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O Oriente de Barra de São Francisco,  no norte do Estado do Espirito Santo, teve a honra de recepcionar os principais mandatários da 
Maçonaria Brasileira, a fim de comemorar o 57º Aniversário de fundação da ARLS 14 de Julho nº 1448, sua mais  antiga e importante 
Loja Maçônica. >03

Grão-Mestre Geral entrega 
Troféu Maçom nº 01 do Brasil

O Ir.’. Walter Pereira de Castro, iniciado em 2 de feve-
reiro de 1939, recebeu o Troféu Maçom n° 1 do Brasil, a 
medalha dos 190 anos do GOB e a Moção de Gratidão.
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Dia 06/07/2012 o Projeto O 
Semeador completou 1 ano de 
trabalhos realizados. O Projeto 
é resultado da união de cunha-
das e irmãos de Lojas do Ori-
ente de Serra-ES, que juntos 
realizam a “Qualificação Pro-
fissional” de Jovens com idade 
de 14 a 21 anos de comunida-
des carentes da região.
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Aides Bertoldo da Silva
é reeleito Grão-Mestre da GLMEES

Saúde
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O que é dislipidemias
(ou hiperlipideminas) 

Por Dr. Juliano D. Gama
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O Primeiro Malhete

doutrina maçônica. evitado a prevalência do indesejado espírito de 
Para alguns, o exercício do mandato de Venerável “EUQUIPE”, que às vezes se manifesta em alguns 

pode parecer algo fácil e meramente administrativo, Veneráveis que se julgam os donos da Loja, exigindo e 
mas, efetivamente, reveste-se de uma considerável impondo sua vontade, esquecendo-se de que o desejo 
complexidade, tanto em termos de conhecimentos da coletividade deve suplantar a vontade da individua-
maçônicos propriamente ditos, como pelo trato com lidade.
situações que envolvam assuntos de ordem adminis- É sempre bom lembrar que projetos e objetivos de 
trativa interna, relações humanas, interação com ordem coletiva envolvendo todos, tornam-se fruto da 

Novos Veneráveis Mestres foram instalados e 
outras Lojas e os mais diversos desafios. deliberação democrática dos obreiros, cujos resulta-

empossados, assumindo o Primeiro Malhete das Lojas 
A serenidade na condução das matérias afetas à dos rendem bons frutos à Loja e, curiosa e costumeira-

que os elegeram em maio próximo passado, depositan-
Loja é imprescindível, a tolerância é indispensável, a mente, observa-se que a desarmonia existe em Loja 

do neles a confiança da realização de profícuos 
dedicação deverá ser plena e despida de qualquer outro sem projeto ou sem objetivo.

trabalhos e plena dedicação para o fortalecimento e 
sentimento que não seja o de fraternidade e o espírito A todos que assumiram o cargo de Venerável 

projeção de suas respectivas Lojas.
de liderança deve prevalecer em qualquer que seja a Mestre desejo que a gestão seja coroada de pleno 

É preciso muita determinação e perseverança para 
situação, ficando sempre evidenciada a autêntica sucesso e que a paz, a harmonia e a concórdia estejam 

o fiel cumprimento do compromisso declarado sem o 
liderança sob a égide dos elevados princípios maçôni- sempre presentes em suas atividades e aproveitando o 

que, dificilmente, alcançarão o êxito tão esperado e 
cos. ensejo, envio-lhes meu especial TFA.

almejado pelos Irmãos que anseiam por uma gestão 
Saber liderar é ter em mente o espírito de EQUIPE, 

profícua, com reais benefícios pessoais para o aprimo-
tudo fazendo para contar com o máximo de colabora- Marcos José da Silva

ramento individual e consequente projeção da Loja, 
dores em determinado projeto; deve ser sempre Grão-Mestre Geral

por possuir maçons capacitados e divulgadores da 
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de ESTAR à frente de homens plenos de cair nas redes da vaidade e então usam do mal 
qualificações e livres dos domínios meramente costume de querer, via proselitismo, mostrar 
impostos por cargos eletivos dentro das erudição ou saber nem sempre condizente ou 
instituições. sequer coerente sobre o que discorre. Nessas 

Esses uns provavelmente nunca lideraram circunstâncias nosso personagem permite 
sequer grêmios periféricos de diversões juvenis, àqueles que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir 

 O primeiro nos legou uma frase lapidar que quanto mais oficinas de trabalhos intelectuais e uma áurea chance para exercitar tolerância, 
nos faz pensar muito se somos e/ou estamos no formação de homens ávidos por serem livres e altruísmo, generosidade até para com seu, Quem 
lugar certo: " ... jamais entraria numa sociedade disciplinados para zelar por bons costumes, hoje sabe, futuro pelo simples motivo que se hoje 
que tivesse a coragem de aceitar-me como tão em declínio. Ao se doarem ao ônus de tal pedra sois vidraça amanhã, quem sabe, sereis... 
membro". tarefa, por si só já mereceriam eles um teor maior Quanto aos delfins, recorro a uma citação feita 

Ironicamente o genial comediante dá-nos uma de respeito e reconhecimento, mesmo que por por um deles quando da deixada de um certo 
bela e jocosa lição à cerca de incômodas peças razões puramente da natureza humana hajam cargo dos altos graus: 
de arquitetura muito bem elaboradas e falhado ou deixado aquém da expectativa o fardo "Livra-me dos meus amigos; dos meus 
suficientemente bem construídas para, como que lhes foi outorgado democraticamente, como inimigos cuido eu...". 
setas lançadas ao vazio, ferir e achincalhar aos exige o regulamento. Há por certo alguns (...) que 

* O Irmão Deo Mário Siqueira é Mestre Instalado e membro da que tomaram um dia para si a responsabilidade por deslumbramento ou despreparo deixam-se ARLS Caridade e Esperança, Or\ de Jacaraipe - Serra-ES

*Por Ir\ Deo Mário Siqueira

Federal de 1988. cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimô-
De fato, no art. 37 da Carta Magna está posto que a nio ou à renda do agente público”, ou de “perceber 

Administração Pública deve estrita observância “aos vantagem econômica para intermediar a liberação ou 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, aplicação de verba pública de qualquer natureza”, ou 
publicidade e eficiência”, mas foi apenas com o advento ainda “permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou 

Parece ironia, mas foi o ex-presidente Fernando da lei, em 1992, que a violação a qualquer desses locação de bem ou serviço por preço superior ao de 
Collor, deposto por improbidade no primeiro impeach- preceitos passou a significar efetiva possibilidade de mercado”.
ment da história da República e atual senador por sanção, estabelecendo que “constitui ato de improbida- As punições por improbidade não afastam eventuais 
Alagoas, quem sancionou, em 02/06/1992, a Lei nº. de administrativa que atenta contra os princípios da sanções penais, civis e administrativas, e em sua 
8.429, que “dispõe sobre as sanções aplicáveis aos administração pública qualquer ação ou omissão que maioria importam na perda da função pública, no 
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no viole os deveres de honestidade, imparcialidade, ressarcimento do prejuízo causado aos cofres públicos, 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na legalidade, e lealdade às instituições”. Mas não é só. A no pagamento de multa e na suspensão dos direitos 
administração pública direta, indireta ou fundacional”. Lei inaugurou uma nova fase na afirmação de um políticos por até 10 anos. A lei é importante, mas não 
Carinhosamente chamada de “Lei da Improbidade Estado Democrático de Direito ao estabelecer punições sejamos hipócritas: a corrupção ainda está aí, à nossa 
Administrativa”, foi marcante por estabelecer que não para o enriquecimento ilícito e prejuízo aos cofres frente, por todos os lados. Mas pior seria se ela não 
apenas as condutas que causem dano ao erário ou públicos, exemplificando condutas consideradas de existisse.
enriquecimento ilícito são passíveis de sanção como improbidade administrativa, como a de “adquirir, para 

* Ir\Vladimir Polízio Jr é defensor público, membro da também as que afrontem aos princípios da si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, 
ARLS Fraternidade Guanduense -  Or\ de Baixo Guandú-ESAdministração Pública elencados na Constituição emprego ou função pública, bens de qualquer natureza 

*Ir\Vladimir Polízio Júnior



Texto: Ir\ J R Valadares - Fotos: Ir  Cecílio \

Com muito júbilo o Venerável da Costa, uma das fortes colunas da 
Mestre  Hiram Sabino Coimbra, ARLS 14 de Julho,  receber das mãos 
Diretoria e Obreiros da ARLS 14 de do Soberano Grão Mestre, a maior 
Julho, realizaram Sessão Magna honraria de nossa Ordem, Comenda D. 
Comemorativa dos (57)cinquenta e Pedro I.
sete anos da fundação daquela Oficina  Registra-se também a brilhante 
do Oriente de Barra de São Francisco- explanação com resumo histórico 
ES. desde a fundação da ARLS 14 de Julho, 

Abrilhantando ainda mais as come- muito bem proferido pelo Ven Dep Ir\ 
morações, estiveram presentes as José Cipriano da Fonseca (foto abaixo). 
maiores autoridades do Grande Oriente Ambos os momentos marcados com 
do Brasil e do GOB-ES: Soberano Grão muita emoção na sessão.
Mestre Geral Ir\ Marcos José da Silva; Concluído os trabalhos em Loja, 
Sapientíssimo  Presidente Assembleia 
Federal Legislativa Ir\Arnaldo Soter 
Braga; Sapientíssimo Presidente do 
Supremo Tribunal Federal Maçônico 
Ir\ Dorival Lourenço da Cunha, 
Eminente Grão Mestre Estadual - 
GOB-ES Ir\ Américo Pereira da 
Rocha, Eminente Presidente da 
Poderosa Assembléia Estadual 

do GOB-ES, vários Deputados visitantes.Legislativa - GOB-ES, Ir\José Renato 
Federais e Estaduais, Conselheiros Na oportunidade foram outorgados Valadares, Venerável Juiz Presidente 
Estaduais, Veneráveis Mestres, Títulos de Membros Honorários aos do Tribunal de Justiça Maçônico - 
Mestres Instalados e Ilustres Irmãos Representantes dos Poderes do Grande seguiram-se as atividades comemorati-GOB-ES Ir\ José Olívio Grillo.
Visitantes de várias Oficinas de Oriente do Brasil e ao Grão Mestre do vas com grandioso jantar festivo, este De igual significação presente 
Orientes distintos, estas em número GOB-ES. na Sede Social do Banestes, congre-estavam Grão Mestre Estadual 
aproximado de 30(trinta) Lojas num  Neste mesmo sentido coube ao gando a Família Maçônica e a Adjunto, Grande Procurador Estadual 
total aproximado de 100 Irmãos Sociedade Geral francisquense.agora Sapientíssimo Ir\ Arlindo Pinto 

Geral 0315 de julho 2012
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“O saber a gente aprende com os mestres e com 
os livros. A sabedoria se aprende é com a vida e 
com os humildes.”

“O que vale na vida não é o ponto de partida, e 
sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim 
terás o que colher.”

Produzo este artigo motivado pela bela página “Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito 
recebida por e-mail enviado por Manuela Andrade ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da 
e seu pai, fraterno irmão maçom Olavo Junqueira luta, recomeçar na derrota. Aprendi que mais vale 
de Andrade, juiz de Direito do Juizado Especial lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar, 
Cível e Criminal da Comarca de Goiatuba, membro do que duvidar.”
da Loja “João Guerra de Oliveira” e integrante do Terei prazer em encaminhar a você que me 
Conselho Estadual do Grande Oriente do Estado distingue com sua qualificada leitura, se assim 

enviá-las aos editores.de Goiás. solicitado, esta espiritualizada criação, inspirada 
Carlos Drummond de Andrade expressa sua A apresentação em slides feita por J. Meireles, em Maleki e Cora Coralina, para que uma parada 

admiração por Cora Coralina neste bilhete: “Minha mostra quadros do pintor iraniano Iman Maleki e de meditação seja feita em sua vida. Neste mundo 
querida amiga Cora Coralina: seu “Vintém de poemas de Cora Coralina, tendo ao fundo a musi- de violência, imoralidade, corrupção, tristeza, 
Cobre” é, para mim, moeda de ouro e de um ouro calidade do alemão, também maçom, Johann famílias desajustadas, jovens nas drogas e outros 
que não sofre as oscilações do mercado. É poesia Sebastian Bach. problemas é preciso parar um pouco para uma 
das mais diretas e comunicativas que já tenho lido e A produção cultural se inicia com o texto: “Vamos reflexão e um reencontro consigo mesmo, também 
amado. Que riqueza de experiência humana, que admirar a beleza e perfeição dos detalhes de um o convidando com humildade para orar comigo e 
sensibilidade especial e que lirismo identificado inspirado pintor, verdadeiras fotografias digitaliza- nos alimentarmos na “Oração do Milho”, de Cora 
com as fontes da vida! Aninha hoje não nos perten-das no nosso tempo e refletir sobre a beleza e Coralina.
ce. É patrimônio de nós todos que nascemos no sabedoria inspirada da semi alfabetizada Cora ”Sou a planta humilde dos quintais pequenos e 
Brasil e amamos a poesia.”Coralina, na musicalidade de um gênio da música – das lavouras pobres. Meu grão, perdido por acaso, 

A casa onde Cora Coralina viveu a maior parte Bach.” nasce e cresce na terra descuidada. Ponho folhas e 
de sua vida foi transformada em museu na Cidade Iman Maleki é considerado por muitos o melhor haste e se me ajudares Senhor, mesmo planta de 
de Goiás.pintor de arte realista do mundo. Os especialistas acaso, solitária, dou espigas e devolvo em muitos 

Iman em árabe, é aquele que está adiante, é o afirmam que suas obras competem com câmeras grãos, o grão perdido inicial, salvo por milagre, que 
que guia. Maleki e Cora Coralina, em suas obras, digitais de altas resoluções. Nasceu em Teerã, a terra fecundou. Sou a planta primária da lavoura. 
estão à frente do tempo. Pinturas que desfilam, capital do Irã, em 1976, graduando-se em desenho Não me pertence a hierarquia tradicional do trigo. E 
pela produção que recebi, divinamente embeleza-gráfico pela Universidade de Artes de Teerã, já de mim, não se faz o pão alvo, universal. O Justo 
das pelos seguintes textos de Cora.distinguido com prêmios no Concurso Internacional não me consagrou Pão da Vida, nem lugar me foi 

“Eu sou aquela mulher que fez a escalada da de Art Renewal. Aos 15 anos aprendeu técnicas dado nos altares. Sou apenas o alimento forte e 
montanha da vida removendo pedras e plantando com Morteza Katouzian, considerado o maior substancial dos que trabalham a terra, onde não 
flores.”pintor realista do Irã. vinga o trigo nobre. Sou de origem obscura e de 

“Vive dentro de mim a mulher roceira. Enxerto de Impressiona pelo realismo, serenidade e perfei- ascendência pobre. Alimento de rústicos e animais 
terra. Trabalhadeira. Analfabeta. De pé no chão. ção. Parecem fotografias, mas são pinturas. São do jugo. Fui o angú pesado e constante do escravo 
Bem parideira. Bem criadeira. Seus 12 filhos, seus obras de arte que permitem observar cada detalhe na exaustão do eito. Sou a broa grosseira e modes-
20 netos.”colorido da cena. Assim é a arte deste iraniano, ta do pequeno sitiante. Sou a farinha econômica do 

“Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito quadros expostos na Série Arte/Reflexão, ao lado proletário. Sou a polenta do imigrante e a miga dos 
ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da de mensagens reflexivas de nossa inesquecível que começam a vida em terra estranha. Sou 
luta, recomeçar na derrota.”Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, imortali- apenas a fartura generosa e despreocupada dos 

“Nasci em tempos rudes. Aceitei contradições, zada como “Cora Coralina”, considerada uma das paióis. Sou o cocho abastecido donde rumina o 
lutas e pedras como lições de vida e delas me sirvo. principais escritoras brasileiras e que teve seu gado. Sou o canto festivo dos galos na glória do dia 
Aprendi a viver.”primeiro livro publicado, “Poemas dos Becos de que amanhece. Sou o cacarejo alegre das poedei-

Quando completou 95 anos afirmou: “Venho do Goiás e Estórias Mais”, quando já tinha 75 anos de ras à volta dos seus ninhos. Sou a pobreza vegetal, 
século passado e trago comigo todas as idades do idade. agradecida a Vós, Senhor, que me fizeste necessá-
mundo.”Nasceu na cidade de Goiás, em 20 de agosto de ria e humilde. SOU O MILHO.”

*Barbosa Nunes, advogado, ex-radialista, delegado de “Que eu possa dignificar minha condição de 1889 e faleceu em 10 abril de 1985, em Goiânia. Foi 
polícia aposentado, professor e Grão Mestre da Maçonaria mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de doceira para sustentar os 4 filhos. Aos 70 anos, 
Grande Oriente do Estado de Goiás – barbosanu-

segurança dos valores que vão desmoronando.”aprendeu datilografia para preparar suas poesias e nes@terra.com.br.

Opinião

*Eminente Ir\ Barbosa Nunes

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

Cora Coralina 
&

 Iman Maleki
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das pela presidente cunhada Eleusa Lopes de Faria Lima, estando m sessão com cerca de 200 pessoas, o Venerável Mestre 
também a vice presidente da Fraternidade Feminina Estadual, Manoel da Costa Lima, da Loja Liberdade e União, no 
Janine Gouveia.Edia 03 de julho de 2012, teve a honra de conduzir uma 

O Soberano Irmão Marcos José da Silva convidou o Eminente solenidade, tendo ao seu lado direito o Grão-Mestre Geral, Sobe-
Irmão Barbosa Nunes para auxiliá-lo nas entregas da peça “Ma-rano Irmão Marcos José da Silva e o presidente da Assembléia 
çom n° 1 do Brasil” e do título de "Estrela da Distinção Maçôni-Estadual, Eminente Irmão Lázaro Naves e ao seu lado esquerdo o 
ca" que a Loja Liberdade e União passou a ter, após ter completa-Grão-Mestre Estadual, Eminente Irmão Barbosa Nunes e o presi-
do 75 anos de fundação no dia 23 de junho.dente do Supremo Tribunal Federal Maçônico do GOB, Sapien-

A saudação oficial aos homenageados foi feita pelo Orador da tíssimo Irmão Dorival Lourenço da Cunha, quando o membro da 
Loja, Irmão Naylor Santos de Oliveira. Na sequência, o Venerá-Oficina, Walter Pereira de Castro, iniciado em 2 de fevereiro de 
vel Mestre Manoel da Costa Lima, muito emocionado, agradeceu 1939, recebeu o Troféu Maçom n° 1 do Brasil, esculpido em már-
aos presentes dizendo que as suas palavras foram as palavras do more, a medalha dos 190 anos do GOB e a Moção de Gratidão.
Irmão Luís Carlos de Castro Coelho.Foram momentos emocionantes para todos os presentes. 

Comenda Claudio das Neves, os Irmãos Viriato Guimarães, Gil- A presidente da Fraternidade Feminina Eleusa Faria Lima, Walter Pereira de Castro esteve acompanhado de sua esposa 
berto Hamu, Naylor Santos de Oliveira, Agnaldo Denizart Soa- juntamente com as demais componentes, foi perfeita, extraordi-Maria Pereira de Castro e do seu irmão, iniciado em 1942, New-
res, Luis Carlos de Castro Coelho, Walter Pereira de Castro e o nariamente acolhedora e teve grande criatividade ao oferecer aos ton Pereira de Castro e do sobrinho Samir Hatem, residente em 
Grão Mestre Barbosa Nunes em nome do Grande Oriente do presentes um jantar diferente, a base de arroz, espetinhos de fran-Brasília e que exerceu o Grão-Mestrado do Grande Oriente de 
Estado de Goiás. go e carne bovina, torresmo, pamonha, milho assado, caldos Roraima, por dois mandatos.

A Fraternidade Feminina da Loja esteve presente com um diversos, mané pelado, pé-de-moleque e outros característicos de Na oportunidade, também foram homenageados com meda-
grande número de cunhadas devidamente uniformizadas, lidera- um ambiente junino.lhas de Grande Benemérito, Cruz da Perfeição Maçônica e 

Geral

Por Ir\Abel Tolentino Jr

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.

Aconteceu no dia 07 de 
julho, na sede do Grande 
Oriente de São Paulo, o 
encontro da Fraternidade 
Feminina do Estado de São 
P a u l o .  A P r e s i d e n t e  
Executiva da Fraternidade 
Feminina, Rosa Simei 
Bruno celebrou a abertura, 
o n d e  c o n t o u  c o m  a  
participação da Vice-
Presidente Executiva da 
Fraternidade Feminima, 
Zoraide Mendes Artave; da 
Presidente do Conselho, 
Siomara Regina Dragoni da 
Costa, da Vice-Presidente 
do Conselho, Virgínia Elisa 

novo modelo de gestão, através da criação do Pereira de Oliveira Montagnana, da Diretora 
Conselho Institucional e Estratégico da de Comunicação do Conselho, Elisabete dos 
FraFem do Estado de São Paulo. Foram Anjos Morgado e da Secretária do Conselho, 
apresentados os seguintes assuntos: Material Roselli Maliocco.
sobre a nova estrutura da FraFem e o papel do O evento contou com a presença do Grão-
Conselho Estratégico; As presidentes das Mestre do GOSP, Eminente Irmão Mário 
Frafem e suas atividades; Fraternidade Sergio; do Secretário Estadual das Entidades 
Feminina e Fraternas: Quem Somos?; Paramaçônicas, Irmão José Montagnana e 
Lançamento da Campanha Estadual de com a participação de presidentes, vice-
Inverno; Palestra de Integração e Valorização presidentes e representantes.
da Família, baseado nas oito metas do milênio O encontro promoveu a integração das 
da ONU e o Vídeo Mulheres Maravilhosas.Fraternidades Femininas com a exposição do 

Em uma Sessão memorá-
vel da Soberana Grande 
Assembléia Deliberativa da 
Grande Loja Maçônica do 
Estado do Espírito Santo, 
onde foi dada uma demons-
tração de civilidade e demo-
cracia, o Sereníssimo Grão-
Mestre Aides Bertoldo da 
Silva (foto) foi reeleito com 
64,60% dos votos, contra 
27,42% de Silvio Falcão 
Sperandio  e  7 ,47% de 
Raimundo Sala, para o triênio 
de 2012/2015, havendo, 
ainda, 0,33% de votos bran-
cos e 0,17% de votos nulos.

Juntamente com o Grão-
Mestre foi eleito o novo 
E min ente  Grão - Mestre  
Adjunto irmão Walter Alves 
Noronha
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tidos também) e queijos, por exemplo, são ricos em ácidos graxos placa que se localiza debaixo da parede interna da artéria (ínti-

saturados e podem aumentar os níveis de colesterol ruim quando ma). Forma-se aí um tumor de gordura (ateroma), no início frou-

ingeridos em quantidades significativas. Muitas margarinas xo e depois endurecido com o depósito de cálcio. Não havendo 

vegetais e outras gorduras utilizadas na panificação e na fabrica- muito colesterol no sangue, os ateromas quase não crescem, mas 

ção de farináceos industrializados (biscoitos, bolos e outros se houver muito LDL principalmente na forma oxidada e peque-

doces) podem conter as gorduras trans que, além de aumentar o na, o ateroma crescerá progressivamente. A LDL oxidada adere o 
Dislipidemias, também chamadas de hiperlipidemias, refe- colesterol ruim, podem também diminuir o colesterol bom. colesterol a essas placas muito mais rapidamente do que quando 

rem-se ao aumento dos lipídios (gordura) no sangue, principal- Como o colesterol é insolúvel na água, utiliza-se para seu se acha protegida por antioxidantes. Daí mais uma vez a reco-
mente do colesterol e dos triglicerídeos. transporte de uma molécula de gordura e proteína= lipoproteína. mendação para uma dieta equilibrada que contenha quantidades 

O colesterol é uma substância semelhante à gordura com Uma, a LDL-colesterol (do inglês low density lipoprotein) ou suficientes de componentes antioxidantes na dieta (vitamina E, 
função importante em muitos processos bioquímicos do organis- seja, lipoproteína de baixa densidade também conhecida como C, betacarotenos, selênio, etc.) através da dieta, pois a suplemen-
mo. Ele é um importante constituinte das membranas das células mau colesterol ou colesterol ruim transporta o colesterol do fíga- tação em forma de comprimidos pode até acabar fazendo mal.
e das lipoproteínas que são as proteínas que transportam o coles- do para o sangue e para os tecidos. A outra, HDL-colesterol (do As dislipidemias podem ser classificadas laboratorialmente 
terol no sangue. É também precursor dos ácidos biliares e de inglês High density lipoprotein) ou seja, lipoproteína de alta após um jejum de 12 horas como:
alguns hormônios e da vitamina D. Sem uma quantidade adequa- densidade o devolve ao fígado. O HDL é conhecido como o bom hipercolesterolemia isolada (aumento isolado do colesterol 
da de colesterol no sangue a vida não seria possível. Sua impor- colesterol porque remove o excesso de colesterol e traz de volta total ou do LDL-colesterol), aumento isolado dos triglicerídeos 
tância decorre do fato de que seu excesso no sangue é um dos ao fígado onde será eliminado. O LDL-colesterol é o grande vilão (hipertrigliceridemai), aumento do colesterol total e dos triglice-
principais fatores de risco da aterosclerose. Ele encontra-se dis- da história. Altos índices de LDL estão associados a altos índices rídeos (hiperlipidemia mista) e diminuição isolada do HDL 
tribuído por todo o corpo humano. A grande parte do colesterol de aterosclerose. Quando o LDL está em excesso no sangue lesa colesterol ou associada ao aumento dos triglicerídeos ou LDL-
circulante é produzido pelo fígado (cerca de 70%) e somente os vasos e ainda se deposita na parede formando as placas de colesterol).
cerca de 30% provém da dieta. Agora fica fácil entender porque ateroma (gordura). O nível ótimo de colesterol é de 200 mg/dl ou menos, limítro-
muitos indivíduos que não ingerem gorduras têm níveis elevados Os triglicerídeos são um dos componentes gordurosos do fe entre 200-239 mg/dl e alto acima de 240 mg/dl, o nível ótimo 
de colesterol. sangue e sua elevação está relacionada, também, com doenças de LDL-colesterol deve ser igual ou abaixo de 100 mg/dl , limí-

A grande maioria do colesterol que temos circulando no san- cardiovasculares (angina, infarto), cerebrovasculares (derrame) trofe entre 130-159 mg/dl, e alto acima de 160 mg/dl, o nível de 
gue é fabricado pelo fígado. Só cerca de 30% vem da dieta, prin- e doenças digestivas (pancreatite). É importante ressaltar que HDL de ser acima de 40 mg/dl e de triglicerídeos igual ou abaixo 
cipalmente dos alimentos de origem animal (carnes vermelhas existem dois tipos de LDL. Uma LDL é pequena e altamente de 150 mg/dl. Os indivíduos que têm o HDL acima de 60 mg/dl 
gordas, ovos, manteiga, queijos amarelos, etc.). As gorduras da aterogênica (contribui para a formação da placa de gordura) e a estão mais protegidos das doenças cardiovasculares. Quando se 
dieta, sobretudo as gorduras saturadas influenciam os níveis de outra é grande e menos aterogênica. A LDL pequena penetra mais divide o colesterol total pelo HDL obtemos um valor que não 
colesterol. Todas as gorduras são a mistura de ácidos graxos facilmente na parede da artéria e também se oxida mais facilmen- deve ultrapassar 4,5 para as mulheres e 4,1 para o homens. Esses 
saturados, monoinsaturados e poliinsaturados. O que varia é a te, o que contribui para a formação da placa de ateroma. O tama- são bons índices de risco. O diagnóstico da dislipidemia é realiza-
porcentagem de cada um desses ácidos graxos. Os ácidos graxos nho das partículas de LDL se relaciona com alterações na con- do em função desses valores de referência.
saturados e as gorduras trans elevam os níveis de colesterol ruim centração de triglicerídeos. Quanto mais alto os níveis de triglice- *Dr. Juliano Dallapicula Gama - CRM ES 8381
no sangue. rídeos maior será o predomínio das partículas pequenas de LDL. é Médico Cardiologista

O óleo de coco, gordura de leite, gordura de carne (dos embu- A obstrução das artérias se inicia precocemente como uma 

A apneia do sono - problema que faz com estações", diz a coordenadora do estudo, a 
que pessoas parem de respirar várias vezes fisioterapeuta Cristiane Maria Cassol. O artigo 
durante a noite - fica mais grave durante o publicado na revista "Chest".
inverno, de acordo com um estudo feito na Aqueles que procuraram a clínica durante 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. os meses mais frios tiveram, em média, 18 

Alterações no peso e alergias respiratórias episódios de apneia por hora. Já quem foi 
sazonais podem interferir na frequência e atendido durante o verão teve, em média, 15 
gravidade da doença. A intenção dos eventos por hora. E cerca de 34% dos pacientes 
pesquisadores foi observar se as mudanças que procuraram a clínica durante os meses mais 
climáticas também influenciam. frios tinham uma forma grave da doença --em 

O estudo analisou dados de uma noite de comparação com 28% dos pacientes atendidos 
sono de mais de 7.500 pacientes ao longo de 10 durante o verão.
anos. Os números foram coletados em uma A equipe descobriu ainda que, em dias com 
clínica do sono. Foram observadas quantas pressão atmosférica e umidade do ar elevadas e 
vezes houve pausa na respiração durante a noite altos níveis de poluição, ocorreram os piores 
e as condições climáticas do momento, casos. Segundo Cassol, há várias explicações 
incluindo temperatura, umidade e poluição do para as descobertas do estudo, incluindo o fato 
ar. de que alergias e problemas respiratórios se 

"Mais episódios de apineia foram agravam nesta época do ano, o que pode 
registrados no inverno do que em outras intensificar quadros de apneia.

É mais no inverno que as pessoas estão O médico lembra ainda que a deficiência 
sujeitas a vários tipos de problemas d e  v i t a m i n a  C  n o  o r g a n i s m o  
respiratórios, como os da gripe e do resfriado. "imunodeprime" o indivíduo, facilitando as 

"Esses vírus podem passar de uma pessoa infecções virais.
para outra, por contato respiratório",explica Não há certeza, porém, de que o excesso 
o infectologista Edimilson Migowski, diretor de vitamina C tenha algum efeito preventivo, 
do Instituto de Pediatria da UFRJ diz. "Uma boa higiene das mãos e a 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro). vacinação contra a gripe são as medidas mais 
"Quanto mais próxima de um paciente, maior eficientes contra as infecções respiratórias."
a chance de a pessoa adoecer." Ele chama a atenção para o risco para 

Para evitar a contaminação, Migowski crianças pequena ou um bebê.
recomenda manter os ambientes bem "Aquilo que em um adulto pode ser um 
arejados, deixando o ar circular pelas janelas, resfriado simples, em uma criança ou bebê 
e não descuidar da lavagem das mãos. abaixo de dois anos pode se manifestar com 

A transmissão pode ocorrer pelo aperto de maior gravidade, em quadros até de 
mão ou pelo fato de colocá-la em local pneumonia pelo vírus, podendo causar 
contaminado por alguma pessoa que espirrou inclusive a morte."
ou assoou o nariz. "A pessoa pode levar a mão Por isso, recomenda que pessoas 
até a boca, o nariz ou os olhos e introduzir o resfriadas ou gripadas não saiam por aí 
vírus", explica Migowski. beijando crianças.

Fonte:  Reuters / Folha de São Paulo Fonte: Agência Brasil

*Dr. Juliano Dallapícula Gama
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engravatados, achou bonito estes costume, um pouco inusitado dizeres escritos na parede, a vela acesa, o galo, duas tíbias (ossos), 
atualmente, mas sabendo que era tradicional, achou bonito. um crânio, a ampulheta e outras coisas mais que se lembrava, 

Durante o banquete quando iniciaram os discursos, achou que além da cobra empalhada que estava num canto da câmara no 
estes destoaram muito de toda aquela festa, porque três ou quatro chão, que por alguns segundos ele teve a impressão de que a vira 
Irmãos proferiram longas e repetitivas falas, algum trecho sem realizar movimentos leves.
nexo, estando um deles embriagado. Ele pensou: será que maçom O Padrinho estupefato perguntou: “cobra? Que cobra?”.
tem também este costume? Mas tudo bem. Hoje é dia de festa. O Afilhado respondeu: “Ora, aquela cascavel empalhada num 

Sessão Magna de Iniciação linda!  Durara quase quatro Terminado o banquete o seu Padrinho, seu velho amigo que o canto do quarto apertado onde eu estava. O que é que a cobra 
longas horas. Todos satisfeitos, apertos de mãos, abraços havia acompanhado até a porta do templo e o deixado lá horas simbolicamente representa na Maçonaria? E porque uma 
tríplices, elogios sem fim, alguns exagerados por parte de alguns antes para ser preparado para a iniciação, também o levou para cascavel? Não poderia ser outra cobra?”.
Irmãos, mas é assim mesmo nestas ocasiões. A emoção toma casa. O Padrinho, confuso, engoliu a seco, quis mudar de assunto, 
conta de todos, mas com maior intensidade por partes de alguns. No caminho, o carro sendo dirigido em baixa velocidade, mas antes aplicou o famoso golpe de certos mestres que quando 

Ele estava satisfeito e feliz, havia se tornado maçom, e agora ambos conversando trocando ideias e impressões sobre a não sabem o que os aprendizes e companheiros lhes perguntam 
um antigo sonho seu estava realizado. Seu Pai, grau 33, seu cerimônia que acabava de ser realizada. O afilhado todo respondem solenemente e com ar de grande sabedoria: 
grande modelo de vida, agora no Oriente Eterno, ou onde quer entusiasmado começou a fazer perguntas. E o Padrinho “Não posso falar sobre este símbolo agora, você saberá 
que esteja estará orgulhoso do seu amado filho. respondendo-as em detalhes, com aquele ar de superior quando chegar lá. Você não iria compreendê-lo agora, no seu 

Ele fora o único candidato que se apresentou naquela solenemente tentava explicar todo o simbolismo da Iniciação. grau”.
Iniciação. Por ironia os outros dois não puderam ser iniciados Conversa vai conversa vem ele começou a citar o que mais lhe Falaram sobre outros pormenores Iniciação e por fim deixou o 
naquela noite. havia impressionado durante a Iniciação. Disse que em primeiro Afilhado em sua residência. O Padrinho estava intrigado. Agora 

Aliás, ele havia pensado muito neste aspecto quando ele lugar foi quando lhe tiraram a venda, não imaginava que havia quem não conseguiria dormir era ele. Chegando em casa, 
estava na mofada Câmara de Reflexão, situada no velho porão do tantos maçons dentro do templo, alguns com espadas voltadas telefonou para o zelador da loja e perguntou que brincadeira era 
templo antigo. Quanta coisa lhe passou pela mente naqueles para si, ficou tomado de forte emoção. Achou até que os Irmãos aquela, uma cobra empalhada na Câmara de Reflexão. O zelador 
momentos e depois seguindo-se a cerimônia, até lhe tirarem a deveriam estar ao seu lado empunhando as espadas não contra si, não sabia de nada, mas disse que no dia seguinte iria verificar.
venda, quanta surpresa. Jamais pensou que ser iniciado na mas contra um provável inimigo oculto talvez representado por Realmente havia no chão, num canto da Câmara de Reflexão 
Maçonaria era daquela forma. Ainda estava em estado de graça, algum símbolo. Apesar da fala do venerável explicando aquele uma cobra cascavel, de noves guizos contados após o sacrifício 
em estado alterado da mente, raciocinando normalmente, mas procedimento, as espadas em realidade estavam voltadas para do pobre réptil, inquilino solitário e inocente do porão do 
sem poder julgar friamente tudo o que estava se passando ele. templo...
consigo. Será que todos os iniciados que passam por aquele lugar O Padrinho sempre explicando que todos estes *Hercule Spoladore- Loja de Pesquisas Maçônicas 
cheio de mofo e ácaros, ar impuro, sentemas mesmas emoções? procedimentos são simbólicos, que as espadas eram para “Brasil” Londrina - PR

Foi encaminhado após a Sessão ao salão de banquete, alegre, defendê-lo e não agredi-lo.
um pouco cansado, mas muito tranquilo e feliz, admirou todos os Em segundo lugar foi quando estava na Câmara de Reflexão. Nota: Este conto foi baseado num fato verídico ocorrido 
maçons presentes todos bem vestidos ternos escuros Lembrou-se dos símbolos lá existentes. Começou a comentar os numa loja do interior do Paraná.

Estória da Câmara de Reflexão
Conto – Ficção

* Ir\Hercule Spoladore

Geral

pessoal e concepção moral, uma vez que a tolerância é um um excelente exercício mental, ou seja, pensar antes de falar e, 
excelente antídoto, pois nos impulsiona a convivermos de forma quando falar, medir as palavras para que soem bem aos ouvidos 
harmoniosa para que possamos construir relacionamentos do outro.
duradouros. A prática da tolerância ou paciência deve ser exercida todos os 

Todos nós sabemos que não é fácil concordar, em muitas das dias, pois nos ajuda a crescer moralmente e, mesmo que alguns 
vezes, com ideias contraditórias às nossas, no entanto, é necessá- intolerantes tentem comprometer este nobre sentimento é 
rio que cada um procure ampliar seu ângulo de visão, principal- fundamental que se mantenha o equilíbrio, mostrando sempre 

Quantas vezes no nosso dia a dia somos chamados a intervir 
mente no que concerne aos relacionamentos interpessoais. Como altivez no revide. Não tenho dúvidas de que procedendo assim 

em situações que se colocam como verdadeiros desafios que se 
já disse com muita propriedade Stepen R. Covey: “A interdepen- estaremos semeando bons fluídos na mente dos intolerantes.

não forem encarados com discernimento podem nos conduzir a 
dência tem um valor muito mais forte do que a independência”. Assim, nos momentos de convivência com pessoas intoleran-

momentos de instabilidade emocional...
Somos sim, todos dependentes uns dos outros, ninguém tes, mal humoradas que estão sempre tentando nos estressar, 

Quantas vezes na empresa ou mesmo nos nossos relaciona-
consegue viver sozinho, porque se assim o fosse, a vida ficaria procure manter a calma, pois de certo que se traduzem numa 

mentos pessoais e profissionais algumas pessoas se sentem 
sem sentido e com aquela sensação de vazio. excelente oportunidade para que possamos testar a nossa 

incomodadas quando percebem que estamos de bem com a vida...
É evidente que ser tolerante não significa dizer que deva capacidade na prática da tolerância e paciência.

Evidentemente que são situações onde devemos procurar 
concordar com tudo e com todos, no entanto, é fundamental que Portanto, ser tolerante não significa que esteja acatando uma 

manter o equilíbrio, porque somente assim conseguiremos 
aprendamos a usar desta capacidade fisiológica que Deus nos deu ideia contraditória apenas para agradar o oponente e sim, 

superar com maestria eventuais desapontamentos que servem, 
de ter dois ouvidos para que possamos assim ouvir e discernir o demonstrar com atitudes nobres que você é um ser humano 

inclusive, para medir o nível da nossa tolerância e paciência.
que é certo e o que é errado, porque somente assim estaremos em inteligente que pensa, raciocina e está sempre bem humorado e 

Vejam que a partir do momento que passamos a admitir 
condições de avaliar a melhor conduta a seguir. aberto ao diálogo. Pense nisso!

modos de pensar diferentes dos nossos, aceitando as pessoas 
Outro ponto que considero relevante é aprender também a 

como elas são e, respeitando suas individualidades, com certeza, *Tomé Castro é consultor comercial e palestranterespeitar a opinião dos outros para que possamos assim praticar 
estaremos conquistando um grande diferencial de conduta 

Tolerância
* Tomé Castro
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A Revista Maçônica Virtual Arte Real, fundada em 24 valor arrecadado com assinaturas e publicidade será desti-
de fevereiro de 2007, hoje, em sua 64º edição ininterrupta, nado à doação. Portanto, os leitores, além de receberem 
inicia uma nova empreitada em sua caminhada de sucesso: cultura maçônica no conforto de seu lar, estarão participan-
o lançamento de sua versão impressa! do dessa altruística empreitada filantrópica.

Ao longo de sua profícua história, sobraram lições, que A Revista Arte Real, na versão virtual e gratuita, a prin-
têm servido de grande aprendizado. As diversas mensa- cípio, continuará a existir, porém sua periodicidade será, 
gens recebidas de leitores, com considerações, críticas e também, bimestral, e passará a ser distribuída em meses 
sugestões sobre o trabalho realizado, foram fundamentais alternados com a versão impressa.

editorial, e à GLEMT, a impressão gráfica, sua comerciali-para estimular a empreender essa nova etapa. As críticas, A ideia do projeto atenderá à solicitação dos Irmãos, 
zação e distribuição aos assinantes.na verdade, são as que mais nos ensinam, levando-nos à trazendo o conforto da leitura prazerosa, sem o desconforto 

Estivemos por cerca de três meses arquitetando como reflexão e a consequente correção e ajuste de rota a seguir. da tela do computador, o que, de fato, torna-se muito cansa-
poderíamos formar tal parceria. Ficou acertado que a Uma sugestão, por exemplo, vinda de diversos Irmãos de tivo, principalmente, quando o texto é um tanto longo.
Revista manterá, fidedignamente, o papel de exaltar a cul-todo o Brasil, desde que criamos a Revista, é quanto à pos- Convocamos os nossos leitores para aderirem, também, 
tura maçônica, através de matérias criteriosamente selecio-sibilidade de a editarmos na versão impressa. Há muito, à versão impressa e a participarem dessa nova fase de nossa 
nadas, como acontece desde sua criação. Manteremos seu vimos relutando, devido ao alto custo de produção e de Revista. O sucesso da Revista Arte Real tem sido fruto da 
cunho cultural, característica marcante deste nobre traba-distribuição, que envolve serviços gráficos e postagem. prestimosa participação de nossos leitores ao longo de sua 
lho, que nos levou a gratificante adesão de cerca de 24 mil Um de nossos leitores e Parceiro Cultural, pois anuncia profícua história!
leitores em todo o Brasil e no exterior.  conosco sua empresa, também, engrossando as fileiras dos O valor da assinatura anual será de, apenas, R$ 60,00. 

A versão impressa, devido aos serviços gráficos e de irmãos que defendem essa ideia, é o nosso querido Irmão As assinaturas e a contratação de espaço publicitário pode-
postagem, agregará custos adicionais, que serão repassa-Márcio Cambahuba, do Oriente de Cuiabá, MT. Nosso rão ser realizadas pelos e-mails revistaartereal@glemt.org 
dos aos leitores, que desejarem continuar a prestigiar esse Irmão não só a defende, como, também, apresentou-nos e revistaartereal@entreirmaos.net, assim como, pelos 
trabalho. Serão oferecidas assinaturas anuais da Revista, um projeto de parceria, que possibilitou que a ideia plasma- telefones (65) 3319-3700 e (35) 3331-1288.
cujo valor será, tão somente, para cobrir custos com funci-da se transformasse em realidade. Intermediando junto à A edição impressa da Revista foi lançada, oficialmente, 
onários, produção e envio.Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso, onde em Cuiabá, na Assembleia Geral da GLEMT, realizada no 

A Revista passará a ter periodicidade bimestral, portan-desempenha, com brilhantismo, a função de Delegado dia 09 de junho de 2012. O Sereníssimo Grão-Mestre 
to, seis edições por ano, e chegará, confortavelmente, ao Distrital, apresentou tal proposta ao Sereníssimo Grão- Jurandir da Silva Vieira anunciou a todos a promissora 
endereço dos leitores. Haverá espaço publicitário, onde os Mestre Jurandir da Silva Vieira, a fim de aquela Potência parceria, convocando a todos a aderirem ao altruístico Con-
Irmãos poderão anunciar suas empresas, produtos e servi-Maçônica encampasse o projeto, no sentido de que formás- vênio firmado pelas duas instituições.
ços. semos uma parceria para a produção da Revista na versão 

Um dos itens desse Convênio com a GLEMT é o que, impressa, cabendo-nos continuar com toda a sua produção 
depois de pago os custos de produção e postagem, parte do 

Por Francisco Feitosa

Geral

Dia 06/07/2012 o Projeto O Semeador de Auto Estima e Auto Conhecimento com panha do Leite.: “Adote 01 aluno, doe 01 
completou 1 ano de trabalhos realizados. Psicóloga, Direitos e Deveres do Cidadão cx de leite por mês”, famílias precisam de 
O Projeto é resultado da união de cunhadas com Advogado, Saúde Bucal com Dentis- sua doação! “Esta coleta conta com o 
e irmãos de Lojas do Oriente de Serra, que ta, Dst /Aids e Combate a Drogas com apoio de diversos irmãos e Lojas que jun-
juntos realizam a “Qualificação Profissio- Profissionais da Saúde, 5s, Empreendedo- tos realizam uma coleta formiguinha para 
nal” de Jovens com idade de 14 a 21 anos rismo, dentre outras, sem contar que os repassar as doações mensais”.
de comunidades carentes da região. No 1º alunos também realizam diversas visitas Doações podem ser realizadas atra-
Ciclo foram formados 22 alunos, e neste 2º em empresas, conhecendo as Potências do vés da conta: BANCO 001 - AG: 4210-2 - 
ciclo o Projeto conta com 85 jovens cur- ES.  Todos os professores, palestrantes, CONTA: 21.031-5
sando os seguintes cursos: Recepcionista e coordenadores e organizadores de uma Titular: Fátima Aparecida Fernandes 
Telefonista, Auxiliar de Escritório, Secre- forma geral são voluntários, tendo todos à Passos e Teresa Cristina Gomes Pascoli 
tária Empresarial, Atendimento ao Clien- oportunidade de se doar e ajudar ao próxi- Tongo
te, Auxiliar de Compras e  Almoxarifado. mo incondicionalmente. O Projeto tem Doações de leite podem ser entregues 
Para as mães dos jovens é oferecido o como fonte de renda a realização de almo- aos sábados pela manhã na Sede do Proje-
curso Decoração de Festas, criando a con- ços beneficentes, bazar, doações de to sito à Loja Os Inconfidentes- 42, Av. 
dição de geração de renda para as famílias. irmãos, cunhadas, e sobrinhos. “Com o Guarapari, nº300 / Valparaíso – Serra/ES. 

com 12 litros de leite. Esta ação trabalha a 
Já para as crianças da família é oferecido o Projeto, os jovens além de receberem a Visitem o site 

responsabilidade do aluno, o fato de “levar 
Reforço Escolar. Os cursos acontecem aos Qualificação Profissional, têm a possibili-  e conheçam esta obra 

o leite para casa”, como também age dire-
sábados de 8:00h as 10:30h, no espaço dade de enxergarem um futuro e um mer- de amor.

tamente no reforço da alimentação da famí-
cedido pela Loja Maçônica Os Inconfiden- cado de trabalho além dos muros da comu-  

lia, mantendo ainda a freqüência dos 
tes em Valparaíso/Serra, tendo cada ciclo nidade onde vivem, para que vislumbrem “A mente que se abre a uma nova 

jovens. Os jovens tomam café da manhã 
duração de 6 meses. Cada aluno que não um futuro melhor.“ idéia, jamais voltará a ser do tamanho 

todos os sábados no Projeto, como tam-
falta os 4 sábados do mês,  recebe 01 caixa  O Projeto realiza mensalmente a Cam- original”  Albert Einstein

bém durante os 6 meses recebem palestras 

www.projetoosemea-
dor.blogspot.com

Texto: Cunhada Cristina Tongo

Mais Opção, um cardápio irresistível, com opções mais saudáveis para você.

Rua Chapot Presvot, 239 -  Praia do Canto -  Vitória - ES - CEP: 29155-410

Certificado pela Abnt na NBR 15.635:2008 em Alimento Seguro
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Nº 23 - Aprendiz pode falar em Loja?

Mas, para sabermos o que é correto, referente a esse próprias, sendo assim, mais um ouvinte, do que um partici-
assunto, vamos recorrer mais uma vez, ao Mestre José pante ativo. Idem para as Escolas Pitagóricas, onde existiam 
Castellani, resumindo e usando nosso palavreado, o que nos três etapas: Ouvintes, Matemáticos e Físicos.”
diz, em seu livro “Consultório Maçônico – VIII”. “...em Maçonaria, todavia, não existe essa tradição, 

“...essa proibição não é constitucional nem regimental. mas, sim, o Simbolismo. Ou seja, simbolicamente, o 
Tradicionalmente, sabe-se que as sociedades iniciáticas, Aprendiz é uma criança, que não sabe falar, mas só soletrar. 
geralmente de cunho religioso, nas quais os Neófitos Isto é simbólico e não pode ser levado ao pé da letra. O 
limitavam-se durante um certo tempo, a ouvir e a apren- Aprendiz pode e deve falar em assuntos inerentes ao seu 

É sabido que, em muitas Lojas por nós conhecidas, os der.” Grau, ou nos que interessem a comunidade, de maneira 
Aprendizes estão proibidos de se manifestarem na “Palavra “Era o caso do Mitraismo persa – culto do deus Mitra, o geral.”
ao Bem da Ordem em Geral e do Quadro em Particular”. Sol – que era composto de sete etapas; na primeira o neófito O assunto pode ter controvérsias, mas me parece que 

Não é o caso, felizmente, dos Aprendizes pertencentes às era o Corvo, por que o corvo, no Mitraismo, era o servo do essa explanação do Mestre Castellani é bem razoável e 
Lojas da Associação Beneficente Barão de Mauá - ABBM. Sol e porque ele pode imitar fala, mas não criar idéias muito “pé no chão”.

Nº 24 - Luzes transmitindo um sentido mais longíquo e oculto do que ® Luzes Maiores, que são a Bíblia, o Esquadro e o 
geralmente pensa a maioria dos leitores. É, de fato, o primeiro de Compasso.

Este é um assunto muito controverso, pois como é subjetivo, todos os Símbolos apresentados ao Neófito e que continua a ser- ® Luzes Menores representado pelo Venerável Mestre, 
diversas opiniões são dadas, por diversos autores. Estou lhe apresentado na carreira maçônica. Os maçons são pelo Primeiro Vigilante e pelo Segundo Vigilante.
considerando o que há de mais razoável em uma série de livros enfaticamente chamados de “filhos da Luz”, porque são, ou pelo As Luzes Simbólicas da Loja são as velas, ou lâmpadas, que 
considerados como “sérios” da Maçonaria. menos são julgados possuidores do verdadeiro sentido do são acessas durante as Lojas:

Segundo o grande Mestre Nicola Aslan, no seu “Dicionário Símbolo; ao passo que os profanos, os não Iniciados, que não ® Três para o grau de Aprendiz (uma no Oriente, uma no 
Enciclopédico”: receberam esse conhecimento, são, por uma expressão Ocidente e outra no Meio-Dia),

“em Maçonaria, a palavra Luz tem um significado de equivalente, considerados como estando nas trevas.” ® Cinco para o grau de Companheiro (três no Oriente, 
Verdade, Conhecimento, Ciência, Saber, instrução e prática de São consideradas, na Maçonaria inglesa principalmente, dois uma no Ocidente e uma no Meio-dia) e
todas as virtudes. Diz-se que um profano “recebe a luz”, quando tipos de “Luzes”: as Luzes Emblemáticas da Maçonaria e as ® Nove para o grau de Mestre (três no Oriente, três no 
é Iniciado.” Luzes Simbólicas da Loja. Ocidente e três no Meio-Dia).

Mackey, na sua “Enciclopédia”, escreve: As Luzes Emblemáticas se dividem em duas:
“Luz é uma palavra importante do sistema maçônico, 
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Entre de peito nessa campanha

Nº 25 - Idade da Maçonaria “Sociedades de Mestres Maçons e Carpinteiros” em anos (Charges) lidas para ele. Levou muitos anos até o Ritual ter o 
anteriores à data mencionada. Esse documento é conservado até conteúdo e a forma que tem hoje e, de acordo com referencias e Não existe, realmente, uma data que possa ser dada como a 
hoje no Arquivo do Estado de Bolonha. informações disponíveis, ele assumiu a presente forma em torno data de origem da Francomaçonaria. Entretanto, sem dúvidas, 

A Maçonaria Moderna, dita “Especulativa”, como é hoje de 1825.pode ser dito, que ela se desenvolveu, paralelamente, nos países 
conhecida, data da formação da Grande Loja de Londres e Concluindo, de acordo com escritores sérios, incluindo o da Europa e nas Ilhas Britânicas durante a Idade Média. A 
Westminster, posteriormente, Grande Loja Unida da Inglaterra, a pessoal da Loja Quatuor Coronati, parece não haver dúvidas Maçonaria atual, chamada Especulativa, também, sem duvidas, 
qual foi originada em Londres em 1717. que a Maçonaria se originou na Idade Média (opinião inclusive se desenvolveu nas Ilhas Britânicas (Escócia, Irlanda e, principal-

Do século precedente a essa data, existem amplas evidencias do Mestre Castellani).mente, na Inglaterra) e se espalhou para a Europa e restante do 
da existência de Lojas Operativas, e durante os anos que É temeroso, por falta de provas e evidências concretas, Mundo.
antecederam 1717, essas Lojas Operativas mudaram gradual- afirmar que a Maçonaria deve origem na época do Rei Salomão, Um dos primeiros registros escritos conhecido hoje em dia, é 
mente suas características, com a introdução de pessoas que não nos Antigos Egípcios, nos Essênios, etc, etc.o “Manuscrito de Halliwell” ou “Poema Regius” escrito em 
eram Maçons pela profissão e eram chamados de “Não- Uma drástica distinção deve ser feita entre a Ordem torno de 1390 da nossa era. Muitos dos nossos Símbolos 
Operativos”ou “Especulativos”. Eram os Aceitos. Maçônica, como uma organização, e as Lendas e Tradições, Maçônicos vieram da Maçonaria Operativa dos tempos 

O Ritual das Lojas Operativas era de característica bastante através das quais os ensinamentos da Ordem são ensinados. Para Medievais.
elementar, consistindo em o Candidato ser obrigado a se sujeitar bom entendedor, meia palavra basta. Para os fanáticos, uma Existe a “Carta de Bolonha”, menos conhecido, mais antigo 
“ao livro de deveres e obrigações” “The Book”, mantido pelos Enciclopédia é insuficientedo que o citado acima, datado de 1248. Lá é citado que haviam 
membros mais antigos (Elders), e concordar com as Obrigações 

Nº 26 - “Teísmo”, “Deísmo” e 
“Agnosticismo”

modo, é um sistema ou atitude dos que, rejeitando toda estúpido, e nem tampouco um libertino irreligioso. Porque 
espécie de revelação divina, e portanto a autoridade de desde os "tempos imemoriais", os maçons eram obrigados, 
qualquer igreja, aceitam, todavia, a existência de um Deus, em todos os países, a seguir a religião de seu país de 
destituído de atributos morais e intelectuais, e que poderá ou origem, qualquer que ela fosse; mas atualmente o maçom é 

Teísmo : é a doutrina de um Deus, Eterno, auto suficien- não haver influído na criação do Universo. obrigado a ter aquela religião, com que todos ou a maioria 
te, Onisciente, Onipresente, impregnando toda a criação, Muitos “livres pensadores”, principalmente da concorda....”.
Criador, Preservador, Protetor, e Benfeitor de todas as Inglaterra e da França na época do século XVI e XVII foram Agnosticismo : doutrina que ensina a existência de uma 
coisas e do Homem. É a negação, o oposto do Ateísmo – a classificados como deístas. Percebe-se claramente que na ordem de realidade incognoscível. Tem posição metodoló-
doutrina na qual não há nenhum Deus. Idem para o realização da primeira edição do Livro das Constituições do gica pela qual só se aceita como objetivamente verdadeira 
Politeísmo – doutrina na qual se tem muitos deuses e reverendo James Anderson, em 1723, há uma tendência de uma proposição que tenha evidencia lógica satisfatória. 
mesmo do Deísmo, cuja definição vem no parágrafo abaixo. abandono ao cristianismo, liberando as crenças e o pensa- Mantém a atitude que considera a metafísica como algo 

Deísmo : é a crença em Deus, com base somente na mento, quando afirma que “Um maçom fica obrigado por fútil. É diferente do Ateísmo que é a doutrina (se é que pode 
Natureza e na Razão. Ela rejeita a revelação sobrenatural e ocasião de seu ingresso, a obedecer a Lei Moral e se ele ser assim chamada) daqueles que não crêem em Deus ou nos 
todos os elementos sobrenaturais de uma religião. Desse entender corretamente a Arte, ele nunca será um ateu deuses. São ímpios, não tendo fé em nada. Incrédulos.
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des, dentre as quais destacamos o Grão-Mestre Estadual, Emi-Em Sessão Magna realizada no dia 07 de Julho de 2012, a 
nente Ir\ Américo Pereira da Rocha, o Presidente da PAEL, Loja Maçônica Nilo Peçanha nº 1039, do Or\ de Colatina, inici-
Eminente Ir\ José Renato Valadares, o Grão-Mestre Estadual ou três novos Irmãos: Izaudimar Marianelli, Carlos Antonio 

Dallapíucula Peres e Ronaldo Rodrigues dos Santos. Adjunto, Poderoso Ir\ Naeme José de Sá, que juntamente com 
A cerimônia, de muita beleza, harmonia e perfeição, foi 54 Irmãos, de 15 Lojas visitantes, contribuíram para o brilhantis-

comandada pelo Venerável Mestre Denilton Élio Colombech mo da sessão.
Barcelos, e contou  com a honrosa presença de varias autorida-

Aconteceu no dia 28 de junho a grande festa de 
comemoração dos 15 anos da Loja Maçônica Universitária 
Professor Alfredo Pacheco Barroca.  As cerimônias e 
honrarias foram celebradas no interior do Templo da Loja, 
contando com a presença de várias autoridades maçônicas 
dentre elas o Grão Mestre Estadual Adjunto Naeme José de 
Sá. Sendo uma Festa Branca, também participaram das 
comemorações mulheres da Fraternidade Feminina, jovens 
DeMolays e vários convidados.

 O Venerável Mestre Emerson Gonçalves da Rocha 
conduziu a cerimônia com grande entusiasmo e presenteou 
a todos com uma excelente palestra proferida pelo Professor 
Carlos Maurício Prado, Engenheiro Químico, Escritor, 
Palestrante e Consultor de Empresas, que já realizou mais de 
5000 palestras no Brasil e no exterior, tendo se apresentado 
em vários programas nacionais de rádio e televisão. O tema, 
Ginástica Cerebral, para melhorar o desempenho do cérebro 
na concentração e memorização, despertou o interesse de 
todos que interagiram numa dinâmica muito envolvente 
com o Professor Carlos Maurício.

No prosseguimento das festividades maçônicas, o 
resgate da história da idealização e fundação da Loja e a 
merecida homenagem a todos aqueles que contribuíram e 
ainda contribuem para o sucesso da irmandade. 

O Venerável Mestre Emerson Gonçalves da Rocha foi 
homenageado com Diploma de destaque do ano pelas 
realizações como Corregedor de Polícia do Estado do 
Espírito Santo, ficando bastante emocionado com a 
merecida homenagem. Concluída a cerimônia todos foram 
convidados a participar de um jantar preparado com um 
cardápio especialmente selecionado para a ocasião ao som 
de música ao vivo. Congratulações Loja Maçônica 
Universitária Professor Alfredo Pacheco Barroca!  
Parabéns pelos 15º aniversário!

Aconteceu no dia 23/06/2012, No templo da ARLS Monte 
Moriá Nº 22, Oriente de Vila Velha-ES, sob a presidência do 
Sereníssimo Grão-Mestre Aides Bertoldo da Silva, a 
Cerimônia Pública de Confirmação de Casamento do estimado 
Irmão Walter Alves Noronha e de nossa querida cunhada 
Marilene Maifrede Noronha.

Foi uma belíssima cerimônia, muito concorrida. Tanto o 
templo como o salão de festas estavam muito bem 
ornamentados, com muito bom gosto e requinte. Presentes toda 
a família do irmão Walter e da cunhada Marilene, além de 
inúmeros irmãos e convidados.

Fonte: www.glmees.org.br

O Deputado estadual Dr. Sérgio Borges (PMDB) 
entregou a Comenda “Ordem do Mérito Domingos 
Martins” ao Administrador de Empresa, Escritor, 
Desportista, José Olívio Grillo na terça-feira (10/07) 
em sessão solene realizada na Assembléia Legislativa.

A Comenda “Ordem do Mérito Domingos 
Martins” é destinada a personalidades e instituições 
que se destacam no exercício de suas atividades 
profissionais ou pessoais. 
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