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A singularidade do perfil heróico do Ir.’. Jose de San Martin é dado, em vez de suas façanhas externos, 
para a grandeza interior de seu caráter. Poucos homens públicos podem apresentar um histórico tão 
limpo na história da América , tendo alcançado a maior glória militar nas batalhas mais decisivas, 
então ele renunciou com consistência teimosa para assumir o poder político, o conteúdo para ganhar 
para os povos latino-americanos a liberdade cobiçada por eles.

JOSÉ FRANCISCO DE SAN MARTIN E MATORRAS
Biografia

A MORTE DE FIDEL CASTRO,
 O ÚLTIMO REVOLUCIONÁRIO
Após derrubar Ba�sta, fez do 
confronto com os EUA a grande 
razão de ser da revolução. Duran-
te 47 anos, exerceu o poder abso-
luto em Cuba

JUIZ CORAJOSO
Uma das figuras mais notáveis do Brasil nos 
úl�mos tempos, sem dúvida alguma é a do 
jovem juiz federal Sérgio Moro. Especialista 
no conhecimento e em combater os crimes 
chamados de colarinho branco, de alta com-
plexidade, pra�cados por execu�vos, polí�-
cos e empresários. >14
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Há certas coisas na vida que a gente "sempre 
quis saber mas tinha vergonha de perguntar".

Eu sempre ficava encalacrado quando lia roman-
ces antigos ("de época") que falavam de catedrais, 
castelos e navios. E permanecia com cara de bobo 
diante de palavras como gárgula, estibordo, convés, 
contraforte, arcobotante, ameias, abside e outras. Lia 
e relia o Ivanhoé, de cabo a rabo, sem saber o porquê 
de as escadarias das torres medievais terem corrimão 
à esquerda ou à direita; lia o Lobo do Mar sem imagi-
nar como era e para o que servia um cabrestante.

Não foi nem é diferente com o Cinema. Na minha 
opinião, é tão importante o apreciador de Cinema 
saber o que é (ou era) uma película 16 mm, obturador 
giratório, "cruz de malta" e excêntrico, como a um 
amante da Música diferenciar o timbre de um "cor 
anglais" de um "oboe d'amore", uma "viola da brac-
cio" de um cromone, um sacabucha ou um kumm-
horn.  

Vocês haverão de dizer que tais coisas são especia-

lidades. Mas garanto que essas sabichonices constro-
em melhor a humanidade do que a imbecil expertise 
moderna de apertar teclas touch em tablets e celula-
res, manobrar whatsApp, facebook, instagram e 
outros narcóticos e hipnóticos mais viciantes do que a 
heroína.

Desde menino acompanho o cinema: meu avô 
Achilles era um faz-tudo – montou uma das primeiras 
salas de cinema no interior de Minas Gerais e junto 
comprou um piano e o método para meu pai aprender 
e dar vida aos filmes mudos; o outro avô, Arturo, che-

gado da Itália foi percorrer os matos deste torrão natal 
acompanhando un altro paisà ("de cujo nome não 
quero lembrar-me") com um cinema itinerante. De 
ambos herdei questa passione: quando viajava para o 
interior, na terra do meu pai, ia à noite para o cinema 
do primo Candico "ajudar" a passar os filmes. Meu 
olho ficava grudado na sound track, tentando associar 
as variações da "espinha de peixe" ou da densidade 
variável com o que era projetado na tela.

Depois foi meu encontro com outro primo, o Hélio 
Márcio Gagliardi, professor universitário de cinema, 
diretor, roteirista, fotógrafo e montador cinematográ-
fico, assim registrado profissionalmente no Ministé-
rio do Trabalho e registrado na minha memória quan-
do me ensinava os mistérios iniciáticos de lumière e 
méliès,o que havia dentro das câmeras cinematográfi-
cas de filmar e de projetar.

Para quem não teve a sorte de descender do Achil-
les Guimarães ou do Arturo Gagliardi, nem teve a 
chance de "ajudar" primo Candico passar os filmes, 
ainda resta essa grande esperança: visitar o Blogo do 
Hélio Gagliardi em:

https://cinemaespelho.blogspot.com.br

*O Irmão José Maurício Guimarães é Venerável Mestre e 
fundador da Loja Maçônica de Pesquisas “Quatuor Coro-
na�, Pedro Campos de Miranda”, jurisdicionada à Grande 
Loja Maçônica de Minas Gerais

OS MISTÉRIOS INICIÁTICOS DE LUMIÈRE A MÉLIÈS

Ir\ José Maurício Guimarães
Or\ de Belo Horizonte-MG

jmauriciog@josemauricioguimaraes.com.br

Opiniões

Já ouço o rufar dos tambores que vem vindo no vento 
de estranhas estações. São os tambores dos novos 
bárbaros amparando a invasão em curso. Eles estão 
chegando com suas armas letais, com ervas, pós e 
chumbos, com seu combustível fóssil, com visgos para 
aprisionar nossas almas em gaiolas de algoritmos, com 
sua guerra brutal e a total insensibilidade para o 
sofrimento. Os bárbaros simplesmente querem detonar 
tudo o que construímos. Querem ver caído por terra 
aquilo que chamamos de progresso e civilização.

Já ouço o rufar dos tambores dos bárbaros, no 
horizonte próximo, nas sombras ao redor. Eles 
inventaram novos mapas de novas geografias, e notáveis 
estratégias de ocupação. Estão chegando de todos os 
quadrantes, por todos os meios. Uma legião de ativistas 
ensandecidos que não se cansa de minar nossas 
resistências nossos sentimentos de civilidade. Os 
bárbaros vieram obviamente para barbarizar tudo o que 
recebemos de herança e acalentamos como nossos bens 
maiores e legados. Os bárbaros querem transformar em 
cacos os cristais de nossos olhos.

Já ouço o rufar dos tambores dos bárbaros que vêm 
por mar, por terra, por ar e pela fibra ótica, com suas 
legiões em fúria, plenas de sangue nos olhos, adagas nos 
dentes e tangerinas de pólvora nas mãos. E não se 
importam de morrerem enquanto matam, de se 
destruírem enquanto destroem, de se evaporarem 
enquanto evaporam.

Já ouço o rufar dos tambores dos bárbaros que vêm 
vindo na esteira de nosso sangue, amparados no andaime 
de nossos ossos, deslizando nos humores de nossos 
prazeres, transitando por nossos dutos, subindo nossas 

escadas de DNA para usurparem o nosso bioma e 
finalmente se autoproclamarem os novos senhores da 
Terra, com seu sistema inédito de domínio e humilhação!

Já ouço o rufar dos tambores dos bárbaros que vêm 
pelos colóquios, pelas comissões acadêmicas, pelas 
conferências temáticas, pelos referendos, pelas eleições 
amplas, pelos votos populares, pelas ditaduras, pela 
democracias  representa t ivas ,  pe los  t ra tados 
multilaterais, pelas frestas das leis e jurisprudências. Eles 
vêm para impor suas ideias impensadas, de depredar 
nossas árvores, de acelerar o processo de intoxicação do 
planeta, de contaminar nossas águas, de cavar bem fundo 
o nosso buraco e esquentá-lo como um alto-forno de 
extraordinária performance.

Já ouço o rufar dos tambores dos bárbaros, em forma 
de novas gerações que por menosprezo ou simples 

inapetência não conseguem entender nosso vocabulário, 
nem assimilar os sentimentos que acumulamos no 
processo civilizatório e reputamos como válidos. O filho 
não consegue ler a carta que o pai lhe escreveu, ou o livro 
que foi de suma importância para o pai. Parece que 
perderam a sintaxe do processo cultural. Enquanto isso, 
manipulam com destreza de mágicos certos dispositivos 
que a geração anterior não consegue compreender 
minimamente. Ouço o rufar dos tambores no hiato das 
gerações.

Já ouço o rufar dos tambores dos bárbaros e eles já se 
encontram em toda parte, com sua sede frenética de 
sangue grená, de nossos corpos mutilados, de nossos 
sonhos esvaídos, num ambiente ruidoso de hecatombe 
em pleno curso. Já ouço o rufar dos tambores.

Edival Lourenço
Escritor

Goiânia-GO
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M
uita polêmica provocou a decisão do Supremo 
Tribunal Federal de permitir o cumprimento 
de pena após condenação em segunda instân-

cia, ainda que sem o trânsito em julgado. Traduzindo: 
ainda que existam recursos pendentes de julgamento 
pelos tribunais superiores, caso o condenado resolva 
deles se valer. A decisão foi tomada em fevereiro por 7 
votos a 4 e ratificada agora em outubro por 6 a 5. Como 
visto, o entendimento pode variar com o passar do tempo 
por uma série de motivos. Seja pela mudança da compo-
sição da Suprema Corte, pela evolução dos usos e costu-
mes ou pela transformação do pensamento jurídico.

Pelo princípio constitucional da presunção da ino-
cência, ninguém será considerado culpado até o trânsito 
em julgado de sentença penal condenatória. Ocorre que 
constitui objetivo fundamental da República construir 
uma sociedade livre, justa e solidária. Ora, como cons-
truir uma sociedade justa proporcionando recursos inter-
mináveis a quem pode pagar por eles ? Inúmeros são os 
casos de cidadãos abastados, condenados em primeira e 
segunda instâncias, aguardando em liberdade a análise 
de recursos que costumam demorar décadas para serem 
julgados.

Nos tempos do início da democracia, lá pelos idos 
1215 (Magna Carta), ou do Brasil das veredas de Guima-
rães Rosa fazia sentido aguardar o trânsito em julgado 
devido a precariedade das comunicações e transportes, o 
que poderia proporcionar o abuso da autoridade local. 
Hoje, em tempos de internet e redes sociais, as injustiças 
são prontamente denunciadas. Habeas Corpus e Manda-
do de Segurança estão aí para socorrer aqueles que se 
sentirem prejudicados pelas autoridades.

Embora entenda pelo lado do corporativismo, não 
posso concordar com a OAB que, em nota de 
17/02/2016, se manifestou contrariamente a decisão do 
STF. Com a possibilidade de prisão após a condenação 
em segunda instância os recursos tendem a minguar na 
mesma proporção dos honorários advocatícios. Recur-
sos, em sua imensa maioria, meramente protelatórios. 
Ao advogado, como operador do direito na busca da 
efetivação da justiça e da apuração da verdade, cabe cola-

borar para que a  impunidade não se torne uma realidade 
que acaba sendo percebida pela sociedade e finda esti-
mulando o descumprimento da lei. 

Pesquisa constatou que de 25.000 Recursos Extraor-
dinários impetrados no STF de 2009 para cá apenas 9 
resultaram na absolvição do réu. E todos fundamentados 
em equívocos processuais e firulas jurídicas pois as cor-
tes superiores não se debruçam sobre a análise de provas. 

O mérito da análise e produção de provas não são objeto 
de deliberação nos tribunais superiores. Não é possível 
pleitear o simples reexame de provas.

A adensar o emaranhado de ações protelatórias está o 
Recurso Extraordinário ao STF contra decisões de 
outros tribunais, em única ou última instância, quando 
houver ofensa a norma da Constituição Federal. Como 
tudo no Brasil consta da Constituição Federal de 1988 
(250 artigos, 100 artigos das disposições transitórias, 93 
emendas constitucionais e 06 emendas constitucionais 
de revisão) o cardápio de possíveis ofensas a lei maior é 
extenso e leva a Suprema Corte a ocupar-se com temas 
irrelevantes para a nação.

Exemplo contrário e de sucesso é a Constituição dos 
Estados Unidos da América que  com mais de 200 anos e 
apenas 07 artigos e 27 emendas consegue normatizar a 
nação mais rica do mundo. Também o Direito Consuetu-
dinário (baseado nos usos e costumes) que baliza grande 
parte do arcabouço legal na Inglaterra é um exemplo a 
ser seguido. Ambos os casos, EUA e Inglaterra, seguem 
um princípio simples: O que é lógico, ético e moral não 
precisa constar em lei. Basta seguir o bom senso. Já no 
Brasil, com tudo devidamente registrado em lei, muitos 
procuram um meio de não cumpri-las.

E na nossa sublime Ordem ? Quando vamos aplicar o 
mesmo entendimento do STF profano com relação aos 
maçons condenados em segunda instância, seja maçôni-
ca ou não maçônica ?

Vamos a todo custo e nunca a qualquer custo !!!

Carlos Magno Monteiro Freitas
Deputado Estadual ARLS Vale do Itapemirim 1859 – 

Marataízes (ES)
Presidente da PAEL GOB (ES) no Período Legislati-

vo 2007/2011
Venerável Mestre da ARLS Vale do Itapemirim de 

1999/2003

Carlos Magno M. Freitas
Marataizes - ES

GERAL

http://viniltapetes.com.br/
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C
om o dealbar da Era de Aquarius, a ciência dos 
homens, a cada dia, apresenta uma nova desco-
berta no que se refere às potencialidades ine-

rentes ao ser humano. Está mais do que evidente a che-
gada do Novo Ciclo, rasgando conceitos do passado, 
quebrando tabus e apresentando uma repaginação do 
“Livro da Vida” na história da humanidade. Os tempos 
são chegados, à guisa de uma preparação para uma 
nova época, para o surgimento de uma Nova Civiliza-
ção, a qual terá como objetivo o despertar do estado de 
consciência focado no mental abstrato, o quinto prin-
cípio. 

Pelo menos, para a humanidade comum, já que, 
para os postulantes à Iniciação nas verdadeiras Ordens 
Iniciáticas, através dos processos nelas praticados, o 
despertar desse potencial é, absolutamente, normal, 
gradual e constante, durante seu processo evolutivo. 

A ciência atual, antes, motivada, pura e simples-
mente, pelo progresso material, começa a se curvar a 
esses novos valores, já, há muito, ensinados, nas Esco-
las de Mistérios da Antiguidade que, visam à evolução 
do homem como um todo, principalmente, em seu 
aspecto espiritual. 

Abaixo transcrevemos uma matéria publicada em 
vários sites na Internet sobre a “descoberta”, à luz da 

ciência, de um novo tipo de inteligência, a Espiritual. 
“No livro QS - Inteligência Espiritual”, a física e 

filósofa americana Dana Zohar aborda um tema tão 
novo quanto polêmico: a existência de um terceiro tipo 
de inteligência que aumenta os horizontes das pessoas, 
torna-as mais criativas e se manifesta em sua necessi-
dade de encontrar um significado para a vida. Ela base-
ia seu trabalho sobre Quociente Espiritual (QS) em 
pesquisas, só há pouco divulgadas, de cientistas de 
várias partes do mundo, que descobriram o que está 
sendo chamado "Ponto de Deus" no cérebro, uma área, 
que seria responsável pelas experiências espirituais 
das pessoas. 

O assunto é tão atual, que foi abordado em recentes 
reportagens de capa pelas revistas americanas Neews-
week e Fortune. Afirma Dana: "A inteligência espiri-
tual coletiva é baixa na sociedade moderna. Vivemos 
numa cultura espiritualmente estúpida, mas podemos 
agir para elevar nosso quociente espiritual". Aos 57 
anos, Dana vive em Inglaterra com o marido, o psiqui-
atra Ian Marshall, co-autor do livro, e com dois filhos 
adolescentes. Formada em física pela Universidade de 
Harvard, com pós-graduação no Massachusetts Insti-
tute of Tecnology (MIT), ela, atualmente, leciona na 
universidade inglesa de Oxford. É autora de outros 
oito livros, entre eles, O Ser Quântico e A Sociedade 
Quântica, já traduzidos para português. QS - Inteligên-
cia Espiritual já foi editado em 27 idiomas, incluindo o 
português (no Brasil, pela Record). Dana tem sido 
procurada por grandes companhias interessadas em 
desenvolver o quociente espiritual de seus funcionári-
os e dar mais sentido ao seu trabalho. Ela falou à 

EXAME, em Porto Alegre, durante o 300º Congresso 
Mundial de Treinamento e Desenvolvimento da Inter-
national Federation of Training and Development 
Organization (IFTDO), organização fundada na Sué-
cia, em 1971, que representa 1 milhão de especialistas 
em treinamento em todo o mundo. Eis os principais 
trechos da entrevista:

O que é inteligência espiritual?
É uma terceira inteligência, que coloca nossos atos 

e experiências num contexto mais amplo de sentido e 
valor, tornando-os mais efetivos. Ter alto quociente 
espiritual (QS) implica ser capaz de usar o espiritual 
para ter uma vida mais rica e mais cheia de sentido, 
adequado senso de finalidade e direção pessoal. O QS 
aumenta nossos horizontes e nos torna mais criativos. 
É uma inteligência que nos impulsiona. É com ela que 
abordamos e solucionamos problemas de sentido e 
valor. O QS está ligado à  necessidade humana de ter 
propósito na vida. É ele que usamos para desenvolver 
valores éticos e crenças que vão nortear nossas ações.

De que modo essas pesquisas confirmam suas idei-
as sobre a terceira inteligência?

Os cientistas descobriram que temos um "Ponto de 
Deus" no cérebro, uma área nos lobos temporais que 
nos faz buscar um significado e valores para nossas 
vidas. É uma área ligada à experiência espiritual. Tudo 
que influencia a inteligência passa pelo cérebro e seus 
prolongamentos neurais. Um tipo de organização neu-
ral permite ao homem realizar um pensamento racio-
nal, lógico. Dá a ele seu QI, ou inteligência intelectual. 
Outro tipo permite realizar o pensamento associativo, 
afetado por hábitos, reconhecedor de padrões, emoti-
vo. É o responsável pelo QE, ou inteligência emocio-
nal. Um terceiro tipo permite o pensamento criativo, 
capaz de insights, formulador e revogador de regras. É 
o pensamento com que se formulam e se transformam 
os tipos anteriores de pensamento. Esse tipo lhe dá o 
QS, ou inteligência espiritual.

Qual a diferença entre QE e QS?
É o poder transformador. A inteligência emocional 

me permite julgar em que situação eu me encontro e 
me comportar apropriadamente dentro dos limites da 
situação. A inteligência espiritual me permite pergun-
tar se quero estar nessa situação particular. Implica 
trabalhar com os limites da situação. Daniel Goleman, 
o teórico do Quociente Emocional, fala das emoções. 
Inteligência espiritual fala da alma. O quociente espi-
ritual tem a ver com o que algo significa para mim, e 
não apenas como as coisas afetam minha emoção e 
como eu reajo a isso. A espiritualidade sempre esteve 
presente na história da humanidade. No início do sécu-
lo 20, o QI era a medida definitiva da inteligência 
humana. Só em meados da década de 90, a descoberta 
da inteligência emocional mostrou que não bastava o 
sujeito ser um gênio se não soubesse lidar com as emo-
ções. A ciência começa o novo milênio com descober-
tas que apontam para um terceiro quociente, o da inte-
ligência espiritual. Ela nos ajudaria a lidar com ques-
tões essenciais e pode ser a chave para uma nova era no 
mundo dos negócios. Dana Zohar identificou dez qua-
lidades comuns às pessoas espiritualmente inteligen-
tes. Segundo ela, “essas pessoas: praticam e estimu-
lam o autoconhecimento profundo; são idealistas; têm 
capacidade de encarar e utilizar a adversidade; são 
holísticas; celebram a diversidade; têm independên-
cia; perguntam sempre "por quê?"; têm capacidade de 

Ir\ Francisco Feitosa

Editor da Revista Arte Real

GERAL
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A maçonaria que veio para o Brasil não foi a 
maçonaria da Inglaterra. Os maçons que trou-
xeram os ideais e os objetivos da Ordem pra cá 

foram os iniciados na França. Quando em 1796 foi 
instalado o Areópago de Itambé, o seu presidente – 
Manoel Arruda da Câmara - vinha de Montpelier, no 
sul da França. Trazia consigo os ideais do iluminismo 
e a “bandeira” da Revolução Francesa de “liberdade, 
igualdade e fraternidade”. O portal de Itambé se abria 
para, por seu intermédio, favorecer o nascimento de 
uma escola em que o povo ia ser doutrinado para a 
construção de uma pátria para os brasileiros. A maço-
naria inglesa proibia, através da Constituição de 
Anderson, o trato com a política e com a religião no 
interior de suas Lojas. A maçonaria francesa, esta não, 
era eminentemente política. E foi com esse DNA que 
ela veio para o Brasil. A maçonaria nos veio para a 
construção da pátria. Portanto a sua força propulsora e 
motivacional era a política.

A Conspirata de Suassuna, a Revolução Republi-
cana de 1817, os movimentos do Rio de Janeiro que 
levaram o Regente a dar o Grito do Ipiranga são ações 
políticas gestadas no seio da maçonaria, com o povo 

maçom nas ruas, nas praças, de modo público com o 
conhecimento e a adesão dos muitos. Os sonhos de 
liberdade, mais das vezes, sequer esperaram o raiar do 
dia. Antes do amanhecer já estavam na boca do povo, 
buscando a realidade. Isto não aconteceu apenas com 
relação a Independência. Eclodiram da voz do povo 
maçom também a Abolição da Escravatura e a exaus-
tão do Império. Tamanha era então a força da maçona-
ria, na consciência do povo, que nem reação houve da 
parte da Coroa contra a forma como se proclamou a 
República.

“A República é filha de Olinda”, canta-se com o 
Hino de Pernambuco. Verso lindo, representativo dos 
idos de 10 de novembro de 1710. Sonhos de Bernardo 
Vieira de Melo que pagou caro por eles, morrendo nos 
calabouços do Limoeiro nas cercanias de Lisboa. E a 
pátria? A pátria brasileira, a nossa Pátria, esta é filha 
da Maçonaria São provas 1796, 1801, 1817, especial-
mente 6 de março de 1817. Com a Revolução que se 
fez a partir dessa data, tornou-se irreversível o GRITO 
em 7 de setembro de 1822. Em 6 de março, o povo 
maçom estava nas ruas. Fundou-se por sacrifício dos 
maçons uma República, com Constituição, Presiden-
te, Ministério, liberdade religiosa e de imprensa, abo-
lição da escravatura, a universidade. Realmente, sem 
dúvida, a Maçonaria é a mãe da Pátria.

Contudo, hoje, há muitos que não desejam lembrar 
dessa gênese. A Pátria saiu dos cuidados maternais. 
Uma filha que se foi, na omissão da mãe. Mas a filha e 
a mãe se não podem separar. A acomodação nesse 
sentido resultou decerto nos dias cruéis que aí estão.

É preciso que os maçons acordem e tomem os 
rumos da atuação. Como escreveu e cantou nosso 
irmão Pedro de Alcântara: “Maçom alerta, tende fir-
meza, vingai direitos da natureza” Ensinou cantando 
alto, pois não faria o Hino para o banheiro. Fez o hino 
para ser cantado alto na praça pública.

Nosso compromisso continua e ninguém vai ban-
car o esquecido. Não se envolver com os destinos da 
Pátria é desfazer a Independência. É entregá-la à des-
ventura. A missão da maçonaria aqui no Brasil é “tor-
nar a pátria livre” desse caos de que todos temos 
conhecimento e de cujos males padecemos. O povo 
sabe disso, e é por isso que muitos reclamam. E dese-
jam, com razão, ver os maçons mais atuantes, nas 
cobranças de mais respeito à Pátria. Nesses dias de 
Carnaval, penso que vale, e muito, cantar, como can-
tava Pedro Caetano, num grande simbolismo a Man-
gueira, “onde é que estão os tamborins, ó nêga? Viver 
só do cartaz não chega! Põe os sambistas na avenida 
...”

(*) Ir\Antônio do Carmo Ferreira
Grão-Mestre do GOI-PE

Or\Recife - PE

GERAL

A “palavra maçônica” é um compromisso de honra 
efetuado pelo neófito quando tem contato com os Mis-
térios da Arte Real. No qual ele se compromete a hon-
rar e dignificar a Maçonaria, bem como em guardar 
segredo do que vir ou tomar conhecimento em sessão 
ritualista maçônica.

E como tal, nada mais é importante para o maçom 
do que respeitar a sua palavra, a sua palavra dada, a 
sua palavra de honra.

Sendo por isso, que uma das suas obrigações é a de 
ser um homem de bons costumes. Alguém que é hon-
rado e vive sob bons preceitos morais.

Quando um maçom se compromete com algo, ele o 
cumpre ou o faz por cumprir, porque é a sua palavra 
que fica em questão. Se não o fizer, a sua credibilidade 
perante os seus irmãos e porventura demais profanos, 
será posta em causa, correndo o sério risco de ficar 
descredibilizado, e assim não puder viver da forma 
honrada como assim o deve fazer.

Essa palavra, vale mais que “mil assinaturas”, pois 
jamais poderá ser rasurada ou apagada. Quando ela é 

assumida, ela torna-se um compromisso para a vida 
do maçom. Tanto que a sua palavra deverá ser “eterna 
e imutável”. Logo será sempre um dever a ser cumpri-
do!

Por isso, um maçom quando assume um compro-
misso ou quando opina sobre determinado tema ou 
matéria, tem de ter o cuidado e a parcimónia necessá-
ria. Pois com a sua opinião também pode ele, por em 
causa a Maçonaria na sua generalidade.

Normalmente quando alguém opina publicamente, 
apenas essa opinião o vincula a ele próprio. Mas em 
Maçonaria isso é diferente. E diferente 
porque, quando um maçom opina na via 
pública, as suas afirmações encontram 
um eco desproporcionado por vezes em 
relação ao que afirma. E tudo fruto do 
que a sua imagem enquanto maçom sus-
citar. A curiosidade sobre o que se passa 
no interior da Maçonaria é tão grande por 
parte dos profanos, que isso origina um 
excesso de “ruído” que maioritariamente 
causa um impacto negativo na Ordem 
em si. E é por isso que um maçom deve 
ser reservado quanto ao que opina, como 
opina e onde exerce a sua opinião. Aliás, 
se existe alguém que falará pela Obe-
diência em si, serão apenas o Grão-
Mestre e o Grande Orador, os restantes 
Irmãos apenas poderão opinar, mas vin-

culando-se apenas a si próprios nas afirmações profe-
ridas.

Já na vida interna das Obediências Maçónicas, as 
palavras dos irmãos são muito bem-vindas, isto é, 
cada um (exceto se em sessão litúrgica, os Aprendizes 
e Companheiros se abstêm de falar) é livre de opinar 
sobre o que quiser, respeitando apenas as regras 
impostas pela Obediência, seja no cumprimento dos 
Landmarks (no caso de Obediências Regulares) seja 
no cumprimento do seu Regulamento Geral.

Resumindo, o segredo que existe na palavra de um 
maçom, encontra-se à vista de todos. É apenas se 
tomar atenção ao que diz e como o diz.

Ir\Nuno Raimundo (*)
R\L\ Mestre Affonso Domingues

Lisboa - Portugal

http://malheteshopping.com/d-278042-ANEIS-MACONICOS
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Como maçons, nós nos orgulhamos da antigui-
dade e da história da maçonaria, mas nossas 
cerimônias e rituais em si serão suficientes 

para satisfazer as gerações futuras?
O futuro exigirá uma melhor compreensão do que 

realmente significa ser um maçom através de um 
melhor conhecimento de nós mesmos e praticar os 
princípios que todos prometemos manter em nossos 
juramentos ou obrigações. Acredito ainda que o exem-
plo silencioso de homens com integridade, que exi-
bem as virtudes morais e sociais dos homens bons e 
que fazem a coisa certa por causa da justiça, prevale-
cerão e preencherão as lacunas sociais criadas nesta 
nova era.

Para que nossa fraternidade não apenas sobreviva, 
mas cresça, devemos tornar o acolhimento de novos 
membros e a retenção dos irmãos existentes uma parte 
importante do que fazemos na Loja. As experiências 
dos primeiros meses de um Aprendiz e do Companhe-
iro e os primeiros anos de um Mestre Maçom, deter-
minarão como eles verão a Maçonaria pelo resto de 
suas vidas. É por isso que o compromisso com a orien-
tação e a sustentação da comunhão é relevante, agora 
mais do que nunca. Acredito que nossas Lojas devem 
procurar melhores maçons e não mais maçons.

Há uma velha história sobre um homem que estava 
considerando oferecer-se como candidato à maçona-
ria. Ele selecionou uma das duas Lojas em sua área 
local. Depois que ele foi iniciado com maçom, um 

amigo perguntou por que ele tinha selecionado sua 
Loja em particular. Sua resposta foi que, após entre-
vistas com oficiais das duas Lojas, sua seleção foi 
fácil porque uma Loja estava muito interessada nele 
como candidato enquanto a outra estava interessada 
nele como um irmão. Qual você acha que ele esco-
lheu?

Embora tornemos nossas reuniões mais interes-
santes por eventos sociais e educação maçônica, a 
força motriz que traz maçons a se unirem é a nossa 
irmandade quando nos encontramos, seja em reuniões 
na Loja ou por encontros casuais na rua. Não leva 
muito tempo para um novo maçom perceber que ele 
pode formar novas amizades para o resto de sua vida. 
No entanto, um dos principais perigos vem quando a 
“novidade” da experiência maçônica começa a des-
gastar. Quando o comparecimento de um homem se 
torna irregular ou ele para de ir à Loja, sugere-se que:

1) suas prioridades mudaram,
2) ele está sobrecarregado com deveres da Loja
3) algo mudou em sua vida.
A fim de descobrir o que mudou para o irmão, deve-

mos estar dispostos e capazes de se engajar em diálo-
go aberto e franco.

Para chegar ao ponto de conversa honesta e aberta 
com nossos irmãos maçônicos, devemos estar mais 
próximos. Temos que fazer um esforço concentrado 
para obter os pontos de vista e sentimentos de todos os 
membros, não apenas de alguns. Portanto, se a forma-

lidade de uma reunião da Loja, impede a entrada de 
alguns membros, devemos reconhecer isso e solicitar 
suas opiniões em reuniões menos formais ou em dis-
cussões. É importante que cada Irmão sinta que ele 
não foi deixado de fora, que a Loja acolhe seus pontos 
de vista, e que ele “teve sua palavra”.

Uma das armadilhas mais comuns que devemos ter 
cuidado para evitar, é apenas associar-se com os 
maçons que tem a mesma opinião que nós, pois pode-
mos criar o que parece ser “panelinhas”. Eu digo 
mesma opinião porque às vezes não passamos tempo 
suficiente para entender completamente todos os nos-
sos irmãos. Eles podem ser da mesma opinião, mais 
do que nós percebemos!

Finalmente e mais importante ainda, devemos pra-
ticar a compreensão e a tolerância. Compreensão para 
se sentir livre para discutir questões delicadas, ques-
tões humanas que são importantes para fazer e manter 
bons relacionamentos. Porque somos todos diferen-
tes, cada um de nós vem de diferentes origens e cada 
um de nós pensa e age de forma diferente, portanto, 
devemos nos conhecer um ao outro o suficiente para 
que possamos conversar em um nível que promova a 
amizade e, ao mesmo tempo, evitar a discórdia. Deve-
mos também assumir uma atitude que é completa-
mente tolerante com as opiniões e idéias de nossos 
irmãos. Podemos sentir que sua idéia ou ponto de 
vista está errado, mas devemos reconhecer que eles 
têm suas próprias razões para suas expressões, e não é 
nossa sorte julgá-los por isso. Como pessoas, tudo que 
nós dizemos e fazemos, são coisas que mais tarde gos-
taríamos que pudéssemos ter de volta. Bem, nós pode-
mos abertamente sermos honestos com nós mesmos e 
tentar corrigir os e rapidamente e facilmente perdoar 
essas transgressões por outros. Eu ouso dizer que 
todos nós conhecemos irmãos da maçonaria que, por 
uma razão ou outra, estão em algum nível de disputa 
emocional com outros maçons. Essas disputas são 
realmente importantes no grande esquema das coisas? 
Eu realmente acredito que uma boa discussão honesta 
faria com que a maioria das disputas não existisse. 
Cada um de nós deve aprender a buscar e aceitar admo-
estações e sussurros de bons conselhos de outros, e 
pelo menos ter alguma concordância, “concordando 
em discordar”.

Peço-lhe que considere e pratique essa compreen-
são, tolerância e expresse um interesse genuíno no seu 
companheiro maçom, o homem que você chama de 
Irmão.

Um texto do irmão Byron J. Collier, 
traduzido por Luciano R. Rodrigues.

Fonte: O Prumo de Hiran

GERAL
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Certo dia, conversando com um Irmão antigo e 
experiente de maçonaria, e abordando sobre 
tal assunto “corda de 81 nós” ele me disse que 

isso só passou a existir a partir dos anos 50 quando 81 
grãos mestre de várias partes do mundo se reuniram 
em uma das chamadas mesas redondas da 
Confederação Maçônica Simbólica do Brasil – 
CMSB e daí surgiu a Corda de 81 Nós. Disse ainda ele 
que na CMSB existe esse registro.

Respeitando a idade e tempos de maçonaria do 
Irmão, respeitei sua resposta e como um eterno 
aprendiz, fui em busca de uma resposta mística e 
esotérica, pois esta é a parte que mais busco estudar na 
Instituição maçônica.

A corda simboliza ligação, vínculo, união, 
sobretudo quando possui um ou mais nós, 
significando uma ligação com as forças ocultas do 
universo. Já quando é representada estendida, sem 
nós, a corda simboliza ascensão, o ato de subir, de 
elevar-se.

A corda que percorre o friso dos Templos das 
Lojas, tendo uma borla em cada uma de suas 
extremidades, que terminam diante das duas colunas 
da entrada. De distância em distância existem nós que 
são chamados “laços de amor”. Primitivamente, estas 
cordas com “laços de amor” eram desenhadas num 
pequeno paralelogramo, traçado no chão, com giz ou 
carvão que constituía o Painel da Loja e que 
posteriormente, foi substituído pelo “tapete”. No grau 
de aprendiz havia três laços, no de companheiro 
continham quantidades de laços diferentes e no de 
Mestre não haviam laços, era um desenho diferente.

Já Joules Boucher (2001) defende que “Pode-se, 
portanto, pensar razoavelmente que os primeiros 
maçons especulativos, tendo substituído o cordel 
operativo por um cordão ornamental, deu muito 
naturalmente a este cordão nós em forma de “laços 
de amor‟. Essa espécie de nós figurando nos brasões 
o Painel ou Tapete da Loja que enfeixa os símbolos, 
essenciais da Maçonaria, pode ser considerado como 
o armorial maçônico”.

Abrindo aqui um importante parêntese a ser 
estudo, alguns autores dizem que a corda de 81 nós ao 

redor da abóbada é uma invenção brasileira. O que 
existe na tradição maçônica é a corda de 13 nós que 
servia para medições no canteiro de obras, onde 
houve uma germinação do rito das famílias Stuart na 
Escócia. Na França, algo parecido existiu como 
“laços de amor” nas decorações das Lojas, mas não 
se referiam à corda de 13 ou 81 nós.

Sabemos que muitos de nossos estudos e da nossa 
própria história se perdeu no tempo. Mas aqui vai 
alguns pontos a ser estudado e analisado aos Irmãos 
que gostam de se aprofundar nos nossos estudos.

* A estrutura destes “nós” (em forma de laços), 
representa o símbolo esotérico do infinito, indicando 
que a obra da renovação é duradoura e infinita. Este é 
um dos motivos pelos quais estes laços são chamados 
"Laços de Amor", porque demonstram a dinâmica 
Universal do Amor - na continuidade da vida.

Além disso, o fato dos nós estarem abertos, em 
forma de laços, como um "8" deitado (∞), devem 
lembrar ao Maçom que é preciso tomar muito cuidado 
para não puxá-los. Eles devem permanecer como 
estão! Por quê? Um nó fechado, neste caso, 
significaria a interrupção e o estrangulamento da 
fraternidade que deve existir entre os Irmãos.

* A disposição da corda inicia-se no “nó” central, 
que deve estar acima do Trono de Salomão (da cadeira 
do V.'. M.'.). Ele simboliza o número UM e tudo o que 
ele implica: unidade, indivisibilidade, sagrando-se 
ainda, por representar o Criador, princípio e 

f u n d a m e n t o  d o  U n i v e r s o .  E s t e  s í m b o l o , 
especificamente, remonta à antiga escola Pitagórica.

Desta forma, a corda conta ainda com quarenta 
“nós”, equidistantes, de cada lado que se estendem 
pelo Norte e pelo Sul.

Reparem que a corda acaba terminando em duas 
borlas, em cada uma de suas extremidades, ambas 
relembram ao Maçom sobre a Justiça e a Prudência.

* Segundo a maioria dos estudiosos, o fato da 
corda ser aberta em torno da Porta do Templo indica 
que a Ordem Maçônica é dinâmica e progressista, 
estando, portanto, sempre aberta às novas ideias, 
desde que estas contribuam para a evolução do 
Homem e para o progresso racional da humanidade.

Sem dúvida, a corda é a trena de hoje, assim como 
o terço tem sua representação em uma religião, a 
corda que como ferramenta, fala de união e força, 
pode ter em sua origem tal medida. Finalizo 
considerando em todos os sentidos, que o nó da corda 
dos Templos Maçônicos é o nó impresso nos ladrilhos 
do Templo de Salomão, e não o nó de uma corda de 
medidas, ou seja, é uma ferramenta emulada; ou seja, 
nos faz sentir nobre, nos igualando aos Irmãos em 
virtude e merecimento.

(*) Valdecir Martins - M... M... Membro da ARLS... Ordem e 
Progresso – Nº 25 - Campo Grande/ MS - GLEMS.

Membro da cadeira 32 da Academia Maçônica de Letras do 
Estado de Mato Grosso do Sul – AML/MS.

O PORQUÊ DA CORDA DE 81 NÓS?
(*) Ir\Valdecir Martins

Mestre Maçom

Campo Grande - MS 
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Insensatez é loucura, falta de juízo, imprudência. 
Parábola é uma narrativa curta que, mediante o 
emprego de linguagem figurada, transmite um 

conteúdo moral. Toda parábola traz o símbolo material 
e o espiritual. O material, tirado da natureza ou da soci-
edade humana, mas a compreensão do espiritual 
depende do estado de evolução de cada um. 

Quando a sociedade brasileira assiste um novo 
tempo de moralização que estamos vivendo, podemos 
com facilidade chegar a conclusão de que estes 
homens públicos que já afirmaram tanto ser represen-
tantes, sobretudo, das classes mais carentes, na verda-
de, os são das classes abastadas, privilegiadas e dos 
seus interesses particulares.

Homens que foram e muitos que ainda são e estão 
escondidos, poderosos materialmente. Conhecendo os 
seus atos no submundo de suas práticas, não há outra 
qualificação. São loucos, não têm juízo, imprudentes. 
Homens que não tem Deus no coração. Homens que se 
vivessem em outras culturas, sofreriam penas mais 
duras. Homens que foram causas de mortes de crian-
ças, de adultos e de idosos, retirando, como no Rio de 
Janeiro, as possibilidades de vida para o ser humano. 

Por isto, neste artigo em que me valho do livro estou 
lendo, intitulado “Sabedoria das Parábolas”, de Hum-
berto Rohdem, Editora Martin Claret, para afirmar que 
estes homens estão na escuridão, vivem na escuridão e 
nada sabem da luz. Antes em períodos de fantasias, de 
ilusões, de poder material. Hoje, em pequenos cubícu-
los e com a consciência a lhes condenar, se tiverem 
consciência! Com eles não há beleza, alegria, tudo é 
morto. Rejeitados, com prisões comemoradas. Em 
suas imagens tudo é feio. Não estão em paz. 

Não ficarão em paz, pois a verdadeira paz, coisa 
mais dinâmica e realizadora do mundo, tem afinidade 
com o interior de cada um. Esta falta de paz, que lhes 
trouxe desgraça, provem exclusivamente de suas 
ganâncias que colocou em um altar os seus “egos” e 
não seus “eus”. Foram e são inimigos de sua parte 
interna e espiritual. Levaram e levam suas honras, seus 
familiares a uma situação de vergonha.

Estes homens não construíram suas casas, suas 
vidas em terreno sólido, sobre rochas, se enlamearam 
construindo-as em terreno frágil. Desmoronam e des-
moronaram seus fictícios palácios, contendo em seus 
interiores cofres cheios de dinheiro desonesto. Uma 
das parábolas de Cristo, bastaria para a reflexão dos 
insensatos políticos de hoje.

"Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as 
pratica é como um homem prudente que construiu a 
sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os 
rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e 
ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha.

Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pra-
tica é como um insensato que construiu a sua casa 
sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, 
sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela 
caiu. E foi grande a sua queda".

Quero então registrar o maior e mais significativo 

discurso, considerado a parábola sinalizadora para 
uma reflexão que estes homens não tiveram.

O “Sermão da Montanha”. Discurso de Jesus Cristo 
que pode ser lido no Evangelho de Mateus e no Evan-
gelho de Lucas. Neste discurso, Jesus Cristo profere 
lições de conduta e moral, ditando os princípios que 
normatizam e orientam a verdadeira vida cristã, uma 
vida que conduz a humanidade ao Reino de Deus e que 
põe em prática a vontade de Deus, que leva à verdadei-
ra libertação do homem. Este discurso pode ser consi-
derado por isso como um resumo dos ensinamentos de 
Jesus a respeito do Reino de Deus.

“E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, 
assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípu-
los; E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-
aventurados os pobres de espírito, porque deles é o 
reino dos céus; Bem-aventurados os que choram, por-
que eles serão consolados; Bem-aventurados os man-
sos, porque eles herdarão a terra; Bem-aventurados os 
que têm fome e sede de justiça, porque eles serão far-
tos; Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles 
alcançarão misericórdia; Bem-aventurados os limpos 
de coração, porque eles verão a Deus; Bem-

aventurados os pacificadores, porque eles serão cha-
mados filhos de Deus; Bem-aventurados os que 
sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles 
é o reino dos céus; Bem-aventurados sois vós, quando 
vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem 
todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e ale-
grai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus; 
porque assim perseguiram os profetas que foram antes 
de vós ".

Concluindo com a declaração de Mahatma Gandhi, 
que não era cristão, sobre o “Sermão da Montanha”. 

 “Quando nos unirmos com base nos ensinamentos 
de Cristo no Sermão da Montanha, teremos soluciona-
do os problemas, não só de nossos países, mas do 
mundo inteiro”. 

  
Barbosa Nunes, advogado, ex-radialista, 

membro da AGI, delegado de polícia aposen-
tado, professor e Grão-Mestre Geral Adjunto 
do Grande Oriente do Brasil - barbosanu-
nes@terra.com.br

POLÍTICOS INSENSATOS E O SERMÃO DA MONTANHA 
Ir\ Barbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil
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E
m inglês, "Land" significa "terra" e "mark" traduz-
se por "marca", "alvo". "Landmark" é, assim, a mar-
ca, o sinal, na terra, e, mais especificamente, os sina-

is colocados nos terrenos para assinalar a sua delimitação 
em relação aos terrenos vizinhos. Em suma, "landmark" é, 
em português, o marco, no sentido de marco delimitador de 
terreno.

Fazendo a transposição para a Ordem Maçónica, Land-
marks são, correspondentemente, os princípios delimita-
dores da Maçonaria, isto é, os princípios que têm em abso-
luto de ser intransigentemente seguidos para que se possa 
considerar estar-se perante Maçonaria Regular.

Ou seja, os Landmarks são o conjunto de princípios 
definidores do que é Maçonaria. Só se pode verdadeira-
mente considerar maçom quem, tendo sido regularmente 
iniciado, seja reconhecido como tal pelos outros maçons e 
observe os princípios definidores da Maçonaria constantes 
dos Landmarks.

Porque definidores do que é Maçonaria Regular, os 
Landmarks fixados são imutáveis.

Porém, existe um problema: não existe uma lista “ofici-
al” de Landmarks comum a todo o mundo maçónico! São 
conhecidas várias listas de Landmarks, elaboradas por 
maçons estudiosos e ilustres, mas… por muito estudiosos e 
ilustres que foram, nenhum tinha mandato específico para 
fazer essa definição!

Há listas de Landmarks elaboradas por Albert G. Mac-
key (25) , George Oliver (31), J. G. Findel (9), Albert Pike 
(5), H. G. Grant (54), A. S. Mac Bride (12), Robert Morris 
(17), John W. Simons (15), Luke A. Lockwood (19), Henri-
que Lecerff (29).

Estas listas de Landmarks, repito, não vinculam senão 
os seus autores e espelham, além dos seus conhecimentos, 
também os seus preconceitos e os das suas épocas. É céle-
bre, por exemplo, o Landmark 18 de Mackey que, além de 
afirmar a masculinidade da Maçonaria, impõe que nem 
escravo nem aleijado possa ser admitido maçom. Perante o 
evidente preconceito de Mackey, fruto da época e ambiente 
em que vivia, modernamente faz-se uma interpretação 
“habilidosa” do Landmark e postula-se que o maçom deve 

ser “livre de vícios” e não deve ser “aleijado de caráter”. 
Mas, meus caros, não foi isso que Mackey quis dizer e dis-
se: Mackey escreveu que “os candidatos à Iniciação devem 
ser “isentos de defeitos ou mutilações, livres de nascimen-
to e maiores”. Manifestamente que se referia a defeitos e 
mutilações físicas, não morais. Evidentemente que, para 
ele, ser “livre de nascimento” não tinha nada a ver com ser 
nascido livre de vícios (pois todos nascemos sem vícios – 
quem os tem, adquire-os mais tarde), antes se referia a não 
ter nascido escravo. Repare-se que nem sequer os escravos 
libertos, segundo Mackey, podiam ser maçons… Percebe-
se talvez assim porque é que algumas Grandes Lojas do Sul 
dos EUA, ainda eivadas de muito racismo, continuam a 
defender que Prince Hall não foi validamente iniciado 
maçom, pois o homem foi escravo liberto…

Nos tempos de hoje, com a evolução de mentalidade 
que (felizmente) houve no último século, esta postura pre-
conceituosa não pode ser admitida. Daí a interpretação 
“habilidosa” a que me referi. Mas, se os Landmarks são 
imutáveis, então tem igualmente de o ser a sua interpreta-

ção! Logo, não há que interpretar habilidosamente o Land-
mark 18 de Mackey. Há que, pura e simplesmente afirmar, 
alto e bom som e de cabeça levantada, que aquilo não é 
Landmark nenhum, e ponto final!

Algumas Grandes Lojas optaram por criar listas de 
Landmarks próprias. É o caso, por exemplo, das Grandes 
Lojas de New Jersey (10), do Tennessee (os 15 de John W. 
Simons), do Connecticut (os 19 de Luke A. Lockwood), do 
Minnesota (26), do Massachussets (8), do Kentucky (os 54 
de H. G. Grant) e a Grande Loja Ocidental de Colômbia 
(20).

Na Europa, a Grande Loja Nacional Francesa codificou 
o que designou de “Regra em 12 pontos”, pela qual definiu 
o que se contém dentro do conceito de Maçonaria Regular 
– ou seja, definiu os seus Landmarks da Maçonaria Regu-
lar (http://www.glnf.fr/fr/Regle-en-douze-points-franc-
maconnerie-238).

Que tem isso de diferente ou especial, uma vez que, 
como acima referi, várias outras Grandes Lojas fizeram o 
mesmo? A diferença – de que o tempo se encarregará de 
nos mostrar a sua real relevância – é que, enquanto cada 
uma das Grandes Lojas da América que fixaram Land-
marks o fizeram por si e sem preocupações de alinhamento 
ou partilha com as demais, a iniciativa da GLNF tem con-
duzido a um movimento de expansão da Regra dos 12 Pon-
tos, de aceitação desta codificação de Landmarks por 
outras Obediências. 

A Grande Loja Legal de Portugal/GLRP adotou tam-
b é m  a  R e g r a  e m  1 2  P o n t o s 
(https://www.gllp.pt/index.php/as-doze-regras-da-
maconaria-regular). A Grande Loja de Espanha assim o fez 
também (http://gle.org/la-regla-en-12-puntos/). Mas o 
movimento não é só europeu. Várias Grandes Lojas africa-
nas de países de expressão francesa também adotaram a 
Regra em 12 pontos, designadamente a Grande Loja Naci-
onal Togolesa (http://glnt.tg/ e aí ir a Les principes fonda-
mentaux/ La règle en 12 points). Também a Grande Loja de 
Moçambique adotou a Regra em 12 pontos (a GL de 
Moçambique não tem ainda sítio na Internet; têm de acre-
ditar na minha palavra…).

A Regra em 12 pontos, verdadeiros Landmarks da 
Maçonaria Regular, vai sendo progressivamente adotada 
por Obediências Regulares da Europa e de África. É tempo 
de a divulgar junto dos Irmãos da América Latina – talvez 
no âmbito da Confederação Maçónica Interamericana.

O Ir.’. Rui Bandeira ´e membro da
 RL Mestre Affonso Domingues

Portugal

OS LANDMARKS DA MAÇONARIA REGULAR: A REGRA EM 12 PONTOS
GERAL

Ir\ Rui Bandeira
R\L\Mestre Affonso Domingues

Portugal 

http://malheteshopping.com/


10 Novembro de 2016

José Francisco de San Martin e Matorras; Yapeyú, hoje 
San Martin, Corrientes, Argentina, 1778 - Boulogne-
sur-Mer, França, 1850 .Maçom, herói da independên-

cia americana, libertador do Chile e Peru.
A singularidade do perfil heróico de Jose de San Martin 

é dado, em vez de suas façanhas externos, para a grandeza 
interior de seu caráter. Poucos homens públicos podem 
apresentar um histórico tão limpo na história da América , 
tendo alcançado a maior glória militar nas batalhas mais 
decisivas, então ele renunciou com consistência teimosa 
para assumir o poder político, o conteúdo para ganhar para 
os povos latino-americanos a liberdade cobiçada por eles.

Suas campanhas militares mudou o sinal da história 
americana durante o processo de descolonização ocorreu 
no início do século XIX. A abordagens lucidez estratégicas 
militares que levariam à independência do Chile e do Peru, 
o coração do poder espanhol cuja queda levaria a todo o 
continente deve ser. Se, depois deixada mãos menos 
nobres guerras civis extenuantes e partidárias que acaba-
ram desperdiçando mais belos sonhos de patriotas, foi por 
essa mesma pureza e rectidão de princípios.Doente, atrasa-
da e cega, San Martin morrer decentemente em sua cama 
em um canto remoto da França, carregado com honras e 
exonerados de qualquer responsabilidade pelo destino 
tortuoso dessas amadas terras cuja independência foi obti-
da com o valor de seu sabre.

Biografia
Filho de Juan de San Martin, vice-governador de Corri-

entes, e Gregoria Matorras, pouco Joseph Francis cresceu 
em uma família espanhola em breve retornar para casa 
preferem ficar nos estados coloniais turbulentos. Em 1784 
ele se mudou com sua família para a Espanha; em 1787 
entrou no Seminário dos Nobres, em Madrid, onde apren-
deu a retórica, matemática, geografia, ciência, francês, 
latim, desenho e música.

Dois anos mais tarde, ele procurou e obteve a entrada 
como cadete no Regimento de Murcia. Esta foi a origem de 
uma brilhante carreira militar tonta que teria o seu batismo 
de fogo no local de Oran (1791), na campanha de Melilla; 
treze anos na época era o futuro libertador.

Mais tarde intervieram nas guerras de Roussillon 
(1793) e Orange (1801), subidas sucessivas merecedores 
para o seu desempenho; em 1803 já era capitão de infanta-
ria do regimento de voluntários Campo Mayor. Quando a 
invasão napoleónica da península levou à Guerra da Inde-
pendência espanhola (1808-1814), sua coragem contra os 
invasores franceses na Batalha de Bailen (1808) valeria a 
pena a ser nomeado tenente-coronel de cavalaria.

A emancipação da América
Após este brilhante carreira no exército espanhol, e 

logo após a eclosão da revolução emancipadora na Améri-
ca, San Martin, que tinha estado em contacto com as lojas 
maçônicas que simpatizavam com o movimento de inde-
pendência, ele reorientou sua vida à causa da emancipação. 
A sensação de sua identidade americana e sua ideologia 
liberal desenvolveu no clima espiritual que surgiu após a 

Revolução Francesa e da leitura dos enciclopedistas e Ilu-
minismo francês e espanhol, ele estava determinado a con-
tribuir para a liberdade de sua pátria.

Assim começou uma nova fase de sua vida que iria 
fazê-lo, juntamente com Simon Bolívar, uma das figuras 
mais proeminentes da guerra americana da emancipação. 
Ele pediu a diminuição do exército espanhol e marchou 
primeiro a Londres (1811), onde permaneceu por quase 
quatro meses. Lá, ele assistiu sessões da Grande Reunião 
Americana, fundada por Francisco de Miranda , que era a 
mãe de vários outros espalhados por toda a América para a 
mesma organização propósito: independência e organiza-
ção do povo americano.a Inglaterra, ele partiu para Buenos 
Aires (1812), onde ele esperava que sua experiência militar 
de muitas batalhas permitir-lhe prestar grandes serviços ao 
ideal que animava seu país. Por causa de seus vinte anos de 
serviço no exército real, ele não foi recebida com entusias-
mo pelos líderes; mas, antes que a fraqueza militar do movi-
mento patriota, o Conselho do BCE confirmou seu posto 
de tenente-coronel de cavalaria e confiada a criação do 
Regimento de Granadeiros, o chefe do que seria vitorioso 

na batalha de San 
Lorenzo (3 fev 1813).

No mesmo ano de 
sua chegada, ele tinha 
conhecido em um talk 
show político que 
seria sua esposa e 
companheira, Dona 
Maria Remedios de 
Esca l ada ,  que  se 
casou uma vez, em 19 
de setembro, na Cate-
dral de Buenos Aires. 
Em 1813, ele renunci-
ou ao cargo de chefe 
do exército de Buenos 
Aires, e em 1814 con-
cordou em substituir 
Manuel Belgrano na 
frente do Exército do 
Alto Peru, golpeado 
por suas derrotas. O 
revés que Belgrano 
tinha sofrido em Vil-
capugio e Ayohuma 
e m  a s  m ã o s  d o s 
monarquistas pratica-
mente fechou as pos-

sibilidades de mover-se sobre o Peru, ao fazer vulnerável 
da fronteira, cuja custódia encomendado Martin Miguel de 
Guemes , líder do Salta.

As façanhas dos Andes
Desconfortável para as suspeitas bonaerenses, e de 

acordo com o seu companheiro Lautaro lodge, Jose de San 
Martin pensou que todos os esforços devem ser direciona-
dos para a libertação do Peru, principal reduto monarquista 
na América.Bloqueou a rota do Alto Peru (atual Bolívia), 
ele começou a amadurecer seu plano de conquista do Peru, 
do Chile; este objetivo ganhou o governo de Cuyo, o que 
lhe permitiu estabelecer em Mendoza (1814) e preparar a 
sua ofensiva de lá.

Enquanto isso, no Chile, Bernardo O'Higgins e José 
Miguel Carrera uniram forças para apoiar a estratégica 
cidade de Rancagua; com sua derrota em as mãos de inde-
pendência do Chile tentativa realista encerrou o período 
chamado de Patria Vieja (1810-1814). A queda da chegada 
Patria Vieja em Mendoza e refugiados chilenos complica-
do os planos de San Martin, Peru ataque esperado de um 
Chile independente e aliado; Prioridade era, portanto, livre 
Chile.

San Martin decidiu confiar em O'Higgins, que preparou 
o plano de invasão que seria aprovado pelos governos da 
Gervasio Antonio de Posadas e Juan Martin de Pueyrre-
dón. Em Mendoza, por três anos (1814-1817) e com pou-
cos recursos, San Martin pacientemente organizou o exér-
cito com a ajuda do povo dos Andes; a empresa também se 
juntou com zelo sua esposa, Dona Remédios, que deu suas 
jóias para aliviar algumas das dificuldades dos patriotas. 
Em 1816, esta mulher de auto-sacrifício deu o general a sua 
única filha, Merceditas, seria o bálsamo de San Martin na 
sua velhice solitária.

Finalmente, em 1817, ele começou a grande campanha 
que iria dar um novo toque para a guerra, no momento mais 
difícil para a causa americana, quando a revolta foi derrota-
da em todos os lugares, exceto para Argentina. Seu objeti-
vo era invadir Chile, atravessando os Andes, e sua realiza-
ção, em apenas 24 dias constituem a maior façanha militar 
norte-americana de todos os tempos. Ultrapassaram os 
picos andinos, em 12 de fevereiro, 1817 derrotou o exérci-
to monarquista sob o general Marco del Pont na encosta de 
Chacabuco, e 14 entraram Santiago de Chile. O conjunto 
constituído proclamou a independência do país e nomeou-
o diretor supremo, uma posição que ele se recusou a favor 
de O'Higgins.

BIOGRAFIA

JOSÉ FRANCISCO DE SAN MARTIN E MATORRAS

Jose de San Martin (detalhe de um retrato de François Joseph Navez, c. 1824)

San Martin e O'Higgins na travessia dos Andes continua...
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O lançamento do Peru
Mas esta grande façanha de San Martin perseguido, 

como já indicado, uma meta muito mais ambiciosa, e res-
pondeu ao libertador estratégia continental. A partir desta 
perspectiva mais ampla, a conquista do Chile foi apenas 
um passo necessário: San Martin percebeu que, para sacu-
dir o jugo do continente espanhol era necessário para obter 
o domínio naval do Pacífico e ocupação do Vice-Reino do 
Peru, Realista verdadeiro centro de poder. O mesmo vice-
rei do Peru Pezuela considerada lucidamente a situação 
criada após a travessia dos Andes e da batalha de Chacabu-
co, notando que esta campanha "inteiramente virada do 
status quo, deu aos dissidentes posições confortáveis para 
dominar o Pacífico e mudou o teatro guerra para dominar o 
poder espanhol em seus fundamentos ".A partir deste 
momento, os esforços de St. Martin focado na organização 
da grande praça que era para transportar as tropas liberta-
doras para o Peru. Ele viajou para Buenos Aires com o pedi-
do necessário para a campanha; no entanto, o que ele con-
seguiu foi a oferta de intervir diretamente nos conflitos 
internos do país, que ele rejeitou.

Em seu retorno ao Chile, as forças patrióticas foram 
derrotados em Cancharayada pelo exército monarquista de 
Osorio. San Martin reorganizou as tropas desmoralizadas e 
derrotou Osorio em Maipu (5 de abril de 1818); no final 
desta batalha, com a qual a liberdade chilena foi assegura-
do, houve o famoso abraço entre San Martin e O'Higgins. 
Mesmo depois destruiu os últimos focos de resistência 
espanhola, San Martin teve que superar grandes obstácu-
los: falta de dinheiro, diferenças políticas e rivalidade e 
inveja de seus inimigos; mas muitos meses dedicada à orga-
nização da campanha do Peru acabaria por dar frutos.

Preparações concluída, a esquadra partiu de Valparaiso 
(Chile) em 20 de agosto de 1820, levando um exército de 
4.500 homens, e pousou na praia de Paracas (perto de Pis-
co, Peru) no dia 8 de setembro. San Martin tentou uma 
negociação com o vice-rei Pezuela, e depois seu sucessor, 
José de la Serna, com quem se reuniu em 02 de junho de 
1821: o libertador exibiu há a oferta de uma solução pacífi-
ca, incluindo a independência do Peru eo estabelecimento 
de um regime monárquico com um rei espanhol, oferecen-
do a regência interina La Serna. As negociações fracassa-
ram, San Martin ocupada Lima e proclamaram solenemen-
te a independência (28 de Julho), embora o exército monar-
quista ainda controlava grande parte do território colonial.

Nomeado Protector do Peru, enquanto seus enviados 
estavam administrando no Parlamento Europeu o estabele-
cimento de uma monarquia, a incerteza de sua situação 
militar em contraste com a consolidação de Simon Bolívar 
na Gran Colombia e da libertação total de Quito depois da 
Batalha de Pichincha. Assediado pelos espanhóis que se 
tornaram fortes nas montanhas com seu exército usado por 
campanha prolongada e seu poder minado por dissensões 
entre os patriotas, San Martin tinha de sustentar uma luta 
constante.

A ocupação de Guayaquil, reivindicada pela cidade 
Peru, foi a causa imediata de sua famosa entrevista com 

Simon Bolivar (Julho de 1822), que era para ser o futuro do 
continente e cujo conteúdo exato ainda é o assunto de mui-
tas discussões, mas certamente deve desencorajar San 
Martin; nada , mas retorno a Lima, e a crescente oposição 
peruana a sua política, convocou o Congresso e apresentou 
a sua demissão do cargo de Protector (20 Setembro 1822), 
dois anos antes da vitória de Ayacucho colocar um fim 
definitivo à dominação espanhola no Peru e em todo o con-
tinente.

O retiro
San Martin tinha decidido se aposentar; considerado 

cumprido o seu dever de pessoas livres e não iria participar 
nas lutas de poder intestina. Em outubro de 1822 chegou ao 
Chile; no verão de 1823, ele cruzou a Cordilheira dos 
Andes e foi para Mendoza com a ideia de se estabelecer ali, 
longe da vida pública. Mas muitas críticas adversas atribuí-
das comandar aspirações ea morte de sua mulher determi-
nada a partir de fevereiro 1824 para a Europa, acompanha-
do por sua filha Merceditas, que na época tinha sete anos.

Ele viveu um tempo na Grã-Bretanha e de lá mudou-se 
para Bruxelas (Bélgica), onde viveu modestamente; seus 
rendimentos a diminuir apenas o suficiente para pagar por 
Mercedes universitários. Em 1827 sua saúde, amargurado 
por reumatismo, ea sua situação económica deteriorou-se: 
a renda mal chegou-lhe de apoio. Durante esses anos na 
Europa também ele arrastou uma saudade incurável.

Sua última tentativa de voltar dois anos ocorreu em 
1829. Ele tinha oferecido previamente seus serviços às 
autoridades argentinas para a guerra contra o Império do 
Brasil; desta vez, ele partiu para Buenos Aires com a inten-
ção de mediar o conflito devastador entre federalistas e 

centralistas. No entanto, na chegada ele encontrou sua terra 
natal em um tal grau de decomposição por lutas fratricidas 
retirou sua oferta e, apesar dos pedidos de alguns amigos, 
não pôr o pé na costa Argentina ansiava.

Ele voltou para a Bélgica e em 1831 foi para Paris, onde 
viveu ao longo do Sena, na fazenda de Grand-Bourg. Gra-
ças à aplicação de seu amigo pródigo Don Alejandro Agua-
do, companheiro de lutas em Espanha, poderia passar a 
última parte de sua vida sem restrições embaraçosas. Em 
1848 ele se estabeleceu em sua residência definitiva de 
Boulogne-sur-Mer (França), onde morreu em 1850.

O abraço de Maipu (um detalhe de uma pintura de Pedro Subercaseaux)

San Martin desembarcou em Paracas (1820) Jose de San Martin em uma imagem de 1848

Malhete
Shopping

http://malheteshopping.com/d-279228-ANEIS-MISTICOS


12 Novembro de 2016

Nós acordamos com ele, nos comunicamos por 
meio dele e trabalhamos com ele. Às vezes, acor-
damos no meio da noite para consultá-lo. E se o 

perdemos ficamos sem saber o que fazer.
O mundo de hoje é inimaginável sem o telefone celu-

lar. Tanto é que muitos ficam obcecados pelo aparelho.
Mas, nos últimos anos, com o aumento dos casos de 

câncer - uma das principais causas de morte em todo o 
mundo - vêm crescendo as preocupaçõs sobre as possíveis 
ligações entre os celulares e o risco de desenvolver tumo-
res malignos.

"Nas últimas décadas foi realizado um grande número 
de pesquisas para analisar se as ondas de rádio frequência 
(RF) colocam em risco a nossa saúde", disse à BBC Emi-
lie van Deventer, diretora do Programa de Radiação do 
Departamento de Saúde Pública, Meio Ambiente e Deter-
minantes da Saúde da Organização Mundial da Saúde 
(OMS).

"À medida que mais ondas de RF têm aparecido em 
nossas vidas, a questão a ser resolvida é se existem efeitos 
adversos por parte de celulares, torres de telefonia ou cone-
xões wi-fi a níveis de exposição ambiental."

Van Deventer diz que as pesquisas também tentam 
analisar problemas de fertilidade e hipersensibilidade.

Mas até agora, a resposta tem sido ambígua.
'Riscos Potenciais'
As ondas de RF dos celulares são "uma forma de ener-

gia eletromagnética que está entre ondas de rádio FM e as 
microondas. E é uma forma de radiação não-ionizante", 
explica em seu site a Sociedade Americana Contra o Cân-
cer (ACS, na sigla em inglês).

De acordo com a organização, essas ondas "não são 
fortes o suficiente para causar câncer", porque, ao contrá-
rio dos tipos mais potentes de radiação (ionizantes), não 
podem quebrar ligações químicas no DNA.

Isso só aconteceria, eles explicam, em níveis "muito 
altos", tais como em fornos de microondas.

No entanto, a questão está sendo revista. Emilie van 
Deventer - autora de cerca de 50 publicações científicas 
sobre radiações não-ionizantes - diz que a OMS está 
investigando o tema novamente.

Embora faltem provas, é certo que há "potenciais ris-
cos a longo prazo", especialmente relacionados a tumores 
na cabeça e pescoço, diz a especialista.

A ACS também aborda esta questão: "Quanto mais 
próximo estiver a antena (do celular) da cabeça, espera-se 
que maior seja a exposição da pessoa à energia de RF", 
adverte.

Taxa de absorção específica e outros sinais
Quando os tecidos do nosso organismo podem absor-

ver essa energia, os especialistas chamam isso de "taxa de 
absorção específica" (ou SAR, na sigla em inglês).

Cada celular tem seu nível SAR que, em geral, pode 
ser encontrado no site do fabricante. Nos Estados Unidos, 
o nível máximo permitido é de 1,6 watts por quilograma 
(W/kg).

No entanto, a Comissão Federal de Comunicações 
(FCC) dos EUA, adverte que "comparar valores de SAR 
entre telefones pode causar confusão", porque essa infor-
mação é baseada no funcionamento do aparelho em sua 
potência mais elevada, e não o nível de exposição em uso 

normal.
Mas também há pesquisas que associam o uso do tele-

fone celular com câncer de pele e câncer de testículo.
Para fazer essas análises, os pesquisadores usam dois 

tipos de estudos: de laboratório (com animais) e em pesso-
as (comparando as taxas de câncer).

O problema, explica Van Deventer, é que "muitos cân-
ceres não são detectáveis até muitos anos após as intera-
ções que causaram o tumor, e como o uso de celular não 
foi popularizado até os anos 1990, estudos epidemiológi-
cos só podem avaliar os cânceres que se fizeram evidentes 
em períodos de tempo mais curtos".

Até agora, o maior estudo já realizado é o Interphone, 
uma investigação em grande escala que foi coordenado 
pela OMS por meio de sua Agência Internacional para 
Pesquisa sobre o Câncer (IARC, na sigla em inglês), na 
qual os dados de 13 países, incluindo Reino Unido, Aus-
trália, Japão e Canadá foram analisados.

O estudo analisou o uso de celular em mais de 5.000 
pessoas com tumores cerebrais e em um grupo similar de 
pessoas sem tumores.

"Nenhuma ligação foi encontrada entre o desenvolvi-
mento de gliomas e meningiomas (tumores cerebrais) e o 
uso de telefones celulares por mais de 10 anos", diz Van 
Deventer.

"Mas há indicações de um possível risco de gliomas 
entre os 10% das pessoas que disseram ter usado seus 
telefones com mais frequência, embora os pesquisadores 
concluíssem que erros retiraram força destes resultados", 
acrescentou o especialista.

No final, IARC classificou as radiofrequências eletro-
magnéticas como "possíveis cancerígenos para os seres 
humanos", uma categoria "utilizada quando a relação 
causal é considerada confiável, mas as oportunidades, 
distorções ou confusões não podem ser razoavelmente 
geridos", diz Van Deventer.

Essas limitações têm a ver com a nossa dificuldade em 

lembrar quantas vezes usamos o telefone durante uma 
década e também com a mudança de uso do celular ao 
longo do tempo, e as complicações no estudo de cânceres 
cerebrais.

Mas a questão permanece sobre a mesa (e no laborató-
rio) de cientistas de todo o mundo.

A OMS espera publicar, até ao final de 2017, uma "ava-
liação de risco formal" sobre esta questão, conta Van 
Deventer.

Também é preocupante a vulnerabilidade especial das 
crianças, porque seus sistemas nervosos ainda estão em 
formação.

Já se realizou um estudo em grande escala sobre o 
assunto e há outro em curso na Austrália, cujos resultados 
serão publicados em breve.

Medidas de prevenção
Enquanto isso, alguns dizem que é melhor prevenir do 

que remediar.
Nesse sentido, Van Deventer recomenda o seguinte:
- Usar fones de ouvido ou deixar o celular no viva-voz, 

para mantê-lo longe de sua cabeça
- Limitar o número e a duração das chamadas
- Usar o telefone em áreas de boa recepção, pois isso 

faz com que o celular transmita com uma potência de 
saída reduzida

A Sociedade Americana do Câncer recomenda enviar 
mais mensagens do que ligar e limitar o uso do celular. 
Outra opção é escolher um telefone com um valor de SAR 
reduzido (menos níveis de ondas de RF).

Mas nem todas as prevenções são bem-vindas pela 
ciência.

"O uso de protetores de celular para absorver a energia 
de radiofrequência não se justifica e a eficácia de muitos 
dispositivos comercializados para reduzir a exposição 
não foi comprovada", diz Van Deventer.

QUÃO PERIGOSA É A RADIAÇÃO DE CELULARES E COMO VOCÊ PODE SE PROTEGER
SAÚDE

Fonte: BBC Brasil

https://sergiocastro.jeunesseglobal.com/pt-BR/instantly-ageless
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Para muita gente, especialmente quem passa o dia 
fora de casa, no trabalho ou estudando, o jantar 
se transformou na principal refeição do dia.

Especialistas dizem, no entanto, que comer à noite - 
especialmente quando a refeição é farta e realizada perto 
da hora de dormir - pode alterar o organismo e os processos 
digestivos.

Um estudo realizado com 700 adultos e apresentado em 
congresso recente da Sociedade Europeia de Cardiologia 
analisou a relação entre as horas nas quais se consome ali-
mentos e os efeitos no organismo.

A pesquisa constatou que ingerir alimentos tarde da 
noite gera um impacto significativo na pressão arterial.

Durante a noite, o processo fisiológico normal é a queda 
da pressão arterial.

Porém, o estudo descobriu que 24,2% dos participantes 
que comeram até duas horas antes de dormir não registra-
ram uma queda adequada da pressão sanguínea.

Entre os que haviam jantado mais cedo, a porcentagem 
foi de 14,2%.

"Estado de alerta"
Segundo especialistas, consumir alimentos antes de 

dormir faz com que o organismo permaneça em "estado de 
alerta", no qual estimula a produção de hormônios do 
estresse, como a adrenalina, e pode alterar o ritmo circardi-
ano, o ritmo diário do organismo.

Ebru Ozpelit, professora de Cardiologia da Universida-
de de Dokuz (Turquia), que apresentou o estudo, disse que 
os resultados sugerem que o que se come é tão importante 
quanto o tipo de alimentos que se ingere.

Ozpelit disse que a vida moderna está criando "hábitos 
de alimentação erráticos", como o de pular o café da manhã 
e comer cada vez mais tarde. Tais práticas, afirma, estão se 
tornando cada vez mais frequentes e podem causar danos 
ao longo do tempo.

"Devemos definir a frequência ideal e a hora dos ali-
mentos", afirma Ozpelit.

"O café da manhã é importante, devemos tomar um café 
da manhã forte e não pular o almoço. Devemos fazer um 
jantar mais leve e ele não deve ser depois das sete da noite", 
afirmou.

Obesidade
Os especialistas afirmam que o corpo humano não está 

preparado para enfrentar muitos dos aspectos da vida 
moderna.

Com a chegada da luz artificial e a industrialização, os 
humanos modernos começaram a experimentar horas pro-
longadas de iluminação. Isso levou a um consumo estendi-

do de alimentos e ao consumo de alimentos cada vez mais 
tarde no dia.

Sandra Hirsch, especialista em nutrição humana pelo 
Instituto de Nutrição e Tecnologia de Alimentos da Univer-
sidade do Chile, afirma que as refeições noturnas podem 
ter efeitos adversos no organismo.

"Quando alguém come, uma série de processos meta-
bólicos se desenvolve", disse a especialista à BBC Mundo.

"São liberados hormônios no processo de absorção de 
alimentos. Portanto, se eu comer e ir dormir, esses meca-
nismos hormonais podem ter impactos negativos no orga-
nismo."

Segundo ela, alguns desses impactos podem ser ganho 
de peso ou mesmo obesidade.

"Comer tarde pode inibir a degradação da gordura no 
organismo, que é um processo natural durante a noite", 
afirma Hirsch.

"E isso pode fazer com que uma pessoa que está tentan-
do emagrecer tenha mais trabalho."

Refluxo
Outro problema de comer perto da hora de dormir é o 

refluxo, segundo a especialista.
Esse transtorno faz com que o conteúdo estomacal 

retroceda do estômago até o esôfago, o que pode irritar o 

esôfago e causar acidez gástrica, náusea, indigestão e, em 
alguns casos, provocar câncer de esôfago.

"Se uma pessoa come e vai dormir não consegue esva-
ziar o estômago, por isso o estômago fica cheio, e se a vál-
vula gastroesofágica está alterada a comida vai subir."

Segundo estudos mais antigos, pessoas que comem 
antes de dormir têm maior risco de desenvolver sintomas 
de refluxo.

Em um artigo publicado no jornal americano The New 
York Times em 2015, Jamie Koufman, médico especializa-
do em transtornos de refluxo, escreveu que esses transtor-
nos se transformaram "em uma epidemia que afeta até 40% 
dos americanos".

Ele afirmou que também podem ser causas dessa "ten-
dência inquietante" uma dieta ruim, com maior consumo 
de açúcar, gordura e alimentos processados.

"Há outra variável importante que vem sendo ignorada: 
a hora que jantamos."

O médico afirmou que o ideal é não comer após às 20h 
ou fazer a refeição noturna três horas antes de dormir.

"Concluindo, não é bom comer muito tarde nem comer 
e ir dormir", afirma a especialista em nutrição Sandra 
Hirsch.

COMER ANTES DE DORMIR FAZ MAL À SAÚDE?

Um grupo de bebês nascidos com zika con-
gênita no Nordeste do Brasil tinha cabeças de 
tamanho normal ao nascer, mas desenvolveu 
microcefalia somente de cinco meses a um ano 
após o nascimento, de acordo com um novo 
estudo liderado pelos Centros de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em 
inglês) dos Estados Unidos. Saiba mais: Zika: 
efeitos da doença na gestação podem ir além 
da microcefalia em bebês 

A pesquisa foi realizada em colaboração 
com cientistas brasileiros, que acompanharam 
13 bebês nascidos no Ceará e em Pernambuco, 
entre outubro de 2015 e agosto de 2016. Todos 
tinham cabeça de tamanho normal ao nascer, 
embora apresentassem anomalias no cérebro 
já nos primeiros dias de vida.

Os 13 bebês foram submetidos a exames de 
imagem do cérebro, olhos, ouvidos e de carac-
terísticas ortopédicas. Todos apresentavam 
retardamento no crescimento da cabeça, mas 
em 11 deles esse declínio do tamanho do crâ-
nio aumentou até o ponto em que foi atingida a 

definição de microce-
falia.  Saiba mais: 
Médica que associou 
zika à microcefalia 
quer nova classifica-
ção para a doença 

"Essa é uma clara 
evidência de que as 
crianças podem ser 
severamente afetadas 
mesmo quando não 
apresentam microce-
f a l i a  a o  n a s c e r " , 
declarou o diretor do 
CDC, Tom Frieden. 
Segundo Paolo Zanot-
to, coordenador da 
Rede Zika e professor 
da USP, o novo estudo 
reforça pesquisas anteriores que já haviam 
identificado microcefalia após o nascimento. 
"A zika é uma síndrome que ainda não foi cien-
tificamente descrita, mas tudo indica que ela é 

mais complexa do que pensávamos inicial-
mente", disse Zanotto.

BEBÊS INFECTADOS COM ZIKA NA GESTAÇÃO DESENVOLVEM
 MICROCEFALIA MESES APÓS O NASCIMENTO



U
ma das figuras mais notáveis do Brasil nos 
últimos tempos, sem dúvida alguma é a do 
jovem juiz federal Sérgio Moro. Especialista 

no conhecimento e em combater os crimes chamados 
de colarinho branco, de alta complexidade, praticados 
por executivos, políticos e empresários, ficou sob sua 
responsabilidade o julgamento da Operação Lava 
Jato, que repercutiu no País e no mundo e ainda conti-
nua repercutir tanto que chega até mesmo a estreme-
cer a República, ou melhor, os dois poderes, o Legis-
lativo e principalmente o Executivo e o partido majo-
ritário que lhe dá sustentação, tamanho o envolvimen-
to de pessoas consideradas importantes na vida nacio-
nal

Não é fácil ser juiz. Depois de aprovado em con-
curso público disputadíssimo, ele é designado para 
uma comarca do interior e, com o correr do tempo, vai 
subindo de posição, ora por antiguidade ou por mérito 
e, geralmente em final de carreira, se interessar e se 
quiser, pode chegar a disputar o cargo de desembarga-
dor

Se quiser, porque às vezes o juiz acomoda-se na 
comarca em que exerce suas funções e não almeja 
mais abandoná-la, o que não significa demérito 
algum, mas foi uma opção de vida, mesmo porque, se 
for promovido, após se inscrever numa prévia lista de 
promoção, terá de enfrentar a capital com todos os 
problemas de uma cidade grande, o que poderá ser 
objeto de transtornos, pois sua família já se integrou 
perfeitamente na comarca em que se radicou.

Os juízes — assim como os membros do Ministé-
rio Público, os promotores — possuem as garantias 
constitucionais de irredutibilidade de subsídios (que 
não podem ser reduzidos), de vitaliciedade (só sai da 
carreira se quiser, como regra geral) e, por fim, a 
garantia da inamovibilidade (só sai da comarca de 
quiser, também como regra geral).

Assim como muitas carreiras públicas de extrema 
responsabilidade, independentemente de seus funcio-
nários exercerem ou não altos cargos, a verdade é que, 
como dizem os norte-americanos, “the right man in 
the rigth place”, o homem certo no lugar certo, é pre-

ciso que para um bom desempenho funcional, o servi-
dor público deva ter vocação para a profissão que esco-
lheu, gostar dela, estar perfeitamente integrado em 
suas funções e não apenas exercê-la como meio de 
vida.

E a de juiz, como certa vez explanou um psicólogo 
famoso argentino, Mira y Lopes num artigo, “A voca-
ção de juiz”, é preciso que além de possuir algumas 
características fundamentais para exercer essa profis-
são, como, evidentemente o profundo senso de justiça 
que ele deve ter, o de dar a cada um o que é seu, o 
conhecimento jurídico, o seu caráter, a sua personali-
dade, a sua responsabilidade em não ficar alheio à 
comunidade em que vive, existe uma virtude que se 
não é rara no Poder Judiciário, nalguns juízes, como o 
magistrado Sérgio Moro, atinge os píncaros e que é a 
coragem.

Pois é admirável e respeitável a coragem desse juiz 
no enfrentamento de gente poderosa e perigosa, muito 
mais do que qualquer marginal da periferia. O risco de 
vida — e certamente o de sua família — que corre é 
extremo, pois colocar na cadeia empresários riquíssi-
mos, políticos importantes, pessoas acostumadas a 
mandar para obter vantagens indevidas por quaisquer 
meios, não é fácil e não é qualquer um que se dispõe a 
colocar sua vida e a de sua família à disposição da Jus-
tiça e à do Estado.

De vez em quando os jornais noticiam o assassina-
to de juízes, como o de Araçatuba e o de uma juíza em 
Duque de Caxias, mas, ao que consta, os crimes foram 
cometidos por vingança de traficantes.

Por isso é de se louvar a imensa coragem desse juiz 
que está sendo um exemplo ao povo brasileiro ao tran-
cafiar os bandidos de colarinho branco, pessoas que se 
apropriaram do dinheiro público, dos milhões de reais 
que deveriam ser destinados à saúde, como para coibir 
a dengue ou, entre outros objetivos, para proporcionar 
segurança da população, dinheiro esse subtraído de 
todos nós, do povo brasileiro. Se eles tivessem come-
tido esses crimes na China, seriam condenados à 
morte e no Japão, os políticos e empresários corrup-
tos, desonrados e desmoralizados, teriam a hombrida-
de de cometer suicídios.

Mas cadeia para eles, no entanto, está de bom tama-
nho. Portanto, vida longa ao ilustre magistrado Dr. 
Sérgio Moro, pela coragem que sempre tem demons-
trado, com toda aquela simplicidade que também 
demonstra.

Luís Carlos Bedran 
Sociólogo M.'.I.'. 33.'. da A.'.R.'.L.'.S.'. Caridade 

Universal III 
Or.'. de Araraquara – SP.
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O ex-presidente cubano Fidel Castro, um dos 
mais importantes líderes mundiais, morreu na 
noite de sexta-feira 25de novembro aos 90 anos. 

Seu irmão mais novo e atual presidente, Raúl Castro, 
anunciou a morte em um anúncio oficial na TV estatal.

"O comandante-em-chefe da revolução cubana mor-
reu às 22h29 da noite 25/11 (01h29 de sábado em Brasí-
lia)", disse o presidente, que terminou o anúncio gritando 
o slogan: "Até a vitória, sempre".

O governo cubano decretou sete dias de luto nacional.
Nas quase cinco décadas em que esteve à frente do 

governo de Cuba, Fidel Castro viu dez presidentes ameri-
canos se revezarem na Casa Branca. Inimigo declarado de 
todos eles, o líder comunista fez de sua ilha uma base de 
resistência ao poder dos Estados Unidos, que nunca con-
seguiram dobrar o regime incômodo a apenas 144 quilô-
metros de seu território.

Nascido em uma família de latifundiários, em 1926, o 
jovem advogado se tornou líder revolucionário, dirigente 
comunista e terminou seus dias em uma casa confortável 
em Havana, opinando sobre os mais diferentes temas, na 
coluna que mantinha no jornal Granma.

Durante este período, sofreu várias tentativas de assas-
sinato, foi acusado de violar direitos humanos, viu sua 
principal aliada, a União Soviética, entrar em colapso. 
Reconheceu, ao fim, erros na condução da economia cuba-
na, que só sobreviveu nos últimos tempos graças ao apoio 
de outro amigo, o venezuelano Hugo Chávez, morto em 
março de 2013.

Para os Estados Unidos, Fidel sempre foi uma lem-
brança constante e incômoda das idéias comunistas que, 
apesar de praticamente abandonadas no resto do mundo, 
permaneceram vivas na ilha vizinha. Para setores da 

esquerda mundial, tornou-se um símbolo de resistência.

Revolução
Fidel Castro liderou uma invasão ao quartel de Monca-

da, em Santiago de Cuba, no dia 26 de julho de 1953. Ape-
sar de fracassada, a iniciativa marcou o começo da revolu-
ção que acabaria levando-o ao poder.

Depois de breve período preso, Fidel foi anistiado e se 
exilou no México, onde organizou uma expedição que 
voltou a Cuba.

Ao lado do argentino Ernesto "Che" Guevara, que 
conheceu durante o exílio, o jovem cubano montou uma 
campanha de guerrilha a partir de sua base, na Serra Maes-
tra.

Em 1959, Fulgêncio Batista deixou o país e Fidel esta-
beleceu um novo governo que prometia devolver a propri-
edade da terra aos agricultores e defender o direito dos 
pobres.

Fidel comunista
Desde o começo, Fidel insistiu que sua ideologia era, 

acima de tudo, cubana. "Não há comunismo nem marxis-
mo em nossas ideias, só democracia representativa e justi-
ça social", dizia.

Criticado pelos Estados Unidos pela nacionalização de 
empresas de americanos, foi alvo do embargo comercial 
que vigora até hoje.

Fidel disse que assim foi empurrado para os braços da 
União Soviética, liderada por Nikita Kruchev. Com o 
novo aliado, Cuba virou mais um campo de batalha da 
Guerra Fria.

Os Estados Unidos tentaram derrubar o governo de 
Fidel em abril de 1961, apoiando um grupo de exilados 
cubanos em uma desastrosa invasão à praia de Girón, na 
baía dos Porcos.

A CIA, central de inteligência americana, foi acusada 
pelo líder cubano de tentar assassiná-lo várias vezes, 
inclusive com um charuto explosivo.

Em 1962, aviões de reconhecimento dos Estados Uni-
dos detectaram um carregamento de mísseis soviéticos 
rumo a Cuba, criando um impasse entre o presidente ame-
ricano, John F. Kennedy, e Kruchev.

Depois de 13 dias de impasse, os soviéticos desistiram 
de instalar mísseis com potencial nuclear em Cuba, em 
troca de uma promessa secreta americana de retirar suas 
armas da Turquia.

Colapso soviético
Cuba "exportou" a sua revolução para outras partes do 

mundo na forma do apoio às guerrilhas marxistas em 
Angola e Moçambique. Sob embargo econômico dos 
Estados Unidos, recebeu, em todo o tempo, ajuda soviéti-
ca.

O colapso da União Soviética, em 1991, foi um duro 
golpe na economia cubana, apoiada na cooperação com o 
antigo regime comunista.

A crise na qual o país mergulhou fez milhares de cuba-
nos se lançarem ao mar em embarcações precárias nos 
anos 1990, na esperança de chegar a Miami.

O caso do menino Elián González ganhou as manche-
tes do mundo inteiro. Ele perdeu a mãe em uma viagem 
perigosa e, depois de uma longa batalha legal entre paren-
tes em Miami e o pai, que morava em Cuba, foi levado de 
volta para a ilha.

Entre os bons resultados domésticos de Fidel Castro 
estão o serviço de saúde cubano, considerado um dos 
melhores da região, e o baixo índice de mortalidade infan-
til, comparável ao dos países mais desenvolvidos.

O governo de Fidel, no entanto, foi acusado por orga-
nismos internacionais de perseguição política contra os 
opositores do regime e de violações dos direitos humanos.

Aposentadoria
Nos últimos anos, Fidel deu sinais de que teria modera-

do suas posições. Em 1998, recebeu no país o papa João 
Paulo 2º.

Após anos de grave crise social, o regime voltou a 
ganhar fôlego na virada do milênio, com os generosos 
acordos de cooperação fechados com a Venezuela do pre-
sidente Hugo Chávez, grande admirador de Fidel.

Em 31 de julho de 2006, Fidel surpreendeu o mundo ao 
deixar temporariamente o poder por motivos de saúde.

Por meses, sua saúde foi segredo de Estado, com rumo-
res sobre sua morte. Em fevereiro de 2008, a Assembleia 
Nacional de Cuba aprovou a aposentadoria de Fidel, que 
oficialmente passou o poder ao irmão, Raúl Castro.

Fidel trocou o traje militar por roupas casuais. Conti-
nuou a provocar polêmica com suas opiniões sobre assun-
tos mais variados, publicados em uma coluna no jornal 
Granma.

Nesse tempo, recebeu várias celebridades políticas em 
sua casa, como o ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula 
da Silva. Em 2011, foi visitado pelo ex-presidente ameri-
cano Jimmy Carter. Hugo Chávez sempre foi uma visita 
frequente.

Em setembro de 2010, em uma entrevista à revista The 
Atlantic, Fidel reconheceu que o modelo cubano já não 
funcionava. No período, seu irmão, Raúl, já esboçava uma 
série de reformas econômicas, aprovadas posteriormente.

Diferentemente dos países do leste europeu, cujos 
governos ruíram após o colapso da União Soviética, Fidel 
conseguiu manter Cuba sob o regime comunista até sua 
morte. Apesar da transferência de poder ao irmão, Raúl, a 
saída de cena de Fidel volta a jogar incertezas sobre o futu-
ro da ilha.

Fonte: G1

A MORTE DE FIDEL CASTRO, O ÚLTIMO REVOLUCIONÁRIO

Castro, em uma foto de 2012.
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A Maçonaria teria influenciado a história do Brasil? 
A historiadora Luaê Carregari lança neste sábado (19), 
o livro 'Maçonaria, Política e Liberdade: a Loja maçô-
nica América entre o Império e a República', com fatos 
que, segundo a autora, comprovam a capacidade de 
influência política que a instituição tinha na época do 
Império. O lançamento vai acontecer às 17h, na Livra-
ria Maxsigma, em São José dos Campos, no Shopping 
Colinas.

"A ideia do livro foi abordar o tema Maçonaria a 
partir de um olhar historiográfico", conta Luaê. 
Durante mais de dez anos ela analisou documentos 
históricos como o livro de atas das reuniões maçônicas 
da Loja América, além de notícias de jornais. Luaê 
conta que líderes republicanos, como Américo Brasili-
ense, Américo de Campos e Rangel Pestana fizeram 
parte da Loja Maçônica América, além de Luiz Gama e 
Rui Barbosa, importantes abolicionistas do período.

“Em um dos momentos de maior efervescência 

social e política da nossa história, a Loja Maçônica 
América reuniu em seus quadros importantes nomes 
para a construção do movimento republicano em São 
Paulo e para a difusão do pensamento abolicionista”, 
explica Luaê. “A sociabilidade maçônica permitia que 
as relações políticas fossem construídas e/ou intensifi-
cadas, criando uma rede de relacionamentos que trans-
cendia o mero convívio dentro da loja, possibilitando a 
articulação de um projeto político comum", ressalta a 
autora.

Sobre a autora
Luaê Carregari Carneiro possui bacharelado e 

licenciatura em História pela Universidade de São 
Paulo e mestrado em História Social pela Universida-
de de São Paulo. Tem experiência na área de História, 
com ênfase chave em História do Brasil Império.

LIVRO SOBRE A INFLUÊNCIA DA MAÇONARIA NO IMPÉRIO
 É LANÇADO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
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lsfcastro@gmail.com

No dia 5 de novembro, os ganhadores do I Concurso de 
Monografias Maçônicas do GOB-Rio Grande do Sul, rece-
beram seus diplomas na Poderosa Congregação. A entrega 
foi coordenada pelo Secretário de Educação e Cultura, irmão 
Luiz Fachin. Em seguida ocorreu entrega de diploma de agra-
decimento aos avaliadores do concurso, irmãos Ateneu Silva, 
Fernando Antônio Viana, Flávio Rostirolla, Lucas Moraes 
Sitya, Orci Paulino Bretanha Teixeira e Lauro Valentim Stoll 
Nardi .

Logo após realizou-se a entrega dos diplomas aos primei-
ros colocados do concurso, por ordem de nota:

Grau de Aprendiz
1º. Victor Fernando Teixeira Wichmann, Loja “Cavalei-

ros do Graal”, com o trabalho “Harmonia Maçônica”
2º. José Branco Sobrinho, Loja “Plátanos da União”, com 

o trabalho “Qual é a Mão que Deposita a Medalha Cunhada?”
3º. IIsaque Gomes Correa , Loja “União e Progresso”, 

com o trabalho “Anotações sobre a Relação entre Rito 

Moderno e Religião”

Grau de Mestre
1º. Daniel Ierke, Loja “Manoel Soares Leães”, com o 

trabalho “A Ferro e Fogo – A Lenda de Tubal-Caim e sua 
Simbologia Maçônica”

2º. Rogério Vaz de Oliveira, Loja “Estrela do Sul”, com o 
trabalho “A Lenda de Hiram – Uma Breve Análise”

3º. José Afonso De Vargas, Loja “Verdade Maçônica”, 
com o trabalho A Evolução Simbólica do Painel da Loja até o 
Tapete do Rito Schröder”

Como obtiveram os primeiros colocados,  Victor Fernan-
do Teixeira Wichmann e Daniel Ierke receberão uma viagem 
para conhecer o Grande Oriente do Brasil em Brasília. Os 
Veneráveis Mestres das lojas dos ganhadores também rece-
beram um diploma de reconhecimento pelo trabalho subme-
tido.

Fonte: Grande Oriente do Brasil- Rio Grande do Sul

VENCEDORES DO I CONCURSO DE MONOGRAFIAS MAÇÔNICAS DO GOB-RS

SOCIAIS

No dia 22 de novembro a Loja “Damasco”, Oriente de 
Santos, realizou sessão magna presidida pelo Venerável 
Mestre Antonio Carlos Grottone, em comemoração ao 62º 
aniversário de sua fundação. Na ocasião, foram outorgados 
o Título e a Comenda de Benemérito da Ordem ao irmão 
Rogério Arantes Queiroz e entrega à Loja “Damasco” de 
uma Placa Comemorativa de 95 anos do GOSP.

Estavam presentes o Grão-Mestre Geral Adjunto, Sapi-
entíssimo irmão Eurípedes Barbosa Nunes, Kamel Aref 
Saab, Grão-Mestre Geral Adjunto do GOSP, Eminentes 
irmãos Aníbal Martinez, Secretário-Geral Adjunto de Rela-
ções Públicas do GOB, João José Viana, Assessor Especial 
do GOB, Deputados Estaduais Brasil Cotta Júnior, José 
Carlos Fonseca Lopes, Jair Teixeira Serra e Nilson Teixeira 
Júnior, Coordenadores Regionais de RI da 3ª Macrorregião, 
irmãos Ênio Almeida de Castro e Valdir Natário, João Car-
los de Alencastro Guimarães Filho,Tesoureiro da Mútua, 
Alexandre José Scarpelini, Assessor do Grão-Mestre Esta-
dual, entre outras Autoridades.

62º ANIVERSÁRIO DA LOJA
 “DAMASCO” EM SANTOS

No dia 19/11/2016 a Loja Maçônica Liberdade e Luz do 
Oriente de Guaçui-ES, comemorou 90 anos de fundação. 
Na ocasião estavam presentes nosso Soberano Grão Mes-
tre Geral Marcos José da Silva, o Eminente Grão Mestre do 
ES Américo Pereira da Rocha, Veneráveis Mestres de vári-
as Lojas da região do Caparaó, autoridades maçônicas 
além de irmãos de toda a região, acompanhados de nossas 
cunhadas e sobrinhos.

O evento foi realizado com diversas homenagens aos 
nossos irmãos e cunhadas, além de membros de nossa 
Ordem que já encontram-se no Oriente Eterno e que sem-
pre serão lembrados por todos nós.

Após a sessão, foi servido a todos os convidados um 
delicioso jantar acompanhado de muita música e fraterni-
dade entre todos os que abrilhantaram o evento.

Ao Venerável Mestre Ir.: Francisco Rangel e demais 
membros da Liberdade e Luz, nossos sinceros agradeci-
mentos e parabéns pela iniciativa e brilhantismo na condu-
ção dos augustos trabalhos junto à aquela Oficina.

LOJA MAÇÔNICA LIBERDADE
E LUZ COMEMORA 90 ANOS
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