procedimento denominado "lógica"  de ver o Mas os milagres não são impossíveis. melhor a sua vida profana.    
universo deixa- nos persuadirmos que nós dominamos-lhe e Queridos Irmãos me sigam  um momento! Fechemos Para chegar lá, a Maçonaria é estruturada em Ordem e lhe 
esta"lógica"faz cada um de nós uma presa fácil à manipula- nossos olhos e recordemos as crianças que nós éramos....... garante a Liberdade e a independência de trabalho de cada Ir:. 
ção. O milagre é que estas crianças não morreram, não estão que é ajudado e amparado por seus Iir:. da Loja na sua indaga-

Mas se a demanda lógica permiti ajustar um número aqui, mas ainda estão em cada um de nós.    ção espiritual.  
grande de preocupações convenientes para nós, por outro lado Nós podemos descrever como éramos, nós podemos O começo nos não deve ter temido que existe um Fim.
a lógica não é capaz de nos oferecer qualquer coisa para mostrar álbuns de fotografias como crianças que nós éramos.     A Vida nos não deve fazer temer a Morte.
enriquecer  nossa vida espiritual. Mas a criança que realmente nós éramos e que há em cada  Mas as trevas sabem que a Luz lhe é  fatal.

Então eu não vou trazer uma continuação lógica que um de nós, continua vivendo com uma multidão de lembran- Esta mensagem de esperança, amor e Luz é inspirada do 
justificou o idioma simbólico caro para os franco-maçons mas ças que nos unem a todos os entes queridos que gostaram de evangelho de São João e graças a Maçonaria é transmitido e 
somente algumas observações do Evangelho de São João e de nós e que nós amamos.    gravado no coração de cada Irmão.
sua significação maçônica.    Como também esta criança que nós levamos dentro de nós, E esta mensagem foi gravado pela eternidade

No início do primeiro capítulo do evangelho de São João os ensinamentos maçônicos não podem encontrar-se apenas 
nós podemos ler: no papel, os ensinamentos maçônicos não podem ser conta- *O Ir\Jean-François Levitre é membro das 

"No princípio era o verbo; e o verbo estava junto de Deus; e dos. Graças aos rituais de iniciação, eles são depositados no Loja “France” 2577 (RJ) e Loja  “Luz do Planalto” 
o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. coração de um novo ser que nasceu para a maçonaria.    2331 (ES) 

Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. 
Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens.    As trevas sabiam que luz lhes era fatal
A luz resplandece nas trevas; e as trevas  não a compreen-

A Lógica
* Ir\Jean-François Levitre 
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não é bom! Claro que a confraternização, também, é impor- como iniciados. Precisamos nos despojar das vaidades, de 
tante, mas a chamada “Loja Etílica”, aberta após a Sessão, querer ser Venerável, Grão-Mestre, ou ostentar qualquer 
regada a comilanças e bebedeiras e sem hora para terminar, cargo, em que o falso brilho da alfaia nos é bem mais interes-
para os que ouso classificar de “pseudo-iniciados”, acaba por sante do que a realização dos deveres inerentes.
ser bem mais importante. O retrato global da Maçonaria Brasileira é fruto de 

Precisamos rever nossos valores. A evasão de Irmãos na vaidades e de tantas disputas pelo “pseudo poder”, e, em 
Ordem tem aumentado e o percentual de presença nas especial, do descomprometimento com a essência de sua 
sessões diminuído, consideravelmente. Muitos candidatos doutrina. Pasmem, mas temos, hoje, no Brasil, 124 
que iniciam na Maçonaria, muitas vezes, trazem uma Potências, sendo 81 ditas regulares (27 CMSB, 27 GOB e 27 em sido notório, no seio das Lojas, muitos Irmãos 
bagagem de conhecimentos adquiridos em outras Ordens COMAB) e 43 ditas irregulares. Ter uma Maçonaria forte, manifestarem seu total descontentamento com a rotina 
Iniciáticas, e visam complementá-los com o aprendizado para que se possa defender os interesses de um povo, improdutível das sessões. Calendários, isso quando T
maçônico. Ao deparar com um total descomprometimento da pulverizada em mais de uma centena de “potências” (se é existem, demonstrando total falta de planejamento, princi-
Loja com o estudo de sua doutrina, desistimulam-se e a que, nesse caso, o termo “potência” transmita sua real palmente, no que se refere à parte cultural das sessões, 
abandonam, levando um conceito errôneo do que é a significação) é, pelo menos, uma utopia. refletindo uma forte tendência a nos tornarmos um “clube de 
Maçonaria, em sua essência. Essa matéria não visa criticar a realidade de algumas serviços”, perdendo, de vez, nosso cunho iniciático.

Temos que lembrar de que somos, fundamentalmente, Lojas (por sinal a grande maioria) e, por consequência, da Saudoso, recordo-me quando fui recebido nas fileiras 
uma Escola de Iniciação. Primar pelo estudo de nossa Potência/Obediência a qual esteja jurisdicionada, e sim, a maçônicas, de ter encontrado irmãos valorosos, enciclopédi-
doutrina é básico e colocá-la no teatro de nossas vidas é o que nos levarmos a uma profunda reflexão sobre como podere-as ambulantes, que, ao fazerem uso da palavra, roubavam a 
se espera de um verdadeiro Iniciado. Ao estudarmos os mos agir para reverter esse quadro. Toda transformação deve atenção de olhares e ouvidos. Em breves oratórias enchiam o 
ensinamentos, por exemplo, dos 33 Graus do REAA, ter início dentro de nós, para que seus reflexos possam se ambiente de vasto saber, estimulando-nos à pesquisa e ao 
notamos quantos conhecimentos estão contidos nas instru- materializar em nossas ações e transformar o meio em que estudo, dando-nos orgulho de pertencer à Loja e à instituição, 
ções, nas lendas, na ritualística. A cada Grau investido, vivemos.fazendo-nos contar os dias para a próxima reunião semanal.  
juramos e nos comprometemos em sermos melhores. Caro irmão que lê essas despretensiosas linhas que, Perplexos, hoje, assistimos ocupantes de cargos de 
Bastasse, apenas, a prática dos valores ensinados no Grau de orgulhosamente, ocupam o espaço desse nobre informativo, Vigilantes, lamentavelmente, despreparados para a função, a 
Aprendiz para tornarmos feliz a humanidade, pois ao nos permita-se pensar que nossa causa, como Maçom, é nobre e a cometerem os maiores absurdos ritualísticos. De certo, mais 
transformarmos, logo, transformaríamos o mundo. oportunidade de se participar de uma Escola de Iniciação, preocupados em ser o próximo Venerável do que darem as 

Muitos dizem ser fundamental escolher bem os profanos muito mais ainda, por isso ser para poucos. Atente para a instruções, o que seria sua principal função. Mal se dão ao 
para adentrarem em nossa Ordem, o que concordo em grande responsabilidade que lhe cabe, como iniciado, com trabalho de lerem a instrução que ousam passar aos Irmãos, 
número e grau. Mas quando temos, em Loja, uma maioria seu aprimoramento espiritual. Posteriormente, escolha entre atropelando sua pontuação e impossibilitando seu entendi-
descomprometida com os valores de nossa doutrina, o novo ser parte da solução ou parte do problema. Assim, no silêncio mento. Se não conseguem transmitir o que está escrito, seria 
irmão, como falamos antes, ávido pelo saber, acaba por de sua consciência, entenderá, nas entrelinhas, a resposta muita pretensão de minha parte esperar que os mesmos 
abandoná-la decepcionado. Muito embora, a tendência é de para quando perguntado: O que vindes fazer aqui?extraiam os ensinamentos contidos de suas entrelinhas. Pior 
que, o perfil do candidato, baseie-se nos valores dessa Até sempre!ainda, nem sequer preparam comentários e/ou indicam livros 
maioria, sendo mais um a engrossar as fileiras do “clubinho aos AAp e CComp, para que possam elucidar o tema.
de serviços”, a que pretendem transformar nossa sacrossanta Palestras em Loja virou cabeça de bacalhau. Até existe, 
instituição. mas você tem visto? Pois bem. Já ouvi comentários de 

A Maçonaria precisa se reeducar. Quando falo a Irmãos repugnando quando se tem para a Ordem do Dia, uma 
Maçonaria estou falando o Maçom. Pois, a Maçonaria somos palestra, o que, no seu entender, pode atrasar ágape, e isso 
todos nós. Reeducarmo-nos como Irmãos, como cidadãos, 

*Francisco Feitosa MI 33º - Membro da ARLS Rui 
Barbosa nº 46 – GLMMG - Grande Inspetor Litúrgico da 
14ª MG - Editor da Revista Arte Real

*Ir\Francisco Feitosa
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O que lhe deu alegria?

- A nossa maior alegria e que nos emociona até hoje  foi receber 

no GOB em Brasília o Troféu de Segundo Lugar em número de 

Fraternidades Femininas registradas. Superamos  Estados  que 

tem quantidade de Lojas bastante superior ao nosso. Por apenas 

dois registros, ficamos atrás  de Minas Gerais que possui 302 

Lojas. Levando-se em conta a proporcionalidade 80 para 302,  

podemos, orgulhosamente, afirmar que a nossa Fraternidade 

Feminina é a melhor e mais atuante do Brasil. 

O que lhe deixa frustrado?

- Não ter conseguido atualizar o Cadastro de Obreiros do GOB-

ES. Distribuímos as fichas de cada irmão para as Lojas e somente 

algumas devolveram devidamente preenchidas. Recorremos ao 

Site e disponibilizamos uma ferramenta para que o próprio irmão 

preenchesse os seus dados atualizados, poucos o fizeram. Embo-

ra diretamente não sejamos culpados, mas somos invadidos por 

um sentimento de impotência  todas as vezes que somos solicita-

dos a prestar informações  que deveriam estar no nosso Cadastro,  

tais como: “qual é o irmão que trabalha em tal lugar?”  “Quem é 
editais e nos assuntos de interesse das Lojas e dos demais Poderes 

doador de sangue?” e assim por diante.  Estamos procurando 
do GOB-ES.  O nosso Site www.gob-es.org.br supera todos os 

minorar este problema exigindo a ficha cadastral atualizada  para 
demais no conteúdo de informações, inclusive o do próprio 

a concessão de Títulos e Condecorações, mas ainda é um trabalho 
GOB|. 

muito lento. 
Quais os desafios que identifica para o seu sucessor?

Existe algum acontecimento em especial que marcou a sua 
Os problemas no cotidiano do Grão-Mestrado continuarão os 

gestão?O Malhete: Terminando o seu mandato como Grão-Mestre, 
mesmos. Às vezes nos chegam algumas solicitações que estão 

- Sem dúvida foi o XIV SERMAÇON. Ao assumirmos em 2007 que balanço faz destes quatro anos?
acima da nossa capacidade de resolver e isto tem que ser bem 

pela exigüidade de tempo, decidimos não realizar o Sermaçon  Cecílio - Acreditamos, sem falsa modéstia, que  obtivemos um 
administrado. O meu sucessor estará recebendo uma casa sanea-

naquele  ano. Na seqüência, por ocasião da  Congregação Esta-saldo positivo. Entretanto, não nos compete fazer tal  avaliação, 
da administrativamente e terá apenas que dar seqüência e procu-

dual foi discutido e aprovado que a partir daí,   sua realização ela deve ser,  única e exclusivamente, feita pelo povo maçônico. 
rar melhorar o que foi feito. A partir daí, poderá executar as suas 

seria somente de dois em dois anos. Em 2008,  costumeiramente,   De qualquer forma,  procuramos dentro das nossas limitações,  
propostas de campanha e enfrentar seus próprios desafios com 

o Sermaçon foi feito em Guarapari e contamos, inclusive,   com a executar as nossas atividades de modo  que atendesse às necessi-
mais tranqüilidade. 

presença do Ir\ Zé Rodrix, que faleceu logo em seguida.   Em dades das Lojas. Aumentamos a jornada de trabalho do GOB-ES, 
Como o Senhor se posiciona sobre as agressões de algumas 

2010 aceitamos o desafio de realizarmos o XIV SERMAÇON abrindo suas portas a  partir das 09:00 horas. Passamos editar o 
Religiões?

em Aracruz, uma antiga reivindicação dos Irmãos do Norte do Jornal “O MALHETE” informativo do GOB-ES e criamos o Site 
- Em toda a sua história a nossa Ordem sempre foi perseguida. 

Estado. Conseguimos ocupar todos os Apartamentos disponibili-www.gob-es.org.br,  que já teve mais de  140 mil acessos. Infor-
Embora recentemente essas agressões não tenham sido perpetra-

matizamos todos os nossos serviços, bem como disponibiliza-
das com tanta veemência, é necessário que a Maçonaria reveja 

mos email oficial sob o mesmo domínio para cada Loja,  a fim de  
seus conceitos. Temos que sair da retórica e partir para ações, 

facilitar o envio de processos e comunicações. Ministramos 
afinal Maçonaria se faz com exemplos. A ARLS Fraternidade 

cursos e seminários para os três graus simbólicos, Secretários e 
Guanduense está fazendo um trabalho de ocupar naquele Muni-

Mestres Instalados. Embora tenhamos deixado  a desejar em 
cípio os cargos mais importantes da Sociedade. As Lojas Willian 

alguns quesitos, mesmo assim,  acreditamos que  no  geral, con-
Nemer do Oriente de Castelo e Antônio Firmino Demuner do 

siderando as dificuldades inerentes, resta-nos ainda um saldo 
Oriente de Rio Bananal receberam do Instituto IGES o  Titulo de 

favorável.  
“AMIGAS DO PEITO” por participarem ativamente do Progra-

Qual a principal dificuldade deste período?
ma Mamografia Express,  que consiste em realizar mamografia 

- A maior dificuldade foi  encontrar irmãos que pudessem,  sem 
nas mulheres carentes. As Lojas que compõem o Núcleo Regio-

serem remunerados,  disponibilizar parcela de seu tempo para 
nal II estão realizando o Projeto “São João na Ponta do Lápis”, 

colaborarem no funcionamento diário do GOB-ES. Para remune-
objetivando  alfabetizar adultos carentes. Todo trabalho executa-

rá-los iríamos majorar nossa folha de pagamento e, por conse-
do pelas Lojas, deverá  ser divulgado,  para que as agressões 

guinte teríamos que aumentar consideravelmente a anuidade. 
dirigidas contra a Ordem se percam no vazio. A própria socieda-

Preferimos então, não  fazê-lo  para não sacrificar ainda mais as 
de, devidamente esclarecida e informada, sairá   em nossa defe-

Lojas. 
sa, afirmando que não “Somos aquilo que dizem que Somos”. 

Como foi possível praticamente dobrar o superávit acumula-
Quais são seus planos para o futuro? Tem intenção de pleitear 

do do GOB-ES sem aumentar a anuidade?
nova eleição?

- Exercendo controle absoluto sobre todos os gastos, atuando 
- Após a transição para o novo Grão-Mestrado, estaremos des-

com parcimônia e transparência na execução da  Lei Orçamentá-
cansando nos próximos meses  e cuidando da saúde que não anda 

ria. O Egrégio Tribunal de Contas que tem a responsabilidade de zados e tivemos como Palestrantes o Ir\ Milton Gonçalves, bem muito bem. Estamos analisando  um convite para assumirmos 
nos fiscalizar, em sua última reunião, já  aprovou,  por unanimi- como o Governador Renato Casagrande. Foi um sucesso de uma função em Brasília e ainda   existe também a possibilidade 
dade, a exatidão do Balancete de verificação referente ao  primei- público e também financeiro, pois apresentou o resultado positi- de regressar à minha querida PAEL, onde fomos Presidente por 
ro trimestre de 2011. Como é do conhecimento de todos, recebe- vo de R$46.000,00 (Quarenta e seis mil Reais) que foram anexa- três períodos Legislativos. 
mos em 2007 um saldo acumulado de R$370.000,00 e estamos dos ao superávit acumulado. 
passando para a nova Administração mais de R$800.000,00, que O que o senhor considera como o principal avanço da sua 
mediante autorização da PAEL, poderão ser utilizados para gestão?
diversas finalidades, inclusive, para a construção da nova Sede, o - Acreditamos que tenha sido a informatização. Quando fomos 
que é o sonho de muitos. Secretário e Venerável, tínhamos certa dificuldade na elaboração  
O que  o senhor pretendia fazer no GOB-ES quando assumiu dos diversos  processos, modelos de pranchas, atas, enfim,  no 
e não conseguiu? relacionamento administrativo com o Grande Oriente. Hoje isto 
- Felizmente dentre as propostas elaboradas na campanha, só não não existe mais. O nosso Site disponibiliza no link “Secretaria 
conseguimos realizar a Criação do Banco de Sangue, pela  ilega- on-line” todos os modelos necessários a facilitar o trabalho dos 
lidade da nossa pretensão. O Governo não permite Banco de Secretários e Veneráveis. Os endereços eletrônicos disponibili-
Sangue particular. A nossa idéia não era abrir um Banco de San- zados para as Lojas permitem maior agilidade e confiabilidade 
gue, e sim uma conta em um Hemocentro onde faríamos doações nas comunicações. O boletim “on-line” além de gerar uma gran-
e retiradas quando necessário, mas nem isso foi possível. de economia, proporcionou maior agilidade na publicação dos 

Uma mensagem

-Queremos agradecer a todos os Maçons que nos 

proporcionaram esta honrosa oportunidade de ocupar o mais alto 

posto da Maçonaria Capixaba. Agradecer aqueles que com suas 

críticas, nos impulsionaram na busca diuturna de realizar o nosso 

trabalho na melhor forma possível. Agradecer aos fieis e 

dedicados funcionários e Secretários do GOB-ES que 

comprometidos, sempre estiveram ao nosso lado  na execução de 

suas tarefas. Finalmente desejamos enorme sucesso  à nova 

Administração, para que com o auxilio de todos, irmanados num 

só objetivo e  sob os auspícios e  orientação do GADU possamos 

legar às gerações futuras, uma Maçonaria muito melhor.

Entrevista com o Grão-Mestre Cecílio Andrade de Oliveira
O Eminente Grão-Mestre Cecílio Andrade de Oliveira nasceu em Pancas-ES em 28 de maio de 1950, é funcionário público inativo. Casado com Elizabeth Mofati Andrade de Oliveira 

tem três filhos; Cecílio Andrade de Oliveira Júnior, Carlos Mofati Andrade de Oliveira – ambos recentemente iniciados na ARLS Monteiro Lobato nº 3740  –  e Ellaine Christina 

Mofati Andrade de Oliveira. Iniciado em 29 de outubro de 1983 na ARLS União e Silêncio no Distrito Federal, foi elevado em 05/07/1984, exaltado em 07/05/1985 e instalado em 

29/05/1993. No apagar das luzes da sua administração, o Irmão Cecílio concedeu entrevista ao jornal O Malhete fazendo um balanço dos quatro anos que esteve a  frente ao GOB-ES.

Entrevista a Luiz Sérgio Castro        Fotos : Arquivo O Malhete

O GME Cecílio Andrade de Oliveira com os IIr\ Milton 
Gonçalves e Leonardo Lube no XIV SERMAÇOM 

 A presidente da FRAFEM-ES Elizabeth Mofati 
Andrade de Oliveira ao receber o Troféu de segundo 
lugar em número de Fraternidades Femininas 
registradas.

Entrevista

Eminente Grão-Mestre do GOB-ES
Cecílio Andrade de Oliveira
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a noite do dia 15 de junho a das para sua gestão. humanidade, dos valores morais e 
ARLS Monteiro Lobato nº O Venerável Marcos José do progresso social". 
3.740 do Oriente de Vila N Damascena pediu aos irmãos, Ainda no Templo, as fraternas, 

Velha realizou brilhante sessão membros daquela casa o empenho sobrinhos e visitantes foram rece-
para empossar o novo  Venerável e responsabilidade para que como bidos e sob a condução da Diretora 
Ir\ Marcos José Damascena, sua 

uma eficiente equipe possam cum- Social e Cultural da FFCS-ES 
diretoria e a Diretoria Executiva da 

prir seus propósitos. Concluiu Leila Rocha Induzzi para a ceri-Fraternidade Feminina Aliança.
agradecendo a todos os irmãos mônia de posse da Diretoria Exe-O Grão Mestre Cecílio Andra-
presentes e falou da sua experiên- cutiva da Fraternidade Feminina de compareceu e demais autorida-
cia enquanto Secretário Estadual Aliança Solidária. A Presidente  des maçônicas - veneráveis, depu-
das Ordens Paramaçônicas, quan- Estadual da FFCS-ES Elizabeth tados e secretários, entre eles o 
do pode percorrer o Estado e divul- Mofati Andrade de Oliveira falou único capixaba detentor da Meda-
gar as ordens, Ação Paramaçônica da satisfação em participar naque-lha Monteiro Lobato, Ir\Antonio 
Juvenil, Fraternidade Feminina e la cerimônia, enalteceu a atenção Adelino.
DeMoley. Lembrou que quando dos maçons que apóiam a criação e Diversas Lojas estiveram 
iniciado na Maçonaria, em 1995, a sustentação de uma fraternidade representadas e prestigiaram o 
na ARLS Acácia Vilavelhense o em suas lojas, reconheceu o positi-evento: Guardiã da Democracia, 
então Venerável era Cecílio vo trabalho que vem sendo realiza-Acácia Vilavelhense, Ordem e 
Andrade, que por estes anos pode do pelas fraternas e ao final, for-Perseverança, Corre Italiana, Ivan 
acompanhar e muito aprender. malmente, empossou a Presidente Neiva Neves, Fraternidade Ado-

Já no salão destinado à confra- da FFAS, Rosiene Vieira Damas-nhiramita, Alferes Tiradentes, 
ternização, o Ir  José Ignácio da cena que, por sua vez também Estrela de Camburi, Dr. Américo 
Conceição, Coordenador do Movi- empossou a Diretoria. Rosiene de Oliveira, entre outras.
mento Nacional Monteiro Lobato falou dos objetivos da FFAS e Ao passar o cargo de Venerá-
foi lembrado e homenageado atra- resumiu nas palavras da saudosa vel, José Cosmo recebeu homena- filhos ao fazer um ninho no alto mos cuidar de nossos filhos como vés de suas palavras: "A instituição Dra. Zilda Arns, patronesse da gens e agradeceu aos Irmãos pela das árvores e nas montanhas, longe um bem sagrado, promover o res-a qual pertencemos nos ensina e FFAS, o que deve ser a maior preo-confiança e apoio, o que favoreceu dos predadores, das ameaças e dos peito a seus direitos e protegê-los".  fortalece nos princípios das salva- cupação das fraternas: "Como os a concretização das metas planeja- perigos e mais perto de Deus, deve-guardas da família, da pátria, da pássaros, que cuidam de seus 

\

Geral

Marcos Damascena e Rosiene com  Ludmila e José Cosmo

http://www.polimanta.com.br/galeria.php

http://www.atelierdomacom.com/home.aspx

No dia oito do corrente mês a 
Centenária Oficina do Oriente de 
Cachoeiro de Itapemirim fez realizar 
sua Sessão Solene de Instalação e 
Posse da Diretoria eleita para o biênio 
2011/2013, contando com a afluência 
de um numeroso contingente de 
Obreiros e a representação de quase 
três dezenas de Lojas do GOB-ES e 
da GLMEES. Os Irmãos Américo 
Pereira da Rocha e Naeme José de Sá, 
que sucederão o atual Grão Mestre, 
Cecílio Andrade de Oliveira, 
compareceram na qualidade de 
representantes do Grão Mestrado, 
estando presente também o presiden-
te do Poder Legislativo, Irmão Carlos 
Magno Monteiro Freitas.

Coube, por designação, ao Irmão 
Maurides Corrêa, membro da ARLS 
“Fraternidade Universal” Vª,  a 
presidência da Comissão Instaladora, 

Venerável Mestre, Irmão Varley cujos trabalhos foram conduzidos 
Carlos Zonatto, sintetizando por fim com mestria e a elogiada competên-
a natureza dos sadios propósitos que  cia de seus membros.
serão imprimidos em suas ações e nos A nova Diretoria da “Fraternidade e 
planejamentos que serão equaciona-Luz ” ficou assim constituída: 
dos mediante a consideração do Ven\Mestre: Vilson Carlos Gomes 
plenário da Oficina.Coelho

A finalização dessa noite 1º Vig\ Jairo Freitas Di Giorgio
memorável foi consolidada graças à 2º Vig\Leodete Tonon
ação das associadas do primeiro Orador: Ary Rabelo Paulúcio
Departamento Social Feminino da 

 Sec\Atílio Giro Mezadre
Maçonaria Brasileira, doravante 

Tes\ Sinval de Oliveira Bastos presidido pela “cunhada” Carla 
Chanc\ Gláucio Costalonga Moura D'Etorres Coelho, adicionando à 

No encerramento dos trabalhos o programação da Loja o clima  
Venerável Ir\Vilson enalteceu a fraterno e de  congraçamento  
atuação dos componentes da predominante no seio da família 
Diretoria conduzida pelo então cachoeirense 

Posse na ARLS “Fraternidade e Luz”

Acima a nova diretoria da ARLS Fraternidade e Luz

As cunhadas 
Coelho e Verinha Costa

Carla D'Etorres 

Participe você também do 

jornal O Malhete. Envie 

artigos, notícias ou fotos de 

sua loja que nós publicaremos.

E-mail: omalhete@gmail.com
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 Venerável Mestre Rogério cia, modéstia, respeito e humilda- das Mães”; “Dia dos Pais”; “Dia do 
de Carvalho, candidato de, principais pré-requisitos para Maçom”; aniversário da Loja; e 
único, foi reeleito por um líder manter uma loja viva e Natal, afora os jantares semanais. O
a c l a m a ç ã o  p e l a  L o j a  dinâmica. Os trabalhos filantrópicos 

Maçônica Fraternidade Universal Isto resultou na união dos também foram coroados de 
nº 08 Oriente de Linhares-ES e irmãos da Fraternidade Universal e sucesso. Destaque para as entida-
ficará à sua frente na administração Vigilância e Progresso; jovens des beneficiadas: Clam – Centro 
2011/2012. Demolays; meninas do Arco-Íris; Linhares de Amigos do Menor; Lar 

Rogerinho, como é chamado, Departamento Feminino e familia- da Fraternidade; Lar das Meninas; 
antes de assumir a Venerança era res. Também foi possível uma Lar Batista; Centro Juvenil 
Mestre de Banquete, cargo que integração com membros das Salesiano; e Grupo Resgate, dentre 
vinha exercendo há mais de 10 demais lojas locais e de cidades outros, elevando sobremaneira o 
anos, razão maior pela qual goza de circunvizinhas, inclusive perten- nome da maçonaria perante a 
ótimo relacionamento e prestígio centes ao Grande Oriente do Brasil, sociedade regional.
junto aos membros da loja. Lions Clube, Rotary Clube, e Finalmente, nossas homena-

No primeiro ano de administra- entidades filantrópicas. gens a Rogério de Carvalho, um 
ção destacamos em Rogerinho e Daí, não foi difícil dar continui- maçom dentro e fora da loja.  
sua esposa Nina (Maria de Lurdes dade às confraternizações da Parabéns.
Seibert): tempo, dedicação, família maçônica, e comemorações 
compreensão, paciência, prudên- de datas importantes, como o “Dia 

Rogério de Carvalho é  reeleito 
Por Paulo Júnior Silva

Na primeira semana se Junho de 
2011, o site do GOB-ES, estará 
completando 04 anos de existência, 
e estará chegando ao número de 
aproximadamente 138.000 visitas.

Para que os IIr\ tenham 
conhcimento do que representa o 
site do GOB-ES, segue abaixo, 
informações estatísticas:
Visitas aos site em 04 anos: 
138000.
Média de visitas por mês: 2875
Média de visitas por dia: 95,83

Mais de 90 países visitaram o 
site nesses 04 anos.

 O número de 2.875 visitas por 
mês, também, representa 2.875 
atendimentos aos IIr\, já que além 
d e  a c o m p a n h a r e m  o s  
acontecimentos através das 
notícias, utilizam a “Secretaria On-
line”, a qual é altamente visitada!

Atualmente o GOB-ES, é 
Andrade, também foi fundamental a ata, é on-line, para aprovação dos c o n s i d e r a d o  o  m a i s  b e m  
para o sucesso do site, pois desde o Deputados Estaduais, visando informatizado dos Orientes 
início, ele apoiou e também maior agilidade no processo.Estaduais, no quesito Internet, pois 
participa do projeto, enviando O resultado do que representa nenhum outro site de GOB, tem os 
matérias para o site, além de outras hoje o site do GOB-ES, posso recursos e dinamismo que o 
idéias,  visando um melhor resumir em um record de visitação.  www.gob-es.org.br, apresenta.   
atendimento aos Irmãos. Restando a mim, apenas agradecer Isso para mim, é motivo de 

a todos os envolvidos (Grão-Além de sermos o Or\ orgulho, e demonstra que o 
Mestrado, equipe do Escritório do Estadual com o maior número de “trabalho em equipe”, foi bem 
GOB-ES e demais Irmãos das serviços on-line, também temos a desempenhado e gerou bons 
Lojas Maçônicas) no projeto e PAEL (www.pael-es.org.br), sendo resultados !!!
alimentação do mesmo, durante a mesma também considerada a S e m  d ú v i d a  a l g u m a ,  a  
esse período.PAEL, com o maior número de participação do GM Cecílio 

serviços on-line do Brasil, onde até 

Irmão Daladyer W. Borges Morandi Secretário Estadual de 
Comunicação e Informatica do GOB-ES

http://www.ligavitoria.com.br/2010/index.php

porto@ligavitoria.com.br

O Grão-Mestre Adjunto Heraldo Salla Lima, 
Rogério de Carvalho e José Américo Ramos
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Em visita à ARLS 14  de Julho do 
Oriente de Barra de São Francisco, o 
GME, Ir\ Cecilio Andrade de 
Oliveira, prestou homenagens ao 
Ven\Mestre Matheus Ferreira da 
Costa Oliveira e ao Ven\ Dep\ 
Honorário   Adão Simões, respectiva-
mente com as Medalhas "Perfeição 
Maçônica Estadual" e "Domingo José 
Martins".

O ponto alto da Sessão foi a  
emoção  que invadiu o Templo 
daquela Oficina, no momento que os  
IIr\ Carlos Simões e Alexandre 
Simões,  filhos do homenageado, lhe 
fizeram a entrega  da justa e merecida 
Comenda.

esmembradas em duas, as Rufino, e o médico ortopedista 
sessões de instalação e posse Ricardo Lourenço D'Ávila Ramos a 
dos novos Veneráveis e das da Estrela. As sessões contaram com D
diretorias das lojas Rufino as presenças de irmãos de 21 lojas e a 

Manoel de Oliveira, do Oriente de confraternização foi no Cerimonial 
Aracruz, e Estrela de Ibiraçu, do Deguste.
Oriente de Ibiraçu, foram realizadas Na Estrela de Ibiraçu ainda faltam 
em conjunto, no templo da primeira. serem definidos alguns nomes para os 
O ortodontista Diogo Piacentini demais cargos em loja.
Engel assumiu a presidência da 

Da esquerda para a direita, o presidente da Comissão de Instalação, 
Estêvão Oscar Mognatto, e os Veneráveis Ricardo Lourenço D'Ávila 
Ramos (Estrela de Ibiraçu) e Diogo P. Engel (Rufino Manoel de Oliveira).

Atendendo ao convite do Venerá-
vel, esteve em terras capixabas no dia 
11 de junho,  o Coordenador do Movi-
mento Nacional Monteiro Lobato, 
Ir\ José Ignácio da Conceição e 
comitiva, para participarem da inici-
ação realizada pela ARLS Monteiro 
Lobato nº 3740, Oriente de Vila 
Velha.

Na oportunidade iniciaram o 
empresário Fabrício Mendonça Foro 
, o Economista e Petroleiro Fábio 
Martins de Rezende e o também 
empresário Guilherme Tomich 
Parente.

A sessão presidida pelo Venerá-
vel Mestre José Cosmo de Almeida 
Parente, pai do iniciado Guilherme 

É a nova geração da Maçonaria legado maior aos descendentes sem contou com diversas autoridades e 
capixaba disposta a vencer os desafi- perder a beleza, o fundamento e a foi marcada de muita emoção.
os, cumprir seus objetivos e passar o tradição.

Por Danilo Salvadeo

Junho 2011 Geral

As cunhadas Marselle Santana, Débora Guimarães, Keylla Ruy e 
Darsone Tosato em noite de posse na Linhares Unido

O Irmão Adão Simões com os 
filhos Carlos e Alexandre Simões

http://www.cvcchevrolet.com.br/

http://www.viniltapetes.com.br/


