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O Eminente Grão-Mestre do GOB-MG Irmão Amintas de Araújo Xavier, visitou a ARLS Floriano Peixoto, nº 0870, no oriente de 
Aimorés-MG, quando participou da Sessão Magna Pública, de entrega da Comenda “Grande Reconhecimento Maçônico”, 
outorgado pelo Grande Oriente do Brasil, ao casal Dra. Lélia Deluiz Wanick Salgado e Dr. Sebastião Ribeiro Salgado Jr. > 05

Rede Colmeia

Poeta, jornalista. Um 
dos maiores nomes da 
emancipação brasile-
ira. Prócer da Inde-
pendência.

Nascido aos 10 de 
julho de 1780, no Rio 
de Janeiro, o Cônego 
Januário da Cunha 
Barbosa foi orador 
sacro, professor, jor-
nalista, polemista 

político, parlamentar, poeta, prosador, 
patriota.

Maçons Famosos:
 Cônego Januário Barbosa
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Atualmente existe 
no mundo mais de 
d u zen tos  R i to s 
Maçônicos em uso, 
e n t r e t a n t o ,  n o 
Brasil, a maioria 
d a s  L o j a s 
Maçônicas adota-
ram o uso do Rito 
Escocês Antigo e 
Aceito, que também é o mais usado 
pela maioria das potências Maçônicas 
existentes na América Latina, sendo 
também, o Rito mais praticado no 
mundo, nos Graus Superiores.

Turismo: Venha conhecer as belezas

 da Serra do Caparaó

Turismo: Venha conhecer as belezas

 da Serra do Caparaó
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Audiência de grande novela. Espetáculo jurídico 
de nível internacional. Assim foi o caminhar de 
um dos maiores escândalos de corrupção no Bra-

sil, em todos os tempos. Sete anos, cinquenta e quatro 
sessões do Supremo Tribunal Federal. Mensalão, pala-
vra ainda não colocada nos dicionários. Frustração e 
decepção geral da população brasileira.

Servi-me durante mais de duas horas, da competên-
cia jurídica, profunda cultura e sabedoria do ministro 
Celso de Mello, por isto altamente respeitado, desde a 
primeira palavra até a última. Amparado, foi convincen-
te ao defender o maldito “embargo infringente”. Questi-
onada sua existência com o mesmo vigor jurídico, por 
outros cinco ministros minoritários e da mesma forma 
de reconhecida sabedoria jurídica.

Fico a pensar se a verdade está com os seis ministros 
que permitiram a reabertura do julgamento ou dos cinco 
que foram votos vencidos. Penso ainda que o placar 
deste jogo foi alterado no meio da partida, pois se os dois 
novatos tivessem se declarado impedidos, pelo fato de 
não terem participado do julgamento, o resultado seria 
pela não acolhida dos embargos infringentes. Impedi-
dos, digo, pelo fato de terem sido nomeados recente-
mente, deixando a impressão de que houve interferência 
no resultado.

Busco e apresento, na minha avaliação, parte da 
melhor e mais abalizada análise sobre a Ação Penal 470, 
que permitiu a onze réus, direito a um novo julgamento e 
um décimo segundo pedir revisão de pena, de autoria do 
jornalista Roberto Pompeu de Toledo, intitulado “Tudo 
é absurdo”, publicado na Revista Veja, edição 2334, de 
14 de agosto de 2013. O enfoque é no coração, no centro, 
na mosca, expressando-se como se a voz do povo fosse a 
dele, assim dizendo:

“Da denúncia do Ministério Público, em abril de 
2006, à sua aceitação pelo relator do processo do mensa-
lão, em agosto de 2007, transcorreram dezesseis meses. 
Entre a aceitação da denúncia e o início do julgamento, 
em agosto de 2012, foram cinco anos. Mais quatro 
meses e, em dezembro de 2012, o julgamento chega ao 
fim, com vinte e cinco condenados.”

Continua, “Alívio. Enfim conseguimos. Não, não 
conseguimos. Falta a publicação do acórdão. Como 
ninguém é de ferro, é preciso calma para que cada minis-
tro reveja o texto de seus votos, medite, pondere. Mais 
quatro meses se escoam. Em abril, aleluia, o acórdão é 
publicado. Abre-se o prazo para os réus apresentarem 

seus recursos. Ok., é rapidinho: Só dez dias. Agora, é só 
marcar o julgamento. Passa um mês, passam dois, pas-
sam três, e só, no último dia de julho o Presidente do 
Supremo marca para catorze de agosto, o início da nova 
fase. Os réus não foram condenados? Foram. As penas já 
não lhe foram atribuídas? Foram. O que pode mudar, 
então, com os embargos declaratórios e, quem sabe se 
forem aceitos, mesmo com os que atendem, pelo assus-
tador nome de Infringentes?

É o que a platéia gostaria de saber, mas mesmo quem 

está no palco não sabe responder. Vá explicar a um 
estrangeiro que um processo se arrasta por seis anos, 
enfim chega ao fim, mas o fim não é o fim, é um fim que 
prenuncia um recomeço, e o recomeço sabe-se lá quan-
do terá um fim.”

A plateia continua sem saber quando será o fim, mas 
quem está no palco diz que poderá ser em 2014 ou 2015.

Doze dos vinte e cinco réus foram presenteados ao 
direito de um novo julgamento, pois o STF admitiu os 
embargos infringentes, que permitem o reexame de pro-
vas e a absolvição nas condenações, com quatro votos a 
favor dos réus. O acolhimento dos recursos adia o desfe-
cho do mensalão e os condenados poderão escapar de 
cumprir a penas no regime fechado.

Mesmo assim, diminuindo esperança, o fato vai 
desemborcar na porta das eleições de 2014, sendo “prato 
feito” a atingir em especial o PT. Condenados já estão. 
Lutam para saírem do regime fechado, mas nas filigra-
nas jurídicas, desdobramentos imprevisíveis poderão 
ocorrer.

Os advogados competentes e famosos abriram sorri-
sos e quando repórteres noticiavam o resultado à porta 
do STF, fogos espocavam dando a notícia para aqueles 
que não acompanhavam pelos meios de comunicação, 
semelhante às notícias transmitidas por sinais quando 
drogas chegam em uma cidade.

Não acredito e nem posso pensar e caso ocorra, será o 
“fim do poço”, se um ministro de alta credibilidade e 
ilimitada competência, venha a mudar o seu voto que foi 
duro, pesado e objetivo em sua condenação e dele, Celso 
de Mello, selecionei dez frases, já publicadas em meu 
artigo aqui no Diário da Manhã, de Goiânia, no dia 06 de 

outubro de 2012, assim intitulado: “ Atos de corrupção 
devem ser condenados com o peso e o rigor da lei”.

1- “Projeto criminoso por eles concebido e executa-
do em verdadeiro assalto à administração pública, com 
graves e irreversíveis danos ao princípio ético-jurídico 
da probidade administrativa”.

2 - “O cidadão não tolera o poder que corrompe, nem 
admite o poder que se deixa corromper”.

3 - “O corruptor e o corrupto devem ser punidos, 
exemplarmente, na forma da lei”.

4 - “Este processo criminal revela a face sombria 
daqueles que no controle do aparelho de Estado, trans-
formaram a cultura da transgressão em prática ordinária 
e desonesta de poder, como se o exercício das institui-
ções da República pudesse ser degradado a uma função 
de mera satisfação instrumental de interesses governa-
mentais e de desígnios pessoais”.

5 - “Quem tem o poder e a força do Estado em suas 
mãos, não tem o direito de exercer, em seu próprio bene-
fício, a autoridade que lhe é conferida pelas leis da Repú-
blica”.

6 - “Esses vergonhosos atos de corrupção parlamen-
tar, profundamente lesivos à dignidade do ofício legisla-
tivo e à respeitabilidade do Congresso Nacional, ali-
mentados por transações obscuras idealizadas e imple-
mentadas em altas esferas governamentais, devem ser 
condenados e punidos com o peso e o rigor das leis desta 
República, porque significam tentativa imoral e ilícita 
de manipular, criminosamente, o processo democráti-
co”.

7 - “Esse quadro de anomalia revela as gravíssimas 
consequências que derivam dessa aliança profana, desse 
gesto infiel e indigno de agente corruptores, públicos e 
privados e de parlamentares corruptos em comporta-
mentos criminosos”.

8 - “Sabemos todos que o cidadão tem o direito de 
exigir, que o Estado seja dirigido por administradores 
íntegros, por legisladores probos e por juízes incorruptí-
veis”.

9 - “A conduta dos réus, notadamente, daqueles que 
ostentam ou ostentaram funções de governo se no Poder 
Legislativo, ou no Poder Executivo, maculou o próprio 
espírito republicano”.

10 - “São gravíssimas as consequências que resultam 
do ato indigno e criminoso do parlamentar que compro-
vadamente vende o seu voto e que também comercializa 
a sua atuação legislativa em troca de dinheiro ou de 
outras indevidas vantagens. A corrupção deforma o sen-
tido republicano de prática política, compromete a inte-
gridade dos valores que informam e dão significado a 
própria ideia da República, frustra a consolidação das 
instituições, compromete a execução de políticas públi-
cas em áreas como as da saude, da educação, da seguran-
ça pública e do próprio desenvolvimento do país, além 
de afetar o próprio princípio democrático”.

Se o destino do povo brasileiro é esperar, lamento, 
esperemos mais uma vez..

Opinião

 Ir Barbosa Nunes

Grão-Mestre Geral Adjunto 
 do Grande Oriente do Brasil
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C
omo eu já cometi todos os erros elencados 
neste artigo, resolvi dividir minhas 
reflexões com os irmãos. Antes de 

pedirmos para usar (ou abusar) da palavra em 
Loja, que tal pensarmos melhor e considerarmos 
algumas coisinhas?

1. Quando falamos em Loja, os outros irmãos 
são obrigados a nos escutar. A ritualística não 
permite que eles nos interpelem, argumentem 
conosco ou então se levantem e saiam andando. 
Eles não têm escolha, terão que escutar tudo o 
que quisermos dizer sem nos interromper. 
Portanto, sejamos misericordiosos não os 
forçando a escutar besteiras.
2. Grande parte dos assuntos que são tratados 
em Loja poderiam, e deveriam, ser tratados 
antes ou após a reunião, na sala dos passos 
perdidos ou no salão da Loja. O Templo, como 
o próprio nome diz, é um local sagrado, onde 
não se devem tratar de assuntos corriqueiros ou 
picuinhas administrativas. Agir assim é 
profanar o sagrado Templo maçônico.
3. O Templo não é um palanque político. De 
nada adianta ficar se queixando eternamente da 
conjuntura política e econômica brasileira ou 
mundial. A Maçonaria pode e deve tentar 
mudar a realidade nacional e mundial, mas isso 
só pode ser feito com ação. Palavras e lamúrias 
recorrentes só servirão para fazer com que 
cheguemos mais tarde em casa e não irão 
mudar o mundo.
4. O Templo não é um púlpito, onde se devam 

fazer pregações religiosas ou então ministrar 
palestras sobre questões metafísicas e 
filosóficas. Elucubrações esotéricas servem 
muito mais para cansar quem as ouve do que 
para trazer algo de efetivamente concreto. 
Lembremos que os pobres Irmãos são 
obrigados a ouvir-nos quando resolvemos, 
num desvario de insana vaidade, exibir nosso 
"profundo conhecimento". Nossa vaidade já 
deveria ter sido sepultada na câmara das 
reflexões...
5. O Templo não é um divã ou um consultório 
psicológico onde devemos excretar nossas 
indignações ou fazer histéricos desabafos. Será 
que as questões mundanas que andam 
"entaladas em nossas gargantas" realmente 
interessam aos outros irmãos (os quais, repito, 
são forçados a nos ouvir) ou à nossa Ordem?
6. O Templo não é uma mesa de bar e nem um 
clube, onde se contam casos "interessantes" 
(somente para quem os conta...) ou se fala de 
fofocas e miudezas. Antes de mais nada, estar 
em um Templo exige postura e respeito pela 
egrégora. Conversas de bar caem bem em um 
bar.
7. Quando formos ministrar alguma instrução, 
convém lembrar que, conforme determina o 
ritual, devemos fazê-lo utilizando um quarto 
de hora. Ora, isso equivale a exatos 15 
minutos. Nada mais do que isso. Qualquer 
mensagem pode ser passada e absorvida nesse 
período de tempo. Mais do que isso dispersa a 
atenção do ouvinte, fazendo com que o mesmo 
se perca em devaneios, além de minar sua santa 
paciência.
8. Qualquer outra comunicação deve ser dada 
nos 3 minutos que o ritual preconiza. Três 
minutos são tempo de sobra para se passar a 
essência de uma mensagem de maneira clara, 

concisa e precisa. Mais do que isso é 
verborragia e só serve para motivar os irmãos a 
não voltarem nas próximas sessões.
9. É sempre bom lembrarmos que, para estar 
nos ouvindo, os Irmãos estão abrindo mão de 
estarem no aconchego de seus lares e estão nos 
dispensando seu precioso tempo. Será que não 
é um dever moral e um ato de amor 
respeitarmos e valorizarmos este tempo que os 
irmãos nos dispensam nos ouvindo? Será justo 
fazer com que esses irmãos retornem aos seus 
lares com a sensação de tempo perdido?
10. Será que é sensato se alongar na leitura do 
expediente? Muita coisa pode ser afixada no 
quadro da Loja e os boletins podem ser lidos na 
internet. Será que é racional gastar longo tempo 
falando sobre os eventos sociais da Loja? Será 
que não teríamos uma reunião mais gratificante 
se, de fato, somente usássemos da palavra para 
falar sobre algo que seja verdadeiramente a 
bem da Ordem ou do quadro? Lembremo-nos: 
se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro.

Meus Irmãos, aí estão algumas reflexões. Creio 
que todos nós devemos pensar sobre as mesmas. 
Talvez elas ajudem a responder aquela eterna 
pergunta que nunca cala dentro de nós: por que 
será que, ano após ano, as Lojas estão cada vez 
mais se esvaziando?

T.:F.:A.:

Carlos Alberto Mourão Júnior, 33º
Primeiro-vigilante da ARLS Acácia do 

Paraibuna, Juiz de Fora, MG
Delegado Regional Litúrgico do Excelso 

Conselho da Maçonaria Adonhiramita

* Carlos Alberto Mourão Jr

Opinião

http://www.cvcchevrolet.com.br/
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C
onforme foi dito no artigo “Conhecendo os 
Alcoólicos Anônimos” publicado em “O 
Malhete” Edição nº 52, para identificar se a 

pessoa tem ou não problemas com a bebida, 
informamos que alcoolismo é uma doença, o 
porém não há exame laboratorial que a identifique. 
O diagnóstico tem que partir da própria pessoa, 
através da aceitação de que é portador do 
alcoolismo, sendo assim um bebedor problema.

Partindo desta premissa, a família do bebedor 
problema pensa: Meu Deus, ele jamais admitirá ter 
problemas com a bebida, pois não consegue ver a 
vida sem o álcool.

Ao mesmo tempo, o bebedor problema pondera: 
Eu com problemas em relação a bebida? Isto é 
Balela!!! Minha esposa não me abandonou, pago 
minhas contas em dia, mantenho meu emprego e 
até dois carros na garagem. Ora, o que há de mais 
em beber? O mundo bebe!!!

Assim, o alcoólico inveterado sente-se o dono 
da situação, o provedor, o membro da família ao 
qual sem ele a mesma não subsistiria. Desta forma, 
com presentes e viagens, “compra” aqueles 
familiares que poderiam se interferir na sua 
maneira de beber.

Nestes casos, muitas vezes a família, 
principalmente a esposa, quando depende 
economicamente do alcoólico, passa a ser 
conivente, pois mesmo havendo acabado o amor, 
se submete a aceitar as bebedeiras do esposo, 
agressões verbais e até mesmo físicas, sem contar 
as vezes em que “faz amor” somente para 
satisfazer a necessidade fisiológica do marido 
alcoólico, tendo que suportar o cheiro da bebida 
que se impregna no quarto do casal. Isto ocorre 
com muita freqüência na nossa sociedade.

Há também os casos em que, tendo o alcoólico 
percebido sua impotência perante o álcool, o 
mesmo pensa em parar de beber. Porém se 
pergunta: Se parar de beber o que acontecerá com 
minha vida? Como vou a um casamento sem 
beber? E os churrascos e aniversários?

Para tais perguntas, a experiência nos mostra 
que na IRMANDADE de Alcoólicos Anônimos 
existe uma maneira de parar de beber sem sofrer.

Há também aquele tipo de alcoólico que bebe 
somente aos finais de semana, mas transforma os 
dias de descanso da família em um verdadeiro 
inferno. Passado o final de semana, na segunda 
feira pela manhã diz à esposa: “NUNCA MAIS 
EU BEBO”!!! Esta frase é típica do alcoólico. 
Estes devem ficar atentos, pois o alcoolismo é uma 
doença progressiva.

Outro tipo de alcoólico é aquele que bebe e não 
incomoda ninguém. Este tipo é raro, mas existe. 
Porém a sua maior vítima é ele próprio, que com o 
passar dos anos pode desenvolver doenças 
cardiovasculares, diabetes, cirrose hepática, casos 

de deficiência mental, delirium tremens entre 
outras. 

Mas enfim. Diante das diversas formas que a 
doença do alcoolismo se manifesta, como saber, 
com certeza, se a pessoa é alcoólica?

Através da experiência, a IRMANDADE de 
Alcoólicos Anônimos elaborou 12 (doze) 
perguntas as quais somente a pessoa pode 
responder. Basta que seja coerente consigo 
mesmo. Seguem as perguntas:

1. Já tentou parar de beber por uma semana ou 
mais, sem conseguir atingir seu objetivo?
2. Ressente-se com os conselhos dos outros que 
tentam fazê-lo parar de beber?
3. Já tentou controlar sua tendência de beber 
demais, trocando uma bebida alcoólica por 
outra?

4. Tomou algum trago pela manhã nos últimos 
doze meses?
5. Inveja as pessoas que podem beber sem criar 
problemas?
6. Seu problema de bebida vem se tornando cada 
vez mais sério nos últimos doze meses?
7. A bebida já criou problemas no seu lar?
8. Nas reuniões sociais onde as bebidas são 
limitadas, você tenta conseguir doses extras?
9. Apesar de prova em contrário, você continua 
afirmando que bebe quando quer e pára quando 
quer?
10. Faltou ao serviço, durante os últimos doze 
meses, por causa da bebida?
11. Já experimentou alguma vez “apagamento” 
durante uma bebedeira? (Apagamento neste 
caso, é quando a pessoa bebe e no outro dia não 
se lembra de nada ou quase nada).
12. Já pensou alguma vez que poderia aproveitar 
muito mais a vida, se não bebesse?
QUAL FOI A CONTAGEM? Respondeu SIM 

quatro vezes ou mais? Em caso positivo, é provável 
que tenha problemas com o álcool. Por que 
Alcoólicos Anônimos diz isto? Porque centenas de 
pessoas em A.A. dizem isto há muitos anos. Elas 
descobriram a verdade a respeito delas da maneira 
mais dura.

Mas novamente, somente a pessoa poderá dizer, 
com certeza, se A.A. é para ela. O indivíduo deve 
encarar este assunto com a mente aberta. Se a 
resposta for SIM, a IRMANDADE de Alcoólicos 
Anônimos terá satisfação em recebê-lo e mostrar-
lhe como conseguir parar de beber.

A.A. pode mostrar-lhe como aprender a viver 
sem a bebida “um dia de cada vez” e como 
permanecer afastado do “primeiro gole”. Se a 
pessoa não beber o primeiro não beberá o décimo. 
E quando se livra do álcool, descobre-se que a vida 
se torna muito melhor.

O  I N G R E S S O  E M  A . A .  d e p e n d e 
exclusivamente da decisão espontânea da própria 
pessoa. O único requisito é o desejo de abandonar a 
bebida. A freqüência às reuniões e a prática do 
programa é compromisso que a pessoa assume 
consigo mesma e não com a irmandade. O 
programa não força, apenas sugere. Ao tomar a 
decisão de ingressar em A.A., a pessoa poderá, se 
quiser, receber uma pequena ficha amarela, que 
possui apenas um valor simbólico. 

*O Ir∴ Geraldo Ribeiro da Costa Jr  

é Advogado -  Apr∴ Maçom,  membro da 

ARLS“Cavaleiros da Justiça” - Or∴ de Vitória -ES

Problemas com bebida?! Como identificar???

Advogado

Geral

http://filhosdoarquiteto.com/produtos.asp
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No dia 09 de setembro de 2013, o Eminente Grão-
Mestre do GOB-MG Irmão Amintas de Araújo 
Xavier, visitou a ARLS Floriano Peixoto, nº 0870, 

no oriente de Aimorés-MG, quando participou da Sessão 
Magna Pública, de entrega da Comenda “Grande Reco-
nhecimento Maçônico”, outorgado pelo Grande Oriente 
do Brasil, ao casal Dra. Lélia Deluiz Wanick Salgado e Dr. 
Sebastião Ribeiro Salgado Jr. 

 A Sessão foi aberta pelo Venerável Mestre, Irmão João 
Rodrigues Barbosa, que solicitou ao Irmão Amintas que 
dirigisse os trabalhos.

Após a leitura dos currículos dos homenageados, o 
Eminente Irmão Amintas Xavier, em rápidas palavras, 
discorreu sobre os critérios adotados pelo Grande Oriente 
do Brasil, para a concessão de Comendas às Instituições 
ou personalidades que não pertencem à Maçonaria. Solici-
tou ao Poderoso Irmão Naeme José de Sá, Grão-Mestre 
Adjunto/GOB-ES, que fizesse a leitura do Ato assinado 
pelo Grão-Mestre Geral, Soberano Irmão Marcos José da 
Silva, concedendo a Comenda. Em seguida, também soli-
citou ao Eminente Irmão Cecílio Andrade de Oliveira, 
Grão-Mestre Honorário/GOB-ES, que fizesse a leitura do 
Diploma e a entrega ao Dr. Sebastião Ribeiro Salgado Jr. 
Finalmente, auxiliado pelo Eminente Irmão Américo Pere-
ira da Rocha, Grão-Mestre/GOB-ES, condecorou a Dra. 
Lélia Deluiz Wanick Salgado, com a Medalha “Grande 
Reconhecimento Maçônico”. 

Franqueada a palavra aos homenageados, a Dra. Lélia 
manifestou sua gratidão, pela Comenda recebida e ratifi-
cou sua dedicação à causa de recuperação do meio ambi-
ente. 

O Dr. Sebastião Salgado também agradeceu pela home-
nagem; relembrou os tempos de criança quando, a pedido 
da senhora sua mãe, levava pastéis e empadas, para serem 
servidos aos membros da ARLS Floriano Peixoto, da qual 
o seu pai também fazia parte. Concluiu dizendo que a 
Maçonaria é muito importante, como parceira, nos proje-
tos ambientais e conta com a Sublime Instituição, em um 
novo projeto que está elaborando. Entregou ao Irmão 
Amintas, um pôster com uma das fotos de sua autoria e um 

exemplar do livro “O berço da desigualdade“, escrito em 
parceria com o Senador Cristovam Buarque.

Em seu discurso, o Irmão Amintas destacou alguns 
detalhes das biografias dos homenageados e comunicou 
que ele e o Eminente Irmão Américo Pereira da Rocha, em 
nome dos Grandes Orientes do Brasil Minas Gerais e Espí-
rito Santo, estavam, desde aquele momento, à disposição 
do casal, como coadjuvantes do novo projeto citado pelo 
Dr. Sebastião Salgado. 

Instituto Terra
Também foi feita referência ao grande projeto de recu-

peração ambiental, denominado “Instituto Terra” (Acesse 
o site http://www.institutoterra.org), desenvolvido pelo 
Dr. Sebastião Salgado, no oriente de Aimorés-MG. 

Eis os principais frutos do “Instituto Terra”:- “Mais de 
1,5 milhão de mudas de árvores foram plantadas.; A jovem 
floresta abriga mais de 293 espécies vegetais.; Dos 608,89 
hectares recuperados, faltavam ainda 100, trabalho que foi  
concluído em 2012.; O viveiro próprio do Instituto produz 
cerca de 1 milhão de mudas por ano.; Oito nascentes da 
fazenda foram recuperadas e, hoje, mesmo em períodos de 
seca, apresentam vazões em torno de 20 litros por minuto.; 
Há 172 espécies de aves, 33 espécies de mamíferos, 15 
espécies de anfíbios e 15 espécies de répteis na área do 
Instituto.; 200 produtores rurais são atendidos pelos pro-

gramas desenvolvidos pela instituição.; O programa Cera 
(Centro de Educação para Recuperação Ambiental) já 
capacitou mais de 20 mil pessoas, entre agricultores, estu-
dantes, professores, profissionais e técnicos ligados à 
questão ambiental.; Comunidades de 167 municípios, de 
Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Rio de Janeiro, são 
atendidas.; Mais de 400 professores dos ensinos público e 
privado foram capacitados pelo Programa Meio Ambiente 
na Educação, que implementa diretrizes de educação ambi-
ental nas escolas dos municípios.; O Projeto Terrinhas já 
formou mais de 3,2 mil alunos.” Fonte: GOB/ Rede Colmeia

NR: Sebastião Salgado nasceu no dia 8 de fevereiro de 
1944 em Aimorés-MG. Vive em Paris. Economista de for-
mação, começa sua carreira de fotógrafo em Paris em 
1973. Trabalha sucessivamente com as agências Sygma, 
Gamma e Magnum Photos até 1994 quando, junto com a 
esposa Lélia Wanick Salgado fundam a agência Amazonas 
images, exclusivamente devotada à seu trabalho.

Sebastião Salgado recebeu inúmeros prêmios, é 
Embaixador de Boa-Vontade para UNICEF e é membro 
honorário da Academy of Arts and Science dos Estados 
Unidos.

Lélia Deluiz Wanick Salgado nasceu em Vitória, ES. 
Ainda jovem se transferiu para Europa e vive em Paris 
casada com Sebastião Salgado. É mãe de dois filhos, 
Juliano e Rodrigo, que é portador de Síndrome de Down, e 
avó de Flávio. Em Paris, cursou Arquitetura na École 
Nationale Superieure des Beaux Arts e Urbanismo na 
Universidade de Paris VIII, onde obteve também um 
mestrado. 

Juntos, Sebastião e Lélia trabalham desde os anos 90 
na recuperação do meio-ambiente de uma pequena parte 
da Mata Atlântica. Eles devolveram à natureza uma 
parcela de terra que possuiam e em 1998 esta terra foi 
transformada numa Reserva Particular do Patrimônio 
Natural - RPPN. Neste mesmo ano, criaram o Instituto 
Terra que tem como missão a restauração da floresta, 
pesquisa e monitoramento, educação ambiental e 
desenvolvimento sustentável.

A Comenda foi entregue ao casal Dra. Lélia Deluiz Wanick Salgado e Dr. Sebastião Ribeiro Salgado Jr
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A
 sociedade consumista atual chafurda no 
materialismo como porco na lama. A inversão de 
valores tem sua origem nas crenças materialistas/ 

consumistas de felicidade que embotam nossa 
sensibilidade e inteligência e nos aprisionam nas ilusões 
dos discursos políticos hipócritas que nunca se realizam, 
mas que tem o condão de criar um ambiente de caos em 
nosso mundo interior, propício a aceitação de qualquer 
sistema político extremista que venha nos salvar de nossas 
próprias mazelas. A maçonaria é libertária por buscar, 
permanentemente, a verdade do conhecimento espiritual 
propugnando a prevalência do espírito sobre a matéria, da 
verdade sobre a crença, da realidade sobre a ilusão.

Este é o principal motivo da profunda apatia da 
população brasileira em relação à chaga da corrupção que 
assola o país. Acostumados desde sempre a vê-la 
beneficiar apenas os detentores do poder se iludem na 
crença que desta vez é diferente já que um governo tido 
como popular vai favorecê-la em detrimento de uma elite 
perversa que de exploradora, finalmente, se torna 
explorada, perdendo privilégios e muito dinheiro para os 
autênticos detentores da soberania nacional: o povo. Esse 
sentimento de vingança, habilmente alimentado por 
governos populistas, tem um propósito prático objetivo 
que é estimular a luta de classes para segregar a sociedade 
em pelo menos duas partes bem definidas: uma pequena, 
formada pelos ricos da elite e uma parte muito grande, 
constituída por todos aqueles que não estão incluídos na 
primeira. É desta forma que as ditaduras populistas, em 
todas as épocas, conseguem se perpetuar no poder, 
af inando o discurso para  essa  grande massa, 
transformando-a num eleitorado cativo, usando a 
democracia para solapar suas próprias instituições e, 
finalmente, se enquistarem no poder através da opressão. 
Esse “modus operandi“ é mais velho que andar pra frente, 
qualquer pessoa mais ou menos esclarecida sabe, mas, 
mesmo assim, é sempre utilizado com muito sucesso por 
ditadores mundo afora que usam as instituições 
democráticas para destruí-la. Por que, então, nunca 
fazemos nada enquanto há tempo? Porque vivemos, todos, 
dentro de uma grande ilusão, deliberadamente construída 
em cima de crenças materialistas fartamente difundidas 
pelos meios de comunicação como sendo a panacéia que 
nos vai curar de todos os males do corpo e da alma: basta 
consumirmos sem parar e, para isso, trabalharmos dia e 

noite sem tempo para reflexão. Consumidos, assim, pelo 
trabalho excessivo, para podermos ter cada vez mais, 
vivemos todos a beira da exaustão com um estilo de vida 
instintivo que valoriza a sobrevivência e a reprodução, 
como nos tempos das cavernas. Dá para acreditar? Toda 
evolução tecnológica que a humanidade conquistou sendo, 
prioritariamente, utilizada para vivermos cada vez mais 
longe da razão e próximos da animalidade. Programações 
de baixíssimo nível de qualidade intoxicam as nossas 
vidas, via tv, com a banalização do sexo e a vulgarização de 
todos os temas em busca de resultados econômicos e 
políticos imediatos. Esse deliberado processo de 
dominação em massa nos conduz a um embrutecimento da 
sensibilidade, da intuição, da inteligência e da razão. Os 
meios de comunicação fazem-nos acreditar que aproveitar 
a vida nada mais é que comer, beber e reproduzir; que só o 
vigor físico do jovem é importante e que a experiência do 
idoso é secundária; que as atitudes que valorizam a 
gentileza, a educação e o respeito ao próximo não são mais 
tão necessárias já que a satisfação dos desejos pessoais são 
mais importantes que os direitos dos outros, enfim, uma 
verdadeira desconstrução da identidade nacional. E para 
que? Para formação de um estado que não priorize o mérito 
individual, mas apenas o resultado produzido pela ação 
coletiva. Dos 05 países em desenvolvimento que 
compõem o brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul) 02 já são assim: China e Rússia. Estados fortes 
praticamente autocráticos que promovem o surgimento de 
um novo capitalismo controlado pelo estado, mas dirigido 
e administrado pelos detentores do capital. Estranho não? 
Mas fácil de entender. O sonho dos detentores dos meios de 
produção é fazer a população comprar tudo o que 
produzem e não produzir aquilo que a população quer 
comprar, pois assim nunca terão prejuízo. O estado 
autocrático atua sempre de forma policialesca sobre seu 
povo permitindo, desta vez, que o poder econômico 
explore livremente seu mercado em uma troca espúria de 
favores. Capital e estado de mãos dadas, unidos na 
exploração de seu próprio povo com o consentimento 
deste. Mas por que essa apatia? Entorpecidos e 
anestesiados pelos meios de comunicação, oficiais e 
privados, e satisfeitas as suas condições básicas de 
sobrevivência, reclamar de quê? E para quê? Assim, 
estado, capital e povo caminham todos juntos na mesma 
direção, debaixo das mesmas crenças e dentro da mesma 
ilusão. Como reverter esta situação? Reparem que nos 
brics quem está no poder é a esquerda e que na maior 
desfaçatez se une ao capital para dominar o seu próprio 
povo, ou seja, o discurso é libertário mas a prática 
opressora, iludem o povo com suas crenças. 

Os educadores, mundo afora, têm penado com isso. 
Aqui mesmo no Brasil tem-se tentado promover uma 
educação pública de jovens e adolescentes de tal maneira 
que eles se tornem em casa, nas ruas e nos bairros agentes 
transformadores da sociedade, mas os resultados não têm 
sido muito animadores. Verificou-se que nas escolas 

públicas onde a arte, em suas múltiplas formas, entrou e 
passou a ser praticada com regularidade os resultados 
surpreenderam positivamente. A arte se comunica 
diretamente com o espírito elevando-o e ajuda a organizar 
melhor o mundo interior do aluno, seu emocional e sua 
conscientização. A arte e a cultura têm o condão de elevar a 
auto-estima do indivíduo e do próprio povo como um todo, 
por isso é tão perseguida pelos regimes autoritários até 
serem aniquiladas.

Mas no plano individual, como maçons, podemos fazer 
muito por nós mesmos. Podemos ser um pouco mais 
racionais e buscarmos firmemente o auxílio da cultura e da 
arte para organizarmos melhor nosso emocional. A 
sabedoria proporcionada pela cultura e a beleza da arte 
nos reforça a convicção da existência de uma consciência 
superior. O belo e o saber despertam a centelha divina em 
nossa alma, nos proporcionando total imersão no astral e 
nos dando a certeza que fazemos parte de um todo e que 
somos um só. Chancelada na alma esta convicção 
tomamos posse de nós mesmos e passamos a ter uma 
nitidez maior em relação à responsabilidade que temos 
para com a nossa evolução espiritual e que o principal e 
primeiro compromisso é conosco mesmo e com a nossa 
missão evolutiva aqui na terra. Esse processo de 
alinhamento de nosso emocional com o astral, através 
da arte e da cultura, estabiliza nosso mundo interior e 
nos proporciona a base para sermos felizes. A 
caminhada é individual. Ninguém pode fazer por você 
aquilo que só você pode fazer para o seu progresso 
espiritual e vice-versa. Um sistema político e econômico 
opressor que não cria as pré-condições necessárias para 
que cada um dos membros de seu povo consiga, 
individualmente, se realizar plenamente e ser feliz é, em 
sua essência, antinatural e vai acabar impedindo, com seu 
coletivismo, que a igualdade de oportunidades e a 
evolução mater ia l  prevaleçam em sociedade, 
contrariamente ao que se defende nos discursos políticos, 
ao passo que se cada um tiver estimulada a sua iniciativa 
pessoal para que vença pelos seus próprios méritos, no 
conjunto quem acaba ganhando é a própria sociedade com 
o somatório das vitórias de cada um de seus membros. 
Assim, abrir mão da realização pessoal em prol do coletivo 
não é bom para ninguém, nem para sociedade e muito 
menos para o próprio indivíduo. Esse processo intimista de 
educação emocional nos leva ao autoconhecimento e nos 
aproxima de Deus, o contrário, imposto de fora para dentro 
em nome de uma realização coletiva é criação da criatura e, 
portanto, nos afasta dele.

Assim meus IIr.´. Busquemos sempre, em primeiro 
lugar, cumprir com os nossos compromissos dessa 
encarnação e realizarmos o prometido para irmos ao 
encontro de nossa própria felicidade

*Bráulio Castro Dutra  - CIM: 243.870 
ARLS Acácia do Paraibuna nº 1691 - GOB-MG

 Or.´. Juiz de Fora-MG 

IrBráulio Castro Dutra

“É uma tarefa da maçonaria ajudar o Brasil a se 
livrar da corrupção!” Senador Cristovam Buarque, em 
manifestação por ocasião de homenagem à Maçonaria no Senado 
Federal em agosto de 2009.

 A nocividade da corrupção vai muito além do que 
divulga a imprensa – não são apenas os políticos, que 
desviam dinheiro do Erário em proveito próprio e dos 
amigos, que maculam a República e tudo o que ela 
representa.

A inversão de prioridades dos governantes, que 
optam pelo errado em detrimento do certo, que optam 
pelo lucro, ao invés de optarem pelas pessoas, também 
fere os ideais republicanos e ameaça a sociedade de 
bem estar que todos almejamos.

Todavia, sempre, em todas as ocasiões, os políticos 
detentores de mandato, estão envolvidos. Seja 
diretamente, quando se apropriam de dinheiros que 
deveriam ser gastos em obras sociais, ou em benefício 
de amigos, em detrimento aos anseios da comunidade. 
Outras tantas vezes, ainda que indiretamente, 
mediante discursos em defesa de interesses contrários 
ao progresso da nação e do povo, outras tantas, quando 
agem ou se omitem possibilitando o fortalecimento e 
propagação da ignorância do erro e do vício.

Em suas casas de leis, que deveriam ser casa do 
povo ou da liberdade, engendram artifícios, propagam 
a esperteza, professam incongruências, claro, sempre 
há exceções, mas estas, a cada dia, mais escassas.

Claro, uns poucos ainda se recordam do verdadeiro 
motivo porque lá estão – representam os incautos 
eleitores que os elegeram – todavia, muitos 
desanimados, fragilizados ou escandalizados com a 
dura e fria realidade do parlamento brasileiro.

Inobstante, é no Congresso Nacional que reside a 
primazia do regime democrático, aí se manifestam os 
ideais de liberdade e as divergências ideológicas, que 
são a têmpera da tolerância.

Muitos membros do Congresso Nacional são 
maçons, nós também constituímos este amalgama de 
virtudes e vícios. E por muitas vezes, nossos irmãos 
não só se calam perante a corrupção de seus pares, 
como também se deixam corromper.

Não é a inutilidade social de seus mandatos que 
incomoda, é a desfaçatez de suas palavras, o cinismo 
de suas desculpas, o escárnio de suas condutas.

Há pouco, deputado federal, condenado por desvio 
de dinheiro, pela suprema corte de Justiça a pena de 
prisão, foi julgado por seus pares, e para espanto dos 
brasileiros, teve o mandato mantido – mesmo 
cumprindo pena em regime fechado – teve o mandato 
parlamentar garantido por seus colegas.

E muitos de nossos membros estavam lá – alguns 
votando abertamente em defesa da corrupção, outros, 
mediante desculpas deslavadas, agendas inúteis 
articuladas de afogadilho, abstiveram-se de votar - o 

que possibilitou a “vitória” do bandido.
Estes omissos são os piores, não são dignos de 

nosso meio, não merecem um lugar entre nós porque 
de onde vêm, não praticam a virtude, nem combatem 
os vícios.

E a MAÇONARIA não levantou sua voz contra a 
postura do Congresso Nacional e muito menos exigiu 
de seus membros, especialmente os omissos, uma 
postura ética, transparente, responsável - maçônica.

E volta e meia a MAÇONARIA fala que é contra a 
corrupção, e pouco se vê de suas ações, resultados, 
nenhum.

Manifestar em situações genéricas e deletérias, 
sem apontar alvo e objetivo definidos, carregar 
símbolos de ultrapassado e questionável civismo, 
balançar bandeirinhas – são atitudes inócuas, 
desnecessárias, pueris e às vezes bizarras.

Ações inconsequentes da porta pra fora, quando 
sequer cuidamos do nosso próprio quintal, são 
contraditórias a história que nossos predecessores 
construíram e nosso futuro almeja e carece.

A MAÇONARIA é essencial para ajudar o Brasil a 
combater a corrupção, e ações devem ser articuladas, 
ainda que o resultado fira a nós mesmos.

 
Por Marco Túlio Oliveira Reis

ARLS Capitólio das Águias Uberabense, n.º 284
Uberaba - MG

Opiniões
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Inicio dos anos 70.  A cena cultural demandava um 
clima de quem conseguia ser mais complicado e mais 
difícil de se fazer entender. Filmes teorêmicos, qua-

dros wharolistas, canções com letras sub liminares ou 
literatura hieroglificadas.

Neste cenário que decretava o fim da jovem guarda, foi 
lançado um LP de Renato e seus Blue Caps cuja contraca-
pa trazia em sua arte final o texto aqui em destaque no 
"original".  Claro que foi percebido por aqueles que como 
eu davam valor ao trabalho dos Caps, como um baita debo-
che contra os complicados e, em sua maioria, entendidos.

Preferências e preconceitos à parte como uma onda no 
mar me vieram ao encontro nesta semana p. p., por via 
muito mais qualificada e poderosa, uma avalanche de 
discursos cujo conteúdo de límpido teor semântico e de 
elevado valor jurídico, cuja compreensão ao leigo ouvin-
te, entendo, haja soado onomatopaicamente, se tanto. Vi-
me tomado por um sentimento retro que há muito achava 

sepultado e agradeço aos MM. MM. Srs Ministros pela 
exposição de alto teor camoneônico dos seus apartes e 
defesas de teses em torno do julgamento do mensalão, 
agora substantivo comum em detrimento da adjetividade 
antes dada à palavra.

Na cabeça do cidadão/eleitor comum passa uma som-
bra densa de "pilatice" atroz visto que tal esmero casuísti-
co, pelo menos em tv aberta, jamais havíamos vivenciado, 
passando uma imagem austera de zelo para com os legíti-
mos direitos intrinsecamente embutidos nos atos a serem 
perpretados ao julgamento em si.

Enfim, parafraseando Caetano, um daqueles, resta-nos 
prosseguir tendo "sobre a cabeça os aviões, sob meus pés 
os caminhões, aponta contra os chapadões, meu nariz" e 
acreditar que o poço tem fundo, mesmo que além dos 
entendidos...

No que tange ao citado LP, eu quero registrar minha 
clara rejeição aqueles que fazem nariz de quem cheirou 
fezes ao julgar o valor e a importância dos artistas que à 
época optaram por um viés sem engajamento ideológico 
ou intelectual. Como exemplo cito a faixa mais tocada no 
radio cujo autor era o Raul Seixas: Playboy. Alias, tecni-
camente a qualidade das gravações era excelente dado ao 
fato de que usava-se apenas 2 canais. Os músicos compen-
savam a qualidade no feelling.

Mas ai o julgamento é outro...

Vivemos um momento onde as “celebridades” apare-
cem todos os dias. São “cantores” de gêneros musicais 
duvidosos, mulheres “frutas”, participantes de programas 
de televisão, de muito mau gosto, que vivem uma realida-
de de mentirinha, políticos sem caráter, traficantes, pes-
soas sem a menor relevância que através dos seus dotes 
físicos, financeiros ou ações criminosas, estão sempre 
aparecendo na mídia sendo entrevistados e reverenciados 
como sendo modelos a serem seguidos, por uma socieda-
de que a cada dia perde os valores mais primitivos do que 
seja realmente importante. O culto desmedido ao que não 
interessa toma conta da “cultura” nacional e se torna cada 
vez mais comum na formação e na educação das novas 
gerações. Ser sensual, mesmo na infância, é coisa absolu-
tamente normal. A música, a dança, o vocabulário e o 
modo de se vestir tem que ser imitado daqueles que são 
“celebridades”, que aparecem nas novelas e nos progra-
mas e revistas de fofocas. A futilidade e a vulgaridade são 
referências constantes e obrigatórias em nossas vidas.

Já faz algum tempo que um emérito profissional da 
sua área não é lembrado pela sua importância e muito 

menos fica famoso por isso. O bom exemplo a ser seguido 
está cada vez mais esquecido. Não dá IBOPE. O culto ao 
corpo tornou-se prioridade em detrimento à evolução do 
pensamento, do debate, do entretenimento inteligente e 
da boa informação. Os interesses comerciais envolvidos 
com os meios de comunicação nos envolvem de modo a 
não perceber que estamos nos tornando seres sem opi-
nião, desinteressados pelo que importa e verdadeiros 
ignorantes preocupados mais com a aparência física do 
que com o conteúdo das nossas ideias e a compreensão de 
tudo que envolve a nossa existência. O desejo incontido e 
não concretizado de consumir o supérfluo em todos os 
níveis, objetivo maior das “celebridades”, nos traz frus-
tração e a consequente depressão, o grande mau que afeta 
o ser humano moderno. A influência nefasta daquilo que é 
desnecessário leva as pessoas a cometerem crimes, per-
derem a ética, ignorar e explorar o próximo e se enveredar 
pelo caminho dos vícios.

Segundo o filósofo Mário Sérgio Cortella: “Você só 
faz falta quando se torna uma pessoa importante. Não 
confunda importante com famoso. Tem famoso que é 
importante e tem muita gente importante que não é famo-
sa. Você se torna importante quando alguém te porta para 
dentro, te importa e aí você passa a fazer falta na vida dos 
outros. Inspirar-se é ser capaz de construir uma vida que 
seja importante. Há pessoas que nós exportamos e há 
pessoas que nós importamos”. 

Diz-se importante quem tem importância, mérito, 
meritório, essencial, que merece consideração, apreço e 
que importa; sendo necessário e interessante. O que 
vemos atualmente é que a maioria absoluta das pessoas 
ditas famosas (celebridades) não tem a menor importân-
cia. Qualquer fato inusitado praticado por alguém já basta 

para torná-lo uma celebridade, mesmo que isso não acres-
cente nada à vida das outras pessoas, a não ser a vida delas 
mesmas. As famosas revistas especializadas em “celebri-
dades”, onde são mostradas as suas mansões, seus iates e 
aviões, as festas onde frequentam e as roupas que estão 
usando, os seus casamentos e divórcios, são as mais ven-
didas e lidas no país. Nas salas de espera esse tipo de 
informação é a mais consumida através de carcomidos 
exemplares de meses ou anos atrás. Por que interessa esse 
tipo de leitura? Por que o mundo das “celebridades” atrai 
tanto a curiosidade das “pessoas comuns”? No inconsci-
ente coletivo gostaríamos de ter os nossos quinze minutos 
de fama? Ou os padrões da sociedade estão voltados para 
o perfeitamente dispensável? Façamos, pois, uma autoa-
nálise. 

Num país com tantos problemas sociais para serem 
resolvidos, onde a falta de escrúpulos assola as institui-
ções estabelecidas; que diferença faz quem traiu quem, 
ou que fulano “saiu do armário”, ou a roupa de alguém 
estava démodé, e que a “celebridade” tal está muito fora 
do peso, e outra fez recentemente uma cirurgia plástica? 
Nenhuma! Estamos perdendo a capacidade de argumen-
tar, de questionar os rumos da coletividade, estamos 
dando muita importância ao que realmente não tem 
nenhuma, e o que é pior, não temos consciência disso. A 
cada dia somos bombardeados pelo lixo cultural que nos é 
imposto pelas grandes redes de comunicação, e que vai 
por osmose, “fazendo a nossa cabeça” e nos alienando 
cada dia mais, aproximando o povo à beira de um abismo 
ideológico que não vai levar a lugar nenhum. Isso é muito 
sério.

IrAntônio César D. Ribeiro

http://www.viniltapetes.com.br/index.php
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Com que rapidez você está envelhecendo? 
Não procure a resposta em fatores de risco de 
doenças. Eles pouco dizem sobre o processo 

misterioso que transforma crianças em idosos. Os 
candidatos aparentemente óbvios também não ser-
vem. As rugas, por exemplo, muitas vezes têm mais 
a ver com a exposição ao sol do que com a idade.

Pesquisadores identificaram recentemente 
alguns bons indicadores da passagem do tempo e da 
velocidade com que ela ocorre. Desenvolver uma 
"maneira fácil de medir a idade biológica terá um 
amplo leque de aplicações na previsão e na preven-
ção de doenças relacionadas à idade, na descoberta 
de drogas e na medicina legal", disse o doutor Kang 
Zhang, do Instituto de Medicina Genômica da Uni-
versidade da Califórnia em San Diego.

Enquanto novas tecnologias capazes de detectar 
milhares de mudanças moleculares associadas à 
idade em células ganharam destaque recentemente, 
o doutor Zhang e seus colegas relataram que uma 
espécie de relógio do envelhecimento molecular 
está embutido em nossos genomas, cuja velocidade 
pode ser medida por meio de exames de sangue.

Os especialistas geralmente concordam que bio-
marcadores aceitáveis do envelhecimento deveriam 
prever o período de vida restante de uma pessoa de 
meia idade com maior precisão que a idade cronoló-
gica. Eles também deveriam oferecer uma imagem 
coerente da idade biológica, disse o doutor Richard 
A. Miller, gerontologista na Universidade de Michi-
gan.

Em 2010, o doutor Miller e seus colegas analisa-
ram registros médicos de 4.097 mulheres, coletados 
ao longo de duas décadas desde que elas tinham 60 

anos, para peneirar 13 fatores que 
davam uma melhor previsão da 
mortalidade por diferentes cau-
sas. Estranhamente, a sensibili-
dade ao contraste --medida por 
um teste da capacidade do olho de 
identificar imagens levemente 
sombreadas sobre fundos bran-
cos-- estava entre o mais revela-
dor dos 377 fatores avaliados.

Juntos, os 13 fatores "caracte-
rizam a apresentação clínica do 
envelhecimento saudável", con-
cluiu o estudo.

Recentemente ,  o  doutor 
Zhang e colegas disseram que as 
partes móveis do relógio do enve-
lhecimento molecular consistem 
em etiquetas químicas de molé-
culas de DNA que controlam se 
os genes estão ativos nas células. 
Eles descobriram que os padrões das etiquetas, cha-
madas de marcadores epigenéticos, mudam previsi-
velmente com a idade. Em um estudo publicado em 
janeiro em "Molecular Cell", os cientistas analisa-
ram 485 mil dessas etiquetas em células sanguíneas 
de 656 pessoas e encontraram 70.387 etiquetas que 
davam previsões de idade cronológica.

O relógio já produziu conclusões interessantes. 
Os homens parecem envelhecer em média 4% mais 
depressa que as mulheres, o que pode explicar por 
que a expectativa de vida das mulheres supera a dos 
homens em cerca de 6%. A pesquisa também indi-
cou que as células de tumor envelheceram em média 

40% mais que as células normais 
dos mesmos pacientes.

Pesquisadores da Universidade 
da Carolina do Norte em Chapel 
Hill implantaram recentemente um 
gene de vagalume em ratos, produ-
zindo animais cujas células se acen-
dem conforme envelhecem e se 
tornam "senescentes", perdendo a 
habilidade de se dividir e renovar 
os tecidos danificados. Essa perda 
está ligada a doenças relacionadas 
ao envelhecimento em muitas espé-
cies. De modo surpreendente, os 
níveis de luminosidade não esta-
vam intimamente associados à 
longevidade, sugerindo que a 
senescência celular é apenas uma 
parte do quebra-cabeça do enve-
lhecimento. Os pesquisadores tam-
bém descobriram que células não 

cancerosas perto de tumores incipientes emitiam um 
brilho forte: os cânceres em fase inicial aparente-
mente provocavam pontos de envelhecimento celu-
lar acelerado. Isso significa que "podemos ver os 
primeiros estágios moleculares do câncer" se desen-
volverem em ratos, disse o doutor Norman E. Shar-
pless, que chefiou o estudo.

Os testes de ritmo de envelhecimento poderão 
um dia oferecer visões de riscos para a saúde e reve-
lar como fatores, tais como a exposição a substânci-
as tóxicas, aceleram o envelhecimento.

Por DAVID STIPP - DO "NEW YORK TIMES
Fonte: Estadão

Saúde

Maria (o nome é fictício) tem 37 anos, fala inglês e 
russo. Já foi arquivista do Theatro Municipal de São 
Paulo e moradora do Morumbi, região sul de São 
Paulo. Após a derrocada financeira e morte do pai, ela 
e a mãe se mudaram para um quarto e sala na Vila 
Nova Cachoeirinha (zona norte).

Deprimida, Maria passou a acumular coisas nos 
últimos anos. Papéis, livros, jornais, caixas de 
papelão, roupas e sapatos velhos, tudo o que 
encontrava pela frente. Síndrome de Diógenes, esse 

foi o seu diagnóstico. O nome é uma referência ao 
filósofo grego que dormia em um barril e recolhia 
objetos na rua.

Essa síndrome se caracteriza pela aquisição ou 
coleta de bens ou objetos descartados como lixo, e a 
incapacidade de a pessoa descartá-los, mesmo quando 
os itens são inúteis, perigosos ou insalubres, que 
produzem mau cheiro e atraem insetos e roedores.

Como boa parte dos comportamentos obsessivos, a 
acumulação começa quase imperceptível e vai 
progredindo lentamente. Em geral, o acumulador se 
isola socialmente e abandona atividades básicas, 
como tomar banho e limpar a casa.

Em termos médicos, ainda não se sabe se a 
acumulação compulsiva é um transtorno isolado ou o 
sintoma de outro problema, como o transtorno 
obsessivo-compulsivo, depressão e ansiedade 
generalizada. Não há consenso a respeito de causas ou 
tratamento.

Voltando à nossa personagem, há dois meses a mãe 
de Maria morreu e ela finalmente conseguiu buscar 
ajuda numa unidade de saúde da prefeitura. Depois de 
medicada e muita negociação, ela aceitou nesta 
semana que os agentes de saúde limpassem o seu 
quarto e sala.

Hoje, um caminhão de lixo foi retirado do local. 
Sobraram apenas uma cama e uma TV velhas. Nada 
mais. Os funcionários públicos buscam agora 
doações de itens básicos para Maria reconstruir uma 
vida livre da acumulação.

Um já se comprometeu em pintar a casa dela, o 
outro a raspar o chão coberto de detritos acumulados 
ao longo do tempo. A cada um desses agentes de 
saúde, parabéns por ainda não terem perdido a 
capacidade de enxergar o outro. À Maria, boa sorte na 
nova vida!

*Cláudia Collucci é repórter especial da Folha, 
especializada na área da saúde. 
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Cônego Januário da Cunha Barbosa, poeta, 
jornalista.  Um dos maiores nomes da 
e m a n c i p a ç ã o  b r a s i l e i r a .  P r ó c e r  d a 

Independência.
Nascido aos 10 de julho de 1780, no Rio de Janeiro, o 

Cônego Januário da Cunha Barbosa foi orador sacro, 
professor, jornalista, polemista político, parlamentar, 
poeta. prosador, patriota.

Filho de Leonardo da Cunha Barbosa e de Dona 
Maria de Jesus, ele português e ela fluminense

Aos 9 anos de idade perdeu os seus pais sendo criado 
por um tio paterno que lhe deu toda a educação. Optou 
por ser padre, sendo ordenado em 1803. Após duas 
viagens a Portugal estabeleceu a sua residência no Rio 
de  Jane i ro  ocupando-se  do  seu  min is té r io 
principalmente como pregador.

Em 1808 é nomeado lente de filosofia e no mesmo 
ano D. João VI que se comprazia com os seus sermões, 
o nomeia pregador régio, agraciando-o com o hábito da 
Ordem de Cristo.

Em 1814 passa a efetivo da Cadeira de Filosofia 
racional e moral que até então ocupava como substituto.

C ô n e g o  J a n u á r i o  a s s o m b r o u  a o s  s e u s 
contemporâneos com a sua personalidade, bela 
inteligência, realçada pela cultura, pela sua palavra 
fácil.

Redigiu juntamente com Joaquim Gonçalves Ledo o 
Revérbero Constitucional Fluminense, jornal político, 
vibrante, arauto da independência nacional que desde o 
primeiro número, em 15 de dezembro de 1821, 
angariou merecido e elevado prestígio, mantendo 
incandescente o patriotismo brasileiro.

Companheiro de Ledo, teve a honestidade para 
reconhecer o amigo como o verdadeiro construtor de 
nossa Independência. A essa dupla deve-se a 
proclamação ao Imperador forçando-o ao Fico, em 9 de 
janeiro de 1822 bem como o discurso pronunciado por 
Clemente Pereira no Senado da Câmara em 23 de maio 
do mesmo ano.

Depois da Independência foi perseguido e preso, 

sendo deportado para Havre na França. Com a queda 
dos Andradas, retomou ao Brasil, sendo recebido por D. 
Pedro com inequívocas demonstrações de apreço e 
nomeado Cônego da Capela Imperial. Foi escolhido 
para redator do Diário do Governo. Naqueles dias 
tumultuosos, foi no parecer da crítica histórica, dos 

mais ardentes panfletários. tomando parte ativa nos 
debates políticos da imprensa. onde eram plasmados os 
caminhos da Pátria nascente. Foi fundador do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro e também Diretor da 
Biblioteca Nacional o que exerceu até a sua morte.

Na Ordem Maçônica, foi iniciado cm 1821 na Loja 
Comércio e Artes cujos membros pretendiam a 
constitucionalização e a independência

Foi Orador do Grande Oriente Brasiliense e no 
desmembramento da Loja Comércio e Artes para a 
formação do Grande Oriente o Padre Januário é 
sorteado para fazer parte da nova Loja Comércio e 
Artes, na Idade de Ouro, tendo adotado o nome 
histórico de Irmão Kant

Pertenceu ao Clube da Resistência e depois ao 
Grande Oriente do Brasil onde ocupou o cargo de 
Grande Orador. Foi nessa qualidade que participou da 
memorável sessão de 20 de agosto de 1822 ou 8 de 
setembro, segundo alguns sob a presidência do 1º 
Grande Vigilante Gonçalves Ledo foi decidida a 
Proclamação da Independência do Brasil.

Foi venerável da Loja em 1831 sendo reeleito em 
1832. Nesse ano envia uma prancha ao Grande Oriente 
Brasileiro, convidando-o para o estudo de uma reunião 
entre dois Grandes Orientes surgidos no Brasil. Recebe 
uma resposta afirmativa do Padre Belchior, então 
Grande Secretário daquela Potência. Porém, as 
exigências do Grande Oriente do Brasil que tinha 
novamente José Bonifácio como Grão-Mestre, 
impossibilitaram a realização da fusão desejada.

A sua fidelidade à Maçonaria e aos seus amigos foi 
exemplo e motivo de orgulho para a Instituição que o 
teve como um dos seus membros mais dedicados e 
destacados. Num dos seus magistrais discursos, assim 
se referiu á Maçonaria: - "Filho da ciência e mãe da 
caridade, fossem as sociedades como tu ó Santa 
Maçonaria e OS POVOS viveriam eternamente numa 
idade de ouro.

Antes de usar o titulo de Monsenhor com que fora 
distinguido alguns dias antes, morreu o Cônego 
Januário da Cunha Barbosa em 22 de fevereiro de 1846.

Fonte: Jornal A Ampulheta
Texto: Irmão Minoru Tamura

Maçons Famosos

Cônego Januário da Cunha Barbosa

http://www.digitronbalancas.com.br
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A Serra do Caparaó guarda inúmeros atrativos, 
como trilhas, cachoeiras, picos e vistas 
exuberantes. Venha conhecer a área do Parque 
Nacional e suas belezas, como a Cachoeira 
Bonita, o Vale Encantado, os Picos do Cristal e, o 
mais famoso, o Pico da Bandeira, com 2.892 
metros de altitude, hoje o 3º maior pico do Brasil. 

No Parque Nacional do Caparaó, o cartão de visitas é o 
Pico da Bandeira, o terceiro no pódio dos mais altos do 
Brasil. Diz a lenda que Dom Pedro II mandou fincar uma 
bandeira no ponto que se considerava de maior altitude do 
território nacional. E pronto: estava batizado o gigante. 
Além das montanhas, há muita aventura, cachoeiras e 
belas paisagens para o turista se encantar na região do 
Caparaó.

Inaugurado em 1961, o Parque Nacional de Caparaó 
divide sua área entre Minas Gerais e Espírito Santo, e, por 
isso, tem duas portarias. A mais procurada é a de Alto 
Caparaó (MG), a 3 km do centro urbano. A outra entrada é 
por Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto (ES).

O cenário é dos mais inspiradores: nas trilhas que 
levam ao cume dos picos da Bandeira, do Cristal e do 
Calçado, a paisagem se transforma conforme a mudança 
de relevo. A parte baixa, que começa a partir dos 700 
metros de altitude, é território de cachoeiras e vales 
cobertos pela Mata Atlântica. Na parte alta, acima dos 2 
mil metros, reinam os campos de altitude e as baixas 
temperaturas. No topo das montanhas, os termômetros 
podem marcar até 10° C negativos. Mas a vista que se tem 
lá de cima é tão impressionante que ninguém liga para o 
frio.

Divirta-se em Alto Caparaó
Alto Caparaó (MG) tem hotéis, restaurantes e a 

operadora de turismo da região. É, sem dúvida, mais 
estruturada para receber visitantes. Os hotéis e pousadas 
oferecem todas as informações e guias para os roteiros 

que incluem fazendas antigas, cachoeiras, trilhas e matas.
A companhia de um condutor para entrar no parque e 

conhecer as atrações (incluindo a trilha para o Pico da 
Bandeira) não é obrigatória. Bebidas alcoólicas não são 
permitidas, mas alimentos podem entrar sem restrições. O 
parque funciona todos os dias.

Quem caminha em direção aos picos pode acampar em 
quatro áreas específicas: na Tronqueira e no Terreirão, do 
lado mineiro; e na Macieira e na Casa Queimada, do lado 
capixaba. Todas contam com banheiros. 

Do lado mineiro, a Tronqueira, um campo aberto com 
mirante e estacionamento, é o último ponto acessível por 
carros. Da portaria até lá, são 8 km de estrada de terra 
íngreme e saibrada. 

Segundo o empresário Carlos Aristóteles Bezerra, da 
Pousada do Bezerra, em Alto Caparaó, para fazer as 
trilhas em direção aos picos do parque, o período entre 
maio e agosto é ideal. Nessa época, as temperaturas são 
mais amenas (nos picos chega a ser negativa; é 
imprescindível levar agasalho), o clima está mais seco e a 
visibilidade melhora. “Agora no verão, as cachoeiras e 
trilhas pela mata são opções que atraem grande número de 
turistas. São locais belíssimos”, conta.

Atrativos
O empresário Carlos Aristóteles Bezerra conta que há 

diversas opções de roteiro como a caminhada até os picos, 
tanto de dia quanto no período noturno; trekking na 

cordilheira chamada Face de Cristo, passeio em fazendas, 
vivência no meio rural, visita a cachoeiras e até a travessia 
de Minas Gerais até o Espírito Santo. Conheça alguns dos 
atrativos:

Cachoeira Bonita
Com 80 metros de queda-d'água, é um dos mais belos 

atrativos do parque. Para chegar até lá, é preciso descer 
uma trilha fácil de 800 metros, que começa a cerca de 350 
metros da Tronqueira. Pare no mirante no meio da descida 
para tirar fotos. Fica a 5 km da portaria de Alto Caparaó.

Vale Encantado
Formado pelo Rio José Pedro, o vale que acompanha 

boa parte da caminhada em direção ao Pico da Bandeira 
tem corredeiras e piscinas naturais. O acesso é por uma 
trilha de 15 minutos (ou 500 metros) a partir do 
estacionamento da Tronqueira. Fica a 7 km da portaria de 
Alto Caparaó.

Vale Verde
A 800 metros da portaria do parque, com acesso fácil, o 

Vale Verde é um conjunto de pequenas cachoeiras e poços 
formados pelo rio Caparaó, cercados por Mata Atlântica. 
Daqui, tem-se a melhor vista para o Pico Face de Cristo. 
Quem visita costuma passar o dia entre a água e as 
churrasqueiras de alvenaria, disponíveis para aluguel. 
Também há área para piqueniques e banheiros. Em dias 
quentes, lota. Partindo do vale, uma trilha de 200 metros 
leva à pequenina Gruta do Jacu. Localizada a 800 metros 
da portaria de Alto Caparaó.

Turismo

Por Carlos Henrique Cruz

Pico da Bandeira

 Divulgação

Cachoeira Bonita

Carlos Aristóteles Bezerra

 Divulgação

 Divulgação

http://www.pousadadobezerra.com.br/
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Atualmente existe no mundo mais de duzentos Ritos 
Maçônicos em uso, entretanto, no Brasil, a maioria 
das Lojas Maçônicas adotaram o uso do Rito 

Escocês Antigo e Aceito, que também é o mais usado pela 
maioria das potências Maçônicas existentes na América 
Latina, sendo também, o Rito mais praticado no mundo, 
nos Graus Superiores.

Mas de onde vem este rito? E como ele foi criado?
O Rito Escocês Antigo e Aceito, também conhecido 

pelas siglas REAA, ao contrário do que se possa pensar e 
até mesmo do que seu nome afirma, não foi criado na 
Escócia, sua criação remota aos anos de 1649, antes 
mesmo da fundação da Grande Loja de Londres, que foi 
fundada em 1717; e sua origem se deu em terras Francesas, 
sendo está uma das primeiras manifestações Maçônicas 
em território Frances.

A propósito da origem do Rito Escocês Antigo e Aceito, 
o Irmão e Escritor José Castellani, em seu livro “O Rito 
Escocês Antigo e Aceito” esclarece que: “(...) o 
escocesismo nasceu na França Stuartista, precedendo a 
fundação da primeira Grande Loja de Londres e 
remontando o evento ao ano de 1649, após a decapitação 
do Rei Carlos I, da família dos Stuarts, pelos partidários de 
Oliver Cromwell (...)”.

O Rito é dito "Escocês" em homenagem à origem dos 
personagens envolvidas em sua criação, já que a partir do 
final do século XVII, vários Maçons escoceses, fugiram 
para a França em virtude de uma série de convulsões 
sociais que aconteceu nas Ilhas britânicas. Já em solo 
Frances, estes escoceses participaram de vários episódios 
importantes para história, sobretudo para a história 
Maçônica.

O Irmão e também escritor, Assis Carvalho, em seu 
livro “A Maçonaria, Usos e Costumes”, faz o seguinte 
relato sobre a importância histórica da atuação de 
escoceses na Maçonaria: "(...) grandes nomes da 
Maçonaria Primitiva, eram escoceses, como por exemplo: 
John Boswell, iniciado em 8 de junho de 1600, na Loja 
Capela de Santa Maria (Saint-Mary chapell) de Edinburgh 
– Escócia, considerado o primeiro Maçom Especulativo; o 
Reverendo James Anderson, o primeiro compilador de 
uma Constituição Maçônica, que até hoje rege os destinos 
de Maçonaria; e muitos outros. Sem mencionar que a Loja 
de Kilwinning, chamada de Loja Mãe do Mundo, foi 
fundada na Escócia”. 

De origem operativa, O REAA deriva do Rito de 
Heredom e da época da fuga dos Cavaleiros Templários 
para a Escócia. Está ligado ao Antigo Testamento e à lenda 
de Hiram (lenda base da Maçonaria simbólica). O Rito 
uniu particularidades do Rito Antigo Aceito, com a 

natureza hebraica do Rito de Perfeição. 
Com sua criação, que foi lenta e sofreu inúmeras 

alterações, pretendia-se conservar na Maçonaria os 
ensinamentos filosóficos que, há séculos, se agruparam em 
torno do pensamento primitivo e simples. 

Após a criação do REAA e com a fundação da Grande 
Loja de Londres,  apareceram na França dois ramos 
distintos da Maçonaria, um dependente da Grande Loja de 
Londres e outro escocês autônomo que não estava ligado a 
nenhum sistema obediencial, pois viviam sob o antigo 
preceito Maçônico de que os Maçons tinham o direito de 

constituir lojas sem prestar contas de seus atos a uma 
autoridade ou poder supremo, preceito este chamado de "O 
Maçom Livre na Loja Livre". 

Deste modo as Lojas Escocesas eram maioria na 
França, onde apenas três Lojas, entre as 487 existentes, 
tinham patente da Grande Loja de Londres. 

Em 1758 criou-se, no escocesismo, os altos graus, que, 
no entanto, só foi plenamente estabelecido em 31 de maio 
de 1801 com a fundação do Supremo Conselho de 
Charleston, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, 
considerado o primeiro Supremo Conselho do Mundo, do 
chamado Rito Escocês Antigo e Aceito, que foi o 
responsável pela divulgação do nome Rito ao mundo 

Maçônico. Posteriormente em 4 de dezembro de 1802, 
uma circular levou ao conhecimento dos Maçons, 
principalmente europeus, a criação do Conselho Mãe em 
Charleston, denominado Supremo Conselho dos 
Soberanos Grandes Inspetores Gerais, 33º e último Grau 
do Rito Escocês Antigo e Aceito. 

No entanto, antes de 1801, já havia sido fundado pelo 
Conde de Grasse-Tilly, um Supremo Conselho nas Índias 
Ocidentais Francesas, com 33 graus, entretanto, esse 
Supremo Conselho foi ignorado e abafado pelo Supremo 
Conselho norte-americano, que conseguiu fazer-se constar 
como o Supremo Conselho-Mãe do Mundo.

Acontece, que nos três primeiros anos de vida do 
Supremo Conselho norte americano, o Rito Escocês 
Antigo e Aceito permaneceu sem ritual próprio. Os Altos 
Graus funcionaram com os Graus de Perfeição do Rito de 
Heredom, acrescentados oito novos graus que totalizavam 
os 33. Os novos graus não eram Iniciáticos e ganharam 
conteúdo mais administrativo que litúrgico. 

Somente quando foi criado o segundo Supremo 
Conselho, na França em 1804, que se confeccionou o 
primeiro ritual dos graus simbólicos do Rito, o "Guide des 
Maçons Écossais", que foi idealizado pelos Maçons 
franceses, apelidados de "escoceses", que fundaram nesse 
mesmo ano, 1804, uma nova Obediência Maçônica em 
Paris, a "Grande Loja Geral Escocesa", com um modelo 
ritualístico recebido dos Maçons integrantes da Grande 
Loja dos "Antigos" de Londres. 

A Grande Loja Geral Escocesa de Paris uniu 
particularidades do Rito Antigo Aceito, de origem 
operativa, praticado na Escócia, com a natureza hebraica 
do Rito de Perfeição, e organizou um ritual para os graus 
ditos simbólicos do Rito Escocês Antigo e Aceito.

Com o passar dos anos, e aos poucos, o Rito foi 
ganhando a adesão de Maçons, que adotavam o REAA em 
suas Lojas, ao ponto de se espalhar por todo o mundo. 

Hoje, embora existam variações de Obediência para 
Obediência e de país para país, as linhas mestras da 
doutrina do Rito Escocês Antigo e Aceito estão sempre 
presentes e podem servir para os ensinamentos Maçônicos 
em qualquer parte do mundo, tornando, cada vez mais, a 
maçonaria íntima de seus obreiros.

* Ir.:Celso Ricardo de Almeida
ARLS Maçônica Casa do Caminho

 Or.: Fervedouro-MG
Vice Presidente da Academia Maçônica de Ciências e 

Filosofia
celsoricardo.almeida@oi.com.br

A Criação do Rito Escocês Antigo e Aceito - REAA

Moral e Dogma do Rito Escocês Antigo e Aceito 
da Maçonaria, ou simplesmente Moral e Dogma, é 
um livro de ensinamentos maçônicos publicado pelo 
Conselho Supremo, Trigésimo Terceiro Grau, do Rito 
Escocês, Jurisdição do Sul dos Estados Unidos. Foi 
escrito por Albert Pike e publicado primeiramente em 
1872. Houve diversas edições subseqüentes, mas a 
posse era exclusiva ao maçom, não sendo distribuído, 
ou vendido, ao não iniciado.

O livro é composto por orientações e ensaios de 
Pike, que recopilou e estabeleceu as bases filosóficas, 
sociológicas, históricas, políticas, simbólicas e 
religiosas do Rito Escocês Antigo e Aceito.

Elabora ensinamentos para os 33 graus do Rito 
Escocês. Pretende ser um guia para os que 
incorporam o Rito Escocês, e explica a compreensão 
de Pike sobre o simbolismo e a alegoria dos graus 
maçônicos.

Trata-se de uma obra imponente pelo volume e 
pelos ensinamentos compilados, 861 páginas de 
textos e ensinamentos e mais um índice de referências 
com 218 páginas, possuindo trinta e dois capítulos, 
cada um que discute o simbolismo filosófico de cada 
grau da maçonaria em detalhes.

O prefácio dessa edição afirmava:
“Todos estão completamente livres para rejeitar e 

discordar de qualquer coisa aqui que possa lhes 
parecer falsa ou insalubre.”

Embora discuta as minúcias dos rituais maçônicos 
em muitos detalhes, escreve-se de com linguagem 
arcana para não revelar os segredos maçônicos. Os 
movimentos rituais e os objetos são nomeados, mas 
não descritos.

Em algumas edições mais antigas, a página de 
título do livro declara em grandes letras de imprensa:

“ L I V R O  E S O T É R I C O ,  PA R A O  U S O 
SOMENTE DO RITO ESCOCÊS; PARA SER 
DEVOLVIDO NA SAÍDA OU NA MORTE DO SEU 
DETENTOR”.

Uma cópia de Moral e Dogma era dada a cada 
membro novo da Jurisdição do Sul até 1974, quando 
o membro atingia o 14°. O livro foi substituído 
inicialmente pelo Comentário de Clausen Sobre 
Moral e Dogma, escrito por Henry C. Clausen, 33°, 
Grande Comandante Soberano, sendo o livro recente 
do Novo Rito Escocês da Jurisdição do Sul dos 
Estados Unidos da América em 1974.

O Livro Comentários Sobre Moral e Dogma 
Inédito no Brasil , Hoje conta com a Edição Original 
com 248 Páginas Ilustradas, Capa Vermelha 
Almofada - Trazendo todos os Graus do 1 ao 33 do 
Rito Escocês Antigo e Aceito, comentado e com suas 
conclusões originais feitas por Henry C. Clausen, 33° 
..

Para  adquirir esta obra com exclusividade acesse 
o Site  

O surgimento do livro Comentários Sobre Moral e Dogma 
Ir.: Daniel Martina

* Ir.: Celso Ricardo de Almeida

Geral

http://filhosdoarquiteto.com/livros-/franco-maconaria/comentarios-sobre-moral-e-dogma-henry-c-clausen-1974-portugues-livro-raro.phtml
http://filhosdoarquiteto.com/livros-/franco-maconaria/comentarios-sobre-moral-e-dogma-henry-c-clausen-1974-portugues-livro-raro.phtml
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Com  a presença de IIr.: de 21 Lojas a ARLS Humilda-

de e Fraternidade nº1684 comemorou 46 anos de sua 
fundação em Sessão Magna Festiva, no dia 02 de setem-
bro, no seu Templo no bairro Bonfim, Vitória-ES.

Em clima de muita emoção e honrarias, a Loja rece-
beu os títulos de "Benfeitora da Ordem" do Grande Ori-
ente do Brasil  e "Grande Benfeitora Estadual da Ordem", 
do GOB-ES.

Presente, o Grão-Mestre Estadual Américo Pereira da 
Rocha destacou os IIr.: José Renato Valadares e Naeme 
José de Sá para a entrega dos diplomas e comenda ao 
Venerável Mestre Jônice Motta e Motta.

Numa plêiade de autoridades maçônicas, destacamos 
a presença de José Olívio Grillo, Juiz Presidente do Egré-
gio Tribunal de Justiça Maçônico; Naeme José de Sá, 
Grão-Mestre Geral Adjunto; José Renato Valadares, Pre-

sidente da PAEL; Alcy Ribeiro da Costa portador da 
Comenda Dom Pedro I; Benício Marques de Souza, mem-
bro do Tribunal Eleitoral do GOB-ES e Fundador da 
Loja, que discursou saudando a Oficina e seus co-
fundadores.

O Secretário de Estado da Justiça, Dr. Sérgio Alves 
Pereira proferiu elogiada palestra sobre o “Sistema Prisi-
onal sobre a Perspectiva da Ressocialização”.

A Fraternidade Feminina, na pessoa de sua Presidente 
Alice Martins, saudou os cunhados e lembrou-nos que 
agora somos oficialmente "Benfeitores da Ordem", o que 
aumenta a nossa responsabilidade com os nossos ideais.

A Academia Maçônica de Letras se fez representar 
pelos IIr.: Sérgio Soares Dutra e Hever Nogueira da Silva, 
que cumprimentou a Loja pela efeméride.

O Ir.: Emerson Gonçalves da Rocha salientou o inedi-
tismo da reunião dos mandatários dos três poderes maçô-
nicos naquela Oficina.

Uma recepção carinhosa da Fraternidade Feminina 
Cruzeiro do Sul -1684, em forma de um banner, homena-
geava a Família Maçônica pelo aniversário.

A confraternização no Ágape reuniu a Família Maçô-
nica em júbilo pela belíssima sessão e homenagens rece-
bidas pela querida Humildade e Fraternidade.

Na noite do último dia 10 de setembro de 2013, às 
19:30 h., foi realizada no Templo da ARLS "Domingos 
Martins", no centro de Vitória, Sessão Magna de 
Iniciação da ARLS "Juventude e Ciência Professor José 
Ribeiro Filho", de mais dois novos Irmãos e amigos: 
José Carlos Araújo Zanandrea e Eduardo Marques 
Zanandrea. A Sessão contou com a presença de inúme-
ros membros da Loja e convidados que abrilhantaram 
aquela belíssima Sessão. O Venerável Mestre, Jovelson 
Aguilar Sabino Júnior, estava radiante com a aquisição 
dos iniciados, e comentou que a Oficina encontrava-se 
em júbilo pelo importante acontecimento maçônico e o 
fortalecimento do quadro de obreiros da Loja. Logo 
após foi servido um farto e delicioso jantar, que serviu 
para uma maior confraternização entre os presentes 
àquele acontecimento tão auspicioso. 

Texto: Irmão Antônio César D. Ribeiro

ARLS Juventude e Ciência Profº 
José Ribeiro Fº realiza iniciação

http://www.cvcchevrolet.com.br/

