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Marianne, “A Senhora Liberdade”, também ficou
 conhecida como “A Senhora da Maçonaria”
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Quem são os  Shriners?
A Ant iga  Ordem 
Arábe dos Nobres 
do Santuário Místi-
co, popularmente 
conhecida como 
Shriners (santuário, 
em inglês) foi esta-
belecida em 1870 
como um organismo 
dependente da Maçonaria. A organização é conheci-
da por manter hospitais para as crianças, administra-
dos por Shriners, e estes pelo fez (chapéu) vermelho 
que usam. > 06

Em 13 de Agosto de 1978, no 
Templo da Loja União e Progresso, 
realizou-se a Sessão Magna de 
Criação do Grande Oriente do 
Estado do Espírito Santo, sob a 
Presidência do Irmão Fenelon 
Barbosa da Silva.
O Grande Oriente da Maçonaria do 
Espírito Santo, carinhosamente 
chamado de “GOMES”, com a 
promulgação da nova Constituição 
em 07 de junho de 2008, passou a 
d e n o m i n a r - s e  G R A N D E 
O R I E N T E  D O  B R A S I L  – 
ESPIRITO SANTO.
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Esta frase consta da apresentação feita pelo 
desembargador Itaney Campos, diretor cultural da 
Associação dos Magistrados de Goiás e organizador 

da publicação “Iluminuras do Signo”, lançada no dia 19 de 
julho último na sede da ASMEGO, momento presidido pelo 
juiz Gilmar Luiz Coelho, que tive a honra de estar presente. A 
obra poética contem trabalhos inscritos ao Concurso Literário 
“Félix de Bulhões”, julgados e selecionados pela comissão 
formada por Moema de Castro e Silva, Nars Chaul e Aidenor 
Aires.

O apresentador em sua análise registra que: “A par de 
textos com mensagens subliminares de sensualidade 
irrompem outros de inconformismo com a forma de 
organização social e até de motivação filosófica, erigindo-se 
como testemunho de que no seio da magistratura deste 
Estado, o racionalismo dogmático é temperado por laivos de 
sensibilidade e visão humanística. Na medida que eles são 
responsáveis pela importante tarefa de compor os conflitos de 
interesses emergentes das relações intersubjetivas, no 
mínimo, constitui um contributo para facilitar a 
compreensão, do perfil psicológico do magistrado deste 
rincão, promovendo maior interação entre o julgador e seu 
meio social”.

Foram selecionados e publicados pela Gráfica e Editora 
Bandeirante, poemas dos magistrados Itaney Francisco 
Campos, Eduardo Perez de Oliveira, Abílio Wolney Aires 
Neto, Barsanulfo Reis da Silva, Cézar Gomes da Silva, Luiza 
Fortunato Ricardo, Denival Francisco da Silva, Antônio 
Lenes de Araújo, Maria Gildina de Santana Roriz, Antônio 
Barreto de Araújo, Carlos Gustavo F de Morais, Geraldo 
Deusimar de Alencar e Weimar Muniz de Oliveira. Dois 
deles, Barsanulfo Reis da Silva e Cezar Gomes da Silva, 
fraternais irmãos da Ordem Maçônica – Grande Oriente do 

Estado de Goiás. Aos interessados na publicação, dirijam-se à 
ASMEGO, pelo endereço de email: contato@asmego.org.br.

O poeta sonha, cria asas e voa para um mundo em que o 
seu coração o conduz, também a razão levando-o às 
manifestações de indignação, denúncia e abre também à porta 
da saudade do seu tempo. Resignado com fé, curva-se 
circunspecto ao poder superior. Da mesma forma com o leitor, 
que ao apreciar a mensagem poética, também é levado a 
outras paragens, às vezes diferentes do próprio autor pela 
sensibilidade de quem lê. Assim é que registro dos poetas 
magistrados, versos e estrofes que muito me enterneceram, 
pelo gosto que tenho pela poesia.

Itaney Francisco Campos: “Quando, no círculo férreo do 
processo, irrompe a flor áspera da sentença pretendendo dar 
um curso ao universo, cuja marcha feroz não se estanca, 
crispam-se as faces, dobram-se as fontes à força irresistível da 
alavanca. Feito garras de uma ave de rapina, emergem em seu 
disfarce e se agarra à errática face humana inoculando em sua 
pele a seiva espessa, vingativa e incruenta.

Denival Francisco da Silva: “Quanto mais trancados 
ficamos, mais esquecemos do mundo lá fora e de seus 
encantos. As imagens que nos chegam neste cubículo 
aprisionam-nos eternamente”.

Eduardo Perez Oliveira: “quebre-me, parta-me, abstenha-
se de partir ainda: quero sua presença que me envenena, que 
me instiga e me alucina, quero-te ausente para que o presente 
seja a argila de minha misantropia”.

Antônio Lenes de Araújo: “Homem és como os que pedem 
na tua janela, um sopro de justiça. Pelo mais ou pelo menos, 
que tu deres, lembra que a mesma balança pode pesar-te 
também”.

Abílio Wolney Aires Neto: “Vai sonhador... Fita o céu e a 
terra, alcantilada e selvagem. Rochedos fulvos em socalcos 
na vindita da viagem. Ausculta o passado na tela da memória. 
Bate em retirada, alveja uma vitória”.

Antônio Barreto de Araújo: “A cada momento que passa, a 
recordação ultrapassa o limite do esquecimento. A saudade 
que machuca e a dor que martiriza o coração, encontra em 
mim o que encontrei na fé, na obra, alicerces da religião. Deus 
que o glorificou por pouco tempo me emprestou, o filho que 
mais fele do que meu. Agora, ainda resta dizer: Obrigado 

Senhor, Obrigado Senhor”.
Barsanulfo Reis da Silva: “No braço desta viola, eu faço a 

terra tremer. Faço a noite virar dia, faço o dia escurecer. Com 
o toque da viola ninguém pode entristecer. Esta viola de pinho 
está sempre em meu caminho. É a razão do meu viver”.

Carlos Gustavo F de Morais: “Virastes a razão do meu 
viver. És as páginas do meu livro. A pessoa para quem digo, 
que sentir não há de ser. Só tu trazes amor ao meu coração. 
Que nunca se acabe essa paixão. De amor sei que não terei 
carência”.

Cezar Gomes da Silva: “A estrada antiga que passei 
outrora não é mais a mesma, viu-se perdida nas ladeiras, 
cipoal, noite e na aurora. Resta tão só dentro de mim 
adormecida”.

Geraldo Deusimar de Alencar: “Se tanta estrada trilha-se 
no mundo sem que jamais se chegue a seu final. Com mais 
complexidade me confundo se tão perto do bom se encontra o 
mal. Entre esses mil mistérios vou levando esse viver que é 
místico e profano. Que por vez é virtude, ou é desmando. Que 
por vez é esperança e desengano”.

Luiza Fortunato Ricardo: “Hoje, quando sepultaram o 
amor, quero falar do amor. O amor de outrora, que é do ontem, 
mas que é do agora, pois nunca pode morrer. Por isso, trago 
meus versos, de forma singela, sem pompas, sem gala, como 
expressão nascida, mesmo, um raio imperfeito do verdadeiro 
e eterno amor”.

Maria Gildina de Santana Roriz: “Assim, o tempo passou 
e nem notamos, os filhos cresceram, nos aposentamos. Mas a 
vida nem sempre oferece flores... chegou o dia em que ele se 
foi... E Eu... Eu, em dores aqui fiquei. Naquela fazenda onde 
começamos, nunca mais voltei”.

Weimar Muniz de Oliveira: “Pretendo que saibas, Senhor, 
o quanto vos sou agradecido, pelo muito que tendes dado. 
Pelo lar, pela saúde, pela paz que me destes; pela inteligência, 
pela temperança e ainda pela crença com que me 
contemplastes! Sou-vos grato, Senhor, para sempre, hoje, 
agora! Sou-vos grato, Senhor”.

Parabéns juiz Gilmar Luiz Coelho, presidente da 
ASMEGO, pelo incentivo à produção cultural dos 
magistrados goianos.

Barbosa Nunes
Grão Mestre Geral Adjunto

Opiniões

Povo brasileiro cansou e começa a despertar para uma 
nova realidade com vista à conquista de uma cidadania justa e 
perfeita, porque até agora sempre fora submisso à vontade de 
alguns que visando o benefício próprio, vinham subjugando 
um povo que sempre almejou o gozo dos seus direitos civis e 
políticos através de uma justiça que justifique dignamente o 
símbolo do equilíbrio aplicando direitos iguais para todos.

No nosso humilde entendimento, acreditávamos que o 
Supremo Tribunal Federal fosse à última instância, ou seja, 
que não caberia mais qualquer recurso para quem quer que 
seja. Porque então para alguns poderosos julgados e condena-
dos lhes é concedido o direito de entrar com recurso... Real-
mente é vergonhoso constatar que existe uma justiça imparci-
al para alguns e parcial para outros. Uma justiça justa prega 
que os direitos são iguais, tanto para pobres como para ricos, 
porque então esta flexibilidade para alguns abastados...

Isto é fato pelo que temos acompanhado através da mídia 
falada e escrita, onde relatam que, além de não cumprirem as 
penas que lhes foram impostas, alguns ainda se julgam no 
direito de recorrer das sentenças e outros conseguem até 
mesmo posições de destaque no cenário político brasileiro... 
Realmente é uma vergonha e nos deixa incrédulos.

O que temos visto e acompanhado através das manifesta-
ções populares são reivindicações justas, com vistas à con-
quista de uma cidadania plena e direitos iguais para todos, 

punindo severamente aqueles que fazem uso indevido dos 
poderes que lhe foram atribuídos pelo povo que, ingenuamen-
te e, como sempre, se deixa levar por promessas eleitoreiras.

Não queremos em hipótese alguma generalizar, porque 
sabemos que ainda existe uma minoria de políticos sérios e 
honestos,porém, pouco podem fazer, uma vez que estando na 
plenária ficam subjugados aos interesses da grande maioria 
dos descentes históricos da política nacional que herdando o 
poder e a índole que é passada de pai para filho, permanecem 
contaminando o ambiente político e, aqueles que não segui-
rem os seus interesses, ficam inabilitados na aprovação de 
projetos importantes para a nação. 

No nosso entendimento, acreditamos que a essência des-
tas manifestações populares que se estendem por todo o país-
são pacíficas e apolíticas. No entanto, infelizmente algumas 
pessoas desequilibradas, despatriotas e sem personalidade, se 
deixam influenciar facilmente e procuram se infiltrar para 
instigar a badernacom o objetivo de desestruturar um ato 
digno de cidadania que deve ser respeitado.

Seria ingenuidade de nossa parte acreditar que estes infil-
trados não seriam, como se diz na gíria popular, “paus manda-
dos”, com o objetivo de desmoralizar estas manifestações 
pacíficas e democráticas.

Se existealgo que tira sono e deixa político preocupado é o 
povo, porque quando este sentimento popular é canalizado 
numa mesma direção, principalmente quando se percebe uma 
insatisfação generalizada,eles têm consciência de que este 
mesmopovo que os elegeu, também pode pleitear, através de 
manifestações, o direito de excluí-los como seus representan-
tes, da mesma forma como ocorre na empresa privada, ou 
seja, se o funcionário não corresponder à expectativa e confi-
ança que lhe é depositada, será destituído do cargo. 

Por que será que o estado não investe dignamente em edu-
cação? 

A resposta é óbvia, quando se investe em educação, o povo 
se torna perigoso, porqueum povo culto usa da suacapacidade 
intelectual para discernir o que é certo e o que é errado e, pro-
cura usar desta faculdade para escolher livremente, sem impo-
sição e/ou promessas eleitoreiras, aqueles que o representarão 
nas decisões do estado.

Por que salários tão baixos para os educadores e tão eleva-
dos para os cargos políticos? 

Afinal, todos nós sabemos queos professores são pessoas 
que abraçam a sua profissão como uma verdadeira missão, 
pois se dedicam de corpo e alma naquilo que fazem. Portanto, 
merecem um salário digno.

Por que salários tão baixos para policiais, bombeiros, etc., 
que diariamente estão arriscando suas vidas para salvar e 
levar segurança à sociedade? 

Será que os nossos políticos fazem por merecer salários e 
verbas de gabinetes tão elevados? Que parâmetros são esses...

Este “slogan” não poderia ser mais apropriado para este 
momento histórico do Brasil: “O GIGANTE ACORDOU”.

E, já não era sem tempo, porque é chegado a hora de pro-
var para a nação brasileira que este povo varonil cansou de ser 
manipulado para continuar se subjugando a alguns políticos 
que visam unicamente se beneficiar com opropósito de 
aumentar seus patrimônios da noite para o dia e com uma 
rapidez que somente pessoas ingênuas podem aceitar.Alguma 
coisa está errada...

“Política e politicalha não se confundem, não se parecem, 
não se relacionam com a outra, antes se negam, se repulsam 
mutuamente. A política é a higiene dos países moralmente 
sadios. A politicalha é a malária dos povos de moralidade 
estragada”. (Rui Barbosa).

Pensem nisso!
*Tomé Castro é consultor comercial e 

palestrante motivacional.  (11) 97151-2748.

*Ir Tomé Castro

Consultor Comercial
e Palestrante
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A exemplo do Grande Oriente do Brasil cuja 
estrutura se assemelha à de uma Nação 
instituída nos padrões democráticos ditados 

por Montesquieu, o Grande Oriente do Brasil – 
Espírito Santo é constituído de três poderes, 
amparados por uma constituição,  a saber: O 
legislativo, o executivo e o judiciário, além de um 
órgão fiscalizador que funciona como órgão auxiliar 
de controle externo.

Originalmente constituído como Grande Oriente 
da Maçonaria do Estado do Espírito Santo – GOMES 
– teve a sua nomenclatura alterada pelo Poder Central 
a que é federado com o advento da Constituição do 
GOB de 2008.

A autonomia do Grande Oriente do Brasil - Espírito 
Santo (GOB-ES) emana do povo maçônico do Estado 
do Espírito Santo, assim entendido os maçons, 
membros das Lojas sob sua jurisdição a qual é 
exercida pelos Poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário.

Cumpre ao Grande Oriente do Brasil – Espírito 
Santo a responsabilidade de promover o progresso e o 
desenvolvimento da Maçonaria em sua jurisdição.  
Administrativamente é o elo de relacionamento entre 
as Lojas da sua jurisdição e o Grande Oriente do 
Brasil.

Embora em 1978 as Lojas estabelecidas no Espírito 
Santo já constituíssem um número expressivo, 26 
Lojas ao todo, o relacionamento com o Poder Central 
se dava por intermédio de uma Delegacia do Grão-
Mestrado Geral, sendo Delegado, na época, o Ir.·. 
Fenelon Barbosa da Silva. Havia certa dificuldade no 
relacionamento das Lojas com o GOB.

Essa dificuldade instigou seis Veneráveis de Lojas 
da Grande Vitória a decidirem pela criação do Grande 
Oriente Estadual o que foi implementado a partir de 
uma reunião no dia 12/06/78, no templo da União e 
Progresso. Dessa reunião, berço do GOB-ES, 
participaram os Irmãos Jaime Bulhões da Acácia 
Vilavelhense, José Fortunato Laurentino da Anibal 
Freire, Edmir Leite Rosetti da Domingos Martins, 
Rogério Américo Nonato Souza da Américo de 
Oliveira, Samuel Antônio Moisés da União e 

Progresso e Joacy da Silva Palhano da Humildade e 
Fraternidade.

Esses irmãos se articularam e mobilizaram todas as 
Lojas do Estado, o Grão-Mestrado do Central e a 
Delegacia do Grão-Mestrado com tal eficiência que 
dois meses depois, no dia 13 de agosto de 1978, no 
Templo da União e Progresso, em sessão Magna 
Especial com a participação de 22 das 26 Lojas, era 
fundado o Grande Oriente da Maçonaria do Espírito 
Santo – GOMES. Ao longo dos trabalhos juntaram-se 
a esse grupo dois outros irmãos, um representando o 
Norte pela Loja Mensageiros da Luz, Oriente de São 
Mateus, pelo então Venerável Fausto Merçon, e outro 
representando o Sul, pela Loja José Cupertino, de 
Afonso Cláudio, por seu Venerável Leny Alves de 
Lima.

A articulação dos seis irmãos empreendedores 
mais os dois que se integraram se deu de maneira 
integrada, sem formalidades, de tal forma que 
somente na reunião de constituição do Grande Oriente 
Estadual é que se deu conta da necessidade de se 
formalizar a comissão organizadora do Grande 
Oriente da Maçonaria do Espírito Santo à qual caberia 
o papel de dirigir provisoriamente a Instituição. Nada 

mais justo do que se consolidar os nomes daqueles 
irmãos que agora passavam a dirigir o GOMES. 

Em 23 de junho de 1979, perante a Assembléia 
Legislativa Estadual Maçônica do Grande Oriente da 
Maçonaria do Espírito Santo, tomou posse o primeiro 
Grão Mestre eleito, irmão Edmir Leite Rosetti sendo 
Grão Mestre Adjunto o irmão Oswaldo Albernaz.

A esses irmãos rendemos hoje as nossas justas 
homenagens. Que tenhamos na sua memória alento 
para empreender os nossos anseios.

Aproveitando a mudança do título distintivo do 
GOMES para GOB-ES procedeu-se ajustes na sua 
chancela distribuindo os símbolos de maneira mais 
harmônica,  mas a expressão em latim continua a ditar 
a vocação do Grande Oriente do nosso Estado. 
UTILITATI COMMUNI PARERE,  que quer dizer 
PARA SERVIR À COMUNIDADE e isso não se 
pode, em momento algum, deixar fugir da nossa 
memória.

NR: Na gestão do atual Grão-Mestre Américo 
Pereira da Rocha já foram fundadas 05 Lojas a 
saber:

ARLS União Capixaba: Rito Brasileiro, 
Oriente de Cachoeiro de Itapemirim - Funciona 
no templo da ARLS. Fraternidade Universal V.

ARLS Luzes da Juparanã: Rito Brasileiro, 
Oriente de Linhares -Funciona no templo da 
ARLS Linhares Unidos.

ARLS Santíssima Trindade; Rito Moderno, 
Oriente de Vitória - Funciona no condomínio da 
Loja Ordem e Perseverança

ARLS União e Igualdade: Rito Escocês, 
Oriente de Vitória - Funciona no templo da Loja 
ARLS Humildade e Fraternidade. 

ARLS Mário Rodrigues Freitas; Rito 
Escocês, Oriente de Vitória - Funciona 
provisoriamente no templo da ARLS Dr. Américo 
de Oliveira Oriente de Cariacica.

Brevemente daremos início a reativação de 
mais uma loja, que funcionará em município 
próximo a Grande Vitória, cujos detalhes serão 
divulgados oportunamente.

Irmão Derildo Martins da Costa

http://www.cvcchevrolet.com.br/
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Sendo uma das três virtudes teologais (fé, cari-
dade e esperança) pregadas pela Maçonaria, “A 
caridade é um exercício espiritual... Quem pratica o 
bem, coloca em movimento as forças da alma” (Chi-
co Xavier). “A verdadeira caridade surge esponta-
neamente de um coração simpático, antes mesmo 
que qualquer pedido seja feito. Ela é a pessoa que 
dá, não ocasionalmente, mas constantemente” (Tex-
tos Budistas). “Fora da caridade não há salvação” 
(Allan Kardec). Então precisamos entender que a 
caridade tem mais a ver com a espiritualidade, que é 
tudo aquilo que produz em nós uma mudança interi-
or. Se reservarmos em nossa vida, um pouco de espa-
ço para a caridade, ela vai nos transformar. Trará 
uma transformação que acenderá nossa chama inte-
rior, que produz luz e calor, e nos dá mil razões para 
vivermos como verdadeiros maçons livres e de 
bons costumes. A prática da caridade é uma notável 
indicadora de elevação moral e uma das práticas 

que mais caracterizam a essência boa do ser huma-
no. A Doutrina Espírita entende a caridade como 
um dever moral de todo homem e que não se resume 
apenas ao auxílio material. 

Filantropia é um sentimento que faz com que 
indivíduos ajudem outras pessoas, e o termo é de 
origem grega, que significa "amor à humanidade". 
Filantropia está muito mais ligado ao Terceiro 
Setor, que é fazer algo para as pessoas onde o 
Governo não consegue chegar. Filantropia está 
mais relacionado com poder dar algo, até mesmo 
tempo e atenção, para outras pessoas ou para causas 
importantes com o objetivo apenas de se sentir bem, 
podendo serem praticadas em igrejas, hospitais, 
escolas e na maçonaria. O termo foi criado por Flá-
vio Cláudio Juliano que foi imperador romano. 
Uma das tarefas de Juliano como imperador, foi a 
de restaurar o paganismo como religião dos roma-
nos, e neste intento, imitou a igreja cristã. Assim 
criou o termo "filantropia" para concorrer com o 
termo cristão caridade. Filantropia é a ação continu-
ada de doar dinheiro ou outros bens a favor de insti-
tuições ou pessoas que desenvolvam atividades de 
grande mérito social.

Definidas como palavras sinônimas pelos dicio-
nários, a caridade está mais voltada para o sentido 

espiritual e moral, e a filantropia para o sentido 
material, social e sentimental da ação que se prati-
ca. Assim, quando praticamos a caridade estamos 
de certa forma exercitando a nossa espiritualidade, 
e quando fazemos filantropia ajudamos aqueles que 
são, de certa forma, excluídos ou menos favoreci-
dos socialmente.

A Maçonaria, em suas leis e princípios, proclama 
a prevalência do espírito sobre a matéria, então 
devemos por definição praticar mais a caridade do 
que a filantropia. “Na caridade não há excessos, é a 
felicidade dos que dão e dos que recebem. A maior 
caridade é habilitar o pobre a ganhar a sua vida” 
(Autores diversos). Isso se dá na medida em que o 
nosso Templo Interior esteja mais fortificado pelos 
ensinamentos filosóficos que nos conduz no cami-
nho da Luz, da benevolência e da verdadeira frater-
nidade, princípios basilares que fazem a diferença 
entre o maçom e o leigo, e que por vezes temos dei-
xado um pouco de lado. Os tempos são outros. A 
Maçonaria precisa, urgentemente, repensar os seus 
reais valores. Pratiquemos, ainda mais, a necessária 
filantropia; mas não nos descuidemos da caridade 
como principal meio de atingirmos a nossa plenitu-
de espiritual. “Espiritualidade tem a ver com expe-
riência, não com doutrina, não com dogmas, não 
com ritos que são apenas caminhos. Se reservarmos 
em nossa vida, um pouco de espaço para a caridade 
e espiritualidade, ela vai nos transformar”. 

Mestre Instalado

http://www.pousadadobezerra.com.br/
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Ao longo da história das civilizações, muitas deusas 
foram eleitas por diversas culturas, a fim de repre-
sentar os mais variados segmentos, como a agricul-

tura, a beleza, a música, etc. Durante o longo período de 
injustiças e conquistas, a tão sonhada Liberdade dos povos, 
também, carecia de uma representação divina. Com isso, em 
Roma, durante a segunda Guerra Púnica (218 a.C. a 202 
a.C), que ficou famosa pela travessia dos Alpes, efetuada 
por Aníbal Barca, foi escolhida a deusa Libertas, como a 
personificação da Liberdade, em Roma, onde foi honrada 
com um templo erigido no monte de Aventine, pelo pai de 
Tibério Graco, conhecido por “Tibério, o Velho”. 

Tempos se passaram e já no final do século XVIII, a Fran-
ça passava por períodos revolucionários, que se iniciaram 
com a Queda da Bastilha, em 1789, e chegaram até o seu 
ápice no ano de 1793, quando a família real francesa foi toda 
guilhotinada. Após o triunfo da Revolução Francesa, foi 
criada a República Francesa, terminando com o sistema 
absolutista, dando mais autonomia ao povo através de direi-
tos sociais e com a declaração dos direitos do homem e do 
cidadão. A Revolução, os novos ideais, as perspectivas do 
povo, enfim, a República, precisava de um símbolo, de uma 
imagem, que personificasse aquela conquista, a tão sonhada 
República.

Na França, em 1830, o pintor Eugène Delacroix, pintava 
o quadro “A Liberdade Guiando o Povo”, passando a ser a 
sua obra mais conhecida, uma pintura em comemoração à 
Revolução de Julho daquele ano, com a queda de Carlos X. 
Mais uma vez, como na Roma antiga, uma mulher represen-
tava a Liberdade, e guiava o povo por cima dos corpos dos 
derrotados, levando a bandeira tricolor da Revolução Fran-
cesa em uma mão, e, na outra, um mosquetão com a baioneta 
calada. Sobre sua cabeça, um barrete frígio, que fora usado 
pelos libertos romanos, simbolizando a liberdade durante a 
primeira Revolução Francesa, de 1789-1794. Delacroix 
retratou a Liberdade, tanto como figura alegórica de uma 
deusa como na de uma mulher robusta do povo, uma abor-
dagem que os críticos contemporâneos denunciaram como 
ignóbil. O monte de cadáveres atua como uma espécie de 
pedestal de onde a Liberdade passa descalça e com os seios 
nus, de lona e no espaço do espectador.

Essa mulher representa a razão, a nação, a pátria e, prin-
cipalmente, as virtudes da República.

Historiadores dizem que a razão pela qual foi escolhida 
uma mulher para representar a República, foi que uma ale-
goria feminina simbolizava uma ruptura com o antigo regi-
me autocrático chefiado por homens. Tal figura feminina, 
no quadro de Delacroix, recebeu um nome, cuja origem é 
um tanto incerta, sendo a afirmação mais aceita a de que 
seria a junção de dois nomes franceses muitos comuns para 
a época, Marrie e Anne. Portanto, Marianne, ficou conheci-
da por a “Senhora Liberdade”, uma espécie de deusa Liber-
tas dos antigos romanos.

Em 1793, durante a Revolução Francesa, a catedral do 
Notre Dame, em Paris, foi transformada em um "templo à 
razão" e, por um momento, Marianne, a "Senhora Liberda-
de", chegou a substituir a Virgem Maria em diversos altares. 
Como reação, o governo procurou incentivar o culto à Vir-
gem Maria. Essa atitude fez com que se desencadeasse uma 
batalha de cultos, que ficou conhecida como Mariolatria x 
Marianolatria. Após a “Terceira República” (1870-1940) a 
figura de Marianne se popularizou. 

Segundo o maçom Augusto Comte, criador do positivis-
mo, o símbolo perfeito para a humanidade seria a virgem-
mãe. Suas especificações eram uma mulher de trinta anos, 
sustentando um filho nos braços. O rosto, por ele escolhido, 
seria o de sua amada Clotilde de Vaux.

O quadro “A Liberdade Guiando o Povo” inspirou a 
construção da Estátua da Liberdade, em Nova York, cujo 
nome oficial é “A Liberdade Iluminando o Mundo”, uma 
versão maçônica de Marianne, projetada e construída pelo 
maçom Frédéric Auguste Bartholdi (1834-1904), que se 
baseou no “Colosso de Rodes” para edificá-la, e que foi 
doada para os Estados Unidos, por Napoleão III, em come-
moração aos 100 de declaração da Independência. A estátua 
de Marianne, que segura uma tocha na mão, tem uma posi-
ção mais estável, ao contrário da mulher na pintura. A partir 
de então, não demorou para que Marianne se tornasse uma 
efígie da República em todo o Ocidente. Marianne é a repre-
sentação simbólica da mãe pátria, simultaneamente, enérgi-
ca, guerreira, pacífica, protetora e maternal.

Hoje, os bustos da “Senhora da Liberdade”, contendo o 
lema da revolução, “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, 
podem ser encontrados em, praticamente, todos os edifícios 
públicos da França, além de terem sido adotados como 
representação gráfica da República em todo o Ocidente.

Além disso, os bustos, também, são objetos obrigatórios 
em todos os templos maçônicos franceses, sendo bastante 
comum que nele contenha outros símbolos utilizados pela 
Maçonaria, como o esquadro e o compasso, o triângulo com 
o “olho que tudo vê” e a estrela de cinco pontas, etc. Por isso, 
a efígie simbólica, ou seja, a ilustração que representa a 
República, ou seja, a “Senhora Liberdade”, Marianne, ficou 
conhecida, também, por “Senhora da Maçonaria”. 

Marianne, a deusa Libertas da atualidade, deixou de ser 

um ícone, apenas, dos franceses e ganhou o mundo, em espe-
cial onde os movimentos libertários foram imprescindíveis 
para formação de nações livres.

Em nosso país não foi diferente, onde poderemos atestar, 
durante o período da implantação da República, diversas 
representações de Marianne. Desde antes de 1889, as ima-
gens da República eram abundantemente difundidas nos 
diversos jornais e revistas da época. Dentre as quais, desta-
cavam-se a “Revista Illustrada”, “O Mequetrefe” (1885) 
e o “Besouro” (1878). Desses periódicos, a “Revista Illus-
trada” era, de longe, a que mais dava espaço às imagens da 
República, a exemplo da charge de Angelo Agostini: “Se-
nhores de escravos pedem indenização à República” - 
publicada em 09 de junho de 1888, e foi nesta Revista a sua 
primeira representação personificada na figura feminina, 
publicada no dia seguinte à Proclamação.

Depois de 1889, a figura da Marianne, praticamente, 
não sairia mais das páginas das revistas.  Alimentada pelos 
acontecimentos do cotidiano, as representações da Repúbli-
ca podem ser entendidas como uma espécie de crônica visu-
al, ao menos no sentido que lhe atribui Antônio Cândido 
(1992).

Além de evidenciar a associação com a imagética revo-
lucionária francesa, a  cabia repre-“Marianne brasileira”
sentar o cotidiano de um regime, que se esforçava para se 
fazer ver, dentre várias atividades como representante da 
Pátria: apareceu vencedora das urnas da Assembleia Consti-
tuinte. 

Em primeiro plano ela recebe das mãos de Deodoro da 
Fonseca a Bandeira Nacional, enquanto, ao fundo, o Impe-
rador Pedro II acenava em despedida ao povo presente na 
sacada; o Conde d'Eu conduzia as crianças à lancha do 
Arsenal de Guerra ao lado da chorosa Princesa Isabel, que 
os levaria ao cruzador Parnaíba, depois ao Alagoas e ao 
exílio. 

A composição do quadro é, totalmente, alegórica e não 
tem nenhum compromisso com a temporalidade dos fatos: 
importa o que ele representa e não a veracidade dos aconte-

cimentos.
A imagem da República extravasou, ou tentou extrava-

sar, o círculo estreito dos dirigentes republicanos. O imagi-
nário de uma figura que representasse o novo regime não 
ficou restrito ao Rio de Janeiro. Como a circulação de perió-
dicos estava limitada às principais províncias, e as obras de 
arte laudatórias do novo regime, ficava restrita aos ambien-
tes governamentais. A figura da República encontrou um 
meio de difusão mediante à moeda corrente, conforme pode-
mos identificar no anverso da moeda de 500 Réis (1889).

Em Belém, capital paraense, numa área que se chamava 
Praça Pedro I, após a queda do Império, em 1897, foi inau-
gurado um monumento à República, erguido em comemo-
ração à implantação do regime republicano no Brasil. O 
monumento em mármore e bronze é formando por um con-
junto de esculturas, tendo Marianne, a Senhora Liberdade, 
com as insígnias revolucionárias da sua identidade.

No Rio de Janeiro, a Praça da República, conhecida 
pelos cariocas por Campo de Santana, exibe um monumento 
a Benjamin Constant, construído por Décio Villares, onde a 
“Senhora Liberdade” ocupa local altaneiro e de destaque. 
Assim como, no monumento a Floriano Peixoto, obra de 
Eduardo de Sá.

A cidade gaucha de Porto Alegre, também, poderemos 
avistar a “Senhora Liberdade” na Praça Marechal Deodoro, 
um monumento a Júlio de Castilhos, construído por Décio 
Villares.

Em verdade, Marianne passa despercebida nos mais 
diversos lugares. A falta de interesse pela cultura, pelo signi-
ficado dos símbolos e o imediatismo dos tempos atuais 
fazem com que a maioria das pessoas passe alheia a quase 
tudo.  

Uma versão gravada da pintura do quadro “A Liberdade 
Guiando o Povo”, junto a uma representação do próprio 
Delacroix, foi destaque na nota de 100 francos franceses, no 
início dos anos 90. 

As cédulas de Real, em plena circulação no Brasil, são 
ilustradas por animais que estampam a face reversa das 
notas, como a arara, nas cédulas de R$ 10, o mico-leão-
dourado, nas de R$ 20, assim por diante. O que muitos igno-
ram é a razão da existência de uma moça, que aparece em 
todas as cédulas. Tal efígie, nada mais é que a ilustração da 
“Senhora Liberdade”, Marianne, a “Senhora da Maçona-
ria”, o símbolo da República Federativa do Brasil. 

Se os maçons americanos podem ver a Maçonaria na 
cédula de dolar, através da imagem do “Olho que tudo vê”, 
os maçons brasileiros, também, o fazem através da efígie de 
Marianne.

Marianne é o arquétipo que insiste em nos alertar para 
que, jamais, calemo-nos frente aos impérios, sejam eles o da 
corrupção, do desperdício, da incompetência, da injustiça 
social, da improbidade, de todos os impérios que permiti-
mos que se estabeleçam através da nossa omissão. Segundo 
Abraham Lincoln, “ninguém é suficientemente competente 
para governar outra pessoa sem o seu consentimento”. Afi-
nal, somente será digno da liberdade, como da vida, aquele 
que se empenhar em sua conquista e em sua manutenção!

Atualmente, vemos com muito bons olhos o despertar da 
população brasileira, em busca de derrubar as bastilhas atua-
is, tão nocivas como as do século XVIII, clamando pela 
moralização do país e não se permitindo ser novamente 
colonizada, hoje, por um império de maus brasileiros infil-
trados no poder, legitimamente, eleitos pelo nosso descom-
prometimento! 

Liberdade, Liberdade, abre as asas sobre nós!

*O autor é o Grande Bibliotecário do Supremo Conse-
lho, Editor Responsável do Informativo ASTRÉA NEWS e 
da REVISTA MAÇÔNICA ARTE REAL www.entreirma‐
os.net .

*Ir Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real

Capa

http://glemt.org.br/2012/revista_formulario.php
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Em todos os Templos das Lojas Simbólicas existem, 
próximas à porta de entrada, muitas vezes no Átrio, 
outras vezes pelo lado de dentro do Templo, duas 
colunas com as letras “B” e “J”. Na minha opinião, 
devem estar no lado de dentro, pois são consideradas 
como Símbolos Maçônicos.

Entretanto, o termo “abater colunas” não se refere à 
essas colunas, mas à outras, que ao meu ver, são muito 
mais importantes, como veremos a seguir.

As Colunas “B” e “J”, determinam, principalmente, 
o local que deve ser ocupado em Loja, respectivamente, 
pelos Aprendizes e pelos Companheiros. Há diferenças, 
dependendo do Rito em que a Loja está trabalhando. 
Assim, para o Rito Escocês Antigo e Aceito, a Coluna 
“B” está à esquerda de quem adentra o Templo, e a 
Coluna “J”, à direita. Formam, pois a Coluna dos 
Aprendizes  e  a  Coluna dos Companheiros . 
Considerando, simbolicamente, que ao longo do 
Oriente-Ocidente da Loja está a Linha do Equador, 
temos, então, a Coluna do Norte e a Coluna do Sul, 
sempre citadas em nossos rituais.

Além dessas existem ainda, no R.'.E.'.A.'.A.'. as 
Colunas Zodiacais.

Finalizando, existem outras “Colunas”, simbólicas, 
importantíssimas. Desse modo, simbolicamente, a Loja 
está apoiada em três colunas: a Coluna do Venerável 
Mestre, ou a “Coluna da Sabedoria”; a Coluna do 
Primeiro Vigilante ou a “Coluna da Força”; e a Coluna 

do Segundo Vigilante ou a “Coluna da Beleza”.
Portanto, abater colunas, é derrubar as colunas que 

sustentam, simbolicamente, uma Loja, ou seja, é abater 
as Colunas da Sabedoria, da Força, e da Beleza!

“Abater Colunas”, segundo Mestre Nicola Aslan “é 
quando uma Loja Maçônica não se reúne mais com 
regularidade, nem mesmo para renovar os mandatos de 
sua administração, e por falta de Obreiros suspende os 
seus Trabalhos”.

Dizemos, então, que “abateu colunas” ou 
“adormeceu”. Os procedimentos exigem, que para uma 
Loja continuar trabalhando, existam ao menos sete 
Obreiros, sendo, pelo menos, três Mestres.

Somente como esclarecimento, deve fique claro que: 
“estar entre Colunas” ou “falar entre Colunas” estamos 
nos referindo à essas últimas colunas citadas, ou seja, as 
Colunas da Sabedoria, da Força e da Beleza, e não, estar 
entre as Colunas “B” e “J”, ou entre as Colunas 
Zodiacais.

A Antiga Ordem Arábe dos Nobres do Santuário Mís-
tico , popularmente conhecida como Shriners (santuário, 
em inglês) e abreviada como AAONMS (em inglês), foi 
estabelecida em 1870 como um organismo dependente 
da Maçonaria. A organização é conhecida por manter 
hospitais para as crianças, administrados por Shriners, e 
estes pelo fez (chapéu) vermelho que usam.

História
Em 1870 um grupo de maçons se reuniram com fre-

qüência para refeições na casa de campo Knickerbocker 
na Sexta Avenida, em Nova York. Em uma mesa especial 
no segundo andar um grupo tido por particularmente 
divertido reunia-se regularmente. Entre estes Walter M. 
Fleming, MD e William J. "Billy" Florence, um ator. O 
grupo freqüentemente falou sobre começar uma nova 
fraternidade de maçons - centrado na diversão e na comu-
nhão, mas também com um ritual. Fleming e Florence 
levaram essa idéia a sério o suficiente para fazer algo 
sobre isso.

Billy Florence tinha participado de uma turnê na Fran-
ça, e tinha sido convidado para uma festa dada por um 
diplomata árabe. O estilo exótico, sabores e música da 
festa de temática árabe o inspiraram a sugerir este como 
um tema para a nova fraternidade. Walter Fleming, um 
maçom dedicado, construiu sobre as idéias de Fleming, 
o ritual, o emblema, e os paramentos. Formulou uma 
saudação e declarou que os membros usaria o fez verme-
lho.

A primeira reunião de Meca Shriners, o primeiro tem-
plo (capítulo), estabelecido nos Estados Unidos, foi rea-
lizada em 26 setembro de 1872. Fleming foi o primeiro 
Soberano (Imperial Potentate).

Membros
Apesar de seu tema, não está ligada ao Islã. É uma 

fraternidade masculina, ao invés de uma religião ou 
grupo religioso. Sua única exigência religiosa é indireta: 
todos os Shriners devem ser maçons, e a Maçonaria 
prevê que estes devem professar a crença em um Ser 
Supremo . Para minimizar ainda mais a confusão com a 
religião, o uso da palavra "templo" para descrever edifí-
cios Shriners 'foi substituído pelo "Centro de Santuário," 
embora capítulos locais individuais ainda são chamados 
de "Templos". Até 2000, antes de ser elegível para a ade-
são à Ordem,o maçom tinha que completar os graus do 
Rito Escocês ou do Rito de York da Maçonaria, mas 
agora qualquer Mestre Maçom (3º grau) pode participar.

O Fez
O fez é uma espécie de chapéu que lembra a temática 

árabe. Serve também como um símbolo externo da pró-
pria pertença à fraternidade. Muito parecido com o aven-
tal usado pelos maçons como um símbolo de sua frater-
nidade, o fez é usado apenas por Shriners como um sím-
bolo de sua filiação nesta fraternidade original. Hoje, o 
fez é usado em atividades Shriners, em desfiles e em 
passeios como uma maneira de divulgar a fraternidade, 

principalmente nos Estados Unidos

O Emblema
O emblema na parte frontal do fez, o crescente e cimi-

tarra, é uma parte importante da temática da fraternida-
de, e é representativa das características incorporadas 
pela Shriners. A cimitarra representa a espinha dorsal da 
fraternidade, os seus membros. As duas garras são para a 
fraternidade Shriners e sua filantropia. A esfinge repre-
senta o órgão dirigente do Shriners. A estrela de cinco 
pontas representa as milhares de crianças ajudadas pela 
filantropia cada ano. O emblema também carrega a frase 
"Robur et Furor", que significa "Força e Fúria"

Shriners no Brasil
Em fevereiro de 2009 houve o primeiro contato com a 

Diretoria dos Shriners International ,em Los Angeles, 
feito pelo Grande Secretário de Relações Exteriores da 
Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul 
(GLMERGS), Marcos Hans. Os responsáveis pela 
expansão internacional, o Nobre Douglas Maxwell 
(Imperial Potentate), e o Nobre Alan Madsen imediata-
mente deram apoio à formação de um Clube no Brasil.

Assim, em maio de 2009, com a ajuda e orientação do 
Shriners Uruguay (Clube de Almas do Uruguay), através 
dos Nobres Victor Valverde e Hector Massioti, foram 
iniciados em Montevidéo nove brasileiros, dentre eles os 
Gilberto Moreira Mussi, Grão-mestre da GLMERGS e 
João Otávio César Lessa, Grão-mestre Adjunto da 
GLMERGS.

Foram iniciados com missão de organizar o clube no 
Brasil, expandi-lo e torná-lo dinâmico para que possam 
cumprir a tarefa a qual os Shriners se propõem desde a 
sua criação, há um século: auxiliar aos necessitados, no 
caso específico, às crianças.

Fonte: Wikipédia

Tempo de Estudos
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N
ão vou desistir nem me calar diante de uma 
luta que alguns consideram infrutífera:  a luta 
contra o “gerundismo” que está contaminando 

nossa linguagem. Já não suporto ouvir: “vou estar 
transferindo sua ligação”, “vou estar ligando prá 
senhora”, “eu posso estar verificando o preço”....  
Lamentavelmente desconhecem que a utilização do 
gerúndio é para exprimir uma ação em curso ou 
simultânea a outra, ou, ainda, para transmitir a idéia 
de progressão indefinida.   

Este condenável fenômeno lingüístico decorre da 
má influência do idioma inglês em nosso dia-a-dia. A 
difusão do “gerundismo" originou-se na forma de 
atendimento dos operadores de "telemarketing". Na 
verdade, traduziram expressões como "I am going to 
do something" para, literalmente: “Estou indo fazer 

algo”. Assim, passamos a conviver pacificamente 
com a propagação do gerundismo que vem 
alcançando o comércio, as reuniões, os bate-papos 
com amigos e, o pior, até mesmo as entrevistas de 
políticos e profissionais.

Vejamos alguns exemplos de gerundismo:  
“Senhora, eu poderei estar enviando por fax o 
documento” , “Nossa empresa vai estar colocando no 
correio sua encomenda”; “O senhor pode estar 
aguardando enquanto vou estar verificando o seu 
cadastro?” “Este ano acho que vou utilizar meu 13º 
salário para estar pagando tudo”. 

Qual a razão do uso do gerúndio nestas frases? 
Note que deveriam ser construídas de forma 
apropriada sem a distorção provocada pelo 
“gerundismo”. Vejamos de forma correta as mesmas 
frases:  “Senhora, enviarei por fax o documento” , 
“Nossa empresa colocará no correio sua 
encomenda”;  “O senhor pode aguardar enquanto 
verifico o seu cadastro?” “Este ano acho que vou 
utilizar meu 13º salário para pagar tudo”.  

A utilização do gerundismo, ao contrário de 
representar conhecimento, atesta tão somente  
desconhecimento e despreparo; e aquele que dele se 
utiliza deve ser corrigido.  E este é o objetivo deste 

meu manifesto.  Não permita que a língua pátria seja 
tão maltratada e não se permita acostumar com esta 
distorção, a exemplo do manifesto abaixo:

"Nós temos que estar nos unindo para estar 
mostrando a nossos interlocutores que, sim, pode 
estar existindo uma maneira de estar aprendendo a 
estar parando de estar falando desse jeito. Até 
porque, caso contrário, todos nós vamos estar sendo 
obrigados a estar emigrando para algum lugar onde 
não vão estar nos obrigando a estar ouvindo frases 
assim o dia inteirinho. Sinceramente: nossa 
paciência está ficando a ponto de estar estourando." 

(Ricardo Freire, in "Xongas", de O Estado de S. 
Paulo; 16-02-2001)

Portanto, tente prestar atenção em sua maneira de 
expressar e oriente seus colaboradores, seus filhos, 
seus amigos e seus familiares para que retirem este 
vício de comunicação de sua empresa, de sua casa, de 
seu convívio.

*A cunhada Eliane Aparecida A. Silva é 
advogada na cidade de Serra-ES. E casado com o 
Irmão Alberto Floriano da Silva 

*Eliane Aparecida A. Silva

Advogada

Crônicas

Pelo tanto que se escreveu e que se falou a respe-
ito do Papa Francisco, se mais se escrever ou se 
falar será repetição para quem se interessou e con-
tinuará enfadonho para quem não foi sensibilizado 
a se interessar. O Papa é pop, o Papa é legal, o Papa 
é eloquente.

Quando vi pela televisão o Papa Francisco des-
filando no seu carro pela avenida Atlântica, foquei 
nos seus gestos. Atenção a todos, mas em especial 
àqueles que dependiam de outros para ali estarem. 
A criança, o idoso, o cadeirante, o cego, todos esses 
eram percebidos na multidão e ganhavam um 
mimo especial do Papa. Chamou-me a atenção um 
gesto talvez pouco percebido pelos espectadores já 
acostumados a ver o papa tocando tantas pessoas:

Quando descia o morro da favela que visitou, já 
se retirando, um senhor, em um plano mais elevado 
tentava tocar o Papa com sua mão, mas a distância 
entre eles era muito grande, quase dois metros. O 
homem esticava-se como se desejasse, naquele 
momento, ter um braço de borracha que se prolon-
gasse por mais um metro e meio, pelo menos. 
Todos vimos que ele não conseguiria, o Papa tam-

bém viu. Viu e valorizou o esforço daquele homem. 
Deslocou seu corpo o quanto foi possível e também 
esticou o braço na direção do braço do homem e, do 
esforço conjunto, os dedos  de ambos se tocaram. 
O rosto do homem se iluminou!

De uma mesma forma, papas pregaram o come-
dimento, mas desfrutaram das galas de seus apo-
sentos; exaltaram a proximidade com o povo, mas, 
se dele não se refugiaram, pelo menos não se perce-
beu aproximação. Não tomaram o cuidado de sin-

cronizar seus atos com o seu discurso.
O Papa Francisco, antes de exortar os outros a 

fazerem, primeiro fez. Aí está a diferença do Papa 
Francisco para seus antecessores. Parece que 
alguém soprou no seu ouvido aquele ditado que diz 
“uma ação vale mais que mil palavras” e ele acredi-
tou. E de cada gesto dele podemos extrair longos 
discursos ou convincentes conselhos. No caso 
acima citado do homem que queria tocá-lo ficou 

muito claro para aquele homem que o difícil não é 
impossível e que o impossível pode, de alguma 
forma, se tornar possível. Basta buscar, basta agir, 
basta perseverar.

Uma outra lição foi deixada pelos expectadores 
do Papa e só percebi no dia seguinte à sua despedi-
da. Havia uma massa compacta de pessoas naquele 
dia chuvoso de frio e vento. Esse povo era o públi-
co alvo do encontro: Jovens. Quando, no dia 
seguinte assistia ao Bom Dia Brasil fui surpreendi-
do com um pequeno trecho da reportagem sobre o 
fim do evento dando conta de que os garis destina-
dos à limpeza do local se diziam muito surpresos 
porque o local estava limpo! Bem, se antes não esta-
va sujo era de se esperar que depois também não 
estivesse. Mas não é o que acontece rotineiramen-
te.

Parece que exemplo de cidadania é contagiante. 
E o papa parece não ter vindo dar exemplos de cato-
licismo até porque, lá no morro, ao passar em fren-
te a uma igreja evangélica ele pediu que rezassem 
por ele e rezou um “Pai Nosso” com os pastores 
que estavam à porta. Também não veio dar exem-
plos de desenvolvimento econômico, social, políti-
co porque evitou reuniões reservadas com os polí-
ticos.

O Papa nos deixou uma profunda lição de cida-
dania.

O Ir.: Derildo Martins de Souza é Venerável Mestre
 da ARS Luz do Planalto Or.: de Serra-ES

ARLS Luz do Planalto

Or de Serra - ES

VEM AI O XX BAILE DA PRIMAVERA

Data: 28/09/2013  - Local: C.R. Alvares Cabral -  Horário:  22 horas

A Loja Maçônica Estrela de Camburi realiza seu 20º Baile da 

Primavera. Um  evento beneficente com o objetivo de estreitar os laços 

de amizade entre a  Maçonaria e a Comunidade, promovendo o 

entretenimento de centenas de famílias. A receita como sempre é 

destinada a filantropia, por isso a sua participação é fundamental para 

que possamos atingir o nossos objetivos.

Realização da Loja Maçônica Estrela de Camburi

Reserve seu convite  com 
Adriano (27)  9961-6005 

ou Mário (27)  8888-2444
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Representantes de 126 mil maçons, reunidos 
em Campo Grande, pregam necessidade de 
mudanças profundas na estrutura política, 
voto distrital, fim do foro privilegiado e revi-
são do Pacto Federativo.

A maçonaria assume, mais uma vez, a vanguarda 
da pregação de modernização das instituições e pro-
põe abertamente reformas estruturais na política e 
administração pública brasileiras. Durante um con-
gresso acontecido no mês de julho, em Campo Grande 
(MS), foram discutidos temas diversos da organiza-
ção social no Brasil e analisadas as manifestações que 
de rua que sacudiram o País.

Ao final do encontro intitulado Confederação da 
Maçonaria Simbólica do Brasil (CMSB) foi aprovada 
uma resolução para lá de revolucionária, do ponto de 
vista político. Os signatários foram os 27 grão-
mestres das Grandes Lojas Maçônicas espalhadas no 
Brasil, que representam 2.765 lojas e seus mais de 126 
mil maçons filiados.

“Trata-se de um documento discutido à exaustão, 
ouvidas as considerações de forma democrática e 
respeitando a liberdade de expressão de todos e visan-
do a produção de um documento que represente nos-
sos anseios pela construção de uma Nação mais justa e 
fraterna. Coisas que todos os homens e mulheres de 
bem almejam para si e suas famílias”, explica o grão-
mestre da Grande Loja de Goiás, Ruy Rocha de Mace-
do.

As considerações iniciais do “Posicionamento da 
Maçonaria Perante o Povo Brasileiro” fazem referên-
cia direta à atenção que os maçons tiveram para com 
as manifestações de rua ocorridas no País nos meses 
de junho e julho. Essas campanhas populares são, na 
íntegra, parte da pregação que a maçonaria tem feito 
nos últimos anos como “Pela Ética na Política”, “Pela 
Moralidade no Trato da Coisa Pública” e “Contra a 
Corrupção e a Impunidade”.

Ruy lembra que anualmente a maçonaria divulga 

uma pregação dessa natureza e tem reiteradas vezes 
insistido ser fundamental “promover uma depuração 
nas instituições políticas como forma de facilitar o 
aprimoramento da sociedade”. Para ele somente com 
respeito à ética e um combate continuado à corrupção 
e à impunidade será possível garantir um crescimento 
do Brasil e a manutenção desse País para todos os bra-
sileiros.

Contrato social
O pensamento externado pelos maçons no docu-

mento de Campo Grande remete ao pensador francês 
Jean Jacques Rousseau e expressa haver uma situação 
em que os agentes políticos “não honram o “Contrato 
Social”. Essa subversão dos valores está claro, segun-
do o documento, com as “recentes manifestações de 
indignação” que levou milhares de brasileiros às ruas.

A posição dos maçons, segundo o médico Syd de 
Oliveira Reis, maçon de reconhecida sabedoria, é de 
solidariedade às manifestações e à insatisfação latente 
na sociedade com tantos casos de corrupção e impuni-
dade. “É preciso dar um basta em tanta desonra e for-
talecer os melhores valores que vemos na bela juven-

tude brasileira, que representa com tanto vigor nossa 
sociedade.”

Syd Reis lembra que um dos tentáculos da impuni-
dade é o foro privilegiado, facilidade para políticos e 
agentes públicos serem julgados somente em graus 
superiores. “Isto é vergonhoso e é a porta de entrada 
para a impunidade. Quando políticos com mandato 
forem julgados como todo cidadão começarão a tra-
mitar processos com mais celeridade e as punições 
serão também mais efetiva, coibindo práticas crimi-
nosas”.

Reformas estruturais na forma de acesso a cargos 
públicos também foram propostas pela maçonaria, 
como eleições somente a cada quatro anos, coincidin-
do eleições nacionais com as municipais e fim do 
cargo de suplente de senador. Eleitos para o Legislati-
vo também ficariam proibidos de ocupar cargos no 
Executivo, sendo necessário renunciar ao mandato 
para isto.

O mais profundo vem em seguida: os “homens 
livres e de bons costumes” propõem adoção do voto 
distrital e revisão do pacto federativo com redução do 
poder arrecadatório do governo federal e fortaleci-
mento da receita dos municípios. Ruy Rocha lembra 
que as prefeituras estão à míngua enquanto a União 
tem uma abastança injustificada.

Saúde e educação como bases
A “Carta de Campo Grande” prega também aten-

ção redobrada a saúde e educação, com reforma da 
legislação com investimento da União de no mínimo 
10% da receita para a saúde e para considerar a educa-
ção como “Política de Estado, gratuita e de qualidade 
em todos os níveis”.

Ao final o documento exorta todos os brasileiros a 
se engajarem de forma “proativa” nessas questões, 
repelindo a violência e que todos os maçons e seus 
familiares devem atuar de forma a não se omitirem 
cumprindo sua função de “verdadeiro Construtor Soci-
al”.

Por Hélmiton Prateado
Fonte: Diário da Manhã

Geral

CONSIDERANDO:
A Secretaria-Geral de Administração e 
Patrimônio, sempre alerta em relação à realidade 
da carestia no país e considerando mais:
 a determinação do Sr. Grão-Mestre Geral de 

empregar-se, ao máximo, a tecnologia da 
informação (TI),  infraestrutura bem 
estabelecida, já conquistada pelo GOB para 
toda a Obediência Nacional, tanto para 
otimizar o desempenho quanto para reduzir 
gastos e despesas;

 a facilidade e a rapidez com que os arquivos 
podem ser distribuídos, via Internet, para 
todos os Grandes Orientes e as Lojas em 
geral;

 a garantia de “entrega” desses arquivos e seus 

conteúdos oficiais via confirmação digital, na 
qual todos poderão receber simultaneamente;

 o custo operativo, também, de editar e 
distribuir, em papel, o presente Boletim 
Oficial já da ordem de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais) mensais;

  a perda da qualidade, ainda, na entrega dos 
boletins, dado que a empresa pública, de 
modo unilateral, deixou de garantir a entrega 
bem como o retorno das remessas que não 
encontram destinatário, com flagrante ônus 
para o GOB e seus usuários;

  e, afinal, o grande volume de papel 
consumido  anua lmente  em face  da 
necessidade ambiental de diminuir-se o 
sacrifício da floresta em pé;

RESOLVE:
 Encerrar, a partir de janeiro de 2014, a 

edição e a distribuição dos Boletins 
Oficiais, via papel; e

  usar a rede Internet, a partir da mesma 
data, intensivamente, para remeter o 
Boletim Oficial, para todos os atuais 
a s s i n a n t e s  e  u s u á r i o s  e m  G e r a l , 
cadastrados no GOBNET, em formatação 
análoga à de papel, por meio de arquivo 
digital, com confirmação de entrega.

Marcos José da Silva
Grão-Mestre Geral

Comunicado do Grande Oriente do Brasil
Aos Srs. Assinantes e Usuários em geral, do Boletim Oficial do GOB

Fonte: Boletim Oficial do GOB nº 14 - 2013

http://www.viniltapetes.com.br
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F
rançois Marie Arouet, mais conhecido como 
Voltaire (Paris, 21 de novembro de 1694 - Paris, 
30 de maio de 1778), foi um escritor, ensaísta, 

deísta e filósofo iluminista francês.
Conhecido pela sua perspicácia e espirituosidade na 

defesa das liberdades civis, inclusive liberdade religiosa 
e livre comércio. É uma dentre muitas figuras do 
Iluminismo cujas obras e idéias influenciaram 
pensadores importantes tanto da Revolução Francesa 
quanto da Americana. Escritor prolífico, Voltaire 
produziu cerca de 70 obras em quase todas as formas 
literárias, assinando peças de teatro, poemas, romances, 
ensaios, obras científicas e históricas, mais de 20 mil 
cartas e mais de 2 mil livros e panfletos.

Foi um defensor aberto da reforma social apesar das 
rígidas leis de censura e severas punições para quem as 
quebrasse. Um polemista satírico, ele frequentemente 
usou suas obras para criticar a Igreja Católica e as 
instituições francesas do seu tempo. Voltaire é o 
patriarca de Ferney. Ficou conhecido por dirigir duras 
críticas aos reis absolutistas e aos privilégios do clero e 
da nobreza. Por dizer o que pensava, foi preso duas 
vezes e, para escapar a uma nova prisão, refugiou-se na 
Inglaterra. Durante os três anos em que permaneceu 
naquele país, conheceu e passou a admirar as ideias 
políticas de John Locke.

Voltaire foi iniciado no dia 7 de fevereiro de 1778 na 
Loja Maçônica “Les Neuf Soeurs” de Paris, três meses 
antes de sua morte. Os cronistas narram a cerimônia 
como uma das mais brilhantes da história da maçonaria 
mundial. O Venerável Mestre Lalande, que dirigiu a 
sessão, desceu do altar e foi até a porta do Templo para 
receber, sob o aplauso incessante dos presentes, o ilustre 
octogenário. Voltaire ingressou entre colunas apoiado 
no braço de Benjamin Franklin, embaixador dos EUA 
na França. A sessão foi conduzida na presença de 250 
irmãos. Voltaire foi revestido com o avental que a viúva 
de Helvetius fez questão de lhe ceder.

Essa iniciação teve grande significado na história da 
Ordem Maçônica: aconteceu dois anos após a redação 
da Declaração de Independência dos Estados Unidos da 

América e onze anos antes da tomada da Bastilha, 
símbolo político da monarquia, que marcou o início da 
Revolução Francesa. Naquela memorável noite de 7 de 
fevereiro de 1778 os revolucionários da América e da 
Europa e toda a Maçonaria prestava uma justa 
homenagem ao grande arquiteto das reformas políticas e 
sociais, François-Marie Arouet, o Voltaire. A França e os 
250 maçons reunidos na Loja “Les Neuf Soeurs” 
estavam enviando um recado ao rei e ao clero.

Muitas lembranças devem ter ocorrido à mente do 
ancião durante toda a Iniciação. De certo, lembrava-se 
de seus vinte e três anos quando foi mandado preso para 
a Bastilha. Foi naquela terrível masmorra que ele 
adotara o nome Voltaire. E, por estranha coincidência, 
era o ano de 1717 quando nascia a Maçonaria tal como a 
conhecemos em nossos dias: quatro lojas inglesas se 
reuniram para formar a então Grande Loja de Londres. 
Imagino que passava pela memória de Voltaire a  época 
em que preferira o exílio na Inglaterra. Foi em Londres 

que ampliara suas convicções e paixão pelos ideais de 
liberdade, tolerância e total repúdio ao fanatismo e à 
hipocrisia. Adotou para si a liberdade de expressão dos 
ingleses que, apesar do conservadorismo reinante, 
escreviam o que bem entendiam ser proveitoso para a 
política, as artes e as ciências. Manteve contatos com o 
empirista Berkeley, freqüentou os círculos de Young e 
Pope. Assimilou as idéias satíricas de Swift, autor de 
"As Viagens de Gulliver", e estudou as obras de Newton 
propagando suas idéias na França com as "Cartas 
filosóficas".

Aquela Iniciação era uma formalidade , pois há 
homens que, a exemplo de Voltaire, já nascem maçons; e 
há os que envelhecem nas Lojas sem compreenderem o 
que fazem ali.

Passaram-se três meses de sua Iniciação e sobreveio-
lhe a morte. Não sabemos, ao certo, se Voltaire teve a 
feliz oportunidade de comparecer a outras sessões de 
Loja para participar de elucidativos debates sobre o 
cardápio das festas do ágape ou da escolha da banda que 
haveria de abrilhantar o baile anual.

O último suspiro - e talvez a última risada íntima - 
ocorreu em Paris no dia 30 de maio de 1778. Seus 
inimigos pagaram uma boa gratificação à enfermeira 
Sidonie-Marie que presenciou seus últimos momentos, 
para que assegurasse a todos que o velho filósofo 
morrera gritando e pedindo perdão por suas idéias. A 
verdade é que Voltaire, após uma hemoptise, repousou 
em paz: tinha apenas três meses de Maçonaria e 84 anos 
dedicados ao bem da humanidade.

O virtuoso bispo de Troyes escreveu uma ordem 
proibindo que o venerando corpo de Voltaire fosse 
sepultado em solo sagrado por tratar-se de "um ser 
satânico, um estúpido ateu e libertino". Tarde demais: o 
pároco da abadia de Scellieres comunicou ao bispo que 
Voltaire já havia sido sepultado na abadia, ao lado de 
virtuosos santos e santos bispos, sob a fumaça beatífica 
do melhor dos incensos e ao som dos mais piedoso 
cânticos gregorianos.

Hoje, a estátua e a tumba onde se encontram os restos 
de Voltaire estão no Panthéon de Paris, no Quartier 
Latin.

Fonte: Wikipédia / José Maurício Guimarães

Voltaire com 28 anos, por Nicolas de Largillière.

http://www.digitronbalancas.com.br
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Quando a jornada de trabalho termina, você está livre 
para ir à academia, passear com os filhos ou até fazer 
umas comprinhas. Mas sabemos que nem sempre é 
assim. Geralmente, o cansaço é tão grande que tudo 

o que a gente quer é chegar em casa e se jogar no sofá. 
Saiba que esse esgotamento é sinal de que, entre outros 
fatores, o seu ambiente profissional não está saudável.

Durante o dia, corpo e mente podem ser muito 
maltratados. O físico acaba permanecendo na mesma 
posição por muito tempo, bem como é obrigado a fazer 
movimentos repetitivos e, às vezes, a ir além das próprias 
forças, por mais que o organismo peça repouso. Já no 
campo intelectual, recebemos tanta informação que o 
cérebro fica sobrecarregado

E é essa rotina que desencadeia um desastroso efeito 
dominó: situações de desconforto no trabalho causam 
stress e irritabilidade, os quais tensionam os músculos, 
resultando em dores de cabeça e nas costas, além de 
desânimo e fadiga. Com isso, você não dorme bem e, no 
dia seguinte, chega exausta no serviço

Ficamos cansados só de imaginar esse ritmo de vida, 
não é? Mas tudo o que você precisa para se livrar desse 
mal-estar é prestar mais atenção na sua saúde durante o 
trabalho e atividades domésticas. Confira a seguir as 
nossas dicas

As suas atribuições se adaptam a você?
Sempre que se sentir obrigado a forçar o seu corpo para 

cumprir uma atividade, pare: alguma coisa está errada! 
"São os instrumentos e as condições de trabalho que devem 
se adaptar às necessidades do homem (incluindo sua altura, 
peso e sexo), e não o contrário", define Katia Pereira, 
fisioterapeuta especializada em ergonomia.

Pense em um exemplo prático: quem fica em frente a 
um balcão muito alto deve se esticar constantemente para 
alcançá-lo. Assim, será necessário diminuir a altura do 
balcão ou colocar uma plataforma no chão, de modo que o 
seu corpo não precise se encaixar no móvel.

É a empresa que deve se responsabilizar por 

proporcionar esses benefícios, seguindo as normas 
regulamentadas pelo Ministério do Trabalho. "Isso porque 
um funcionário que trabalha com conforto produz mais e 
melhor", conclui a expert

Serviços domésticos também exigem cuidados
As atividades do lar demandam tanta atenção quanto 

qualquer outro trabalho. Desse modo, a regra número um 
para quem limpa a casa também é evitar esforços. "Ao 
realizar uma tarefa, temos o costume de ir além do nosso 
limite", acredita Katia

Portanto, ao torcer a roupa, por exemplo, tente não fazer 
o movimento até atingir o seu grau máximo de esforço. Em 
vez de se esticar para pegar algo no alto de uma prateleira, 
utilize uma escada

Também é importante atentar-se à postura. Na hora de 
passar a roupa, a tábua deve estar posicionada de maneira 
que o seu braço faça um ângulo de 90 graus. Tanques e pias, 
por sua vez, não podem ser muito baixos

"Se as adaptações não forem possíveis, tente 
reorganizar as tarefas; assim, você evita ficar na mesma 
posição por um longo período. Ou seja, é melhor lavar a 
roupa três vezes por semana do que de uma vez só", 
finaliza Katia.

Fonte: Portal Vital

Não deixe o trabalho acabar com a sua saúde

Uma vacina brasileira contra o vírus HIV, causa-
dor da AIDS, começará a ser testada em macacos no 
segundo semestre deste ano. Com duração prevista 
de 24 meses, os experimentos têm o objetivo de 
encontrar o método de imunização mais eficaz para 
ser usado em humanos. Concluída essa fase, e se 
houver financiamento suficiente, poderão ter início 
os primeiros ensaios clínicos.

Denominado HIVBr18, o imunizante foi desen-
volvido e patenteado pelos pesquisadores da Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP), Edecio Cunha Neto, Jorge Kalil e Simo-
ne Fonseca. Em parceria com Kalil, o pesquisador 
analisou o sistema imunológico de um grupo espe-
cial de portadores do vírus que mantinham o HIV 
sob controle por mais tempo e demoravam para 
adoecer. No sangue dessas pessoas, a quantidade de 
linfócitos T do tipo CD4 – o principal alvo do HIV – 
permanecia mais elevada que o normal.

Os pesquisadores isolaram pequenos pedaços de 
proteínas das áreas mais preservadas do vírus HIV. 
Com auxílio de um programa de computador, sele-
cionaram os peptídeos que tinham mais chance de 
serem reconhecidos pelos linfócitos TCD4 da maio-
ria dos pacientes. Os 18 peptídeos escolhidos foram 
recriados em laboratório e codificados dentro de 
um plasmídeo – uma molécula circular de DNA. 
Testes in vitro feitos com amostras de sangue de 32 
portadores de HIV com condições genéticas e imu-

nológicas bastante variadas mostraram que, em 
mais de 90% dos casos, pelo menos um dos peptí-
deos foi reconhecido pelas células TCD4. Em 40% 
dos casos, mais de cinco peptídeos foram identifi-
cados.

O grupo então desenvolveu uma nova versão da 
vacina com elementos conservados de todos os sub-
tipos do HIV do grupo principal, chamado M, que 
se mostrou capaz de induzir respostas imunes con-
tra fragmentos de todos os subtipos testados até o 
momento.

Os cientistas estimam que, no estágio atual de 
desenvolvimento, a vacina não eliminaria total-
mente o vírus do organismo, mas poderia manter a 
carga viral reduzida ao ponto de a pessoa infectada 
não desenvolver a imunodeficiência e não transmi-
tir o vírus. Segundo Cunha Neto, a HIVBr18 tam-
bém poderia ser usada para fortalecer o efeito de 
outras vacinas contra a aids, como a desenvolvida 
pelo grupo do imunologista Michel Nussenzweig, 
da Rockefeller University, de Nova York, feita com 
uma proteína do HIV chamada gp140.

 A última etapa do teste pré-clínico será realizada 
na colônia de macacos Rhesus do Instituto Butan-
tan. A vantagem de fazer testes em primatas é a 
semelhança com o sistema imunológico humano e 
o fato de eles serem suscetíveis ao SIV, vírus que 
deu origem ao HIV.

O ensaio clínico de fase 1 deverá abranger uma 
população saudável e com baixo risco de contrair o 
HIV, que será acompanhada de perto por vários 
anos. Nesse primeiro momento, além de avaliar a 
segurança do imunizante, o objetivo é verificar a 
magnitude da resposta imune que ele é capaz de 
desencadear e por quanto tempo os anticorpos per-
manecem no organismo.

Se a HIVBr18 for bem-sucedida nessa primeira 
etapa da fase clínica, poderá despertar interesse 
comercial.

Dr. Edecio Cunha Neto

Saúde

Fonte: Folha de São Paulo

http://www.filhosdoarquiteto.com/
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O melhor lugar para se guardar um vinho é na 
lembrança,  pontificou um amigo, outro dia.

Sábias palavras, mas, e onde guardamos 
aqueles vinhos que esperam  o momento 
certo de irem para a lembrança?

Como é fundamental para os apaixonados por 
vinho compartilharem suas preciosidades, e ainda 
permitir que este delicado produto tenha o tempo 
necessário para completar sua elaboração, precisa-
mos pensar em um local adequado para guardá-lo. As 
pequenas adegas climatizadas resolvem a questão 
para aqueles que não estão preocupados em colecio-
nar uma grande quantidade de rótulos. Mas e quem já 
estoca uma mini-adega em casa, como pode certifi-
car-se de que ela está em perfeitas condições de 
estocagem?

Selecionamos algumas dicas que podem orientar 
quem está por construir uma adega, considerando que 
o vinho exige uma série de cuidados específicos na 
sua conservação, ao contrário de outras bebidas como 
destilados, licores ou aperitivos, que são mais resis-
tentes a alterações de luz, temperatura e som. Para 
tanto, é necessário observar os seguintes aspectos:

• Onde - os lugares mais apropriados são aqueles 
distantes das fontes de calor como tubulações de água 
quente, fogão e motores (estes, ainda tendo como 
agravantes a vibração das máquinas), além dos 

próprios raios solares. A implantação mais favorável é 
na face sul das casas ou no seu cômodo mais sombrio. 
É fundamental que a adega, independentemente das 
suas dimensões, tenha uma boa aeração, impedindo 
assim o acúmulo de umidade e o conseqüente surgi-
mento de fungos e bolores.

  • Como - é importante definir o que se espera da 
adega. Se, além da armazenagem de bebidas, deseja-
se que o local também se destine a reunir os amigos 
para uma degustação, é necessário isolar esta área de 
convívio da dos vinhos, uma vez que a presença 
constante de pessoas interfere no seu descanso 
(quatro pessoas causam um aumento de temperatura 
de até mais de 1ºC). Numa antecâmara podem ficar os 
vinhos de consumo imediato, que dispensam maiores 
atenções, separada, se possível, da câmara da adega 
por um pequeno corredor, permitindo assim a manu-
tenção de cada ambiente com sua própria temperatu-
ra. As portas devem receber vedação adequada (com a 
colocação de fitas adesivas de borracha esponjosa nas 
juntas, por exemplo) e molas para o fechamento. Em 
relação às dimensões, num pequeno espaço de 2 x 1m 
chegam a caber 400 garrafas.

• Isolamento - para neutralizar o barulho externo, 
as paredes devem ser revestidas com materiais de bom 
isolamento acústico, como a cortiça e a espuma de 
poliuretano. Também o poliestireno expansível (EPS) 
pode ser utilizado, tendo em vista suas características 
de isolamento térmico, além de evitar a invasão de 
formigas e cupins. A própria construção da adega 
pode ser feita com materiais que já atendam satisfato-
riamente a essas necessidades, tais como tijolos 
maciços de barro e pedras.

   • Estoque do vinho - o ar quente está sempre no 
alto; portanto, as garrafas de vinho tinto devem ser 
colocadas na parte de cima das prateleiras, e, mais 
abaixo, as de vinho branco. Devem ser evitados 

nichos para duas fileiras de garrafas (frente e fundos), 
pois uma interferirá no descanso da outra ao ser 
manuseada. Quanto às prateleiras, as de madeira 
(como o cedro maciço e o pinho, fáceis de ser traba-
lhados e resistentes ao apodrecimento e aos insetos) 
são as mais comuns. Existem várias formas de montá-
las, mas o importante é que elas tenham uma pequena 
inclinação para frente, permitindo manter o líquido 
em contato com a rolha, impedindo a sua evaporação 
e seu contato com o oxigênio. Alternativa interessante 
é a colocação de nichos formados por blocos cerâmi-
cos vazados.

  • Climatização - a temperatura é a alma e o 
grande segredo da adega. Ela deve ser fria (em torno 
de 12 a 18ºC), e as oscilações não devem ultrapassar 
0,5ºC, sob pena de comprometer o processo de 
envelhecimento do vinho. Em locais mais quentes, a 
manutenção dessas temperaturas pode requerer o uso 
de condicionadores de ar específicos para adega, pois 
os comuns estão, normalmente, dimensionados para 
funcionar a 22ºC, temperatura altíssima para as 
bebidas. O equipamento de climatização trabalha 
ininterruptamente, retirando todo o ar quente através 
do evaporador, instalado dentro da adega, e lançando 
ar frio pelo compressor, colocado na parte externa da 
casa. Ele mantém os níveis exatos de temperatura e 
umidade, outro fator muito importante na conserva-
ção dos vinhos. A umidade relativa do ar adequada é 
em torno de 70%. Quanto à iluminação, deve-se optar 
pelas lâmpadas de baixíssima potência.

  • Limpeza - não devem ser usados produtos de 
odor forte, pois podem ser absorvidos pelo vinho, em 
longo prazo, o que alterará seu sabor. Basta água e 
sabão neutro ou mesmo um pano seco ou espanador.

*Vanja Hertcert é Arquiteta e Urbanista
em Bento Gonçalves - RS

vanjah@terra.com.br

*Vanja Hertcert

Arquiteta e Urbanista

Falando de Vinhos

Queremos aqui, em nossa coluna sobre vinhos, trazer 
inúmeros conhecimentos sobre a história, geografia e 
cultura vínica, viajando com vocês, nossos leitores, 
pelos países produtores deste líquido bacante, com suas 
uvas emblemáticas, e os avanços tecnológicos que hoje 
alcançaram, para nosso gáudio ao degustá-los.

Mas existe uma pergunta que sempre paira no ar, por 
que é bom tomarmos vinho?

Ao longo dos sete mil anos da história do vinho, 
muito o homem em suas descobertas procurou saber 
sobre o seus benefícios e nenhuma bebida atrai tanto a 
atenção da medicina quanto o vinho, especialmente o 
tinto. Hipócrates, o pai da medicina, disse”bebida exce-
lente para o homem, tanto sadio como doente, desde que 
usado adequadamente”, e por exercer enorme fascínio 
sobre o homem, o tem acompanhado em sua trajetória 
pelo mundo, em seus momentos mais alegres em que se 
aprimora mais sua qualidade, como aconteceu nestes 
últimos 50m anos, tornando-se um fenômeno mundial 
como a gastronomia, porque o vinho é um complemento 
e parceiro da comida e nunca o contrário, devido suas 
virtudes medicinais.

Os egípcios, os gregos e os romanos, além de divini-
zá-lo com seus deuses, como Dionísio e Baco, fizeram 

dele um elemento básico em sua farmacopéia. Provavel-
mente por tratar-se de um líquido relativamente estável, 
graças a presença do álcool e dos ácidos orgânicos. Esta 
tradição foi reconhecida pelos alquimistas medievais.

Mas o porquê de tantos estudos e o que o faz tão 
importante?

A mais recente descoberta sobre a bebida dionisíaca 
estende seus efeitos ao aumento da expectativa de vida - 
Isso tudo graças ao RESVERATROL, substância com 
propriedades antioxidantes e antiinflamatórias, encon-
trada na CASCA E NAS SEMENTES DAS UVAS 
VERMELHAS, em especial na uva TANNAT, uva de 
procedência francesa da região de Bordeaux, mas que se 
desenvolveu muito bem devido o solo no Uruguai, 
sendo hoje seu grande produtor, tornando-se sua uva 
emblemática, matéria recente em nossa Coluna VINO 
VITA EST, no Jornal Indústria e Comercio do Paraná, 
onde a mantemos semanalmente, e em seguida nas uvas 
Cabernet Sauvignon, na Malbec, a uva emblemática da 
Argentina, Merlot, Sirrah, PinnotNoir, Carmenere, 
enfim em todas as demais tintas do ramo VitisViniferas.

Segundo Jack Masquelier, professor emérito da 
Faculdade de Medicina e Farmácia da Universidade de 
Bordeaux II – França –o vinho deveria ser usado na 
medicina PREVENTIVA, sobretudo nas enfermidades 
cardiovasculares. Ressalta ainda que ao reduzir o núme-
ro de linfócitos, o álcool reduz o sistema imunológico. O 
vinho, no entanto, contém substâncias próprias que 
fazem com que ele não seja tóxico e que impedem a des-
truição dos linfócitos. Cita que em laboratórios, com-
provou-se a ação dos radicais livres das procianidinas 

do vinho, razão pela qual se pode afirmar que o vinho 
contém substâncias que retardam o envelhecimento 
celular e orgânico. O vinho, alémdisso, não exerce com-
provada ação hipertensiva e pode ser incluído, em doses 
moderadas, na dieta de pacientes hipertensos.

Como vimos, o vinho é realmente importante para 
nossa vida e para tanto, busca-se o reconhecimento legal 
do mesmo como alimento, aliás, adotado primeiramente 
pela Espanha, onde teve um foro especial e agora avança 
pelo mundo, pois ele não é apenas uma bebida alcoólica, 
mas um complemento alimentar como já afirmamos que 
contém carboidratos, vitaminas e minerais provenientes 
das uvas.Além disso, o vinho é tranqüilizante e favorece 
a secreção endócrina e gástrica.

Caminhadas diárias ao amanhecer ou ao entardecer, 
ritmo de vida calmo, integração social, religiosidade e 
alimentação sadia. E é claro um bom vinho.Estes são os 
ingredientes que conferem à Veranópolis no Rio Grande 
do Sul o maior índice de longevidade do terceiro mundo.

À par de toda a história e religiosidade que o vinho 
acompanhou o homem em suas andanças, temos agora 
cientificamente comprovado seus benefícios.

Celebremos a vida com um brinde com responsabili-
dade à arte de viver.

Felicidades com uma descoberta à cada garrafa.
Vinho. Você merece este momento.
Avoe. Brado de evocação a Baco.

VINO VITA EST.
IrOsvaldo Nascimento Jr

osvaldopinheiro@gmail.com

http://www.costawine.com.br/
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Este prato de origem espanhola  compõe se  de 
uma deliciosa mistura de frutos do mar e alguns tipos 
de carnes cujo sabor se faz pela adição de bons 
temperos em uma liga especialmente formada por 
arroz, certo?

Errado!!!
No dia 3 de agosto, na maison do Irmão Jean 

François Levitre, em Manguinhos - ES sob a direção 
gastronômica do Irmão Pedro Perez Puente e equipe, 
essa receita foi enriquecida por um tempero sui 
generis e imbativel: AMOR fraternal e familiar para 
que fosse prestado uma singela e inesquecível home-
nagem pela chegada do dia dos pais. Alias, o clima e a 
aura que amalgamava a todos os presentes - pais, 
mães, filhos e filhas - permitiam que a mesma se 
transformasse em algo muito mais significativo e 

mágico, dando ensejo para que viesse a ser exortado 
pelo Venerável Mestre, Irmão Derildo, uma oportuna 

postura coletiva em prol da aceleração nos propósitos 
vigentes na carta constitutiva da oficina que premia 
na essência aquele ambiente que desfrutávamos ali.

 Inspirado e fortalecido pela disposição total dos 
presentes em cooperar para impor a vocação progres-
sista da Luz do Planalto, convocou por meio de uma 
histórica declaração de intenções a reestruturação do 
seu Departamento Feminino via democrática monta-
gem de nova diretoria, a qual venha a reeditar as ações 
tão elogiadas num passado não muito distante. Como 
as imagens falam por si não nos prenderemos aos 
reflexos obtidos já que as fotos ilustram muito bem os 
efeitos da convocação no semblante dos presentes.

De minha parte, como convidado e privilegiado 
espectador desse inesquecivel momento, rogo ao 
Criador que abençoe e fortaleça a todos os Irmãos e 
cunhadas da loja para que haja muitas oportunidades 
como essa não só para comemorar os bons frutos que 
serão colhidos mas, principalmente, as novas idéias a 
serem implementadas para bem do quadro e da ordem 

Por Deo Mário Siqueira

"A melhor  vacina  contra  a  corrupção é  o 
esclarecimento da sociedade", disse em Salvador o 
soberano Grão-Mestre Geral do GOB, Marcos José da 
Silva, defendendo a liberdade de expressão. Segundo ele, a 
Imprensa "é fundamental" para a fiscalização do uso que se 
faz dos recursos públicos.

Ele conclamou os maçons a ficarem atentos à gestão do 
município e do Estado. "Precisamos construir uma 
sociedade mais justa e mais igualitária."

Marcos José da Silva esteve em Salvador para 
acompanhar a comemoração dos 57 anos da Loja Cruz de 
Malta. Há no Brasil cerca de 2.700 lojas maçônicas, sendo 
116 na Bahia e 21 em Salvador. São em torno de 78 mil 
maçons ativos e cerca de 180 mil se forem incluídos os 
inativos.

Eles são responsáveis por 5 milhões de atendimentos 
anuais à população carente, com doações para creches e 
orfanatos, por exemplo. Ações filantrópicas e a busca pelo 
aprimoramento pessoal (material e espiritualmente) são 
objetivos da Maçonaria, disse Marcos Silva.

O Grão-Mestre criticou a postura da Maçonaria de 
ainda divulgar muito pouco suas ações. "Temos que mostrar 
que somos compostos de seres virtuosos", disse, 
destacando a parceria com o governo federal em programas 
de combate às drogas.

Marcos José da Silva comentou as recentes 
manifestações nas ruas do país, atribuindo-as a um 
"movimento de indignação pelos descalabros e desmandos 
em relação à má utilização dos recursos públicos". Mas 
ressaltou ser preciso mostrar como a corrupção está 
entranhada na sociedade.

"O brasileiro não sabe o que é corrupção", disse. "Não 
sabe, por exemplo, que são também atos de corrupção 
fraudar o Imposto de Renda, comprar sem nota fiscal, furar 
a fila, adquirir produtos piratas."

Sobre os brasileiros de sua geração, lembrou que um dia 
eles foram a esperança de um Brasil melhor. "E agora 
jogamos essa responsabilidade para os jovens atuais."

por Alberto Oliveira - Tribuna da Bahia

Leonardo Leão, secretário de Comunicação do 
Grande Oriente da Bahia, e Marcos José da Silva
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