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Em reunião realizada no dia 29 de setembro último a Mesa Diretora da PAEL prestou significativas homenagens aos Irmãos Alcy Ribeiro 
da Costa, Antônio Adelino Alves Ribeiro, Roberto Lúcio de Castro e  Cecílio Andrade de Oliveira , conferindo-lhes a Medalha “Sapiente 
Ir.'. ANNIBAL FARIA”. >12

Irmãos Cecílio Andrade de Oliveira, Roberto Lúcio de Castro, José Renato Valadares (presidente da 
PAEL-ES) Antônio Adelino Alves Ribeiro e Alcy Ribeiro da Costa

Em cerimônia memorável e que contou com a 
presença de maçons de todo o Estado do 
Espírito Santo, do representante da Grande 
Loja Unida da Inglaterra, de Grãos-Mestres 
de todo o território nacional, de autoridades 
municipais e estaduais, tomaram posse no 
sábado, dia 29 de setembro de 2012, o Grão-
Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado 
do Espírito Santo, Aídes Bertoldo da Silva, e o 
Grão-Mestre Adjunto, Walter Alves Noronha.

GLMEES realiza cerimônia pública de posse
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Em 12 de setembro de 2.012, no 
Te m p l o  N o b r e  –  P a l á c i o 
Tiradentes – Oriente de Belo 
Horizonte, com as presenças do 
Eminente Irmão Amintas de 
Araújo Xavier e do Soberano 
Grão-Mestre Geral do GOB, 
Irmão Marcos José da Silva, em 
Sessão Magna, foi comemorado o 
68º aniversário de fundação do 
Grande Oriente do Brasil-MG.
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GOB-MG comemora 68º
 aniversário de fundação

Tito não é castigo.
Ele é a coisa que eu

mais amo na vida >08

Cecilianas
Crônicas

                                                         QUE FLAGRANTE!!!!

Grande Oriente do Brasil

apóia Outubro Rosa
>12



Dias atrás um ex-aluno me procurou pedindo alguns livros 
sobre maçonaria, porque agora “seríamos irmãos”. Conversamos 
e ele me contou que fizera tudo pela internet, e em menos de 3 
semanas preencheu a proposta, remeteu os documentos solicita-
dos, pagou os valores exigidos e recebeu em casa seus documen-
tos de maçom e as apostilas de estudo. As sessões e os trabalhos 
aconteceriam virtualmente, e como não há Loja cadastrada em 
solo capixaba, nem seria preciso frequentar as sessões; por já ter 
concluído a faculdade, já começaria como “mestre”. Coitado. 
Bom rapaz, mas ficou muito triste quando contei que sua 
carteirinha de maçom não lhe permitiria assistir aos trabalhos de 
nenhuma das nossas Oficinas, tampouco teria validade na 
maioria das Lojas Maçônicas brasileiras.

Só recordando, existem no Brasil três potências que se 
reconhecem mutuamente: O GOB (Grande Oriente do Brasil), 
que nos estados é formado pelos Grandes Orientes Estaduais 

(GOB-ES, por exemplo); as Grandes Lojas, que se separaram do 
GOB em 1927 e que atualmente compõe a Confederação 
Maçônica Simbólica Brasileira (CMSB); e os Grandes Orientes 
Independentes, que em 1973 também se separaram do GOB, 
associados na Confederação Maçônica do Brasil (COMAB). 
Qualquer filiado dessas potências, em regra, é livre para visitar as 
demais, e também a qualquer loja maçônica do exterior. Em 
contrapartida, qualquer pessoa filiada a potência diversa não é 
por elas considerado “maçom”.

Essa situação é muito complicada porque os profanos em 
geral não conhecem das particularidades da nossa Ordem, e 
pensam que “maçonaria” é única. Não é, evidente. E como evitar 
que pessoas que poderiam fortalecer nossas fileiras se iludam 
com essas Lojas Virtuais, tão comumente encontradas na rede 
mundial de computadores? A resposta é simples, porque as Lojas 
das três potências acima mencionadas compõe a esmagadora 
maioria dos templos maçônicos no Brasil, e na medida em que 
interagem com a comunidade, seja por meio de sessões abertas, 
campanhas beneficentes, palestras ou de outras atividades, 
também destacam o GOB, ou a Grande Loja ou a COMAB. Não 
basta dizer “maçonaria”, mas sim destacar a potência a que está 
ligada. 

A palavra “maçonaria” é de livre utilização. Qualquer pessoa, 
ou grupo de pessoas, bem ou mal intencionadas, pode se 
apropriar da ideia e fundar uma “Loja Maçônica” ou mesmo uma 
outra “Potência” independente. Se por um lado isso é fruto da 
liberdade de manifestação de consciência, o que é louvável, por 
outro dá azo a distorções aos princípios e fundamentos que 
consistem os pilares da nossa Ordem, pois relega a importância 
dos trabalhos no Templo, do aprendizado entre Irmãos e da 
convivência fraterna como meros detalhes. Meu ex-aluno, por 
exemplo: iniciar no grau três só porque concluiu a faculdade de 
direito? Fazer trabalhos de mudança de grau virtualmente, 
apenas para galgar graus? Desnecessidade de trabalhar em Loja 
porque não existem Lojas no Estado? Isso profana nossos 
landmarks. Uma potência desse naipe não é, nem nunca pode ser, 
parte da maçonaria universal. Todavia, é uma realidade que não 
pode ser ignorada. Por isso os profanos precisam saber que 
somos GOB. Meus Irmãos me reconhecem maçom, um maçom 
do GOB. 

*Vladimir Polízio Júnior, 41 anos, é deputado federal e 
membro da ARLS Fraternidade Guanduense.

A nossa maçonaria é GOB

O candidato quando é Iniciado, Elevado e Exaltado, 
fica enlevado com as “histórias” mostradas nos Rituais, 
baseadas na Bíblia. Fica encantado com os fatos 
e n e v o a d o s  l i g a n d o  a  M a ç o n a r i a  c o m  o s 
acontecimentos Bíblicos. Fica convencido e soberbo de 
saber que, como Maçom, é um descendente direto dos 
construtores do Templo do Rei Salomão!

De Aprendiz passa para Companheiro e depois para 
Mestre e, raramente, pergunta quem planejou o Templo 
ou quem acompanhou todos os trabalhos feitos em 
ouro, prata e pedras preciosas. Quem esculpiu, quem 
decorou as obras de arte. Fica plenamente satisfeito em 
saber que tudo foi feito por Hiram , que era o filho de 
uma viúva da tribo de Naftali.

Com o passar do tempo, ele lê alguns livros 
maçônicos idôneos, e fica assombrado e chocado ao 
aprender que, sem dúvida alguma, os atuais Maçons 

são descendentes dos construtores das catedrais, na 
Idade Média, da Inglaterra, Alemanha, França, etc, etc.

Seu panorama mental sobre a Maçonaria fica 
nublado, seu orgulho fica abalado e sua admiração, 
contentamento no seu curto sonho maçônico fica 
minimizado.

Isto é um retrato real e frequentemente ocorre!
O que deve ficar claro para todos nós é que os 

Maçons  não  são  descenden tes  de  s imples 
trabalhadores. Nossos ancestrais não eram simples 
talhadores de pedras, pedreiros, escultores, etc. Eles 
eram os maiores artistas, especialistas em trabalhar e 
construir em pedras na Idade Média.

Poucos homens podem construir um galpão usando 
serrote, martelo e pregos. Mas, a maioria deles não 
consegue construir a sua própria moradia. Eles não 
sabem como ler uma planta. Eles nada sabem sobre 
resistência dos materiais. Eles nada sabem sobre 
códigos de construções. Para obter sua casa eles 
precisam empregar um arquiteto e um construtor, os 
quais tenham o conhecimento especializado requerido.

Hoje em dia nós temos a eletrônica e os 
computadores, mas na Idade Média, todo esculpido era 
obra da experiência e da habilidade manual. Não havia 

livros e desenhos especializados.Mesmo hoje, as 
modernas construções dificilmente se igualam na 
beleza das proporções, no vigor, na suntuosidade e na 
magnificência das Catedrais, dos Castelos, dos 
Mosteiros, das Abadias feitas pelos Mestres 
Construtores dos quais a Maçonaria é descendente.

Pessoas simples não fariam esse tipo de construção, 
cuja estrutura, grandeza, resistência e beleza, desafiam 
os séculos, nas intempéries e nas guerras.

Nossa Ordem escolhe hoje em dia, os futuros 
Aprendizes, com bastante critério. Os construtores de 
Catedrais da Idade Média também procuravam e 
escolhiam aqueles que tinham conhecimento, caráter e 
habilidade para aprender. Quando se tornavam 
Companheiros, tinham orgulho de seu trabalho. 
Sabiam que não podia falhar e davam o melhor de si, 
por toda sua vida.

Não é este, para todos nós, o maior motivo de 
orgulho, em sermos descendentes desses homens 
especiais?

(livre tradução e adaptação da MAS - Bulletin 1951 - 
USA
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Direção Comercial:
Ir Henrique Gomes

TEIXEIRA DE FREITAS - BA

*IrVladimir Polízio Júnior

BREVE EM NOVA VENÉCIA-ES

Eleições

O clima de eleição envolve a todos os brasileiros e 
apesar de no Distrito Federal não ocorrer sufrágio 
para a escolha de Vereadores e de Prefeitos, sendo 

que muitos dos que ali são eleitores acompanham com 
ansiedade o resultado das urnas em diversos municípios do 
País, torcendo pelo sucesso de determinados candidatos.

Todos sabem que a escolha depende de diversos fatores, 
alguns optam pelos candidatos que se projetaram no 
esporte, ou que ficaram nos meios de comunicação, ou 
pelos que se destacaram em prol de determinadas comuni-
dades ou em entidades de classe e não se pode deixar de 

mencionar os tradicionais políticos, que tanto prometeram 
e que nada ou quase nada fizeram.

O mais incrível é que políticos desonestos são eleitos e 
reeleitos, valendo-se de promessas em discursos demagó-
gicos, em que pese à comprovada participação em escânda-
los e casos nebulosos, que demonstram serem danosos aos 
interesses do povo e não merecedores de mandato eletivo.

Sabe-se que em Municípios em que ocorreram sérios 
problemas com Prefeitos e Vice-Prefeitos, cuja situação 
econômico-financeira era caótica, hoje desfrutam de uma 
confortável posição, mercê do trabalho sério, honesto e 
dedicado dos que assumiram a árdua tarefa de moralizar e 
fazer voltar à adimplência os compromissos financeiros 
municipais e que devem ter reconhecido o seu valor pelo 
povo, em pura e inequívoca resposta nas urnas, fazendo 
justiça e elegendo-os Prefeitos, não só para implantação de 
novos projetos, como, também, para concluir projetos 
daqueles que os antecederam e que o povo tanto espera e 
necessita.

Para Vereador deve-se examinar cuidadosamente o 

perfil de cada novo candidato, analisar sua conduta, seu 
histórico no Município, seu desempenho como profissio-
nal, a dedicação que devota à sua profissão, o conceito que 
desfruta perante os profissionais que atuam na mesma área 
de especialização e em áreas correlatas, pois em caso 
positivo certamente desempenhará seu mandato com a 
mesma seriedade, com o mesmo afinco e plena honestida-
de, honrando o voto de confiança de seus eleitores.

Um amigo confessou-me lamentar não poder participar 
deste processo eleitoral, pelo fato de seu domicílio eleitoral 
ser no Distrito Federal, porque se naquela unidade federati-
va houvesse pleito da espécie, como em sua Cidade natal, 
ele estaria desfraldando a bandeira da seriedade para 
eleição de homens dignos com conduta ilibada, citando 
como exemplo seus amigos Pedro e Nivaldo.

Marcos José da Silva
Grão-Mestre Geral

Mensagem do
Grão-Mestre Geral
Sob Ir Marcos José da Silva

IrAlferio Di Giaimo Neto
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Em cerimônia memorável e que contou com a presença de 
maçons de todo o Estado do Espírito Santo, do represen-
tante da Grande Loja Unida da Inglaterra, de Grãos-

Mestres de todo o território nacional, de autoridades municipais e 
estaduais, tomaram posse no sábado, dia 29 de setembro de 2012, 
o Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito 
Santo, Aídes Bertoldo da Silva, e o Grão-Mestre Adjunto, Walter 
Alves Noronha.

A Cerimonia Pública de Posse teve início ás 1600 horas no 
salão principal do Centro de Convenções de Vitória, Capital, e foi 
presidida pelo Past Grão-Mestre Sérgio Muniz Gianordoli tendo 
como narrador oficial o Past Grão-Mestre José Américo Merlo e 
auxiliado pela eficiente equipe de irmãos da Grande Loja, que 
fizeram deste momento motivo de muita emoção e alegria, 
contagiando a todos os presentes.

Os Grão-Mestres dos Estados e as autoridades adentraram ao 
salão, recepcionados pelas Ordens Paramaçônicas que compare-
ceram massivamente ao evento. Uma demonstração do afeto ao 
tratamento especial que recebem dos maçons e do Grão-Mestre 
Aídes Bertoldo da Silva.

Depois da entrada da bandeira brasileira, da apresentação do 
Hino Nacional e da abertura dos trabalhos, o Grão-Mestre Aídes 
Bertoldo da Silva e o Grão-Mestre Adjunto Walter Alves 
Noronha prestaram seu juramento solene, momento este, que 
ficará gravado na memória dos presentes pela emoção externada 
pelas cunhadas e familiares dos principais responsáveis pelo 
destino da família maçônica do Estado durante os próximos 03 
anos. 

Várias Grandes Lojas Maçônicas prestaram homenagem a 
Grande Loja do Estado do Espírito Santo e ao Sereníssimo Grão-
Mestre pelo trabalho que este tem realizado frente à Grande Loja 
promovendo um expressivo crescimento na Maçonaria 
Capixaba.

 O Fundador e Padrinho da Grande Loja, Past Grão-Mestre 

Waldemar Zveiter, que veio do Rio de Janeiro especialmente para 
esta sessão, fez discurso de saudação e enalteceu a pujança que a 
Grande Loja do Estado do Espírito Santo alcançou na última 
década, mostrando que a Maçonaria Internacional tem ganhado 
muito com o trabalho desenvolvido aqui neste Estado.

O Secretário Geral da Confederação da Maçonaria Simbólica 
Brasileira – CMSB, Vanderlei Freitas Valente, destacou o 
prestígio da Grande Loja e do Grão-Mestre Aídes Bertoldo da 

Silva na maçonaria Capixaba, Brasileira e internacional. A 
Grande Loja do Estado do Espírito Santo vem conquistando cada 
vez mais espaço pela atuação exemplar e fiel aos princípios da 
Maçonaria.

Em seu discurso de posse, o Grão-Mestre Aídes Bertoldo da 
Silva fez um agradecimento muito especial à equipe que sempre o 
apoiou e foi enfático ao dizer que o brilho e o sucesso desta 
administração foi e será imputado à sua equipe de trabalho e à sua 
determinação de estar presente nas Lojas jurisdicionadas 
promovendo o apoio necessário para que estas fiquem cada vez 
mais fortalecidas.

Agradeceu especialmente à sua esposa e aos familiares dos 
maçons, aos Grão-Mestres e representantes das Grandes Lojas 
dos Estados presentes e encerrou sua missiva dizendo que 
acredita que é possível sim fazer um mundo melhor e que a 
Maçonaria é a ferramenta principal para alcançarmos este 
objetivo que é o de tornar feliz a humanidade. 

Fonte: GLMEES

A Coordenadora do Programa Maçonaria a 
Favor da Vida – Contra as Drogas do Estado da 
Bahia, cunhada Veruscchka Hana S. Monteiro, 
realizou no dia 1º de outubro, uma grande ação 
da campanha e ministrou uma palestra em um 
colégio público de Feira de Santana-BA.

A cunhada Veruscchka palestrou para cerca 
de 170 jovens com idade entre 11 a 17 anos e 

falou sobre todos os danos que as drogas cau-
sam na vida do usuário e ressaltou a preocupa-
ção que Grande Oriente do Brasil tem por essa 
causa.

A diretora escolheu o tema sobre drogas por 
que o colégio passa por este problema e consta-
tou que há vários jovens usando.



Caros Irmãos que pretendam viajar para o exterior e visitar 
uma loja maçônica, segue as orientações da Secretaria Geral de 
Relações Maçônicas Exteriores do Grande Oriente do Brasil, 
contidas no Boletim Especial do GOB, edição 2012.

Somente os Mestres Maçons em “good standing*", podem 
pretender visitar uma Loja Regular no exterior, desde que seja 
considerado aprovado no “Telhamento” a que for submetido 
quando se apresentar em uma Loja apenas com a Carteira do 
GOB.

O Grande Oriente do Brasil  emite passaporte NÃO
maçônico, este foi substituído pela Carta de Apresentação.

É necessário solicitar uma Carta de Apresentação, com pelo 
menos uma semana de antecedência para a Secretaria de 
Relações Maçônicas Exteriores, através do e-mail: exterio-
res@gob.org.br. A solicitação deve conter: nome do interes-
sado, CIM, nome da Loja, Estado/Cidade e data da viagem do 
país que deseja visitar. Será remetida uma Carta de 
Apresentação, também por e-mail, que servirá somente para os 
países solicitados.

Recomenda-se levar uma fotocópia da folha do livro “List 
of Lodges” onde estiver inscrito o nome de sua Loja. Obs.: 

todas as Lojas Maçônicas Regulares do GOB receberam um 
exemplar do “List of Lodges” de 2012.

Conselho: É muito útil nessas ocasiões agradecer a 
hospitalidade e a acolhida recebida, em duas ou mais línguas 
(inglês e espanhol, por exemplo)  além de conhecer os Sinais, 
Palavras de Passe e Sagradas de Mestre, em alguns Ritos mais 
usados em todo o mundo como: Rito de Emulação, York, 
Escocês ou, procurar saber antes qual o Rito adotado pela Loja 
que pretende visitar, caso essa providência seja possível ser 

prevista. Se necessitar de ajuda, a Secretaria de Ritualística 
estará a disposição para esclarecer dúvidas.

As Lojas contidas em nossa Lista de Grandes Lojas são as 
que mantêm Mútuo Reconhecimento com o GOB, sendo 
portanto, recomendado visitar somente Lojas Jurisdicionadas a 
essas Potências.

Não visite as Potências não reconhecidas, para não gerar 
mal-entendido no que se refere a reconhecimento de Potência, 
deixando este assunto para a Secretaria Geral de Relações 
Maçônicas Exteriores e para o Grão-Mestre Geral, que é a 
única autoridade qualificada na Constituição do GOB para 
reconhecer ou não uma Potência Maçônica.

Em caso de dúvidas das Potências Reconhecidas pelo 
GOB, consultar o “List of Lodges”.

*Good Standing significa que o Irmão encontra-se em 
situação regular quanto aos pagamentos em sua Loja e que não 
pesa sobre ele nenhuma denúncia ou processo tramitando no 
Poder Judiciário da Potência a que sua Loja esta Jurisdicionada 
e nem é um Maçom com “Quite Placet” a pedido, com validade 
ou não, ou ex-offício, ou afastado “adormecido”.
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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.

“Não são poucos os que esperam, de fora, a salva-
ção da pátria, tal como, em si mesmos, esperam a 
redenção espiritual, que, no entanto, só lhes advirá por 
esforços próprios!” 

(Professor Henrique José de Souza.)

Princípio básico da liderança: “A melhor maneira de conscienti-
zar alguém é através do exemplo!“.  Por isso, a Revista Arte Real, 
neste momento caótico da política brasileira, lembra e exalta 
alguns valorosos nomes de Maçons, na história da política nacio-
nal, com o objetivo de que a recordação de seus feitos e posturas 
exemplares faça brotar, nas mentes, e florir, nos corações dos 
políticos, as sementes da Honestidade, da Dignidade e do Amor 
ao próximo. Esse resgate da memória dos predicados sociais, 
prodigalizados por grandes vultos, que integraram nossas Colu-
nas, se não chegar a eles e se perder na “lama” da corrupção, que 
envolve homens, instituições financeiras e partidos políticos, 
servirá, certamente, para refletirmos melhor quanto à escolha de 
nossos futuros dirigentes.

Alguns “nobres e excelentíssimos” legisladores, executivos e 
juízes deveriam se empenhar na emancipação do trabalhador, 
quando escravizado; na educação do povo e no ensino igualitário. 
Enfim, em grandes lances a serviço da sociedade, como fez Rui 
Barbosa de Oliveira, Maçom, cuja biografia se vê desde a literatu-
ra de cordel até as grandes enciclopédias. Mas o que fazem hoje? 
Associam-se para subornar e serem subornados. 

Deveriam, pelo menos, ensaiar realizações espelhadas em 
Manuel Deodoro da Fonseca, Maçom, que, em seu breve, mas 
notável governo, adquiriu, para a República, o reconhecimento 
oficial internacional, aprovou uma nova Constituição, que garan-
tia a autonomia dos estados, e conseguiu separar a Igreja e o Esta-
do.  Mas o que fazem hoje? Associam-se para assaltar, às claras, 
as finanças do estado, participam de seitas religiosas, que explo-

ram o povo com venda de “milagres” e ”moradas no céu”, perme-
tindo-as.

Deveriam reler seus cadernos escolares fundamentais – se é 
que, um dia, escreveram algo neles – e redescobrir Gonçalves 
Ledo, Duque de Caxias, Visconde do rio Branco, Barão do Rio 
Branco, Benjamin Constant, Bento Gonçalves, Quintino Bocaiú-
va, Benjamin Sodré e tantos outros Maçons, que souberam honrar 
o cargo político que ocuparam, com verdadeiro entendimento da 
Ciência e da Arte de bem governar os povos, com princípios dou-
trinários que caracterizam a estrutura constitucional de um país – 
ideologia, civilidade e altruísmo, em prol de uma sociedade mais 
justa, mais perfeita.   

É público e repugnante o caos em que se encontra a política 
brasileira: escândalos, corrupção, denúncias, CPI´s, “mensalão”, 
etc. É tanta “lama”, que nossas esperanças de um Brasil mais 
justo e digno de se viver submergem, levando-nos ao desânimo. 
Esse é, justamente, o desejo desses maus políticos, acharmos que 
o dia de eleição é o “feriado da agonia”, pois o que vemos é que 
nada tem mudado. A história sempre se repete! 

Essa visão desanimadora motiva, ainda mais, nossa omissão 
como eleitores e leva, consequentemente, uma corja de “políti-
cos” ao poder, gerando a corrupção e tudo de mal ao desenvolvi-
mento da nação. Temos que participar! O voto, antes de ser um 
dever, é um direito e, quando usado conscientemente, transforma-
se na ferramenta perfeita para se construir um mundo melhor. É a 
“Alavanca de Arquimedes”, como gostamos de falar, deslocando, 
em nome da Democracia, os enormes obstáculos que se antepõem 
ao progresso do país.

O Voto Consciente é, apenas, a parte que nos cabe como cida-
dãos. Faz-se necessário, ainda, fiscalizar as ações de nossos 
políticos, seus projetos, denunciar atitudes que comprometam os 
interesses da população.

Precisamos resgatar o sentimento de patriotismo e voltar a nos 
emocionar ao cantar o nosso Hino Nacional,  contemplando o 
tremular, sob os ventos de uma nova Era, de nosso Pavilhão da 
Esperança. Ao contrário de expressarmos  desânimo ao assistir-
mos aos quase sempre “fétidos” noticiários sobre a política nacio-
nal, desabafando com expressões: “O Brasil não tem jeito!”, 
devemos mostrar nossa repugnância nas urnas, até porque o Bra-
sil, nessa ótica pessimista, somos todos nós e temos que refletir: 
esse é o país que gostaríamos de deixar para os nossos filhos e 

netos?
“Transforme-se, e o mundo se transformará!”. Esse sábio 

pensamento sintetiza tudo que estamos redigindo em vários pará-
grafos. Apresentaria outro, se me permitir o leitor, de autoria de 
Mahatma Ghandi: “Seja você a mudança que você quer ver no 
mundo!” Belas frases, contudo, não será com frases belas que 
modificaremos a situação, precisamos de ação. Salvo se as ouvir-
mos com o ouvido da consciência e as colocarmos em prática no 
“teatro da vida” (“Res non verba”). 

A transformação deve começar primeiro em nós, como afirma 
Ghandi. Quantas vezes repudiamos os políticos corruptos, pro-
testamos no silêncio dos nossos lares e nada fazemos? Por sua 
vez, atos, como avanço de um sinal de trânsito ou a dificuldade do 
andamento de uma documentação em uma repartição pública, 
levam muitos a oferecer uma “cervejinha” para facilitar as coisas. 
Isso virou praxe para o brasileiro! Será que esses podem reclamar 
dos maus políticos? Quantas vezes se criticam, na política, o 
chamado “toma lá, dá cá”? Todavia, no seio de nossos lares, ao 
tomarmos conhecimento das baixas notas que nossos filhos vêm 
alcançando na escola, logo prometemos uma bicicleta ou um 
agrado, para que os mesmos se esforcem e passem de ano. Pior do 
que conviver com esses politiqueiros corruptos, que deveremos, 
incessantemente, combater, é estimular uma nova geração a se 
portar como os mesmos.

No Oriente, “O Loto” - a flor sagrada – nasce em meio ao 
lodaçal, desabrochando com uma alvura de rara beleza e com um 
significado muitíssimo especial. 

Reflitamos profundamente sobre isso e façamos surgir, da 
lama que assola a política atual, a alvura do loto de novos tempos, 
regando-o com uma postura de um verdadeiro eleitor e Iniciado, 
que somos, colocando em prática a Democracia Participativa, 
através de nosso voto consciente e da constante fiscalização das 
ações de nossos políticos.

Você, por acaso, conseguiria lembrar o nome dos políticos em 
que votou nas últimas eleições? Tem acompanhado seus manda-
tos? Reflitamos, portanto, sobre nosso comprometimento como 
cidadão, antes mesmo de reclamar de pessoas que, somente, cha-
garam ao poder por força do nosso próprio voto!

Ajude-nos a escrever uma nova página da Política Brasileira!

* Ir Francisco Feitosa

Façamos por merecer 
melhor sorte

Geral
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O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que 
provoca a morte acelerada dos neurônios em todas 
as regiões do cérebro. É um processo difuso que 

danifica desde as áreas da memória até os centros 
motores, responsáveis pela locomoção. À medida que a 
doença evolui, as funções cerebrais vão ficando cada vez 

mais comprometidas e outros campos vão sendo afeta-
dos, como a linguagem, a razão e a habilidade de cuidar de 
si próprio.

Qual a causa da doença?
Não se sabe ao certo a origem do problema. Estudos 

apontam que algumas mudanças nas células cerebrais 

poderiam interferir nas funções cognitivas do paciente, 
mas não há nada concreto. A idade seria um dos grandes 
fatores de risco para desenvolver o Alzheimer, mas a 
predisposição genética também, o que pode justificar 
casos de desenvolvimento precoce.

Pelo que se sabe até aqui, a doença começa quando há 
erros no metabolismo de proteínas, como o beta-
amiloide, o que provoca acúmulo de placas tóxicas. 
Também pode haver alterações na proteína tau, o que 
destrói o esqueleto celular. Ambos os processos levam a 
uma morte acentuada de células nervosas no cérebro.  

Quais são os principais sintomas?
O primeiro deles é a perda da memória recente - como 

os eventos vividos horas antes. É importante apontar que 
um esquecimento ocasional não deve ser entendido como 
sinal da doença. Lapsos de memória só sinalizam a 
doença quando interferem nas atividades diárias da 
pessoa.

Além da perda da memória progressiva, o paciente 
também começa a ter dificuldade para raciocinar, se 
planejar e, com o tempo, até se comunicar e se locomover. 
Em boa parte dos casos, surgem ainda a agitação, a 
ansiedade e a depressão.

Como é feito o diagnóstico?
Não há um exame específico capaz de apontar o 

Alzheimer. O médico costuma diagnosticar o mal após 
realizar testes neurológicos e cognitivos para descartar 
outras doenças. O profissional também leva em conta 
informações sobre as mudanças de comportamento do 
paciente, colhidas em entrevistas com ele e com sua 
família.

Há tratamento para o Alzheimer?
Sim. Existem medicamentos que ajudam a impedir o 

avanço rápido da doença em seus primeiros anos, mas 
não há cura. Após o diagnóstico e a orientação médica, o 
tratamento é iniciado com doses baixas, de modo a 
diminuir os efeitos colaterais que podem surgir. Os 
familiares também passam por um processo de orienta-
ção em que aprendem mais sobre o que é a doença e como 
lidar com o paciente.

Existem estudos recentes sobre a doença?
Uma alternativa apontada pelas novas pesquisas seria 

o efeito neuroprotetor do lítio. A substância impede a 
atuação de processos metabólicos que causam o 
Alzheimer, como a formação das placas de beta-amilóide 
e as alterações da proteína tau - que seriam alguns dos 
prováveis mecanismos da doença.

Quantas pessoas sofrem de Alzheimer?
Estima-se que 10% das pessoas com mais de 65 anos e 

25% daquelas com mais de 85 anos podem apresentar 
Alzheimer. No Brasil, dos 15 milhões de pessoas com mais 
de 60 anos, cerca de 6% apresentam a doença, ou seja, em 
torno de 1,2 milhão. Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), esse número deve crescer bastante até 
2030, devido ao envelhecimento da população global e ao 
aumento de casos relacionados à demência.

Fontes: Academia Brasileira de Neurologia (Abneuro), Associação 
Brasileira de Alzheimer (Abraz) e Wagner Gattaz, professor do 
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, Estadão

Dicas de Saúde

Um estudo rigoroso, que fez uma análise bastante 
detalhada dos dados de 18 mil pacientes por cinco anos, 
concluiu que a acupuntura é eficaz para tratamento de 
dores crônicas em pacientes com enxaquecas, osteoar-
trite e problemas de coluna, ombros e pescoço.  Mais 
ainda, ela é mais eficaz do que tratamentos convencio-
nais para esse tipo de dor.

Os resultados, publicados no periódico científico 
Jama,  são mais um suporte da medicina baseada em 
evidência, em outras palavras, da ciência tradicional, 
para uma prática milenar, que possui um repertório 
próprio para compreender e tratar os problemas do 
corpo humano.

Há várias outras pesquisas anteriores, com recortes 
diversos, que já indicavam os benefícios do método. Eu 
mesma, por causa de uma rinite que não passava após 
remédios e remédios, encontrei uma maneira de 
controle bastante eficaz com a acupuntura. E uma das 
coisas que acho mais interessantes numa consulta com 
um bom acupunturista é o fato de ele ouvir sua história, 
perguntar sobre seus hábitos, histórico, problemas – 
uma prática que a medicina tradicional tem perdido 
com o tempo.

“Os efeitos da acupuntura foram controversos por 
muito tempo, mas encontramos evidências fortes de 

que ela é eficaz para o tratamento da dor crônica”, 
afirma o autor principal do estudo, o médico Andrew 
Vickers, pesquisador do Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center, de Nova York.

Ele afirma que os resultados dos pacientes tratados 
com a acupuntura são superiores aos obtidos pelos 
pacientes que usaram placebos (uma falsa acupuntu-
ra).

Só para esclarecer, no Brasil a acupuntura é reco-
nhecida pelo Conselho Federal de Medicina e já é 
bastante indicada por médicos de várias especialidades 
como complemento em tratamentos, principalmente 
para pacientes com problemas crônicos.  Ela não 
provoca milagres, não é a solução para todo mundo, 
mas é bastante útil para muitas pessoas, desde que feita 
por um profissional qualificado.

Na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 
por exemplo, há um Setor de Medicina Chinesa que se 
dedica a estudar os efeitos da acupuntura, e difundi-la 
entre pacientes e estudantes. Há um ambulatório 
dentro da universidade que promove sessões de 
acupuntura para os pacientes do hospital universitário.

É só um exemplo – existem várias outras universi-
dades que oferecem especialização em acupuntura e se 
dedicam a pesquisar e entender seus efeitos sobre o 
organismo.

Existe também uma disputa no Brasil sobre o direito 
de praticar a acupuntura – médicos afirmam que seria 
uma atividade médica, restrita a formados em 
Medicina. Outros profissionais da área da saúde 
afirmam que, com a formação adequada, que é bastante 
completa, é possível ser um bom acupunturista.
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Ary Carlos Santos, (por motivos óbvios, o nome do Irmão 
foi substituído)  após 35 anos de serviços prestados, 
honrosa e honestamente, à Secretaria da Fazenda 

Estadual, aposentou-se e resolveu virar campista.
Percorreu as chamadas classes sociais do campismo, 

começando com uma barraquinha estrutural  e hoje  é 
proprietário  de um majestoso Moto-home, que utiliza 
constantemente em viagens por este Brasil afora.

Ir.: Carlão, como é chamado pelos mais íntimos, caboclo de 
origem simples, humilde e que não renega o seu passado. Nasceu 
em Muniz Freire e foi  criado em Monte Senir, distrito de  Barra 

de S. Francisco,  sob os olhares severos e vigilantes de D. Jandira  
e de “Seu Bastião”,   os quais  procuravam sempre transmitir ao  
rebento,  a boa educação e as virtudes necessárias às relações 
humanas, que foram, aliás, bem assimiladas por ele,  pois   
facilitaram a sua iniciação na Ordem Maçônica. 

Passaram-se os anos e o irmão  Ari anexou ao seu “modus 
vivendi” inúmeros outros predicados e qualidades, mas 
infelizmente, um defeito D. Jandira dele não conseguiu eliminar: 
A GULA.

Glutão por natureza, não faz distinção de nenhum tipo de 
alimento doce ou salgado. Aprecia também, com tamanha 
intensidade, uma cervejinha gelada, principalmente se estiver  
acompanhada de uns tira-gostos. 

Certa ocasião, recebemos  convite para uma  Sessão Magna 
de Iniciação na ARLS União Mutuense 17 de Maio,  do Oriente 
de Mutum-MG, onde o Venerável José Carlos de Souza, vulgo 
Tartaruga,  solicitava a nossa ajuda, uma vez que,  a Loja 
dispunha de poucos Membros. 

Saímos então, de Vila Velha bem cedinho  com destino a 
aquela Cidade Mineira. Ao chegarmos em  Pedra Azul, 
aproximadamente às 09 horas, efetuamos aquela tradicional  

parada para esticarmos as pernas e tomar um cafezinho. 
Ele, Ary, dirigiu-se imediatamente ao banheiro e, ao 

regressar, encontrou-me encostado no balcão da lanchonete 
tendo à frente um copo parcialmente  cheio, uma cerveja e alguns 
bolinhos de bacalhau, petiscos tradicionais do lugar. 

— Já????  - Indagou admirado.
Antes mesmo que eu pudesse balbuciar qualquer  palavra, ele 

rapidamente,  em um só gole,  bebeu a cerveja  que havia no  
copo, encheu-o  novamente e procedeu da mesma forma, para em 
seguida, sem pestanejar, atacar os deliciosos bolinhos.   

Diante da   cena,  f iz a única coisa que podia.  
Sorrateiramente, dirigi-me  à  saída e ainda pude ouvir uma 
calorosa discussão, envolvendo o guloso Ary   com um 
desconhecido, que naquele exato momento, retornava do 
banheiro, para terminar de saborear sua cerveja e os bolinhos  que 
havia deixado sobre o balcão.

* O Ir.: Cecílio Andrade de Oliveira é Grão-Mestre 
Honorário do GOB-ES
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Cecilianas
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* Ir Cecílio Andrade de Oliveira

                                                         QUE FLAGRANTE!!!!

SONETILHO DO ACAMADO

Na alcova sombria e quente/Pobre demais, se não erro, 
Repousa um moço doente/Sobre uma cama de ferro.

Pede-lhe baixo inclinada,/Sua mulher, que adormeça, 
Em cuja perna curvada/Ele reclina a cabeça. 

Vem uma loura figura/Com uma colher da tintura,

Que ele recusa, num ai.../Mas o solícito anjinho Diz-lhe 
com amor e carinho:/- Bebe que é doce, papai!

(Bernardino Lopes)

Ao longo dos últimos 40 anos venho desenvolvendo uma 
atividade profissional de função muito próxima à atividade 
paramédica e nessa longa estrada jamais havia me perguntado à 
cerca de como, em presença do sintoma dor, a quantificam os 
médicos em geral. Qualificá-la é uma tarefa primária e até meio 
óbvia pelo simples motivo de que quem a descreve está sentindo e 
assim a denomina como aguda, latejante, forte, insuportável, etc. 
Claro está que a causa de origem física ou psíquica deve ser tida 
em consideração pois só quem sente sabe a dimensão de tal 
transtorno e quanto ela, a dor, traz de preocupação, medo, 
insegurança ou desespero, no sentido literal e cru destes senti-
mentos. De natureza diversa e em qualquer situação incapacitante 
a dor transfere quem a sente para uma dimensão intangível por 
aqueles que alheios ao fato, até que seja consigo ou com seus 
pares, dela ou de quem a esteja sentindo preferem distância. 
Comportamento normal e nada condenável, pois se há algo do 
qual TODOS NÓS estamos querendo afastamento é dela...

Mas a questão que estou tentando levantar relaciona-se com 
certa qualidade que deveria ser intrínseca a todos nós seres 
humanos: a EMPATIA, mormente em situações desse gênero. 

Sim, utopicamente venho desejando a cada dia perceber no seio 
da sociedade em geral alguma epidemia de solidariedade e 
cumplicidade para com aqueles que por motivos diversos (rádio, 
TV, jornal, olhar em volta) estejam em estado de sofrimento físico 
ou psíquico. Ficando do “lado de lá” haveria melhores chances de 
exercitarmos a piedade, jamais no sentido da superioridade – até 
porque pedra hoje, vidraça amanhã – mas como semeadura em 
busca de dias menos rudes. Esclareço que essa posição em tese 
não faz de mim uma exceção ao todo, no entanto, o momento 
atual vem impondo-me afinar aquela linha invisível que me une 
cérebro e coração. Bom seria se a afinássemos todos, tangendo-a 
sem parar em busca da nota perfeita capaz de minimizar a dor pela 
harmonia coletiva.

Finalmente, dedico o soneto acima e o título desse texto ao 
Prof.Dr. Michel Assbud, que à sua maneira já sabe as respostas a 
essas indagações.

*O Irmão Déo Mário Siqueira é MI, membro da ARLS 
Caridade e Esperança, Oriente de Jacaraipe - Serra-ES

*Por Ir Deo Mário Siqueira

Peso ou medida?

Quando converso com gestores de departamentos jurídicos e 
igualmente com sócios de escritórios de advocacia, um dos temas 
que a reclamação é uníssona: Como falta gente qualificada, 
comprometida e principalmente focada no trabalho.

Encontramos pessoas que querem um emprego e não um 
trabalho. Como assim? Querem fazer um serviço mediano, 
ganharem bem, sem precisar pensar muito e sem estresse. 
Querem a sexta-feira perto das 18h, mas não pensam que para a 
sexta chegar primeiro tem a semana que já inicia no segundo dia 
(no Domingo, primeiro dia descansamos) e devemos merecer a 
sexta-feira.

Minha visão é diferente. Muitos dirão que minha visão é 
romântica, de um pretenso poeta ou até mesmo irreal.

Discordo. Quanto mais leio este texto percebo em mim 
mesmo que somente vendo desta forma, parecido ou quem sabe 
interpretando este texto podemos compreender o trabalho de uma 
forma plena.

O texto foi extraído do livro O profeta de Khalil Gibran. Este é 
um dos livros que já li e reli inúmeras vezes, e já presenteei muitas 
pessoas com ele, pois vale a pena.

 
Texto:  O Profeta, de Khalil Gibran
Então, um lavrador disse: “Fala-nos do Trabalho.” E ele 

respondeu, dizendo:
“Vós trabalhais para vos manter no compasso da terra e da 

alma da terra. Pois ser indolente é intrometer-se nas estações, e 
afastar-se da procissão da vida, que segue majestosa e 
orgulhosamente submissa, rumo ao infinito.

Ao trabalhardes, sois uma flauta cujo coração o murmúrio 
das horas atravessa e transforma-se em música. Quem de vós 
permaneceria silente como o junco quando tudo ao redor canta 
em uníssono?

Sempre vos disseram que o trabalho é uma sina e a labuta um 
infortúnio.

Mas eu vos digo que, ao trabalhardes, estais realizando o 
sonho mais longínquo da terra, a vós designado quando nasceu,

E, apegando-se à labuta, estareis amando verdadeiramente a 
vida,

E quem ama a vida através do trabalho compartilha do seu 
segredo mais íntimo.

Mas se em vossas dores dizeis que o nascimento é uma 
aflição, e as necessidades da carne uma sina, inscrita em vossa 
fronte, então respondo que nada, além do vosso suor, lavará esse 
estigma.

Disseram-vos também que a vida são trevas; e em vossa 
fadiga repetis o que disseram os fatigados.

E eu vos digo: a vida são mesmo trevas, salvo quando há 
ímpeto,

E todo ímpeto é cego, salvo quando há conhecimento,
E todo conhecimento é vão, salvo quando há trabalho,
E todo trabalho é vazio, salvo quando há amor;
E quando trabalhais com amor, estais unindo-vos a vós 

próprios, e uns aos outros, e a Deus.
E o que é trabalhar com amor?
É tecer o pano com o fio de vosso coração, como se vosso 

bem-amado fosse mesmo trajá-lo.
É construir uma casa com afeto, como se vosso bem-amado 

fosse mesmo habitá-la.
É plantar as sementes com ternura e fazer a colheita com 

alegria, como se vosso bem-amado fosse mesmo comer as frutas.
É impregnar tudo que fazeis com o sopro de vossa própria 

alma,
E saber que todos os mortos abençoados estão vos 

observando de perto.
Muitas vezes ouvi-os dizer, como se falásseis em vosso sono: 

'Aquele que trabalha com o mármore, e encontra na pedra a 
forma de sua própria alma, é mais nobre do que aquele que ara o 
solo. E aquele que toma o arco-íris para estendê-lo sobre a tela à 
semelhança do homem é mais do que aquele que faz sandálias 
para calçar nossos pés.'

Porém eu vos digo, não em sono, mas em plena vigília do 
meio dia, que o vento não fala com mais doçura ao carvalho 
gigante do que à menor das hastes da relva; E só é grandioso 
aquele que transforma, com seu próprio amor, o murmúrio do 
vento em música ainda mais serena.

O trabalho é amor tornado visível.
E se não podeis trabalhar com amor, mas somente com 

dissabor, é melhor abandonar vosso trabalho e ir sentar-vos à 
porta do templo à espera de esmolas daqueles que trabalham 
com alegria. Pois se fazeis o pão com indiferença, vós os fazeis 
amargo, incapaz de saciar a fome do homem. E se tendes rancor 
ao amassar a uva, vosso ressentimento destila veneno no vinho. E 
ainda que cantais como anjos, mas não amais vosso canto, 
impedis que o homem ouça as vozes do dia e da noite.”

Vamos pensar, raciocinar, sentir, amar aquilo que fazemos no 
nosso dia a dia, pois o trabalho é uma das partes da tríplice força 
da vida: Amor, trabalho e fé.

O que é o trabalho senão o amor tornado visível, não é 
mesmo?

______________________________________________
Artigo escrito por Gustavo Rocha – Sócio da Consultoria 

GestaoAdvBr
www.gestao.adv.br  |  gustavo@gestao.adv.br

O Trabalho, 
segundo Khalil Gibran

Ir.: Gustavo Rocha
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Escrevo como sempre faço às quintas feiras, sob o 
impacto do desencarne de um homem simples e 
bom, amigo e fraterno irmão de ordem maçônica, 

Adão Moreira da Costa. Um guerreiro vencedor. Fez o 
melhor, conservou a fé, plantou a semente que nasceu 
em seu coração, orientando na luta de prevenção e 
recuperação do uso de drogas no Grupo AA “Alcoólicos 
Anônimos” e em “Maçonaria a Favor da Vida – Contra 
as Drogas”. Combateu o bom combate. Encerrou a 
carreira nesta encarnação, alcançando aperfeiçoamento. 
Homenageio-o e me alegro de ter com ele convivido e 
viajado por este estado inteiro, levando a mensagem e o 
exemplo de um ser humano que venceu a si próprio na 
luta pela independência em relação ao uso do álcool.

O tema do artigo de hoje, antecedido pela notícia 
narrada no parágrafo anterior e que muito me entristeceu 
é “paralisia cerebral”, inspirado no livro mais vendido 
no momento em todo o Brasil, “A Queda”, Memórias de 
um pai em 424 passos, do jornalista Diogo Mainardi.

Paralisia cerebral é uma lesão de uma ou mais partes 
do cérebro, provocada muitas vezes pela falta de 
oxigenação das células cerebrais, acontecendo durante a 
gestação, no momento do parto ou após o nascimento, 
ainda no processo de amadurecimento do cérebro da 
criança.

Diogo Mainardi é jornalista, escritor, colunista que 
se tornou muito conhecido por coluna semanal que 
escreveu durante muitos anos na Revista Veja. 
Polêmico, verdadeiro, ferino e muitas vezes injusto, o 
que lhe trouxe amigos e inimigos. Em certa época 
acumulou mais de 200 processos cíveis e penais contra 
si, por “crimes de opinião”, relacionados ao conteúdo de 
seus comentários.

No seu livro da Editora Record, “A Queda”, que 
sugiro a leitura, ele “espanta e emociona ao revelar o 
quanto aprendeu com seu filho e generosamente, nos dá 
a chance de fazer o mesmo, mostrando-nos que “saber 
cair tem muito mais valor do que saber caminhar”.

“Tito tem uma paralisia cerebral”, esta é a primeira 
frase do livro. Tito nasceu em 2000, em hospital de 
Veneza que conforme é registrado pelo autor, “o hospital 
errou no parto de Tito. O erro acarretou sua paralisia 
cerebral”. Diogo relata que “o sistema, com suas regras, 

com suas normas e com seus procedimentos falhou – 
falhou repetidamente – durante o nascimento de Tito”.

Relata no passo 52, ele um homem que se declara 
ateu que:

“Vi-o pela primeira vez em um dos claustros do 
hospital de Veneza. Eu acabara de conversar com o 
pediatra que acompanhara seu nascimento. Ele dissera 
que Tito permanecera sem ar por tempo demais. Ele 
dissera também que Tito morreria.

Voltando à maternidade, depois de conversar com o 
pediatra, cruzei com um menino recém nascido na 
incubadora. O menino recém nascido na incubadora 
estava no corredor de um claustro, estacionado em um 
canto. Ninguém o atendia. Onde está o médico? Onde 
está o enfermeiro? Onde está o pai?

Olhei-o de relance. Olhei-o novamente. Ele estava 
imóvel com o corpo mole e um tubo no nariz. Seu rosto 
era verde. Li seu nome escrito em um esparadrapo 
colado na tampa da incubadora: “Mingardi”.

Mingardi era igual a mim. Eu era igual a Mingardi. O 
menino recém nascido na incubadora era meu filho. 
Mingardi era Mainardi. Até nisso o hospital de Veneza 
errou: em seu nome”.

A transformação dolorosa naquele momento aconte-
ceu como um raio na mente e no coração do jornalista 
que afirma:

“Até aquele momento, eu que sempre pensara que, se 
meu filho permanecesse em estado vegetativo, eu 
esperaria que ele morresse.

Depois do primeiro contato com Tito no corredor do 
claustro do hospital de Veneza, tudo se transformou. Eu 
só queria que ele sobrevivesse, porque eu o amaria e o 
acudiria de qualquer maneira. Entre a vida e a morte, 
aferrei-me à vida”.

A narrativa emociona, traz lágrimas e nos permite 

meditar e fazer uma autocrítica, e nos revoltarmos com a 
exclusão praticada pela sociedade, por muitas escolas, 
por pessoas que fogem e se afastam dos portadores de 
deficiências e de famílias que escondem especiais filhos.

Em um dia que passou na UTI, Diogo, de coração 
aberto como um pai fragilizado pela tristeza, porem com 
intenso amor, diz:

“Acariciei o rosto de Tito. Ele permaneceu morto. 
Acariciei o peito de Tito. Ele permaneceu morto. 
Acariciei a perna de Tito. Ele permaneceu morto. 
Acariciei as costas de Tito. No momento em que acarici-
ei suas costas, deu-se o inesperado. Subitamente, ele 
contorceu o corpo e arqueou a coluna. Tito ressuscitou.

Chorei por meia hora. Depois de ter chorado por meia 
hora, chorei por uma hora. Depois de ter chorado por 
uma hora, chorei por duas horas.

No dia seguinte, retornei à UTI do hospital de Pádua. 
Imediatamente, acariciei as costas de Tito. Ele arqueou-
se com uma intensidade ainda maior que no dia anterior. 
Chorei por duas horas”.

O livro é um documento científico, histórico, cultural 
e humano, devendo ser lido e relido, com atenção 
especial.

O hospital foi responsabilizado judicialmente. A 
sentença provou que houve erro médico, com indeniza-
ção que faz parte hoje de um fundo em favor de Tito.

Estou emocionado com a passagem para o mundo 
espiritual do meu bom amigo Adão Moreira e com o 
livro “A Queda”. Em muitos momentos da leitura, 
também chorei, mas a frase que me marca como vitória 
do amor é esta:

“Tito não é castigo. Ele é a coisa que eu mais amo na 
vida”.

O tal amor a que ele se refere virou sua vida de ponta-
cabeça. Nos últimos 12 anos, Diogo Mainardi passou a 
orbitar em torno do filho”.

Tito acostumou Mainardi ao chão para que ele 
pudesse ver-se livre da imagem que se colou a ele ao 
longo da última década, quando Mainardi encarnou um 
tipo de personagem de si mesmo, angariando tanto a 
devoção de alguns, quanto o ódio de outros.

Mainardi derrubou num golpe a fantasia heróica e o 
abandono depressivo, deitando ao chão quem sabe e não 
sabe cair, levando de roldão o desamor que tem se fixado 
junto à literatura sobre filhos com deficiência. Ele ama 
seu filho como ele é, e faz do livro, verso à paralisia 
cerebral, sem envergonhar-se, colocando felicidade e 
deficiência numa mesma frase.

*Barbosa Nunes, advogado, ex-radialista, delegado de polícia 
aposentado, professor e Grão-Mestre da Maçonaria Grande Oriente do 
Estado de Goiás – barbosanunes@terra.com.br

*Eminente Ir Barbosa Nunes

Tito não é castigo.
Ele é a coisa que eu

mais amo na vida

Geral
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Em 12 de setembro de 2.012, no Templo Nobre – 
Palácio Tiradentes – oriente de Belo Horizonte, 
com as presenças do Em Irmão Amintas de Araújo 

Xavier e do Soberano Grão-Mestre Geral do GOB, 
Irmão Marcos José da Silva, em Sessão Magna, foi 
comemorado o 68º aniversário de fundação do Grande 
Oriente do Brasil-MG.

A Sessão foi ritualisticamente aberta pelo Irmão 
Lázaro Roque Mendes, Venerável Mestre da ARLS 
Deus, Humanidade e Luz 0506, anfitriã da noite. Em 
seguida, foram recebidos o Eminente Irmão Amintas de 
Araújo Xavier, o Soberano Irmão Marcos José da Silva, 
GrãoMestre Geral, acompanhados de suas comitivas. 
Por último foi recepcionado também, o Pavilhão 
Nacional.

Na Ordem do Dia, foi proferida a primeira palestra, 
pelo Eminente Irmão Antonio Pereira da Silva,  que 
discorreu sobre o GOB-MG, desde a sua fundação em  
12.09.44. A segundo palestra foi proferida pelo Soberano 
Grão-Mestre Geral, Irmão Marcos José da Silva, que 
discorreu sobre os Ritos praticados pelo GOB. Ambas as 
palestras foram muito aplaudidas pelos Irmãos 
presentes.

Usando a palavra, o Em Irmão Amintas de Araújo 
Xavier, saudou a todos; falou sobre o 190º aniversário do 
GOB comemorado em 17.06.12; fez entrega a todos os 
Veneráveis  Mest res  presentes  da  Moção de 
Agradecimento e Medalha, endereçado às Lojas 
federadas ao GOB. Também fez entrega de placas 
alusivas ao aniversário do GOB-MG às três Lojas 
fundadoras do nosso Grande Oriente Estadual: 
AA.:RR.:LL.:SS.: Deus, Humanidade e Luz, nº 0506;  
Caridade e Justiça, nº 1557 e Hiram, nº 1414 e ainda à 
ARLS Inteligência e Segredo, nº 2832, aniversariante do 
dia 12 de setembro. Todas essas quatro Lojas receberam 
também, um livro de instruções aos Aprendizes. Fez a 
entrega da Comenda “Tiradentes” ao Eminente Irmão 
Silvio Sousa Cardim e a Comenda “Tomas Antônio 
Gonzaga” ao Eminente Irmão Antônio Pereira da Silva. 
Sorteou  um livro, entre os Veneráveis Mestres 
presentes, sendo premiado o Irmão Paulo Alves de 

Oliveira, Venerável Mestre da ARLS Quatorze de Julho, 
nº 1525. Agradeceu aos Irmãos e às Lojas presentes e 
informou  que o 69º aniversário do GOB-MG, será 
comemorado no Oriente de Poços de Caldas.

O Soberano I rmão Marcos  José  da  Si lva 
cumprimentou a todos os Irmãos do  GOB-MG, pelo 
aniversário. Solicitou leitura de Ato assinado por ele, 

concedendo ao  Eminente Irmão Amintas de Araújo 
Xavier, a Comenda da Cruz da Perfeição Maçônica, 
sendo ajudado na entrega,  pelo Soberano Irmão Nei 
Inocêncio dos Santos. Concluiu sua fala, desejando uma 
boa noite aos presentes.

O Soberano Irmão Nei Inocêncio dos Santos, fez 
entrega de placas aos Eminente Irmão Amintas  Xavier e 
Marcos José da Silva, alusivas aos aniversários do GOB 
e GOB-MG, o Irmão Omar de Magalhães Neto, 
Venerável Mestre da ARLS Gal. José Maria Moreira 
Guimarães, também fez entrega de placa ao Eminente 
Irmão Amintas;  o Venerável Irmão José Ildefonso 
Mendes, juntamente com os Veneneráveis Mestres das 
Lojas do Rito Brasileiro, também entregou uma placa ao 
Eminente Grão-Mestre. Fizeram ainda  uso da palavra os 
Irmãos:  Marcos Eugênio Dornas, Edimar José da Silva, 
José Luiz Ribeiro de Melo, Stael Antonio Cesar, Rodrigo 
Alexander, Silvio Cardim e Arnaldo Soter Braga.

Após devolver o Malhete ao Irmão Lázaro Roque 
Mendes, o Eminente Grão-Mestre usou a palavra mais 
uma vez, agradecendo pelas homenagens recebidas e 
pelas presenças dos Irmãos. Também agradeceu pelas 
palestras proferidas pelos Irmãos Antônio Pereira e 
Marcos José da Silva. Este, também saudou a todos; 
agradeceu pela receptividade ; parabenizou ao 
Emonente Irmão Amintas e todos os obreiros do GOB-
MG e  encerrou sua fala, com um abraço a todos. Após a 
saudação ao Pavilhão Nacional, pelo Poderoso Irmão 
Vicente Pinto da Silva, houve a saída dos Grão-Mestres, 
acompanhados de suas comitivas, seguindo-se o 
encerramento ritualístico da Sessão. 

Encerrados os trabalhos, todos foram brindados com 
um coquetel.

Matéria e Fotos: divulgação do GOB-MG
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Movidas pelas intenções e princípios de Filantropia 
e humanitarismo, a Fraternidade Feminina 
Cruzeiro do Sul de São Paulo (FRAFEM-SP) e 

em especial as Cunhadas  do Conselho Estadual 
Estratégico, compartilharam a vontade de formarem um 
novo núcleo na região de Santana de Parnaíba/SP.

Observando este movimento, alguns Irmãos realizaram 
reuniões e decidiram por formar uma Loja Maçônica na 
região para então possibilitarem a materialização dos 
sonhos das Cunhadas e também agregarem força na 
localidade.

Este interesse foi "abraçado" especialmente pelo 
Secretário Estadual de Entidades Paramaçônicas, Poderoso 
Ir:. José Aparecido Montagnana, o qual, após diversas 
conversas e reuniões com o Grão Mestre Estadual do 
Grande Oriente de São Paulo - GOSP, Eminente Ir:. Mario 
Sergio Nunes da Costa, e, decorridos todos os 
procedimentos protocolares e regulares, emitiu o Ato 
nº2433 - 2011/2015 de 27/09/2012, autorizando o 
funcionamento da Loja Maçônica.

Assim surgiu a ARLS Estrela de Alphaville nº3286, 
localizada na Av. Marte, 151 - Alphaville - Santana de 

Parnaíba - SP.
Também morador e atuante na região de Santana de 

Parnaíba, o Poderoso Ir:. José Aparecido Montagnana, 
Secretário Estadual de Entidades Paramaçônicas, estará à 
frente dos trabalhos e reuniões da Loja Maçônica

Com uma história de vida voltada inteiramente para a 
área de assistencialismo, O Poderoso Ir:. está na Secretaria 
Estadual de Entidades Paramaçônicas do Grande Oriente 
de São Paulo - GOSP há duas gestões e "ele trará grandes 
conhecimentos de causas beneficentes e filantrópicas para a 
reforçar as Colunas da nosa Loja Maçônica e, com certeza, 
apresentará projetos factíveis com a nossa atual realidade e 
também da realidade e das necessidades da sociedade da 
região para que possamos juntos torná-los possíveis de 
serem realizados, contando sempre com o forte e 
inteligente apoio das Cunhadas da Fraternidade Feminina, 
claro.", afirmam membros da ARLS Estrela de Alphaville 
nº3286, sobre seu Venerável Mestre Provisório e sobre as 
intenções futuras da Loja Maçônica.

A ARLS Estrela de Alphaville nº3286 realiza suas 
reuniões quinzenalmente, as quintas-feiras, a partir das 
20:00 horas no endereço supracitado e trabalha no Rito - 
REAA.

São Paulo

Geral

Poderoso Ir:. José Aparecido Montagnana

Fundada em 28/09/1922, a ARLS Rangel Pestana nº1085 
organizou a Sessão Comemorativa Pública de Aniversário dia 
29/09/2012 as 18:00 horas, contando com a ilustre presença de 
diversas Autoridades Maçônicas, principalmente o Grão Mestre 
Geral do Grande Oriente do Brasil - GOB, Soberano Ir:. Marcos 
José da Silva, o Grão Mestre Geral Adjunto - GOB, Sapientíssimo 
Ir:. Claudio Roque Buono Ferreira e o Grão Mestre Estadual do 
Grande Oriente de São Paulo - GOSP, Eminente Ir:. Mario Sergio 
Nunes da Costa.

Também prestigiaram a Sessão diversas outras Lojas 
Maçônicas da Jurisdição, como o atual e o ex-Venerável Mestre 
da ARLS Amizade nº141 - A Pioneira, honrando assim a tradição 
de união e tradicionalismo das Lojas Maçônicas mais antigas da 
Capital. 

Um dos pontos altos da Sessão foi a entrega de títulos 
honoríficos à valoroso e ilustres IIr:. e também a apresentação de 
um grupo teatral e musical, encantando os presentes e passando 
belas mensagens de fraternidade e transcrevendo um pouco do 
histórico da Loja Maçônica.

Saiba mais sobre o patrono da Loja
O Patrono da ARLS Rangel Pestana nº1085, Francisco 

Rangel Pestana (nascido em Nova Iguaçu/RJ, aos 26 dias do mês 
de novembro do ano de 1.839 — falescido em São Paulo/SP, aos 
17 dias do mês de março do ano de 1.903) foi um jornalista, 
político e jurista brasileiro, formado pela Faculdade de Direito de 
São Paulo - USP (formou-se em 1.863).

Signatário do Manifesto Republicano (em 1.870), foi 
deputado da província de São Paulo em diversas legislaturas e, 
proclamada a República Nacional, assumiu a direção da provín-
cia no triunvirato em que também faziam parte Prudente de 
Morais e o Coronel Joaquim de Sousa Mursa.

Em 1.890, foi eleito senador, cargo que exerceu até 1.896. Em 
1.871, casou-se com Damiana Quirino dos Santos, filha do 
capitão Joaquim Quirino dos Santos.

Este é o Patrono que dá nome à ARLS Rangel Pestana nº1085, 
uma das Lojas mais tradicionais da Capital Paulistana, localizada 
à rua Santa Rita, 104 - Pari - São Paulo - SP.

GME-GOSP Mário Sérgio Nunes da Costa, GMG 
Marcos José da Silva e o GMG Adjunto Cláudio Roque 
Buono Ferreira.

O Grão Mestre Geral Marcos José da Silva encaminhou ao 
GOEG a Carta Constitutiva da nova Loja Maçônica “União 
Belavistense 4216”, com sede no Oriente de Bela Vista de Goiás 
e que adotou o Rito de York sob o número 4216, documento 
entregue ao primeiro Venerável, Darimar Pereira Guimarães, na 
presença do Grão Mestre Barbosa Nunes

A sessão de regularização da Loja aconteceu no dia 26 de 
setembro, através do ato 208/2012, baixado pelo Grão Mestre 
Estadual, em solenidade presidida pelo Mestre Regularizador e 
Grão Mestre Adjunto Luis Carlos de Castro Coelho, que foi 
auxiliado pelos integrantes da referida comissão, Irmãos 
Parmênio Alves David Filho, Vigilato Porto Silvério, Nivalcyr 
de Castro Coelho, Tochió Iwace, Manoel Salustiano Tavares 
Rodrigues, Newton da Silva Brasil, Daniel Pereira Duarte e Dary 
Ferraz.

Logo após sua missão, a comissão presidida pelo Irmão Luis 
Carlos de Castro Coelho passou a direção ao novo Venerável, 
Darimar Pereira Guimarães e integrantes da diretoria, que 
cumpriram o ritual de compromisso para o exercício dos cargos e 
receberam os presentes com um jantar na sede do Rotary Clube 
de Bela Vista de Goiás.

A Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás prestigiou a 
regularização através da presenças dos Irmãos Valberto Luiz 
Brandão, da Loja “Pérola do Sul”, de Bela Vista de Goiás.

O Venerável Mestre Darimar Guimarães disse que envidará 
todos os esforços junto com os Irmãos do quadro, para tornar a 
Oficina muito em breve, possuidora de um maior quadro.

Fonte: Irmão Abel Tolentino Jr

Goiás

Fonte: GOSP
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Nascido a 15 de novembro de 1855, em Paris (França), e 
falecido em São Paulo, a 29 de setembro de 1928, Jorge Tibiriça 
foi agrônomo, político, 2º governador e 1º presidente do Estado 
de São Paulo. Voltando, com seu pai, ao Brasil, foi residir em sua 
propriedade agrícola, em Itu; na época dos estudos secundário, 
foi enviado a São Paulo, onde estudou no colégio alemão de 
Barth. Depois da guerra com o Paraguai, o pai enviou-o à 
Europa, para que ele continuasse o curso em Paris; com o cerco 
da capital francesa, devido à guerra franco-prussiana, ele foi 
forçado a retirar-se para a Suiça, onde matriculou-se no Colégio 
Riffel, em Staff, aí concluindo o curso secundário.

Para seguir o caminho de seu pai, geólogo e agricultor, no 
trato técnico da terra, e não havendo meios de se especializar no 
Brasil, ele fixou-se em Hoenhein, na Alemanha, onde receberia 
o grau de doutor em agronomia; matriculou-se, depois, em novo 
curso, na Faculdade de Filosofia de Zurich, recebendo o grau de 
doutor em filosofia, em 1879, ano em que regressou ao Brasil.

A exemplo do pai, tornou-se maçom, ingressando na Loja 
"América" e consagrando-se, logo, também como seu pai, a uma 
ativa propaganda republicana, o que tornou bastante prestigiado 
na província, levando-o a merecer as atenções do governo 

federal, depois da implantação da república. Graças a isso, 
quando Prudente de Moraes renunciou ao cargo de governador 
de São Paulo, por ter sido eleito para o Senado, o marechal 
Deodoro nomeou-o para o cargo, que ele exerceu de 18 de 
outubro de 1890 até 7 de março de 1891, tendo a preocupação 
principal de manter a ordem pública e consolidar o novo regime 
político. O desentendimento entre Deodoro e os republicanos 

históricos (desencadeando a crise que iria levar aos aconteci-
mentos de 3 de novembro de 1891, com o fechamento do 
Congresso), iria fazer com que Jorge Tibiriça deixasse o 
governo.

Foi, então, eleito senador estadual para as legislaturas de 
1892 e 1901. Durante o geverno de Bernardino de Campos, 
ocupou a Pasta da Agricultura, de agosto de 1892 a abril de 1896, 
empregando toda a técnica de sua especialização profissional.

Eleito presidente do Estado de São Paulo, para um mandato 
que se estendeu de 1º de maio de 1904 a 1º de maio de 1908, uma 
época, ainda, de grande conturbação nacional (durante o período 
presidencial de Prudente de Moraes), ele se sobressaiu, pelos 
relevantes e importantes serviços prestados ao estado e com 
reflexos no país, tais como: desenvolvimento da pecuária, novos 
métodos da culturado arroz, a criação do ensino técnico da 
agricultura com a instalação da Escola Agrícola Luis de Queiroz 
(importantíssima no desenvolvimento da agronomia no país), a 
política de carreira, a vinda da Missão Francesa para instruir a 
Força Pública, a Conveção de Taubaté obra que salvou da ruina a 
lavoura do café, o incremento da imigração e da colonização das 
terras e a compra da Estrada de Ferro Sorocabana.

Fonte: Museu Maçônico Paranaense
(Extraído do livro "A Maçonaria e o movimento republi-

cano brasileiro" de José Castellani - Editora Traço - 1989 - 
pág. 80 e 81)

Grande Maçons

N
ascido em Itú (SP), a 7 de agosto de 1829, e 
falecido em Nice, na França, a 1º de dezembro de 
1888, João Tibiriça Piratininga foi agricultor e 

político, além de, embora não chegando a ser implantada 
a República, um dos maiores líderes republicanos da 
Província dse São Paulo, injustamente pouco citado pelos 
historiógrafos.

Quando jovem ele frequentou um curso de agricultu-
ra, mineralogia e geologia, o que lhe permitiu ter grande 
controle técnico sobre a produtividade de suas terras, 
Regressando ao país e à Província de São Paulo, dedicou-
se à agricultura, em Moji-Mirim, na sua fazenda "Ressa-
ca". Frequentando os meios intelectuais da região de Itú e 
da Capital da província., altamente influenciados pelo 
pensamento maçônico, tornou-se maçom, provavelmen-
te através da Loja "Amizade", pertencendo, bem posteri-
ormente, à Loja Beneficência Ituana".

Datam desta época as suas tendências republicanas. 
Em 1870, com a publicação do Manifesto Republicano de 
3 de dezembro, de inspiração maçônica e liderado por 
Saldanha Marinho, seu entusiasmo pelas idéias republi-

canas aumentou, levando-o a fundar, em 1871, Clube 
Republicano de Itu, do qual foi eleito presidente, dado o 
seu espírito de liderança. Isso aconteceu a 10 de novem-
bro daquele ano, quando setenta e oito republicanos 

reuniram-se, sob a direção de João Tibiriça, com a 
finalidade de organizar o partido republicano local, 
criando o Clube, para servir de núcleo e centro do partido.

A 18 de abril de 1873, na residência de Carlos 
Vasconcelos de Almeida Prado, em Itu, foi realizada a 
primeira convenção Republicana do Brasil, importantís-
sima e que passara à história como a A Convenção de Itu"; 
o ato contou com a presença das principais lideranças 
políticas que trabalhavam pela implantação do regime 
republicano, que se apresentaram como delegados dos 
clubes republicanos de Campinas, Botucatu, Amparo, 
Jundiaí, Bragança Paulista, Constituição (depois 
Piracicaba), Jaú, Capivari, Itu, Itapetininga, indaiatuba, 
Miji-Mirim, Itatiba, Sorocaba, Porto Feliz, Vila de Monte 
Mor, Tietê, São Paulo e Rio de Janeiro, num total de cento 
e trinta e quatro convencionais. A presidência da 
Convenção coube a João Tibiriça, num reconhecimento 
de sua liderança e de seu trabalho em prol da causa 
republicana, cabendo as funções de secretário a outro 
maçom: Américo Brasiliense, um dos lideres republica-
nos da capital da província.

Além de atividades políticas, Tibiriça também foi um 
dos criadores do jornal A Província de São Paulo, onde 
publicou diversos estudos sobre geologia e agricultura.

 Fonte: Museu Maçônico Paranaense
(Extraído do livro "A Maçonaria e o movimento republicano 

brasileiro" de José Castellani - Editora Traço - 1989 - pág. 78 e 79 )

João Tibiriça Piratininga
* Itú (SP) 07/09/1829

+ NIce (França) 01/12/1888

Jorge Tibiriça
* Paris (França) 15/11/1855
+ São Paulo (SP) 29/09/1928

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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Com o objetivo de chamar atenção para a realidade 
atual do câncer de mama e a importância de seu diagnósti-
co precoce, a cada ano aumenta-se a adesão ao movimento 
mundial que se chama “Outubro Rosa”. Neste sentido, de 
modo belo e feminino, o movimento mostra a importância 
da luta contra o câncer que mais mata mulheres em todo o 
mundo.

Diante do exposto, o Grande Oriente do Brasil apoia o 
“Outubro Rosa” e o Grão-Mestre Geral, Soberano Irmão 
Marcos José da Silva, a Primeira Dama e Presidente da 
Frafem Nacional, Cunhada Lígia Castro; o Grão-Mestre 
do GOB-RS, Eminente Irmão Wagner Sandoval e sua 
esposa e Presidente da Rede Feminina de Combate ao 
Câncer de Florianópolis estiveram presentes no maior 
símbolo do Estado de Santa Catarina para verem a Ponte 
Hercílio Luz aluminada

Para mais informações conheça o site www.outubroro-
sa.org.br ou entre em contato através do seguinte e-mail: 
contato@outubrorosa.org.br

Grande Oriente do Brasil 
apóia Outubro Rosa

Entre de peito nessa campanha

Fatos e Flashs

Em reunião realizada no dia 29 de setembro último a Mesa 
Diretora da PAEL prestou significativas homenagens a três 
ilustres membros ativos do GOB-ES e ao Grão Mestre 
Honorário e ex presidente do referido Poder Legislativo, 
Pod.'. Ir.'. Cecílio Andrade de Oliveira, conferindo-lhes a 
Medalha “Sapiente Ir.'. ANNIBAL FARIA”, um saudoso e 
renomado Obreiro que teve atuação destacada por ocasião 
da fundação do GOB-ES, desempenhando o cargo  de 
primeiro Presidente daquele Alto Corpo.

 A solenidade foi revestida de expressivos pronuncia-
mentos dos Irmãos homenageados e das respectivas 
“cunhadas” Alba, Nilza e Verinha, sob os aplausos dos 
Veneráveis Deputados, dos IIr.'.Visitantes e convidados 
participantes. O Grão Mestre do GOB-ES, Ir.'. Américo 
Pereira da Rocha, se fez presente prestigiando e endossan-
do a oportuna iniciativa da PAEL. 

Homenageados
Sapientíssimo Ir.'. Alcy Ribeiro da Costa, Iniciado 

na ARLS “Liberdade e Luz”- 20.09.1947 -  CIM 58.415 - 
Or.'. de Guaçui– ES.

Sapientíssimo Ir.'. Antônio Adelino Alves Ribeiro, 
Iniciado na ARLS ”Nilo Peçanha”  -  14.04.1956 - CIM 
58.867 - Or.'. de Colatina - ES.

 Pod.'. Ir.'. Cecílio Andrade de Oliveira Inic.'. na 
ARLS “União e Silêncio” no dia 29.10.1983 -  CIM 143.302 - 
Or.'. de Brasília - DF.

Sapientíssimo Ir.'. Roberto Lúcio de Castro, 
Iniciado na ARLS “Verdadeira Caridade” em 23.03.1960 - 
CIM 68.598 -   Or.’. de Carangola-MG                                      

A diretoria de O Malhete, ao divulgar o acontecimento, 
externa seus cumprimentos às pessoas dos homenageados, 
declarando-se confortada por tê-los inscritos no rol dos 
seus colaboradores.


