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Em sessão solene realizada na sexta-feira, dia 15 de junho, pela 1ª vez o Poder Legislativo Federal homenageou o 
aniversário de 190 anos do Grande Oriente do Brasil-GOB, com a presença de todos os Grão-Mestres Estaduais, 
das Presidentes Estaduais da Fraternidade Feminina, dos Deputados Federais e Irmãos. >03

Elizabeth Andrade, Ligia Castro da Silva e Leila 
Rocha Induzzi durante Encontro da FraFem >05

No dia 30 de junho em seu salão de 
festas, a Loja Maçônica Dr. Américo de 
Oliveira Oriente de Cariacica-ES, 
comemorou seu 45º aniversário com 
um delicioso churrasco regado a uma 
boa música. Membros da Loja, convi-
dados, Fraternas e sobrinhos lotaram o 
salão. >10

Bebida não é tão culpada no que diz respeito 
às crises de dor de cabeça como se pensava, 
segundo pesquisadores.

A Instrução

> 02
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português, fazendo com que, praticamente, os trabalhos influenciam negativamente muitos daqueles que buscam 
apresentados tivessem o mesmo teor, pouco trazendo de encontrar em nosso meio o que tanto pregamos em termos 
efetiva contribuição para o aprendizado desejado. de irmandade e que uns poucos primam em dar 

Em face da facilidade de obtenção de informações, é demonstrações contrárias.
preciso que os designados para apresentar seus trabalhos Neste contexto, atualmente, o principal veículo 
tenham bastante cuidado ao abordarem os temas, que desagregador é a utilização de sites na internet, onde 
deverão ser muito bem elaborados, tendo em vista que, determinados assuntos são tratados de maneira fútil, com 
hoje em dia, aqueles a que se destinam as instruções, de rigorosa falta de respeito, de forma ofensiva e debochada, A Instrução
igual modo, também fazem suas pesquisas em fontes agredindo pessoas e instituições, redundando em Nas Lojas maçônicas são apresentados diversos temas 
altamente credenciadas e, caso não lhes sejam oferecidos comportamentos reprováveis e inadmissíveis daqueles para instrução dos Aprendizes e Companheiros, repletos 
conteúdos que realmente contribuam para o poucos que se autodenominam de MAÇONS, mas que de ricos ensinamentos simbólicos, fruto de pesquisas 
aprimoramento desejado, o resultado é extremamente agem contrariamente.realizadas pelos Mestres adredemente designados pelo 
danoso e frustrante. Mais uma vez, valendo-me das sábias colocações do Venerável Mestre, que buscam subsídios em diversas 

Todo cuidado é pouco, sendo a desilusão, em termos pranteado Irmão Antônio Odeon Batista, a máxima da fontes de consulta, notadamente em vários sites que 
de aprendizado, uma das principais causas da trilogia maçônica é verdadeiramente aplicada quando:oferecem os mais variados estudos de cunho maçônico.
desmotivação e consequente evasão dos obreiros de A liberdade é exercida com responsabilidade,Antes, as fontes de consultas resumiam-se a obras 
nossas Lojas. Entretanto, não é esse o único fator que A igualdade é efetivada com respeito ao próximo e a estrangeiras que poucos tinham a oportunidade de ter 
contribui para a desistência de muitos maçons, mas fraternidade com amor.acesso, limitando-se a maioria dos Mestres a pesquisar as 
também o desrespeito, o mau exemplo e o comportamento Sob:. Ir:. Marcos José da Silvamatérias em reduzido número de publicações em 
reprovável de alguns Mestres, em Loja ou fora dela, que Grão-Mestre Geral

OPINIÕES
Mensagem do

Grão-Mestre Geral
Sob\ Ir\ Marcos José da Silva

R$ 100 mil. Ele “se propôs a ajudar nas atividades Ramos Henrique utilizou-se da maçonaria, como disse o 
administrativas da empresa, de disposto a negociar junto juiz no processo, “a fim de aumentar sua credibilidade”. 
à Receita Federal, INSS e Fundo de Garantia as dívidas Esse é um problema muito sério, o que merece detida 
pendentes, chegando até mesmo a demitir funcionários, reflexão, pois a credibilidade da nossa Ordem foi 
aduzindo que tal medida se destinava a contenção de conquistada ao longo dos anos, com muito afinco e 

Entre nós, sabemos o procedimento para se reconhecer gastos. O denunciado sempre solicitava valores empenho dos que vieram antes de nós; um estelionatário 
um maçom: palavras e toques, documento de referentes ao pagamento das despesas, sendo que, que se diz “maçom” filiado a uma Loja da qual se pode 
identificação e, se necessário for, podemos verificar se as acreditando que estava desenvolvendo as atividades associar pela internet é o caminho mais curto para que 
informações procedem. O problema é quando alguém se propostas, a vítima entregava-lhe cártulas de cheques, nossos templos e masmorras se despedacem.   
diz “maçom” para quem não é iniciado, apenas para gozar as quais eram preenchidas nominalmente ao Legalmente não podemos proibir ninguém de se dizer 
da presunção de idoneidade que gozamos na sociedade. E recorrente”, salientou o relator desembargador Pedro “maçom”, tampouco de que grupos de pessoas criem suas 
aí surge um problema enorme, porque os profanos Nemim, cujo voto foi acolhido por unanimidade. Para se próprias “Lojas”, ainda que não sejam reconhecidas em 
desconhecem as diferenças entre as potências, e muito ter uma ideia da extensão da fraude, certa vez aduziu o tratados. Todavia, é nosso dever demonstrar à sociedade 
menos que há potências não reconhecidas: para a grande estelionatário maçom que a Maçonaria doou para o que a nossa Loja faz parte de uma estrutura maior, 
maioria, maçom é tudo igual. Colégio 12 computadores, mais tarde se descobrindo que chamada “GOB”, e incentivar que as potências 

No início de junho o Tribunal de Justiça do Estado de foram na verdade adquiridos em parcelas, e que nenhuma reconhecidas adotem essa mesma postura. Afinal de 
São Paulo (TJ/SP) enfrentou essa situação num processo. fora paga. Nesse processo aconteceu o óbvio, e a sentença contas, existem maçons e maçons, e o mundo profano 
Aconteceu na bela Guaratinguetá: no Colégio Zerbine, condenatória proferida pelo Juízo Monocrático foi precisa saber disso.
Miltom Ramos Henrique, apresentando-se como mantida pelo TJ/SP, entendendo adequada a pena em “01 
presidente da “América Latina da Maçonaria”, e ano, 06 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 15 *Ir\Vladimir Polízio Júnior, da ARLS 
membro regular da “Grande Loja Maçônica do Egito”, dias-multa”, em regime semi-aberto, pela prática do Fraternidade Guanduense, do Oriente de Baixo 
ganhou a confiança dos administradores da Instituição, e crime previsto no art. 171 do Código Penal. Miltom Guandu/ES.
em pouco mais de 6 meses causou um prejuízo de mais de 

Direção Comercial:
Ir\ Henrique Gomes
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enxergar melhor? Para inibir o outro a deixar seu farol Como então queixarmos por estarmos sendo adminis-
alto? Para demonstrar poder? Nada, você pode é provocar trados por pessoas desonestas? Acreditamos em suas 
um acidente sobre você mesmo, cegando o motorista palavras ou talvez cedemos nossos votos em função de 
contrario. uma troca de favores pessoal, mas a verdade é que foram 

Furar fila é para espertos, vamos dar um jeitinho de colocados lá por nós! E se a facilidade e quantidade de 
O impressionante mundo da “mídia de noticias” gira passar o besta. dinheiro não fosse algo tão volumoso, a briga não seria tão 

simplesmente em torno da falta de respeito ao próximo. Vi aquele lugar primeiro, deixe-me sentar antes que grande, estamos vendo isto hoje.
Assassinatos, golpes, roubos, “politicalidades” e mais aquela velhinha consiga chegar lá. Então vamos lá, porque não transformar a administra-
uma série de pequenos delitos cometidos por pessoas tidas Oba!!! Recebi um troco errado, a meu favor, claro!!! ção pública em um paralelo maçônico? Mesmo que a 
como “grandes”, como alguns de nossos jogadores de Vendi aquele carro todo remendado para aquele idiota, principio, como se fosse uma revolução, temos força para 
futebol, por exemplo. pelo preço de tabela! isto. Não é utilizar de maçons já instalados neste poder, 

Esquece-se dos feitos grandiosos de “pequenos” seres Depois que eu assinar a escritura da casa e receber o mas sim a colocação de maçons novos com o comprometi-
que vivem em um anonimato e não tiveram a chance de meu, tchau! Eles nunca vão saber como foi construída. mento pessoal e verdadeiro com a maçonaria, inclusive 
participar de um Big Brother, para mostrar seu talento em Se eu não combinei o preço então pago quanto quiser, em distribuição salarial.
prol da humanidade. azar o dele! A conduta de um maçon deve ser retilínea, compro-

Mas se somos achacados em situações sociais, deve- Ele não voltou para reclamar, então deve ter dado um missada com a ordem e com objetivos nacionais.
mos olhar para o lado e ver que fazemos o mesmo. Come- jeito sem me aborrecer. Será que conseguiríamos dar novo rumo a este país, 
temos delitos a toda hora, pois nos esquecemos do respei- .E ai por diante, cada um de nós vai lembrar-se de algu- trazendo o hino nacional para fora dos campos de futebol e 
to. Aquele que todos queremos, mas nem todos dão! ma situação desrespeitosa, sempre em função de alguma deixar o patriotismo aflorar no peito dos comuns?

Problemas, todos nós temos, mas nem sempre aconte- “esperteza”. Será que D.Pedro I deixou seu legado de guerreiro, 
cem com as pessoas ao mesmo tempo, vamos ouvir o Neste país não existe punição para espertos? para esta nação que já não é mais independente?
outro! O que ele pega é dele? Ou teremos que voltar à Princesa Isabel?

Porque se usar farol alto e do tipo proibido? Para se 

Irmão Reynaldo Caplun



01 de julho de 2012 03

m sessão solene realizada na sexta-feira, dia 15 de Em seu discurso, o Deputado e Irmão Nelson 
junho, pela 1ª vez o Poder Legislativo Federal Marquezelli (PTB-SP), ressaltou que a maçonaria 
homenageou o aniversário de 190 anos do Grande apresenta mais de três séculos de história, e que sempre E

Oriente do Brasil-GOB, com a presença de todos os Grão- esteve engajada nos principais acontecimentos políticos e 
Mestres Estaduais, das Presidentes Estaduais da culturais do Brasil, o Irmão Marquezelli, autor do 
Fraternidade Feminima, dos Deputados Federais e requerimento para a realização da homenagem, falou que 
Irmãos. a maçonaria prima pelo bem-estar da espécie humana, da 

pátria e da família, e que "O Brasil deve muito à 
maçonaria".

O Presidente da Câmara, Deputado Marco Maia não 
esteve presente, mas deixou uma mensagem que o 
Deputado Marquezelli leu para os presentes. E em suas 
palavras prestou homenagem ao GOB, observando que a 
entidade tem prestado relevantes serviços ao País. “Vocês 
são merecedores de nosso apreço e reconhecimento”, A maçonaria teve ainda um papel fundamental na luta 
disse. contra a escravidão no Brasil. Entre as leis que contaram 

Durante a solenidade, foi transmitido um vídeo com a participação de maçons estão a que proibia o tráfico 
Institucional do GOB, que conta a história da criação do negreiro, de autoria do maçom Eusébio de Queiroz; a do 
Grande Oriente do Brasil, onde José Bonifácio de Ventre livre, de autoria do Grão-Mestre Visconde do Rio 
Andrada, que teve um papel decisivo no processo de Branco e a Lei Áurea, que teve a influência do maçom José 
Independência do Brasil, tornando-se o primeiro Grão- do Patrocínio.
Mestre do Grande Oriente do Brasil. Fonte: Jornal da Câmara

Geral

Sob\Irmão Marcos José da Silva

No último dia 13, a Loja Maçônica Monteiro Guardiã da Democracia Ir. Robson e seu seu primeiro 
Lobato, nº 3740, Oriente de Vila Velha realizou sessão vigilante e outros dedicados irmãos, Ir\ Celis Pasolini 
magna de reassunção do Venerável Mestre Marcos - Secretário de Ritualística e Silas Andrade - Secretário 
José Damascena. de Finanças, bem como demais ilustres membros 

Estiveram presentes diversas autoridades daquela Casa que tanto colaboram com os trabalhos 
maçônicas e representantes de outras Lojas como o empreendidos pela Venerança.
Grão Mestre Américo Pereira da Rocha; Cecílio A Diretoria ficou composta por: 1º Vigilante: José 
Andrade; o Secretário de Entidades Paramaçônicas Cosmo Parente; 2º Vigilante: Ivan Duarte Batista; 
Jorge Soares; Ven. da Alferes Tiradentes Ir. José Luiz Secretário: Clorivaldo Freitas Belém; Orador: Luciano 
Torquato com sua comitiva; Ir\ e Deputado Estadual Moreira; Chanceler: Jorge Sávio; Tesoureiro: 
Romero Zumach;  Irmãos da Loja Acácia Vilavelhense Raymundo Ely Foro.
José Antunes da Rocha, José Roberto Induzzi, Antonio Após a sessão foram saudados pelas Cunhadas da 
Adelino;  Ven. da Loja Alcebíades D'Avila e Jayme Fraternidade Feminina Aliança Solidária e agraciados 
Bulhões ; Ir. da Loja com jantar festivo.  Ir. EDSON LODI JUNIOR
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mais ilustre maçom dos últimos tempos. Consumou sua 
alta representatividade do Grande Oriente do Brasil, 
com a construção de um palácio, durante dois mandatos, 
sede que passou, após sua morte ocorrida em agosto de 
2008, a ter a denominação de “Palácio Jair Assis 
Ribeiro”.

Como Grão Mestre do Grande Oriente do Estado de Hoje é composto por mais de 3.500 Lojas e mais de 
Goiás, reeleito em chapa única, para mandato que se 100 mil obreiros ativos, reconhecido por centenas de 
estende ao mês de junho de 2015, vivi momento obediências regulares do mundo. O Grande Oriente do 
histórico em Brasília, entre os dias 14 e 17 de junho. Brasil é a mais antiga potência brasileira, que é uma 
Comemorou-se 190 anos de fundação do Grande associação de Lojas Maçônicas, também chamada de 
Oriente do Brasil, criado em 17 de junho de 1822, por obediência maçônica, sendo a maior da América Latina.
três Lojas Maçônicas do Rio de Janeiro, Comércio e Dos vários momentos importantes acontecidos nas 
Artes n° 01, da qual sou honrado em fazer parte como comemorações dos 190 anos, ressalto a feliz e sábia 
membro honorário, União e Tranquilidade n° 02 e iniciativa do Grão Mestre Geral Marcos José da Silva, 
Esperança de Niterói n° 03. pela ideia concretizada em homenagear os maçons com 

A sessão dos 190 anos reviveu os acontecimentos maior tempo de atividade em cada estado brasileiro. Foi 
históricos daquela data. Foi presidida por Abramo um momento emocionante, com energia muito forte e 
Antônio Scarlato, Ricardo Fernandes dos Santos e Ivan aplausos intensos a cada um chamado pelo cerimonial 
Salles Ferreira, atuais veneráveis das Lojas que se para receber a medalha dos 190 anos e seu diploma 
reuniram naquela época, criando a instituição com histórico.
jurisdição nacional incumbida de levar a cabo o Goiás teve destaque nacional por ter no quadro geral transferindo-se para Goiânia na década de 50, atuando processo de emancipação política do país, denominada do Grande Oriente do Brasil, o maçom de mais longa nos Hospitais São José e Santa Maria. Deste último, foi Grande Oriente do Brasil e que teve como primeiros atividade. Walter Pereira de Castro, iniciado em 1° de sócio transferindo sua cota para o sobrinho, médico mandatários José Bonifácio de Andrade e Silva e fevereiro de 1939, na Loja Estrella Rioverdense. Após Aristóteles de Castro Barros, que junto com esposa e Joaquim Gonçalves Ledo. 1966, filiado na Loja Liberdade e União, a mais antiga filhos continuam a atividade.Através de cidadãos de definido espírito público, de Goiânia, desde 1934, hoje, dirigida pelo Venerável É tio de Samir de Castro Hatem, goiano de Rio situados em importantes atividades, sobretudo como Manoel da Costa Lima. Verde, radicado em Roraima, onde foi Grão Mestre formadores de opinião nas classes liberais, jornalismo, Walter Pereira de Castro, nasceu em 13 janeiro de Estadual,  por dois mandatos.forças armadas, especialmente, o exército, o Grande 1921, em Alto Araguaia, Mato Grosso, mas foi Na impossibilidade de estar presente no dia 16 de Oriente do Brasil teve participação marcante em registrado em Rio Verde. Casou-se em 1947 com Maria junho em Brasília, o Grão Mestre Geral Marcos José da diversas campanhas sociais e cívicas. Independência do Ferreira de Castro, com quem vive até hoje. Dessa união Silva, se deslocará para Goiânia em sessão da Loja Brasil, extinção da escravatura negra, movimento nasceram Walma, Vânia, Valter e Vilma, 11 netos e 3 Liberdade e União, no dia 3 de julho. Fará a entrega republicano, continuando como ponta de lança da binetos. Seu pai Olinto Pereira de Castro, foi um dos 12 solene da peça “Maçom Número 1 do Brasil”, escultura Maçonaria Brasileira em diversas questões nacionais, fundadores e o primeiro Venerável da Loja Estrella em mármore, produzida pelo artista e maçom Gilson como anistia para presos políticos durante períodos de Rioverdense, também em 1947 fundou a Loja Barros de Carvalho, da cidade de Campinas, São Paulo, exceção, luta pela redemocratização do país e luta pela Verdadeira Luz, da Grande Loja Maçônica em Rio intitulada “O Eterno Aprendiz”. Escultura que anistia geral recente em nossa história. Verde. simboliza a luta permanente de um ser humano que deve Hoje, tem bandeiras definidas com forte presença no Walter Pereira de Castro por orientação e sugestão entender que é apenas um eterno aprendiz, na prática combate ao uso de drogas, a corrupção, intenso do seu progenitor iniciou sua caminhada maçônica constante do desbastar da pedra bruta em seu coração.movimento pelo projeto Ficha Limpa, defesa da ainda muito jovem, com 18 anos. Sintetizo na beleza da música de Gonzaguinha, Amazônia, envolvimento com a reforma política. Cuida Seu pai foi coroinha do padre Mariano, figura “Eterno Aprendiz”, o significado do termo, nesta do fortalecimento familiar através das Fraternidades histórica e muito conhecida em Rio Verde. Trabalhou estrofe: “Viver! E não ter a vergonha se ser feliz, cantar e Femininas, Ação Paramaçônica Juvenil, Ordem como sapateiro, cresceu na profissão e tornou-se cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.”DeMolay e Filhas de Jó, com presenças das mulheres e industrial do ramo naquela cidade, sendo coluna A você Walter Pereira de Castro, a homenagem da jovens. representativa da família Castro. É primo em 4° grau do maçonaria goiana e brasileira. Você é realmente um Funcionou de 1822 a 1960 no centro histórico do Rio maçom, historiador e pesquisador Filadelfo Borges de eterno aprendiz.de Janeiro, Palácio do Lavradio, instalando-se em Lima. *Barbosa Nunes e Grão-Mestre da Maçonaria Grande 
Brasília em 1978, quando Grão Mestre Geral, o goiano Oriente do Estado de Goiás – barbosanunes@terra.com.brEm 1946, formou-se na Faculdade de Medicina da 
Osiris Teixeira. Outro goiano teve destaque na Praia Vermelha, Rio de Janeiro. Exerceu sua profissão 
maçonaria brasileira. Jair Assis Ribeiro, considerado o em Rio Verde, no Hospital Santa Terezinha, 

*Eminente Ir\ Barbosa Nunes

Geral

TAPETES PERSONALIZADOS 3M
São usados em 
empresas, residências, 
prédios e diversos 
outros locais, Podem 
ser personalizados com 
a sua logomarca

LINHA EXTRA-RESISTENTE
Seus filamentos mais 
espessos e seu costado 
mais resistente, 
proporcionam maior 
durabilidade.

LINHA REALCE

Sua combinação 
especial de fibras, além 
de remover a sujeira, 
proporciona uma 
excelente retenção de 
umidade.

LINHA ACQUA
Indicado para locais com 
baixo tráfego de 
pessoas, onde a água e a 
sujeira causa problemas.

LINHA ÁREAS ÚMIDAS
Tapete usado como 
proteção antiderrapante 
em áreas úmidas, além 
de proporcionar uma 
superfície agradável.

LINHA ANTIFADIGA CONFORT
Reduzem os sintomas 
dos desconfortos 
provenientes de estresse 
ou fadiga corporal.

TELEVENDAS: Vitória (27) 3338-6688  |  Rio (21) 2471-7647 |  Bahia (73) 3291-7805
www.viniltapetes.com.br
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A Presidente Leila Rocha Induzzi e a Vice relatório pelas presidentes estaduais. 
Presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do A Presidente Leila Rocha Induzzi  apresentou 
Sul do Espírito Santo, Elizabeth Andrade Mofati um relatório das atividades das Fraternidades 
de Oliveira, estiveram em Brasília-DF onde Femininas do Espírito Santo em  Data Show  
participaram da assegurando muitos elogios para o nosso Estado.

 e do VIII No dia 15 de junho de 2012 as Fraternas 
Encontro Nacional das Presidentes Estaduais no participaram de um momento histórico, a Sessão 
período de 14 a 16 de junho. Solene em Homenagem aos 190 anos do Grande 

O evento foi presidido pela Presidente Oriente do Brasil, realizada no Plenário Ulysses 
Nacional Lígia Castro da Silva, e conduzido pela Guimarães da Câmara dos Deputados, em Brasília 
vice-presidente Flora Rios Mendes. Este Encontro DF. Na opinião de nossa Presidente, a participação 
é de grande importância para as Fraternidades em eventos como estes evidenciam o 
Femininas, pois proporciona às participantes reconhecimento dos maçons da importância da 
conhecer o trabalho que cada Estado vem mulher na Fraternidade Feminina para o 
desenvolvendo durante a apresentação de um fortalecimento da Família Maçônica.

solenidade de abertura da 
Suprema Congregação da Federação

Cecílio Andrade de Oliveira, Elisabeth Andrade, Hélio 
Sodré, Leila Induzzi e o GME Américo Pereira da Rocha nos 
salões da capital federal.

Geral

Certificado pela Abnt na NBR 15.635:2008 em Alimento Seguro

E-mail: restaurantemaisopcao@yahoo.com.br

Dia 30/06/2012 (sábado) as 15h ao vale do Rio de Oliveira, Soberano Grande Secretário de Cultura e 
Janeiro,  no Supremos Conselho do Brasil do Grau Comunicação Braga, com a presença dos irmãos do 
33 para o Rito Escocês Antigo e Aceito (São Vale de São Paulo, Soberano Ir\ e Sapientíssimo 
Cristovão ); colaram o Grau 33º no REAA, perto de Cláudio Roque Buono Ferreira, Soberano  Grande 
400 novos irmãos 33º, com a presença dos Membros Secretário de Relações Exteriores adj. e GM-GOSP 
do Sacro Colégio do Supremo Conselho do Brasil do Mário Sergio Nunes da Costa, SOBERANO Ir.'. e 
Grau 33 para o Rito Escocês Antigo e Aceito, Delegado Litúrgico de SP Emílio Sanchez Dimitroff, 
Soberano Grande Comendador Enyr de Jesus da Grande Inspetor da Ordem Fernando Colacioppo, 
Costa e Silva, Soberano Lugar-Tenente Comendador alem de perto de 700 irmãos Grau 33º.
Cid Ney Filardi Ramos, Soberano Grande Chanceler O Ir.'. Klaus Fins (33º) disse "A Cerimônia foi 
Antonio Carlos Barbosa Ramos, Soberano Grande muito emocionante e reveladora, dando um Gran 
Secretário de Finanças Stenelio Rodrigues de finale ao REAA; e espero continuar a estudar 
Freitas, Soberano Grande Secretário deADM maçonaria, aqui dei o primeiro passo de uma longa 
Antonio Carlos Premoli, Soberano Grande jornada." depois ele agradeceu a todos que ajudaram 
Secretário de Relações Interiores Josué Morais de a ele a chegar ao Grau 33º.

Fonte: Irmão Fernando   Colacioppo - Rede Colemeia

Representando o Grão Mestre Geral Marcos José da Sapientíssimos Irmãos Otton Honorato e Barsanulfo 
Silva por ato oficial,o Grão Mestre Barbosa Nunes, Pereira, vários Deputados Federais, Estaduais, 
presidiu o momento da condecoração do Irmão Rômulo Veneráveis Mestres, Secretário de Comunicação e 
Rocha, pelos mais de 50 anos ininterruptos dedicados à Informática, Abel Tolentino de Oliveira Junior, que fez o 
Ordem, com a Comenda da Ordem do Mérito de D. Pedro registro fotográfico.
I, em sessão presidida pelo Venerável Mestre Nicola Usaram da palavra enaltecendo a história do Irmão 
Limongi, da Loja “Ordem e Progresso” n° 1196, na quarta Rômulo Rocha, um símbolo da maçonaria goiana, o 
feira, dia 27 de junho, no Templo Nobre do GOEG. Orador, José Geraldo, Conselheiro Federal Joneval 

O Irmão Rômulo Rocha foi prestigiado por um grande Gomes de Carvalho, presidente da Assembleia, Lázaro 
número de Irmãos, cunhadas, sobrinhos, familiares, Naves, Sereníssimo Grão Mestre Ruy Rocha, ex-
convidados e também pelo representando do governador Venerável da Oficina, Luiz Nelson e o Deputado Federal 
Marconi Perillo, Secretário Estadual do Governo, Irmão Carlos Augusto Jorge e por fim, o Venerável Nicola 
Igor Montenegro Celestino Otto, também pelo presidente Limongi e o Grão Mestre Barbosa Nunes.
da Assembleia Estadual Lázaro Naves, Conselheiro Foram momentos de intensa emoção, com o Irmão 
Federal Joneval Gomes de Carvalho, Grão Mestre Ruy Rômulo Rocha sendo aplaudido de pé e chegando a 
Rocha de Macedo, da Grande Loja, Grão Mestre convulsivas lágrimas.
Honorário do GOEG, João Mendonça e pelos Fonte:Irmão Abel Tolentino Jr - GOEG
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Bebida não é tão culpada no que A pesquisa foi tão bem recebida 
diz respeito às crises de dor de que, 24 horas após a apresentação no 

congresso, foi reproduzida por 549 cabeça como se pensava, 
sites médicos dos EUA. segundo pesquisadores.

Krymchantowski está ampliando o O vinho sempre foi considerado 
estudo - vai comparar o efeito do como um deflagrador de enxaqueca. 
Cabernet Sauvignon francês com o Estudo inédito mostra que a bebida 
produzido na América do Sul. "Ao que não é tão culpada no que diz respeito 
parece, o francês tem mais tanino." às crises de dor de cabeça como se 

Para o Krymchantowski, as pensava. 
pessoas que sofrem de enxaqueca não A pesquisa, coordenada pelo 
devem abandonar o vinho. "O impor-neurologista brasileiro Abouch 
tante é não combinar fatores que Krymchantowski e apresentada no 
trazem a crise, como beber de estôma-54.º Congresso Americano de 
go vazio, após um dia de estresse", diz. Cefaleia, há duas semanas, mostra que 

apenas 33% das pessoas que tomam 
vinho frequentemente têm deflagrada 
a crise. E algumas variedades da 
bebida têm potencial maior de 
provocar os sintomas do que outras. 

E s p e c i a l i s t a  e m  c e f a l e i a ,  
Krymchantowski selecionou 40 
pacientes que estavam em tratamento 
para enxaqueca, que apreciavam 
vinho e relatavam crises após a 
ingestão da bebida. Cada um deles foi 
convidado a tomar meia garrafa de A empresária Thaís Freitas, de 27 
vinho das variedades Malbec, Tannat, anos, preferiu testar a variedade que 
Cabernet Sauvignon e Merlot, todos menos provocava crises - escolheu o 
da América do Sul, e com intervalo Cabernet Sauvignon. "Fico bem, não 
mínimo de 4 dias entre eles - 33,4% tenho nada. Mas, se tomar o Malbec 
relataram ter tido enxaqueca em todas fico com muita dor de cabeça. É crise 
as ocasiões; 54% sentiram-se mal em na certa", conta a empresária, que teve 
duas ocasiões; e 87% tiveram dor ao a primeira enxaqueca aos 3 anos e hoje 
menos uma vez. está em tratamento. "Além da dor, eu 

Ao comparar o efeito gatilho entre tenho outros sintomas, como formiga-
os pacientes que sentiram-se mal ao mento de um lado do corpo e perturba-
menos duas vezes depois de beber o ção visual. Tomo um medicamento 
vinho, o Tannat e o Malbec foram as manipulado antes de dormir e faço 
variedades que desencadearam a exercício aeróbico para controlar as 
enxaqueca com maior frequência, crises." 
51,7% e 48,2% respectivamente. A enxaqueca é uma doença que 
Cabernet Sauvignon e Merlot causa- afeta neurotransmissores e atinge 15% 
ram dor em menos de 30% das vezes da população do País, de acordo com 
em que foram ingeridos. estimativa da Sociedade Brasileira de 

Krymchantowski explica que Cefaleia. O cérebro fica mais sensível 
Tannat e Malbec são variedades que a estímulos, o que desencadeia crises 
têm mais tanino, radicais flavonoides de dor, que pode vir acompanhada de 
responsáveis pela cor escura do vinho. outros sintomas, como acontece com 
"É esse composto que faz o vinho ser Thaís. A doença não deve ser confun-
saudável para o coração, mas também dida com a dor de cabeça ocasional e 
provoca uma mobilização súbita da deve ser diagnosticada e tratada por 
serotonina que desencadeia a enxa- especialista.

Fonte: Clarissa Thomé / Rio - O Estado de S.Pauloqueca", diz o neurologista. 

Por Carolina Pimentel de novembro, a parcela deverá ser de R$ 
 Agência Brasil

107, 93 até o anúncio do reajuste do Brasília – As mensalidades dos planos de 
próximo ano.saúde de aproximadamente 8 milhões de 
Desde 2001, ANS calcula o percentual de brasileiros poderão ser reajustadas em até 
reajuste levando em conta a média dos 7,93%. A Agência Nacional de Saúde 
índices de reajuste dos planos coletivos - Suplementar (ANS) fixou hoje (28) o 
com mais de 30 clientes. A agência limite de reajuste deste ano para os planos 
reguladora não estipula percentual para os individual e familiar, contratados a partir 
planos coletivos e empresariais por de janeiro de 1999 ou adaptados à 
considerar que as empresas, fundações e legislação anterior, que representam 17% 
associações têm condições de negociar do setor.
diretamente com as operadoras, o que não A operadora deve aplicar o aumento aos 
acontece com quem contrata um plano contratos com aniversário a partir de maio 
individual ou familiar.de 2012 até abril de 2013. A cobrança de 
Segundo a ANS, o percentual autorizado retroativo está autorizada caso o 
para 2012 “está condizente com a variação percentual de reajuste seja aplicado até 
de preços dos serviços de saúde medida quatro meses após a data de aniversário do 
pelo Índice de Preços ao Consumidor contrato. Por exemplo, um contrato no 
Amplo (IPCA)”.qual o usuário do plano paga R$ 100, e em 
O consumidor pode obter informação maio, junho e julho os boletos estão sem 
sobre o reajuste pelo Disque-ANS (0800 reajuste, os boletos de agosto a outubro 
701 9656) ou na página da ANS na internet terão mensalidades de R$ 115,86, a soma 
(www.ans.gov.br).do reajuste mais o valor retroativo. A partir 

Um estudo brasileiro mostrou que utilizar remédios orais e, desde a 
a cirurgia bariátrica pode auxiliar o cirurgia, os sintomas não retornaram. 
combate à diabete do tipo 2 em Nos demais pacientes, mais de 11% 
pessoas com obesidade moderada. O registraram melhora no controle de 
trabalho, publicado na revista açúcar no sangue.
Diabetes Care, da Associação Todos passaram por uma cirurgia 
Americana de Diabete, avaliou 66 conhecida como bypass gástrico, o 
pac i en t e s  po r  s e i s  anos ,  o  mais popular tipo de cirurgia 
acompanhamento mais longo até bariátrica no mundo. "Utilizamos a 
agora. técnica mais difundida e bem 

O Conselho Federal de Medicina estabelecida", explica Ricardo 
já considera a cirurgia bariátrica uma Cohen, coordenador do estudo e 
alternativa válida no tratamento de presidente da Sociedade Brasileira de 
pessoas com diabete aliada a Cirurgia Bariátrica e Metabólica.
obesidade grave ou mórbida (ou seja, Cohen afirma que a cirurgia deve 
com índice de massa corporal se r  cog i tada  quando  ou t ras  
superior a 35 kg/m²). alternativas clínicas já foram 

O trabalho recém-publicado descartadas por se revelarem 
avaliou pacientes com obesidade ineficazes. "O paciente que não reage 
moderada (índice de massa corporal a outros tipos de tratamento pode 
entre 30 e 35 kg/m²) que recebiam receber a indicação da cirurgia", 
tratamento no Hospital Oswaldo aponta o médico. "Mas antes é 
Cruz, em São Paulo. Cerca de 88% preciso tentar mudanças nos hábitos e 
dos participantes tiveram remissão medicamentos.
do diabete - os médicos não  As informações são do jornal 
costumam falar em cura. O Estado de S.Paulo.

Depois de um período que variou 
de 3 a 26 semanas, eles deixaram de 
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Pílulas Maçônicas
Ir\Alferio Di Giaimo Neto

Nº 20 - Pedreiro Livre (Free Mason)

das Catedrais, os Maçons eram divididos em duas utilizado no termo “Freemason”. Três deles serão dados 
categorias: os maçons “rústicos”, quebradores de a seguir:
pedras, que extraiam os blocos e davam uma preparação ® “Free” pode indicar a pessoa que era imune a 
preliminar aos mesmos, e os “especialistas” cujo leis e regras restritivas, particularmente com a 
trabalho era o de “acabamento” das referidas pedras, liberdade de ir e vir para diversos lugares, 
dando corte, formato e acabamento conforme o conforme a necessidade do seu trabalho.
requerido na etapa final da construção. ® Muitos Maçons de hoje acham que o termo foi 

Qual seria a origem desse nome? Quando, onde e por Esses últimos eram os mais qualificados do grupo de aplicado originalmente, àquele fisicamente 
que foi dado? Maçons. Podemos dizer que eram verdadeiros artistas livre, que não era servo, muito menos um 

Algumas supostas respostas, dadas a seguir, foram na arte de acabamento em pedras. Estes maçons é que escravo.
baseadas no conteúdo do livro do Ir\Bernard Jones - foram chamados de “Freemasons”. Aparentemente esse ® O “Freemason” seria talvez aquele que 
“The Freemason’s Guide and Compendium”. nome foi usado nos primórdios dos Operativos. trabalhava na pedra livre (free stone) que é um 

Na verdade, muitas explicações são dadas sobre esse Bernard Jones esclarece que a palavra “free” tinha tipo de pedra calcárea, fácil de manusear, não 
assunto. O que se sabe é que nos tempos das construções muitos significados e é difícil precisar qual deles foi muito dura.

Nº  21 - Landmarks erigido. Melhor do que a idéia de uma elevada são necessariamente Landmarks. Observando isso, 
quantidade de “marcas”, fixadas, das quais condutas muitas listas feitas por diversos autores Maçônicos, 
devam ser tomadas e seguidas. como exemplo Albert Gallatin Mackey, seriam Isto é um assunto sobre o qual se pode escrever 

O termo “landmarks” é encontrado em todos os reduzidas nos seus itens.páginas e mais páginas. Isso só para definir o que é um 
Graus Simbólicos, nos quais sempre é mencionado a Sobre isso deve ser lido a Obra do nosso querido Ir\ “Landmark”.
necessidade imperativa de obedecê-los. José Castellani - “Consultório Maçônico” - onde é feito Mais uma vez vou recorrer ao “Compendium” do 

Mesmo a Grande Loja Unida da Inglaterra, enquanto um “pente fino” sobre os 25 itens do Mackey, e de ilustríssimo Ir.'. Bernard Jones.
possuir o poder de ditar certas leis e regulamentos, deve outros, e fica claro que, pelas definições obtidas, nem Landmarks podem ser definidos como “aquelas 
estar sempre atenta para que os Antigos Landmarks tudo que está lá é Landmarck.coisas que, sem a aceitação pela Maçonaria, a mesma 
sejam preservados. É uma pena que pessoas capazes como nosso Ir\ deixa de ser a Maçonaria”.

Definições específicas podem ser dadas: Castellani, tenha que primeiro morrer para depois ser Nos antigos tempos, citados na Bíblia, terras planas 
® Princípios que tem existido desde tempos reconhecido. A inveja e o egoísmo não tem limites (nem sem marcações evidentes, marcas (landmarks) de 

imemoriais, em leis escritas ou não, os quais são landmarks).contornos e limites eram de grande importância, e 
identificados como a essência e forma da Ordem; Finalizando, um escritor americano disse que grandes esforços eram feitos devido a necessidade de 
os quais a grande maioria dos membros “Landmarck é algo que, sem o qual, a Maçonaria não respeitá-los. O Deuteronômio XXVII, 17 menciona:
concorda, que não podem ser mudados e os quais pode existir, e determina os limites até onde a Grande “...maldito aquele que remover as marcas 
cada Maçom é compelido manter intactos, sob as Loja Unida da Inglaterra pode ir. Alguma coisa na (landmarks) de seu vizinho”
mais solenes e invioláveis penalidades. Maçonaria que a GLUI tem o direito de mudar, NÃO é 

® Um limite fixado para checar qualquer inovação. um Landmark."Provérbios XXII, 28 temos:
® Uma parte fundamental da Maçonaria que não O teste é: poderia a Maçonaria permanecer “Não remover as antigas marcas (landmarks) que 

pode ser mudada sem destruir a identidade da essencialmente a mesma se algum particular princípio foram fixadas por seus pais.”
Maçonaria. for removido?Portanto, é dessa idéia bíblica de algo que não deve 

Usos e costumes já aceitos por longo tempo, NÃO ser removido, que o antigo conceito Maçônico foi 
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Nº 22 - Companheiro e Companonnage
 na Maçonaria

à Igreja Católica e isso não era permitido. em função direta das atividades da Ordem dos 
Por sua vez, o COMPANONNAGE, era uma Templários... e existente até hoje, embora sem as 

Associação de Trabalhadores de uma mesma profissão mesmas finalidades da organização original, como 
que tinha, também, uma assistência mútua e era ocorre, também, com a Maçonaria. O Companonnage 

É sabido que, até o ano de 1738, quando houve a requisitada pelos Cavaleiros Templários, para foi criado porque os Templários necessitavam, em suas 
revisão da Constituição de Anderson feita em 1723, construção e/ou reconstrução de suas fortalezas ( quem distantes comendadorias do Oriente, de trabalhadores 
havia somente dois graus na Maçonaria: o Entered tiver oportunidade visite a fortaleza de Tomar em cristãos; assim organizaram-nos de acordo com sua 
Apprentice (vide Pílula Maçônica nº 8) que é o nosso Portugal) e seus membros também eram chamados de própria doutrina, dando-lhes um regulamento 
APRENDIZ e o Fellow Craft que é o nosso “companheiros”. chamado Dever. E esses trabalhadores construíram 
COMPANHEIRO. E como escreveu nosso pranteado Mestre Ir.'. formidáveis cidadelas no Oriente Médio e, lá, 

O grau de Master, que é o nosso MESTRE, apareceu Castellani, no livro “Cartilha do Companheiro”: adquiriram os métodos de trabalho herdados da 
somente após 1738, como mencionado, inclusive com o Antiquidade, os quais lhes permitiram construir, no 
aparecimento da Simbologia, Alegorias, Lendas, etc, “...não se deve, todavia, confundir o Grau de Ocidente, as obras de arte, os edifícios públicos e os 
que na fase Operativa da Maçonaria não existiam, Companheiro Maçom, com o Companonnage – templos góticos, que tanto tem maravilhado, 
mesmo porque nessa fase, a Maçonaria era muito ligada associação de companheiros – surgido na Idade Média, esteticamente, a Humanidade”

Entre de peito nessa campanha
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Entre as montanhas sagradas do Pico da Bandeira
e a Pousada do Bezerra, Deus une a natureza e o 

homem, com o Rosto de Cristo estampado na montanha

DO BEZERRA

- Chalés com  frigobar e TV;
- Piscinas naturais, cachoeiras;
- Saunas, salão de jogos;
- Restaurante, Scot Bar;
- Passeios no Pico da Bandeira;
- Passeios no entorno do Parque;
- Passeios de Jeep 
www.pousadadobezerra.com.br
gerencia@pousadadobezerra.com.br

Fone: (32) 3747-2628
Fax: (32) 3747-2538

VENHA CONHECER O PICO DA BANDEIRA

A NATUREZA MAIS PERTO DE VOCÊ

A pousada mais próxima do Parque Nacional do Caparaó, a apenas 500 metros de sua portaria, é a Pousada 
do Bezerra. Localizada no município de Alto Caparaó, a 1.100 metros de altitude, e com um clima agradavel, 
tipo o europeu. Com um total de 32 Unidades Habitacionais, a Pousada tem capacidade para receber 109 
pessoas, mantendo a sua qualidade no serviço.

Irineu Evangelista de Souza, também conhecido crescer, foi o responsável pela primeira ferrovia 
como o Barão de Mauá, nasceu no dia 28 de dezembro brasileira, pelo primeiro estaleiro e pela primeira 
de 1813 em Arroio Grande, filho de Mariana e João companhia de gás da América do Sul, que era 
Evangelista de Souza. responsável pela iluminação pública da Cidade do Rio 

Aos cinco anos perde seu pai, de 24 anos, que de Janeiro e lançou o primeiro cabo submarino entre o 
morreu assassinado por ladrões de gado. Mariana, tendo Brasil e a Inglaterra para a transmissão telegráfica.
que se desdobrar no triplo papel de dona de casa, mãe e Levantou também a bandeira dos abolicionistas, 
fazendeira, acabou cedendo a pressão da família e pois acreditava que um homem livre, com boa 
casou-se novamente com João Jesus e Silva que não remuneração e horário de trabalho definido (como era 
admitia filhos de outro homem em sua casa. na empresa de Carruthers) produz mais que o escravo 

Resolveu casar sua filha, Guilhermina, a irmã de infeliz e sem perspectiva. Prova disso foi a alforria de 
Irineu de apenas 12 anos, e entrega o pequeno rapaz aos todos os escravos quando comprou sua primeira 
cuidados de seu irmão que era comandante de um navio. industria, uma fundição em Ponta de Areia, Niterói, 

Com a promessa de uma melhor educação, leva o contratando-os de forma digna com salários, horário e 
menino para o Rio de janeiro, capital do reinado. liberdade.

Irineu chega ao Rio de Janeiro após ter viajado um Um homem com tanto poder assim, um poder maior 
pouco mais de um mês e é entregue a um comerciante que o do próprio Imperador, não era visto com bons 
local pelo seu tio para que o mesmo aprenda a profissão olhos pela corte conservadora e escravocrata da época e 
de caixeiro. opensamento escravocrata da época, onde 50% da pelos ingleses que viam o crescimento brasileiro como 

Sozinho na capital, Irineu aprende os meandros da população era escrava na capital do reino, ou seja, cada empecilho para
profissão, trabalhando de domingo a domingo, sem homem deveria ter seu escravo pois a inteligência vinha descarregar sua produção fabril nos países da 
horário fixo. Viu o comércio onde trabalhava ser primeiro e depois o trabalho braçal. América do Sul.
vendida duas vezes. A primeira vez para um traficante Passava noites a fio dentro de seu escritório lendo a Foi travada uma verdadeira batalha onde a boataria e 
de escravos chamado Pereira de Almeida com quem respeito de novas tecnologias que surgiam no velho a traição foram as principais munições disparadas 
aprendeu todos os meandros do comércio e onde mundo sobre metalurgia, náutica, mecânica entre contra Irineu para que este devolvesse o Banco do Brasil 
conquistou o posto de gerente. A segunda vez para o outros. Enquanto nosso Imperador D. Pedro II se ao Reino, iniciando sua queda. A notícia de que o Banco 
escocês, Sr. Carruthers, com quem aprendeu sobre interessava na ciência pela ciência, Irineu via a ciência do Brasil não dispunha de dinheiro suficiente para pagar 
câmbio, finanças e administração, nos moldes ingleses. como meio até o progresso do país e geração de os seus correntistas iniciou uma corrida onde todos estes 

Carruthers, escocês, dono de várias empresas na riquezas, algo considerado pecaminoso para os padrões iniciaram os saques de suas economias dos cofres deste 
Inglaterra e no Brasil, seria como um pai para Irineu. da época. Irineu provou que o pensamento de seus banco. Sem ter como recuar, e com parte dos créditos 
Homem fechado, mal visto pela própria comunidade, contemporâneos estava errado. emprestados e aplicados em melhorias pela cidade, 
viu em Irineu um filho que não tinha e observando o Mesmo sendo protegido de Carruthers, Irineu nunca Irineu não tinha outra escolha em vender mais da 
afinco com que Irineu se dedicava a aprender cada possuiu tratamento privilegiado, pelo contrário, galgou metade do banco que ajudou a reerguer para os 
detalhe de sua profissão decidiu “adotá-lo” como seu posições na empresa de Carruthers pelo seu próprio escravocratas. Honrou algumas dívidas vendendo 
protegido. esforço e mérito e em troca Carruthers mostrou os algumas de suas empresas.

Esse relacionamento elevou Irineu a outro patamar segredos do pensamento mercantilista inglês. Morreu no dia 21 de outubro de 1889, aos 75 anos, 
onde aprendera os meandros do mercado financeiro, Via em seus filhos o motivo para todas as suas com a consciência tranquila de ter cumprido a sua 
industrialização, direitos trabalhista e tudo o que o conquistas e disse isso em uma de suas cartas missão como brasileiro, como pai de família e como 
velho mundo tinha de melhor e também aprendeu a endereçadas a Carruthers, que voltou a viver na Escócia. Maçom, tendo sempre como divisa a Ordem e o 
língua inglesa que foi extremamente útil na sua Ao obter sua independência financeira foi Progresso, mesmo sem ter visto a República que já batia 
transformação no homem mais rico do Império, mais convidado pelo próprio Carruthers a ser iniciado na à porta.
rico que o próprio Império. Maçonaria e Carruthers, como inglês que era, iniciou Muitos detalhes foram deixados de lado por isso 

Leu Princípios da Economia Política de Adan Irineu numa Loja Azul, com preceitos ingleses, ou seja, faço um convite a todos, seja ele Maçom ou não, 
Smith3 em inglês, ao invés de ler a versão traduzida e respeitando o absolutismo, ao contrário da Loja procurar estudar e entender este homem que tanto fez 
completamente modificada por José da Silva Lisboa (o Vermelha, que serviam aos preceitos revolucionários pelo nosso país, mais do que reis, rainhas, imperadores, 
Visconde de Cayrú). O interessante é que na obra franceses contra o absolutismo e a favor da república. príncipes, condes, duques, viscondes e outros.
original Smith cita a riqueza pelo trabalho, e apenas pelo Com o que aprendeu nos negócios de seu protetor, Viva Irineu Evangelista de Souza! Viva o Barão de 
trabalho enquanto que nosso valoroso Visconde de Irineu recuperou o Banco do Brasil da falência e abriu Mauá!
Cayrú cita o trinômio inteligência, indústria e trabalho agências fora do país (América do Sul e Inglaterra) e deu 
nesta ordem e essa ordem mostra muito bem crédito aqueles que poderiam produzir e fazer o país 
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Nos estados de esgotamento
 (causados, por exemplo, por extresse),

fadigas, sensação de fraqueza, diminuição da 

A Maçonaria ao longo de sua história foi perseguida Revolução das Astúrias (1934) com tropas da Legião e, O primeiro decreto de Franco contra a Maçonaria 
por aquilo que mais combate: "a intolerância". Líderes no ano seguinte, foi nomeado chefe do Estado-Maior data de 15 de setembro de 1936 e foi baixado em Santa 
mal-intencionados, aproveitando-se do baixo nível Central. Em 1936, o governo da Frente Popular o enviou Cruz de Tenerife quando ele era o então comandante-
cultural da população e de suas crendices declararam para as ilhas Canárias. Nas eleições desse ano na em-chefe das Ilhas Canárias. Nele constavam ordens de 
guerra à nossa Sublime Ordem. Espanha, os partidos de esquerda que formavam a confisco de bens maçônicos, multas e prisões por crime 

O antimaçonismo pode ser dividido em duas Frente Popular saíram vitoriosos. Mas Franco, junto a de rebelião a todas as pessoas que supostamente fossem 
opositores de direita formaram uma frente golpista, associadas à Maçonaria Espanhola. Em 1938, Franco 
dividindo o país e dando início à Guerra Civil determina a destruição de todas as inscrições e Símbolos 
Espanhola. Com apoio da Itália Fascista e da Alemanha Maçônicos em solo espanhol. 
Nazista, Franco une todos os partidos de direita e Em 1 de março de 1940, promulga sua lei mais 
finalmente em janeiro de 1938 converte-se em chefe de contundente, onde determina como ilegal a Maçonaria, 
Estado e de governo e posteriormente a Generalíssimo. o Comunismo e todas as organizações ditas como 

clandestinas, declarando-as como desagregadoras da 
A Cruzada Franquista Contra A Maçonaria religião, da pátria, das instituições fundamentais e 

contra a harmonia social, determinando pena que 
Francisco Franco nutria um grande ódio pela variava entre 12 e 30 anos de prisão. Segundo a nova lei, 

Maçonaria, pois temia que a Ordem ameaçasse seu os Maçons pertencentes ao Grau 18 a 33 ou que tivessem 
poder após o término da guerra civil espanhola. O país desempenhado outro cargo ou comissão que se incorre 
encontrava-se destruído e fragilizado, e Franco temia em confiança especial da seita ou ordem à pessoa que 
uma expansão da influência maçônica na reconstrução recebeu seriam considerados criminosos com 
política do país e na ameaça a seu poder. Muitas foram as circunstâncias agravantes. 

vertentes: o antimaçonismo religioso e o antimaçonismo ações de Franco contra a Maçonaria. Em 1935, o Uma das teorias sobre a origem da obsessão do 
político; isso não significa que uma não tenha se apoiado Congresso Espanhol aprovou por 82 votos contra 26, ditador contra a Maçonaria afirma que ele teria sido 
na outra em suas atividades detratoriais. Neste texto moção para que fossem afastados das Lojas Maçônicas rejeitado como membro da organização; tal rejeição 
procuro comentar sobre um dos mais famosos todos os chefes e oficiais do Exército nelas inscritos. Em teria despertado seu ódio pela Ordem. 
personagens do antimaçonismo político da história: o 15 de setembro de 1936, Franco inicia uma dura O Franquismo foi uma das mais ferrenhas ditaduras 
polêmico General Francisco Franco Bahamonde, repressão contra a Maçonaria na Espanha. É formado da Europa. Mesmo isolado pelos países aliados no pós-
conhecido popularmente como General Franco. um tribunal contra a Maçonaria, O comunismo e demais guerra, Franco conseguiu consolidar seu poder no país, 

Francisco Franco nasceu na cidade galega de Ferrol sociedades ditas como clandestinas. 80.000 expedientes governando a Espanha até junho de 1973. Em 1975, 
em 4 de dezembro de 1892, estudou na Academia de contra Maçons são emitidos, sendo que na Espanha não após sua morte, o príncipe Juan Carlos subia ao trono e a 
Infantaria de Toledo e entre 1912 e 1917 destacou-se nas haveria na época mais de 15.000 Maçons. A Falange Espanha foi reconduzida à democracia. Dava-se fim a 
campanhas militares do norte africano, em especial no Espanhola, partido político de Franco, ocupa o Templo um dos mais repressivos e autoritários regimes políticos 
Marrocos espanhol. Aos 34 anos, foi promovido a Maçônico de Tenerife, e organiza visitas à Câmara de da Europa, mas que jamais foi capaz de concluir seus 
general de brigada. Em 1923, Franco casa-se com Reflexão, mediante pagamento de 0,50 pesetas. objetivos antimaçônicos. 
Carmem Pólo, filha de uma das mais importantes Segundo o livro "Franco Contra Los Masones", de Talvez se Francisco Franco conhecesse um pouco 
famílias da burguesia das Astúrias, ganhando com isso Xavi Casinos e Josep Brunet, Franco incumbiu uma mais sobre a História Universal saberia que muitos 
prestígio e fortalecendo-se politicamente. Entre 1928 e mulher conhecida por "Anita de S" em se infiltrar e foram os déspotas que tiveram iniciativas 
1931, dirigiu a Academia Militar de Zaragoza. espionar as ações dos Maçons espanhóis, que se antimaçônicas, utilizando-se de todos os artifícios 

Com a criação da República Espanhola, em 1931, foi encontravam exilados em Portugal. "Anita de S" contra nossa Sublime Ordem, mas que, no entanto, 
afastado de cargos de responsabilidade. Mas, em 1933, a conseguia ter acesso às informações e repassá-las a nenhum foi capaz de calar a luta da Maçonaria pela 
eleição de um governo de direita o recolocou em altos Franco por ser esposa de um dos líderes da Maçonaria fraternidade, solidariedade, tolerância e no auto 
cargos do exército. Foi o mentor da brutal repressão à espanhola. desenvolvimento do ser humano. 

Irmão Jefferson de Alexandre Pessoa - Or\ de Palmas - TO

General Francisco Franco
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No dia 30 de junho em 
seu salão de festas, a Loja 
Maçônica Dr. Américo de 
O l i v e i r a  O r \ d e  
Cariacica-ES,  comemo-
rou seu 45º aniversário 
com um delicioso churras-
co regado a uma boa 
música. Membros da Loja, 
convidados, Fraternas e 
sobrinhos lotaram o salão.

A P r e s i d e n t e  d a  
Fraternidade Feminina 
Cruzeiro do Sul, Leila 
Rocha Induzzi  e a todos aqueles que ao longo dos tempos vem 
Diretora Social e Cultural, Rosiene colaborando para o seu desenvolvimento. As 
Damascena, juntamente com Marcos fraternas da Loja prepararam um bolo magnífi-
Damascena Venerável da Loja Maçônica co com o símbolo da Loja e no auge da festa, o 
Monteiro Lobato também estiveram presentes. Venerável Mestre, Guiomarino Intra, convidou 

O Venerável Mestre, Guiomarino Intra, as autoridades presentes para apagarem as 
conduziu as homenagens resgatando a história velas.
da Loja Maçônica Dr. Américo de Oliveira  Parabéns Loja Maçônica Dr. Américo de 
enaltecendo as ações de seus fundadores e de Oliveira!!

lsfcastro@gmail.com

No dia 23 de Junho de 2012, na ARLS União, 
Vigilância e Perseverança - GOB-ES, tivemos o prazer 
de presenciar uma iniciação emocionante dos candidatos 
Tadeu Gustavo Costa Rosseti e Nilson Américo de 
Araújo.

A loja trabalhou neste projeto com 100% de presença 
dos irmãos membros e com 46 irmãos visitantes de 28 
lojas diferentes!

Realmente foi uma demonstração do grande carinho 
e estima que esta loja desperta nos irmãos de outras 
oficinas.

Bem, por motivos óbvios não posso revelar com 
detalhes o ponto alto que aconteceu durante a cerimônia, 
mas posso garantir que, o agora irmão Tadeu viveu a 
maior emoção da sua vida quando, num determinado 
momento, abriu os olhos e deu de cara com seu Pai e 
Irmão Antônio Carlos Rossetti, que estava presente de 
surpresa, na iniciação do querido filho.

Todos nós que presenciamos, nos emocionamos com 
a cena grandiosa, ainda mais que o candidato passou todo 
o período pré-iniciação até o momento crucial citado, 
triste pois seu pai, que mora em São Paulo, lhe garantira 
que não poderia estar presente de jeito nenhum por 
motivo de trabalho. 

Momentos maravilhosos que a Maçonaria nos 
proporciona! A diretoria da loja capitaneada pelo Irmão 
Venerável Ivomar Barbosa está de parabéns

Texto e Fotos: Ir\ Ivan Fernandes

Informativo Maçônico, Politico e Cultural

www.omalhete.blogspot.com

A Loja Maçônica Monteiro Lobato nº 3740, Oriente 
de Vila Velha e a Fraternidade Feminina Aliança 
Solidária-FFAS realizaram sessão e prepararam 
comemoração reunindo as famílias num típico Arraiá 
Junino.

Em reunião a FFAS realizou eleição para a sua 
Diretoria Executiva - 2012/2013, ficando assim 
composta: Presidente - Rosiene Vieira Damascena; Vice 
Presidente - Ilma Lougon Pasolini; Diretora Secretária - 
Ludmila Tomich Parente; Diretora de Finanças - Maria 
de Fátima Batista e Diretora Social e Cultural - Elyne 
Mayrink Andrade que juntamente ao Presidente daquela 
Loja Marcos José Damascena, cumprirão mais um 
mandato. Antes da eleição, Rosiene apresentou o Relatório de 

A Presidente fez uma retrospetiva desde a criação da Atividades levado a Brasília pela Presidente Estadual 
FFAS e seu registro junto ao GOB, 30/06/2010, Leila Rocha Induzzi, quando da realização do Encontro 
salientando que as conquistas representam um trabalho Nacional.
de equipe entre as fraternas e contam com o incentivo Rosiene lembrou ainda que os sobrinhos, demais 
dos veneráveis e demais membros daquela Loja. familiares e amigos são queridos e reconhecidos pelo 
Agradeceu a participação daqueles que contribuem para apoio que dão às ações daquela Fraternidade. 
que as metas sejam alcançadas, com base no Estatuto e As fraternas foram homenageadas pela Presidente e 
suas diretrizes, enaltecendo a participação do o segundo aniversário da FFAS foi comemorado com 
Movimento Nacional Monteiro Lobato. comidas típicas e brincadeiras.


