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D
esde 2011 venho dando o exemplo da maçonaria 
alemã para sugerir que é possível a maçonaria brasi-
leira trabalhar unida sem abrir mão da personalida-

de de cada vertente, suas peculiaridades, cultura e autono-
mia próprias. O artigo em que apresento o caso alemão pode 
ser lido em http://bit.ly/2yEgiYb

A partir de então, vez ou outra vejo algum irmão defen-
dendo essa bandeira. Vi um com planos mirabolantes, defi-
nindo complexas estruturas de comissões e até mesmo 
metas com prazos já estipulados, num projeto de mais de 
uma centena de páginas, mais engessado do que o que já 
temos hoje. Outro se deu ao trabalho de fazer organograma 
e fluxograma de como se alcançar o que viria a ser o futuro 
da maçonaria unida brasileira. Receitas de bolo prontas 
para os Grão-Mestres seguirem à risca e se tornarem Mas-
ters-Chefs em união maçônica. Será?

Desde a década de 60, com a consolidação da Teoria 
Contingencial, sabemos que receita de bolo não funciona 
em organizações, pois “tudo é relativo”. O que funciona em 
uma organização não necessariamente funcionará ou alcan-
çará o mesmo resultado em outras. E quando se fala de inte-
ração entre organizações, apenas com elementos internos 
de cada organismo interagindo entre si com um objetivo 
comum, num profundo intercâmbio de dados, informações 
e experiências, pode-se, com um alto comprometimento e 
flexibilidade de todas as partes envolvidas, alcançar algum 
resultado positivo, se o ambiente externo, em toda sua com-
plexidade, assim permitir. Não existe receita de bolo infalí-
vel, ainda mais elaborada por um agente externo.

No entanto, recentemente tive conhecimento de uma 
proposta factível, plausível, apresentada pelo Grão-Mestre 
do GODF – Grande Oriente do Distrito Federal, federado 
ao GOB, Eminente Irmão Lucas Francisco Galdeano. E 
digo plausível exatamente porque não é uma receita de 
bolo, somente propondo um pontapé inicial, ou seja, “o 
que” e “quem”, mas não caindo na vaidade de cometer o 
erro comum de querer ditar o “como”, “quando”, “onde”, 
etc. Isso não cabe a uma única pessoa, pois estamos falando 
do envolvimento de umas 50 organizações, com realidades 
totalmente diversas, mesmo dentro de uma mesma verten-
te, e com questões locais que não podem ser desconsidera-
das.

E achei muito justo a proposição de que esse pontapé 
parta do GOB – Grande Oriente do Brasil. Além de ser a 
mais antiga das obediências regulares ainda em funciona-

mento no Brasil, foi do GOB que partiu a celeuma da proi-
bição de intervisitação, que ainda persiste na maioria dos 
estados. Assim, cabe ao GOB escutar o clamor de sua base e 
trabalhar nesse sentido. As Grandes Lojas e os Grandes 
Orientes da COMAB estão mais unidos do que nunca, na 
maioria dos estados. É a hora do GOB “chegar junto” nacio-
nalmente, já que, em nível estadual, os Grandes Orientes 
Estaduais do GOB estão de mãos atadas, tendo os Grão-
Mestres Estaduais perdido muito da autonomia e autorida-

de que tiveram até uns 10 anos atrás (período “a.M.J.”).
Parabéns ao Grão-Mestre Lucas Galdeano pela sabedo-

ria e coragem apresentadas nessa proposta, “REUNIA ̃O 
DA MAÇONARIA”(veja em http://bit.ly/2yEgiYb), e que, 
para minha surpresa, fora desenvolvida desde a década de 
90! Espero que o exemplo e a ideia sirvam aos atuais candi-
datos ao Grão-Mestrado Geral do GOB, Ballouk e Barbosa. 
Os maçons brasileiros esperam por isso. Derrubem o muro! 
Construam pontes!

UMA PROPOSTA DE “REUNIÃO”
DA MAÇONARIA BRASILEIRA
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Em minha caminhada maçônica apresentan-
do as metas do programa “GOB para os 
maçons”, estruturado nas colunas “Har-

monizar, Inovar e Crescer”, coloco sempre minha 
emoção e compromisso, envolvendo-me em uma 
possibilidade de fazer diferente, se eleito em 10 
de março de 2018, para a missão de Grão-Mestre 
Geral do Grande Oriente do Brasil.

Coloco meu coração em meus esforços, com-
prometendo-me a partir da célula mais importan-
te do GOB, que são as lojas maçônicas, sem as 
quais a Maçonaria não existiria. Cada vez mais 
percebo que o eco da peregrinação me sinaliza 
uma resposta positiva e proporcional ao quanto 
estou me empenhando. O objetivo é me somar a 
irmãos de todo Brasil numa equipe despida de 
vaidade, mantendo interessado, o tempo todo, em 
colocar a serviço da tríade “Harmonizar, Inovar e 
Crescer”, seus talentos de equilíbrio, fraternida-
de, respeito e consideração a serviço do objetivo a 
que nos propomos. Realização de uma eleição 
diferente das eleições e campanhas que tanto con-
denamos no mundo político e que para combatê-
las fomos, maçons de todo Brasil, autores da Lei 
“Ficha Limpa”, coletando milhares de assinatu-
ras para a sua apresentação na Câmara Federal. 

Somos Grande Oriente do Brasil através dos 
seus 27 Grão-Mestres Estaduais e dos seus pode-
res constituídos, autores em Suprema Congrega-
ção, de apoio ao Ministério Público Federal, Polí-
cia Federal e Supremo Tribunal Federal. Assim, 
nos comprometemos para a prática de um pleito 
eleitoral em que no GOB não há partidos, adver-
sários, oposição ou situação, há sim, voluntaria-
mente, cidadãos que se entregam com a sua vida, 
com o seu passado, com o seu comportamento, 
sem outro interesse qualquer, seja de promoção 
política, pessoal, financeira e outras, como exe-
cutores da chamada “liderança servidora”. 

A partir deste introito, aproximo-me ao título 
deste artigo. 

“Na segunda-feira, 09 de outubro, fui muito 
bem recepcionado pelo Venerável Mestre Dario 
Sampaio Pinto, membros do quadro da Loja “Au-
rora de Brasília”, fundada em 15 de março de 
1965, tendo hoje 52 anos de existência, cinquen-
tenário que foi comemorado para minha honra, 
exercendo a Soberania do GOB. Fiz exposição do 
programa BARBOSA E ADEMIR e respondi a 
muitas perguntas. Fui conduzido pelos irmãos 
Edson Fernandes, José Eduardo de Miranda, Wal-
derico de Fontes Leal e Jerônimo Bernadino da 
equipe do GOB. Também comigo, o ex-
presidente da Assembleia Federal e coordenador 
nacional de nossa campanha, “GOB para os 
maçons”, deputado Mucio Bonifacio. Da equipe 
coordenadora de Brasília, os irmãos Robson Gou-
veia, Eliseu Kadesh e Ygor Salviano.

Dois momentos me emocionaram e me fortale-

cem na caminhada. O primeiro foi apoio de viva 
voz na sessão da Loja “Aleijadinho”, na palavra 
do Venerável Mestre, representando a Oficina, 
irmão João Vicente. O outro momento foi o pro-
fundo pronunciamento de alto conteúdo cultural, 
político, intelectual, social e maçônico do irmão, 
jornalista e pioneiro de Brasília, José Adirson de 
Vasconcelos, que nos desejou êxito na caminha-
da, e sensibilizado pelo nosso pronunciamento, 
nos apoiou”.

“A história de Brasília se confunde com a do 
jornalista e escritor Adirson Vasconcelos. Mem-
bro da Academia Brasiliense de Letras ocupa a 
cadeira número 12, cujo patrono é Vicente de Car-
valho. É considerado o maior historiador de Bra-
sília. Tem mais de trinta livros publicados sobre a 
cidade, e centenas de artigos escritos para o Cor-
reio Braziliense, jornal do qual foi um dos primei-
ros repórteres na nova Capital da República”. 

Em seus livros Adirson Vasconcelos conta a 
história do Distrito Federal e suas cidades satéli-
tes em detalhes desde o ideal de Tiradentes em 
1789, a escolha do local da Capital em 1893, a 
inauguração em 1960 e todos os acontecimentos 
até os dias de hoje e as perspectivas para o futuro. 
Uma completa fonte de pesquisa de valor literário 
para os estudos, trabalhos ou para conhecer 
melhor, e com riqueza de detalhes, as histórias 
que deram asas à Brasília.

Adirson Vasconcelos nasceu em Santana do 
Acaraú, Ceará, em 16 de julho de 1936. Foi para 
Brasília em 1957. Jornalista, professor, diretor de 
jornais. Pertence à Academia de Letras de Brasí-
lia, ao Instituto Histórico e Geográfico do Distrito 
Federal, Academia Maranhense de Letras, Aca-
demia Maçônica de Letras do Distrito Federal, 
Academia Taguatinguense de Letras, Associação 
Nacional de Escritores. Integra o quadro da Loja 
Maçônica “Aurora de Brasília”. 

Sobre Adirson Vasconcelos. “Os tempos pas-
saram, venceram-se as tempestades, e Brasília aí 
está. Nem se dirá que ela, como o caniço da fábu-

la, se curvou para o vendaval passar. Ao contrá-
rio, suportou-o e deu-lhe nova direção. Receba, 
meu caro Adirson, os calorosos cumprimentos 
pelo admirável trabalho apresentado e daqui lhe 
envio o meu cordial abraço.” Juscelino Kubits-
chek.

Gilberto Freire: “Conheci de perto, em Brasí-
lia, esse admirável José Adirson de Vasconcelos. 
Ele não é em pessoa senão a confirmação do que é 
como autor de livro: um constante apologista de 
Brasília. Sua atitude em face de Brasília, é a do 
lírico, a do trovador que louva a bem-amada. O 
seu destino de cidadão de Brasília, é o de viver 
Brasília amorosamente, liricamente, voltado 
intensamente para o futuro da cidade.”

Josué Montello: “Uma cidade não é apenas a 
cidade. É o testemunho de suas lutas para existir 
como tal. Adirson Vasconcelos chamou a si a res-
ponsabilidade desse testemunho. Reuniu-lhe os 
dados essenciais e lhes deu a codificação do livro. 
Por isso mesmo é preciso repassar esses livros, 
para sentir Brasília no seu amanhecer.”

Francisco Murilo Pinto, saudoso Grão-Mestre 
Geral: “Adirson Vasconcelos se destaca e se 
impõe no cenário intelectual brasileiro pelas suas 
admiráveis qualidades de cidadão, de intelectual 
e de maçom exemplar.”

A sessão conduzida pelo Venerável Dario Sam-
paio Pinto, foi iluminada em fluidos os mais leves 
e pacíficos possíveis e a energia coletiva tomou 
conta ao ouvirmos equilibradas e éticas palavras 
de José Adirson de Vasconcelos. Quanto a mim, 
fiquei mais qualificado e responsabilizado, ao 
enriquecer meu patrimônio maçônico com o 
incentivo e o apoio desse grande maçom que dig-
nifica o Grande Oriente do Brasil.

 
Barbosa Nunes, advogado, ex--radialista, 

membro da AGI, delegado de polícia aposen-
tado, professor e maçom do Grande Oriente 
do Brasil - barbosanunes@terra.com.br

AURORA DE BRASÍLIA, ADIRSON VASCONCELOS E ELEIÇÃO NO GOB
Ir\ Barbosa Nunes
Grão-Mestre Geral Adjunto

do Grande Oriente do Brasil

O Malhete
Informativo Maçônico Online

Diretor Responsável: Ir\Luiz Sérgio de Freitas Castro
Jornalista Resp.:  Ir\Danilo Salvadeo - FENAJ-ES 0535-JP

Publicação da Editora Castro 
 Circulação em todo o Brasil

Redação: Rua Jequitibá, 98 - Três Barras - Linhares-ES CEP.: 29.907-314
 Cel. 999685641 - e-mail: omalhete@gmail.com

As matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores, 
não refletindo, necessariamente, a opinião de O Malhete

GERAL

https://www.magazinevoce.com.br/magazineluizsergiocastro/


Outubro de  2017 05

Setembro é conhecido em todo o País como o 
mês de conscientização sobre a importância da 
prevenção do suicídio. Mas será que estamos 

preparados para falar sobre esse tema tão delicado e 
que tanta dor causa naqueles que vão e nos que ficam?

Por muito tempo, razões religiosas, morais e cultu-
rais impediram que o suicídio fosse tratado como um 
problema de saúde pública, relacionado a um distúr-
bio de ordem psíquica. Considerado um tabu, o tema 
enfrentou e ainda enfrenta desafios para ser abordado 
publicamente, o que também dificulta a prevenção e a 
fundamental busca por apoio profissional.

A fim de ajudar a identificação, ainda que primária, 
de sintomas em pessoas sujeitas ao suicídio, a Secreta-
ria Estadual de Entidades Paramaçônicas do Grande 
Oriente de São Paulo (GOSP) elaborou uma cartilha 
com informações básicas para reconhecer fatores de 
risco e proteger indivíduos propensos a comporta-
mentos suicidas.

De acordo com o Secretário Estadual de Entidades 
Paramaçônicas do GOSP, Poderoso Ir.'. Luciano Rio, 
o material foi elaborado em razão da grande preocu-
pação com o número elevado da incidência entre os 
jovens. O objetivo da cartilha é contribuir para a des-

construção do estigma em torno do suicídio.
Recentemente, o Ministério da Saúde divulgou o 

primeiro Boletim Epidemiológico de Tentativas e 
Óbitos por Suicídio no Brasil. Os dados apontam que 
o problema é a quarta causa de mortes entre a popula-
ção jovem. O maior índice é entre pessoas de 15 a 29 
anos, majoritariamente do sexo masculino. A taxa é de 
nove mortes por 100 mil habitantes. 

Com base nos dados do Boletim, o Ministério da 
Saúde está lançando uma agenda estratégica que 
busca atingir a meta de redução de 10% dos óbitos por 
suicídio até 2020 – recomendada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). Entre as ações, estão a capa-
citação de profissionais, orientação para a população e 
jornalistas para melhor abordagem do tema, expansão 
da rede de assistência em saúde mental nas áreas de 
maior risco, monitoramento anual dos casos no País e 
criação de um Plano Nacional de Prevenção do Suicí-
dio.

Sinais de alerta De acordo com especialistas em 
saúde mental, os principais fatores de risco para o sui-
cídio são as tentativas prévias de morte e as doenças 
mentais. Estima-se que 50% das pessoas que se suici-
daram já haviam tentado tirar a própria vida previa-

mente. Entre esse grupo, os riscos de novas tentativas 
são de cinco a seis vezes maiores.

É sabido também que quase todos os suicidas pos-
suíam alguma doença mental – muitas vezes não diag-
nosticada, frequentemente não tratada ou tratada ina-
dequadamente. Os transtornos psiquiátricos mais 
comuns incluem depressão, transtorno bipolar, alcoo-
lismo e abuso/dependência de outras drogas e trans-
tornos de personalidade e esquizofrenia. Pacientes 
com múltiplas comorbidades psiquiátricas têm um 
risco aumentado. Tais aspectos, no entanto, não 
podem ser considerados de forma isolada e devem ser 
tratados conforme um projeto terapêutico individual. 
Assim, saber identificar sintomas que sugiram o risco 
de suicídio é fundamental para estabelecer estratégias 
de prevenção. Também é importante conversar aber-
tamente com familiares e amigos sobre o tema, ofere-
cendo apoio e orientando a busca por ajuda profissio-
nal.

Fonte:Revista Luzes

VALORIZAÇÃO DA VIDA
Prevenção do suicídio é tema de cartilha lançada pela Secretaria Estadu-
al de Entidades Paramaçônicas do Grande Oriente do Brasil de São Paulo
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Por Mário Dias de Mesquita

Em regra, quando falamos do médico oftal-
mologista Ludoviko Lazaro Zamenhof ou, 
simplesmente, Zamenhof , associamos o 

nome daquele polonês ao Esperanto, língua por 
ele criada com o propósito de se tornar o idioma 
universal, falado por toda a humanidade. Todavia, 
Zamenhof foi muito mais que o criador do Espe-
ranto.

Na literatura – e até mesmo na academia – têm 
sido utilizadas as expressões “esperantismo”, para 
identificar o estudo do esperanto, e “esperantista”, 
para identificar o falante do Esperanto. Mas tam-
bém se utiliza a expressão “esperantismo” para 
identificar o conjunto de valores éticos e morais 
que permearam a iniciativa da criação do idioma. 
Certamente, por desinformação, o nome Zame-
nhof é menos associado ao segundo sentido apon-
tado, não obstante a sua grandiosidade.

O Esperanto é falado por milhões de pessoas, 
há produção literária onde é empregada originari-
amente a língua e foi recomendada como opção 
para diálogos internacionais pela ONU e pela 
UNESCO.

Todavia, “O Esperanto nunca foi e nunca será 
somente uma língua, mas um ambicioso projeto 
filosófico. Fruto das reflexões do polonês”, como 
definido por Dominique Vieira Coelho dos Santos 
em sua consistente dissertação.

Zamenhof alimentava a utopia de ver uma 
única família humana, falando uma só língua e, 
num encontro fraterno de toda a humanidade, a 
comunhão de todo o saber, de todo progresso cul-
tural e civilizatório. Em síntese, Zamenhof preco-
nizava o aperfeiçoamento da humanidade, viabili-
zando o acesso gradual de todos aos bens cultura-
is, num ambiente de fraternidade.

O conjunto de valores e ideias cultuados por 
Zamenhof e por ele divulgado e sustentado em 
seminários, encontros e palestras, constitui a “ide-

ia interna” do Esperanto, o “esperantismo” no 
segundo sentido antes referido.

Da utopia do “esperantismo”, Zamenhof cami-
nhou para o Hilelismo, depois denominado Homa-
ranismo, que seria a religião única, monoteísta – 
que nunca chegou a existir concretamente –, devi-
damente sistematizada em obra publicada em rus-
so, em Varsóvia, em 1901. Como descreve Domi-
nique Vieira Coelho dos Santos na sua dissertação, 
“O fundamento desta sua doutrina era: aja com os 
outros da mesma forma que você gostaria que agis-
sem com você. Era uma espécie de religião do 
mundo, que pregava o respeito e a tolerância entre 
todos os credos”

Evidencia-se que o verdadeiro alvo da atenção 
e do trabalho de Zamenhof não era o idioma, o 
Esperanto, mas sim o aperfeiçoamento do homem, 
inicialmente, e, adiante, da humanidade, num con-
vívio harmônico e fraterno. Certamente, os 
maçons encontrarão superposições e identidade 
entre os valores e o sonho utópico de Zamenhof e o 
que ouvem nos templos maçônicos e leem nas 
obras doutrinárias da Maçonaria. Por isso mesmo, 
não poderiam ter sido mais felizes os fundadores 
da Loja Maçônica Lazaro Zamenhof 37, quando, 
em 1951, escolheram o nome para a Loja que esta-
vam fundando.♦

Fonte: Revista Fiat Lux

ESPERANDO E ESPERANTISMO
GERAL
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Por Ir.’. Franklin dos Santos Moura

1. Introdução
Próximo de completar 5 anos na jornada maçônica, dentre 
os fatos que presenciei, alguns compreenderam a leitura do 
pedido em caráter irrevogável, o conhecido 'quite placet'.
Visando amadurecer as percepções, somei conversas com 
diversos Irmãos, ora de outras oficinas, ora de outras 
potências ou obediências, buscando entender um pouco do 
que vem ocorrendo entre as colunas da Ordem.
Diante disso, almejando contribuir para mitigar essa epide-
mia que tanto esvazia nossas Oficinas, o presente trabalho 
tem por objetivo provocar reflexões sobre a origem do 
Quite Placet na jornada maçônica. 

2. A proximidade entre o início e o fim 
Geralmente, o primeiro passo é a desmotivação para fre-
qüentar as sessões, ora porque as pautas da Ordem do Dia 
estão vazias ou preenchidas com temas de pouca relevân-
cia na percepção do Irmão, que esquece ser também um 
dever dele contribuir para essas pautas.
O segundo passo é o Irmão deixar de ter contato com os 
Irmãos da Loja, mesmo sem freqüentar as sessões.
O terceiro passo é a Loja deixar de buscar o Irmão, desis-
tindo de resgatá-lo da sua condição confusa ou insegura. 
A seqüência é derradeira (o quarto passo), podendo ser 
acelerada ao surgir um problema de relacionamento com 
algum Irmão ou ainda a ocorrência de algum episódio de 
falha administrativa como esquecer de enviar flores no 
aniversário da cunhada, ou esquecer de citar alguma data 
festiva da família na sessão, ou ainda alguma fagulha no 
demasiado discurso ao final de uma sessão.
Relatado esses quatro passos que ligam o início e o fim, 
refletiremos brevemente sobre cada um deles. Vale ressal-
tar que pelas observações e conversas, a maioria dos 'qui-
tes' são solicitados entre o segundo e terceiro passo, culmi-
nando numa licença e quando ocorre na altura do quarto 
passo, geralmente o Irmão se filia a outra Oficina.

3. Primeiro passo: - Hoje eu não irei à sessão. 
Chegou o dia da sessão, e desde cedo a alegria de reencon-
trar os Irmãos é substituída pela apreensão: - Nossa, hoje é 
dia de sessão ! Não estou com a mínima vontade de ir lá! De 
novo vai ser discutido o mesmo assunto! Ninguém vai 
apresentar nada interessante no Tempo de Estudos e ainda 
poderá sobrar pra mim fazer algum trabalho para a próxi-
ma sessão.
Além disso, vai que estejam precisando de alguém para 
alguma comissão? Tô fora! Não tenho tempo pra mim! 
Essa desmotivação se inflama ao somar os compromissos 
profissionais, o trânsito, a conciliação e equilíbrio da vida 
familiar e a pura vontade de ir para casa descansar.
Uma sessão, duas sessões, um mês e de repente meses, 
anos, levando o Irmão a uma desconexão dos assuntos e da 
harmonia dos trabalhos em Loja.

4. Segundo passo: - Seguindo solitário.
Deixar de freqüentar a Loja é um problema, porém perder o 
contato com os Irmãos é um sinal grave de que estamos nos 
afastando do porto. Não há mais tempo ou ocasião para um 
almoço, um churrasco, um encontro num barzinho ou na 
Igreja, um telefonema, uma mensagem do what's app, 
levando também a perda de contato entre as cunhadas e 
sobrinhos.
Soma-se a ausência nos eventos festivos da Loja, deixando 
claro que o Irmão está em outro plano, ou sem plano 
nenhum.

5. Terceiro passo: - Livre para voar ou cair.
Depois de não freqüentar as sessões e perder o contato e 
convivência, o momento derradeiro dá seus sinais, pois a 
Loja mostra indícios de que já não consegue resgatar o 
Irmão.
Ligações sem retorno, e-mails sem resposta, mensagens de 
what's app lidas e não respondidas, ausência em sessões 

magnas, ausência nas confraternizações, e chega o 
momento da Loja deixar o Irmão refletir o que fará em sua 
jornada maçônica. É uma queda de braço que os dois per-
dem, mas existe um limite entre gritar e não ser ouvido 
também em ambos os lados. Pelo lado do Irmão, será que 
ele não está precisando de algo que ainda não foi descober-
to. Pelo lado da Loja, será que o Irmão não se sente livre o 
bastante para se colocar entre colunas e abrir seu coração e 
suas angústias? E o padrinho desse Irmão, será que está 
atento ou foi acionado até esse estágio?
Aqui, nesse momento, aparecem Irmãos sim, mas para 
ruminar defeitos da Oficina que ele faz parte e tentar levá-
lo à outras Lojas, ajudando a enterrar uma relação que deve-
ria ser mais forte.
Inicia-se então o período de visitar outras Lojas, inspirado 
pela idéia de que só a sua Loja não é perfeita. Rapidamente, 
chega a informação aos quadros da Loja que aquele Irmão 
ausente e inativo está visitando outras Oficinas e continua 
sem visitar sua Loja oficial.
Momento livre para voar ou cair. 

6. Quarto passo: - Tempestade em copo d'água.
A ponte entre o início e fim está prestes a ser concluída. 
Primeiramente o Irmão não freqüenta as sessões perdendo 
o jogo de cintura com a harmonia e assuntos da Loja.
Depois, deixa de ter contato com os Irmãos, afastando-se 
da convivência fraterna que tanto enriquece a jornada 
maçônica, e porque não dizer que é um dos grandes tesou-
ros da Ordem.
Desgastada pela resistência do Irmão em retornar aos qua-
dros, a Loja desiste temporariamente do resgate, procuran-
do revigorar forças e ações.
Infelizmente é nessa fase que qualquer evento, por menor 
que seja, será suficiente para promover um turbilhão de 
polêmicas e arrebentar o último fio que prendia a esperança 
de manter a ligação com a Loja.
De discussão político-partidária, lamúrias por não ter 
cargo em Loja, como se faz um nó de gravata, qual a sobre-
mesa do jantar, ou qual é a posição do dedão do pé dentro 
do sapato quando se está em Loja.  Qualquer motivo servi-
rá para disparar uma discussão, uma pauta inconclusiva e 
um pedido distante de perdão e reconsideração. 
Agora, é só aguardar o pedido. 

7. Presença física, ausência mental e espiritual 
Os quatro passos comentados partiram de uma premissa 
que o Irmão estaria ausente das sessões. Porém, em parale-
lo a esses quatro passos, temos também aqueles que fre-
qüentam as sessões, mas estão ausentes, igualmente des-

motivados, sem conviver com os Irmãos e a Loja sem ten-
tar o seu resgate, já que ele está ali.....teoricamente presen-
te. 
Basta notar, em face da sua desmotivação, o uso do telefo-
ne durante as sessões, dispersando totalmente dos temas 
tratados. Esse Irmão também não se levanta mais para falar 
ao final da sessão e pouco se sabe sobre a sua vida, embora 
esteja freqüentando assiduamente as sessões.
Não apresenta trabalhos e quando assim o faz percebe-se 
um árduo cumprimento de obrigação, e não uma edificação 
pessoal para partilhar com os Irmãos.
Está mais afiado para criticar do que sugerir e contribuir 
com alguma ação na administração da Loja.
Esse Irmão, ao meu ver, está tão 'placetado' quanto o outro 
que percorreu os quatro passos, sendo a única diferença 
que está fisicamente presente nas sessões e não está atrain-
do a atenção da Loja sobre seus sintomas.

8. Considerações Finais
O presente trabalho teve por objetivo apresentar algumas 
breves reflexões sobre 'o quite placet e suas origens', abor-
dando na percepção do Irmão autor, os quatro passos a 
serem percebidos e combatidos para evitar a saída do 
Irmão, quais sejam: (i) ausência; (ii) distanciamento; (iii) 
abandono da Loja; e (iv) incidentes não resolvidos ou 
esclarecidos. Por fim, se chamou também a atenção para os 
casos em que o Irmão freqüenta apenas fisicamente as 
sessões, mas sua direção aponta para fora da Loja.
Arriscaria dizer que para alguns Irmãos, só falta alguém 
redigir para eles o quite, pois ainda não o redigiram por 
desconhecimento e por total afastamento da prática e estu-
do dos documentos da Ordem.
Assim, a vigilância e persistência devem ser firmes e 
constantes, para primeiro fazer com que o Irmão se sinta a 
vontade para trazer suas desmotivações perante os Irmãos 
e segundo para a Loja, ter a mesma liberdade em corrigir e 
resgatar o Irmão sempre que necessário. Embora seja um 
tema bastante difundido, o papel do Padrinho é singular na 
vida do Irmão e poderia ser aprofundado em outro Tempo 
de Estudo. 
Por fim, sabemos que o livre arbítrio guia os passos de cada 
um, mas também sabemos que a liberdade nos leva a cami-
nhar cegos na escuridão, e a maçonaria se destaca por ser 
uma incandescente Luz em nossas vidas.
Diante do exposto, que o GADU, mantenha a Luz da Sabe-
doria apontada em nossas vidas, prevalecendo a tolerância 
e a habilidade de 'saber cuidar' fraternalmente e entre 
Irmãos. 

QUITE PLACET: REFLEXÕES SOBRE SUA ORIGEM NA JORNADA MAÇÔNICA 
GERAL
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E
ste elemento simbólico não é encontrado em 
todas as sessões. Ele teve sua forma, localiza-
ção, nome e simbolismo trocados ou adaptados 

a cada versão de rituais.
A essas mudanças não cabem simples críticas “pelo 

novo” ou pelo “antes era mais bonito”. Questionamen-
tos, legítimos ou não, podem e devem ser direcionados 
aos seus responsáveis, e, principalmente, embasados 
em argumentos, sejam pró ou contra.

Em tempos remotos, a Chama Votiva ou Luz Votiva 
era, comumente, pendurada na parede do fundo do 
Oriente. Havia também ligações alegóricas com a 
mesma estrutura no Altar Mor das Igrejas e no Taber-
náculo.

Tempos depois, vemos rituais, onde a Chama Voti-
va ficava sobre o altar do VM, ou como uma vela única 
ao lado do Altar dos Perfumes. Houve aqueles que 
compreenderam que seu simbolismo seria preservado 

como “Pira do Fogo Sagrado”. São divagações de 
pouca fundamentação e sem respaldo histórico, místi-
co e esotérico.

De inspiração desde o sagrado religioso ao culto 
pagão, a Chama Votiva é mais conhecida hoje como 
Lâmpada Mística e não fica pendurada no centro do 
ocidente, mas todo Respeitabilíssimo Obreiro sabe 
onde e quando ela deve ser acessa.

Qual é e para quê o seu simbolismo? Resgatamos o 
significado da palavra Votiva.

Trata-se de um adjetivo designativo “do voto” ou a 
ele relativo, um oferecimento em cumprimento de 
voto firmado.

Indiferente de ser ou não um Venerável Irmão, o 
Maçom deve compreender que o ato de acender um 
pavio deve ser precedido de um pensamento ou de 
sentimento de conservar a “Luz” a que se destina aque-
la chama acessa.

Pode ser o desejo da aspersão vibracional de Bele-
za, Força e Sabedoria ou, em determinadas situações, a 
lembrança de um Grande Mestre. Ao visualizar a cha-
ma, reafirmarmos nossos compromissos ou votos, 
com os preceitos e ensinamentos transmitidos pelos 
que nos antecederam e que constituem e exaltam a 
nossa Sublime Ordem.

CADA MESTRE É UMA CHAMA E SÃO SEUS 
VOTOS QUE O ILUMINAM.

E s t e  a r t i g o  f o i  i n s p i r a d o  n o  l i v r o 
F U N D A M E N T O S  D A  R I T U A L Í S T I C A 
MAÇÔNICA, do Irmão Pierre Fontaine, que na pági-
na 177 instrui sobre a Chama Votiva: “A concepção 
mais primitiva é a encontrada no pensamento de F. 
Coulanges, que descreve um fogo sagrado presente em 
cada família, como sinal do deus familiar, o deus Lar – 
o conjunto dos antepassados -, posteriormente substi-
tuídos pelo Deus Único.”

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 Segundo Vigilante – 

GLMMG

GERAL

Ir\Sérgio Quirino
Gr\2º Vig\ da GLMMG

Belo Horizonte-MG

Nada pode ser pior do que a perda da espe-
rança. Crises, dificuldades, obstáculos, geral-
mente nos fazem perder o rumo, nos tiram as 
perspectivas e a fé no futuro. Foi o que aconte-
ceu nos últimos anos, período em que o nosso 
País viveu uma das piores crises econômicas 
de sua História. Ainda não dá para dizer que 
está tudo resolvido e é só trabalhar que a roda 
girará automaticamente. Mas é certo que já 

demos passos importantes e os resultados, 
mesmo que tímidos, começam a aparecer.

Estamos num momento de retomada da 
crença de que podemos ter um futuro melhor, 
que vale a pena acreditar e lutar e que o sacrifí-
cio não foi em vão. Mesmo aqueles que sofre-
ram a perversidade dessa difícil fase, como os 
trabalhadores desempregados e os empreen-
dedores que viram seus negócios desmoronar.

Nessas horas devemos fazer valer os nossos 
princípios e valores maçônicos, enfrentando 
os problemas de frente, com racionalidade e 
sabedoria, e alicerçados na prudência que os 
desafios sempre exigem. Obviamente que 
ninguém, em sã consciência, quer viver num 
lugar tumultuado e cheio de dificuldades. Mas 

vamos pensar que se atravessamos períodos 
críticos e conseguimos sair deles, como esta-
mos saindo dessa crise, temos um belo apren-
dizado. Tudo isso nos trouxe mais experiência 
e nos deixou mais preparados para os tempos 
que virão. Afinal, mar calmo nunca fez bom 
marinheiro. 

Tendo o pior da tempestade passado é hora 
de colocarmos a nossa força e a nossa energia 
no viés positivo e de retomarmos a fé e a espe-
rança para a construção de futuro melhor. 
Todos os maçons têm as condições e o dever 
moral, ético e cívico de dar a sua contribuição. 
Mais do que nunca vamos trabalhar com afin-
co e dedicação por um mundo melhor.

RETOMADA DA ESPERANÇA
Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica

 do Estado do Rio Grande do Sul

Porto Alegre - RS
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O
 Comitê Nobel norueguês atribuiu o Nobel da 
Paz de 2017 à Campanha Internacional para a 
Abolição de Armas Nucleares- Ican (sigla em 

inglês), por seu trabalho para a eliminação radical do 
armamento nuclear no mundo, chamando a atenção 

para as consequências desastrosas para a humanidade e 
para o meio ambiente do uso das mesmas. A organiza-
ção também redigiu um Tratado de Proibição de Armas 

Nucleares e tem feito esforços ingentes para obter a 
adesão dos Estados para sua ratificação. A ONG insiste 
ainda para que as potências nucleares iniciem “negoci-
ações sérias” destinadas à eliminação gradual, equili-

brada, cuidadosa e supervisionada das suas quase 
15.000 armas nucleares existentes no mundo. As cinco 
nações nucleares fizeram questão de boicotar o evento.

A escolha da Ican surge numa conjuntura internacio-
nal em que a Coreia do Norte multiplica ensaios nuclea-
res e disparos de mísseis balísticos.

A Ican traduz o reconhecimento do trabalho de todos 
os ativistas, ao longo dos anos, e lembra sempre os Hiba-
kusha, isto é, os sobreviventes das duas bombas atômicas 
lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, no final 

da 2ª Guerra Mundial. Seu maior objetivo é criar um con-
senso mundial de que a humanidade quer o fim das 
armas. Sonha para que as poucas potências nucleares se 
sintam constrangidas por suas populações a mudar de 
rumo. A organização teve o apoio de personalidades 
como o arcebispo sul-africano Desmond Tutu, do Dalai 
Lama, de astros de Hollywood e do Papa Francisco, entre 
outros, tornando-se referência mundial. Ela conta com 
um orçamento de apenas US$ 1 milhão, que provem de 
governos europeus, particularmente da Suíça, Alemanha 
e países nórdicos. Enquanto isso, as potências nucleares 
destinam mais de US$ 100 bilhões por ano para manter 
seus estoques, soma que poderia ser encaminhada para 
fins humanitários.

A Ican é uma pequena organização transnacional que 
teve origem na Austrália. Mudou sua sede para Genebra, 
onde está num apertado escritório cedido por entidades 
religiosas e possui apenas três funcionários. Em contra-
partida, conta com 468 organizações, espalhadas em 
mais de 122 países. Trabalha para a adesão e completa 
implementação do tratado que elaborou, e que não está 
ainda em vigor, pois depende da ratificação de pelo 
menos mais 55 Estados, a fim de que o mesmo tenha 
aprovação nas Nações Unidas e entre em vigor. O Brasil 
foi o primeiro país a assinar o tratado, em setembro pas-
sado, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 
Nova York.

Suas centenas de ativistas pelo mundo procuram con-
vencer políticos de suas nações que armas nucleares não 
devem existir.

O representante da organização no Brasil é Cristian 
Wittmann, gaúcho, que diz: “De nosso ponto de vista não 
é concebível que alguns países tenham e outros não. Nin-
guém pode ter armas nucleares”.

A presidente da entidade, Beatrice Fihn, criou a cam-
panha quando o movimento antinuclear era pequeno e 
disperso. Usou um meio simples, que foi o de propagar a 
eliminação das armas e procurou mostrar que seu objeti-
vo era viável. Beatrice considera o prêmio um reconheci-
mento pelo trabalho feito para tornar possível um mundo 
mais seguro e pacífico. E admitiu que agora o prêmio 
ajudará e muito a campanha e a conseguir novas adesões.   
Para a presidente do Comitê norueguês Berit Reiss-
Andersen, “vivemos num mundo onde o risco de recurso 
a armas nucleares é maior do que era desde há muito”.

Esse prêmio poderia ser um estímulo para o Brasil 
desmontar suas usinas nucleares de Angra dos Reis e com 
o montante de verbas investir em energia elétrica por 
meios naturais e limpos: eólica e solar. A fissão nuclear 
produz grande quantidade de radiação ionizante. Na hipó-
tese, não impossível, de acidentes nucleares, embora se 
possa desligar a usina com segurança, não se podem evi-
tar os efeitos adversos à vida humana e ao meio ambiente. 
Basta lembrar que o acidente de Chernobyl matou direta-
mente 56 pessoas, enquanto outras 4 mil foram atacadas 
de câncer e expôs 6,6 milhões de pessoas aos riscos da 
contaminação, destruindo totalmente o meio ambiente.

Fonte: Jornal da USP

A ICAN - NOBEL DA PAZ DE 2017 
“A ARMA NUCLEAR É INACEITÁVEL”

Maria Luiza Marcilio
Professora titular 

de História da USP

São Paulo - SP
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Por Marcia Carmo para a BBC Brasil

Os estudiosos de Estados Unidos, Canadá, 
Inglaterra, Espanha, Suécia, Hong Kong e 
Argentina foram convocados pelas funda-

ções Age UK, do Reino Unido, e AARP, dos Esta-
dos Unidos.

Eles chegaram a uma série de conclusões a partir 
de evidências científicas sobre como estimular o 
cérebro e viver melhor, publicadas no Global Coun-
cil on Brain Health, um conselho internacional de 
cientistas, profissionais de saúde, acadêmicos e 
especialistas em políticas públicas.

Único latino-americano a participar do encontro, 
o neurocientista argentino Facundo Manes, doutor 
em ciências pela Universidade de Cambridge e rei-
tor da Universidade Favarolo, de Buenos Aires, 
disse à BBC Brasil que "nosso cérebro muda cons-
tantemente" e que é "preciso estimulá-lo para man-
tê-lo vivo" - caso contrário, ele "morrerá cedo".

Quanto antes forem iniciados os estímulos, 
melhor será para o cérebro na vida adulta e na idade 
avançada.

Autor do livro Usar o cérebro - aprenda a usar a 
máquina mais complexa do universo, há mais de 
três anos na lista dos mais vendidos na Argentina e 
traduzido para outros países, entre eles o Brasil, 
Manes costuma realizar palestras gratuitas para os 
argentinos, enfatizando a importância da educação 
para que o cérebro e a memória sejam estimulados.

O cientista argentino diz ainda que o estilo de 
vida tem forte impacto no nosso cérebro, que está 
em constante mudança.

A seguir, Manes lista sugestões para estimular o 
cérebro, em qualquer idade:

1) Propor a si mesmo metas e desafios intelec-
tuais: Metas pessoais ou profissionais e trabalhos 
voluntários fazem bem ao cérebro. Além disso, ler, 
escrever ou aprender coisas novas melhoram as 
conexões cerebrais - o aprendizado de um novo idio-
ma, por exemplo, é desafiador e estimulante para o 
cérebro. Aprender artes e pesquisar sobre a própria 
genealogia também são atividades cognitivas. A 
atividade intelectual deve ser mentalmente estimu-
lante e ao mesmo tempo agradável.

2) Valorizar a vida social: O ser humano é um 
ser social. Precisamos estar em contato com outros 
seres humanos, assim como nosso cérebro. Geral-
mente, as pessoas isoladas morrem antes.

3) Cultivar relacionamentos: Ter vínculos pro-
fundos com outras pessoas nos dá mais sensação de 
bem-estar do que ter fama, por exemplo.

4) Reconhecer seus sentimentos, como chorar 
na hora da tristeza ou da dor porque não é possível 
"se forçar" a ser feliz quando o momento não corres-
ponde. A emoção facilita a consolidação da memó-
ria. Na vida nos esquecemos de quase tudo, mas 
lembramos do que nos emociona, sejam emoções 
positivas ou negativas. Por exemplo, a maioria das 
pessoas lembra o que estava fazendo no dia do aten-
tado ao World Trade Center, em 11 de setembro de 
2001, mas não o que fizeram um dia antes ou depois.

5) Pensar positivamente: Todos temos pensa-
mentos tóxicos, mas alguns têm mais pensamentos 
tóxicos que outros. Estes veem mais o lado negativo 
do que o positivo e têm mais tendência a serem 
depressivos e ansiosos. E isso também afeta o 
desempenho do cérebro.

6) Não "se aposentar" de tudo: A aposentado-
ria é um direito de todos. No entanto, uma coisa é a 
aposentadoria prevista quando chegamos a deter-
minada idade. A outra, bem diferente, é se aposentar 
do que gostamos de fazer. Não devemos nunca nos 
aposentar, desistir das atividades que nos dão pra-
zer. Seja escrever, seja lidar com o público. Não 
importa a atividade, mas manter o cérebro ativo 
trabalhando naquilo que você gosta.

7) Comer de forma saudável: ajuda a manter o 
cérebro em forma. Tudo o que faz bem ao coração 
também é bom para o cérebro.

8) Praticar esportes regularmente: alguns 
esportes têm o poder de unir a memória ativa, o 

corpo saudável e a vida social. É o caso do tênis, por 
exemplo, que nos obriga a estar atentos onde a bola 
vai e a fazer exercício e com outra pessoa. O mesmo 
caso ocorre com a dança de salão, que exige atenção 
aos passos e aos parceiros, além de ser uma ativida-
de física.

9) Aprender um idioma: é um mito que os mais 
idosos não podem aprender um idioma. É verdade 
que as crianças podem aprender mais rápido, mas 
isso não significa que os mais velhos não possam 
aprender.

10) Dormir bem e administrar o estresse.
11) Manter o corpo em dia: Controle da pressão 

arterial, do colesterol, do nível de glicose no san-
gue, além do acido fólico, da vitamina B12 e o con-
trole do peso também são vitais para cuidar do cére-
bro.

11 DICAS DE UM CIENTISTA PARA ESTIMULAR
E MANTER O CÉREBRO SAUDÁVEL

Segundo cientista Facundo Manes, pessoas isoladas, sem vida social, têm a tendência de morrer antes

Segundo o cientista Facundo Manes, quanto antes forem iniciados os estímulos
, melhor será para o cérebro na vida adulta e na idade avançada
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O termo lagom (pronuncia-se “lagum”) tem origem 
na Suécia e representa uma vida equilibrada, mais 
lenta e livre de agitações. A palavra, em si, não tem 

tradução para o português, mas significa “nem muito, nem 
pouco“, apenas o suficiente.

“Os suecos vivem em seu próprio tempo. Eles param, 
observam, escutam e esperam. Aprendi que a beleza em 
desacelerar é o que nos ajuda a aproveitar os momentos e as 
coisas simples da vida”, explicou Niki Brantmark, autora 
do livro Lagom: The Swedish Art of Balanced Living (em 
tradução livre, Lagom: A arte sueca da vida equilibrada).

Segundo informações da versão on-line da revista ame-
ricana Time, a britânica foi convidada por uma amiga 
escandinava a passar as férias no país, quando acabou se 
casando com um sueco e se estabelecendo definitivamente 
no local, onde também adotou o estilo de vida tranquilo.

“Há algo bastante relaxante e satisfatório sobre viver 
desta forma”, disse Niki. Abaixo, conheça seis maneiras de 
colocar o Lagom em prática, de acordo com a autora.

Mergulho matinal
Na Suécia, com mais de 11.500 quilômetros de costa e 

cerca de 100.000 lagos, não é de se admirar que eles gostem 
de banhar-se. Mas um tipo de banho ao ar livre se destaca: o 
“morgondopp“, um mergulho matinal que os suecos 
fazem pela manhã, até mesmo antes do café – principal-
mente entre maio e setembro, no final da primavera e no 
verão.

O mergulho na água fria, segundo Niki, ajuda a acordar, 
abrir a consciência e começar o dia de verdade. Mas não é 
preciso ter um lago escandinavo a sua disposição. Começar 
o dia com um banho gelado também pode ajudar. Apesar 
de não ser tão relaxante como um mergulho, você ainda 
perceberá os benefícios.

Sozinho ao ar livre
Outra prática muito comum é acampar sozinho durante 

a noite. No livro, Niki diz que não consegue realizar tal 
tarefa, mas que a prática a inspirou a sair mais vezes sozi-
nha ao ar livre, por exemplo.

Segundo ela, é nesses momentos solitários que é possí-
vel apreciar o som e a brisa relaxantes da natureza. Esse 
“feitiço” natural permite que você desacelere, se desligue e 
fique sozinho com seus pensamentos, algo muito raro nos 
dias de hoje.

Guarda-roupa cápsula
O guarda-roupa sueco é apenas um armário prático e 

minimalista, criado para desestimular o consumismo e 
fazer com que as pessoas doem as roupas indesejadas e que 
não utilizam com tanta frequência.

Dessa forma, o ato de se vestir se torna mais versátil 
porque facilita a escolha de uma roupa, reduzindo tempo e 
energia em compras e lavanderia, além de ser mais econô-
mico e sustentável – o que, segundo o estilo de vida, é o que 
torna as pessoas mais felizes.

Fazer uma pausa
Planejar-se para poder tomar um café e dar uma volta, 

mesmo que por alguns minutos durante o dia, é sempre 
bem-vindo. A prática é chamada de “fika paus” e pode 
envolver um colega de trabalho ou um vizinho, de maneira 
formal ou informal. O importante é dar um tempo para si 
mesmo e relaxar.

Alguns estudos já indicaram que pequenos intervalos 
durante o trabalho, por exemplo, podem ajudar na concen-
tração e motivação, tornando a pessoa menos propensa a 
dores de cabeça e fadiga e até mais produtiva. Ou seja, 
tomar breves pausas regulares, como os suecos, pode ser 
peça-chave para uma vida mais satisfatória.

Aprender a ouvir
Durante uma conversa, um momento de silêncio pode 

ser um tanto quanto constrangedor. Mas para os suecos, o 
silêncio não precisa ser negativo. Em vez de tentar preen-
cher o vazio com um comentário qualquer, eles tendem a 
refletir, seja sobre algo significativo que contribua para a 
conversa ou algum assunto que seja do interesse da outra 
pessoa.

De acordo com Niki, da próxima vez que você estiver 
nessa situação, tente desacelerar o discurso. Ouça o que o 
outro tem a dizer e reflita sobre o que eles dizem. Quando 
alguém terminar de falar, se for preciso, tome um tempo 
para refletir antes de responder.

Gentileza gratuita
Surpreender alguém com um ato inesperado de genti-

leza pode ser emocionante não só para a pessoa quanto para 
você; e como todos os aspectos do “lagom”, espalhar um 
pouco de felicidade não precisa envolver grandes gestos. 
Às vezes, os atos mais simples tem maior significado.

Fonte:Veja 

CONHEÇA O SEGREDO DA FELICIDADE DOS SUECOS
Os suecos seguem o estilo de vida lagom, que em português significa "nem muito, nem 
pouco". Apenas buscar o equilíbrio e o prazer no que é necessário

SAUDE

https://www.amarocoutinhoimoveis.com/imoveis-a-venda
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Políticas de prevenção contra a obesidade 
podem não apenas melhorar o bem-estar das 
pessoas, como reduzir os custos dos sistemas 

de saúde. De acordo com um relatório divulgado pela 
World Obesity Federation, o tratamento de doenças 
relacionadas à condição, como problemas cardiovas-
culares, cânceres e diabete, irão custar ao mundo cerca 
US$ 1,2 trilhão anuais a partir de 2025.

— Os custos médicos anuais do tratamento das con-
sequências da obesidade são realmente alarmantes — 
comentou Ian Caterson, presidente da organização, 
em entrevista ao “Guardian”. — A vigilância contínua 
da World Obesity Federation mostram que a prevalên-
cia da obesidade aumentou dramaticamente ao longo 
dos últimos dez anos, com uma estimativa de 177 
milhões de adultos sofrendo de obesidade severa em 
2025. Está claro que os governos precisam agir agora 
para reduzir esse peso sobre suas economias.

O relatório estima que em 2025 existirão 2,4 
bilhões de adultos com sobrepeso e 800 milhões de 

obesos no mundo, e muitos deles precisarão de atendi-
mento médico. De acordo com dados da Organização 
Mundial da Saúde, hoje as doenças relacionadas à obe-
sidade matam 2,8 milhões de pessoas anualmente e a 
condição já alcançou níveis epidêmicos.

Os EUA pagarão a maior conta. Segundo a estima-
tiva, os gastos médicos com doenças relacionadas à 
obesidade subirão de US$ 325 bilhões em 2014 para 
US$ 556 bilhões em 2025. No acumulado entre 2017 e 
2025, os gastos serão de US$ 4,25 trilhões. De acordo 
com a organização, o valor elevado deve-se em parte 
aos altos custos dos serviços médicos americanos, mas 
todos os países terão aumentos significativos nos 
gastos, e muitos, provavelmente, não terão como arcar 
com eles.

No Brasil, por exemplo, os custos anuais com os 
problemas de saúde provocados pelo excesso de peso 
subirão de US$ 16,7 bilhões em 2014 para US$ 34 
bilhões em 2025. No acumulado dos próximos oito 
anos, a estimativa é de gastos de US$ 252 bilhões. Na 

Alemanha, os custos crescerão de US$ 31 bilhões para 
US$ 50 bilhões, com gastos acumulados de US$ 390 
bilhões.

— Para países de renda média nós veremos um 
impacto enorme — avaliou Tim Lobstein, diretor de 
políticas da World Obesity Federation. — Em países 
do Oriente Médio e da América Latina, onde os servi-
ços de saúde já estão apertados, ficarão ainda mais. E 
estas são as regiões onde a obesidade entre crianças e 
adultos vem crescendo nos últimos anos.

Segundo Johanna Ralston, diretora executiva da 
federação, medidas para conter as bebidas açucaradas 
são um importante passo que muitos países estão 
dando na luta contra a obesidade:

— Agora existe um foco nas bebidas açucaradas, o 
que é fantástico. Eu acho que assim como o tabaco, nós 
precisamos achar algo que seja tangível para os gover-
nos e mensurável — comentou. — Mas isso não é sufi-
ciente.

DOENÇAS RELACIONADAS À OBESIDADE
VÃO CUSTAR US$ 1,2 TRILHÃO EM 2025
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Há poucos dias o estado norte-americano do Texas foi 
atingido pelo furacão Harvey. Até onde li, 82 seme-
lhantes nossos perderam a vida por conta desta 

catástrofe, absolutamente inevitável. A grande imprensa, 
justificadamente, proporcionou à humanidade ampla 
cobertura do evento.

Há poucos dias o continente africano foi atingido por 
enchentes. Até onde li, 1.240 semelhantes nossos perderam 
a vida por conta desta catástrofe, absolutamente evitável. A 
grande imprensa, imperdoavelmente, sonegou à humanida-
de uma ampla cobertura do evento.

A primeira reflexão que se nos apresenta: será que a vida 

de um único norte-americano vale muito mais que a de 15 
africanos?

Caberia, igualmente, considerarmos um outro aspecto: a 
tragédia africana poderia ter sido evitada se os recursos 
destinados às obras de saneamento não tivessem sido des-
viados, ora pela corrupção, ora por empresas transnaciona-
is lá instaladas - e sequer assim tão monstruosos atos, uma 
verdadeira chacina praticada no altar da ganância, foram 
notícia.

Uma terceira faceta seria aquela do ineditismo: algo 
rotineiro não 'venderia jornal'. A partir daí, e dado que lá na 
África os miseráveis morrem como moscas, estaria expli-
cada a baixa divulgação. Daí a morte de um semelhante 
nosso de fome a cada cinco segundos não ser notícia - ou a 
de 20 crianças brasileiras, diariamente, por falta de sanea-
mento básico.

Sim, tudo isto poderia explicar a pouca repercussão das 
tragédias que afligem os miseráveis. Mas não é esta, ao 
meu ver, a reflexão maior a se retirar do episódio. Estaria 
ela, na verdade, em duas perguntas: o que é, afinal, notícia, 
e quem a define?

Há alguns anos uma poderosa empresa ocidental deci-
diu testar vacinas em crianças pobres do sudeste asiático. 
Matou-as aos borbotões. Isto não foi notícia na grande 
imprensa - só descobri o fato por ler um jornal lá do Butão.

Há um mês li sobre o drama das cobaias humanas da 
Índia, vítimas de laboratórios ocidentais; há dois, sobre a 
exportação, para a África, dos veículos banidos da Europa 
por serem perigosamente poluentes - novamente, somente 
em pequenos jornais locais.

É hora, pois, de a humanidade buscar saber o que é notí-
cia e quem a define. Suspeito que esteja aí, nas respostas a 
estas duas perguntas, o princípio da solução da maioria dos 
problemas do mundo.

 
(*)Pedro Valls Feu Rosa é desembargador do Tribunal 

de Justiça do Espírito Santo.

CRÔNICAS

Por Pedro Valls Feu Rosa (*)

Por (*) Maria José Rocha
Que escola pública é essa que quem a defende não usa 

e quem usa fala mal? A morte das crianças em Janaúba é 
a denúncia pungente da situação alarmante do desprezo 
com que são tratadas as crianças nas escolas públicas 
brasileiras. 

A escola pública se transformou na escola para o filho 
dos outros, para quem não tem outra opção, na qual as 
crianças não encontram proteção e têm corrompida a sua 
inocência. Ao mandar um filho para a escola pública, 
não se sabe se voltará; se será iniciado em drogas, álcool, 
se  perderá a sua inocência. Quando falo de desprezo, da 
falta de proteção na escola, falo de cátedra. Como muito 
bem lembrou recentemente o delegado e escritor Miguel 
Lucena em artigo publicado neste site, já na década de 
80 eu denunciava a política da Secretaria de Educação 
da Bahia, que readaptava os funcionários com proble-
mas de alcoolismo para a portaria das escolas, resultan-
do em vulnerabilidades das crianças, jovens, dos profes-
sores  e das unidades escolares, que eram muitas vezes 
invadidas e saqueadas  por delinqüentes. 

Aqui, no DF, como pesquisadora, tive acesso a relató-
rios de análise criminal da Polícia Civil do Distrito Fede-
ral, que revelavam índices de violência e de criminalida-
de que afetavam e continuam afetando o cotidiano esco-
lar, que alarmam e  abalam a confiança dos pais em 
relação à escola. Os dados foram de 2007, mas são abso-
lutamente atuais, uma vez que nada foi feito para mudar 
a realidade da segurança, que aliás  só fez piorar. Os 
dados colhidos em 406 unidades escolares das 642 que 
existiam no DF, reunindo dados das regiões administra-

tivas e dos lagos, com exce-
ção do plano piloto, mos-
travam que em 30 % das 
unidades de ensino, das 
406 consultadas, os alunos 
deixaram de ir à escola 
com medo da violência; 
em 38% das unidades a 
iluminação pública era 
insuficiente; 41% das 
escolas tinham bares nas 
p r o x i m i d a d e s ;  3 3 % 
tinham comércio e 26% 
tinham ambulantes nas 
proximidades da escola. 
Em 39% das escolas 
foram registrados eventos 
como roubo, ameaça à 
vida; agressão física contra professores e funcionários 
dentro ou nas proximidades da escola. O consumo de 
drogas nas dependências da escola ocorria em 4% delas 
sempre e em 24% ocasionalmente. Já o consumo de dro-
gas nas proximidades da escola era de 37% sempre e 
36% ocasionalmente. Os índices relativos ao tráfico de 
drogas nas dependências da escola era de 4% sempre e 
18%, ocasionalmente. O uso de álcool nas dependências 
da escola era de 2% sempre e 26% ocasionalmente. Tam-
bém era  preocupante a ação de gangues no interior da 
escola, envolvendo ou não alunos, chegava a ocorrer em 
16% das escolas. 

A violência compromete a aprendizagem e o sucesso 

escolar dos nossos alunos. Ninguém aprende com medo! 
A violência escolar no Distrito Federal é uma realidade 
inegável. Claro que a violência escolar é hoje um fenô-
meno mundial, mas isto não nos autoriza a conviver com 
este fenômeno avassalador, no coração do poder no Bra-
sil.

Fonte: Diário do Poder

(*) Maria José Rocha é mestre e doutoranda 
em Educação. Ex-deputada pela  Bahia, presi-
de a Casa da Educação Anísio Teixeira  - Ceat.

QUE ESCOLA PÚBLICA É ESSA?

https://www.magazinevoce.com.br/magazineluizsergiocastro/
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O
 Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, 
recentemente, convocou a sociedade,  para um 
Seminário sobre “Educação, Emprego e Futuro”. 

O seu Presidente, ele mesmo, em entrevista de página 
inteira ao JC, mostrou os caminhos que desejava fossem 
palmilhados na análise do tema proposto. 

A importância da sugestão e a urgência de mudanças 
nela constatada foram entendidas, de pronto, a se ver 
com a presença do Ministro da Educação – Mendonça 
Filho, do Secretario de Educação – Frederico Amâncio, 
do ex Reitor da UFPE e diretor de articulação e inovação 
do Instituto Ayrton Senna – Mozart Neves e de muitas 
outras autoridades e especialistas no assunto, que se 
encontraram,  expuseram suas idéias, sugeriram solu-
ções. 

A formação do brasileiro para a cidadania e a qualifi-
cação para o trabalho, nada obstante seu destaque, na 
letra da Constituição Federal vigente, como direito de 
todos, não têm alcançado os níveis exigidos para o 
desenvolvimento de nosso País. Fala-se até que os recur-
sos orçamentários destinados à educação têm crescido 
nesses anos recentes, mas a qualidade da educação, no 
geral, não corresponde. Os índices de avaliação, na com-
paração internacional, nos colocam em grau de medio-
cridade e revelam uma juventude brasileira carente de 
conhecimento, portanto  ainda distante das condições 
para competir com êxito, e sem largada para acompanhar  
a velocidade com que o mundo moderno se desloca. 

Em foco, um cuidado especial com a formação do 
professor. Família e  professor antecedem a educação e o 
ensino. A família, em seu seio, forma o cidadão. Se isto 
não acontece, a rua deforma. Na escola, o ensino, a quali-
ficação para o trabalho. Mas a escola não é bastante sem 
o professor. Ele é peça fundamental na qualificação da 
escola. Daí o grande e devido cuidado  para com o mes-

tre: sua formação, seu aperfeiçoamento, sua atualização, 
e sua conseqüente adequada remuneração. Como está é 
que não pode ficar, pois até a quantidade de inscrições 
nos vestibulares às carreiras do magistério vem diminu-
indo a cada ano. O que decerto mostra o desprestígio 
com que o setor governamental vem cuidando dos pro-
fissionais da educação. Triste, é muito triste ver, como o 
governo se mostra de pouca sensibilidade para com a 
sorte do magistério, mestres mal pagos e até maltratados 
... Telefonem para a casa de um professor e obterão a 
sábia resposta – “ele foi dar aula”. Sim, com a remunera-
ção que recebe, a resposta certa é essa mesma: foi dar 
aula.

É preciso estar atento com o futuro. O amanhã é o 
tempo dos robôs, da substituição dos humanos ou de sua 
exigente qualificação. Muitas das atuais profissões estão 

com os dias contados. E outras de que nem cogitamos 
quais, mas que já estão sendo gestadas. O melhor mesmo 
é já irmos nos acostumando com a ideia do retorno à esco-
la, sendo que muito antes estará a adequação dos mestres 
ao preparo desse “mundo novo” que, se dormirmos no 
ponto, não será “maravilhoso”.

Cumprimentos ao Sr João Carlos Paes Mendonça 
pela iniciativa. Que seja bem sucedido nesse empreendi-
mento, como aliás tem sido em todos os seus projetos, 
pela honestidade de propósitos e admirável competência 
com que os faz.  “Educação, Emprego e Futuro” merece 
a atenção do governo, embora isto não seja bastante, e, aí 
sim, o engajamento de todos que, como o Sr João Carlos 
Paes Mendonça, desejam o progresso do Brasil e a felici-
dade de seu povo.

SEMPRE COMBATENDO O BOM COMBATE

Ministro da Educação José Mendonça Bezerra Filho 

Grão-Mestre do GOI-PE

http://www.sergiocastroturismo.com/2017/10/gramado-promocao-ferias-de-janeiro-em.html
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Por Luiz Claudio de Assis Pereira

Este artigo não tem a menor pretensão de encerrar 
um assunto que é cercado de tantos mistérios e, por 
isso, tão polêmico. A intensão é que ele possa, sim, 

contribuir com o debate iniciado pelo Jornal GGN em 
torno da atuação política da Maçonaria no Brasil.

Ao tentar fazer uma análise imparcial sobre tema de 
tamanha complexidade há que se considerar a grande 
dificuldade em se abordar uma instituição que, oficial-
mente, acaba de completar 300 anos de existência, e que 
possui inúmeros matizes, caracterizados não só pelos 
diversos ritos adotados, mas principalmente pelo livre 
pensar de seus integrantes. Além, é claro, do enorme 
secretismo que a rodeia. Fato real, concreto; infelizmente, 
porém, costumeiramente, negado pela mesma, que insiste 
em se dizer “discreta”, e não “secreta”.

Mas antes de iniciarmos esta jornada, vale dizer que, 
apesar de muitos de nós não gostarmos do modo de vida 
que as pessoas levam atualmente, de certo, não fosse a 
atuação persistente dos maçons no mundo ocidental, a 
liberdade de pensar e de agir que temos nos dias de hoje, 
tanto quanto o desenvolvimento das artes e da ciência que 
conseguimos alcançar, estariam seriamente comprometi-
dos e seriam, certamente, em muito limitados.

No entanto, procuraremos aqui demonstrar que o que 
os maçons fazem hoje em dia é tão perverso quanto o que a 
Igreja Católica fazia na Idade Média. Há, porém, uma 
grande diferença, tanto na forma de atuação, quanto no 
conteúdo, pois, ao invés da aliança clara e transparente 
que havia entre as elites medievais (que se impunham pela 
força), e a Igreja Católica (que desejava manter o “mono-
pólio da fé”), temos agora uma aliança oculta estabelecida 
entre governantes “democraticamente” eleitos e uma 
entidade que aceita as mais diferentes crenças religiosas.

E o que é pior: mesmo quando se quebra, como em 
1964, ou se pretende quebrar, como agora, a “ordem demo-
crática”, é ela, a Maçonaria, que está sempre à frente, ou, 
mais apropriadamente, por trás desse processo. (vide Peça 
1 do Xadrez).

Detalhe: não foi só o general Mourão que deu palestra 
no Grande Oriente do Brasil. O próprio comandante do 
Exército Brasileiro, general Eduardo Villas Bôas, igual-
mente fardado, esteve lá falando de forma mais amena, 
mas, ainda assim, dando uma interpretação muito peculiar 
sobre o artigo 142 da Constituição.

Essa forma de atuação dissimulada facilita muito as 
coisas, tanto para a Maçonaria, quanto para os membros 
dos três poderes (executiv, legislativo e judiciário) a ela 
associados, pois, resulta numa relação “invisível” para a 
grande maioria da população; ao mesmo tempo, em que a 
aliança formada entre eles dispõe de um “olho que tudo 
vê” espalhado por todo canto.

Nesse contexto, denunciar a relação perniciosa que 
existe entre a Maçonaria e os poderes constituídos é tarefa 
das mais difíceis, até porque não se pode, pra isso, contar 
com a grande mídia, tendo em vista que a mesma é o prin-
cipal pilar de sustentação de todo o esquema.

A questão central que se apresenta, e que iremos abor-
dar nas próximas partes deste artigo, é: nossas vidas ainda 
precisam ser conduzidas por uma minoria que julga ser a 
única herdeira de tudo que foi conquistado ao longo de 
séculos de esforço e sofrimento de tantas pessoas? Teriam 
eles recebido algum dom divino para liderar os pobres 
mortais profanos?

Os avanços do mundo ocidental nos últimos séculos
Quem hoje vê a figura carismática do papa Francisco 

talvez não consiga nem imaginar que, muito antes do des-
cobrimento da América, houve um tempo em que a cúpula 
da Igreja Católica perseguia e, não raro, punia severamen-
te as pessoas que não pensassem como ela (ou como ela 

queria). Tudo com apoio incondicional da realeza da Euro-
pa da Idade Média.

Assim foi que, em 1209, por acreditarem na existência 
de dois deuses, pelo menos 7.000 cátaros, que habitavam 
o que hoje é o sul da França, foram brutalmente assassina-
dos por tropas de um exército reunido pela Igreja Católica, 
no que ficou conhecido como o Massacre de Béziers, na 
única cruzada organizada contra cristãos, a Cruzada Albi-
gense.

Curiosamente, os dois deuses do catarismo foram tira-
dos da própria Bíblia. Os cátaros acreditavam que o Novo 
Testamento trazia a mensagem de um Deus bom, criador 
do reino espiritual, enquanto que o Antigo Testamento 
descrevia um Deus mau, criador do mundo físico. Eles 
rejeitavam o conceito de inferno, pois, para eles, o equiva-
lente a este seria o próprio mundo em que vivemos. 
Assim, julgavam que as almas humanas eram almas de 
anjo sem sexo, aprisionadas dentro do corpo humano e 
condenadas à reencarnação até que alcançassem a salva-
ção e, por essa razão, pregavam a pobreza, e até mesmo a 
castidade, e outros valores que ajudariam as pessoas a se 
distanciarem do mundo material.

Por mais de cem anos após o massacre de 1209, o movi-
mento cátaro continuou sendo perseguido, mas ainda 
assim resistiu, devido à organização e à milícia armada 
que possuía.

Por conta da existência de muitos seguidores do cata-
rismo (espalhados pelo que hoje é a França, Itália, Alema-
nha, Inglaterra e Catalunha), a Igreja Católica decidiu 
estabelecer os tribunais da Santa Inquisição, quando, 
então, os castigos impostos aos “hereges” tomaram pro-
porção de extrema crueldade.

Alguns historiadores afirmam que a Inquisição Medie-
val, criada contra os cátaros, suspeitava da ligação entre 
estes e os judeus cabalistas (um ramo místico-esotérico do 
judaísmo), de quem teriam recebido influência. Outros, 
ainda, consideram que os cátaros tiveram contato direto 
com os Cavaleiros Templários, sendo uns influenciados 
pelos outros.

O fato é que durante a Santa Inquisição, tantos os cáta-
ros, quanto os judeus (cabalistas ou não) e, mais adiante, 
os próprios Templários, foram duramente castigados, 
tendo muitos deles sido atirados em fogueiras e queima-
dos vivos em praça pública. O mais reverenciado exemplo 
para os maçons, último grão-mestre da Ordem dos Cava-
leiros Templários, Jacques de Molay, se tornou patrono da 
uma ordem iniciática para jovens do sexo masculino.

Pois bem, essa situação se manteve sem grandes alte-
rações até que, finalmente, em outubro de 1517, ou seja, 
há exatos 500 anos, Martin Lutero conseguiu romper de 
vez o paradigma de não poder pensar diferente da Igreja 
Católica. Mas esta, ainda assim, permaneceu exercendo, 
até a Revolução Francesa, forte influência sobre a realeza 
em quase toda a Europa. Assim foi que, em 1542, como 
resposta ao avanço do protestantismo, a Igreja Católica 
criou uma versão ampliada da Inquisição Medieval.

É nesse cenário que a Maçonaria, tal como a conhece-
mos nos dias de hoje, se desenvolveu. Desse modo, não há 
por que se surpreender com o fato dela ter sido concebida 
como uma “sociedade secreta baseada nos ensinamentos 
da cabala judaica e em princípios que orientaram a criação 
do movimento cátaro, bem como, na experiência adquiri-
da pelos Cavaleiros Templários, não só, mas em especial, 
quanto à gestão de um sistema bancário”.

O grande mérito da Maçonaria, portanto, foi justamen-
te livrar a sociedade ocidental do cerceamento exercido 
pela Igreja Católica sobre todas as formas de pensamento 
e manifestação não só político-religiosa, como também, 
na ciência, nas artes, na cultura, etc. Não fosse isso, talvez 
ainda estivéssemos a pensar que a terra é o centro do siste-
ma solar.

Fonte: Jornal GGN

UMA CONTRIBUIÇÃO AO “XADREZ DA MAÇONARIA NO BRASIL  ( PARTE 1 )
GERAL
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por Luiz Claudio de Assis Pereira

Ao iniciarmos esta segunda parte, vale reafirmar 
que a intenção deste artigo é contribuir com o 
debate iniciado pelo Jornal GGN em torno da 

atuação política da Maçonaria no Brasil.
Nesta parte 2, iremos detalhar como a Maçonaria 

atua dentro dos partidos políticos, dando como exemplo 
os casos da França e de Portugal. e mostraremos como a 
imprensa estrangeira trata a ingerência da Maçonaria na 
política interna de cada um desses países.

Que conservadora, que nada! A Maçonaria atua na 
direita, na esquerda, no centro ...Sendo uma instituição 
que possui inúmeros matizes, caracterizados não só 
pelos diversos ritos adotados, mas principalmente pelo 
livre pensar de seus integrantes, a Maçonaria enseja 
linhas de pensamento das mais diversas, tanto do ponto 
de vista religioso, quanto ideológico.

Mesmo assim, é possível reconhecer, pelo menos, 
duas grandes correntes ideológicas (uma mais conser-
vadora e outra mais progressista), ainda que as mesmas 
possam ter uma atuação que, dentro do espectro políti-
co, varia conforme a necessidade de alcançar ou de se 
manter no poder. Na Maçonaria, a ideia de que “os fins 
justificam os meios” é levada muito a sério.

A mais conservadora é a corrente liderada pela Gran-
de Loja Unida da Inglaterra. Essa corrente é, internacio-
nalmente, reconhecida como sendo a Maçonaria Regu-
lar, simplesmente porque é a que segue fielmente os 12 
Pontos de Regularidade que ela mesma definiu. Daí 
que, somente as “obediências maçônicas” que adotam 
estes 12 Pontos são reconhecidas como tal. É como 
obter um certificado ISO 9000, após uma rigorosa 
auditoria.

Essas também chamadas 12 Regras estabelecem, 
entre outras coisas, que somente pessoas do sexo mas-
culino podem ser admitidas na Maçonaria Regular. 
Além disso, essas pessoas devem acreditar num Deus, 
cabendo a cada maçom a sua concepção do Criador, a 
religião que professa e a forma como o faz. Na Maçona-
ria Regular não se admite que haja, dentro do ambiente 
maçônico, qualquer discussão controversa sobre políti-
ca e religião. Fora dele pode.

A estrutura da Maçonaria Regular é bastante hierar-
quizada, havendo inclusive Distritos Regionais que 
agrupam Obediências de diferentes países. O GOB – 
Grande Oriente do Brasil, fundado em junho de 1822 
como a primeira obediência maçônica da América Lati-
na, está ligado ao Distrito América do Sul Divisão Norte 
da Grande Loja Unida da Inglaterra.

No site você pode acessar informações detalhadas 
sobre a estrutura e forma de atuação da Grande Loja 
Unida da Inglaterra. Lá você vai ver que além do Gran-
de Oriente do Brasil, também são reconhecidas pela 
UGLE (sigla em inglês da Grande Loja Unida da Ingla-
terra), as obediências maçônicas dos Estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito 
Santo e Mato Grosso do Sul.

Observação Importante: muitas outras obediências 
maçônicas estaduais, igualmente denominadas como 
Grande Oriente, se consideram Regulares, mas não são 
assim reconhecidas pela Grande Loja Unida da Ingla-
terra. Elas estão agrupadas na COMAB - Confederação 
Maçônica do Brasil. Além desta, uma outra grande orga-
nização maçônica brasileira é a CMSB - Confederação 
da Maçonaria Simbólica do Brasil, que reúne as Gran-
des Lojas  de todos os Estados brasileiros.

Voltando ao GOB, vale destacar sua inserção na 
Maçonaria Internacional. Exemplo disso foi dado na 
reunião anual de 2014 do Distrito América do Sul Divi-
são Norte, na qual “a novidade desse ano foi à gravação de 
um vídeo sobre as atividades da maçonaria inglesa no Bra-
sil”.

Pois bem, o tal vídeo foi idealizado por um cidadão 
inglês de nome Colin V. Foster. Ele é o Grão-Mestre do 
Distrito América do Sul Divisão Norte, ou seja, é ele 
quem “chefia” o Distrito ao qual o GOB está subordina-
do. No mais, o Sr. Foster é tão somente o marido de 
Graça Foster, a mesma que, entre 2012 e 2015, foi presi-
dente da Petrobras nos governos Dilma.

No site http://ugle.org.uk/about/whos-who, você vai 
ver que o “chefão” da UGLE é o Duque de Kent, Prínci-
pe Edward George Nicholas Paul Patrick, primo da 
Rainha Elisabeth. Pergunta para reflexão: quem pode 
garantir que, diante da posição exercida pelo Sr. Colin 
Foster na Grande Loja Unida da Inglaterra, não esteja aí 
caracterizado um “conflito de interesses”?

A corrente ideológica progressista é denominada 
Maçonaria Liberal, ou Irregular, como preferem os 
membros da Grande Loja Unida da Inglaterra. O expo-
ente desta linha é o GODF - Grande Oriente de França. 
Não confundir com a GLNF - Grande Loja Nacional 
Francesa, que, por ser ligada à Grande Loja Unida da 
Inglaterra, pertence à Maçonaria Regular.

A Maçonaria Liberal e Adogmática é assim chamada 
justamente por não estabelecer regras tão rígidas quanto 
as que a Maçonaria Regular estabelece, pois, diferente-
mente desta, a Maçonaria Liberal admite pessoas de 
ambos os sexos, bem como, ateus e agnósticos. Ela tam-
bém não só permite, como incentiva, o debate político e 
defende a postura da maçonaria como organização 
civil, livre de dogmas. Aparentemente, não existe den-
tro da Maçonaria Liberal uma estrutura tão bem organi-
zada e hierarquizada quanto a da Maçonaria Regular.

Por outro lado, em relação aos ritos, o de York é bas-
tante difundido nos EUA (país que sozinho congrega 
mais da metade dos maçons do mundo inteiro); enquan-
to que o Rito Escocês Antigo e Aceito e o Francês 
Moderno (ou apenas Rito Moderno) são os que prevale-
cem no continente europeu. Os três juntos reúnem 
quase a totalidade dos obreiros.

Apesar de não ser o mais praticado o Rito Escocês 
Antigo e Aceito é o mais organizado, contando, em vári-
os países, com um Supremo Conselho do Grau 33, onde 
só os membros de mais alto nível se reúnem. Na prática, 
é como se existisse uma maçonaria dentro da outra.

Vale a pena dar uma olhada no luxo da sede do Supre-
mo Conselho do Grau 33 nos EUA a “House of the Tem-
ple”. Tem até um museu dedicado a Albert Pike, um dos 
mais proeminentes da história. A brasileira também é 
bem estruturada. 

Dito isso, vamos, então, a dois exemplos de atuação 
da Maçonaria no exterior, pra depois voltarmos o foco 
para o Brasil. A intenção é mostrar que, tanto lá, quanto 
aqui, a Maçonaria está presente em (quase) todos os 
partidos políticos, seja de direita, esquerda ou centro.

Veja no link abaixo, quais as relações que os diversos 
candidatos à presidência da França em 2012 mantinham 
com a Maçonaria. Repare que todos os principais candi-
datos têm contato muito estreito com maçons politica-
mente bastante influentes. Alguns deles com contato 
nas duas grandes correntes ideológicas citadas (o 
GODF e a GLNF). Essa informação foi obtida junto a 
uma das melhores fontes sobre a (e da própria) Maçona-
ria: o “bibliot3ca.wordpress”. E veja como o vencedor 
das eleições de 2012, François Hollande, montou seu 
governo.

Ainda na França, um caso bastante interessante é o 
do candidato de extrema esquerda à presidência, Jean 

Luc Mélenchon, que foi o quarto mais votado nas elei-
ções de 2012 com 11,1% e que, em 2017, chegou na 
mesma posição mas com um melhor resultado (19,6%).

Mas, vamos deixar a França, pois muitos podem 
achar que é uma realidade muito distante da nossa. E é, 
realmente. Proponho, então, nos compararmos a Portu-
gal.  Vejamos como a Maçonaria está infiltrada nos 
diversos partidos e como a ingerência da Maçonaria na 
política portuguesa é tratada pelos nossos amigos lusi-
tanos. Para isso, sugiro “perder” não mais que 13 min. 
para ver uma reportagem feita pela RTP – Rádio e Tele-
visão de Portugal, que, diga-se de passagem, é uma 
empresa estatal que concorre de igual pra igual com os 
canais privados. Olhem como o assunto é levado ao 
conhecimento do público português em horário nobre.

Tal como na França, em Portugal temos lá represen-
tadas as duas principais correntes ideológicas, sendo o 
GOL - Grande Oriente Lusitano, ligado à linha Liberal 
(progressista) e a GLRP ou GLLP - Grande Loja Legal 
de Portugal, ligada à Maçonaria Regular (conservado-
ra).

Reparem que há disputa por influência política não 
só entre as duas grandes correntes ideológicas (GOL e 
GLLP), mas até mesmo entre Lojas que pertencem à 
mesma Obediência.

Destaco ainda duas coisas: o escândalo causado por 
um maçom, chefe do Serviço de Informações Estratégi-
cas de Defesa, acusado de passar informações classifi-
cadas (sigilosas) e a definição dada por um dos entrevis-
tados: “o problema da maçonaria é associar pessoas 
com interesses que funcionam em unidade nas institui-
ções onde exercem a sua influência”.

 Reparem também que um dos políticos maçons 
entrevistados, o ministro da Cultura de Portugal, João 
Soares, filho do falecido ex-presidente e ex-primeiro 
ministro Mário Soares, admite que a Maçonaria portu-
guesa é, politicamente, menos atuante do que as do Bra-
sil, Estados Unidos e Inglaterra. Ele pode (e deve) estar 
falando isso pra disfarçar a forte presença da Maçonaria 
na política portuguesa, mas, ainda assim, é algo a ser 
investigado. Fica aí a sugestão para aqueles que atuam 
no chamado “jornalismo investigativo” no Brasil.

 Vou pedir paciência aos que duvidam da influência 
política da Maçonaria no nosso país, pois o espaço aca-
bou e vou ter que deixar para mostrar na parte 3 provas 
de que isso realmente acontece, mesmo sabendo que, 
ainda assim, muitos vão achar que são apenas indícios. 
Para esses, deixo a seguinte pergunta: por que aqui no 
Brasil seria diferente do que acontece em outros países, 
se os maçons sempre estiveram à frente dos principais 
fatos políticos de nossa história, desde antes da Inde-
pendência? Teriam eles abdicado da sua atuação políti-
ca?

UMA CONTRIBUIÇÃO AO “XADREZ DA MAÇONARIA NO BRASIL  ( PARTE 2 )
GERAL
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Por Irmão Francisco Feitosa

Em um de seus princípios fundamentais, a 
Maçonaria faz questão de ratificar seu com-
promisso de combater a ignorância, em todas 

as suas modalidades, não impondo nenhum limite à 
livre investigação da verdade, posicionando-se 
como uma instituição que visa tornar feliz a humani-
dade, pelo amor e pelo aperfeiçoamento de costu-
mes. Tornar feliz a humanidade é livra-la dos gri-
lhões da ignorância, livrando-a dos véus que enco-
brem a Verdade dos fatos.

Além de em nossos Templos, valorosos Irmãos, 
ávidos pelo saber, buscam se reunir com seus afins, 
com o objetivo comum da investigação da Verdade, 
e de forma responsável e solidária, espargir seus 
conhecimentos aos demais, abordando os mais vari-
ados temas.

Nossa Ordem como uma escola de aperfeiçoa-

mento de homens, por excelência, não poderia dei-
xar de se inspirar altruística iniciativa da escola de 
Platão, para fundar Academias Maçônicas de Letras, 
como verdadeiros celeiros culturais, congregando 
Maçons da mais alta estirpe. 

Em uma Academia reúnem-se os maiores expo-
entes culturais de uma sociedade, a fim de integra-
rem valores e experiências, contribuindo para o cres-
cimento, divulgação e aplicação da cultura, da moral 
e da ética, valores que fundamentam a justiça social 
de uma população.

Academia Maçônica de Letras, segundo o Dicio-
nário de Maçonaria, de autoria de Joaquim Gervásio 
de Figueiredo, significa: “Sociedade civil literária 
de Maçons, de âmbito nacional, constituída sobre 
bases democráticas, com a finalidade de incentivar 
a cultura e letras maçônicas”.

Dentro deste contexto, surgiram ao longo do tem-

po, em nosso país, tais instituições culturais, a contar 
pela Academia Maçônica de Letras do Brasil, funda-
da há 45 anos, que impulsionou o surgimento de um 
sem número de Academias Maçônicas, que, em mui-
to, vem contribuindo para engrandecimento do estu-
do e da pesquisa no seio das Lojas Maçônicas.

Não diferente disso, um grupo de valorosos 
Irmãos, predisposto a contribuir com o enriqueci-
mento maçônico-cultural, no dia 28 de setembro de 
1995, na sede do Supremo Conselho, após alinhavar 
sua estruturação, concretizou a ideia plasmada, fun-
dando a AMAFLE - Academia Maçônica Fluminen-
se de Letras. Ao longo desses 22 anos de existência, 
valorosos Irmãos ocuparam a titularidade de suas 
Cadeiras Patronímicas, contribuindo, em particular, 
para seu próspero crescimento, e, no geral, para o 
engrandecimento da cultura maçônica em nosso 
país.

Com objetivo de comemorar seu 22º aniversá-
rio fundação, os Confrades da AMAFLE, aten-
dendo ao Edital de Convocação, reuniram-se no 
dia 19 de setembro próximo passado, na sede do 
Supremo Conselho, em sessão Magna de Aniver-
sário. Sob a presidência do Ilustre Confrade Luiz 
Fernando, a Mesa Diretora estava, também, com-
posta pelos Ilustres Confrades 1º Vice-Presidente 
Jorge Lins e pelo 1º Secretário Francisco Feitosa.

A Sessão, que foi aberta ao público convida-
do, constava, em sua Ordem do Dia, além de a 
Comemoração do Aniversário de 22 Anos, da 
Posse de dois novos ilustres Confrades e da reali-
zação do I Simpósio Cultural da AMAFLE.

Seguindo a programação protocolar, os pre-
sentes entoaram, solenemente, o Hino Nacional 
Brasileiro, seguido da Abertura do Livro da Lei 
pelo Ilustre Confrade Adélman Pinheiro. Em 
cumprimento ao primeiro item da Ordem do Dia, 
coube a honrosa missão ao ilustre Confrade Fran-
cisco Feitosa, de prestar uma singela homena-
gem pelo transcurso natalício dos 22 anos de fun-
dação da Academia.

Continua...

SESSÃO MARCANTE NA AMAFLE
GERAL
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O Ilustre Confrade Francisco Feitosa, como preâmbulo 
à merecida homenagem, convidou a todos a uma viagem 
na história, chegando aos idos de 386 a.C., ao ilustre filóso-
fo grego Platão, fundador da primeira Academia. Em sua 
explanação, citou a origem do nome “Academia”, originá-
rio do local em que fora erguida a Escola de Platão, junto ao 
“Jardim de Academus”, dedicado à Deusa Atenas, deusa da 
Sabedoria, jardim que rodeava um mausoléu, que fora 
construído em homenagem ao herói grego Academus. 
Citou, também, a criação da Casa da Sabedoria, no Iraque; 
o surgimento da Academia Francesa, que inspirou a cria-
ção da ABL – Academia Brasileira de Letras. Falou sobre o 
movimento das Sociedades Literárias no Brasil, século 
XVIII e a criação da primeira Academia Maçônica de 
Letras, que teve o apoio do ilustre imortal, então, presiden-
te da ABL, Austragélio de Athayde. Falou que o primeiro 
presidente da primeira Academia Maçônica de Letras, 
mais tarde, veio a ser um dos fundadores de nossa Acade-
mia e seu primeiro Diretor Cultural. Finalizou prestando 
homenagem aos Confrades fundadores, nas pessoas dos 
ilustres Confrades Luiz Fernando e Adélman Pinheiro. 

Seguindo a Ordem do Dia, o Confrade Presidente 
empossou dois novos membros eleitos, os ilustres Confra-
des Victor Carlos Massena Fernandes e Roberto Gonçal-
ves de Matos, que prestaram, individualmente, seus jura-
mentos, assinando-os, assim como apontando seu “Ne 
Varietur” no Livro de Presença, assumindo a titularidade 
das Cadeiras Patronímicas nº 23 – patrono Joaquim Auré-
lio Barreto Nabuco de Araújo, e nº 24 – patrono João Batis-
ta Gonçalves de Campos – Visconde de Jari, respectiva-
mente. Coube ao ilustre Confrade Luiz Corrêa – Diretor 
Cultural, dar as boas-vindas aos novos confrades.

Como último item da Ordem do Dia, foi realizado a 
abertura do I Simpósio Cultural da AMAFLE, com uma 
abordagem de sua estruturação e objetivos, pelo Confrade 
Diretor Cultural. A programação do I Simpósio apresentou 
a realização de duas palestras. A primeira, intitulada “O 
Simbolismo Maçônico”, que foi apresentada pelo ilustre 
Confrade, recém empossado, Roberto de Matos, que o fez 
com propriedades, abordando, com base no cristianismo e 

demais tradições da Anti-
guidade, a interpretação de 
diversos símbolos de nossa 
Ordem.

A palestra seguinte, 
proferida pelo ilustre Con-
frade José Clei, intitulada 
“Uma Visão Geral  do 
REAA”, destacando os 
Al tos  Graus  do Ri to . 
Expressou-se, com riqueza 
de detalhes, dissecando a 
origem do escocismo, abor-
dando a criação do rito de 
Heredon, o exílio dos Stu-
art na França, o Conselho 
dos Cavaleiros do Oriente e 
do Ocidente, a origem do 
REAA, o Manuscrito de 
Franklin e a origem do 
primeiro Supremo Conse-
lho e a reorganização dos 
33 Graus do Rito. Ambas as 
palestras, estaremos publicando, suas sínteses, ainda, nesta 
edição. 

Após as excelentes apresentações, os palestrantes rece-
beram da Diretoria Cultural seus respectivos certificados 
de Participação no I Simpósio Cultural.

O Mestre de Cerimônias, Poderoso Irmão Jorge Mege, 
convidou o ilustre Confrade Mario Pacheco para fazer uma 
apresentação do anuário da 1ª Inspetoria Litúrgica do RS, 
da qual, até então, esteve sob seu comando, como Grande 
Inspetor Litúrgico. Tal obra literária reúne os Trabalhos 
apresentados pelos os valorosos irmãos postulantes, em 
sua trajetória pelos Graus do REAA, naquela Inspetoria, 
compondo o “Grupo de Estudos Sapientia”. Foram distri-
buídos diversos exemplares aos irmãos presentes, em espe-
cial, aos Irmãos presidentes e oficiais da 1ª RJ. 

O ilustre Confrade Presidente propôs à Assembleia o 
nome do Poderoso Irmão Jorge Alexandre Pimentel Mege, 

33° - Membro Efetivo e Delegado da 1ª RJ, após consulta 
prévia ao mesmo, para ingressar nas fileiras da AMAFLE, 
sendo votado e aprovado por unanimidade. Parabenizou 
aos que se empenharam na organização daquele memorá-
vel evento, agradeceu a presença dos convidados e convi-
dou a todos para, após o encerramento daquela marcante 
sessão, participarem do Ágape Fraternal, onde não faltou o 
tradicional corte do bolo, simbolizando a coroação das 
comemorações de mais um aniversário de uma profícua 
história de realizações, em prol da cultura.

Uma Sessão Magna que ficará marcada nos anais da 
linda e profícua história da AMAFLE, como mais uma 
grande realização cultural, estimulando o estudo dos 
excelsos Arcanos do REAA, com a criação dos Simpósios 
Culturais que, têm por fim espargir, ao Povo Maçônico, os 
conhecimentos de seus valorosos e ilustres Confrades! 

Ilustre Irmão Francisco Feitosa durante sua explanação no evento

https://superlight.com.br/
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“É difícil conseguir livros didáticos; sua venda está 
oficialmente proibida. Tomamos notas das aulas de 
nossos professores e as aprendemos de memória. Apesar 
dessas extraordinárias dificuldades, nosso ginásio 
outorgou verdadeiros diplomas de ensino médio. Os 
exames e as cerimônias de graduação tiveram lugar no 
apartamento de nosso diretor, o doutor Michael Brand-
stetter. Foi de tarde; todas as cortinas estavam baixas e 
se colocou um guarda de estudantes frente à casa. Os 
alunos foram examinados separadamente pelos profes-
sores, sentados em volta de uma mesa coberta com um 
pano verde. Todos, sem exceção, passaram no exame. Os 
diplomas não foram emitidos, como em outros tempos 
pelo Ministério de Educação, senão pela direção do 
gymnasium ilegal. Estavam impressos em folhas ordiná-
rias de papel e levavam as assinaturas de todos os pro-
fessores. Com lágrimas nos olhos, o diretor pronunciou 
seu discurso de costume, dirigido aos novos graduados, 
assim como a toda a juventude da Polônia, especialmen-
te a juventude judaica, que deixam a escola sem nenhu-
ma perspectiva para o futuro, salvo em tornar-se escra-
vo de um campo de trabalho nazista.” – Testemunho de 
Mary Berg, sobrevivente do gueto de Varsóvia.

Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista 
invadia a Polônia, movimento que iniciou a 
Segunda Guerra Mundial. Tão logo tomaram o 

país, os alemães puseram em funcionamento uma série 
de medidas de exclusão aos judeus, parte de sua campa-
nha racista pela supremacia ariana. Uso obrigatório da 
estrela de davi como forma de identificação, impedimen-
to de trabalhar, confisco de bens, fechamento do comér-
cio, restrições de culto e confinamento em guetos foram 
os primeiros capítulos do Holocausto, o extermínio em 
massa do povo judeu.

A capital da Polônia, Varsóvia, era a segunda maior 
cidade judaica do mundo quando da invasão alemã, com 
360 mil judeus, atrás apenas de Nova York. Nela, o bair-
ro judeu foi posto em quarentena e depois fechado por 
um muro de 3 metros de altura, coberto de arame farpa-
do. Atrás de suas paredes, a fome, a doença e a miséria 
tornaram-se parte do cotidiano.

Para resgatar a dignidade humana e suportar as priva-
ções, atividades culturais e educativas foram estimula-

das e praticadas no gueto, mesmo que proibidas. O ensi-
no das crianças nessas condições é o objeto de estudo de 
Nanci Nascimento de Souza, que acaba de publicar o 
livro Gueto de Varsóvia: educação clandestina e resis-
tência, fruto de sua dissertação de mestrado apresentada 
na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH) da USP. A publicação é da Editora Humanitas, 
ligada à FFLCH.

Na obra, a autora entende o trabalho educacional 
clandestino realizado no gueto como uma estratégia de 
oposição à violência totalitária. “Consideramos a educa-
ção no gueto de Varsóvia como um dos mais ricos exem-
plos de resistência frente ao propósito nazista de desu-
manização dos judeus e sua aniquilação como povo. Foi 
o meio encontrado pelos educadores e as crianças envol-

vidas de transcender a si mesmos e a situação histórica 
de exclusão e repressão pelo regime nazista, visando à 
morte do sujeito. A educação clandestina velou pela 
humanidade da criança e buscou assegurar seus direitos 
mais básicos, quando ainda não era conferido à criança 
nenhum direito.”

De acordo com Nanci, as escolas para crianças judias 
foram fechadas pelos nazistas em dezembro de 1939, 
como parte de um processo que ainda proibiria casas de 
rezas, livrarias e bibliotecas judaicas e lojas de artigos 
religiosos. Mesmo a presença de judeus em bibliotecas 
públicas polonesas foi vetada a partir de 1940. O passo 
seguinte foi o confinamento e a exclusão dos judeus.

“Durante a ocupação alemã, os nazistas se aproveita-
ram de espaços junto aos bairros habitados por uma maio-
ria judaica para transformá-los em guetos”, explica a 
autora. “Além dos judeus de Varsóvia que já haviam 
recebido a ordem de mudar-se para o 'bairro judaico', 
deixando do outro lado do muro suas posses, milhares de 
refugiados afluíram àquele mesmo espaço expulsos de 
outros lugares. Em 16 de novembro de 1940, os alemães 
fecharam hermeticamente o gueto de Varsóvia, o maior 

gueto da Europa.”
Nanci dedica a primeira parte do livro ao esboço da 

vida judaica na Polônia do período entre guerras (1918-
1939), com destaque para a educação. Em seguida, faz 
um apanhado histórico da segregação sofrida pelos jude-
us, indo dos guetos renascentistas até o século 20. No 
terceiro capítulo, discorre sobre algumas organizações e 
instituições judaicas que procuraram prestar assistência 
social, cultural e educacional no gueto, destacando seu 
caráter de resistência.

É no último e mais longo capítulo que a autora se apro-
funda no tema central da obra. Nanci estuda especifica-
mente o ensino clandestino oferecido a crianças abaixo 
de 15 anos dentro do gueto de Varsóvia. Para isso, anali-
sa documentos relacionados a duas instituições, a Cen-

tral de Associações de Proteção aos Órfãos e Crianças 
Judias Abandonadas (Centos) e a Organização Central 
das Escolas Judaicas (TsYHsO), que organizavam esco-
las em refeitórios que a autora chama de “cantinas-
escola”.

Os documentos apresentados no livro incluem instru-
ções das organizações de ensino e relatos de educadores. 
Através deles, a autora identifica a preocupação em 
despertar o amor e a devoção pela língua e cultura iídiche 
e a perspectiva de preparar os jovens para a preservação 
da identidade e da cultura judaica na vida pós-gueto.

Além disso, o olhar do educador sobre a criança 
enclausurada no gueto também é analisado. “Na medida 
em que o educador toma conhecimento do verdadeiro 
interesse da criança que ele assiste”, comenta Nanci, “ele 
se conscientiza de que o pedagógico não seria suficiente 
para reter a atenção da criança. Desse modo, o educador 
passa a implementar uma prática educativa que abrange 
alimentação, higiene e vestuário, despertando na criança 
novos interesses”.

São os testemunhos das próprias crianças, contudo, 
que trazem os momentos mais impactantes do trabalho. 
A autora mesmo reconhece que “neles tivemos acesso 
não somente aos fatos, mas a sentimentos, emoções, 
fortalezas e angústias de uma geração entre muros. Esses 
escritos romperam o silêncio provocado pelo terror 
nazista. Neles encontramos a voz da criança”.

Um desses relatos vem de Esterl Honikshtok. “No 
primeiro dia, semear feijão. Semeamos desta maneira: 
nós (…) recobrimos com uma gaze, colocamos os grãos 
na gaze (…) algodão. Pegamos vasos de flores com terra 
e semeamos cebolas, aveia, sementes de maçã etc. Uma 
semana mais tarde, começaram a crescer pequenas raí-
zes e duas pequenas folhas. Em seguida, a professora 
pegou potes de vidro de feijão e ervilhas que já haviam 
germinado, e os transplantou para vasos de flor. A cada 
dia, as crianças os regavam. Houve uma bela florada. 
Hoje as janelas estão lindamente decoradas.”

Outro exemplo do vigor dos testemunhos é de Zeliki 
Krishtal. “Como eu me divirto pouco em casa. Olho no 
relógio para ver se já é hora de ir para a escola. Na escola 
é mais alegre, porque a gente canta todo tipo de música. 
Eu gostaria de ficar aqui o dia todo. Aqui eu fico de bom 
humor. Nós cantamos todos os dias. A professora conta e 
lê literatura iídiche. O que nós gostamos mais é Sholem-
Aleykhem quando ele descreve as felizes crianças judi-
as. Comemos em mesas, a refeição acontece com calma. 
A professora dá suplemento para as crianças e as deixam 
repetir. Quando as crianças terminam de comer, voltam 
para casa. Quando eu termino de comer, não tenho von-
tade de voltar para casa, porque não é tão alegre para 
mim no quintal como é na escola. Já é noite, eu me lavo e 
vou me deitar. Eu espero que a noite passe o mais rápido 
possível, para voltar de novo (à) escola.”

Gueto de Varsóvia: Educação clandestina e resis-
tência, de Nanci Nascimento de Souza, Humanitas, 
264 páginas, R$ 40,00.

Por Luiz Prado    Fonte:Jornal da USP

LIVRO ANALISA EDUCAÇÃO CLANDESTINA NO GUETO DE VARSÓVIA
CULTURA

Turma de uma escola clandestina no gueto de Varsóvia, 1940-1941 – Foto: Reprodução

Crianças nas ruas do gueto de Varsóvia,
 início de 1941 – Foto: Joe Heydecker
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O desembargador Pedro Valls Feu Rosa, do Tribu-
nal de Justiça do Espírito Santos, decretou a 
impunidade do assassinato do padre francês 

Gabriel Felix Roger Maire, ocorrido naquele Estado, em 
setença emocionada.

O padre Gabriel Maire trocou Paris pela vida em uma 
comunidade paupérrima de Porto de Santana, perto de 
Cariacica, em 1980, até ser brutalmente executado em 
1989 por sua dedicação à luta contra as injustiças. No 
Estado do Espírito Santo, onde é muito elevada a quanti-
dade de crimes impunes, o processo chegou a ficar 
suspenso por mais de nove anos.

O magistrado lamenta que o caso tenha chegado às 
suas mãos tão tardiamente, e revela que se esforçou para 
descaracterizar a prescrição do crime, mas esbarrou na 
legislação e na jurisprudência. Feu Rosa é de uma das 
muitas famílias capixabas, milhares, que lutam contra a 
impunidade: dois familiares foram assassinados, em 
1990 e 1996, e os crimes jamais foram punidos. Ele desa-
bafa, em seu voto:

- Hoje é um dos dias mais tristes de minha vida! Um 
dia de negação de minha profissão. De reflexão - e 
desilusão - sobre meu papel nesta vida. Cá estou, 
Desembargador de um Tribunal de Justiça, a cuja famí-
lia o Poder Judiciário abandonou - e de forma vil - por 
duas vezes, obrigado a infligir idêntica dor à família de 
um sacerdote cujo único crime foi vir ao Brasil procurar 
semear o bem!.

Em tom indignado e contundente, mas elegante, o 
desembargador Pedro Valls Feu Rosa protesta contra o 
ritmo lento que garante a impunidade, mas se recusa a 
culpar as leis e os formalismos: "Mentira! Cínica menti-
ra! Não há Código de Processo neste mundo que possa 
atrasar um julgamento por décadas a fio!"

Elogio a Sérgio Moro
Feu Rosa destaca, em seu voto, o trabalho desenvol-

vido pelo juiz Sérgio Moro, à frente da Operação Lava 
Jato, demonstrando que é possível, sim, concluir proces-
sos e prolatar sentenças no tempo adequado. "Ao longo 
de apenas três anos um único juiz, mesmo tendo diante 

de si as maiores, melhores e mais bem pagas bancas de 
advocacia do país, capacitadas a explorar cada meandro 
das leis, proferiu 34 sentenças, com 170 condenações 

contra 109 acusados poderosos, totalizando 1.680 anos, 
3 meses e 25 dias de prisão. Recuperou para a União, 
ainda, valores próximos a R$ 3 bilhões", elogiou.

"Eu não sei se estas decisões estão certas ou erradas, 
se são justas ou injustas", diz ele, que não leu os proces-
sos da Lava Jato, "mas cabe-me, isto sim, com a respon-
sabilidade de meu cargo, registrar que elas existem! 

Contrariando todas as probabilidades, foram prolatadas 
no tempo correto."

O desembargador afirma que o Código de Processo 

Penal utilizado na 13ª Vara Federal de Curitiba pelo Juiz 
Sérgio Moro é o mesmo a ser utilizado por todo o Brasil. 
É a mesma lei processual que rege os atos de todos os 
outros juízes brasileiros."

Leia a matéria na íntegra em http://bit.ly/2l2gThr

LIBELO CONTRA IMPUNIDADE
JUSTIÇA

DESEMBARGADOR CAPIXABA PEDRO FEU ROSA PROTESTA CONTRA PRESCRIÇÃO DO CRIME DO PADRE GABRIEL
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No dia 10 de outubro, foi realizada a Cerimônia de 
Ressagração do  Templo Nobre do Palácio Maçônico 
do Lavradio, sede histórica do Grande Oriente do Bra-
sil, um edifício com duzentos anos tombado pelo 
Patrimônio Histórico Nacional.

Sessão teve a participação de cerca de 500 irmãos e 
foi presidida pelo irmão Eduardo Gomes de Souza, 
Secretário Geral de Orientação Ritualística. Entre as 
diversas autoridades presentes, o Grão-Mestre Geral, 

Marcos José da Silva, Secretário Geral de Administra-
ção e Patrimônio, Ronaldo Fidalgo Junqueira, Presi-
dente da Soberana Assembléia Federal, Ricardo Car-
valho e Eminente Edimo Muniz Pinho, Grão-Mestre 
Estadual GOB-RJ.

Clique em http://bit.ly/2l2gThr e assista o pro-
nunciamento do Soberano Marcos José, do Eminente 
Edimo Muniz e do Sapientíssimo Ricardo Carvalho.

RESSAGRAÇÃO DO TEMPLO NOBRE E HISTÓRICO
DO PALÁCIO DO LAVRADIO NO RIO DE JANEIRO

SOCIAIS

Na noite do dia 14 de outubro, a Loja “Trabalho”, 
Oriente de Amparo, São Paulo, juntamente com a Fra-
ternidade Feminina de Amparo, o Lions International 
e a Associação Cultural Cedros, realizaram a Noite 

Libanesa, onde foram servidas comidas típicas da cozi-
nha libanesa, além da apresentação de música e dança 
típicas onde estiveram presentes mais de 240 pessoas.

Na ocasião, o Venerável Mestre da Loja anfitriã, 
José Cândido Pereira Neto, e a presidente da 

FRAFEM de Amparo, cunhada Carmen Alessandra 
Candelária, agradeceram a adesão de todos ao evento, 
homenageando o mais antigo integrante da colônia 
libanesa em Amparo, o advogado Adib Feres Sad.

A renda integral do evento reverterá para a compra 
de cobertores que serão destinados à Santa Casa Anna 
Cintra de Amparo.

Fonte: Secretaria Estadual de Comunicação e 
Imprensa – GOSP

LOJA “TRABALHO” E FRAFEM PROMOVERAM NOITE LIBANESA EM AMPARO

Ocorreu no dia 30 de setembro na cidade de Porto 
Velho, Rondônia, o V Encontro Estadual da Fraterni-
dade Feminina Cruzeiro do Sul daquele estado. O even-
to contou com a presença do Grão-Mestre do GOB-
Rondônia, irmão Juraci Jorge da Silva, da Presidente 
Nacional da FRAFEM, Flora Rios, Presidente Estadu-
al, Terezinha Bolf e mais de 100 fraternas vindas de 
todo estado.

Foram ministradas no evento as palestras “Violên-
cia da Mulher”, palestrante Delegada Alexandra Para-
guassu, “Violência Familiar”, palestrante Delegada 

Xander, “Sexologia”, palestrante Mariângela Onofre e 
palestra sobre “Fraternidade” com Flora Rios Mendes.

V ENCONTRO ESTADUAL DA FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO DO SUL DE RONDÔNIA

O lançamento aconteceu no tradicional 
restaurante Carpe Diem da 104 sul, em Brasilia.

A noite de autógrafos contou com a presença da 
Família Maçônica e de diversas autoridades, entre 
elas, o Eminente Irmão Lucas Galdeano, Grão-
Mestre do GRANDE ORIENTE DO DISTRITO 
FEDERAL e o seu Adjunto, o Poderoso Irmão 
Reginaldo Gusmão de Albuquerque.

A Coletânea é um compêndio dos trabalhos 
apresentados no I Encontro Distrital de Aprendizes e 
Companheiros – EDAC, iniciativa inédita, 
p romovida  pe lo  GRANDE ORIENTE DO 
DISTRITO FEDERAL. Este evento ocorreu na sede 
do GODF, no dia 22 de abril e fez parte da semana de 
comemorações dos 46 anos de sua fundação, com a 
apresentação de diversos trabalhos de Aprendizes e 
Companheiros.

Com esse incentivo do GODF, os autores do I 
EDAC, celebraram, o sucesso de um projeto que 
oportunizou de forma igualitária espaço para novos 
trabalhos Maçônicos, estimulando a educação e o 
aprimoramento intelectual.

NOITE DE AUTÓGRAFOS NO LANÇAMENTO 
DA COLETÂNEA DO I EDAC

No dia 07 de outubro de 2017 aconteceu o I Simpósio 
de Combate a Violência Contra a Mulher, promovido 
pelo Bethel André Rebouças, das Filhas de Jó Internaci-
onal. O eventou contou com as palestras realizadas pela 
Delegada Ana Virginia Paim e pela Subcomandante da 
Ronda Maria da Penha, Capítã Paula Queiros. Estiveram 
presentes no local, as Filhas de Jó, Grande Comselho 
Guardião da Bahia, Ordem DeMolay, Estrela do Orien-
te, Autoridades da Secretaria de Segurança Pública da 
Bahia, Maçons e a população da região de Salvador.

I SIMPÓSIO DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA
 A MULHER ACONTECE EM SALVADOR

https://www.magazinevoce.com.br/magazineluizsergiocastro/

