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O BRASIL FICOU MAIS POBRE,
MORREU ANTONIO CANDIDO

Se o Brasil tem 
poucos leitores, teria 
certamente menos, 

caso Antônio Candido 
não tivesse existido 
em nossa história

> 19

COMO CASAMENTO 'SEM NOIVO' E PRINCESA
INCOMUM MUDARAM OS RUMOS DO BRASIL

Há exatos 200 anos, no dia 
13 de maio de 1817, a prin-
cesa Maria Leopoldina da 
Áustria entrou na Igreja 

Augustina, em Viena, para se 
casar com Dom Pedro 1º. 

Uma união selada por procu-
ração - prática comum nas 
uniões entre monarquias 

europeias. > 16
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Popularizado como a definição da linha 
literária consagrada por obras ficcionais 
como 1984, de George Orwell, e Laranja 

Mecânica, de Anthony Burgess, o termo ‘distopia’ 
surge como forma de representar aquilo que seria 
antítese da utopia, ou do mundo ideal. Nessas obras, 
sociedade e governos são geralmente retratados pelo 
autoritarismo e opressão, enquanto aqueles que 
deveriam representar o bem comum são, via de 
regra, personagens corruptos cujas ações são 
responsáveis pelo sofrimento de gerações.

Acredita-se que o primeiro uso da palavra tenha 
sido em um discurso realizado no Parlamento 
Britânico, em 1868, por John Stuart Mill, considera-
do um dos pensadores liberais mais importantes do 
século 19. Independentemente de seu primeiro uso 
na história, o termo tem como origem o grego, 
unindo os conceitos ‘dis’ (dificuldade, dor) e ‘topos’ 
(lugar). Dessa forma, temos o conceito de um lugar 
essencialmente ruim, permeado pela dor daqueles 
que nele habitam. Como no caso positivo, com o 
utópico, as distopias também seriam abstrações 
inatingíveis do real.

Embora seja conceitualmente assim, o Brasil 
atravessa um momento que poderia ser facilmente 
definido como distópico, permeado por inversões de 
valores e dificuldades. Nenhuma esfera social 
reflete tão bem esse conceito atualmente quanto a 
política. Estamos sempre em contato commais e 
mais informações de novos esquemas, desvios, 
escândalos e problemas - isso chega a nós nas 
manchetes de jornais, TV, rádio, internet e até 
mesmo na fila do pão.

No último capítulo dessa odisseia distópica, o 

ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson 
Fachin, relator da Operação Lava Jato, determinou 
abertura de inquéritos contra nada menos que nove 
ministros, 29 senadores, 42 deputados federais, 
umministro do Tribunal de Contas da União (TCU), 
três governadores, 24 outros políticos e autoridades 
e quatro ex-presidentes. É um escândalo de propor-
ções homéricas, fruto das delações de 78 executivos 
e ex-executivos da Odebrecht. Ainda assim, na 
distopia política em que vivemos, é apenas mais um 
e até agora nenhum deles renunciou ao cargo, algo 
que seria esperado em outras democracias.

Isso só acontece porque, assim como os protago-
nistas das histórias distópicas, a sociedade brasileira 
assiste atônita aos acontecimentos, anestesiada pela 
sucessão de escândalos e sem perspectiva de 
mudança. É nesse cenário que aumenta ainda mais a 
responsabilidade de articulação da sociedade civil 
organizada - numa luta contra a corrupção e no 
resgate da dignidade no exercício do Poder que já 
mobiliza instituições civis por todo o Brasil.

É fazendo coro com esse movimento amplo que a 
Maçonaria do Estado de São Paulo se insere, reto-
mando um passado histórico de conquistas como 
vanguarda da sociedade. Mesmo cercada por uma 
série de mitos e tendo de lutar contra a desinforma-
ção, a Ordem Maçônica ainda participou de momen-
tos fundamentais para a construção da nossa Pátria, 
como a abolição da escravatura, independência do 
Brasil e proclamação da República, entre outros 
marcos. O momento atual não poderia ser diferente.

Lutar contra a corrupção, e com isso construir 
uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária, é 
dever de todos os Maçons - uma luta que deve ser 

travada em todas as frentes possíveis e com o maior 
número de aliados que consigamos arregimentar. 
Foi esse ímpeto que envolveu o Grande Oriente de 
São Paulo (GOSP) em iniciativas como o apoio às 
10 Medidas Contra a Corrupção, do Ministério 
Público Federal, em 2015, e a consolidação e 
ampliação do Grupo Estadual de Ação Política 
(GEAP-SP).

Este último tem como objetivo lutar para a 
construção de uma classe política brasileira com-
posta por pessoas dotadas de valores éticos, e se dá 
por meio do apoio da Maçonaria a candidatos a 
cargos eletivos. Não há contrapartida financeira, 
sendo que o único compromisso dos candidatos é o 
de uma gestão ética. Em 2016, a Maçonaria paulista 
apoiou 27 candidatos a prefeito em todo o estado e 
147 vereadores. Desse total, foram eleitos 28 
representantes do Legislativo, três vice-prefeitos e 
10 prefeitos, entre eles João Dória (PSDB) na 
capital.

Nosso papel diário enquanto Maçons é fazer uma 
interface entre o discurso maçônico e a prática 
cidadã, pela evolução da sociedade. Não deixa de 
ser uma forma de revolução pacífica, cívica e 
democrática, permitindo, assim, a construção de um 
país melhor para todos - lutando por um futuro em 
que o termo ‘distopia’ volte a ser utilizado apenas 
em obras de ficção.

Por Eminente Irmão Benedito Marques Ballouk 
Filho Grão-Mestre do Grande Oriente de São 
Paulo (GOSP)
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A associação dos Stuarts com a Maçonaria 
continua a ser uma das grandes figuras da 
imaginação maçônica do século XVIII. Muitos 

rituais ou correspondência explicam que desde tempos 
imemoriais, os Stuarts eram os protetores e chefes 
secretos da Ordem, alguns até mesmo adicionam que 
um propósito oculto das Lojas era então restaurar a 
infeliz dinastia escocesa em seu trono legítimo. O que 
é realmente isso; história ou lenda?

Talvez não haja aqui fumaça sem sem fogo, mas 
ainda hoje os historiadores não conseguem encontrar 
provas documentais sobre o envolvimento real dos 
últimos representantes da grande dinastia com a 
Maçonaria escocesa. Elementos raros emergem como 
existência comprovada de uma oficina “jacobita” na 
comitiva de James III no exílio em Roma, ou a de 
algumas lojas stuartistas claramente identificadas em 
Paris na década de 1730 por Pierre Chevallier. Mas, 
por outro lado, todas as patentes ou cartas constitutivas 
supostamente concedidas assinadas ou promulgadas 
pelos Stuarts revelaram-se falsas.

Desde 1653, a Loja de Perth exibe um pergaminho 
dizendo que James VI da Escócia foi iniciado como 
Aprendiz em seu seio em 15 de abril de 1601. Os 
rumores em torno da existência de uma Loja no exílio 
de Saint-Germain-en-Laye em 1688 ocupam os 
maçons de Paris desde 1737. Em 1749, o ritual da 
Sublime Ordem dos Cavaleiros Eleitos afirma que os 
Templários perseguidos foram acolhidos e protegidos 
pelos reis Stuart na Escócia, onde eles se esconderam 
nas Lojas dos maçons. A lenda tornou-se ainda mais 
viva que a personalidade, a epopeia e o trágico destino 
de Charles Edward Stuart, conhecido como Bonnie 
Prince Charlie – chamado de “jovem pretendente” 
(1720-1788) – lhe conferem uma forte dimensão 
romântica. Sua reconquista inaudita da Escócia por 
alguns meses em 1745 e, em seguida, a fuga para as 
montanhas depois da derrota fatal de Culloden apaixo-
naram então toda a Europa.

Seja por cálculo, como a crítica moderna o acusou, 
ou mais ou menos de boa fé como pensamos, o Barão 
de Hund conservou essa genealogia Templária e 
stuartista quando começou a desenvolver a “Estrita 
Observância” Templaria na Alemanha a partir de 
1750. Ele alegava ter sido recebido em Paris na década 
de 1740, na Ordem do Templo restaurada no seio de 
uma loja reunindo membros ingleses e escoceses 
seguidores de Charles Edward Stuart. Fizeram-no 
supor que Charles Edward era o Grão-Mestre secreto 
dos Maçons sob o nome de “Eques a sole Aureo”. A 
Maçonaria que dissimulava a continuação secreta da 
Ordem do Templo era na realidade dirigida por chefes 
q u e  n i n g u é m  c o n h e c i a ,  o s  “ S u p e r i o r e s 
Desconhecidos”.

O grande sucesso da Estrita Observância Templária 
popularizou mais o suposto papel do Stuarts nas Lojas. 
Após a morte de Hund, o novo Grão-Mestre, o prínci-
pe Ferdinand de Brunswick quis saber onde se colocar. 
Em 1777, ele então envia um Maçom muito ativo, o 
Barão de Waechter junto ao “jovem pretendente”, que 
não o é de fato, para interrogá-lo “oficialmente” – 
finalmente! – sobre as ligações reais dos Stuarts com a 
Maçonaria. Este dá uma resposta confusa, mas da qual 
finalmente fica claro que nem seu pai nem ele eram 
maçons. Mas o lado evasivo da resposta e a reputação 
de dissimulação ligada a Charles Édward não resol-
vem a questão, e os dignitários maçônicos alemães e 

suecos voltam à carga. Abordado diversas vezes, ele 
acaba por insinuar que se as lojas desejassem ele 
estava pronto para assumir os deveres do seu cargo! 
Pressionado por todos os lados – e à procura de reco-
nhecimento e … dinheiro! – em 1783, ele finalmente 
dará uma Patente “verdadeira-falsa” ao rei Gustavo III 
da Suécia reconhecendo-o como seu legítimo sucessor 
como chefe da Ordem dos Cavaleiros de São João do 
Templo, isto é, da Ordem Maçônica Templária.

Desde tempos imemoriais à pergunta “Sois 
maçom? ” as instruções maçônicas mandam respon-

der: “Meus Irmãos como tal me reconhecem.” Se é 
quase certo que ele nunca foi iniciado em boa e devida 
forma, Charles Edward era reconhecido desde longa 
data “como tal” por muitos maçons do século XVIII. 
No crepúsculo de sua vida, ele finalmente aceitou esta 
coroa que todos lhe queriam colocar.

A única que ele jamais colocaria em sua cabeça.

por  Pierre Mollier  - Tradução José Filardo
Fonte: Bibliot3ca

OS STUARTS E A MAÇONARIA, HISTÓRIA OU LENDA?

James II da Escócia

GERAL
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Estou chocado e perplexo com os fatos. Tenho 
a impressão de que não sobrará ninguém no 
mundo político e administrativo deste sofri-

do e querido Brasil. Não há como projetar para 24 
horas. Nosso país que em pouco mais de 20 anos 
teve dois presidentes impedidos por impeachment 
e o terceiro, parece no mesmo caminho. Então me 
volto para o livro “Ética e Vergonha na Cara” de 
Mário Sérgio Cortella e Clóvis de Barros Filho, da 
Editora Papiros 7 Mares, em que Cortella afirma: 
“A corrupção é uma das formas mais agressivas de 
comportamento porque está no campo público e no 
campo privado, portanto, algo da esfera da vida”. 
Clóvis não concorda: “É muito comum ouvirmos 
coisas do tipo: “O problema é o sistema”, argumen-
to que serve hoje como desculpa para tudo”.

“O indivíduo vai pagar uma conta no restaurante 
e lhe dizem: “Estamos com um problema de siste-
ma”, ou vai ao aeroporto e dizem: “Deu erro de sis-
tema”. Assim, o problema seria o sistema político 
que levaria a práticas costumeiramente chamadas 
de corruptas”.

Em interpretação a frente, diz que no último ins-
tante a possibilidade de dizer não sempre existe. 
Lamentavelmente estes homens, grande parte colo-
cados em seus cargos por eleição. Votados e eleitos 
por aqueles que estão hoje e nos últimos anos em 
estado de perplexidade. 

Então, meus caros amigos leitores de todos os 
sábados, nós vivemos em mundo em que os nossos 
representantes, não nos representam, representam 
os seus interesses pessoais e de grupos. Ao ler, 
ouvir de viva voz, diálogos que estão chegando 
agora ao presidente da República, vem a pergunta: 
Em que mundo estamos vivendo?

Um Brasil como diz Cortella: “Se é bom para 
mim, tudo bem”. É a ética da conveniência. Em que 
esses homens, envergonhando suas famílias, 
levando seus integrantes a serem processados, con-
denados e presos, a uma exposição perante a socie-
dade e ainda com aquela descarada afirmativa de 
convencer de que eles são santos e que no momen-

tos dos atos de corrupção, estavam “rezando na 
igreja”. Culpados, a imprensa, os delatores, que 
corruptos são tanto quanto eles, mas estão preferin-
do a delação, dizem, premiada. Nos Estados Uni-
dos o delator não tem privilégios como no Brasil. 
Ele passa a morar em prédio modesto oferecido 
pelo poder público e ainda, submetido a muitos 
impedimentos. No Brasil, eles continuam em seus 
palácios. 

O que é delação premiada? 
Delação premiada é uma expressão utilizada no 

âmbito jurídico, que significa uma espécie de "tro-
ca de favores" entre o juiz e o réu. Caso o acusado 
forneça informações importantes sobre outros cri-
minosos de uma quadrilha ou dados que ajudem a 
solucionar um crime, o juiz poderá reduzir a pena 
do réu quando este for julgado. Veja bem a expres-
são, sobre outros criminosos de uma quadrilha. Isto 
é, os delatores, são criminosos da mesma forma e 
integrantes de quadrilhas.

Muitas pessoas consideram a delação premiada 
como se fosse um "prêmio" para o acusado que 
opta por delatar os comparsas e ajudar nas investi-
gações da polícia. Veja bem a expressão. “Opta por 
delatar os comparsas”.

De acordo com a lei brasileira, o juiz pode redu-
zir a pena do delator entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois 
terços), caso as informações fornecidas realmente 
ajudem a solucionar o crime. 

Mas é preciso reconhecer que se não fossem as 
delações destes criminosos,  não seria possível a 
cirurgia que é feita neste tumor que de tão grande, 
apresenta todos os dias ramificações por toda admi-

nistração brasileira. 
A delação premiada está prevista por lei no Bra-

sil desde 1999, através do decreto de lei nº 9.807 e 
no artigo 159 do Código Penal Brasileiro.

Dito isto, sugiro a leitura, que faço pela terceira 
vez, do livro “Ética e Vergonha na Cara”, em que os 
autores dizem: “Mãe é matriz da vida, fonte da 
vida, ela é a última pessoa que se quer envergonhar. 
Porque ética tem haver com vergonha na cara, com 
decência e a última pessoa que se quer envergo-
nhar, é a mãe”.   

Por exemplo: “Até bandido, assaltantes a mão 
armada e sequestradores dão prova disso. Já houve 
situações de assalto com reféns em que o sujeito, 
mesmo com a polícia toda em volta fazendo o cerco 
não se rende. Ai a polícia chama a mãe dele. Ela 
chega, com  bolsinha no braço e diz: “Sai daí, meni-
no!”, e ele sai! É por isso que Cortella considera a 
ideia da matriz do desavergonhar uma coisa extre-
mamente inspiradora para que jamais venhamos 
adotar a que me referi como ética da conveniência.

Envergonharam suas mães, buscaram resulta-
dos materiais de riqueza e sucesso de tal forma que 
a ganância não tem fim, que a maneira de atingir 
um objetivo pela honestidade acaba sendo sucatea-
da e colocada como uma questão menor.

Concluo registrando mais uma parágrafo do 
livro “Ética e Vergonha na Cara”.

“Tratando diretamente da temática da corrup-
ção, o indivíduo se vê diante da possibilidade de 
um fantástico enriquecimento mediante um esfor-
ço mínimo. Com a possibilidade de ganho, ele ima-
gina, num primeiro momento, que todos os efeitos 
encantadores desse ganho, que é esperança, ganho 
de potência de vida com vislumbre, porém com a 
possibilidade de ser pego, de cair em desgraça, de 
se ver em situação muito ruim. Ai se estabelece um 
duelo de afetos, como se fosse uma soma de veto-
res, de um lado a esperança de se dar bem e de 
outro, o medo de se dar mal”. 

A publicação nos leva a uma reflexão importan-
te sobre como orientamos nossas escolhas, mos-
trando de que forma a vergonha encontra seu lugar 
na ética, afim de que possamos pensar e agir para 
além do comodismo e dos prazeres individuais. 

Envergonharam suas mães. 

Barbosa Nunes, advogado, ex–radialista, membro da AGI, 
delegado de polícia aposentado, professor e maçom do Grande 

Oriente do Brasil – barbosanunes@terra.com.br

Ir.’. Barbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil

http://viniltapetes.com.br/
http://www.nike.com.br/todos-modelos/calcados/casual/SockDart?utm_campaign=26012017_nsw_sockdart_728x90&origem=lomadee&utm_source=lomadee&utm_medium=afiliados&utm_content=22686546
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O escritor e médico Hélio Moreira recebeu 
homenagens do renomado Hospital Sírio-
Libanês, de São Paulo, no dia 30 de março, 

durante o 3º Simpósio Internacional de Colono-
proctologia Dr. Daher Cutait.

O reconhecimento ao médico e escritor goiano 
foi pela sua contribuição ao desenvolvimento da 
Coloproctologia. Apenas dois estudiosos do 
assunto foram homenageados na ocasião: além do 
dr. Hélio Moreira, o dr. Reis Neto, de Campinas 
(SP).

homenageado goiano, na realidade nasceu em 
Alfenas (MG), em 1938, e recebeu o título hono-
rífico de cidadão goiano pela Assembleia Legisla-
tiva em 1988.

Formou-se em Medicina em 1964, pela Uni-
versidade Federal do Paraná. Em seguida, especi-
alizou-se em coloproctologia e cirurgia do apare-
lho digestivo, com pós-graduação no Saint 
Mark's Hospital, em Londres, Inglaterra, em 
1972. Neste segmento médico, sua contribuição 
foi imensa, a ponto de tornar-se reconhecido pela 
comunidade científica internacional.

Mudou-se para Goiânia ainda na década de 70, 
fez doutorado com foco em coloproctologia, tese 

defendida na Faculdade de Medicina da Universi-
dade Federal de Goiás. Foi professor titular do 
Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medi-
cina da UFG de 1988 a 2008, onde foi chefe do 
Serviço de Coloproctologia de 1985 a 2008. 
Durante esse período, foi membro de bancas jul-
gadoras de teses de mestrado e doutorado e con-
cursos realizados em faculdades brasileiras, 
tendo atendido a convocação de 18 instituições.

Como autor e coautor, tem publicado trabalhos 
científicos em revistas nacionais e estrangeiras, 
somando o total de 157 participações. Como autor 
de capítulos em livros técnico-científicos, partici-
pou de 34. Conta com publicações nacionais e 
internacionais, dando-se destaque aos estudos 
sobre doença de chagas - megacolon chagásico, 
câncer do colon e reto, doença diverticular do 
colon, colostomia continente e doença inflamató-
ria intestinal. Escreveu quatro livros em sua área 
médica. 

Membro de 12 sociedades científicas naciona-
is e 5 internacionais, tem participado ativamente 
de suas diretorias. Dentre essas, destaca-se a de 
presidente da International Society of University 
Colon and Rectal Surgeons (gestão 1996 a 1998), 

entidade que congrega médicos coloproctologis-
tas de 52 países. 

Já publicou 11 livros sobre maçonaria, dentre 
os quais se destaca A Maçonaria e a Independên-
cia Americana. Como escritor de literatura, tem 
cinco livros publicados, entre crônicas, contos e 
romances, dentre eles pode se destacar o romance 
histórico Couto de Magalhães – O Último Des-
bravador do Império. É membro da Academia 
Goiana de Letras, onde já foi presidente, do Insti-
tuto Histórico e Geográfico de Goiás, onde é o 
atual vice-presidente, e da União brasileira de 
Escritores – GO. Atualmente, preside o Instituto 
Cultural Sicoob Unicentro Brasileira, entidade 
com atuação destacada no segmento cultural.

É casado com Marília Teixeira Sampaio More-
ira, de tradicional família goiana. Tem dois filhos 
e uma filha, todos médicos, e sete netos. Por tudo 
de bom que tem feito, Hélio Moreira é um mineiro 
de nascimento e goiano de coração que dá orgulho 
a Goiás e ao Brasil. 

Texto: Edival Lourenço
Fonte: O Popular - Goiânia-GO

HÉLIO MOREIRA:  UM MINEIRO
“GOIANIZADO”  PARA O MUNDO
Membro de 12 sociedades científicas nacionais e 5 internacionais, tem participado ativamente de suas diretorias”

http://www.nike.com.br/todos-modelos/calcados/casual/SockDart?utm_campaign=26012017_nsw_sockdart_728x90&origem=lomadee&utm_source=lomadee&utm_medium=afiliados&utm_content=22686546
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Na Loja Mestre Affonso Domingues, fora de 
religião e política, tudo é suscetível de ser 
discutido e tudo se discute, por vezes acalo-

radamente. Mas, até hoje, há algo a que a Loja teve o 
bom-senso de nunca se sujeitar: uma pugna eleito-
ral. Na nossa Loja, desde há muito que é consensual 
que o Primeiro Vigilante de um ano é, no ano seguin-
te, o Venerável Mestre e o Segundo Vigilante de um 
ano será, no ano seguinte, Primeiro Vigilante e, no 
subsequente, Venerável Mestre. As exceções a esta 
regra consensual contam-se pelos dedos de uma 
mão e ainda sobram dedos (curiosamente, uma des-
sas exceções envolveu-me a mim, como já referi, no 
texto ).A ultrapassagem

Quando imponderáveis se atravessam e assim 
não pode ser feito, por impossibilidade de o Primei-
ro Vigilante assumir a função de Venerável Mestre 
(sucedeu tal, não há muito tempo, na Loja: o Primei-
ro Vigilante de um ano não pôde assumir no ano 
seguinte o ofício de Venerável Mestre, porque entre-
tanto foi profissionalmente colocado no estrangei-
ro), avança o Segundo Vigilante para o ofício.

Até hoje, não ocorreu situação de ambos os Vigi-
lantes não poderem ou não quererem, em simultâ-
neo, assumir o ofício de Venerável Mestre. Mas, se 
porventura tal ocorrer, não seremos apanhados de 
surpresa... A maneira de resolver esse imprevisto já 
tem sido conversada, pela melhor forma de o fazer: 
pensar em abstrato, sem o constrangimento de uma 
situação concreta. Nessa situação, existe um cons-
trangimento regulamentar: só pode exercer o ofício 
de Venerável Mestre quem tenha previamente asse-
gurado o exercício de, pelo menos, um dos ofícios 
de Vigilante. Como os Vigilantes naturalmente em 
seguida exercem o ofício de Venerável Mestre, só 
muito excecionalmente haverá um obreiro da Loja 
que tenha exercido o ofício de Vigilante e não tenha 
já passado pela Cadeira de Salomão (como será o 
caso, quando regressar do estrangeiro, do Irmão 
que, tendo sido Primeiro Vigilante, não pôde assu-
mir o ofício de Venerável Mestre). Se essa exceção 
ocorrer e o obreiro estiver disponível para o ofício, 
deverá ser-lhe dada prioridade, evitando repetição 
de Venerável Mestre. Quando essa exceção não ocor-
rer, avança um dos Antigos Veneráveis. Qual? O 
mais antigo que tiver disponibilidade para tal.

Em suma, haverá sempre uma solução!
O que importa sublinhar é que, na nossa Loja, até 

agora não houve, e estamos determinados a que não 

haja, lutas eleitorais. Porque dividem, porque dei-
xam sequelas entre Irmãos e, acima de tudo, porque 
tais lutas eleitorais contrariam a natureza do Poder 
em Maçonaria.

Com efeito, bem vistas as coisas, em Maçonaria o 
Poder é meramente ilusório. A Maçonaria é uma 
instituição assente completa e absolutamente na 
disponibilidade VOLUNTÁRIA dos seus membros. 
Adere à Maçonaria quem manifestar vontade nisso e 
for admitido. O Mestre Maçom integra a Loja em 
que voluntariamente se decide integrar, sendo cada 
um livre de, a qualquer momento, mudar de Loja. 
Apenas se faz o que cada um voluntariamente enten-
der dever fazer. Se é certo que existe o dever de não 
violar decisão do Venerável Mestre da Loja, não é 
menos certo que nada obriga ao cumprimento dessa 
decisão, se o obreiro entender não o fazer. Dito por 
outras palavras: o obreiro tem o dever de não obsta-
culizar, não contrariar, decisão do Venerável Mestre, 
mas tem o direito de não a executar, se com ela não 
concordar. Porque a Maçonaria assenta na Liberda-
de individual e em caso algum pode violar a cons-
ciência individual de um dos seus obreiros.

Assim sendo, é corolário evidente que, não 
podendo nenhum obreiro ser obrigado a executar 
decisão do Venerável Mestre com que não concorde, 
o Poder do Venerável Mestre é meramente ilusório, 
só tornando efetivas e eficazes as suas decisões, na 
medida em que as mesmas mereçam a concordância 
de um número significativo de obreiros.

E há também um segundo corolário a ter em aten-

ção. Porque assim é, porque o Poder do Venerável 
Mestre assenta na aceitação, na concordância, em 
relação a cada uma das suas decisões, são indiferen-
tes eventual unanimidade que porventura haja na 
eleição do Venerável Mestre ou eventual existência 
de bolsa de descontentamento ou desconfiança em 
relação a um Venerável Mestre que esteja na altura 
de assumir o ofício. Em Maçonaria, não há "estado 
de graça", nem "primeiros cem dias". Isso são con-
ceitos profanos e modas passageiras. A valia de um 
Venerável Mestre não se afere pelos apoios, loias ou 
críticas que tenha à partida. Resulta dos juízos que 
sobre a sua atuação forem feitos no final do seu man-
dato, quando tiver concluído a sua tarefa. Porque, 
em bom rigor, os apoios existem - ou não - em rela-
ção a cada uma das suas medidas, a cada uma das 
suas decisões, a cada uma das suas escolhas. Estas - 
as medidas, as decisões e as escolhas - é que impor-
tam e estas é que permitirão, no final, avaliar o valor 
do mandato de quem as tomou.

É assim estulto reunir aparatosos apoios antes de 
iniciar o mandato ou temer eventuais discordâncias 
antes de se saber que concretas decisões se toma. 
Tão injustificada é a vã confiança do que porventura 
se sinta levado em ombros para a Cadeira de Salo-
mão, como o temor do que porventura preveja vir a 
ter discordantes de si. 

Em Maçonaria, o único verdadeiro Poder é o da 
Persuasão!

Fonte: A Partir Pedra

DA ILUSÓRIA NATUREZA DO PODER EM MAÇONARIA

Cascais - Portugal 

GERAL
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A educação brasileira é um dos tristes marcos do 
período republicano e nos três últimos governos. E 
talvez venha a repetir o mesmo ciclo de frustrações 

no atual governo.
O assunto é recorrente e retorna, quando estamos às 

voltas com a revolução da educação, discutindo sua gênese 
e os seus objetivos.

No mundo inteiro, o Brasil ocupa uma das posições 
mais negativas em matéria de analfabetismo. Em termos de 
adultos, temos algo em termo de 40 milhões de analfabe-
tos. Se agregarmos a esse número, que já não é pequeno, 
aqueles que são semianalfabetos, talvez cheguemos a um 
recorde internacional, alcançando quase 140 milhões de 
brasileiros.

Por aí se vê que meios e modos convencionais de tratar 
o problema do analfabetismo jamais podem surtir efeito. É 
preciso que haja, na verdade, um tratamento de choque. 
Defendi outro dia, a utilização e o pleno emprego de tecno-
l o g i a s  e d u c a c i o n a i s  e m  n o s s a  r e l a ç ã o  e n s i-
no/aprendizagem. O uso mais adequado do rádio, do cine-
ma, da televisão e do computador. Temos um satélite 
doméstico de telecomunicações, que não está utilizando a 
sua capacidade ociosa para servir a educação, o que é pro-
fundamente lamentável.

Um outro satélite, o Brasilsat, lançado a um custo de 
750 milhões de dólares. Sabemos que os 48 canais que 
compõe o conjunto dos dois satélites, também têm espaços 
ociosos.

Os pais devem considerar o livro como um instrumento 
com que a criança tenha um relacionamento íntimo, no 
qual vai aprender lições que ajudarão muito na sua forma-
ção posterior. Se uma criança não possui o gosto pela leitu-
ra na infância, na adolescência ou na fase adulta as coisas 
se tornarão difíceis. Criar o hábito (ou gosto) pela leitura é 
um primeiro passo que depende basicamente de pais e pro-
fessores. Há uma idade para isso, que infelizmente para os 
calouros não coincide com os seus 17 ou 18 anos. Começa 
antes, na altura ainda do ensino fundamental. Depois, é só 
alimentar a cabeça de bons produtos, a fim de que persista 
o interesse.

O bom professor, que estimula o gosto de ler, promove a 
leitura acompanhada, dialogada, comentada, leitura a dois 
etc., para identificar com os alunos a existência de uma 
obra de arte literária. Quando ocorre a descoberta, não há 
dúvida, estamos diante do intrincado e maravilhoso mundo 
da literatura. 

O pré-escolar é o grande momento onde deve haver um 
estímulo à leitura. Essa relação deve ser bem natural, e de 
forma lúdica, tanto em casa quanto na escola. Mas temos 
uma grande preocupação com o que a criança realmente 

deseja. Afinal, o que ela pensa sobre os títulos que estão à 
sua disposição? Sendo ela a maior interessada, é justo que 
se faça um levantamento nacional sobre as aspirações do 
nosso público infanto-juvenil, isso evitaria o pseudodida-
tismo que pode ser detectado em muitas obras.

O que fazer para os estudantes leiam mais? A resposta 
não é tão simples. Os professores podem, discretamente, 
variar a oferta literária, entendendo que literatura não é 
língua somente. A leitura da obra literária, luxuosa ou não, 
é o ponto de partida ou regra de ouro do ensino de letras, 
que lidará com gêneros ou tipos conhecidos desde Aristó-
teles. Assim são criados os fundamentos literários para 
trabalhar o lirismo, a narrativa ( conto, romance, epopeia 
etc.) e outros tipos, como as memórias, o diário, a máxima, 
identificar o gênero é um primeiro e fundamental exercí-
cio, a que se deve somar o exame da estrutura da narrativa: 
enredo, personagem, tempo, ordem de relato, suspense, 
apresentação e desfecho.

Senhor ministro da Educação e Senhor Presidente da 
República:

 Morreu, neste início de século e de milênio, a educado-
ra Branca Alves de Lima, aos 90 anos, deixando órfãos 
aqueles que acreditam que a alfabetização com cartilhas 
não só funciona muito bem como é mais simples do que 
essa “moda” atual do construtivismo.

A vida de Branca Alves de Lima, autora da cartilha 'Ca-
minho Suave', é a síntese de um dos principais males – se 
não do principal mal – da Educação brasileira: o enorme 
desrespeito dos gestores e das políticas públicas educacio-
nais em relação aos professores e professoras, aos estudan-
tes e suas famílias.

O sucesso da cartilha 'Caminho Suave'. 'Eles (o gover-
no, o MEC e o Guia do Livro Didático, o Conselho Nacio-
nal de Educação, as secretarias de Educação etc.) estão 
projetando, quase decretando, que os alunos não usem 
mais cartilhas.

Veja hoje o caso dos ciclos. Professores e professoras 
que há décadas têm na reprovação seu principal recurso de 
disciplina foram, de uma hora para outra, proibidos de usá-
la. Mesmo com a proibição e à margem do Currículo Esco-
lar, avós, pais, parentes, amigos e professores, indicam a 
cartilha 'Caminho Suave', na alfabetização de seus entes 
queridos.

Branca Alves de Lima concebeu, em meados do século 
passado, a cartilha 'Caminho Suave', que vendeu cerca de 
40 milhões de exemplares desde então. Mais de 48 milhões 
dos brasileiros adultos de hoje foram alfabetizados por ela.

 
Nelson Valente é professor universitário, jornalista e 

escritor.

O DRAMA DO ANALFABETISMO NO BRASIL
Nelson Valente

Professor Universitário

EDUCAÇÃO
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N
ascido na Ilha de São Miguel, Açores, filho 
do combatente liberal Fernando de Quental 
(Solar do Ramalho - do qual mandou tirar a 

pedra de armas da família -, 10 de maio de 1814 - 
Ponta Delgada, Matriz, 7 de março de 1873) e de 
sua mulher Ana Guilhermina da Maia (Setúbal, 16 
de julho de 1811 - Lisboa, 28 de novembro de 
1876), durante a sua vida, Antero de Quental dedi-
cou-se à poesia, à filosofia e à política. Iniciou seus 
estudos na cidade natal, mudando para Coimbra aos 
16 anos, ali estudando Direito e manifestando as 
primeiras ideias socialistas. Fundou em Coimbra a 
Sociedade do Raio, que pretendia renovar o país 
pela literatura.

Em 1861, publicou seus primeiros sonetos. Qua-
tro anos depois, publicou as Odes Modernas, influ-
enciadas pelo socialismo experimental de Proud-
hon, enaltecendo a revolução. Nesse mesmo ano 
iniciou a Questão Coimbrã, em que Antero e outros 
poetas foram atacados por Antônio Feliciano de 
Castilho, por instigarem a revolução intelectual. 
Como resposta, Antero publicou os opúsculos Bom 
Senso e Bom Gosto, carta ao Exmo. Sr. Antônio 
Feliciano de Castilho, e A Dignidade das Letras e as 
Literaturas Oficiais.

Ainda em 1866 mudou-se para Lisboa, onde 

experimentou a vida de operário, trabalhando como 
tipógrafo, profissão que exerceu também em Paris, 
entre janeiro e fevereiro de 1867.

Em 1868 regressou a Lisboa, onde formou o 
Cenáculo, de que fizeram parte, entre outros, Eça de 
Queirós, Abílio de Guerra Junqueiro e Ramalho 
Ortigão.

Foi um dos fundadores do Partido Socialista Por-
tuguês.

Em 1869, fundou o jornal A República, com Oli-
veira Martins.

Em 1871, encontramo-lo a reunir-se em Lisboa 
com delegados da Associação Internacional dos 
Trabalhadores (AIT) para apresentar as ideias anar-
quistas[2].

Ele, juntamente com José Fontana, em 1872, 
passou a editar a revista O Pensamento Social.

Colaborou igualmente em diversas outras publi-
cações periódicas, nomeadamente: A Esperança [3] 
(1865-1866), Renascença [4] (1878-1879?), O Pant-
heon [5] (1880-1881), Branco e Negro (1896-
1898), Contemporânea (1915-1926), A imprensa 
(1885-1891) e O Thalassa (1913-1915).

Em 1873 herdou uma quantia considerável de 
dinheiro, o que lhe permitiu viver dos rendimentos 
dessa fortuna. Em 1874, com tuberculose, descan-

sou por um ano, mas em 1875, fez a reedição das 
Odes Modernas.

Em 1879 mudou-se para o Porto, e em 1886 
publicou aquela que é considerada pelos críticos 
como a sua melhor obra poética, Sonetos Comple-
tos, com características autobiográficas e simbolis-
tas.

Em 1880, adotou as duas filhas do seu amigo, 
Germano Meireles, que falecera em 1877. Em 
setembro de 1881 foi, por razões de saúde e a conse-
lho do seu médico, viver em Vila do Conde, onde 
residiu até maio de 1891, com pequenos intervalos 
nos Açores e em Lisboa. O período em Vila do 
Conde foi considerado pelo poeta o melhor da sua 
vida: "Aqui as praias são amplas e belas, e por elas 
me passeio ou me estendo ao sol com a voluptuosi-
dade que só conhecem os poetas e os lagartos adora-
dores da luz." [6]

Em 1886 foram publicados os Sonetos Comple-
tos, coligidos e prefaciados por Oliveira Martins. 
Entre março e outubro de 1887, permaneceu nos 
Açores, voltando depois a Vila do Conde. Devido a 
essa sua estadia, foi fundado nesta cidade, em 1995, 
o "Centro de Estudos Anterianos"

Em 1890, devido à reacção nacional contra o 
ultimato inglês, de 11 de janeiro, aceitou presidir à 
Liga Patriótica do Norte, mas a existência da Liga 
foi efémera. Quando regressou a Lisboa, em maio 
de 1891, instalou-se em casa da irmã, Ana de Quen-
tal. Portador de Distúrbio Bipolar, nesse momento o 
seu estado de depressão era permanente. Após um 
mês, em junho de 1891, regressou a Ponta Delgada, 
cometendo suicídio no dia 11 de setembro de 1891, 
com dois tiros, num banco de jardim junto ao Con-
vento de Nossa Senhora da Esperança, onde está na 
parede a palavra "Esperança", no Campo de São 
Francisco, cerca das 20:00 horas.

Os seus restos mortais encontram-se sepultados 
no Cemitério de São Joaquim, em Ponta Delga-
da.[7]

Foi impressa uma nota de 5.000$00 Chapas 2 e 
2A de Portugal com a sua imagem.

Antero foi Iniciado Maçom, em Coimbra, 
ainda que, em relação ao Grande Arquiteto do 
Universo, para ele silêncio sempre silente, tenha 
escrito: Só me falta saber se Deus existe. Nada a 
estranhar, pois grande parte da elite de Portugal 
estava filiada à Maçonaria, como, por exemplo, 
Manuel Maria de Barbosa l'Hedois du Bocage, 
Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo, 
Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco e José 
Maria de Eça de Queirós.

MAÇONS ILUSTRES E FAMOSOS
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Por Xico Sá

O mais literário dos compositores brasileiros, o 
trovador do Ceará sabia tudo a respeito das nos-
sas dores e inquietações

O primeiro grande porre, no balneário do Caldas, 
em Barbalha (CE), foi sob efeito do disco “Alucina-
ção” (1976). O vômito inaugural tinha um motivo, 
além da garrafa de aguardente Kariri com K: a estra-
nheza diante da primeira dor de amor. Muitos amores 
depois, na conquista ou na perdição, lá estava o bigode 
também na vitrola.  foi o cara que sempre can-Belchior
tou os fracassos e os triunfos desses rapazes latino-
americanos sem dinheiro no bolso e vindos do interior.

O trovador do Ceará também embalou os roqueiros 
da metrópole e os corações selvagens dos subúrbios. 
Não por acaso, o comentarista Walter Casagrande (TV 
Globo), em plena decisão do campeonato paulista, dei-
xou Ponte Preta x Corinthians de lado para dizer o quan-
to Belchior foi importante para traduzir as inquietações 
iniciais da sua geração a partir dos anos 1970.

Em diálogo com Beatles, Cego Aderaldo, Godard, 
Baudelaire, Dante, os Dylan (Bob e Thomas), Torquato 
Neto, Mário Faustino, Jorge de Lima, Albert Camus, 
Drummond, Roberto Carlos, Luiz Gonzaga e com o 
avesso de –“nada é divino, nada é mara-Caetano Veloso
vilhoso!”-, o cearense soube cantar as nossas dores 

naqueles momentos em que não sabemos direito diag-
nosticá-las. Só sabemos que deveras sentimos. Saca 
aquela melancolia do domingo à tarde?

Momentos em que só nos resta tomar um trago e 
levar a agulha para riscar de novo este angustiado “Co-
ração Selvagem” no vinil: “Meu bem, talvez você 
possa compreender a minha solidão/ O meu som, e a 
minha fúria e essa pressa de viver/ E esse jeito de deixar 
sempre de lado a certeza...”

No primeiro exílio, viagem ao redor do meu quarto 
de pensão da esquina da rua das Ninfas com rua do Pro-
gresso, no Hellcife, lá de novo estava Belchior, no 
começo dos 1980. “Minha rede branca/ Meu cachorro 
ligeiro/ Sertão, olha o Concorde/ Que vem vindo do 
estrangeiro/ O fim do termo "saudade"/ Como o char-
me brasileiro/ De alguém sozinho a cismar...”

No primeiro punhal de amor traído, no destino das 
inevitáveis partidas e na sensação de estranheza ou 
estrangeirismo, sempre haverá uma balada de Belchior. 
Ninguém interpretou melhor no Brasil essa permanen-
te canção do exílio. O cearense é antes de tudo um ciga-
no. O gênio de Sobral foi antes de tudo um exilado.

No inferno com Roberto
Sempre errante, cantou assim, em uma desconheci-

da canção do disco “Paraíso” (1982): “Um dia você me 

falou, em Andaluzia e em Valladolid/ Granada fica 
além do mar, na Espanha/ Molhou em meu vinho seu 
pão/ E também me falou em coisas do Brasil/ O FMI, 
Tom, poeta tombado na guerra civil...”

Falamos da faixa “E que tudo mais vá para o céu”, 
um diálogo-ruído com o inferno do rei Roberto. Na 
mesma música, o cara trata de uma certa dor do poeta 
Drummond e da asa negra da graúna alencarina. Nin-
guém celebrou mais a literatura brasileira em uma vida 
& obra musical do que Belchior. Nem mesmo Caetano, 
outro chegado nas citações das coisas que aprendeu nos 
livros.

Ainda com a agulha na mesma faixa do vinil, escuto 
um coro grego que diz assim: “Vá embora poeta maldi-
to!/ O teu tempo maldito também já terminou”.

No que o trovador do Ceará responde: “E eu fui 
embora sorrindo, sem ligar pra nada;/ como vou ligar 
para essas coisas/ quando eu tenho a alma apaixonada? 
(...) “E eu quero mandar para o alto/ O que eles pensam 
em mandar para o beleléu/ E que tudo mais vá para o 
céu”.

Xico Sá, escritor e jornalista, é um dos autores do 
livro coletivo “Para Belchior com amor” (ed. Mira-
gem, 2016).

BELCHIOR FOI “EMBORA SORRINDO, SEM LIGAR PARA NADA”
CULTURA

Contato:
(27) 9 9968-5641
omalhete@gmal.com
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"De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver 
prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injus-
tiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas 
mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se 
da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de 
ser honesto". Ao externar este doído desabafo, 
seguramente referia-se Rui Barbosa a quanto 
nossa Sociedade é tolerante com os maus  uma 
tolerância que atinge as raias da conivência. 

Seja em um prosaico casamento, em uma sole-
nidade ou comemoração qualquer, lá estão eles, 
finamente vestidos, frequentando os mais requin-
tados salões, invariavelmente cumprimentados 
com simpatia e cerimônia pelas pessoas de bem. 
Os processos a que respondem, escondidos sob 
suas gravatas de seda; o mal que fizeram, ofusca-
do pelo ouro que carregam e temperado pelo 
cinismo com que tratam suas vítimas todos nós. 

Muitas de nossas autoridades, ocupadas dema-
is para concederem o favor de uma audiência a um 
pobre miserável, dificilmente recusam seus tem-
pos a um grande corrupto afinal, como dizia Dide-
rot, cospe-se num bandido menor, mas não se 
pode recusar uma espécie de consideração a um 
grande criminoso. 

As consequências deste comportamento omis-
so, covarde e conivente, apontou-as com sabedo-
ria Martin Luther King Jr.: nossa geração não terá 
lamentado tanto os crimes dos perversos quanto o 
estremecedor silêncio dos bondosos. E assim por-
que, como advertiu Edmund Burke, o único fator 
necessário para o triunfo do mal é os homens bons 
nada fazerem. 

Há que se ter tolerância, decerto. Porém, é tam-
bém de Burke a advertência: há um limite depois 
do qual a tolerância deixa de ser uma virtude. No 
Brasil, já passamos deste limite. Estamos diante 
daquele grande vácuo ao qual Zarko Petan se refe-
riu, com fina ironia: �cabeças vazias têm grande 
facilidade em balançar para cima e para baixo, em 
sinal de sim. Nossa Sociedade, ao aceitar em 
silêncio a impunidade dos maus, nos traz à memó-
ria Wolfgang Herbst, a acusar que adaptar-se é a 
força dos fracos. 

A estes fracos, dedico a poesia de Dante Alig-
hieri: os lugares mais quentes do inferno são des-
tinados aos que, em tempos de graves crises, se 
mantêm neutros. E a eles, finalmente, Winston 
Churchill: quem põe panos quentes alimenta um 
crocodilo, na esperança de que o animal o deixará 
para o fim.

(*) Pedro Valls Feu Rosa é desembargador 
do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

(*) PEDRO VALLS FEU ROSA
Desembargador

Vitória - ES

CRÔNICAS

Alguns amigos já conhecem a história, mas agora 
que o Dia D de Lula se aproxima, e tanto se fala do pri-
meiro Château Pétrus que ele tomou, pensei em dar a 
ela maior difusão. Lula elegeu-se Presidente, pela pri-
meira vez, com meu voto: como a maioria do povo 
brasileiro, acreditei nas promessas e não “tive medo”. 
Qual a minha alegria quando soube que sua primeira 
viagem ao exterior, como Presidente eleito, seria a 
Buenos Aires e Santiago. Na época, eu era Encarrega-
do de Negócios (=Embaixador interino) no Chile. 
Minha mulher e eu nos desdobramos para agradar ao 
nosso novo Presidente, que ficou hospedado com a 
comitiva na Residência da Embaixada, um grandioso 
palácio neoclássico construído no séc. XIX por um 
arquiteto italiano para um magnata do salitre, monu-
mento tombado pelo Governo chileno.

(Aqui cabe um parêntese: fiquei boquiaberto com o 
à-vontade de Lula entre mármores italianos, lustres de 
cristal, castiçais de prata, tapetes persas, salões suntu-
osos e criados de libré. Parecia que tinha passado a 

vida por ali. E eu, inocente, preocupado com a possibi-
lidade de ele se sentir incômodo! Aliás, também sur-
preendeu-nos o assunto dele com minha mulher, 
durante o jantar que lhe oferecemos: a melhor maneira 
de preparar coelho, sua especialidade, segundo ele. 
Não, não era churrasco, polenta, buchada, sarapatel, 
carne de sol ou dobradinha que o ex-engraxate e torne-
iro mecânico nordestino preparava nos fins de sema-
na: era “civet de lapin”!)

Como sou desde jovem apreciador dos bons vinhos 
- o Chile é pródigo neles - e já levava algum tempo em 
Santiago, resolvi dar um presente ao “meu” Presiden-
te. Às vésperas de sua chegada, compus, a minhas cus-
tas, uma caixa com os 12 vinhos mais deliciosos que 
conhecia. Entreguei-a aos cuidados da comitiva presi-
dencial e nunca mais ouvi falar do assunto. Lula não 
teve a amabilidade de me agradecer pelo mimo, que foi 
embarcado no jatinho (da Odebrecht?) que levava a 
turma. Pensei que talvez ele preferisse mesmo a velha  
caninha, como se comentava, e continuei na lida.

Se resposta houve, chegou meses depois, quando a 
gestão petista, sem qualquer aviso prévio ou escrúpu-
los, removeu minha mulher para Brasília e me orien-
tou a ficar no exterior. Tomamos conhecimento ex-
post facto de algo que transtornou nossa vida e prejudi-
cou – e muito - nossa saúde (os amigos sabem dos pro-
blemas graves que afetaram em seguida a Ana Cristina 
e a mim).

Os anos passaram, e já no segundo mandato de 
Lula, às vésperas de viagem que ele faria ao país onde 
eu era Ministro-Conselheiro, notei no meu Chefe o 
semblante perplexo. Perguntei-lhe qual a razão para 
aquilo - ele que era o retrato da serenidade - e respon-
deu-me que acabara de receber um telefonema da Pre-
sidência da República, instando-o a comprar 12 garra-
fas de vinhos muito finos para oferecer ao Presidente, 
exigência de Sua Excelência! Pode?!

(*) Carlos Alberto Asfora é diplomata.
Publicado originalmente no Facebook, em 

09/maio/2017

Carlos Alberto Asfora
Diplomata

http://compre.vc/v2/137ba411123
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Por mais que possa parecer estranho, estou otimista 
com o futuro do nosso querido Brasil. A meu ver, 
tudo que nos vem acontecendo é uma preparação 

para novos dias na política e, consequentemente, nas dema-
is áreas, como a educação, a saúde, a segurança, etc.

Compararia o Brasil, desde seu Descobrimento, a um 
vaso com água, aparentemente cristalina, porém com um 
depósito de lama e sujeira no fundo. A corrupção e o desca-
so com a coisa pública, neste país, existem desde sempre, 
não é privilégio dos políticos de então. Ao longo de sua 
história, a nação foi sendo subtraída pouco a pouco. A água 
cristalina foi se evaporando com a ganância de nossos 
governantes e com o descomprometimento de nós, eleito-
res. 

Assumimos uma postura de colonizados e optamos por 
sustenta-la até os dias atuais. Os políticos, eleitos pelo 
povo, portanto, deveriam estar submetidos aos interesses 
da população, ao contrário, vivem em um patamar bastante 
superior e criam leis que os protegem e facilitam sua perpe-
tuação no poder. São intocáveis e recebem um tratamento 
de excelência, apesar de seus atos se balizarem pela excre-
cência, pelo deplorável.

Chegamos, hoje, ao ponto de não mais existir água cris-
talina neste vaso. Restou-nos contemplar a lama, as impu-
rezas que são as ações de nossos políticos. Fedorenta e 
pegajosa, tal lama lambuza, sem medo de errar, quase todas 
as nossas instituições, fruto de uma corrupção sistêmica 
que, ao olhar de um povo conformado e, mentalmente colo-
nizado, acredita ser normal. 

Chamaria isso de “normose”, como uma anomalia da 
normalidade. Na política brasileira é “normal” o “toma lá 
dá cá” entre os políticos e, também, com os eleitores, nas 
campanhas eleitorais, quando um voto é trocado por um 
saco de cimento, um óculos, uma dentadura. Porém, che-
gamos a um momento em que a lama do vaso virou um 
atoleiro fedorento e insuportável. Embora, representando 
em uma minoria pouco expressiva, a população começou a 
se revoltar com este modelo político e começou a sair às 
ruas, a protestar, exigindo mudanças.

Tropeçando em seus próprios escândalos, políticos se 
descuidam e deixam vasar o que passou a ser considerada a 
ponta do fio de um novelo interminável da corrupção, o 
“mensalão”. De seu desdobramento nasce a maior investi-
gação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já 
assistiu - a “Lava-Jato”, ao mesmo tempo em que um grupo 
de Juízes, Promotores, membros da Procuradoria Geral da 
República, Polícia Federal, Conselho Superior do Mistério 
Público, pessoas sérias e comprometidas com o Brasil, 
representando os anseios daquela minoria pouco expressi-
va, passou a escrever uma nova página na história deste 
país.

Criada em 17 de março de 2014, a “Lava-Jato”, e con-
trariando às expectativas dos poderosos e “pseudos” donos 
do país, que desmandavam e subtraíam os cofres públicos, 
há séculos, tal Operação chega como a “água cristalina” a 
ocupar seu espaço no vaso, chamado Brasil. É compreensí-

vel que, ao adicionarmos água limpa em um vaso com suje-
ira no fundo, crie um grande turbilhonamento, fazendo 
com que se remexa todo o depósito de lama e sujeira, e, 
aparentemente, a água cristalina fique turva e suja. A entra-
da constante da água limpa fará com que o vaso transborde, 
o que é a nossa realidade atual, e coloque às claras a podri-
dão da política brasileira.

Não é momento para desacreditar no Brasil. Muito pelo 
contrário. O momento é de confiar e de dar apoio à Opera-
ção “Lava-Jato”, essa água cristalina que, paulatinamente, 
está sendo colocada nesse vaso. O seu transbordamento é 
parte do processo, pois, com isso, as impurezas estarão 
sendo expulsas e, a cada momento, a água que restar se 
tornará, cada vez mais, pura e cristalina.

O momento nos inspira e nos leva a escolher o verbo 
“assistir” (do latim, “assistere”) para melhor expressar 
qual deveria ser a postura da população. Este verbo, depen-
dendo do comprometimento da povo brasileiro, poderá ser 
utilizado de duas formas: como transitivo direto ou indire-
to. 

Para aqueles, ainda, com uma visão de colonizados e 
descomprometidos com o país, preferirá o transitivo indi-
reto, dando-lhe o significado de, “observar”, “presenciar”, 
ser um mero espectador. Os que estão comprometidos, de 
fato, com os destinos do Brasil, uma minoria, embora este-
ja em uma crescente absoluta, optarão pelo verbo transitivo 
direto, significando “dar assistência”, “oferecer ajuda”, 
“estar junto de”, “participar de algo”. O verbo é o mesmo, 
mas a opção é de cada um. 

O Brasil está tomando o maior banho de moralidade de 
sua história, onde o império da corrupção está caindo como 
um castelo de areia. Poderosos, jamais imaginados, sendo 
presos. A verdade sendo exposta, às claras, sem o menor 
pudor. A opção do verbo assistir é, absolutamente, nossa! 
Passemos do transitivo indireto para o transitivo direto, 
sem medo de ser felizes. Chega de sermos meros especta-

dores. Precisamos sair da plateia e subir ao palco dos acon-
tecimentos, fazendo parte na história brasileira!

Não é lógico tomar banho e se vestir com as mesmas 
roupas sujas, as quais já tomaram, até, as formas de nosso 
corpo. O Brasil banha-se nas cristalinas águas de um “La-
va-Jato”, e não poderá se vestir com roupas sujas, repre-
sentadas pelos políticos e eleitores de então, e de um siste-
ma político corruptor. Neste momento confuso do país, em 
que as águas cristalinas expulsam as impurezas deste vaso 
chamado Brasil, pede-se à população que acredite e se 
comprometa com a solução. Que conjugue o verbo assistir, 
como transitivo direto, dando assistência ao Brasil, e não 
assistindo a tudo como se não fosse o parte dele!

Somente, a população brasileira poderá salvar o país 
das garras dessa corja de maus brasileiros que subtraem os 
cofres públicos. Mais do que nunca, precisamos estar com-
prometidos, exigindo mudanças, manifestando-se ordeira-
mente pela moralidade. Nosso país não está cruzando este 
momento difícil e transitório ao acaso. Profecias de milêni-
os já apontavam para este lugar como o berço de uma Nova 
Civilização, o Quinto Império, a Pátria do Evangelho, den-
tre outras, onde há de surgir um novo conceito de humani-
dade, obedecendo às novas diretrizes para um Novo Tem-
po.

Que as águas cristalinas que adentram ao vaso e expul-
sam o lodaçal da política brasileira, purifique, também, a 
consciência de nosso povo, livrando-lhe das vendas da 
ignorância que lhe cobrem os olhos, e de sua postura de 
colonizados, submissos aos desmandos de maus brasilei-
ros, que assolam a Pátria do Avatara. Sejamos parte da 
solução e vamos “assistir ao Brasil” (dando-lhe assistên-
cia) e não sermos parte do problema, assistindo, pacifica-
mente, sua total deterioração.

Que venham os Novos Tempos!

O VERBO É O MESMO, MAS A OPÇÃO É DE CADA UM!

Editor da Revista Arte Real

http://www.classictennis.com.br/?utm_campaign=Banner&utm_source=Lomadee&utm_medium=Afiliados
http://www.epocacosmeticos.com.br/perfumes/perfume-masculino?utm_campaign=lomadee&origem=Lomadee&utm_source=Lomadee&utm_medium=afiliados


Maio de 2017 13SAÚDE12 Maio de 2017 SAÚDE

Os produtos “sem glúten” não são substituti-
vos suficientes para seus contrapartes com 
glúten, o que exige que sejam reformulados 

para serem mais saudáveis e assegurarem uma 
nutrição adequada das crianças. O alerta é de estudo 
apresentado nesta quarta-feira no 50º Congresso 
Anual da Sociedade Europeia de Nutrição, Hepato-
logia e Gastroenterologia Pediátricas (ESPGHAN, 
na sigla em inglês), que mostrou que os produtos 
sem glúten têm um conteúdo energético significati-
vamente maior e uma composição nutricional bem 
diferente, e mais “pobre”, do que os que contêm 
glúten, que também apresentam três vezes mais seu 
conteúdo proteico. Segundo os pesquisadores, isto 
pode ter um grande impacto no desenvolvimento 
das crianças, além de aumentar os riscos de obesida-
de infantil.

No estudo, os pesquisadores analisaram 654 pro-
dutos sem glúten, que foram comparados com 655 
produtos similares com glúten. A investigação reve-
lou, por exemplo, que os pães sem glúten têm uma 
maior conteúdo de lipídios (gorduras) e gorduras 
saturadas que os normais; que as massas sem glúten 
têm significativamente menos açúcar e proteínas; e 

que os biscoitos sem glúten também têm menos pro-
teínas e trazem mais gorduras que os “normais”.

Uma dieta sem glúten é mandatória por toda a 
vida para pacientes diagnosticados com doença 
celíaca, que se consumirem a proteína, presente em 
cereais da família das gramíneas (Poaceae), como 
trigo, centeio e cevada, podem sofrer irritação no 
intestino que eleva os riscos de doenças cardíacas e 
câncer na região. Estima-se que a doença afete cerca 
de 1% da população, mas nos últimos anos cada vez 
mais pessoas — guiadas por noções equivocadas, 
relatos de celebridades ou simples modismo — 
estão retirando o glúten de sua alimentação. E como 
os produtos sem glúten são usados para substituir 
alimentos tradicionais como pão e massas, sua 
ingestão pode ter importante impacto na saúde dos 
consumidores.

— Com mais e mais pessoas seguindo uma dieta 
sem glúten, é imperativo que os alimentos comerci-
alizados como substitutos sejam reformulados para 
garantir que de fato tenham um valor nutricional 
similar (aos tradicionais) — diz Joaquim Calvo Ler-
ma, integrante da ESPGHAN que liderou o estudo. 
— E isso é especialmente importante para as crian-

ças, já que uma dieta balanceada é essencial para seu 
crescimento e desenvolvimento saudáveis.

Os especialistas alertam ainda que os produtos 
sem glúten não só têm uma composição nutricional 
diferente como os consumidores podem estar sendo 
mal-informados destas variações menos saudáveis 
devido a uma má rotulagem.

— Quando os valores nutricionais dos produtos 
sem glúten variam significativamente dos seus con-
trapartes que contêm glúten, como ter maiores níve-
is de gorduras saturadas, a rotulagem precisa indicar 
isso claramente de forma que os pacientes, pais e 
responsáveis possam fazer suas escolhas de maneira 
informada — defende Sandra Martínez-Barona, 
colíder do estudo. — Os consumidores também 
devem ter aconselhamento para melhorar sua com-
preensão sobre a composição nutricional dos produ-
tos, tanto os sem glúten quando os com glúten, para 
que possam fazer suas compras sabiamente e asse-
gurar que sigam uma dieta saudável.

Fonte: O Globo

ESPECIALISTAS PEDEM REFORMULAÇÃO DE PRODUTOS 'SEM GLÚTEN'
Estudo aponta que alimentos substitutos são mais calóricos e menos nutritivos que os normais

Pães estão entre os alimentos que contêm glúten e são substituídos por versões ou alternativas que no final são menos saudáveis

http://www.revistaartereal.com.br/?p=1276
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Se você está triste porque o fim de semana está 
acabando, é porque sua rotina deve ser extenuante 
e a sensação é a que o tempo nunca é suficiente. 

Especialistas alertam: há um limite entre o cansaço e os 
perigos de uma vida com excesso de atividades. Quando 
se ultrapassa essa linha, a saúde pode estar à prova.

— O estresse se manifesta pela ansiedade, que dá um 
alarme. O tempo não é o problema, quem tem problema 
somos nós diante dele. A dificuldade de gestão de priori-
dades gera angústia. É preciso se organizar. Diminua a 
quantidade de coisas que faz, guarde o celular para não 
atrapalhar atividades, trace metas tangíveis — diz a psi-
cóloga e coach Chris Vilhena.

Para a endocrinologista Emanuela Cavalari, a corre-
ria do dia a dia prejudica a prevenção de problemas de 
saúde e gera sinais como irritabilidade e ganho de peso.

— Na rotina inadequada, pulam-se refeições, sente-
se sempre cansado. Os sintomas são perceptíveis — 
pontua.

Ser dona do seu tempo. Foi o que a psicóloga Aline 
Cerqueira, de 35 anos, resolveu tentar. Ela trabalhava 
com recursos humanos em um banco quando engravi-
dou, e as prioridades mudaram.

— Deixei o emprego para cuidar do meu filho e hoje 
vendo roupas pela internet. Tinha uma vida corrida, não 
tinha tempo para nada. Agora, vou ao médico, levo meu 
filho ao pediatra, faço atividade física — conta a empre-
endedora.

Entrevista com Alexandre Teixeira, 
jornalista e autor do livro “Rotinas criativas”

O que a sobrecarga de trabalho pode causar?
Um dos grandes fantasmas do mundo do trabalho 

hoje é o “burn out” (esgotamento, em português). É uma 
forma de estresse profundo que tem impacto na saúde 
num nível fisicamente debilitante, que incapacita a pes-
soa a trabalhar. O problema é que se cruza uma linha do 
estresse administrável para o debilitante e só se percebe 
que passou para o outro lado quando há sintomas físicos. 
É como queimar um fusível.

Como é a escolha por uma vida menos corrida?
Geralmente, quando se toma um susto, como um 

ataque cardíaco ou com o término de uma relação, por 
estar 100% focado no trabalho. Nesses casos, a pessoa 
acaba reduzindo carga horária de trabalho e distribui 
melhor as horas para estar com a família e cuidar da saú-
de. Às vezes, o jeito é mudar de emprego, ganhar menos. 
Mas nem sempre é uma decisão possível para quem não 
tem uma vida financeira confortável.

Há mudanças possíveis?
Sim, entendendo se as várias atividades estão encai-

xadas da melhor forma nas 24 horas do dia. Se colocar-
mos tudo que fazemos na agenda, vemos que tem coisa 
sobrando e faltando. Aí, é só estabelecer prioridades, 
como atividade física. Se fizer exercício, a saúde e a pro-
dutividade melhoram. Vai ter que sacrificar algo, como 
assistir a TV até tarde. Faz muita diferença na rotina colo-
car no papel o que se faz, o tempo que se gasta e reorga-
nizar atividades.

QUAIS OS SINAIS DE QUE A FALTA DE
TEMPO ESTÁ PREJUDICANDO SUA SAÚDE?

SAÚDE
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Por Ana Paula Blower

Falar sozinho não é “coisa de maluco”. Pelo con-
trário: conversar consigo mesmo, em voz alta 
ou em papos internos, pode ajudar na resolução 

de problemas, na organização mental e até a aplacar a 
solidão. O hábito, que pode ser para ensaiar um dialo-
go difícil ou externalizar sentimentos, é indicado por 
especialistas.

— Ao falar sozinho, passa-se a ouvir o que se disse, 
usando os dois hemisférios do cérebro, ativando seu 
funcionamento completo. Isso organiza o pensamen-
to, ajuda a achar respostas para o que não estava tão 
claro. Mas para que o cérebro todo funcione, não é só 
quando está pensando. A ideia é falar — explica o psi-
quiatra Kalil Duailibi, da Associação Paulista de Medi-
cina.

Ele sugere ainda que quem tem esse hábito grave 
sua fala e volte a ouvi-la, para revisitar suas questões e 
resolvê-las, caso ainda não tenham sido.

Para a psicoterapeuta Aline Vilhena Lisboa, falar 
sozinho tem mais aspectos positivos do que sofrimen-
to. Ela chama atenção para um benefício ligado aos 
sentimentos e emoções para quem costuma bater um 
papo a sós.

— Do ponto de vista afetivo, conversar consigo 
mesmo é uma maneira de criar um pacto contra a soli-
dão. É uma forma de aprender a expressar afetos. Não 
é só organizar pensamento — observa ela.

Exagero pode ser dificuldade de se relacionar
A psicóloga Aline lembra que, às vezes, as pessoas 

deixam de falar algo que gostariam em determinada 

ocasião e recorrem a conversas consigo mesmo para 
experimentar como seria em outra oportunidade. Mas 
atenção aos sinais: falar sozinho demais pode indicar 
dificuldade de se relacionar.

— Ajuda a se expressar e a acalmar a frustração. 
Mas, por outro lado, o problema, é quando isso se 
torna a única forma da pessoa se comunicar. Ela vai se 
enclausurando e prefere falar com ela mesma do que 
com o outro — analisa a psicóloga.

Além disso, há a chamada síndrome do pensamen-
to acelerado, que é quando não se consegue descansar 
a mente. Falar sozinho seria, então, uma forma de 
escoar essa quantidade excessiva de pensamentos.

O psiquiatra Kalil ressalta ainda que não se pode 
confundir com aqueles que ouvem vozes internas, o 
que caracterizaria quadros psicóticos.

FALAR SOZINHO FAZ BEM À SAÚDE, CONFIRMAM ESPECIALISTAS
SAÚDE

De acordo com o Ministério da Saúde, quase 
60.000 internações por automedicação foram regis-
tradas no Brasil, entre 2009 e 2014. O mais curioso é 
saber que dentro do percentual de homens adeptos à 
prática, cerca de 10% fazem uso recreativo de estimu-
lantes sexuais: ou seja, usam esse tipo de medicamen-
to de forma irresponsável, sem real indicação médica.

No Brasil, são comercializados cinco tipos de esti-
mulantes e, de acordo com estudo do Instituto de Ciên-
cia, Tecnologia e Qualidade (ICTQ), Porto Alegre, no 
Rio Grande do Sul, lidera o ranking das capitais onde 
o uso recreativo de viagra, cialis, entre outros é mais 
expressivo:

1º Porto Alegre – RS: 38%
2º Brasília – DF: 18%
3º Vitória – ES: 15%
4º Goiânia – GO,  Rio de Janeiro – RJ e Curitiba – 

PR: 13%
5º Recife – PE: 11%
De acordo com o Roberto Vaz Juliano, urologista e 

membro do Instituto de Urologia do Hospital Oswal-
do Cruz, cada medicamento tem dose e posologia 
únicas, e só deveriam ser utilizados com indicação 
médica. Entre os principais efeitos colaterais devido 
ao uso recreativo estão arritmia cardíaca, cefaleia, 

distúrbios visuais, vermelhidão na pele, tontura, dores 
musculares e câimbras.

Dos que fazem uso de forma irresponsável, 56% 
pertencem às classes sócias A ou B, 38% têm idade a 
partir dos 56 anos e outros 15% têm menos de 40 anos.

A pesquisa foi realizada em 16 capitais brasileiras 
de todas as regiões do país, com 2.340 pessoas, que 
responderam o questionário de maneira involuntária.

De acordo com dados do ICTQ, a margem de erro 
máxima para o total da amostra é de 2 pontos percen-
tuais, para mais ou para menos, dentro de um nível de 

confiança de 95%.
Automedicação: 
Um segundo estudo da NZN Inteligence (platafor-

ma brasileira de levantamento e geração de informa-
ção e dados), realizado entre agosto e setembro do ano 
passado, com mais de 2.000 brasileiros entrevistados, 
investigou quais são os hábitos da população em rela-
ção à automedicação e às medidas que tomam quando 
têm algum problema de saúde:

– 68% dos pesquisados afirmaram que tomam 
remédios por conta própria

– 37% relatou que procuram os sintomas na inter-
net quando se sente mal, em detrimento a outras medi-
das

– 31% buscam soluções em conversas com amigos 
e familiares

– 26% utilizam medidas caseiras como chás
– 16% vão à farmácia
– 14% vão ao médico
Entre os medicamentos mais consumidos por 

conta própria estão os analgésicos (88%), os anti-
inflamatórios (67%) e os antiácidos (48%). Entre os 
menos consumidos estão os homeopáticos (7%), os 
controlados (5%) e os remédios para emagrecer (5%).

BRASILEIROS USAM ESTIMULANTES SEXUAIS DE FORMA IRRESPONSÁVEL
Pesquisa realizada em 16 capitais brasileiras identificou que Porto Alegre é a cidade com maior índice. 

Homens acima de 56 anos estão entre os que mais usam

https://www.eletrum.com.br/produtos?busca=SMARTPHONES&utm_campaign=lomadee&utm_medium=lomadee&utm_source=lomadee
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(*) Por Marcus Pestana

Certa vez, John Lennon sentenciou: 
“The dream is over”. Mas a esperança 
é a matéria-prima que move a vida. 

Talvez seja melhor ficar com Victor Hugo, 
para quem “não há nada como o sonho para 
criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso ama-
nhã”.

Sou parte de uma geração que sonhou com 
um outro Brasil, na segunda metade dos anos 
70. Diante da liberdade escassa e da injustiça 
máxima, encaramos o futuro com coragem, 
ousadia e desprendimento. Queríamos achar 
o fio da meada que nos unia às tradições de 
1968. Luta política, prática cultural, revolu-
ção comportamental, contestação ao consu-
mismo, tudo misturado no caldeirão das uto-
pias acalentadas. No movimento estudantil, 
nas comunidades de base, na trincheira do 
velho MDB, no teatro e na música, o mergu-
lho profundo no desafio de mudar o mundo e 
o país.

Por outro lado, tínhamos, independente-
mente de qualquer juízo de valor, um conjun-
to de homens públicos da melhor qualidade, 
que admirávamos e tínhamos como exemplo: 
Ulysses Guimarães, Tancredo Neves, Franco 
Montoro, Teotônio Vilela, Leonel Brizola, 
Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, 
Miguel Arraes. Líderes que eram apaixona-
dos pela política como ferramenta de trabalho 
em favor de um projeto de nação e do interes-
se público.

O rumo era claro. Tarefa número 1: a 
reconstrução da democracia. Anistia ampla, 
Constituinte soberana e diretas para presiden-
te. Tivemos êxito, missão cumprida. Foi uma 
longa e complexa travessia de 1974 a 1989. 
Em nossas cabeças, justiça social, estabilida-
de econômica e desenvolvimento cairiam por 
gravidade, consequência natural da liberdade 

conquistada. Ledo engano.
É inegável que o país avançou nesses anos 

de Nova República. É o mais longo e mais 
intenso período democrático de nossa histó-
ria. Domamos a inflação, distribuímos renda, 
universalizamos o ensino fundamental, con-
solidamos o SUS, democratizamos o acesso 
às telecomunicações, modernizamos a eco-
nomia. Tropeços ocorreram. A obra está 
incompleta. Dois presidentes foram afasta-
dos, a qualidade na educação ainda é um desa-
fio, os gargalos na saúde são enormes, os índi-
ces de violência assustam a população, os ser-
viços de saneamento ainda são claramente 
insuficientes, o déficit habitacional é grande.

Mas aquela geração generosa e sonhadora 
não poderia imaginar que, ao final do ciclo, 
encontraríamos um horizonte tão nebuloso. A 

maior recessão na trajetória econômica do 
país, o maior escândalo de nossa existência 
como nação, o sistema político em seu con-
junto em xeque e com a credibilidade abala-
da, estrangulamento fiscal agudo e um uni-
verso de interrogações quanto ao futuro. A 
intolerância e a indisposição para o diálogo 
campeando soltas.

Não é hora de jogar a toalha e admitir que o 
sonho morreu. É hora de reacender a chama 
da esperança, arregaçar as mangas para dri-
blar os obstáculos, aprender com os erros e 
construir o Brasil sonhado nos verdes anos de 
nossa juventude.

* Marcus Pestana é deputado federal e 
foi, por dois mandatos consecutivos, presi-

dente do PSDB de Minas Gerais. 

O SONHO DE UMA GERAÇÃO
OPINIÃO

Dos anos de chumbo à democracia incompleta

Pestana: “Não é hora de jogar a toalha e admitir que o sonho morreu”
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Por Luis Fernando Ramos - Fonte: BBC Brasil

Há exatos 200 anos, no dia 13 de maio de 1817, a 
princesa Maria Leopoldina da Áustria entrou na 
Igreja Augustina, em Viena, para se casar com 

Dom Pedro 1º. Uma união selada por procuração - prática 
comum nas uniões entre monarquias europeias.

Isso porque o príncipe herdeiro de Portugal se encontra-
va no Brasil com sua família desde 1808.

A festa foi marcada por pompa e luxo. O pai da noiva, o 
imperador Francisco 1º, não queria ficar atrás da demons-
tração de riqueza feita pelo representante da corte portu-
guesa, o Marquês de Marialva.

Ocasiões como essa também serviam como representa-
ção de poder para a população local. Durante muito tempo, 
o termo "casamento brasileiro" foi sinônimo de luxo e 
riqueza na capital austríaca.

Havia um interesse claro das duas dinastias na união.
"Para as famílias reais da época era importante fortale-

cer a influência do pensamento monárquico sobre as colô-
nias na América. Era um período em que muitas dessas 

colônias estavam se tornando independentes, algumas já 
impregnadas pelo pensamento republicano, como os Esta-
dos Unidos", afirmou à BBC Brasil Karl Vocelka, historia-
dor e professor da Universidade de Viena.

É curioso ver como esta união acabaria levando, cinco 
anos depois, ao processo de emancipação do Brasil. Em 
especial pela atuação da princesa Leopoldina, ao lado de 
José Bonifácio - que ficaria conhecido como o "Patriarca 
da Independência" -, nos dias que antecederam o rompi-
mento do país com Portugal.

Para entender como uma princesa educada para servir 
sua dinastia acabou se virando contra uma monarquia euro-
peia, é preciso conhecer a personalidade de Leopoldina.

Seus pais, Francisco 1º e Maria Teresa da Sicília, eram 
primos de primeiro grau, algo comum dentro da política de 
união praticada pela família Habsburgo.

A genética próxima surtiu efeito sobre a prole. O primo-
gênito Fernando nasceu com hidrocefalia e sofria de epi-
lepsia grave. As princesas demonstravam em geral pouca 
inteligência e se interessavam mais por roupas e luxos.

A exceção era Leopoldina.
Extremamente inteligente, mas tímida e reservada, 

tinha paixão por ciências naturais (Biologia e Mineralogia) 
e artes.

Desde criança, desenvolveu também uma forte religio-
sidade. Extremamente obediente, tinha uma devoção 
quase cega pelo pai, o imperador Francisco 1º. Deste, rece-
beu o conselho de obedecer a todos os desejos do marido.

"Uma vez que a vontade de meu pai é o princípio que 
orienta meu comportamento, estou convencida de que o 
céu vai me proteger e permitir que encontre minha felicida-
de nesta união", escreveu em carta a uma tia.

De fato, os primeiros anos do casamento com Dom 
Pedro 1º foram felizes. O príncipe se encantou inicialmen-
te pela mulher inteligente e exótica - mulheres loiras, de 
olhos azuis e pele branca eram raras no Brasil da época.

O casal gostava de sair junto para cavalgar pelo Rio de 
Janeiro e recebia colonos diretamente no cais do porto da 
cidade, com Leopoldina fazendo o papel de intérprete para 
alemães que ali desembarcavam.

O nascimento dos primeiros filhos transformou Leo-
poldina fisicamente. Avessa a qualquer tipo de vaidade e 
ostentação, ela abria mão do uso de espartilhos e joias. 
Preferia se vestir com calça de equitação (um escândalo na 
época para uma moça da alta sociedade) e botas com espo-
ras.

'Não daremos dinheiro a novos moradores': mal-

entendido faz povoado italiano receber avalanche de pedi-
dos de residência

Alguns relatos de estrangeiros dão conta que ela "pare-
cia uma cigana".

As escapadas amorosas de Dom Pedro, que nunca havia 
sido o marido mais fiel, se intensificaram. Leopoldina 
sabia disso, mas sofria em silenciosa resignação. Talvez 
para equilibrar a relação com o marido, ela resolveu mer-
gulhar na política a partir do ano de 1821. Pelo menos 
nesse campo ele dava ouvidos à esposa e confiava em suas 
avaliações.

O país vivia um período especialmente instável. O rei 
Dom João 6º, pai de Pedro, já havia voltado a Portugal e, 
pressionado pela corte, solicitava que o filho também 
retornasse a Lisboa, além de ameaçar retirar do Brasil a 
condição de reino, praticamente "rebaixando" o país nova-
mente ao papel de colônia.

No início de janeiro de 1822 houve o famoso "Dia do 
Fico", quando Dom Pedro afirmou abertamente que não 
retornaria a Portugal. A presença de tropas portuguesas no 
Rio de Janeiro deixou o clima tenso e o casal viveu uma 
tragédia pessoal.

COMO CASAMENTO 'SEM NOIVO' E PRINCESA
INCOMUM MUDARAM OS RUMOS DO BRASIL

Maria Leopoldina teve papel ativo na independência do Brasil José Bonifácio ficaria conhecido como o 'Patriarca da Independência’

CULTURA
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Ante os fortes rumores de que seriam leva-
dos à força para Lisboa, Leopoldina decidiu 
fugir com os filhos do Palácio da Boa Vista 
para a fazenda de Santa Cruz. O trajeto sob o 
intenso calor do verão carioca foi demais para 
o pequeno João Carlos, de apenas um ano, que 
adoeceu e morreu poucos dias depois.

Leopoldina colocou a culpa nos generais 
portugueses e passou a trabalhar com mais afin-
co pelo rompimento entre Brasil e Portugal. No 
início de setembro, quando Dom Pedro estava 
em São Paulo para lidar com distúrbios na cida-
de, Leopoldina assumiu o papel de regente.

Após dias de deliberação com José Bonifá-
cio e outros políticos a favor da independência, 
ela escreveu para o marido uma carta enfática 
incentivando-o à separação das duas nações.

"O pomo está maduro. Colha-o agora, senão 
ele apodrece", foi como encerrou o texto.

Para o historiador austríaco Vocelka, o papel 
ativo de Leopoldina na independência não sur-
preende: "Ela tinha a personalidade mais forte 
entre os dois. Dom Pedro certamente não era o 
marido mais fiel, então ela buscou alguma ati-
vidade que lhe desse uma certa independên-
cia".

Já a doutora em história pela USP Joana 
Monteleone acredita que o apoio de Leopoldi-
na ao movimento de independência tenha sido, 
na verdade, uma inteligente jogada política de 
uma monarca.

"Algo que se esperava das princesas era que 
atuassem politicamente a favor de suas casas 
reais. Leopoldina não gostaria que acontecesse 
no Brasil o que estava acontecendo com as colô-
nias espanholas vizinhas, com todas se tornan-
do repúblicas. Ao apoiar a independência bra-
sileira, numa espécie de continuidade da dinas-
tia de Dom Pedro 1º, ela reafirmava seu poder 
sobre este território".

Na mesma viagem a São Paulo em que 
declarou a independência do Brasil, Dom 
Pedro conheceu a mulher que, de certa forma, 
encerraria o papel de Leopoldina também na 
política. Domitila de Castro foi até uma 
audiência do príncipe pedir ajuda para uma 
questão da guarda de seus filhos do primeiro 
casamento. Terminaram a noite juntos.

O que parecia ser mais uma aventura amoro-
sa de Pedro acabaria transformando o início do 

Brasil imperial. Domitila virou uma espécie de 
"amante oficial", ganhando residência no Rio 
de Janeiro, o título de Marquesa de Santos e 
muita influência na corte.

Para Leopoldina, foi o início de um período 
de humilhações públicas e até mesmo suspeita 
de agressões por parte do marido.

Nem mesmo o nascimento de outro filho 
homem em 1825 - Pedro de Alcântara, que se 
tornaria o imperador Dom Pedro 2º - aproxi-

mou o casal. Domitila também teve filhos com 
o monarca, todos ganhando títulos nobres e 
também educação na corte.

Deprimida e fraca pelas consequências de 
um aborto sofrido dez dias antes, Leopoldina 
acabou morrendo aos 29 anos, em 11 de 
dezembro de 1826. Em uma carta escrita à irmã 
Maria Luisa poucos antes, a imperatriz já ante-
cipava seu destino.

"Ouça o grito de uma vítima que pede de ti 
não vingança, mas piedade e socorro do amor 
fraternal para meus inocentes filhos, que 
órfãos vão ficar, em poder de si mesmos ou das 
pessoas que causaram minhas desgraças, redu-
zindo-me ao estado em que me encontro", 
escreveu.

Menos de dez anos depois do pomposo casa-
mento em Viena, Leopoldina ajudou um país a 
se transformar, mas não conseguiu se libertar 
de uma relação pessoal desastrosa construída 
por interesses políticos. Dom Pedro 1º abdicou 
do trono em 1831 para voltar a Portugal, dei-
xando claro onde estavam suas raízes.

O Brasil imperial passou então por um 
período conturbado até a coroação de Dom 
Pedro 2º, em 1841. Seu interesse pelos estudos 
e a personalidade tranquila e equilibrada certa-
mente lembravam mais a mãe do que o pai.

O chamado 'Grito do Ipiranga' aconteceu em 7 de setembro de 1822

Domitila de Castro virou uma espécie de 'amante oficial' 
de Dom Pedro, ganhando o título de 'Marquesa de Santos’
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Numa bela manhã de julho de 1518, na praça princi-
pal de Estrasburgo, uma mulher começou a dan-
çar. Quem a viu estranhou um pouco, pois não 

havia música e ela movia-se, com grande vigor, mas sem 
elegância nem alegria. Ao anoitecer várias pessoas havi-
am-se juntado à primeira dançarina. Uma semana depois 
eram cerca de trinta. Em agosto, mais de 400 dançarinos 
enchiam a praça, num estranho e desordenado baile. As 
autoridades civis e religiosas lembraram-se de outras 
ocorrências semelhantes àquela. Em Aachen (Aix-La-
Chapelle), no verão de 1374, dezenas de pessoas haviam 
dançado em silêncio, durante semanas, numa epidemia 
que cresceu e se propagou, alcançando outras povoações. 
Achou-se que mandando vir músicos seria possível orde-
nar o caos e deter o misterioso surto. Foi pior. A multidão 
prosperou e continuou a dançar. Alguns músicos junta-
ram-se aos dançarinos. Muitas pessoas rodopiaram até 
caírem mortas.

Na época falou-se em feitiçaria. Hoje acredita-se que 
os dançarinos tenham sido vítimas de envenenamento por 
ingestão de cravagem, um fungo comum no centeio e 
noutros cereais. Ao longo de vários séculos, centenas de 
mulheres foram perseguidas como bruxas, na sequência 
de tragédias como as relatadas acima, que a ciência de 
então era incapaz de explicar. Eventos misteriosos costu-
mavam ser classificados ora como resultado da ação do 
diabo — feitiçaria —, ora como resultado da ação de 
Deus — milagres.

À medida que a ciência progride, Deus e o diabo ten-
dem a aquietar-se. Isso não significa necessariamente o 
colapso das religiões. Nas últimas décadas, aliás, temos 
vindo a assistir ao fortalecimento de diversas correntes 
religiosas; e há até casos, como no Irã, em que sociedades 
já largamente laicizadas retrocederam para regimes teo-
cráticos. Quando falo no adormecimento gradual de Deus 
e do diabo quero dizer apenas que o espaço para os prodí-
gios — milagres ou feitiçarias — tenderá a reduzir-se.

Enquanto escrevo este texto o Papa Francisco visita o 
Santuário de Fátima, em Portugal. Um milhão de pessoas 
esperava por ele. Uma larga parte dos peregrinos estran-
geiros veio do Brasil. O Papa deslocou-se a Portugal para 
canonizar Francisco e Jacinta Marto, dois dos três pasto-
rinhos que em 1917 afirmaram ter visto e conversado com 
a virgem Maria. As duas crianças morreram no ano 
seguinte, vítimas da terrível gripe espanhola, que, entre 
1918 e 1919, tirou a vida a milhões de pessoas em todo o 
mundo (não se conhece um número certo, as estimativas 
variam entre 50 e 100 milhões). A pastorinha sobreviven-
te, Lúcia dos Santos, morreu em 2005, aos 97 anos, depo-
is de uma vida inteira passada atrás dos altos muros de 
diversos conventos.

Nos primeiros anos a Igreja Católica recusou-se a 
aceitar o testemunho dos garotos. Só o fez em 1930, 
levando à rápida expansão do Santuário de Fátima. O 
nome da cidade é de origem árabe. Uma das filhas do 
profeta Maomé, a única a dar-lhe descendência, chama-
va-se Fátima, razão porque este é até hoje um dos nomes 
femininos mais comuns entre populações islamizadas. 
Segundo uma antiga lenda local, a cidade recebeu o nome 
em honra de uma princesa árabe, na época em que os cha-

mados mouros colonizaram a península Ibérica.
Não surpreende que muitos muçulmanos simpatizem 

e até cultuem Nossa Senhora de Fátima. Os jornais portu-
gueses noticiaram nestes dias a história de um jovem 
muçulmano, libanês, chamado Sami Aoun, que deixou 
Beirute para visitar Fátima, tendo percorrido de joelhos 
as últimas centenas de metros. Para Sami, os meios de 
informação do Ocidente não compreendem o Islã e a rela-
ção dos muçulmanos com Jesus Cristo: “O muçulmano 
tem que acreditar primeiro no cristianismo e só depois no 
islamismo. Porque o cristianismo veio antes e abriu o 
caminho para todas as pessoas acreditarem num Deus 
único. Eu acredito na virgem Maria. Como muçulmano, 
acredito em Jesus Cristo e amo-o muito.”

Há, por outro lado, muitos católicos que não mostram 
nenhuma simpatia pelo culto a Nossa Senhora de Fátima. 
Para o padre Mário de Oliveira, autor de “Fátima nunca 
mais”, o Santuário de Fátima é uma “encenação”, um 

“teatrinho de aparições”. Na opinião dele, os três pastori-
nhos terão sido vítimas de uma igreja arcaica, que aterro-
rizava os fiéis, divulgando a imagem de um Deus cruel, 
sádico e vingativo.

No seu último romance, “Em teu ventre” (Companhia 
das Letras), o escritor José Luís Peixoto optou por não 
tomar partido, não validando nem contrariando a tese das 
aparições, antes concentrando-se no difícil quotidiano de 
três crianças numa aldeia perdida do mundo. É a literatura 
tentando compreender o incompreensível.

Pode ser, como sugeri atrás, que o avanço científico 
retire espaço ao milagre. O fascínio humano pelos prodí-
gios, contudo, acho que nunca se extinguirá.

Por José Eduardo Agualusa
Fonte: O Globo

OS ÚLTIMOS MILAGRES
À medida que a ciência progride, Deus e o diabo tendem a aquietar-se
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Por Carlos Augusto Silva - Fonte: Revista 
Bula

Antônio Candido foi mais que um crítico 
literário e sociólogo. Mais até que um polí-
tico no sentido pragmático da palavra, já 

que, mesmo sem se candidatar para cargos públi-
cos, sempre militou, lutou e influenciou os rumos 
do pensamento brasileiro sendo um professor.

Antonio Candido foi e é um paradigma para 
qualquer professor de literatura que mereça, de 
fato, essa honrosa alcunha. Não falo de mestres 
sabidos ou leitores enciclopédicos. Falo aqui de 
pessoas dedicadas ao conhecimento da literatura e, 
principalmente, ao esforço de fazer com que ela 
seja mais bem compreendida. Não como um privi-
légio, mas como um direito fundamental do 
homem. Não há aula minha em que Antonio Can-
dido não tenha aparecido, nesses 15 anos de sala de 
aula.

O esforço de seus textos, desinibidos em 
demonstrar sua paixão pelo que escreve, sem dei-
xar de lado o rigor técnico e a apreciação histórica, 
mostraram-me, desde cedo, que a literatura só 
pode ser oferecida aos alunos por quem a conhece 
e a ama. Um burocrata jamais será um verdadeiro 
professor de literatura. Pode ser um literato, mas 
não um professor. E Candido era um professor. 

Parafraseando Chico Buarque, que em sua música 
“Paratodos” se refere a Tom Jobim como o seu 
maestro soberano, Candido é o meu Antonio Bra-
sileiro, o meu maestro soberano.

Candido me mostrou que ensinar datas, fatos, 
cronologias é importante, embora o fundamental 
seja apresentar para o outro o “prazer do texto”. 
Seus ensaios, profundos, ricos, exatos, eruditos, 
somam todos esses adjetivos sem jamais ser pom-
posos, belicosos, desrespeitosos com aqueles com 
os quais discorda. Candido tem a elegância dos 
que sabem dizer seus saberes não para exibi-los, 
mas para compartilhá-los. Formou uma geração 
inteira de professores e de leitores, de Norte a Sul. 
E se o Brasil tem pouca gente a ler, teria certamen-
te menos, caso Antônio Candido não tivesse existi-
do em nossa história.

Alguns o acusam, ressentidamente, ou ingenua-
mente, de não fazer crítica literária, mas sim “soci-
ologia da literatura”. Só quem não leu seu livro 
“Na Sala de Aula” pode afirmar tal inverdade. O 
texto literário era a sua forma de agir, o método de 
expor suas ideias. Não adjetivava sem justificar, 
exemplificava todas as afirmações que tecia. Jama-
is se isolou nas torres estéreis do culto ao sintagma 
ou às consubstanciações estilísticas. Jamais se 
esqueceu de que a Literatura foi feita para ser, pri-
meiramente, apreciada, e não estudada. Escreve-

se poemas, contos, romances e peças de teatro para 
que sejam lidos, e só porque são ou foram lidos é 
que são estudados. Portanto, a Literatura e a Socie-
dade estão intrinsecamente aglutinadas. Vê-las de 
forma separada é uma opção contrária ao que faz 
dela um direito, um lazer, um ato lúdico para como-
ver, fazer rir ou chorar. Pensar.

O texto “O direito à Literatura” deveria ser a 
primeira página de todos os manuais didáticos. 
Deveria estar emoldurado nos gabinetes de todos 
os professores universitários, assim como nas 
salas das comissões de pesquisa. Também deveria 
constar como objeto obrigatório de reflexão antes 
de pareceres personalistas que insistem em mistu-
rar o público com o privado nas universidades.

Candido incomoda aos elitistas, mas só porque 
esses querem ser incomodados por ele, pois ao seu 
lado, na minha formação, Roland Barthes, muitas 
vezes hermético, convive bem com ele, formando 
o professor que se esforça, tenta traduzir o saber 
dos jargões teóricos ao iniciante da graduação, ao 
adolescente não leitor, mostrando que, caso 
tenham aptidão para a leitura, há um mundo espe-
rando por eles. Caso não tenham aptidão, vão se 
manter afastados do mundo dos livros, mas respei-
tando-o, entendendo sua contribuição para tudo: o 
país, o Estado, a cidade, a sua rua, a sua casa, os 
seus sentimentos. Esses indivíduos, alheios à arte 
literária, se tiveram em seu caminho professores 
de literatura éticos e generosos, saberão que seus 
sentimentos são universais, e aqui ou acolá são 
vivenciados por tudo o que é coisa humana neste 
planeta.

No dia primeiro de fevereiro deste ano de 2017 
eu estive com Antonio Candido. O encontrei no 
cruzamento da Rua Pamplona com a Alameda San-
tos, em São Paulo. Ao chegar em casa, escrevi, em 
meu perfil do Facebook, a respeito da experiência:

Meu encontro com Antonio Candido
Acabo de me encontrar com o Antonio Candido 

no cruzamento da Rua Pamplona com a Alameda 
Santos. Mesmo tendo mais de 90 anos, estava autô-
nomo e sereno. Quando voltei rápido para tirar 
uma foto junto a ele, já estava dentro do táxi. 
Mesmo assim eu me abaixei, disse firme o seu 
nome. Ele me olhou um pouco assustado. Eu disse: 
“Só queria pegar na mão do senhor e lhe agrade-
cer”. Ele falou: “Desculpe, mas não estou lhe reco-
nhecendo”. Eu respondi: “O senhor não me conhe-
ce. Sou professor de Literatura. Li tudo que o 
senhor publicou. Leio seus livros desde o início da 
minha formação e queria agradecê-lo por tudo o 
que o senhor fez pela Literatura Brasileira. O 
senhor é um grande Mestre”. Ele sorriu verdadei-
ramente. Agradeceu. Tinha um semblante altivo e 
ao mesmo tempo extremamente simples. Aperta-
mos fortemente as mãos um do outro, e ele foi 
embora.

Obrigado, sempre, mestre.

O BRASIL FICOU MAIS POBRE,
MORREU ANTONIO CANDIDO
Se o Brasil tem poucos leitores, teria certamente menos,
caso Antônio Candido não tivesse existido em nossa história

CULTURA
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Por Madson de Moraes

Irmão Coronel Mendes relembra sua trajetória na 
Maçonaria e revela outras duas paixões: a Polícia 
Militar e a Sociedade de Veteranos de 32

A memória do Irmão Antônio Carlos Mendes, ou 
Coronel Mendes, é repleta de lembranças, do alto de 
seus 75 anos recém-completados. Ele lembra-se muito 
bem do dia em que chegou para seus pais e contou que 
tinha entrado para a Maçonaria. Era o começo da déca-
da de 1970 e, naquele tempo, o choque para ambos – 
portugueses e católicos fervorosos – foi enorme. Seu 
pai, capitão da Força Pública, que hoje é a Polícia Mili-
tar, e do tipo macho, foi às lágrimas, tamanho foi o 
impacto da notícia. Naquela época, conta o Coronel, 
seus pais acreditavam que a Maçonaria era uma coisa 
de “outro mundo”.

“A família portuguesa geralmente é muito católica 
e meus pais acharam que  a Maçonaria tinha outro sig-
nificado. Quando eles souberam que eu entrei na 
Ordem, ficaram traumatizados, questionando por que 
eu tinha entrado e por que eu não era mais católico. Foi 
um baque grande para eles.”

Como tempo, ambos se tornaram companhias fre-
quentes nas palestras que o Coronel começou a fazer 
sobre Maçonaria anos depois em cidades do interior de 
São Paulo. “Eu os levava comigo e aí eles assistiam às 
palestras. Eles viram que a Maçonaria não era nada 
daquilo que achavam. Quando meu pai faleceu, já era 
fã e defendia a Ordem com toda a força. Hoje, eu tenho 
filho, genro e muitos parentes na Maçonaria. Vou à 
Ordem de segunda a sábado”, orgulha-se.

É preciso voltar no tempo para contar a biografia do 
Coronel Mendes dentro da Maçonaria, feita de encon-
tros com personagens importantes. O primeiro envol-
ve alguém de suma importância: foi já no começo do 
namoro com sua esposa, Oçaine, que ele ouviu falar 
pela primeira vez da Maçonaria . “Eu era cadete na 
Força Pública de São Paulo, nos anos 1960. Quando 
conheci minha esposa, o pai dela e tio eram Maçons do 
Oriente de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Comecei 
então a criar amor por minha esposa e também pela 
Maçonaria”, brinca.

Após se formar oficial e ir trabalhar com o trânsito, 
veio outro encontro que mudou a vida do Irmão: um 
dos colegas da Guarda Civil com quem ele fez amiza-
de era Maçom. Capitão Fusko, que já passou para o 
Oriente Eterno, foi quem fez o honroso convite para 
Mendes entrar definitivamente para a família maçôni-
ca. “Falei com o Capitão Fusko que a família da minha 
esposa era da Maçonaria do Rio de Janeiro e ele me 
propôs entrar na Ordem. Meu padrinho foi ele e o 
Irmão Maurice Alfred Sommer, que está vivo e tem 
quase 60 anos de Maçonaria”, afirma. A Iniciação na 
Ordem está bem conservada na memória septuagená-
ria do Coronel Mendes: foi em 17 de julho de 1971, na 
ARLS Beit-EL nº 1.788. No ano seguinte, ele seria 
Exaltado em 17 de setembro.

Trajetória ímpar A história do Coronel Mendes – 
posto mais alto na hierarquia da Polícia Militar que ele 
conquistou no dia 10 de março de 1988, mesma data de 
seu aniversário – na Maçonaria é fruto de muito estu-
do, dedicação e amor. Em 27 de agosto de 1976, ele 
fundou a Loja Perpétuo Segredo nº 2.180. Por causa de 
sua atividade intensa dentro da Ordem, ele foi logo 
nomeado Grande Secretário da Guarda dos Selos do 
Grande Oriente de São Paulo (GOSP).

De lá para cá, a trajetória impressiona: Coronel 
Mendes já serviu a vários Grão-Mestres, ocupou todos 
os cargos em Loja, foi o fundador de dezenas de Lojas 

e membro honorário de mais uma centena delas. Nos 
Conselhos Estadual e Legislativo, foi ainda Deputado 
Estadual e Federal do Grande Oriente do Brasil (GOB) 
e membro do Conselho Federal do GOB. Como prota-
gonista no avanço da Maçonaria do Brasil, assistiu 
com lamento à cisão de 1973, quando houve uma 
divergência no Grande Oriente de São Paulo e foram 
criados os Grandes Orientes Independentes. Nosso 
Irmão cursou todos os graus da Perfeição, Capítulo, 
Kadosh e Consistório, chegando ao grau máximo do 
Rito Escocês Antigo e Aceito (33º) em 2 de julho de 
1988. Ele detém diplomas de Membro Honorário e 
Venerável de Honra de várias Lojas Maçônicas e é 
portador de várias homenagens e condecorações maçô-
nicas.

Recuperou o fôlego? Na Polícia Militar, outra de 
suas paixões, ele comandou o trânsito, o Choque, a 
Rota, foi juiz do Tribunal de Justiça Militar, delegado 
de polícia, professor de material bélico e de tiro até 
conquistar o mais alto posto da Polícia Militar, se tor-
nando o Coronel Mendes que todos nós conhecemos. 
“Faço parte de várias entidades de Polícia Militar. 
Minha atividade hoje na PM é menor do que minha 
atividade na Maçonaria”, explica, ressaltando que há 
muitos Maçons na PM de São Paulo. “E não só na Polí-
cia Militar, como também na Polícia Civil do Estado 
de São Paulo e Forças Armadas – hoje, temos um gene-
ral de São Paulo que foi iniciado no Rio Grande do 
Sul”, conta.

Amor pela PM e pelos Veteranos de 32
 Além do grande amor pela Polícia Militar e pela 
Maçonaria – nessa ordem, frisa o Coronel Mendes –, 

outra paixão vivida com a mesma intensidade é pela 
Sociedade de Veteranos de 32 – MMDC, onde é o atual 
vice-presidente. A Sociedade mantém viva a memória 
do que aconteceu em maio de 1932, quando os 
manifestantes paulistas Martins, Miragaia, Dráusio e 
Camargo, contrários à ditadura de Getúlio Vargas e 
que dão origem à sigla, foram mortos em maio daquele 
ano por tropas getulistas. Em julho, eclodiria a 
Revolução Constitucionalista de 1932, que buscava 
interromper o governo provisório exigindo uma nova 
Assembleia Constituinte. O MMDC ganhou apoio do 
povo paulista, que se mobilizou para ajudar seus 
exércitos num legítimo movimento de amor ao Brasil. 
Mesmo derrotado no campo de batalha, o movimento 
atingiu seus objetivos democráticos. “Perdemos no 
campo de batalha, mas ganhamos anos depois quando 
foi promulgada a Constituição de 1934”, orgulha-se.
Memórias o Coronel Mendes tem e são muitas. Uma 
inesquecível? Ele pensa um pouco antes de falar. O 
ano é 1983. Foi nessa data, após uma querela judicial 
que se arrastava desde o começo da década de 1970 – 
quando algumas potências se desligaram do Grande 
Oriente do Brasil e se proclamaram obediências 
autônomas e independentes –, que o Coronel e outros 
Irmãos de São Paulo retomaram o Palácio Maçônico 
antes ocupado pelos dissidentes. “Naquele dia, eu 
estava fardado porque a ordem judicial foi feita com 
força policial e eu já era Secretário do GOSP e 
comandante do Choque da PolíciaMilitar”, recorda-
se, triunfante.

Fonte: Revista Luzes
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Coronel Mendes durante a Cerimônia de Lançamento da Pedra Fundamental 
do Novo Palácio Maçônico do GOSP, em 20 de agosto de 2016
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Adam Weishaupt nasceu em Ingolstadt, Bavi-
era . Ele ficou órfão muito jovem e foi edu-
cado por jesuítas, antes de assumir um 

cargo em 1772 como professor de Direito Natural e 
Canônico na Universidade de Ingolstadt. Ele foi o 
primeiro não-sacerdote a ocupar o cargo e suas 
simpatias racionalistas logo o colocaram em con-
flito com a universidade.

Para Weishaupt, a influência dominante da 
monarquia bávara e da Igreja era sufocante e 
incompatível com os ideais iluministas de livre 
pensamento e da razão então na moda. Para 
conhecer e compartilhar ideias com pensadores de 
mentalidade igual à dele, portanto, resolveu formar 
uma sociedade baseada na liberdade e virtude 
moral na busca da felicidade racional. Embora 
indesejável aos olhos de estadistas e religiosos do 
período, tais fraternidades e sociedades secretas 
eram comuns no século XVIII. Dessa forma, em 1º 
de maio de 1776, em uma floresta perto de 
Ingolstadt, Weishaupt se reuniu com quatro outros 
para fundar a Ordem dos Perfeitabilistas, agora 
mais comumente conhecida como os Illuminati.

A estrutura da ordem tinha três níveis. Os novos 
membros eram “Noviços”. A seguir vinham os 
“Minervais”: um grau cujo nome homenageava 
Minerva, deusa romana da sabedoria. Finalmente, 
os membros eram promovidos à categoria de 
“Minerval Iluminado”. O novo grupo intelectual 

apelava amplamente a nobres progressistas do 
Iluminismo, pensadores e profissionais. Até 1784, 
os Illuminati podem ter tido 2.000 a 3.000 
membros, com lojas no exterior, na Itália, França, 
Bélgica, Holanda, Dinamarca e Suíça.

Entre os primeiros membros estavam Mayer 
Amschel Rothschild e Johann Wolfgang von 
Goethe. Outro membro inicial era o Barão Adolph 
von Knigge. Embora não houvesse nenhuma 
conexão formal entre os Illuminati e a Maçonaria, 
a adesão a ambas as organizações era comum entre 
os homens inspirados pelos ideais do Iluminismo, 
e a criação por Von Knigge de um sistema de 13 
graus para os Illuminati deveu muito à sua 
experiência como maçom.

Os problemas começaram a aparecer quando 
surgiram rumores de que Weishaupt era um 
revolucionário, possivelmente em termos 
amigáveis com grupos radicais na França. 
Desacordos internos também cobraram o seu 
preço, com von Knigge finalmente abandonando 
após uma desavença com Weishaupt.

A sentença de morte da sociedade veio quando 
um ex-membro descontente enviou um relatório 
fantasioso das atividades dos Illuminati à grã-
duquesa da Baviera. Seu marido, o Duque-Eleitor, 
logo entrou em ação, e aprovou leis em 1784 e 
1785 efetivamente proibindo sociedades secretas.

Na onda de prisões que se seguiu, a polícia 

encontrou materiais prejudiciais nas casas de 
alguns membros da Illuminati: tintas secretas, 
defesas do ateísmo e suicídio, instruções para 
abortos, e até mesmo um plano para uma ala 
feminina da Illuminati. Em 1787, mais uma lei 
decretou a pena de morte para os membros da 
Illuminati.

A sociedade experimental de Weishaupt tinha 
acabado. Ele foi demitido da Universidade de 
Ingolstadt e se mudou para Saxônia, onde assumiu 
um cargo de professor de Direito na Universidade 
de Göttingen. Na época de sua morte, em 1830, ele 
tinha se reconciliado com a Igreja e renunciado às 
suas antigas atividades secretas.

Apesar do colapso dos Illuminati da Baviera 
depois de apenas uma década de existência, 
teóricos da conspiração, desde então, se deleitam 
com a noção de que descendentes dos Illuminati 
continuam a operar nas sombras, dirigindo uma 
série de agendas subversivas e elitistas.

Por Dominic Selwood 
Tradução: José Filardo

Fonte: Bibliot3caIngolstadt, na Baviera foi o lar de Adam Weishaupt
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D
e forma simplista, compreendemos o tempo como 
a duração e o suceder dos acontecimentos, a partir, 
genericamente, de uma unidade básica de tempo a 

que chamamos de segundo. A partir dela, chegamos às 
horas, dias, semanas, meses, anos etc.

Por outro lado, há também a mensuração do tempo a 
partir da duração ou alteração de uma sensação, um estado, 
de uma posição, de uma disposição de espírito, de uma 
expectativa, de um cumprimento sofrido, assim por diante.  

No plano maçônico, o tempo é o vivenciar, algo essen-
cialmente benéfico. O que é positivo é eterno e permanece. 
Já, o que é negativo, é fugaz e transitório.

Assim, o tempo não é um prazo a ser cumprido. O inter-
valo entre os acontecimentos não é moroso. “Tudo tem seu 
tempo determinado, e há tempo para todo o propósito deba-
ixo do céu” (Livro da Lei Eclesiastes 3:1)

Todo este preâmbulo se faz necessário para nos alertar 
sobre desvios, que tem se tornado comum e que tem gerado 
sérias consequências para a Sublime Ordem.

Quanto à apresentação de um novo membro as Lojas, os 
obreiros se desdobram para tentar, no prazo máximo de 30 
dias, a adquirir um novo obreiro.

Naturalmente, eles são submetidos a todas as formali-
dades exigidas pela Potência. Mas é comum se esquecer de 
que as formalidades exigem um mínimo necessário de 
documentos e verificações, além de outras exigências mais 
apuradas que a Loja pode  e deve solicitar.

O tempo também amadurece. Por isso, é preciso estabe-
lecer prioridades. Quanto a este tempo, reflitamos, por 
exemplo, sobre a diferença entre o tempo de um estudante 
universitário e o de um profissional já formado, ou alguém 
preste a se casar e um pai de família.

Todas as Potências Maçônicas tem em seus regulamen-
tos os procedimentos mínimos para o aumento de trabalho, 
seja por apresentações de trabalho ou pelo tempo de inicia-
do.

Quando da Iniciação, já pensamos na Elevação.
Alertamos que as Lojas podem e devem estabelecer 

critérios refinados para a mudança de grau. Quando cons-
tatamos que a maioria das Lojas se reúne uma vez por sema-
na e não coincidindo feriados, períodos de recesso, sessões 
em outros graus etc, em seis meses, o Aprendiz terá partici-
pado de apenas 26 sessões, que multiplicadas por 2 horas 
de reunião, contabilizamos 52 horas.

Da mesma maneira, ocorre após sua Elevação rumo a 
Exaltação. Não há demérito algum em estar no topo das 
Colunas do Norte ou do Sul.

Não é o grau que nos qualifica como maçons, mas, 
sim, a condição de irmãos.

Nossa verdadeira graduação se dá pelo tempo que 
dedicamos a quebrar pedras juntos; e não ao tempo que 
estamos nas pedreiras.

Não tenhamos pressa, não facilitemos. Se desistir, é 
porque de profano ainda lhe resta muitas nódoas.

 “Que proveito tem o trabalhador naquilo em que traba-
lha?

Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos 
homens, para com ele os exercitar.”

(Livro da Lei. Eclesiastes 3:9-10)
Este artigo foi inspirado no livro “Os Princípios das 

Leis Maçônicas” volume II de autoria do Irmão Albert G. 
Mackey que, na página 49 instrui: “Nenhum Irmão pode 
ser eleito um oficial de uma loja até que tenha sido Mestre 
Maçom por três anos. Um Segundo Grupo de Trabalhado-
res deve trabalhar pelo menos um ano nesse grau, antes 
que ele possa ser promovido para o terceiro grau. Um 
Aprendiz Ingressado deve permanecer pelo menos dois 
anos nesse grau.”
Neste décimo primeiro ano de compartilhamento de 
instruções maçônicas mantemos a intenção primaz de 
fomentar os Irmãos a desenvolverem o tema tratado e 
apresentarem Prancha de Arquitetura, enriquecendo o 

Quarto-de-Hora-de-Estudos das Lojas.
Precisamos incentivar os Obreiros da Arte Real ao salutar 
hábito da leitura como ferramenta de enlevo cultural, 
moral, ético e de formação maçônico.

Fraternalmente

(*) Sérgio Quirino 
 Grande 2º Vigilante – GLMMG

O QUE É O TEMPO PARA O MAÇOM?
GERAL
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No dia 29 de abril de 2017, na Sede do GOB-
MG aconteceu diversas atividades envolven-
do os poderes Executivo e Legislativo. Na 

ocasião estiveram presentes centenas de irmãos do 
GOB-MG, autoridades paramaçônicas e nossas 
cunhadas da FRAFREM. Dentre as atividades, desta-
cou-se o Lançamento do Livro “Obreiros em tempo 
de Articulação - Volume II”, no Templo Nobre de 
Eventos "Eminente Irmão João Lemos Salgado".

As atividades tiveram início às 09:00 horas  com 
três Reuniões simultâneas, sendo: 1- A Reunião Ordi-
nária da Poderosa Assembleia Estadual Legislativa 
que foi presidida pelo Eminente Irmão Celso Rafael 
de Oliveira, ocorrida no Templo Nobre; 2 - Reunião 
do Ilustre Conselho Estadual da Ordem do GOB-MG 
que ocorreu na sala dos Tribunais e foi presidida pelo 
Pod \ Ir\ Claudio William Alves, Grão-Mestre Estadu-
al Adjunto do GOB-MG e 3 - Reunião da Congrega-
ção de Veneráveis que foi presidida pelo Ven.'. Ir.'. 
Cléscio Galvão, ocorrida no Templo Serra da Canas-
tra.

Logo após o encerramento dessas atividades, por 
volta das 12:00horas , no espaço "Rosa dos Ventos" 
deu-se início a um delicioso almoço solene, onde um 
cardápio especial e cuidadosamente elaborado pelo 
restaurante “Anna Bella Café” foi preparado para os 
presentes. 

Após o almoço, às 12:30 horas, ainda no espaço 
"Rosa dos Ventos" deu-se início a recepção dos convi-
dados para lançamento literário do Grande oriente do 
Brasil - Minas Gerais (GOB-MG), ao som de Lorena 
Soares.

Às 13:30 horas, no Templo Nobre de Eventos “Emi-
nente Irmão João Lemos Salgado”, sob a coordenação 
do Poderoso Irmão Eugênio Maria Gomes, Grande 
Secretário de Educação e Cultura/GOB-MG e da Srta. 
Solange Araújo do Cerimonial DECOM/UNEC, foi 
realizado o  lançamento do Livro “Obreiros em 
Tempo de Articulação - Volume II”, obra prefaciada 
pelo Eminente Irmão Amintas de Araújo Xavier e 
escrita por 44 autores, vencedores do II Concurso 
Literário do GOB-MG, coordenado pela Grande 
Secretaria de Educação e Cultura, com a chancela da 

Academia de Letras de Caratinga.
O primeiro volume da Obra versou sobre “Educa-

ção e Cidadania”. Este segundo volume traz como 
tema central a “LIBERDADE DE EXPRESSÃO”, 
um valor importante para a democracia e que a Maço-
naria defende, sempre, com o entendimento de que ele 
prevaleça revestido pela responsabilidade de seu uso. 
A Maçonaria, em sua caminhada em favor da Liber-
dade, da Igualdade e da Fraternidade, sempre se posi-
cionou contra a mordaça que impede o homem de ser 
livre, de poder se expressar sem medo. Para ela, a 
Liberdade de Expressão é muito mais que um concei-
to, é um direito que precisa ser exercido por todos. Os 
temas, dos dois volumes, se encontram: com a preca-
riedade da Educação, muitos “espertos”, verdadeiros 
experts em levar informações truncadas, travestidas 
de verdade, continuam a fazer o uso indevido de algu-
mas mídias, a exemplo da internet, alimentando 
milhões de mal educados, que acreditam na primeira 
coisa que leem, prontos à reprodução de mentiras 
como se verdades fossem, sem nenhum senso de res-

ponsabilidade pelo que dizem.
O objetivo da série literária “Obreiros em Tempo 

de Articulação - Literatura do GOB-MG”, está manti-
do neste segundo volume, sendo: propiciar a discus-
são, pelas Oficinas, de todo o Brasil, de importantes e 
emergentes temas nacionais, levando-as à criação de 
um espaço virtuoso de articulação, com vistas à trans-
formação por que o País clama e de que o País precisa. 
Espera-se, também, que a discussão destes temas 
ultrapasse as fronteiras das Lojas e chegue ao conhe-
cimento da comunidade.

Na oportunidade o Eminente Irmão Eduardo Tei-
xeira de Rezende e o Poderoso Irmão Cláudio William 
Alves, Grão-Mestre Estadual e Grão-Mestre Estadual 
Adjunto do GOB-MG, respectivamente, homenagea-
ram os autores do segundo volume da série literária 
“OBREIROS EM TEMPO DE ARTICULAÇÃO - 
LITERATURA DO GOB-MG”, entregando aos mes-
mos as Placas personalizadas e Certificados de vence-
dores do II Concurso Literário do GOB-MG.

Fonte: GOB-MG

LANÇAMENTO DO 2º VOLUME DA OBRA “OBREIROS EM
TEMPO DE ARTICULAÇÃO – LITERATURA DO GOB-MG

GERAL

Aconteceu em Florianópolis a comemoração do 
aniversário de fundação do Grande Oriente do Bra-
sil – Santa Catarina, com a segunda edição do Ban-
quete Ritualístico de confraternização, reunindo 
na ocasião mais de 390 Irmãos das Lojas daquele 
Grande Oriente estadual, entre os que se encontra-
vam suas principais Autoridades, Eminente Grão-
Mestre Irmão Adalberto Aloizio Eyng, Poderoso 
Grão-Mestre Adjunto Irmão Altair Selésio Rodri-
gues e ex-Grão-Mestres Estaduais, assim como de 
representantes de outros Estados e Organizações 
maçônicas.

Prestigiaram este evento autoridades de vários 
Grandes Orientes Estaduais, como ser os Eminen-
tes Grão-Mestres do GOB-Rio Grande do Sul Ilus-
tre Irmão Jorge Pedron, do GOB-Paraná Ilustre 
Irmão Luiz Rodrigo Larson Carstens, do GOSP 
(GOB-São Paulo) Ilustre Irmão Benedito Marques 
Ballouk Filho, do GOB-Mato Grosso do Sul Ilus-
tre Irmão Benilo Alegretti e do GOB-Ceará Ilustre 
Irmão Roberto Rocha Araújo, assim como do 
Grão-Mestre Adjunto do Distrito Inglês no Brasil, 
Poderoso Irmão Wagner Tadeu Rodrigues e vários 
Grandes Secretários do GOSP.

O Jantar Ritualístico foi presidido pelo Eminen-
te irmão Adalberto Eyng, quem agradeceu o prestí-

gio de poder contar com a numerosa, qualificada e 
seleta assembleia de Maçons na celebração de tão 
importante momento na história Gobiana Catari-
nense.

Por sua vez, o Eminente Irmão Benedito Bal-
louk Filho fez uso da palavra em nome dos Grão-
Mestres visitantes, parabenizando as Autoridades 
e Obreiros da Obediência catarinense pelo aniver-
sário e fazendo um chamamento para agir contra as 

inúmeras situações erradas que vemos na política e 
na sociedade, das quais a nossa Ordem não conse-
gue ficar imune, encerrando a sua alocução com a 
frase: “Sejamos cada vez mais Maçons !”

O evento teve lugar no salão principal da sede 
da Associação de Oficiais da Polícia Miliar de 
Santa Catarina e a sua impecável organização foi 
merecedora de muitos elogios. 

GOB - SC COMEMORA 67 ANOS DE FUNDAÇÃO



24 Maio de 2017

12

lsfcastro@gmail.com

No dia 13 de maio de 2017, as mães 
foram homenageadas em uma belíssima 
Sessão Magna Festiva conduzida pela 
ARLS Nova Esperança 2946 e abrilhan-
tada pelos sobrinhos do Capítulo Demo-
lay Cavaleiros da Esperança nº 634, o 
qual é patrocinada pela referida loja. 
Após a abertura da sessão, as mães e 
convidados adentraram ao templo sob 
uma abóboda de aço para que em segui-
da pudessem receber a tão merecida 
homenagem. 
Os sobrinhos Demolays individualmen-
te reconheceram o significado das mães 
nas suas atitudes e palavras do dia a dia. 
A cada testemunho, uma vela era acesa 
representando a luz que cada mãe repre-
senta na vida dos sobrinhos e da família. 
Essa chama que aquece e ilumina o cami-
nho dos seus filhos dá força e coragem 
para enfrentar os desafios da nossa vida.
Aproveitando a presença da cunhada 
Judite, esposa do Irmão José Victorino Paula de Jesus, foi 
realizada a entrega da Condecoração da Ordem do Mérito 
Dom Pedro I pelo Eminente Grão-Mestre do GOB RS, 
Ir.’. Jorge Pedron de las Llanas, ao Irmão Jesus a fim de 
que ela pudesse estar presente na outorga de condecora-
ção de tão alta honra. A Sra Judite recebeu um buquet de 
flores pelo seu companheirismo e incentivo ao trabalho 
do Irmão Jesus na Maçonaria, representando também 
todas as esposas e mães dos Maços da Ordem. 
Após a apresentação, o Eminente Ir Jorge Pedron teceu 
algumas palavras sobre a importância da mãe na vida de 

todos. Disse estar orgulhoso de presenciar tal homena-
gem, especialmente realizada em sua loja. Agradeceu a 
presença de todos e destacou que todo o trabalho e home-
nagens não eram suficientes para expressar o que senti-
mos por elas, mas que mostravam o nosso reconhecimen-
to por elas.
O Venerável Mestre Ir.’. João Henrique Pergher agrade-
ceu a presença de todos e convidou a todos para um belís-
simo jantar realizado no próprio salão de ágapes da loja. 

Fonte: GOB-RS 

GRÃO MESTRE DO GOB-RS PARTICIPA DA SESSÃO
EM HOMENAGEM ÀS MÃES EM CAXIAS DO SUL

A Loja Maçônica “A Marselhesa”, 
em sessão realizada na noite de 16 de 
maio, terça-feira, recebeu a Carta 
Constitutiva que instala mais uma  
Fraternidade Feminina no GOB-
Sergipe. A sessão foi presidida pelo 
Venerável Mestre Laercio Oliveira 
Júnior, tendo do seu lado direito o 
Sapientíssimo irmão Barbosa Nunes 
e do lado esquerdo o Eminente Grão-
Mestre Lourival Mariano de Santana.

Com grande número de cunhadas, 
irmãos e sobrinhos, a Presidente da 
Fraternidade Feminina Estadual, Valdiná Santana, de 
início fez um pronunciamento aos presentes sobre a 
importância do ato que presidia. Logo a seguir, passou 
oficialmente às mãos da presidente da FRAFEM da 
Loja, cunhada Maria de Fátima Lessa Andrade o res-
pectivo documento, também entregando a uma por 
uma das fraternas presentes, botons e carteiras identifi-
catórias. Solicitou que o Sapientíssimo irmão Barbosa 
Nunes e o Eminente Lourival Santana, passassem ao 
Venerável Mestre, Laercio Oliveira Júnior, a Medalha 
Laelso Rodrigues, pelo apoio de sua administração às 
cunhadas.

Registramos as presenças dos irmãos, Lourival 
Mariano de Santana, Grão-Mestre do Grande Oriente 
Estadual de Sergipe, Clairton de Santana, Grão-Mestre 
Adjunto, Benone Farias, Presidente da PAEL, Genaldo 
Moura do Amaral, Procurador Estadual, Gerson 
Andrade, Secretário da Guarda dos Selos, Renivaldo 
Benigno, Delegado do Rito Escocês, Deputados Fede-
rais Wagner Brasileiro Rodrigues e Aguinaldo Vilela, 

Deputados Estaduais Flávio Pontes e  Wellington Bra-
sileiro, Veneráveis Mestres Ibrahim Salim, Mehujael 
Colaço Rodrigues, Ademir Domingos dos Santos, 
Alberto Mesquita, Hilton Torres de Magalhães, Jailton 
Pereira de Souza e o Presidente do Tribunal de Justiça, 
irmão Emanoel Messias Barbosa, bem como o sobri-
nho William, Ductor do Núcleo da APJ. As cunhadas 
Valdiná Santana e Maria de Fátima Lessa Andrade, 
foram prestigiadas pelas cunhadas Ana Rodrigues, 
Elisabete Mesquita e Maria Nazaré dos Santos.

 “Clodomir Silva”, “Piauhytinga”, “Lealdade 
Cotinguibense”, “José Mesquita da Silveira”, “Prof. 
José Alencar Cardoso”, “Tiradentes”, “Marcos Ferrei-
ra de Jesus”, “Constâncio Vieira”, “Sergio Goldhar” e 
“Estrela de Davi”.

O irmão Barbosa Nunes falou sobre o valor da 
mulher na família e o grande trabalho que realiza uma 
fraternidade feminina em uma Loja. O Eminente agra-
deceu a presença de todos, destacando os sobrinhos da 
APJ que se fizeram presentes com o núcleo da Oficina. 

MAIS UMA FRATERNIDADE FEMININA EM ARACAJU

Em sessão magna pública realizada na noite de sex-
ta-feira, dia 05 de maio, a Loja “20 de Outubro”, do Ori-
ente de Itaporanga, presidida pelo Venerável Mestre 
Vicente Tobias, instalou com o recebimento da Carta 
Constitutiva, mais uma Fraternidade Feminina no Gran-
de Oriente do Brasil da Paraíba.

A Presidente Estadual, cunhada Miriam Castro dos 
Santos, conduziu todo o cerimonial, apoiada pela asses-
sora Cilene Costa Souza, fazendo um pronunciamento 
sobre a importância da Fraternidade Feminina em uma 
Loja, entregando solenemente às 36 fraternas, suas car-
teiras de identificação, bótons e à presidente da Frater-
nidade da Loja, cunhada Lilian Brito de Souza, a carta 
constitutiva.

Seguiu-se a homenagem ao Venerável Mestre Vicen-
te Tobias, que muito apoiou a iniciativa, com a entrega 
da Medalha Laelso Rodrigues. Momento de muita ale-
gria foi a interpretação de viva voz das cunhadas, can-
tando os hinos das Fraternidades Nacional e Estadual.

A cerimônia pública contou com as presenças do 
Sapientíssimo irmão Barbosa Nunes, Grão-Mestre Esta-
dual Geraldo Alves, Adjunto Newton Figueiredo, Presi-
dente da Assembleia Estadual Eduardo Faustino, Depu-
tados Estaduais José Moisés Filho e Vicente Emídio, 
Secretário de Interior Silvino Corcino e o Coordenado-
res Regionais Francisco de Assis Nóbrega e Zuza de 
Souza.

 

Instalada FraFem no 

Loja “Narceu de Almeida”
comemora 68 anos

Em sessão magna pública, a Loja “Narceu  de Almeida”, 
Oriente de Itauçu, Goiás, comemorou 68 anos de sua 
fundação.

Os trabalhos foram conduzidos pelo Venerável Mestre 
Eurípedes Macore, auxiliado pelos irmãos Divino José da 
Silva e Ronaldo Coutinho, e contaram com a presença do 
Eminente Grão-Mestre Luís Carlos de Castro Coelho.

SOCIAIS


