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Em uma grande festa realizada na sede do poder central do GOB, foi inaugurado no dia 30 de novembro, o Centro Cultural do Grande Oriente 
do Brasil. 

Centro Cultural do Grande Oriente do Brasil
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Neste clima fraternal que bem conhecemos, a PAEL 
encerrou os trabalhos do ano de 2012. A sessão, a convite 
da ARLS “14 de Julho”, foi realizada no  Oriente de 
Barra de São Francisco,  onde se destacou a forma 
carinhosa e hospitaleira que os Irmãos daquela Loja 
recepcionaram a Comotiva Paelense >05
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FraFem Cruzeiro do Sul recebe 

homenagem do Legislativo do ES
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Direção Comercial:
Ir Henrique Gomes

TEIXEIRA DE FREITAS - BA

BREVE EM NOVA VENÉCIA-ES

A
 privacidade dos pensamentos e sentimentos são 
condições intangíveis e inerentes à individualidade, pois 
estão intimamente relacionados ao perfil e caráter de cada 

um. Assim, para que possamos conquistar uma posição de 
equilíbrio, primeiro é preciso que procuremos trabalhar o nosso 
interior para que nos tornemos pessoas justas; perfeitas e de bons 
costumes e, segundo, aprender a respeitar a opinião dos outros, 
porque ninguém pode se dizer dono da verdade, achando que 
esta ou aquela pessoa esteja certa ou errada na sua maneira de 
pensar e agir.

Sabemos que tudo o que é intangível, é aquilo que não se 
pode ver; sentir ou pegar, pois são características intrínsecas e 
intocáveis como, por exemplo, os pensamentos, os sentimentos, 
as percepções, a visão, a missão, etc., uma vez que são valores 
individuais que estão enraizados na essência do ser e, 
consequentemente, invisíveis aos nossos olhos. Portanto, não 
temos qualquer condição de mensurar sua magnitude, 
diferentemente do que é tangível, que são características que se 
pode tocar; ver e medir, pois tem uma consistência física e 
palpável. 

Todos nós temos o nosso livre arbítrio, ou seja, a livre escolha 
de decidir qual o melhor caminho que devemos seguir na nossa 
jornada evolutiva. Este livre arbítrio se traduz na voz da 
consciência que é ouvida com base no nível de crescimento 
moral de cada um.

A essência da alma se traduz na voz da consciência, pois é ela 
que nos dá um norte e está sempre nos alertando no que devemos 
ou não fazer para não cairmos nas armadilhas dos vícios e das 
tentações a que somos submetidos no nosso dia a dia.

Já perceberam quantas vezes desprezamos conselhos 
valiosos que são ditados pela voz da nossa consciência e que por 
não serem ouvidos nos impulsiona a tomar decisões às vezes 
impensadas e que poderão nos trazer consequências 
potencialmente negativas?

Todos nós sabemos que podemos perfeitamente interferir e 
mudar o rumo das coisas. Para tanto, precisamos rever nossas 
atitudes para que possamos conquistar dignamente o nosso 
espaço.

De uma coisa podem estar certos, se nossas atitudes e ações 
forem direcionadas para um sentimento puramente pessoal, 
corremos o risco de ferir a sensibilidade de alguém que reagirá 
contrário aos nossos interesses. Portanto, quando pensamos não 
no pessoal e sim no coletivo, estaremos criando uma atmosfera 
propícia aos bons relacionamentos interpessoais.

Assim, nos relacionamentos interpessoais é fundamental que 
procuremos sempre dar ouvidos à voz da nossa consciência para 
que possamos evitar eventuais desvios de conduta, pois 
procedendo assim estaremos prevenindo a disseminação de 
opiniões contrárias que poderão comprometer o ambiente da 
nossa convivência pessoal.

O conto que transcrevo a seguir (desconheço o autor), nos 
mostra que somos livres para fazer as nossas escolhas e que, 
dependendo de como policiamos nossa conduta moral, 
estaremos recebendo de volta os reflexos das nossas ações.

“Certo dia um velho índio contou para seu neto sobre o 
combate que acontece dentro das pessoas.

Disse ele ao neto:
— A batalha é entre dois lobos que vivem dentro de cada um 

de nós. Um é mau que se traduz na raiva, inveja, ciúme, tristeza, 
desgosto, cobiça, arrogância, pena de si mesmo, sentimento de 
culpa, ressentimento, sentimento de inferioridade, mentira, 
orgulho falso, superioridade, ou seja, ausência da essência de 
Deus no coração. 

O outro lobo, ao contrário, é bom e seus sentimentos são de 
alegria, sentimento de fraternidade, de paz, esperança, 
serenidade, humildade, bondade, benevolência, empatia, 
generosidade, verdade, fé e confiança, enfim, este tem a presença 
de Deus em seu coração.

O neto ouviu atentamente e após pensar um pouco perguntou 
ao Avô:

— E, qual é o lobo que vence?
E o velho índio sabiamente respondeu:
— Aquele que você alimenta!”
Vejam que se trata de uma historinha simples, porém, 

profunda na sua essência, pois nos mostra de forma clara que as 
tentações são muitas e que para nos beneficiarmos dos bons 
fluidos precisamos diuturnamente trabalhar o nosso interior com 
vistas ao desbastamento contínuo das asperezas do caráter, 
filtrando os nossos pensamentos para que possamos assim agir 
de forma justa e perfeita para com as pessoas que convivemos e, 
desse modo, receber o merecido prêmio das boas ações 
praticadas.

Uma coisa é certa, tudo o que nos acontece, seja de bom ou 
ruim, tem um sentido lógico, pois são as imagens refletidas no 
espelho que cada um construiu para si. Pensem nisso!

“Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos 
olhos” (Antoine de Saint-Exupéry).

*Tomé Castro é consultor comercial e palestrante

 Conduta Moral

*Tomé Castro

Ao longo de minha vida estudantil, alguns conceitos me 
intrigaram. Um deles foi no estudo de sistemas onde um dos 
conceitos fundamentais diz que “todo sistema é subsistema de 
outro sistema”. Também em filosofia já havia estudado que 
todo todo é parte de um todo. Esses conceitos só ganharam 
entendimento pleno quando alcancei o pleno entendimento 
de infinitude.

Ainda para ancorar esse introito, busco na lembrança um 
conselho amplamente repetido por minha mãe que com a 
simplicidade de analfabeta mas com a inteligência de 
filósofo, me dizia: Meu filho, liberdade é uma coisa que 
quanto menos você usa mais você ganha e quando mais você 
usa mais perda daquela que lhe haviam dado.

Agora, maduro, alço esses conceitos (que na essência é um 
único) para outras áreas do saber, mormente no âmbito do 
social, assim entendido a pessoa humana envolvida com 
outras pessoas, não como opção, mas como condição 
necessária à sua sobrevivência e à perpetuação da espécie.

O homem nasce tão livre quanto nu. Mas a sua liberdade 
vai sendo “moldada” pelos usos, pelos costumes, pelo 
ordenamento jurídico. Assim, aquele direito natural vai-se 
transformando em direito permitido ou até mesmo direito 
concedido. E porque essa metamorfose no direito inerente ao 
ser humano? Não há dúvida que isso decorre do uso que da 
liberdade se faz.

Liberdade é elemento da essência humana, tanto assim 
que é o tema preponderante no estudo e desenvolvimento da 
filosofia tendo sido o tema central de alguns dos filósofos. 
Embora Sócrates e Platão e outros tantos tenham dedicado 

boa atenção aos conceitos de liberdade e tenham deixado suas 
marcas na luta pela preservação do direito a ela, Aristóteles 
talvez tenha sido o que mais se dedicou a essa luta. 
Convivendo em uma sociedade onde a escravidão era normal 
e base do desenvolvimento econômico, e mais ainda, numa 
sociedade onde o devedor se entregava ao credor como 
escravo para quitação da dívida, voltou-se contra tais práticas 
por tê-las como violação à essência humana.

Como a grande maioria dos demais filósofos, Aristóteles 
entendia que a harmonia e a paz dependiam o pleno exercício 
da liberdade. Para ele o homem é um animal privilegiado 
porque sabe quando está praticando o bem e quando está 
praticando o mal e tem o livre arbítrio de exercer ação no 
sentido da sua vontade. Como entendia ele que o primordial 
objetivo do homem é ser feliz e que a harmonia e a paz são 
caminhos seguros para a felicidade, o homem livre tende a ser 
bom não no sentido de agradar aos outros mas, 
principalmente, no sentido de conquistar sua felicidade.

O conceito de Aristóteles é o fundamento básico para o 
Direito Natural que, por sua vez, é a base do direito positivo.

Ora, se tudo isso é verdade, então porque a existência de 
um enorme e complexo conjunto de leis, normas, princípios a 
reger a nossa conduta. Haverá essa liberdade onde se transita 
em um labirinto determinado pelo ordenamento jurídico? Até 
que ponto podemos nos dizer livres se estamos sempre 
subordinados a um poder coercitivo?

A ideia de valores tão distinta entre as pessoas e as não 
menos distintas reações diante das decepções nos é mostrada 
no livro de Gênesis na parábola dos irmãos filhos de Adão. 
Quando Abel fez sua oferta estabeleceu um juízo segundo o 
qual o ato de dar, para produzir o real efeito do bem, há de ser o 
de se dar o melhor, diferente do conceito de Caim para quem, 
em dando algo útil para o receptor, sua ação haveria de estar 
coroada de êxito vez que sua doação seria de bom proveito 
para quem a recebeu. Como na avaliação divina o conceito 
mais adequado do ato de dar era o de Abel, Caim buscou, de 
maneira torpe, eliminar a hipótese de comparação eliminando 

seu concorrente.
É da natureza humana estabelecer conceitos de valores 

que invadem o espaço do outro impondo-se a necessidade de 
o outro criar mecanismos de proteção àquilo que entende 
como seu mas que o outro insiste em querer ter como seu ou, 
pelo menos, uma copropriedade. Os mecanismos de controle 
nada mais são do que a declaração de desconfiança do outro.

Para Aristóteles, a invasão do espaço alheio é 
perfeitamente perceptível e é o livre arbítrio de encaminha 
para frear ou avançar. O respeito espontâneo a esse limite veio 
a ser chamado de Ética.

O exercício da ética não é pois algo que precise ser 
imposto ou normatizado nos tantos códigos de ética que por aí 
existem. A permanente avaliação do limite da nossa liberdade 
é que inspira confiança das outras pessoas em nós e quanto 
mais as pessoas confiam em nós mais se despojam dos 
elementos de controles que usavam para se proteger de nossas 
eventuais invasões. Despojar-se de mecanismos de segurança 
e de controle com base na confiança em nossos atos é o maior 
respeito à nossa liberdade, Não é uma concessão, é respeito. 
Respeito adquirido pelo exercício da nossa liberdade. 
(Chegamos aí ao conceito de mamãe).

Como pessoa, somos livres para, dentro dos meandros 
estabelecidos pelo sistema em que nos inserimos, tomar o 
sentido que desejamos dentro desse labirinto. E mais, nossos 
atos, quaisquer que sejam, acabam por ensejar algumas 
pessoas a copiá-los com vistas a obterem resultados 
semelhantes aos por nós alcançados o que repetido 
sucessivamente denomina-se costume. O bom costume se 
torna lei. A lei nos submete. Somos assim, subsistema desse 
sistema. Somos um todo parte desse todo.

Ser livre é, pois, exercer a plenitude de sua vontade desde 
que sua vontade seja voltada para o bem de todos que 
reflexivamente de volta para o seu próprio bem. Buscar o bem 
de todos é um bom costume.

Ir Derildo Martins da Costa

Livre e de bons
 costumes
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m uma grande festa realizada na sede do poder Ecentral do GOB, foi inaugurado no dia 30 de 
novembro, o Centro Cultural do Grande 

Oriente do Brasil.
O Grão-Mestre Geral, Soberano Irmão Marcos 

José da Silva junto ao Sapientíssimo Irmão Cláudio 
Roque Buono Ferreira; ao Presidente da SAFL, 
Sapientíssimo Irmão Arnaldo Sóter Braga Cardoso; 
ao Ministro Presidente do STFM, Sapientíssimo 
Irmão Dorival Lourenço da Cunha cortou a fita de 
inauguração diante dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, Grão-Mestres Estaduais, 
Secretários Gerais, outras autoridades maçônicas e 
convidados.

O Soberano Irmão Marcos José da Silva discursou 
e agradeceu a presença de todos pela honra de juntos 
celebrarem tal feito, no qual considerou grande dia 
para o Grande Oriente do Brasil.

Houve a inauguração da placa do centro cultural, 
museu e salas para seminários.

Clique no link http://migre.me/ccuvB  para 
assistir ao vídeo que mostra as novas instalações do 
Edifício.

GM GOSP Mário Sergio Nunes da Costa fêz 
a entrega de carta de apoio a chapa 
"GOBcomVOCÊ" durante o  evento.
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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.

Geral

Caldas Novas, maior estância hidrotermal do 
mundo, possui águas que brotam do chão em 
temperaturas que variam de 20 a 60 graus, entre 

serras, rodeada por vegetação formada por gramíneas e 
árvores de pequeno porte, semelhante às savanas típicas 
da África.

Cidade acolhedora, romântica, onde as famílias, após 
os saudáveis banhos de águas quentes, nas dezenas de 
piscinas em confortáveis clubes e hotéis, lagos e lagoas, 
circulam descontraidamente pelas tranquilas ruas e 
avenidas, esquecidas da poluição de suas cidades.

Vão ao parque infantil com filhos e netos, se deliciam 
na feirinha que oferece lembranças e comidas gostosas. 
Andam pela acolhedora praça Mestre Orlando. Os 
católicos fazem suas orações na Igreja Nossa Senhora 
das Dores, construída em 1850.

Caldas Novas, frequentada por um segmento que 
cresce a cada dia no país. Turismo da "melhor idade". 
Caldas Novas de grandes convenções. Caldas Novas 
internacional. Caldas Novas encantada, paraíso de 
Goiás.

Na poesia “Caldas de Goiás”, do missionário 
evangélico da “Primeira Igreja Batista do Parque São 
Rafael de São Paulo”, Rubens da Costa Pereira, o autor 
sensibilizado pelo período que viveu na verdejante e 
organizadíssima colônia do SESC, em 17 de dezembro 
de 2009, muito inspirado, assim se expressou:

“Por favor conheça comigo, E verás que Deus grande 
é esse nosso, Deus que faz. Pois nesta cidade tão 
pequenina, de céu azul e rapidamente cinza, vi rios, 
abundantes águas, vi termas, vi piscinas. Vi campo, vi 
flores... Provei até do calor, provei de sua saborosa 
comida, é bom de mais!... A chuva quando cai ali é bem 
pesada! Depois tudo fica mais lindo, mais calmo, 
abaixam as fontes, enxurradas cristalinas. E a terra fica 
mais frutífera, mais abençoada. Na linda e falada Caldas 
Novas, do nosso querido chão de Goiás”.

Caldas Novas, descoberta em 1722 por Bartolomeu 
Bueno da Silva (filho). Em 1777, Martinho Coelho, 
enquanto caçava, descobriu novas fontes às margens do 
Rio Pirapitinga, as quais deu o nome de Caldas de 
Pirapitinga e Córregos Lavras, resumidas no nome 
Caldas Novas. A história é longa. A descoberta das águas 
quentes aconteceu no final do século XVIII e a 
construção da primeira “casa de banho”, ocorreu em 
1910. História de um arraial que virou cidade, hoje 
capital mundial das águas quentes. A primeira “casa de 
banho” foi construída pelo major Victor de Ozeda Allá, 
para seus familiares e amigos, hoje balneário municipal.

O presidente da primeira intendência, instalada no 
dia 21 de outubro foi Bento de Godoy data que se 
oficializou como aniversário da cidade.

Passo para Sodoma e Gomorra, duas cidades que 
teriam sido destruídas por Deus devido à prática de atos 
imorais. Faziam parte do “Vale dos Campos” descrito 
como lugar paradisíaco, comum do Paraíso (semelhante 
à Caldas Novas), lugar utópico onde se vive 
harmonicamente e sem conflitos. Segundo a Bíblia, o 
motivo da destruição das cidades foi a perversidade de 
seus habitantes, imoralidade e desobediência ao Senhor.

Caldas Novas durante o evento Caldas Country 
2012, neste mês de novembro último, foi identificada 
como “inferno chamado Caldas Country”. Praças 
lotadas, mortes, estupros, vandalismo, atentado ao 
pudor, 200 mil turistas para o evento, sem infraestrutura, 
falta de banheiros, falta de água, com lanches, 
restaurantes e hotéis sem capacidade para atender a 
procura, até falta de dinheiro nos caixas eletrônicos e 
equipe médica insuficiente para atender à demanda e 
droga consumida livremente.

O Ministério Público segundo se noticiou, registrou e 
está movendo ação contra os promotores e responsáveis 
pelas autorizações, afirmando: “O trânsito ficou caótico, 
jovens embriagados e entorpecidos andavam com seus 
carros pelas ruas, levando passageiros dependurados 
nas janelas, no porta malas, em cima do capô e sobre o 
teto, deixando os rádios ligados com som altíssimo, 
obrigando a todos compartilharem de danças”.

Pela internet circularam pelo mundo inteiro, fotos de 
pessoas nuas praticando sexo explícito nas ruas, em 
cima de carros, ao olhar de inúmeros assistentes. Caldas 
Novas foi Sodoma e Gomorra.

Está sendo anunciada a venda de ingressos já no 
presente momento para o Caldas Country 2013. 
Confiamos que o prefeito a ser empossado, defensor 
histórico de Caldas Novas, Evando Magal, a Deputada 
Federal e empresária do ramo turístico, Magda Mofatto, 
a Câmara Municipal, o Ministério Público, o judiciário, 
as entidades que constituem a representação empresarial 

turística e o povo de Caldas Novas não permitiram que 
novamente aconteça como ocorreu em 2012. Se 
insistirem, Caldas Novas sofrerá como Sodoma e 
Gomorra.

As famílias fugirão. Os turistas não virão mais. O 
comércio venderá menos. Restaurantes ficarão vazios. 
Os preços dos imóveis cairão. É preciso ter a 
consciência, para não amargar este grande prejuízo. O 
evento “Caldas Country” não é qualificado e nem 
interessante para Caldas Novas, que não comporta, não 
tem espaço e infraestrutura para eventos desse porte. 
Porém, o que está acontecendo é, exclusivamente com 
fim comercial. Não traz lucros para Caldas Novas, 
somente prejuízos.

Concluo com a fábula muito conhecida da “Galinha 
dos ovos de ouro”.

“Certa manhã, um fazendeiro descobriu que sua 
galinha tinha posto um ovo de ouro. Apanhou o ovo, 
correu para casa, mostrou-o à mulher, dizendo: - Veja! 
Estamos ricos!

Levou o ovo ao mercado e vendeu-o por um bom 
preço. Na manhã seguinte, a galinha tinha posto outro 
ovo de ouro, que o fazendeiro vendeu a melhor preço. E 
assim aconteceu durante muitos dias. Mas, quanto mais 
rico ficava o fazendeiro, mais dinheiro queria. Até que 
pensou:

“Se esta galinha põe ovos de ouro, dentro dela deve 
haver um tesouro!”. Matou a galinha e ficou admirado, 
pois, por dentro, a galinha era igual a qualquer outra”.

Bartolomeu Bueno da Silva (filho) veio procurar 
ouro e encontrou o mais puro, que são as águas quentes 
de Caldas Novas.

A galinha dos ovos de ouro é Caldas Novas que 
sempre teve paz, tranquilidade, sossego,  famílias 
circulando, pousadas, clubes, restaurantes e lojas bem 
frequentadas. O título de uma cidade mundial que é 
paraíso das águas, deve ser defendido e mantido.

A maçonaria de Caldas Novas, através da Loja 
“Segredo e União”, que tem como Venerável o maçom e 
médico José Henrique Valego Lopes Bizzotto, 
oficialmente, perante o Ministério Público, assumiu a 
posição de que Caldas Novas não tem estrutura para 
receber um evento desse porte. Na parte interna com 70 
mil pessoas foi organizado, teve segurança, mas que 
deixou na parte externa mais de 200 mil pessoas, 
desequilibrando totalmente a cidade.

*Barbosa Nunes, e Grão-Mestre da Maçonaria Grande 
Oriente do Estado de Goiás

 

Artigo do Grão-Mestre do GOB-GO Barbosa Nunes 
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VISITE NOSSA LOJA VIRTUAL
www.omalhete.com.br

E-mail: vendas@omalhete.com.br

Telefone: (27) 3371-6244 - 9968.5641

Malhete Paramentos Maçônicos
Paramentos para todos os Ritos e Graus

ENVIAMOS PARA TODO O BRASIL VIA CORREIOS

Neste clima fraternal que bem conhecemos, a PAEL 
encerrou os trabalhos do ano de 2012. A sessão, a 
convite da ARLS “14 de Julho”, foi realizada no  

Oriente de Barra de São Francisco,  onde se destacou a 
forma carinhosa e hospitaleira que os Irmãos daquela Loja 
recepcionaram a Comotiva Paelense. Na sessão da PAEL 
estiveram presentes Irmãos visitantes de diversas Lojas, 
formando uma plêiade maçônica bastante consistente, 
composta de Poderosos, Veneráveis e Ilustres Irmãos 
Visitantes, destacando também a presença do Presidente do 
Egrégio Tribunal Maçônico do GOB-ES, Irmão José Olívio 
Grillo.

Seguindo o que fora executado com sucesso no ano de 
2011, o Eminente Presidente, encerrou a sessão e os 
trabalhos deste ano com as cunhadas no Templo, 
esquentando ainda mais o clima fraterno vivido na sessão 
em Loja. Após os cumprimentos destinados as cunhadas 
pelo Venerável Deputado da Loja Anfitriã, Ir.: Jose Cipriano 
da Fonseca, das falas do Venerável Mestre Anfitrião Ir.: 
Hiran Sabino e do Eminente Presidente José Renato 
Valadares; este destinou a palavra a poetisa e cunhada Dna. 
Alba (esposa do Venerável Deputado Adelino Alves 
Ribeiro), que de forma inconteste deu um show, recitando e 

interpretando três “peças de arquiteturas” de sua autoria, as 
quais retrataram um dos os pilares da sociedade e da 
Maçonaria. A família. Nelas, a poetisa se esmerou em bem 
definir e qualificar esta primitiva instituição sob as várias 
formas e definições, abordando e despertando sentimentos 
de alegrias, tristezas e tantos outros  que envolvem os três 
principais membros desta relação.  A MÃE, O PAI E OS 
FILHOS. 

Ao final da sessão foi descerrada pelo Eminente 

Presidente da PAEL e o Venerável Mestre uma placa alusiva 
à sessão realizada, sendo em seguida ofertado pela Loja 
Anfitriã grandioso jantar, onde se fizeram presente a 
Família Maçônica Francisquense e a Paelense. 

Difícil é descrever os acontecimentos deste fim de 
semana, fica apenas nosso registro dos momentos 
inesquecíveis, que ficarão para sempre na memória 
daqueles tiveram o privilégio de vivenciá-los.    

Poucas pessoas sabem, mas Barra de São Francisco 
tem um representante no TJES (Tribunal de Justiça do 
Espírito santo), filho de Dona Irene Simões e Adão 
Simões, o desembargador Carlos Simões Fonseca nasceu 
no dia 09 de julho de 1950, em Barra de São Francisco.

No município cursou os primeiros o ensino 
fundamental. Em 1968 estudou na Escola de Oficiais 
Militares do Espírito Santo, em 1970 foi para Vitória onde 
prestou serviço na Polícia Militar. Em 1974 se transferiu 
para a reserva não remunerada da PM no posto de 1º 
tenente, ingressou em seguida na antiga Telest (atual 
Telemar), onde trabalhou por 10 anos, nesse período fez 
faculdade de Direito pela UFES (Universidade Federal do 
Espírito Santo) e Administração pela Faesa e advogou na 
Empresa Telest.

Em 1984 Carlos prestou concurso para o Ministério 
Público Estadual e foi aprovado em terceiro lugar, em 
1986 passou em 1º lugar no Concurso para Juiz, função na 
qual permaneceu por 23 anos e desde julho de 2009 é 

Desembargador do TJES.
Paralelamente Carlos foi professor universitário 

durante 10 anos pela FDV (Faculdade de Direito de 
Vitória), considerada uma das mais conceituadas do 

estado, e pela UVV, Escola de Magistratura do Espírito 
Santo. Possui graduação em Direito Civil, Processo Civil 
e Direito do Estado pela Universidade Gama Filho, do Rio 
de Janeiro, além de ser mestre em Direitos e Garantias 
Fundamentais pela FDV.

Fora do campo profissional Carlos é casado com a 
Juíza Janete Vargas Simões, há 35 anos, também nascida 
em Barra de São Francisco e, é pai de Thiago Felipe 
Vargas Simões e Maria Carolina Vargas Simões, ambos 
advogados em exercício.

“Eu sempre tive um sonho, quando deixei a PM já 
queria ser juiz, 12 anos depois de muito estudo conquistei 
o meu objetivo.”, disse Carlos ao SiteBarra.

NR: O Irmão Carlos Simões Fonseca é membro 
ativo e regular da ARLS Professor Hermínio 
Blackman Or.: de Vila Velha-ES e Ilustre  Juiz do 
Egrégio Tribunal de Justiça Maçônico do GOB-ES

Texto e foto: Meiry Castro - Site Barra
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Dicas de Saúde

O abuso do álcool e das drogas durante a juventude 
pode aumentar as chances de derrames cerebrais (ou 
acidentes vasculares cerebrais - AVCs) antes mesmo da 
meia idade, aponta um estudo conduzido com mil 
pacientes pela Universidade de Cincinnati, dos Estados 
Unidos e publicado no jornal especializado Stroke.

Derrames geralmente ocorrem em pessoas idosas, mas 
o pesquisadores afirmaram que mudanças a longo-prazo 
causadas no coração, nas artérias e no sangue resultantes 
do abuso do álcool e das drogas podem colocar o indivíduo 
em risco ainda durante a juventude.

"O abuso dessas substâncias é comum entre jovens que 
sofrem derrames", escreveu Brett Kissela, um dos autores 
do estudo. "Pacientes com menos de 55 que sofreram 
derrames devem passar por exames e receber 
acompanhamento e aconselhamento sobre o uso de drogas 
e álcool frequentemente."

Também é possível que algumas drogas, como a 
cocaína e meta-anfetaminas, ajam mais rápido no sentido 
de causar um AVC, segundo Andrew Josephson, 
neurologista da Universidade da Califórnia, que estuda a 
relação entre o uso das drogas e os derrames, mas não 
esteve envolvido no estudo.

"Sabemos que mesmo com fatores de risco, como o 
cigarro e pressão alta, muitas pessoas não sofrem derrames 

até que sejam mais velhas. Quando uma pessoa jovem 
sofre um AVC, é provável que a causa seja algo diferente 
dos fatores de risco tradicionais", afirmou.

Segundo os Centros de Controle e Prevenção de 
Doenças dos Estados Unidos, cerca de 800 mil pessoas 
sofrem derrames no país todos os anos. Os AVCs também 
são a maior causa de invalidez. Um estudo de 2007 
mostrou que quase 5% das pessoas que tiveram esse tipo de 
problema tinham entre 18 e 44 anos.

O estudo de Cincinatti avaliou pessoas que sofreram 
derrames antes dos 55 anos. Os pesquisadores analisaram 
exames de sangue e urina de cerca de 1,2 mil pacientes para 
avaliar se havia substâncias presentes em drogas.

Em 2005, o ano mais recente avaliado na pesquisa, 
apenas metade dos pacientes fumava e apenas um em cinco 
usava drogas ilícitas, incluindo maconha e cocaína. Cerca 
de 13% haviam usado drogas nas 24 horas precedentes ao 
derrame.

"A taxa de abuso dessas substâncias, particularmente o 
de drogas, é subestimada, porque nem todos os pacientes 
fizeram exames toxicológicos", disse Steven Kittner, 
professor de neurologia da Universidade de Maryland.

Kissela e sua equipe, porém, não sabem definir se as 
diferenças notadas se devem ao uso de fato dessas 
substâncias ou se os médicos desenvolveram técnicas mais 
eficazes de detectar o abuso de álcool e drogas. O estudo 
também não consegue provas que esses hábitos estejam 
ligados aos AVCs.

O pesquisador, porém, disse que a pesquisa enfatiza as 
necessidades de que sejam conhecidos os sintomas dos 
derrames, mesmo em pessoas jovens, já que alguns 
tratamentos só podem ser conduzidos em uma pequeno 
período após o AVC.

Fonte: Reuters / Estadão

Cocaína e meta-
anfetaminas 

podem ter efeito 
ainda mais 

imediato que as 
demais drogas

As produtoras dos adoçantes Doce Menor Stevia Mix e 
Stevip foram multadas por propaganda enganosa pelo 
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) do 
Ministério da Justiça.

A Gold Nutrition Indústria e Comércio terá de desembolsar 
R$ 200.510,69, e a Stevia Brasil Indústria Alimentícia deve 
pagar R$ 125 mil.

O processo de investigação, iniciado em 2005, concluiu que 
o consumidor era induzido a acreditar que o produto era adoçado 
por uma substância de origem natural, derivada da planta Stevia 
rebaudiana, quando na verdade a quantidade desse item na 
composição do adoçante é mínima, diz o DPDC.

De acordo com o órgão, o adoçante Doce Menor Stevia Mix 
tinha apenas 1% da substância em sua fórmula. No caso do 
Stevip, a substância natural era o terceiro item de maior 

composição na fórmula. Apesar disso, o rótulo informava que o 
produto era "à base de estévia".

Além disso, informou o órgão, os rótulos não traziam 
informação sobre a composição do produto e a concentração de 
adoçantes sintéticos, como o ciclamato de sódio e a sacarina.

"A quantidade de stevia nesse produtos é muito pequena e 
não justifica que tenham esse nome", afirmou à Folha o diretor do 
DPDC, Amaury Oliva.

"A composição precisa estar clara no rótulo. Todo produto 
natural tem um apelo maior que o químico", disse.

As empresas já fizeram alterações em seus rótulos, informou 
o DPDC, mas ainda assim foram multadas pelo erro passado. 
Segundo Oliva, ainda é possível recorrer da multa à Secretaria 
Nacional do Consumidor.

Procurada pela Folha, a assessoria da Stevia Brasil disse que 

vai aguardar o comunicado oficial do Ministério da Justiça 
quanto ao desfecho do processo.

A empresa afirmou que todos os esclarecimentos foram 
dados na época da intimação e negou que não houvesse no rótulo 
informação sobre a composição do Stevip.

"Nunca houve interesse em enganar quem quer que fosse, 
muito menos nosso consumidor", escreveu a assessoria.

As substâncias derivadas da planta possuem capacidade 
adoçante até 300 vezes superior à do açúcar comum. A erva é 
usada há séculos na medicina e culinária tradicionais do interior 
do Brasil e do Paraguai. O efeito dos derivados de stevia sobre os 
níveis de glicose do sangue é insignificante, e não há indícios de 
que eles causem problemas de saúde.

Fonte: folhauol.com.br / Equilíbrio e Saúde

Brasília - Os planos de saúde poderão ser obrigados a cobrir 
o tratamento quimioterápico domiciliar de uso oral ao doente 
de câncer e os custos de medicamentos usados pelos pacientes, 
como reposição hormonal. Hoje (28), a Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara aprovou projeto de lei que trata do 
assunto.

De autoria da senadora Ana Amélia (PP-RS), a proposta 
segue, agora, para análise da Comissão de Constituição e 
Justiça, em caráter conclusivo, ou seja, caso aprovada, irá à 
sanção presidencial sem a necessidade de votação pelo 
plenário da Casa.

De acordo com relator da proposta, deputado Reguffe 
(PDT-DF), a medida poderá representar economia de R$ 175 

milhões para o Sistema Único de Saúde (SUS). “Com a 
economia [de recursos] será possível adquirir 58 
equipamentos de radioterapia, uma das principais carências do 
sistema público de saúde, ou construir 580 postos de saúde”, 
estimou o relator em seu parecer.

Atualmente, segundo o deputado, 40% dos tratamentos 
oncológicos são de uso oral e feitos em casa. O percentual deve 
dobrar em 15 anos. “Isso mostra que a legislação deve 
acompanhar as inovações científicas”, disse.

Pelo texto, os planos de saúde serão obrigados a oferecer 
planos que incluem atendimento ambulatorial, tratamento de 
quimioterapia oncológica domiciliar de uso oral e 
medicamentos para o controle de efeitos adversos 

relacionados ao tratamento.
No caso dos planos que incluem internação hospitalar, a 

proposta obriga a cobertura para o tratamento de quimioterapia 
oncológica ambulatorial e domiciliar, procedimentos 
radioterápicos e hemoterapia, visando a garantir a 
continuidade da assistência prestada na internação hospitalar.

“Além do prejuízo causado ao consumidor beneficiário de 
planos de saúde, a problemática do tratamento oral contra o 
câncer tem causado impacto negativo ao SUS, que acaba 
recebendo a demanda reprimida dos planos de saúde, 
provocando mais custos para o sistema público, que já enfrenta 
uma crise financeira sem precedentes na história”, ressaltou.

Fonte: Agência Brasil



Uma das tradições nas Lojas maçônicas é o Banquete 
ou Ágape. O Banquete ocorre normalmente em Sessão 
Magna de Iniciação ou em Sessão Magna Pública, que é, 
equivocadamente, chamada de Sessão Branca.Nessas 
oportunidades, para irem se familiarizando, são 
formulados convites à aquelas pessoas que manifestaram 
desejo em pertencer a nossa Ordem.O responsável pela 
elaboração da refeição festiva é o Mestre de Banquete ou o 
próprio Venerável da Loja, que procura se esmerar na 
execução da tarefa. E aí começa o dilema.

Quantas pessoas irão comparecer? Duzentas ou cem 
pessoas? Qual o cardápio? E se faltar comida? E se sobrar?

 São indagações que passam a atormentar o responsável 
até na hora do evento. Nas viagens que fizemos por este 
Estado, pudemos perceber que algumas Lojas realizam 
Banquetes suntuosos com pratos sofisticados à base de filé, 

bacalhau, carneiro e leitoa, em quantidade suficiente, sem 
qualquer preocupação com o número de participantes.

Entretanto, outras Lojas que não possuem a devida 
previsão orçamentária e levadas pela indefinição do 
número de participantes, preferem, para não sofrer 
constrangimento, aumentar a quantidade do prato 
principal que é a carne, uma vez que, havendo carne, as 
demais guarnições providencia-se na hora e se houver 
sobra, “bate-se palhada” no dia seguinte.Estivemos em 
2008, na Sessão Magna Pública comemorativa do 25º 
Aniversário da ARLS Willian Nemer nº 2169, ocasião em 
que a Loja merecidamente recebeu o Titulo de Benfeitora 
Estadual da Ordem e após a Sessão Ritualística, como de 
costume, foi ofertado aos presentes o tradicional banquete.

Embora o cardápio fosse farto e variado com arroz, 
salada de maionese, farofa, carne de boi ao molho Madeira, 
Pernil assado e frango grelhado, havia num canto meio 
afastado um grupo que não estava participando do 
banquete. Eram os Irmãos Tarcisio Luzorio Marques ( Barão 
), Osvaldo Machado (Osvaldinho), Gustavo Galvâo (Barranco ), 
Luis Clovanir Zoboli (Maninho) e Donisete Fiorese (Pezão ) que 
apenas bebericavam uns aperitivos e saboreavam a 
tradicional cervejinha gelada.

Lá pelas tantas, todo mundo satisfeito, os convidados 
começaram se retirar e o Mestre de Banquete passou a 

recolher as travessas com a comida. Ouviu-se então, na 
mesa dos “excluídos” o seguinte diálogo:

 Osvaldinho, quando você chega em casa, tarde da 
noite, depois de uma cervejada, o que você gosta de comer?

Olha Barão, pra ser sincero, eu gosto mesmo de arroz 
com ovo. Por quê?

Vou providenciar. Rapidamente, Barão, dirigiu-se à 
cozinha, retornando minutos depois com uma panela de 
arroz fumegando e uma frigideira com ovos fritos.  Na 
medida em que os ovos eram consumidos pelo grupo, mais 
uma frigideira era providenciada, sob os olhares atônitos 
dos presentes. Depois de algum tempo, devidamente 
saciados, computou-se literalmente, que no “frigir dos 
ovos”, foram consumidos cinco dúzias de ovos de galinha 
caipira.

Portanto, se você visitar a acolhedora ARLS William 
Nemer nº 2169 do Oriente de Castelo e gostar de arroz com 
ovo, na hora do ágape, observe atentamente se tem algum 
grupo alheio ao evento, pois, se tiver, no final da noite, na 
certa haverá aquele Banquete Especial, ou seja, o 
fumegante arroz com ovo.

* O Irmão Cecílio Andrade de Oliveira é Grão-
Mestre Honorário do GOB-ES

ceanol@uol.com.br
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Banquete Especial

Os tempos eram outros e sinalizavam mudanças nil 

em velocidade supersônica aos sentidos daqueles 

que se mantinham atentos, vendo com olhos de ver 

e ouvindo com ouvidos de ouvir. Quando estiverem 

disponíveis as viagens por teletransposição qualquer um 

poderá constatar, ou então, indo já hoje ao mestre Google... 

O poetinha Vinícius de Moraes deixou o nosso convívio 

em 1980 e há um fato que na época ocorreu em Sampa de 

intrigante referência a isso. Refiro-me a uma inusitada 

passeata de poetas que ocupou uma das principais 

av en id a s  d aq u e l a  c i d ad e  ex ig in d o  o  d ev id o 

reconhecimento ao seu (deles) “trabalho”. Inspirado 

movimento...

O Vina não estava lá, antes pelo contrário, ele e seu 

parceiro musical do momento, Toquinho, trabalhavam 

numa canção para a obra A ARCA DE NOÉ em seu 

apartamento e o Brasil empobreceu de poética quando o 

encontraram no cumprimento do próprio verso “fez-se do 

amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura 

errante, de repente, não mais que de repente...” e eu me 

puz a matutar sobre a tal passeata e seus integrantes: como 

seria uma aula de poesia? Quem as estaria ministrando? A 

grade curricular exigiria notas mínimas e máximas para 

formar os poetas de cátedra? Haveria uma prece  ou 

preparação do tipo incorporação para que a inspiração 

maior “baixasse”? VINÍCIUS TERIA DESISTIDO 

QUANDO SOUBE DISSO?

“Aquilo” executou John Lennon em praça pública no 

momento em que a obra do Fab abriu-se para legar ao 

mundo as mais diretas e objetivas mensagens de PAZ, 

amor familiar e explícita exortação à liberdade, igualdade e 

fraternidade.

Hoje temos algo meio coincidente acontecendo e eu 

acho relevante instigar o detalhe. Será que o Joelmir abriu 

mão da permanência como forma de sinalizar o que está se 

aceitando a título de jornalismo?

Os absurdos texticulos derramados via internet 

covardemente atribuídos ao excepcional Luiz Fernando 

Veríssimo teriam minado de tal forma sua (dele) joniana 

paciência a ponto de o termos HOJE recolhido, em sabe 

Deus que lugar, para decidir se vale à pena continuar 

testemunhando o triunfo da mediocridade profetizado por 

Ruy Barbosa?

O que estamos ganhando quando temos a primazia de 

testemunhar um cidadão que se preparou pela mente, alma 

e coração visando exercer com equidade e justiça de fato 

uma função, cuja magnitude que por si só deveria contar 

sempre com homens possuidores de tal estofo e que, 

absurda e/ou maldosamente, uma espécie de conspiração 

coletiva insiste em LHE estereotipar como representante 

d'uma determinada camada da sociedade cujo corolário e 

não currículo contem “riquezas” tipo filho disso que 

passou aquilo, sofreu y mas persistiu, etc... e tal, em  

duvidosas exposições da sua (dele) atitude ante os 

desrespeitos praticados rotineiramente contra o povo 

brasileiro por aqueles pagos regiamente para o defender e 

dignificar o subtraem?

Sei não; tenho a impressão que enquanto nossos 

legisladores persistirem em auferir direitos ilimitados aos 

mesmos que por formação talvez cultural recusam-se a 

cumprir deveres, a nenhum lugar chegaremos senão ao 

caos.

Trezentas e tantas vidas ceifadas aleatoriamente em 

algumas semanas numa guerra urbana gerada pela 

toxicomania e desamor ao semelhante jamais poderiam ser 

noticiadas com tanta indiferença e sensacionalismo. Uma 

vida é sempre uma VIDA, fardada ou não, merece total 

respeito e preservação, nunca um índice estatístico. Em 

resumo, fica no ar uma questão a ser considerada: quem é o 

real gerador dessa tragédia e até quando seremos 

oprimidos por ela?

 “TESSAETÁ  ABATINGA...”

O Irmão Déo Mário Siqueira é MI e membro da 

ARLS Caridade e Esperança, Oriente de Jacaraipe - 

Serra - ES

Déjà vu do presente
*Irmão Déo Mário Siqueira

Entre de peito nessa campanha
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Geral

egularizado, o Irmão Sérgio Soares Dutra Rretoma a Ordem como membro da centenária 
ARLS União e Progresso - Oriente de Vitória, 

Capital do Estado do Espírito Santo. Hoje se 
apresenta como romancista, autor de duas obras de 
fundo maçônico com a edição de dois livros de sua 
autoria, Além da Luz e Filhos do Sol, de ampla 
aceitação e que levou à sua indicação para a 
Academia Maçônica de Letras do Espírito Santo e 
agora com a atual obra "Augusta". 

Trata-se de uma obra que prende o leitor pela ação 
e pela trama muito bem concatenada que mescla o 
passado ao presente e exalta o papel da maçonaria em 
seus valores. (Luiz Carlos Franco de Melo)

Há mais de duzentos anos, alguns homens iluminados abraçam 
causas levados por seus corações sensíveis ao bem-estar da 
sociedade em que vivem.

Tornam verdadeiros guerreiros em nome das virtudes e do 

progresso da razão humana.

E esta é a história de alguns deles, que viveram em épocas 

diferentes, mas tinham objetivos semelhantes: liberdade, 

fraternidade e igualdade.

Séculos foram necessários para que a consciência humana 

viesse entender esses valores.

Porém, ainda hoje são valores intrínsecos que levam a 

humanidade a não entender que: a liberdade é um sentimento 

extensivo e limitado aos que se real acionam; a fraternidade não 

precisa de barreiras de proteção perante o Irmão necessitado; a 

igualdade é como o amor, irradia de nossas almas!

Augusta conta a historia de credibilidade. Homens despidos 

de preconceitos, unidos pela razão e senso humano, buscam 

conhecer da realidade para aplicação da justiça ao iniciado. 

Tendo como exemplo do “bom pastor” que valoriza cada ovelha 

do seu rebanho, independente do grau de seu extravio.

Neste romance, a ficção conta os atos que, praticamos na 

imaginação, nos dão conta que na realidade são mais fáceis que 

pensamos, bastando-nos sua reflexão e coragem às nossas 

atitudes diárias. (Sérgio Soares Dutra)

Esse livro está disponível para venda em 

www.omalhete.com.br

O Conselho Federal do GOB realizou no dia 30/11/12, a 
sua 319º reunião e última do ano, em Brasília, DF, e foi 
presidida pelo Sapientíssimo Irmão Cláudio Roque Buono 
Ferreira, contando com a presença de 29 (vinte e nove) 
Conselheiros Federais, do Grão-Mestre Geral do GOB, 
Soberano Irmão Marcos José da Silva, do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal Maçônico, Sapientíssimo Irmão 
Dorival Lourenço da Cunha, do Grão-Mestre do Grande 
Oriente do Estado de Goiás, Eminente Irmão Barbosa Nunes e 
diversos Irmãos visitantes.

Na abertura dos trabalhos o Presidente do Conselho 
Federal falou do Poderoso Irmão Duarte Vaz, que passou para 
o Oriente Eterno, deu boas-vindas aos presentes e solicitou ao 
Poderoso Irmão Derval Costa, Decano do Conselho Federal, 
que evocasse uma prece ao Grande Arquiteto do Universo.

Houve a aprovação da ata da sessão anterior, bem como a 
leitura dos expedientes recebidos e expedidos e aprovação das 
justificativas de ausências de Conselheiros.

O Soberano Irmão Marcos José da Silva respondeu aos 
questionamentos dos Poderosos Irmãos Conselheiros e 
finalizou agradecendo o apoio e enaltecendo a importância do 
Conselho Federal para o GOB; em seguida convidou a todos 
os presentes para que se dirigissem à secretaria do Conselho 
onde prestou uma homenagem ao Sapientíssimo Irmão 
Cláudio Roque Buono Ferreira, que descerrou uma placa 
confeccionada pelo GOB como Presidente de Honra do 
Conselho Federal.

Os Presidentes das Comissões de Normativos do GOB, 
das Constituições Estaduais e de Regulamentação de 
Confecção e Uso de Insígnias e Paramentos fizerem um 
resumo dos procedimentos adotados pelas suas comissões.

O Conselho Federal analisou e aprovou, nesta sessão, 17 
(dezessete) processos de alteração e revisão de estatutos, 02 
(dois) balancetes do GOB, referentes aos meses de setembro e 
outubro de 2012 e 1 (um) processo de indicação de Garante de 
Amizade.

A palavra franqueada foi usada por diversos Poderosos 
Irmãos Conselheiros que fizeram agradecimentos, 
manifestaram opiniões em participar desse Ilustre Conselho e 
desejaram um feliz natal com muita saúde, paz e alegria em 
seus lares.

No encerramento da Sessão o Sapientíssimo Ir.'. Cláudio 
Roque anunciou os aniversariantes do período, agradeceu a 
presença de todos e das autoridades presentes, desejou um 
FELIZ NATAL e um ANO NOVO repleto de realizações, 
desejou, ainda, RETORNO AOS SEUS LARES COM AS 
BENÇÃOS DO GRANDE ARQUITETO DO UNIVERSO, 
extensivos a seus familiares, e informou que a próxima 
reunião do Conselho Federal será no dia 1º de fevereiro de 
2012, sexta-feira, às 14 horas, na cidade de Brasília – DF.

Após o encerramento realizou-se entre os Conselheiros 
Federais um alegre e maravilhoso "amigo secreto" com uma 
animada troca de presentes.

Fonte: Rede Colmeia

(27) 3343-7496
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— Hummm.... 
— Hummm.... 
— Eca!!!-Eca?! 
Quem falou Eca? 
— Fui eu, sô! O senhor num acha que esse vinho tá com 
um gostim estranho? 
— Que é isso?! Ele lembra frutas secas adamascadas, com 
leve toque de trufas brancas, revelando um retrogosto 
persistente, mas sutil, que enevoa as papilas de 
lembranças tropicais atávicas... 
— Putaquepariu sô! E o senhor cheirou isso tudo aí no 
copo?! 
— Claro! Sou um enólogo laureado. E o senhor? 
— Cebesta, eu não! Sou isso não senhor!! Mas que isso 
aqui tá me cheirando iguarzinho à minha egüinha 
Gertrudes depois da chuva, lá isso tá!. 
— Ai,que heresia! Valei-me São Mouton Rothschild! 
— O senhor me desculpe, mas eu vi o senhor sacudindo o 
copo e enfiando o narigão lá dentro. O senhor tá gripado, 
é? 
— Não, meu amigo, são técnicas internacionais de 

degustação entende? Caso queira, posso ser seu mestre na 
arte enológica. O senhor aprenderá como segurar a 
garrafa, sacar a rolha, escolher a taça, deitar o vinho e, 
então...
— E intão moiá o biscoito, né? Tô fora, seu frutinha 
adamascada!
— O querido não entendeu. O que eu quero é introduzi-lo 
no... 
— Mais num vai introduzi mais é nunca! Desafasta, coisa 
ruim! 
— Calma! O senhor precisa conhecer nosso grupo de 
degustação. Hoje, por exemplo, vamos apreciar uns 
franceses jovens... 
— Hã-hã... Eu sabia que tinha francês nessa história 
lazarenta... 
— O senhor poderia começar com um Beaujolais! 
— Num beijo lê, nem beijo lá! Eu sô é home, safardana! 
— Então, que tal um mais encorpado? 
— Óia lá,ocê tá brincano com fogo.... 
— Ou, então, um suave fresco! 
— Seu moço, tome tento, que a minha mão já tá coçando 

de vontade de meter um tapa na sua cara desavergonhada! 
— Já sei: iniciemos com um brut, curto e duro. O senhor 
vai gostar! 
— Num vô não, fio de um cão! Mas num vô, memo! Num 
é questão de tamanho e firmeza, não, seu fióte de 
brabuleta. Meu negócio é outro, qui inté rima com 
brabuleta... 
— Então, vejamos, que tal um aveludado e escorregadio? 
— E que tal a mão no pédovido, hein, seu fióte de 
Belzebu? 
— Pra que esse nervosismo todo? Já sei, o senhor prefere 
um duro e macio, acertei? 
— Eu é qui vô acertá um tapão nas suas venta, cão 
sarnento!
— Mole e redondo, com bouquet forte? 
— Agora, ocê pulô o corguim! E é um... e é dois.. e é 
treis! Num corre, não, fiodaégua! Vorta aqui que eu te 
arrebento, sua bicha fedorenta!.. 

Texto de Luiz Fernando Veríssimo

I

Havia um Noviciado
Numa certa Prelazia,

Cujo prédio era encostado
Junto com a Maçonaria

II
Todo Domingo, Dom Bento
Com fervor rezava a missa

Na Capela do Convento,
Para a turma de Noviça.

III
Bem na hora do café

Com a Madre Diretora,
Perguntava: – Como é?
Descobriu, Superiora?

IV
Que fazem esses Maçons

Trancados naquela Casa?
Seus intentos não são bons.

Com mulheres mandam 
brasa…

V
- Senhor Bispo, não tem jeito

De saber, tudo é fechado!
Até mesmo com o Prefeito
Reclamei sem resultado.

VI
- Mais uma vez vou lembrar

Que há perigo imediato
De Noviça engravidar,
E o Bispo paga o pato.

VII

Passava uma velha freira,
Que vinha da Sacristia,
E afirmou bem certeira,
Que perigo não havia.

VIII
Refazendo a esperança
E a Paz do seu Prelado,

Declarou com segurança:
- Todo Maçom é castrado.

IX
- Irmã, que papo avançado!

Você viu, já esteve lá?
Interroga-lhe o Prelado,
Sem querer acreditar.

X

-Vou contar minha babada:
Nessa Loja, senhor Cura,
Tem uma porta lascada

Bem junto da fechadura.

XI
Certa noite, houve uma 

festa,
A tal da Iniciação…

Pus um ouvido na fresta,
Com cuidado e precaução.

XII
Só escutei. Não vi nada.
Foi Grande a surpresa 

minha.
Pareceu forte pancada

De golpe de machadinha.

XIII
E ouvi com desespero,
Uma voz determinar:

Irmão Mestre Hospitaleiro
Trazei o saco ao altar.

XIV
E o Bispo foi-se embora,

Bem tranqüilo e sorridente,
Confortado pela história
Da freirinha convincente.

Autor desconhecido

Fonte: site Obreiros do Irajá

Maçonaria e o Convento

Degustação de vinho em Minas Gerais
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A Fraternidade Feminina da ARLS Acácia 
Vilavelhense - Vila Velha-ES -   desde a 
implantação do Projeto “Uma Oportunidade 

para Muitas” vem desenvolvendo relevantes 
trabalhos em nosso Estado. Inspirada no Projeto 
“Ensinando a pescar” a Fraternidade Feminina 
propõe a Capacitação Profissional das pessoas menos 
favorecidas como forma de ingressar no mercado de 
trabalho. O nome do projeto Uma Oportunidade 
Para Muitas se justifica pelo fato de oportunizar as 
mulheres de baixa renda a chance de conciliar as 
atividades domésticas com um trabalho para 
complemento de renda familiar. Várias turmas já 
concluíram o Curso na área de Higiene e Beleza 
como: Manicure, Pedicure, Unhas Decoradas, 
Sobrancelha com designer em henna, Depilação 
Corporal, Depilação Egípcia, Massagem Corporal, 
Drenagem Linfática, Maquiagem e Hidratação / 
Escova. Praticamente todas as alunas já estão 

trabalhando como empregadas em Salão de Beleza ou 
como autônomas. Em breve mais uma turma estará 
pronta para o mercado!

No dia 29 de novembro aconteceu a formatura da 
primeira turma do Curso de Decoração com Balões, 
ministrado pela Professora Karlla Bremenkamp. Este 
curso foi realizado com as parcerias da Fundação 
Educacional Antônio Dadalto e do Cunhado Carlos 

Edgard Júnior, representante do Balão PIC PIC no 
Estado, que doou todo o material. Uma linda festa foi 
organizada e contou com a presença de vários maçons 
e muitas Fraternas da Loja Maçônica Acácia 
Vilavelhense. A Presidente da Fraternidade Feminina 
Cruzeiro do Sul Estadual Leila Rocha Induzzi e a Vice 
Presidente Elizabeth M. Andrade de Oliveira também 
compareceram. Regina Maria Hooper Cruz e Rachide 
Daher da Loja Maçônica Estrela de Camburi também 
prestigiaram o evento.  Parabéns a Loja Maçônica 
Acácia Vilavelhense, pelo apoio a iniciativa da 
Fraternidade Feminina! Parabéns ao Venerável 
Mestre Adelias Vieira da Costa e a Coordenadora 
Geral do Projeto, a Presidente da FRAFEM, Marta 
Silva Vieira da Costa por não medirem esforços para 
que este Projeto continue crescendo e possibilitando 
novas 'oportunidades para muitas'!!  

Durante sessão solene em homenagem a Maçona-
ria e as Instituições Paramaçônicas, na Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, promovida 
pela Deputada Luzia Toledo, a Presidente da Fraterni-
dade Feminina Cruzeiro do Sul, Leila Rocha Induzzi, 
foi convidada a falar na Tribuna sobre as atividades da 
Instituição. Em seu discurso a Presidente falou sobre a 
criação e a normatização da Fraternidade Feminina 
pelo Grande Oriente do Brasil que acredita que na 
participação das mulheres como instrumentos de inte-
gração e fortalecimento da Família, instituição consi-
derada a mais importante pela Maçonaria. A Presiden-
te explicou que a Fraternidade Feminina dentre seus 
objetivos está o de colaborar com os Maçons na práti-
ca beneficente que visa diminuir as desigualdades 
sociais. Enalteceu a participação da Mulher que ape-
sar das múltiplas atribuições do cotidiano ainda con-

segue disponibilizar tempo em prol dos menos favo-
recidos. Concluindo agradeceu a oportunidade de 

falar e divulgar as ações da Instituição não como 
forma de promoção social, mas como  um trabalho 
voluntário organizado a ser apoiado. Também esteve 
presente a primeira presidente de Fraternidade Femi-
nina no Brasil, a Sra. Paula Mello Jacques do Departa-
mento Feminino, da Loja Maçônica “Fraternidade e 
Luz” de Cachoeiro de Itapemirim. 

No encerramento a Presidente Leila Rocha Induz-
zi, recebeu da deputada Luzia Toledo Diploma de 
Homenagem aos relevantes serviços prestados a 
Maçonaria no Estado do Espírito Santo. 

A Sra. Paula Mello e todas as autoridades maçôni-
cas também foram homenageadas com o Certificado.  
Várias Fraternas estiveram presentes dentre elas Cleu-
sa Valadares, Regina Maria Hooper Cruz, Rachide 
Daher dentre outras. 

Aconteceu no dia 24 de novembro uma bonita 
Festa de Iniciação Na Loja Maçônica Alferes 
Tiradentes. Atendendo ao convite da Presidente 
da Fraternidade Feminina, Dagmar Torquato, a 
Presidente da Fraternidade Estadual, Leila 
Rocha Induzzi e a Vice Presidente Elizabeth M. 
Andrade de Oliveira estiveram presentes. Dentre 
vários convidados destacamos aqui a presença 
das Fraternas da Loja Maçônica Estrela de 
Camburi Rachide Daher e Regina Maria Hooper 

Cruz.
 As homenagens realizadas no templo foram 

dirigidas pela Presidente da  Alferes Tiradentes  
Dagmar Torquato, que concluiu convidando a 
Presidente Estadual, a Sra. Leila Rocha Induzzi 
para falar sobre a importância da Fraternidade 
Feminina numa Loja Maçônica. 

Encerradas as cerimônias todos foram 
convidados a participar de uma confraternização 
dançante no salão de eventos. Bonita Festa!

Por Leila Rocha Induzzi
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José Antônio Ramalho

Nascido em São Paulo no Largo do Arouche no dia 
15.08.1911, filho de Theobaldo Varoli e Ainda Gennari 
Varoli.

Cursou uma escola estadual chamada Escola Modelo Caetano de 
Campos, onde estudou o francês desde 0 4º ano.
Sempre foi um dos primeiros alunos, e sempre aprovado com 
distinção, formou-se bacharel em ciências e letras em 1927.
Ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, 
formando-se em 1932, colando grau em 05.01.1932.
Cursou o Curso de Doutorado em 1934.
Sua Família queria-o um criminalista, porem ele preferiu a 
advocacia comercial, talvez motivado por seu mestre Dr. 
Waldemar Ferreira, o qual foi paraninfo de sua turma, mesmo 
estando em exílio em Portugal devido sua participação na 
Revolução Constitucionalista.
A Família Varoli era dona da Casa Varoli na Rua do Tesouro, que 
era uma empresa tradicional no ramo de alfaiataria e modas. 
Neste local o pai de Theobaldo Varoli Filho mantinha reuniões 
noturnas com políticos e intelectuais. Estes encontros duraram 
até que a Firma mudou-se para Rua do Arouche.
Com a crise do café, a Firma foi obrigada a encerrar suas 
atividades. A partir daí tanto Varoli como seu Irmão que foi 
médico, para continuar seus cursos universitários foram 
obrigados a darem aulas em diversos colégios. Varoli foi 
professor de Física, Biologia, Matemática, Francês e Inglês.
Uma vez formado advogado, ainda lecionou em cursos de 
Contabilidade, Economia Política, Finanças Processual e Direito 
Comercial.
Casado com Dª Eunice da Gouveia Varoli tiveram dois filhos Dr. 
Osvaldo José, cirurgião dentista e Professor da Universidade de 
São Paulo e Dra. Maria Helena advogada e jornalista.
Seu escritório em São Paulo, foi durante muito tempo na Rua 
José Bonifácio, 278 onde atendia além de seus clientes, Irmãos 
que o procuravam diariamente para aprender alguma coisa a 
mais sobre a Ordem.

- Vida Maçônica -
Seu Padrinho na Maçonaria foi o Irmão e historiador paulista J. 
Gabriel Santana. Foi iniciado na Loja "União Paulista" nº 34, da 
jurisdição da Grande Loja do Estado de São Paulo em 
04.03.1950, Companheiro em 15.09.1950 e Mestre em 
06.11.1950 e grau 33 no REAA em 07.09.1952.
Ocupou muitos cargos alem de outras atividades. Alem de 
escritor, foi ritualista, legislador e pacificador. Enumeraremos 
algumas das suas atividades.
Grão-Mestre Adjunto da Grande Loja do Estado de São Paulo de 
1959a 1966, ocupando varias vezes interinamente o cargo de 
Grão-Mestre.
Fundou varias Lojas maçônicas a saber: Loja "Carlos Gomes" da 
qual foi o primeiro Venerável, sendo-lhe dado posteriormente o 
título de Benemérito. Fundou também as Lojas "Luciano 
Lacombe", "Mozart" nº 92, "Edmond Jafet".
Participou como membro ativo da Loja "Amizade".
Presidente do Conselho de Veneráveis da GLESP.

Grande Secretário de Inspeção de Liturgia e Ritualística do 
Grande Oriente de São Paulo durante muitos anos até 
03.05.1982, quando solicitou demissão para que alguém mais 
jovem pudesse sibstituí-lo. Sentia-se cansado.
Foi representante de várias Potências estrangeiras.
Pertenceu à Academia Paulista Maçônica de Letras empossado 
em 1988.
Em 1989 foi aclamado Presidente de Honra da Sociedade 
Brasileira de Cultura Maçônica.
Palestrante notável, proferiu palestras e ministrou cursos em 
inúmeras Lojas do Brasil.
Escreveu os livros: "Curso de Maçonaria Simbólica".
Iº Tomo - Aprendiz - publicado em 1974
IIº Tomo - Companheiro - publicado em 1976
IIIº Tomo - Mestre - publicado postumamente em 1993
pela Editora "Gazeta Maçônica" de São Paulo. 
Organizou o Ritual da Grande Loja do Japão.
Foram de sua autoria os Rituais e Instruções de 1º, 2º e 3º graus 
chamados de Rituais de Capa Vermelha, publicados em 1974 
para o Colégio de Grão-Mestres da Maçonaria Brasileira, depois 
nominado de COMAB, (dissidência do GOB em 1973).
Interessante que em reunião da COMAB na época, dois Rituais 
do REAA se apresentaram para ver qual Ritual seria adotado pela 
nova Potência. Por motivos políticos, foi adotado o Ritual do 
Grande Oriente do Rio Grande do Sul, então um Ritual bonito 
porem, repleto de enxertos, especialmente de procedimentos de 
outros Ritos, sendo preterido na reunião o Ritual do Irmão 
Varoli, poderão hoje tranquilamente sem tendências, sem 
paixões, analisar e verificar que eram superiores aos do Rio 

Grande do Sul.
Articulista muito lido, tinha um espaço chamado "Peço a 
Palavra" no jornal "Gazeta Maçônica", onde brindava seus 
leitores com lições inesquecíveis de Maçonaria. Fazia questão de 
frisar em seus artigos as fontes bibliográficas, nunca deixando de 
citar os autores de onde tirava seu manacial de saber.
Escrevia artigos, muitos dos quais publicados na Revista "A 
Verdade", "A Trolha" além de outras revistas e jornais 
maçônicos.
Por ser um conhecedor profundo do Direito e das Leis 
Maçônicas, bem como das Leis de um modo geral, sempre esteve 
envolvido especialmente na parte legal, com as famosas cisões, 
que ocorrem comumente na Maçonaria Brasileira desde o seu 
aparecimento neste pais.
Na GLESP, quando Varoli pertencia à esta Obediência, logo após 
ser elevado à Mestre, fez parte da Comissão de Leis, quando 
sozinho redigiu quase toda a legislação maçônica, tais como 
constituição, códigos penais e processuais.
Houve uma cisão na GLESP, quando a parte dissidente se 
autodenominou Grande Loja Unida de São Paulo. Estes 
dissidentes tiveram o apoio do legitimo Supremo conselho do 
Rito Escocês Aceito, o famoso Supremo Conselho de 
Montezuma.
Varoli atuou como advogado da GLESP em Juízo conseguindo 
vencer as causas em todas as instâncias.
A Sereníssima Grande Loja de São Paulo foi obrigada a 
patrocinar um Supremo Conselho Autônomo e o Irmão Varoli 
teve a necessidade de conhecer todos os graus do Rito e assim foi 
iniciado nestes graus recebendo o grau 33 no dia 07.09.1952, 
evidentemente num prazo pequeno para a cobertura dos 
interstícios, porem por necessidades prementes da ocasião. 
Posteriormente em 1959, quando serenaram os ânimos, o 
Supremo Conselho de Montezuma que voltou a ligar-se à 
GLESP, reconheceu oficialmente estes graus.
Em 1959, quando exercia o Grão-Mestrado, substituindo o 
Grão-Mestre por três meses para que este, dentro das leis, 
pudesse se candidatar à reeleição, Varoli unificou a Grande Loja 
de São Paulo dentro de quize dias, através do decreto 77 de 
25.05.1959. Evidenciava-se aí seu instinto pacificador.
Posteriormente pertenceu ao Grande Oriente do Brasil, mas com 
a cisão de 1973, atuou como advogado e continuou como Grande 
Secretário de Inspeção de Liturgia e Ritualística do Grande 
Oriente de São Paulo, então dissidente do GOB. Foi encarregado 
de organizar os Rituais; Havia sido nomeada pela COMAB, uma 
comissão de Alto Nível, composta de Varoli e Nicola Aslan para 
tratar do assunto. Esta Comissão jamais se reuniu, e Varoli 
sozinho compôs os Rituais, em 1974
Como Grande Secretário de Inspeção de Liturgia e Ritualística 
ficaram celebres suas Circulares Classificadas, verdadeiras aulas 
de Maçonaria.
José Castellani em seu artigo "Varoli - meu amigo, meu mestre" 
publicado na Revista "Verdade" Janeiro e Fevereiro de 1990 
considera-se seu discípulo e classifica-o como um dos mais 
maiores mçons brasileiros de todos os tempos. Em contra partida 
Varoli citava Castellani como seu lídimo seguidor e o 
considerava como um escritor que superou os demais autores 
maçônicos brasileiros.
Varoli, partiu para o Oriente Eterno em 18.09.1989...
(a) Hercole Spoladore - Membro Fundador - Cad. nº 48

Theobaldo Varoli Filho
* São Paulo 15-08-1911
+ São Paulo 18-09-1989
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A A.'. R.'. G.'. B.'. L.'. S.'. "José Cupertino", nº 1846, 
jurisdicionada ao Grande Oriente do Brasil no ES, do Or.'. de 
Afonso Cláudio/ES, realizou no último dia 15 de novembro, o 4º 
Churrasco de Confraternização da Proclamação da República, 
com sorteio de um Carro Zero KM, pela Loteria Federal.
O sorteio ocorreu na noite do dia 14, na extração nº 04710 e teve 
como ganhadora a Sra. Maria Silva Pires de Oliveira (Maria da 
AABB), com o bilhete n. 6248.
No feriado foi realizado a confraternização com um delicioso 
almoço e chopp à vontade, como de costume, e entregue o 
prêmio a ganhadora, com divulgação do resultado aos 
presentes.
O evento já se tornou tradicional entre os eventos promovidos 
pela Loja, e participação dos Irmãos visitantes vem crescendo a 
cada ano.

A Loja Maçônica "José Cupertino" agradece o apoio e 
colaboração de todos os Irmãos e Cunhadas, aos Irmãos 
visitantes e a todos que participaram do evento adquirindo os 
bilhetes.

Em Sessão Solene realizada no dia 12 de novembro de 2012, foi eleita e empossada a nova diretoria 
da Egrégia Corte do Tribunal de Justiça do Grande Oriente do Brasil do Espírito Santo para o mandato 
de 20/12/2012 a 20/12/2013 respectivamente, conforme segue abaixo:

Presidente: Venerável Juiz Ir.: José Olívio Grillo (reconduzido), Vice-Presidente: IL.: 
Juiz Ir.: Osly da Silva Ferreira (reconduzido), 1º Secretário: IL.: Juiz Joacyr de Oliveira 
Celestino (reconduzido), 2º Secretário: IL.: Juiz Ubiratan Vieira de Medeiros 

A ARLS Cuore Italiano 3, n° 3714, foi criada 
em 26 junho de 2005, com o propósito de 
resgatar e valorizar a cultura italiana no Estado 
do Espírito Santo e em especial no Oriente  de 
Santa Teresa, onde esta sediada.

Imbuída nesse espírito, foi que no ultimo dia 
09 de novembro, recebeu em sessão presidida 
pelo Venerável Mestre Flávio Santana do 
Amaral, o Irmão Gennaro Zanfardino, Grande 
Secretário de Relações Exteriores do Grande 

Oriente da Itália, o Ir.: Romano Sciarretta, 
Presidente da Suprema Corte de Justiça do 
Grande Oriente da Itália e o Ir.: Roger Gaggiato, 
vice-consul honorário da Itália no Espírito Santo.

Na sessão foi entregue uma carta endereçada 
ao Grão-Mestre Geral do Grande Oriente da 
Itália, versando sobre a intenção da loja Cuore 
italiano em desenvolver vários projetos de cunho 
social no Espírito Santo.


