O MERCADO DE ABERTURA
DE OFICINAS NO BRASIL
Por que ainda se abrem tantas oficinas no Brasil?
Fortalece a imagem da potência
dizer que tem algumas centenas
de oficinas? Mesmo que a maioria
esteja em situação de "abater
colunas"? > 08

O Malhete
INFORMATIVO MAÇÔNICO, POLÍTICO E CULTURAL

Professora Heley de Abreu Silva Batista

NÓS NOS ACOSTUMAMOS
A CONVIVER COM O PODRE,
DIZ MARIO SERGIO CORTELLA
Filósofo defende que aceitamos conviver com a "podridão" na cidade, política, família e empresa. Mas que temos
escolha - e liberdade - para fazer diferente . > 15
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A MULHER DO ANO DE 2017
Neste ano de 2017, ninguém se
ergueu acima de Heley de Abreu Silva
Batista! Foi ela que entrou em luta corporal com um louco incendiário. Foi ela
que retirou 25 crianças de uma creche
em chamas, salvando-as de morrerem
no trágico acontecimento do dia 5 de
outubro em Janaúba MG. Horas depois,
não resistindo às queimaduras, Heley
morreu.
> Página 22

HAMLET NA MAÇONARIA, EIS A QUESTÃO
A conhecida e dramática frase “ser ou não ser,
eis a questão“ reﬂete a angústia existencial e
antológica dúvida do príncipe na obra “A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca”, escrita
por William Shakespeare (1564-1616) na virada do século XVII, onde o famoso personagem
medita sobre o dilema de vingar ou não a morte
do pai. > 09

PAUL GAUGUIN (1848-1903), PINTOR MALDITO E MÁRTIR
Pintor maldito e mártir, Gauguin foi consagrado como o iniciador da pintura moderna na
exposição do centenário na Orangerie em
1949. Uma parte da obra, as esculturas e as
cerâmicas, ainda permanece no cone de sombra da irradiação projetada pelo pintor. A personalidade de Gauguin reforça a mensagem de
suas criações, porque ele era um daqueles
artistas cuja biograﬁa não se confunde, em
essência, com o conjunto de seus trabalhos.
Sua vida, como a de Rimbaud, foi uma aventura.
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O ÁGAPE NA MAÇONARIA NÃO É
CONFRATERNIZAÇÃO, É PARTE DO RITUAL

O

ágape na atual maçonaria não é uma exclusividade da atual maçonaria especulativa. O ágape é
tão antigo quanto as escolas de mistérios no planeta Terra. Se engana o maçom que pensa que o ágape
foi inventado pela maçonaria e que após as sessões ele
faz algo jamais visto no mundo. O ágape sempre fez
parte das reuniões entre os Iniciados, inclusive desde a
antiguidade.
Entretanto, o modo como o ágape vem sendo conduzido pela atual maçonaria especulativa está cada vez
mais distante do verdadeiro sentido do ágape para uma
ordem iniciática como a maçonaria. Cada vez mais o
ágape vem sendo conduzido como uma mera confraternização entre os irmãos após as sessões. Assim, como no
mundo profano, as pessoas se reúnem pelos mais diversos motivos para comer e beber, os maçons têm conduzido o ágape como uma mera reunião de comes e bebes
entre amigos, esquecendo-se do caráter sagrado do
ágape que deve haver na maçonaria, pois a maçonaria é
sagrada e o sagrado deve gerar o sagrado, assim como o
profano gera o profano. O ágape na maçonaria não deve
ser uma mera confraternização entre irmãos, mas deve
ser o que sempre foi para os Iniciados: uma parte do ritual.
Quando uma pessoa recebe um comentário negativo
de alguém ela se coloca em uma posição de perfeição
negando sumariamente o comentário que recebeu e desqualiﬁca seu crítico para desqualiﬁcar o comentário
recebido. A pessoa criticada sequer chega a ponderar
sobre o comentário negativo que recebeu para avaliar o
quanto aquilo poderia estar correto. Muita baboseira é
dita em relação à maçonaria, mas algumas coisas acabam tendo sentido se considerada a postura como a atual
maçonaria especulativa vem conduzindo a maçonaria.
Há quem diga que a maçonaria é uma mera reunião de
homens que se juntam para comer e beber. Em termos tal
aﬁrmação não há de ser desqualiﬁcada, considerando
que a atual maçonaria especulativa vê o ágape como
uma mera confraternização entre os irmãos após as sessões para estreitar os laços fraternos. Se a maçonaria não
concorda com a opinião dos que dizem que ela é uma
mera reunião de homens que se juntam para comer e
beber, a maçonaria deveria avaliar se o seu ágape não se
transformou em uma mera confraternização com comida e bebida. A transformação da visão externa é de dentro para fora, inclusive a maneira de como o mundo profano vê a maçonaria.
O ágape sempre fez parte dos rituais dos Iniciados.
Hoje o acesso a um templo é fácil e cômodo. É possível
encontrar lojas maçônicas na esquina, no próprio bairro
e a poucos minutos de automóvel. Na antiguidade o caminho até um templo era difícil para muitos. Iniciados faziam verdadeiras peregrinações, até mesmo de meses,
para chegar a um templo. Os templos ﬁcavam até mesmo
em lugares de difícil acesso físico para que se ocultassem dos olhares profanos. Tudo era mais difícil no plano
material. O ágape na antiguidade era também uma forma
de satisfazer a necessidade ﬁsiológica de nutrição após

todo o esforço físico para participar de um ritual. Pessoas que tinham passado por grandes restrições físicas para
chegar ao templo e participar do ritual tinham então o
momento para se alimentar e se recompor. O Iniciado,
mesmo após todo o esforço físico para participar de um
ritual, faminto, diante da oportunidade de saciar sua
fome e sem certezas sobre o seu retorno, se portava de
uma forma introspectiva e contemplativa, pois o Iniciado sabe da importância da introspecção e da contemplação. A sabedoria vem pela introspecção e contemplação
e não é à toa que o mundo profano trabalha contra isto,
inclusive demonizando tais comportamentos.
Pessoas gostam de rezar ou orar antes de suas refeições como uma forma de gratidão a Deus pelo alimento.
Mas basta que digam o “amém” para que comecem a
comer feito porcos. À mesa gritam, falam alto, deixam a
televisão e o aparelho de som ligados da pior maneira
possível, falam de assuntos absurdamente tolos, inúteis
e abomináveis, atacam verbalmente os outros, presentes
ou não, com indiretas ou diretas, falam sobre as intimidades das relações sexuais, inclusive sobre a vida sexual
dos outros, e tratam o ritual de alimentação como se estivessem defecando no banheiro. É evidente que não adianta agradecer a Deus antes de comer e depois comer
com o Diabo, fazendo do ritual de alimentação um banquete no inferno. A “gratidão” a Deus, essa “gratidão”
que virou moda falar para tudo quanto é coisa – “gratidão” para cá, “gratidão” para lá -, não se dá por palavras,
mas pela conduta. Assim como o que importa em relação
ao Amor não são as palavras, mas a conduta. A gratidão a
Deus pelo alimento não vem pelas rezas e orações ou por
só comer verdurinhas, mas pelo respeito ao ato de se
alimentar, alimentando-se conscientemente durante
todo o ritual de alimentação, estando consciente do que
aquilo representa na Criação.
A maçonaria preza pela fraternidade não apenas entre
os irmãos, mas também com as cunhadas e os sobrinhos.
Isto é bom, mas a obrigação ritualística deve sempre ser
obedecida e estar acima dos interesses pessoais e transitórios. Um dos objetivos do maçom como iniciado em
uma ordem iniciática é perpetuar a ordem através da
obediência incondicional às leis maçônicas e à ritualística. Da mesma forma que as cunhadas e os sobrinhos não
participam das sessões fechadas também não devem
participar do ágape, pois o ágape faz parte do ritual. A
maçonaria dá às cunhadas e aos sobrinhos incontáveis
oportunidades de viverem a fraternidade maçônica, mas
esta confraternização não deve ser feita no ágape. A função do ágape não é confraternizar. Quando um homem
ingressa na maçonaria, por mais que a ordem inclua a
família do maçom, este é o seu caminho. A evolução
espiritual é sempre um caminho individual. Cada um
evolui conforme seus próprios méritos. Todos evoluem
individualmente e se a maçonaria é o caminho do
maçom, as cunhadas e os sobrinhos também terão os
seus caminhos. O desejo de ser amigo de todo mundo
não pode se colocar acima da obediência à ritualística.
Dessa forma, entendemos que ao maçom resulta em

seu respeito a Deus e ao modo como Deus faz as coisas;
o respeito que vem não pelo medo, mas justamente por
viver a harmonia entre amar a Deus, ser amado por Deus
e estar sujeito ao seu poder supremo. A alimentação é um
dos modos de como Deus faz as coisas. O processo de se
alimentar é o sistema que Deus tem para o homem se
nutrir e se Deus tem este sistema ele deve ser respeitado.
O Iniciado respeita o ágape porque no ágape o homem se
alimenta e a alimentação é como Deus faz as coisas. Por
isto a alimentação deve ser respeitada e ser feita com
consciência, na introspecção e contemplação natural
que acompanham todo Iniciado. Em todo o processo da
alimentação o Iniciado deve estar ciente de que este é o
modo como Deus faz as coisas e respeitar este ato é respeitar o próprio Deus. Os Iniciados da antiguidade realizavam o ágape como parte do ritual pela consciência da
importância da alimentação por ser a alimentação o
modo como Deus faz as coisas, não para confraternizar.
Os Iniciados tinham tanta consciência do sagrado que
tornavam tudo sagrado, inclusive o ato de se alimentar.
O Iniciado consagra, o profano profana. O ágape deve
ser consagrado, não profanado.
O ágape não é uma mera confraternização de pessoas
que se reúnem para comer e beber bem, mas é parte do
ritual. Sendo parte do ritual, o ágape deve ser conduzido
e respeitado como tal, assim como se conduz e se respeita o ritual dentro do templo. Em seu escopo de estreitar
os laços da fraternidade o ágape não é um ﬁm, é um
meio. Os maçons não devem ter o ágape para comemorar a fraternidade, mas para estreitar os laços que os levarão às coisas maiores em favor da humanidade. A informalidade do ágape abre portas que não poderiam ser
abertas no ritual, mas as portas são muitas e cabe a cada
maçom escolher qual porta quer abrir, já que as chaves
lhe serão dadas. Há os que consideram a maçonaria
como uma associação de homens de negócios que se
reúnem com o intuito de estreitar as relações comerciais
e utilizam o ágape para estreitar tais relações, vendo o
ágape como a oportunidade para conversar sobre negócios e ganhar dinheiro. É na liberdade da informalidade
do ágape que cada maçom irá externalizar o que verdadeiramente espera da maçonaria. A última ceia de Jesus
Cristo foi um ágape e aqueles que Jesus expulsou do
templo foram aqueles que queriam se aproveitar das
escolas de mistérios para enriquecer.”
Por isso mesmo temos o Ritual de Banquete ( Loja de
Mesa) que, em regra geral, os Banquetes Maçônicos
devem realizar-se nos edifícios maçônicos, em salas
apropriadas; entretanto, podem ter lugar em outro qualquer edifício, contando que tudo se disponha de modo
que de fora da sala nada se possa ver ou ouvir, isto é, completamente a coberto das vistas profanas. Ocasião em
que todos os irmãos deverão estar revestidos de suas
insígnias.
Pense nisso, meus irmãos!
Texto: pesquisa – GOB-GO
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A MAÇONARIA, A RELIGIOSIDADE E A FÉ
Mestre Instalado

M

uitas vezes, falta-nos uma maior reﬂexão ou
estudos para nos apercebemos que a Ordem
Maçônica não defende, não propaga, nem tem o
condão de afastar o cidadão iniciado do seu melhor convívio familiar, de sua religião e de sua fé.
Ao contrário, a Maçonaria proclama em sua norma
maior - a Constituição – logo art. 1º, ser uma instituição
essencialmente iniciática, ﬁlosóﬁca, ﬁlantrópica, progressista e evolucionista e seus ﬁns supremos são a liberdade,
igualdade e a fraternidade.
Manifesta também a orientação a cada irmão, na difícil
caminhada que tentamos galgar na Escada de Jacó, seja
através nossos encontros ritualísticos regulares e nossa
vida cidadã, busquemos sempre o aperfeiçoamento moral,
intelectual e social, sob a tese maior da: prevalência do
espírito sobre a matéria, e nos recomenda ainda deveres
essenciais de amor à família, a pátria e a lei.
Mas não é só. A Maçonaria combate o sectarismo, em
especial nas áreas (ato extremado) políticas, religiosas e
raciais, por serem comportamentos absolutamente incompatíveis com a universalidade do espírito maçônico e seu
ideário de liberdade, igualdade e fraternidade, exercícios
permanentes do verdadeiro iniciado.
Até aí, nada de novo! Mas, até que ponto a fé e a religiosidade de um maçom podem ser atingidas ou anuladas por
mudanças/convicções culturais vividas a partir da iniciação e vida maçônica regular? – Creio que não há interferência, até porque, trazemos em nossa bagagem, para o ambiente maçônico estruturas e convicções arraigadas em valores religiosos e no sentimento de fé no Deus de cada um
professa.
Assim, a maçonaria,quando compreendida e bem exercitada, não pode nem é geradora de nenhuma alienação
social, religiosa ou familiar. Aﬁnal, ao longo dos séculos, a
Maçonaria nunca quis esse rótulo de ser religião, embora
exigindo como condição “si ne qua non” ao maçom, acreditar num ser supremo, chamado em nossos templos universalmente de Grande Arquiteto do Universo (GADU).
Para o cristão, a sua maior divindade, é Jesus Cristo.
Sabe-se que no inicio da caminhada maçônica, ainda
como neóﬁtos aprendizes em busca do desbaste da pedra
bruta, nem sempre se tem a compreensão exata do que
buscar no Templo, nos trabalhos ritualísticos e na convivência com a Ordem Maçônica.
Os estudos, a ritualística e a compreensão dos landmarks, símbolos e alegorias, nos conduzem ao grande
aprendizado - a prevalência do espírito sobre a matéria, a
construção do templo interior, para que o “eu” bem estruturado, sirva ao nosso Deus, ao próximo e aos menos favorecidos.
E isso não se faz divorciado do sentimento de justiça, fé
e da perseverança. A religiosidade é assim, ferramenta e
fermento para isso.
A Maçonaria combate o materialismo, o ceticismo, o
agnóstico, nessa mensagem maior da prevalência do espírito sobre a matéria porque quer de cada maçom, um templo vivo de amor, justiça retidão e tolerância. É uma verdade profunda que nos cabe assimilar e exercitar.
E nada obsta que o maçom tenha a sua fé e religiosidade, porque esse encontro com a sua divindade não o atrapalha e não concorre com a vida maçônica e os seus prima-

dos.
Ao contrario, a fé e uma vida religiosa normal, sem
fanatismos, nos orientam e reforçam o que é pregado em
nossa Ordem – os bons costumes, a justiça, retidão de caráter e o amor ao próximo. E, para os Cristãos, não há duvidas: o grande exemplo de humildade e amor ao próximo foi
semeado, vivido e ofertado por Cristo a humanidade, há
mais de 2 mil anos, com seus exemplos inigualáveis, diante
de privações e humilhações, das mais aterrorizantes, cumprindo o seu desígnio irretocável, sendo fonte inesgotável
de doação, tolerância, perdão e amor a humanidade ontem,
hoje, agora e sempre.
Não é demais aﬁrmar, que Jesus, o GADU, que segundo
muitos, tem origem essênia, é o Mestre dos Mestres, por
ser justo e perfeito na exata compreensão do termo, vestindo em todos os seus atos, a sandália da humildade e um
avental imaculado.
Maior e mais perfeito arquiteto e construtor de todos os
templos, nessa missão da ediﬁcação da paz e do perdão aos
homens. Esse é, sem dúvida, o GADU que nós Cristãos,
evocamos no L.: da Lei, na abertura e fechamento dos trabalhos ritualísticos maçônicos.
E a Arte Real, com a sua sapiência, preserva o postulado
da universalidade Maçônica, com o natural respeito e devoção de cada um as divindades, escolhidas por convicção
ou religião.
Até hoje, infelizmente, várias religiões vêem o maçom
de forma equivocada, cingindo-lhes atributos e estigmas
injustos e inaceitáveis, muitos por desconhecimento, fanatismo e intolerância, comportamentos que a Maçonaria
combate como qualquer sectarismo.
Aﬁnal, as convicções maçônicas são muito diversas de
tendências religiosas de qualquer natureza. Longe da idade
média, da inquisição e suas marcas e aberrações inaceitáveis, o nosso compromisso maior deve ser com exemplos
de justiça, virtude e retidão.
Um novo olhar deve contemplar a maçonaria, não
como seita satânica, como culto ao anticristo ou outros
predicados iguais, mas como uma instituição secular séria,
voltada ao respeito e ao aperfeiçoamento do homem, membro de uma família e ﬁlho de Deus.
É muito caro o que a Maçonaria paga por esse simbolismo típico de uma instituição silenciosa, secular, iniciática,
arraigada nos melhores conceitos de liberdade, igualdade e
fraternidade e que preserva os seus segredos ritualísticos,
em símbolos, gestos e sinais exclusivamente para o seu
público-alvo - os iniciados.
Ao contrário de muitos outros setores humanos, maçonaria incomoda a muitos porque prefere o silencio de suas
boas obras, ao exercício da retórica e pregação midiática
tão comum em outros segmentos. Infelizmente, incautos,

desinformados e oportunistas, preferem conceitos simplistas e errôneos a que somos e o que fazemos em nossa caminhada.
É um preço elevado pelo silencio e anonimato maçônico na obra de fraternidade, tolerância, liberdade, harmonia
e na busca do crescimento interior dos seus membros. Porque isso incomoda a muitos!
E é de se perguntar: - Qual o melhor remédio para
isso?– Estamos longe do conceito do homem justo e perfeito, mas cabe a cada um, através de atos, estudos, conhecimentos e a busca da verdade, o exercício permanente dos
valores do maçom e do cidadão, com a prática do amor a si
mesmo, a família, a sua pátria e ao próximo.
Não há que se fazer comparações entre a religiosidade
de cada um com a vida maçônica regular. São conceitos e
coisas diametralmente diversas e que não se chocam.
Queridos Irmãos: - ao desenvolver essa reﬂexão, o ﬁz
pensando em cada irmão, seus valores e virtudes, como
verdadeiros ﬁlhos de Deus.
E no crepúsculo deste ano de 2013, que paradoxalmente para os cristãos é Tempo do advento porque preparamonos para viver o nascimento de Jesus, cabe-nos agradecer
ao GADU por tudo que passamos em nossa vida pessoal,
familiar, proﬁssional e no convívio maçônico, sejam eles
de sofrimentos ou provações, de conquistas e êxitos, de
sonhos, frustrações ou realizações.
O Natal é o momento ideal para compreendermos que
os nossos planos humanos são diminutos e efêmeros diante
da grandeza do projeto que o GADU nos reservou.
Que irmãos e familiares possam transformar este Natal
que se avizinha num verdadeiro Advento – a vida nova – o
tempo Novo e de boas vindas – sempre mais próximo de
Deus, professando a fé e o crescimento interior dentro da
convicção religiosa que melhor aprouver a cada um, volvendo as súplicas em favor daqueles que nos cercam como
os nossos familiares e os mais necessitados.
Que Ele nos ensine a superar com perseverança, fé,
espírito puro e construtivo os muitos obstáculos que certamente sempre teremos pela frente, a partir da nossa pequenez humana. Que Deus conceda a cada um de nós, muita
saúde, harmonia e paz em 2014.
Que tal reforçarmos a nossa fé, religiosidade e espírito
maçônico com o exercício da tolerância, respeito, solidariedade e o amor ao próximo?
Que tal entendermos que a verdadeira felicidade não
pode se limitar ao “eu”, mas ao “nós” e a todos que amamos:- familiares, amigos e irmãos?
A fé em Deus, o amor fraternal a cada irmão foram à
grande inspiração neste humilde trabalho.
Mario Natali

Contato: omalhete@gmail.com
(27) 99968-5641
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OBRIGAÇÕES DO APRENDIZ
(e de todos nós)

A

expressão “Livres e de Bons Costumes” tem servido a alguns Irmãos como justiﬁcativa para suas
condutas. O exemplo mais comum é quando a
assembleia da Loja delibera por votação alguma ação e o
Irmão que viu seu pleito vencido, invoca o preceito de “ser
um homem livre” e assim não colabora com o que foi votado.
A distorção é clara e a falta de espírito coletivo notória.
Se a realidade, seja ela ﬁnanceira, temporal ou conjuntural
impede o Obreiro de participar da ação/projeto da Loja, ele
mesmo deve expor aos Irmãos de maneira clara e franca a
sua situação, colocando seus limites de contribuição ou
substituindo sua forma de colaboração/participação.
O “Não” pelo “Não” é simples intolerância ou orgulho.
Inimaginável, mas real o pensamento do NÃO “submeter
minha vontade”.
Atualmente, vivemos a ditadura do politicamente correto, que nos faz tecer ou não algumas manifestações para
evitar melindres.
Em nossa Sublime Ordem, a obrigação não é vista como
fator opressor. As obrigações não são impostas por autoridades ou superiores hierárquicos. É uma disposição pessoal
para aquilo que é ou se torna necessidade moral do Maçom.
Nossas obrigações são descritas nos rituais pelas instruções e juramentos. Portanto, nada mais são do que o cum-

primento da palavra dada, da ﬁrmeza no preceito, no compromisso com a Lei, além da incumbência da boa moral e o
ofício da ética.
Se não houver regras e organizadores dos trabalhos, o
caos é implantado em quaisquer sociedades. Todos nós
conhecemos alguma família onde os pais não assumem
suas obrigações e quantos são os problemas gerados para
todos ao redor.
Da mesma forma, cada OBREIRO indiferente de cargos
ou graus não pode ultrajar-se não cumprindo com seus compromissos e juramentos.
No Livro COMENTÁRIOS AO RITUAL DE
APRENDIZ, VADE-MECUM INICIÁTICO do Irmão
Nicola Aslan, nas páginas 259 e 260 aprendemos a seguinte
instrução: “É necessário destacar também algumas entre as
obrigações a que se submeteu (o Aprendiz) antes de receber
a Luz, e que são da maior importância, a saber:

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 Quartode-Hora-de-Estudos das Lojas.
Precisamos incentivar os Obreiros da Arte Real ao salu-

tar hábito da leitura como ferramenta de enlevo cultural,
moral, ético e de formação maçônico.
Fraternalmente
Sérgio Quirino – Grande Segundo Vigilante – GLMMG
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PAUL GAUGUIN (1848-1903), PINTOR MALDITO E MÁRTIR
Por Philippe Verdier - Tradução J. Filardo

P

intor maldito e mártir, Gauguin foi consagrado como
o iniciador da pintura moderna na exposição do centenário na Orangerie em 1949. Uma parte da obra, as
esculturas e as cerâmicas, ainda permanece no cone de sombra da irradiação projetada pelo pintor. A personalidade de
Gauguin reforça a mensagem de suas criações, porque ele
era um daqueles artistas cuja biograﬁa não se confunde, em
essência, com o conjunto de seus trabalhos. Sua vida, como
a de Rimbaud, foi uma aventura. Ligado primeiro ao
impressionismo e depois ao movimento simbolista, ele iria
denunciar o primeiro em nome do que Kandinsky chamou
princípio espiritual da arte, e se proteger contra os perigos
de desviacionismo literário inerente ao segundo, em nome
da perfeita coincidência do signiﬁcante e do signiﬁcado na
obra plástica. O exotismo de Gauguin expressa a busca
dolorosa que ele perseguiu para redescobrir o valor existencial dos símbolos mágicos e religiosos, laços de harmonia
entre tempo integralmente vivido pelo homem e o mistério
de um destino que se inscreve na intemporalidade. Seu trabalho contribui para a documentação do antropólogo e do
historiador de religião comparada. Como Tolstoi e Van
Gogh, Gauguin sentiu até a ansiedade que a falha que separa
o Cristianismo humano atual e procurou em Victor Hugo,
um consolo sem dogma, uma ordem nova onde todo o mal
cessaria de vir “da forma dos deuses.”
As fugas em direção às fontes
Paul Gauguin partiu constantemente durante a sua existência para o paraíso da natureza selvagem, onde tudo é
inocência e liberdade. Este retorno em direção que ele possuía a montante, e que suas primeiras lembranças o ﬁzeram
vislumbrar, está primeiro em seu próprio sangue que ele
percebe: além da imagem de sua mãe, que morreu em 1867,
ele juntou o atavismo de sua avó, Tristan aventureira e intelectual socialista, que o conectava a um bisavô vice-rei do
Peru e aos conquistadores da América do Sul, de quem o
pintor tinha o tipo físico. Eugène Henri Paul Gauguin nasceu em Paris, mas deixou a França bem jovem. Em Lima,
ele falou espanhol dos dois aos sete anos. Ele retornou à
França como uma espécie de sonho. Aos nove anos, ele
deixa Orleans para uma primeira escapada na ﬂoresta de
Bondy, um peregrino já portando a vara e a mochila aos
ombros. Após a formatura e até 1871, ele passou mais de
três anos viajando na Marinha do Estado. Em seguida, ele
passou dez anos de felicidade constante, casado com Mette
Gad, a dinamarquesa, e ganhando bem sua vida no banco
Bertin. Em 1883, ele rompe o ﬁo da sua sorte, demite-se do
banco, provocando assim o destino que iria separá-lo de sua
esposa, isola-lo de seus ﬁlhos e se enfurnar, até sua morte
nas Ilhas Marquesas, sob privação material, sofrimento
físico e ruína moral.
Gauguin começou a desenhar em 1873, a pintar antes de
1876 e, a partir de 1877, a esculpir, primeiro em material
frio e clássico, o mármore. Suas primeiras pinturas são de
um autodidata formado em contato com a coleção de seu
tutor, Gustave Arosa, e seu irmão, Aquiles, rica em Delacroix, Courbet, Corot, Pissarro e Jongkind. Camille Pissarro se
tornaria o mestre de primeira hora de Gauguin, que se liga
à escola Impressionista, com quem expôs de 1879-1885.
Antes de sua primeira estada na Bretanha (1886), a fuga
com seu amigo, o pintor Charles Laval para o Panamá (abril

La Belle Angele

Paul Gauguin (1848-1903), autorretrato com a inscrição “Os Miseráveis, ao Vincent.” Pont-Aven,
no ﬁnal setembro 1888. Óleo sobre tela (A. 0.45 m; L. 0,55 m). Rijksmuseum Vincent van Gogh,
de 1887) e o breve refúgio na Martinica, Gauguin sente
despertar dentro dele uma vocação para a cerâmica, à maneira de Bernard Palissy, decadente e bárbara. Ele produziria
em alguns meses cinquenta e cinco vasos. Ele retoma formas e temas de que ele se lembrava de ter visto em vasos
peruanos da cultura Chimu na casa de sua mãe e na cerâmica
pré-colombiana de Arosa – da mesma forma que a estranha
Natureza morta com cabeça de cavalo, pintada em Copenhagen em 1885, recua “mais longe que os cavalos do Parthenon até o cavalo da minha infância, o bom cavalo de madeira.”
Durante a segunda estadia na Bretanha (1888), os debates e experiências de Gauguin e Émile Bernard levariam a
um duplo ato de nascimento do Sintetismo e do Cloisonismo (é preciso comparar Visão após o sermão da primeira
estadia e Bretonnes et veau da segunda). O mergulho em
direção às artes primitivas (O Cristo amarelo, Cristo Verde
ou Calvário Bretão) só aconteceram com a terceira viagem
(1889). Entre as pinturas de 1889 parecem o ídolo (em La
Belle Angele), o simbolismo religioso sincrético, anunciando la Orana Maria (Salve, Maria) de 1891, e a Última Ceia
de 1899, com Nirvana: Retrato de Meyer de Haan e os
arquétipos sexuais e solares: a mulher do Caribe que vem da
estalagem do Pouldu, se inspira ao mesmo tempo em uma
dançarina do pavilhão javanês da Exposição Mundial de
1889 em Paris e nos girassóis de Van Gogh.
A solidão e os deuses
Com o fracasso da tentativa de vida comum com Van
Gogh em Arles (1888), o projeto de um ateliê no Sul tinha
sido abandonado. A escola de Pont-Aven, reunindo os pintores em férias no campo em torno de Gauguin e Bernard,
trazia uma doutrina. Mas as condições não foram reunidas
para lançar as bases de um grande ateliê antiacadêmico e um
credo simbolista que teria agrupados os artistas em uma
atmosfera criação comunal. Gauguin ainda alimentava a
quimera de um estúdio de reposição das energias nos trópicos: em 1890-1891, ele planejava fugir para Tonkin, em
Madagascar ou para Taiti, onde ele escaparia da asﬁxia de
uma sociedade dominada pelo dinheiro. Seu instinto escolhe Taiti. Depois de uma estadia na ilha por mais de dois
anos, ele retorna à França em 1894, a ﬁm de desfrutar de um
breve período de calma ﬁnanceira e moral. Mas duas vendas
em Paris, cujo balanço foi negativo ou desastroso (DurandRuel e sala Drouot), insinuaram que sua nova forma de pintura, selvagem e encantatória, com títulos ainda mais
incompreensíveis que bárbaros, desencorajava mais que o
estilo ainda impressionista da década anterior, e uma última
estadia na Bretanha lhe fez sentir sua desorientação e isolamento total na Europa. Retornando ao Taiti (1896-1901), a
miséria tornou a solidão insuportável. Ele se preparou para
sair da vida, pintou um testamento monumental (a tela inti-

tulada De Onde vimos? O que somos? Para onde estamos
indo?)
no ﬁnal de 1897, concluída em janeiro de 1898, o registro que completa a segunda versão de Noa e partiu para terminar seus dias nas montanhas. Um excesso de arsênio o
devolveu ao sofrimento de viver. Mas em 1901, ele estava
novamente no limite da sua resistência. A miragem de uma
solidão mais completa em uma natureza ainda mais primitiva, a fé em um renascimento ﬁnal de sua imaginação criativa o levou a Hiva-Hoa nas Marquesas em meados de setembro de 1901. Nesta ilha, Paul Gauguin, ﬁel à memória do
liberalismo militante que havia erguido seu pai Clovis contra Louis Napoleão em 1849, atacou a administração colonial e a onipotência da missão católica e ensinou aos nativos
os seus direitos. A morte o salvou de uma derrota completa e
a vingança só foi conseguida com sua obra.
Em 1888, Gauguin havia escrito à sua esposa que os dois
componentes de sua natureza, a sensível – de uma sensibilidade dada aos valores morais da civilização ocidental – e a
indígena, apenas a indígena ainda estava viva. Ele sonhava
enxertar na raiz selvagem uma nova poética. Como os navegadores do século XVIII em busca de um paraíso sexual,
como os heróis de J. Conrad e R.L. Stevenson, ele era
assombrado pela visão de uma ilha nos Mares do Sul, rodeada de calma extática, povoada por criaturas simples e misteriosas, onde os batimentos cardíacos seriam um só com o
silêncio da noite e as amenas brisas, onde o divino renasceria nos ídolos encarnando “toda a natureza, reinando em
nossa alma primitiva, consolação imaginária de nossos
sofrimentos naquilo que eles contêm de vago e de incompreendido diante do mistério da nossa origem e de nosso
futuro “. No Taiti, Gauguin experimentou a decepção de não
encontrar ídolos. Ele precisou recriar uma mitologia polinésia através de um processo que teria sido uma mistiﬁcação,
se ele não a tivesse tornado inseparável de seu universo
artístico. Os deuses perseguidos pelos europeus recuperam
em sua obrada uma existência mágica. O Taiti não tinha
jamais possuído esculturas em pedra ou madeira comparáveis às da Ilha da Páscoa de que Gauguin tinha podido ver
um espécime na Exposição Mundial de 1889, mas simplesmente postes enfeitados com pano, os anicônicos Atouas,
efígies de deuses do céu erguido nos recintos sagrados (são
vistos na tela Parahi te Marae, aqui é o templo dos sacrifícios) e os tiis, ﬁguras totêmicas, guardiões de templos a céu
aberto. Gauguin expandiu para a escala monumental que
lhe sugeriam fotograﬁas de baixos-relevos do templo javanês de Baraboudour, os otikis, objetos simbólicos sexuais e
amuletos de feiticeiros, ou qualquer outro tipo de utensílios
decorados com ﬁguras, provenientes das ilhas da Polinésia
e vendidos no mercado do folclore em Papeete.
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Ele os incorporou de uma forma perfeitamente plausível do ponto de vista mítico, nas suas paisagens (por exemplo, Hina Maruru, Obrigado a Hina, deusa da Lua e dos
renascimentos cíclicos na natureza) e recobria suas telas e
baixos-relevos em madeira das ilhas com alfabeto sagrado decora vo, tomado emprestado das tatuagens e das
impressões feitas com sucos amarelos ou vermelhos de
essências vegetais sobre os tapas (têxteis ob dos por
martelamento da casca interna de árvores).
Em um único domínio, os jardins das delícias do Pacíﬁco satisfaziam a esperança do pintor. O nu, feminino ou
masculino, havia até então ocupado pouco espaço em sua
obra (Étude de nu ou Justine a costureira, 1887; La Baignade, O Banho, obra da fase bretã que antecipa tipologicamente Pape Moe [Água misteriosa], 1893). Este tema que
se tornara importante na obra de Gauguin viria a ser estatisticamente reduzido pela queima de vinte Marquisiennes
pintadas nuas, ordenada em Hiva Hoa pelo bispo após a
morte do artista. Gauguin sustentava consistentemente
que seus nus eram castos, porque o desenho e a cor os distanciavam da realidade, dando-lhes um estilo, ou seja,
elevando-os à expressão de uma forma universal do ser
humano. Deve-se acrescentar que em muitos nus de Gauguin (Parau Api [As notícias do dia] Idole a la perle) as
personagens masculinas ou femininas estão desfocadas,
sugerindo uma aparência andrógina, que é ao mesmo
tempo da criatura primitiva abaixo do pecado original e o
símbolo dos dois princípios complementares de criação e
da dualidade da vida e a morte. E o ouro de seus corpos
traduz pela irradiação sem idade de uma argila telúrica viva
“um certo luxo bárbaro de outros tempos”, que expressa
também Poèmes barbares, Contes barbares. Em um de
seus Poèmes barbares (1862), Leconte de Lisle colocou
em versos a cosmogonia de Taaroa – “o universo grande e
sagrado que é apenas a concha de Taaroa” – que J.A. Moerenhout tinha de um velho padre, o último testemunho dos
cultos polinésios destruídos e que tinha registrado em Viagens às ilhas do Grande Oceano (1837). Gauguin bebeu da
mesma fonte, mas ele pretendia em Noa Noa ter recolhido
lábios de Tehura, sua vahinée do Taiti. A gênese da tela
Manao Tupapau (Espírito do morto observando) também
mostra como um estudo de nu da Oceania, semelhante à
menina nua deitada de bruços pintada por Boucher, integra
a mitologia, pela introdução do terror (ﬁgura de fantasmas,
ﬂores pintadas com fosforescências de fogo-fátuo) e a
música, com tons de violeta, azul escuro, amarelo-laranja e
amarelo esverdeado que dão uma atmosfera sombria e
opulenta. Para Gauguin assim como para Mallarmé, qualquer coisa pode se tornar tema de poemas, mesmo uma
religião esgotada repetida por um vidente sem raízes com
as tetas de uma humanidade que permaneceu primitiva

Técnica e esté ca
Nas telas de seus dez primeiros anos, Gauguin escovava
os tons pouco distantes uns dos outros, o que lhes dava uma
aparência escamosa, uma harmonia monótona de cor
“grosseira” (JK Huysmans). Ele adquiriu de Pissarro sua
habilidade em pintura, mas seu mestre secreto permaneceu
Degas, de quem ele transpôs duas dançarinas sobre uma
curiosa caixa de madeira esculpida, verdadeiro baú de
marinheiro (1884). Da Martinica à segunda estadia na Bretanha, ele evoluiu muito rapidamente do impressionismo
ao Sintetismo. O Sintetismo deﬁne uma forma nãonaturalista, expressando a ideia da obra de arte por um desenho conciso e pela saturação subjetiva da cor. “A cor pura!
é preciso sacriﬁcar tudo a ela. A intensidade da cor indicará
a natureza da cor “(Antes e Depois). Gauguin cultuava
Rafael e Ingres, mas também Delacroix; ele proporá a equação “a linha é a cor” porque o valor espiritual de uma reforça o da outra. O ato de criar reside na aliança da forma e da

O Ouro de Seus Corpos

Siesta, 1893 by Paul Gauguin
cor, afastando-se da realidade. A linha expressa o potencial
vital da obra de arte. As linhas retas, estas árvores ﬁnas e
sincopadas que pontuam a paisagem de Gauguin, tendem
ao inﬁnito, e é por isso que, apesar de sua aparência clássica, suas pinturas não são clássicas; Maurice Denis errou ao
chamar Gauguin de “um Poussin sem a natureza clássica.”
Em contraste, as linhas curvas limitam, se replicando, traduzem a incapacidade de atingir o absoluto. A cor traz em
vagas de ondas sensoriais o que há, ao mesmo tempo, de
mais universal e mais secreto na natureza. Vibração musical, ela é, como a música na estética de Schopenhauer, a
objetiﬁcação da “vontade” por trás do mundo das aparências. “Quando meus tamancos caem no chão de granito [a
Bretanha], eu ouço o som abafado, sem brilho e poderoso
que eu procuro na pintura.” Gauguin, eventualmente,
denunciará o impressionismo que el identiﬁcará com um
sistema de vibração somente óptica, “arte puramente
superﬁcial, completamente material “. Sua incursão no
pontilhismo será simples curiosidade (Natureza Morta
“ripipoint”, 1889).
Ele olhará do alto os adeptos do divisionismo “químicos jovenzinhos que acumulam pequenos pontos”. Em
1885, Gauguin tinha encontrado os acentos de Baudelaire
para aﬁrmar, para cantar que “existem tons nobres, outros
comuns, harmonias tranquilas, consoladoras, outras que
excitam por sua ousadia”.
É esta interdependência de técnicas e não a corrente
simbolista em literatura que coloca Gauguin no caminho
das correspondências e de seu próprio estilo pictórico. O
enigmático arbusto de fogo ao pé da árvore azul ultramarino de Alyscamps (1888) irrompe já entre os motivos peruanos e os morcegos chineses sobre os painéis de uma biblioteca entalhada e policromada em 1881. As cores, cada vez
mais “longe da natureza” nas pinturas após a etapa da Martinica e a produção de cinquenta e cinco vasos são “uma
vaga lembrança da cerâmica torcida pelo grande fogo.
Todos os vermelhos, os violetas arranhados pelas explosões de fogo”. Gauguin tinha notado que os esmaltes
cobrindo uma cerâmica depois da passagem pelo forno

Boucher, Marie Louise O’Murphy

estão em perfeita harmonia, porque eles foram ﬁxados,
sem furos nem recobrimento, ao mesmo tempo, em uma
gama que ultrapassa as complementares. Ele recriou esse
efeito em pintura graças ao Cloisonismo que não mistura as
cores, mas entrelaça umas nas outras. O Cloisonismo do
toque em Gauguin vai a par com o lado ornamental e, portanto, abstrato do seu desenho. Ele mesmo descreveu como
“abstração completa, muito especial” o desenho do autorretrato chamado Les Miserables que ele executou para Van
Gogh. “Os olhos, a boca, o nariz são como ﬂores de tapete
persa.” Esta observação surpreendente é iluminada por
aquela que ele fez nos salões do Oriente Médio no Louvre
sobre os frisos esmaltados dos palácios Aquemênidas,
cujos “monstros musculares têm músculos com contorno
de ﬂores e onde rosáceas decora vas se parecem com
musculatura “(Le moderniste, 4 de junho de 1889).
Depois de 1895, Gauguin não fez mais cerâmicas, mas
apenas esculturas em madeira, que, como seus vasos, deviam seu estilo à colocação em relevo, através da decoração,
do próprio material. Ele também fez alguns ídolos, máscaras-retratos. Em uma carta a G. D. Monfreid ele reconheceu sua falha de artista decorador: “Dizer que eu nasci para
fazer uma indústria da arte e eu não consegui realizar, seja o
vitral, móveis, cerâmica … Eis ao fundo as minhas habilidades, muito mais do que a pintura propriamente dita.” Ele
estava enganado, exceto naquilo que sua atração pelas
artes decorativas, que são em sua essência menos representativa do que a pintura, o levou a inventar uma pintura onde
a linha e a cor ornamental são as cifras do símbolo. Se ele
tivesse tido o campo totalmente livre, ele talvez tivesse se
transformado no equivalente a um William Morris francês.
Mas Gauguin derrotado, Gauguin cruciﬁcado (Autorretrato, perto do Gólgota e Cristo no Jardim das Oliveiras que
também é um autorretrato), foi muito mais que um dos
arautos da Art Nouveau, ele foi o libertador da arte moderna.
Fonte: Bibliot3ca
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O MERCADO DE ABERTURA DE OFICINAS NO BRASIL
Autor: Ewerton Moraes Sarmento
O que se faz necessário para a abertura de uma nova
loja?
A resposta está na ponta da língua da maioria dos IIr.'.
Mas quando perguntamos por que querem abrir uma
nova loja é que a conversa ﬁca sem nexo.
Muitos responderão que a abertura de uma nova loja
está ligada a dissidência de outra loja já constituída.
Mas o que acontece? Essa dissidência se dá por conta
de "divergências" de opiniões? Então, eu não concordo
com algo e resolvo que eu serei o melhor exemplo fundando a minha própria loja?
E o princípio da tolerância, do respeito a pluralidade
dos pontos de vistas que encontramos diariamente em
nossas sessões? Aí não servem mais como referência?
Já outros dirão que é puro ego. Somente para se tornar
aquilo que demoraria anos, ou até décadas para acontecer
naturalmente, esperando a maturação, o conhecimento
necessário para se tornar um V.'.M.'. em sua oﬁcina. Neste
aspecto, há de lembrar, que a constituição das Grandes
Lojas, exige que um dos MM.'. seja um M.'.I.'., o que descartaria esta hipósite para quem almeja o principal cargo
da oﬁcina. Entretanto, nada o impede que nessa nova
formação, comece ocupando cargos nas luzes.
Bom, se "cargos" não deveriam ser o motivo principal
para dissidências que levam a aberturas de novas oﬁcinas,
o que mais poderia ser? Quando o número mínimo de
MM.'. resolve sair ao mesmo tempo para a abertura de
uma nova oﬁcina, o que acontece com esta oﬁcina?
São diversas as oﬁcinas que muitas das vezes aguardam ansiosamente a chegada de IIr.'. para poderem abrir
seus trabalhos em número mínimo, conforme orienta a
constituição maçônica.
Imagine agora, saindo mais da metade de seu quadro?
Seria um ato digno de um verdadeiro maçom? Algumas
oﬁcinas ainda sobrevivem na base de "convide" IIr.'. de
outras oﬁcinas para terem o número mínimo exigido para
uma abertura de sessão. Outras fecham suas portas.
Batem Colunas.
Com a escassez de templos e o número elevado de
novas oﬁcinas, não é de se admirar que ao sair de seu
quadro, você ainda irá utilizar o mesmo templo que o da
sua antiga oﬁcina.
Em um breve parecer, abrir novas oﬁcinas não é lá um
grande negócio. Perder parte do quadro de seus IIr.'., pode
também não ser saudável para que se tenha uma vida
longa como loja regular em sua potência e, quando falo
em regular, digo, se manter ﬁnanceiramente com as suas
obrigações perante a sua potência. Sem dizer, é claro, do
aluguel do templo, do condomínio, da luz, enﬁm, despesas que deverão ser rateados por um número menor de

IIr.'. ativos.
O que acontece então com essas oﬁcinas que ﬁcam
com seus números reduzidos?
A maioria acaba devendo para a sua potência, já que
preferem pagar as despesas ﬁxas da oﬁcina. O que
prejudica a oﬁcina nessa decisão? Em nada, a potência irá
parcelar essa dívida, mais cedo ou mais tarde. E o
maçom? Bom, aí, já é um pouco diferente. Deixando de
pagar o pecúlio, sua família não recebe o seu seguro.
Agora imagine, 20 anos ativo em uma oﬁcina, seus
IIr.'. por "divergência", resolvem sair e abrir a sua própria
oﬁcina e, você, ﬁca sem seus direitos. É óbvio que ninguém está aqui pelo incentivo do pecúlio, mas para algumas famílias, como pude presenciar, trouxe um pouco de
tranquilidade até poderem se organizar com a partida do
Ir.'.
A pior parte, e aí começo a entender, mas não concordar, a técnica da "iniciação em massa".
As taxas de iniciação variam muito entre as oﬁcinas.
Cada uma estipula o valor que acha "adequado" para aceitar um novo candidato. Aí chegamos em um ponto delicadíssimo.
Sustentar a oﬁcina com iniciações, ou até mesmo, com
o intuito de pagar dívidas com a potência, como sugerido
pelos que deveriam zelar pela moralidade maçônica, nossos IIr. DDel.'., é a degradação dos pilares da maçonaria.
As entrevistas são fracas, há um baixo nível de critério
para indicações e, aproveitando esse gancho, o interesse
pessoal também se aﬂora.
Quem dera, a taxa de iniciação fosse usada com ﬁns

hospitaleiros.
Mas então, por que ainda se abrem tantas oﬁcinas no
Brasil?
Fortalece a imagem da potência dizer que tem algumas centenas de oﬁcinas? Mesmo que a maioria esteja em
situação de "abater colunas"?
Como fortalecer as colunas de uma oﬁcina?
Com regras justas, claras e não tendo uma potência
que contribua em demasia para abertura de novas oﬁcinas, que acabam prejudicando outras existentes, ﬁcaria
mais fácil preservar suas oﬁcinas em saúde ﬁnanceira e na
composição de quadro.
A maioria dos templos está ocupado quase que diariamente, funcionando com diversas oﬁcinas com números
reduzidos em seus quadros. Nossa sugestão é que o processo de pedido de Kits, devam obedecer a um critério de
"aviso prévio", para que a loja possa se organizar com a
previsão de saída do IIr.'., com exceção de casos especíﬁcos apresentados aos dirigentes.
Enquanto no endereço de seu templo houver oﬁcinas
com o quadro inferior a 50% da ocupação, não se deve
conceder a abertura de uma nova oﬁcina neste mesmo
endereço, aplicando-se a regra à todos os endereços que
tiverem uma oﬁcina desta potência.
Ou seja, fortalece as CCol.'. de sua oﬁcina e em contrapartida, se tem um melhor controle para uma correta avaliação de novas indicações.
Fonte: O PONTO DENTRO DO CÍRCULO
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HAMLET NA MAÇONARIA, EIS A QUESTÃO
Por Ir.'. Márcio dos Santos Gomes

A

conhecida e dramática frase “ser ou não ser, eis
a questão“ reﬂete a angústia existencial e antológica dúvida do príncipe na obra “A Tragédia
de Hamlet, Príncipe da Dinamarca”, escrita por William Shakespeare (1564-1616) na virada do século
XVII, onde o famoso personagem medita sobre o dilema de vingar ou não a morte do pai. Tal situação decorre do fato de Hamlet se ver diante de uma realidade que
não era aquela imaginada, sendo subitamente colocado diante de revelações do fantasma do seu pai a
demonstrar que o seu mundo perfeito era uma farsa,
frente à complacência da corte. O momento dessa descoberta da verdade dos fatos também é registrado na
célebre frase "há algo de podre no reino da Dinamarca".
A situação de dúvida acima relatada é uma constante que persegue o ser humano na sua trajetória terrena,
presentes em momentos decisivos e impregnados de
dualidades, envolvendo o que queremos ser ou sermos
o que podemos. Enﬁm, como viver a vida. Alguns
chegam a ﬁrmar que felizes são aqueles que, ao viverem permanentemente alienados e não se verem confrontados com choques de verdades, não percebem as
realidades do mundo ao seu redor e fazem sua caminhada de forma descompromissada ou por vezes também construída ou fruto de um mito onde cada um a
percebe de um modo diferenciado, como bem representadas na conhecida “Alegoria da Caverna” ou
“Mito da Caverna”, uma passagem de “A República”,
do ﬁlósofo grego Platão (400 a.C).
É amplamente sabido que ao longo da história muitas pessoas procuram se estruturar em clubes de serviços, grupos, associações, fraternidades, entidades com
mais variados objetivos, de cunho material, social,
cultural, religioso, civil, etc., onde prevalece a cooperação, a partilha, a ajuda mútua e a solidariedade. Aos
membros e dirigentes de tais entidades cabe, dentre
outras ações, encontrar pessoas com as qualiﬁcações e
o ideal necessários para dar prosseguimento aos trabalhos, que se comprometam e se envolvam de forma
plena a garantir a melhoria e continuidade dos objetivos colimados.
A Ordem Maçônica não foge a esse receituário, por
isso condiciona a seleção de seus futuros membros a
rígidos valores como probidade, honra ilibada e consciência cidadã, pois nesse aspecto reside a sua força.
Uma vez aceita a proposta de ingresso e superada a
fase de sindicância e iniciação ritualística, outros valores são incutidos nos estudos e discussões regulares,
de forma que o iniciado aprimore a tolerância, a compreensão do verdadeiro amor ao próximo e à Pátria,
despertando o interesse e exaltando a necessidade de
trabalho pela felicidade do gênero humano e à consagração da solidariedade como a primeira das virtudes e
o combate aos vícios inerentes ao ser humano, que é o
escopo a ser perseguido diuturnamente.
A seguirem-se os critérios e regulamentação previstos para a escolha e o escrutínio dos candidatos,
observada a cautela nas diligências encetadas para
aquilatar o grau de qualiﬁcação e valores demonstrados pelos possíveis interessados, não haveria espaço
para frustrações e desistência ao longo da caminhada
maçônica. Isso não obstante, veriﬁcam-se por vezes
procedimentos sumários de escolha e convite, com

vistas a manter ou repor os quadros de algumas Lojas
com número reduzido de obreiros, que desaguam em
danos irreversíveis, decorrentes do comprometimento
dos valores tão caros à Ordem, facultando a entrada de
pessoas despreparadas, em busca de vantagens ou com
o simples objetivo de serem chamados de “irmãos” e
distribuir tapinhas nas costas a demonstrar camaradagem e proximidade, para angariar simpatias pessoais e
popularidade.
Por outro lado, mesmo após os cuidados cautelares,
a frustação é do próprio iniciado, que se vê desiludido
em suas expectativas, notadamente por falhas dos dirigentes das Lojas em envolvê-lo em atividade que cativem sua atenção ou o instruam competentemente nos
Princípios da Ordem.
Num primeiro momento o obreiro começa a emitir
alguns sinais de insatisfação, como faltar às reuniões,
por vezes sem justiﬁcativa coerente, ou mesmo a
chegar atrasado, cumprimentando um ou outro, e não
se interessando pelos assuntos tratados. Muitos se tornam resmungões, não prestigiam os encontros festivos, descuidam-se das funções do cargo, caso os
tenham, ou o recusam, quando convidados a atuar.
Frequentar os ciclos de estudos da Escola Maçônica e
reuniões da Loja de Pesquisas, ou mesmo visitar
outras Lojas, nem pensar. Nesse particular, não é raro
ouvir-se na “rádio corredor” que aqueles irmãos
voluntários da Escola Maçônica estão inventando ou
alterando ritualística ou não sabem do que estão falando, olvidando que esse fórum é para discussão e nivelamento de informações e não para ensinar aos que já o
sabem.
Quando o assunto é apadrinhar um candidato, o
argumento de não conhecer alguém com o perﬁl adequado é recorrente. Nas reuniões os desinteressados
estão sempre a lembrar do “adiantado da hora” para
que os trabalhos não se prolonguem e não comprometam a assistir o jogo de futebol do dia, o chopinho de
praxe, etc. Tudo isso, sem adentrarmos nas situações

de formação de “panelinhas” e articulações políticas
para processo sucessório nas Lojas e provocação de
cizânia entre irmãos, comportamento típicos dos discípulos de Bakunin.
Nesse contexto, algumas reﬂexões precisam ser
feitas pelas Lojas e pelos obreiros que se identiﬁcam
em uma dessas situações. Quanto às Lojas, várias perguntas podem ser feitas, como por exemplo: o quê
podemos fazer para envolver e comprometer os obreiros? Onde estamos falhando? Nossas reuniões são
dinâmicas ou apenas cumprem as formalidades?
Temos apresentações de trabalhos que suscitam discussões e crescimento intelectual? Estamos envolvendo a família nas atividades festivas e de companheirismo? Estamos cuidando dos nossos aprendizes e companheiros, dando o suporte de “mentoring”? No caso
do obreiro temos questões como: o quê tenho feito
para a Loja? Tenho sido frequente às reuniões? Tenho
interesse pelos assuntos tratados? Participo das atividades extra Loja? Recuso cargos ou substituir irmãos
ausentes por motivo de força maior? Faço visitas a
outras Lojas? Acompanho a evolução do(s) meu(s)
aﬁlhado(s)? Indico novos nomes para compor a Loja?
Convido irmãos de outras Lojas para visitar-nos?
Se nada disso é feito, então a Loja pode estar trilhando um caminho tortuoso e que fatalmente levará à
sua extinção. Quanto ao obreiro, caso se sinta responsável por essa situação, é chegado o momento de colocar-se como o melancólico Hamlet, onde o “ser” se
tornou uma opção e ele agora tem que ponderar e escolher, sabendo que se não se sentir preparado o suﬁciente para fazer a escolha de forma consciente e alinhada
com os postulados da Ordem, e chegar à conclusão que
tudo não passou de uma escolha de ocasião, seu prazo
de validade se expirou. Então, o passo seguinte é tratar
de consultar como obter o “quite-placet”, na certeza de
que, se correr, o bicho não pega.
Fonte: Revista Libertas

Contato: omalhete@gmail.com
(27) 99968-5641
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CHOCOLATE E VINHO AJUDAM A RETARDAR O ENVELHECIMENTO

S

egundo um novo estudo, o antioxidante resveratrol,
encontrado na uva e no cacau, contribui para o processo de renovação e rejuvenescimento celular
De acordo com um novo estudo publicado no periódico
cientíﬁco BMC Cell Biology, o polifenol resveratrol, um
componente do chocolate amargo e do vinho tinto,
pode ajudar no processo de renovação celular. A substância antioxidante também pode ser encontrada em outros
alimentos, como o mirtilo e o amendoim.
Segundo os cientistas da Universidade de Exeter e da
Universidade de Brighton, ambas no Reino Unido, esse
pode ser um grande avanço nas descobertas sobre envelhecimento e rejuvenescimento de células senescentes –
células que atingiram seu limite de divisão, mas permanecem inativas, sem a morte celular natural. Uma das possíveis explicações para o fato de as pessoas mais velhas
serem mais suscetíveis a doenças é o acúmulo dessas células senescentes, que não mais funcionam como deveriam.
Em uma pesquisa anterior, os cientistas identiﬁcaram
uma classe de genes, chamados de “fatores de empalme”,
que garantem o funcionamento das células, mas eles se
desligam natural e progressivamente à medida que envelhecemos. As células senescentes, por exemplo, possuem
menos “fatores de empalme” do que as outras.

Resveratrol
No entanto, o novo estudo mostrou que o resveratrol
pode inibir esse efeito. Segundo os pesquisadores, depois
de algumas horas de observação, as células mais antigas
começaram a se dividir e alongar os telômeros – estruturas
que protegem o cromossomo, mas se esgotam com o tempo
-, em um claro sinal de rejuvenescimento.
“Quando vi algumas das células rejuvenescerem, não
consegui acreditar. Essas células inativas pareciam células
jovens. Era como mágica”, disse Eva Latorre, uma das
cientistas do estudo, ao jornal britânico The Independent.
“Repeti os experimentos várias vezes e em todos os casos
as células rejuvenesceram.”

Qualidade de vida
Os pesquisadores esperam que o novo achado estimule
outras pesquisas no campo, como o desenvolvimento de
terapias para que as pessoas tenham uma qualidade de
vida melhor conforme envelhecem – sem problemas neu-

rodegenerativos, por exemplo.
“Este é um primeiro passo na tentativa de fazer as pessoas viverem uma vida normal e com a saúde para toda a
vida”, disse Lorna Harries, professora de genética molecular da Universidade de Exeter. “Nossos dados sugerem que
o uso dessas substâncias pode fornecer um meio para restaurar as funções das células antigas.”

Vinho contra o diabetes
Em um outro estudo publicado recentemente no periódico cientíﬁco Diabetologia, mulheres que consumiam
moderadamente vinho tinto tinham menos probabilidade de desenvolver diabetes. Segundo a pesquisa, feita
pelo Centro de Pesquisa em Epidemiologia e Saúde da
População, na França, essas mulheres apresentaram 27%

menos casos do que as outras, com um consumo mais leve
da bebida.
De acordo com os cientistas, isso se deve ao fato de a
bebida feita da uva conter alto teor de antioxidantes que
reduzem o impacto dos radicais livres nas células, os
mesmos encontrados no chocolate amargo, em frutas
silvestres, castanhas e no amendoim.
No entanto, o vinho não é o único benfeitor. Os alimentos e bebidas que mais contribuíram para os altos índices de
antioxidantes nas mulheres foram frutas, vegetais, chás e
chocolate amargo (cacau).
Para chegarem aos resultados, os pesquisadores acompanharam o consumo e a dieta de 64.000 mulheres entre os
40 e 65 anos que não tinham diabetes, durante quinze anos.
Fonte: Veja

DIETA COM POUCO NUTRIENTE E MUITA CALORIA AUMENTA RISCO DE CÂNCER
Constatação pode ajudar a convencer as mulheres que vivem a fase pós-menopáusica a fazerem
melhores escolhas alimentares
Apesar de diversas pesquisas terem comprovado a
ligação entre obesidade e cânceres, os cientistas sabem
pouco sobre como a proporção de energia para o peso
do alimento, conhecida como densidade de energia
dietética (DED), pode contribuir para o risco de tumores. Em busca de dados nesse sentido, pesquisadores
norte-americanos analisaram a quantidade de DED
presente na dieta de mulheres que estão no período
pós-menopáusico e descobriram que o consumo de
alimentos com taxas elevadas desse parâmetro, como
os fast foods, está ligado a um aumento de 10% no
risco de surgimento de carcinomas relacionados à obesidade em mulheres com peso normal.
Os autores do artigo, publicado no Journal of the
Academy of Nutrition and Dietetics, explicam que o
DED é uma medida da qualidade de um alimento que
mostra a relação entre calorias e nutrientes presentes
nele. Quanto mais calorias por grama de peso um alimento tem, maior a DED dele. São considerados alimentos de DED baixo os vegetais, frutas, proteínas
magras e feijões, porque fornecem muitos nutrientes
usando poucas calorias. Já alguns alimentos processados, como hambúrgueres e pizza, são considerados
fontes de alto teor de DED porque é necessário consumir uma quantidade maior deles para obter os nutrientes necessários ao corpo.
Na análise, os pesquisadores usaram dados de 90
mil mulheres pós-menopáusicas participantes do estudo chamado Iniciativa de Saúde da Mulher, que tem
informações sobre a alimentação e diagnóstico de câncer de voluntárias. A equipe descobriu que aquelas que

seguiam uma dieta maior em DED eram 10% mais
propensas a desenvolver um câncer relacionado à obesidade, independentemente do índice de massa corporal (IMC) que tinham. “Esse achado sugere que, sozinho, o controle de peso pode não proteger contra cânceres relacionados à obesidade se as mulheres preferirem um padrão de dieta indicativo de alta densidade de
energia”, explicou, em comunicado, Cynthia A. Thomson, professora da Universidade do Arizona e uma das
autoras do estudo.
Para a equipe, a constatação pode ajudar a conven-

cer as mulheres que vivem a fase pós-menopáusica a
fazerem melhores escolhas alimentares, mesmo não
tendo problemas de excesso de peso. “Entre as mulheres de peso normal, o maior DED pode ser um fator
contribuinte para cânceres relacionados à obesidade”,
frisou Thomson. Os pesquisadores ressaltaram a
necessidade de um estudo mais aprofundado para
entender, por exemplo, como a DED pode potencializar o risco de ocorrência de tumores em outros grupos
da população, como jovens e homens.
por Correio Braziliense
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DOENÇAS DO CORAÇÃO REPRESENTAM A
PRINCIPAL CAUSA DE MORTES NO BRASIL

P

roblemas cardíacos atingem 350 pessoas
por ano no país. Mais da metade deles poderia ser evitada ou adiada com tratamentos
simples
As doenças cardiovasculares, caracterizadas por
enfermidades do coração e das artérias, como o infarto e
o acidente vascular cerebral (AVC), representam, conforme a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), a
principal causa de mortes no Brasil. No período de 2004
a 2014, tais patologias foram responsáveis por quase 3,5
milhões de óbitos, cerca de 29% do total de mortes no
período. Além disso, ainda segundo a SBC, as doenças
cardiovasculares causam o dobro de mortes decorrentes
de todos os tipos de câncer juntos, 2,3 vezes mais que
todos os óbitos por acidentes e violência, 3 vezes mais
que as doenças respiratórias e 6,5 vezes mais que todas
as infecções, incluindo a aids. Apesar de os dados alarmantes indicarem certo descaso da população brasileira
com a saúde do coração, especialistas aﬁrmam que o
alerta, a prevenção e o tratamento adequados podem
reverter essa grave situação e levar a um envelhecimento mais saudável.
Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde
(Opas), 80% das ocorrências poderiam ser evitadas com
medidas simples de hábitos saudáveis, como não ingerir
bebidas alcoólicas, não fumar e combater o sedentarismo. Lincoln Graciano Chaves, cardiologista do Instituto Biocor, diz que o descuido da população brasileira em
relação à saúde do coração se deve ao fato de que, em
geral, as pessoas só procuram atendimento médico quando apresentam algum sintoma “visível”, como dores de
cabeça ou no peito. “Os fatores de risco para o desenvolvimento do infarto ou derrame, por exemplo, são, em
sua maioria, assintomáticos, e, sem sintomas, a maioria
não consegue vislumbrar a necessidade do tratamento”,
aponta. Dessa maneira, para o especialista, os programas de prevenção e a conscientização das pessoas “podem reduzir os números já citados anteriormente, levando a um aumento da sobrevida”.
Nesse sentido, o cardiologista destaca a importância
da realização de exames e checapes periódicos. “Uma
avaliação anual ou até mesmo em menor espaço de
tempo tem por objetivo diagnosticar precocemente os
fatores de risco e, dessa maneira, realizar intervenções
eﬁcazes, reduzindo o risco de infarto e derrame”, conta.
Ele reforça que todas as pessoas, desde a infância,
devem “se valer da ciência da prevenção” e, no caso das
doenças cardiovasculares, recomenda que a avaliação
inicial seja aos 30 anos para homens e 35 para as mulheres. Lincoln reforça que a prática de atividades físicas e
uma dieta balanceada também ajudam a evitar doenças
cardiovasculares. O cardiologista explica que o aumento dos níveis de colesterol e/ou triglicérides, bem como
a hipertensão arterial sistêmica, desencadeiam uma
resposta inﬂamatória nos vasos sanguíneos, mais especiﬁcamente nas artérias coronárias, que ﬁcam no
coração, e nas artérias cerebrais. “Essa resposta inﬂamatória promove a formação de partículas oxidativas
dentro do vaso sanguíneo, levando à obstrução parcial
ou total dele e culminando no infarto agudo do miocárdio e no acidente vascular encefálico, respectivamente”, explica.
OUTROS RISCOS
Além desses, o tabagismo, a hereditariedade, o
estresse e a obesidade são outros fatores de risco para as
doenças cardiovasculares. “Um hipertenso que não se
trata tem a expectativa de vida reduzida em 16,5 anos.
Um diabético tem cinco vezes mais risco de sofrer infarto e problemas circulatórios. Para cada 1mg de colesterol além do limite normal, o risco de infarto se eleva 2%.
É importante avaliar que, muitas vezes, as pessoas têm
mais de um desses problemas. Nesses casos, o risco é
multiplicado”, aponta o cardiologista Marcus Bolívar
Malachias, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele também reforça que a hereditariedade é um
dos fatores importantes para o aparecimento de doenças

do coração, e, por isso, é importante adotar um estilo de
vida saudável e sempre se prevenir. “A prevenção e o
tratamento são as principais armas para uma vida
melhor e mais duradoura.”
O especialista diz que o Brasil também apresenta
índices alarmantes em relação ao número de pacientes
que não seguem adequadamente os tratamentos indicados pelos médicos. De acordo com ele, apenas 20% dos
hipertensos, diabéticos, pessoas com colesterol elevado
e com outras doenças cardíacas se tratam de forma regular, utilizando todos os medicamentos prescritos diariamente. “Isso quer dizer que grande parte da população
que tem esses fatores de risco estão sob constante risco,
apesar da disponibilidade de tratamentos, muitos dos
quais fornecidos gratuitamente pelos programas governamentais”, expõe. “No Brasil, morrem 350 mil pessoas
por ano por doenças cardiovasculares. É como se, a cada
dia, quatro aviões comerciais lotados caíssem e não
deixassem sobreviventes. O mais importante é que mais
da metade dessas mortes poderia ser evitada ou adiada
em muitos anos, com tratamentos simples, o que não
vem ocorrendo” ﬁnaliza.

3 - TABAGISMO
De acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), o tabagismo é considerado a principal causa de
morte evitável em todo o mundo.
COMO EVITAR
» Pare de fumar. É normal que, ao parar de fumar, os
primeiros dias sem cigarros sejam os mais difíceis,
porém, as diﬁculdades tendem a diminuir a cada dia. Se
for preciso, procure ajuda médica
4 - DIABETES
Síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos, causando
aumento da glicose (açúcar) no sangue.
COMO EVITAR
» Praticar exercícios físicos ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue
» Mantenha um bom plano alimentar para evitar o
risco de diabetes
» Controle a glicemia antes e depois da prática de
exercícios e perceba os benefícios

Fatores de risco: como preveni-los?
1 - COLESTEROL
O excesso de colesterol no sangue é prejudicial e
aumenta o risco de desenvolver doenças cardiovasculares.
COMO EVITAR
» Uma alimentação rica em ﬁbras ajuda a reduzir as
taxas de colesterol
» Uma vida menos estressada diminui o risco de
infarto e reduz o colesterol
» A prática de exercícios físicos reduz os níveis de
colesterol no sangue
2 - HIPERTENSÃO ARTERIAL
É a principal causa de morte no mundo, podendo
favorecer uma série de outras doenças.
COMO EVITAR
» Previna-se desde cedo! A incidência da hipertensão
aumenta com a idade
» A hipertensão não tem cura, mas pode ser controlada com tratamento. Procure seu médico
» A prática de exercícios físicos contribui para o controle da pressão arterial
» Atenção! Pressão arterial acima de 14 por 9 caracteriza o estágio 1 da hipertensão

5 - ESTRESSE
Caracterizado por sensações de medo, desconforto,
preocupação, irritação, frustração, indignação, nervosismo, a causa para o estresse muitas vezes pode ser
desconhecida.
COMO EVITAR
» Faça atividades físicas, mentais e recreativas
» Respire de forma lenta e profundamente
» Tenha alimentação rica em cereais integrais, vegetais e frutas
6 - SEDENTARISMO
Caracterizado pela falta ou a diminuição da atividade física, o sedentarismo atinge órgãos vitais e impacta
diretamente na saúde dos músculos e ossos.
COMO EVITAR
» Praticar exercícios ajuda a manter ossos, músculos
e articulações saudáveis
» Preﬁra escadas a elevadores: pequenas mudanças
diárias trazem benefícios à sua saúde
» Combine uma alimentação equilibrada à prática
regular de atividades físicas
Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia – SBC
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TURISMO
a

ra, mantenha a atenção redobrada na trilha para não
perder de vista as indicações pintadas em amarelo na
rocha e nas estacas de madeira. Quem não tem o espírito tão aventureiro deve contratar um guia (peça indicações nas pousadas).
Os melhores são aqueles com vários anos de experiência, que conhecem as histórias e lendas do lugar e,
com elas, entretêm as longas caminhadas de acesso ao
pico: a principal, por Alto Caparaó (MG), que dura 7h
(14 km, ida e volta); e a que começa no distrito de
Pedra Menina, no município de Dores do Rio Preto
(ES), mais curta e mais íngreme, com 6h (9 km, ida e
volta).
Uma alternativa interessante é subir por um lado e
descer pelo outro. Há área de camping dos lados mineiro e capixaba – muita gente dorme no parque para ver
o nascer do sol do alto da montanha, o maior espetáculo do pico.
Cachoeira das Andorinhas

A

qui ﬁca a principal entrada para o Parque Nacional do Caparaó, cuja grande atração é a trilha
até o Pico da Bandeira (2 892 m), terceira montanha mais alta do Brasil – atrás apenas do Pico 31 de
Março (2 972 m) e do Pico da Neblina (2 993 m),
ambos no Amazonas. No parque e nos arredores, há
cachoeiras que podem ser exploradas em passeios de
jipe. Alto Caparaó tem a melhor estruturapara visitar a
região: os hotéis indicam guias e ajudam na locação
de equipamentos de camping.
COMO CHEGAR
Alto Caparaó está quase no meio do percurso entre
Vitória (256 km) e Belo Horizonte (338 km) pela BR262. De Belo Horizonte, pela BR-262, vire à esquerda
no trevo de Reduto e ande 22 km até Alto Jequitibá.
De Vitória, suba a serra até o trevo de Martins Soares,
entre à esquerda e percorra 24 km também em direção

Alto Jequitibá. Dali, são mais 14 km. Todo o trajeto
tem pista simples conservada. De ônibus, a partir das
duas capitais, a viagem é feita em duas etapas. Partindo de Belo Horizonte, a primeira parte dura, em
média, seis horas e vai até Manhumirim. De Vitória, o
trajeto até a mesma cidade dura quatro horas. De lá,
outro ônibus leva até Alto Caparaó em 45 minutos.
COMO CIRCULAR
O Parque Nacional é a razão de visitar Alto Caparaó. O portão principal da atração ﬁca a 700 metros do
Centro. O acesso é calçado e bom para veículos e caminhantes (média diﬁculdade). Pousadas e restaurante
ﬁcam espalhados pelo Centro e próximos entre si.

A sequência de quedas-d'água forma vários poços
para banho interligados por uma trilha de 1 km, bem
na divisa entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Atração mais visitada da cidade, tem boa estrutura com
pousada, quiosques para churrasco e restaurante.
Acesso sinalizado por estrada de terra (8 km) a partir
da igreja matriz.

ALGUMAS DAS ATRAÇÕES
Pico da Bandeira
Ao aceitar o desaﬁo de subir até o Pico da Bandei-

Cachoeira Bonita
A água do Rio
José Pedro – divisa natural dos
estados de Minas
Gerais e Espírito
Santo – escorre
por um paredão
de 80 m e forma a
maior cachoeira
do parque. Tem
poço profundo de
águas cristalinas, bom para banho. O acesso ﬁca a 500
m antes do camping da Tronqueira, ponto ﬁnal do
trajeto de carro (e início da trilha para o Pico da Bandeira). Dali, são mais 300 m a pé até a cachoeira.
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CONTO
DE
NATAL
Por José Alberto Pinto de Sá

fim de ano, aproxima-se o Natal, momento em que as pessoas se
reúnem em torno de suas famílias para agradecer o ter vivido mais
um ano, e refletir sobre as suas ações, a contrição consigo mesmas em busca do aperfeiçoamento de suas vidas e da prática da virtude.
É Natal, momento de perdoar, de relevar as ofensas, de dar adeus à
tristeza e juntar-se todos ao redor da ceia de Jesus, multiplicando-se
em apóstolos fieis à pregação de paz e de amor na universalidade da
Maçonaria.
A fraternidade, ápice do princípio maçônico é um ensinamento lido
em quase todas as pregações da Ordem Maçônica e, no entanto, quanto
mais a humanidade se convence da importância de ser fraterna, mais
se distancia de Deus.
Um dos fatores primordiais para regar e cultivar esse fruto essencial
à vida é ter desprendimento, sinceridade, verdade, amizade, chegar
junto aos anseios de cada um, procurando sempre estar solidário nos
bons e maus momentos, consciente de que ser fraterno significa muito
mais do que um gesto, mas, preciosamente, uma ação de amor e de paz.
No rito Misrain, “se são necessários grandes recursos de inteligência e de coração para amar a sinceridade quando esta fere e para praticá-la quando ofenda, muitos pouco têm bastante grandeza de alma
para sofrer ou dizer sempre a verdade em toda a sua pureza”.
Mais tolerância, carisma, amor, humildade são os caminhos que
todos devem trilhar para realizar o sonho de ser feliz e, de forma definitiva, entender, maioria das pessoas capaz de distinguir a mensagem de
Deus através da exuberante natureza que as cerca.
Mesmo diante de todas as evidências, parece que a Humanidade não
aprendeu a lição ditada pelos sábios ensinamentos de Deus e, dois milênios depois do nascimento de Jesus, ainda não consegue enxergar a
grandeza desse gesto, embora a liturgia do Natal sempre faz lembrar a
ela que somente à sombra do Amor é possível florescer a vida.
Para o Maçom, no entanto, o Natal se transforma no tempo para que
todas as pessoas encontrem o caminho para chegar até Deus e rogar ao
Grande Criador o seu perdão pela insensatez dos seus atos contra a
natureza, pela hipocrisia de ter a miséria ao seu redor e fingir que não é
com elas, bastando-lhe o discurso demagógico dos governos, pelas
guerras armadas em defesa de ideologias que jamais atingem a paz verdadeira.
Apesar de todas as violações praticadas contra os princípios fundamentais da fraternidade e da solidariedade humanas, Deus continua
justo e pacientemente espera que a humanidade responda sim aos seus
ensinamentos e transforme o mundo num reino de paz e de alegria como
se todos pertencessem à família universal do bem.
Eu gosto de Deus da forma como ele me parece ser, e não questiono
os mistérios que cercam a sua divindade e a própria concepção de
Jesus, penas, eu creio nos seus princípios e faço o possível para cumprir a minha parte no acordo celerado desde a criação do mundo.
No Brasil a sabedoria de Deus está expressa no povo que habita este
País, ordeiro, pacato, alegre, estrategicamente colocado no âmago do

É

seu coração para poder suportar as agruras que o destino lhe reservou,
colocando à prova no trabalho árduo do dia-a-dia, ou no desemprego
que lhe tira a dignidade e a autoestima.
Mas, por uma questão de equilíbrio de forças, Deus colocou entre o
povo e o poder dos homens, os políticos que governam este País, vereadores, deputados, senadores, governados e presidente, exemplos que
nos mostram o limite da irracionalidade e do desrespeito ao interesse
público, tantas sãos as falcatruas impunemente praticadas em beneficio pessoal.
Por todas as razões objetivas ou subjetivas que diariamente vemos
acontecer ao nosso redor, a beleza da natureza e o canto sonoro dos
pássaros eu ainda habitam as nossas matas e florestas, semeadas por
mãos invisíveis e que cresceram para dar vida à fauna exuberante e
fazer nascer os rios que cortam o imenso território brasileira, de nada
mais precisamos para atestar a existência de Deus.
Por tudo que ele simboliza para a humanidade e para a própria vida,
nós reverenciamos o Seu nome e O temos enraizado no pensamento
diário das nossas preces, orações que alimentam a nossa fé e guardiã
da alma humana, precursor da grande caminhada que cada um de nós
vai percorrer até encontrarmos com nosso irmão Jesus, menino da lembrança que temos da noite de Natal.
Em especial para o Maçom, viver o NATAL É REAVIVAR O PRINCÍPIO
FUNDAMENTAL da Ordem Maçônica, a Fraternidade, não importa qual
seja a crença religiosa de cada um, porque a Maçonaria, em sendo laica, agrega no seu seio toda a gama de sentimento e de fé ao Grande
Arquiteto do Universo.
Para o Maçom, ser fraterno não é somente um dever, mas, essencialmente, a forma de demonstrar um dos princípios básicos da sua formação filosófica e, independente da ocasião, compartilhar com o seu
semelhante a felicidade que lhe proporciona pertencer à Ordem Maçônica.
A fraternidade é, assim, o primeiro passo para tornar feliz a humanidade, uma distinção que ainda não está muito bem assimilada pela maioria dos que não sabem distinguir a mensagem de Deus através da exuberante natureza que a cerca, diferentemente do Maçom que pode ser
capaz de sentir a felicidade na simples presença de cada irmão nos templos maçônicos, ou no prazer do toque gestual do aperto de mão como
símbolo de amizade e de amor fraternal.
Neste Natal, que o espírito da fraternidade esteja presente em todos
os lares brasileiros e do mundo, independentemente da crença ou religiosidade de cada um, que a felicidade adentre pelas portas iluminadas
pela lua que vem de Deus e que possamos, simbolicamente, nos abraças e elevar o nosso pensamento ao Grande Arquiteto do Universo para
fazer chegar aEle, no sussurro de nossa prece, o pedido universal de
todos os cristãos para que haja, agora e sempre, Paz, Amor, Felicidade
e Harmonia em todo o mundo.

Publicado originalmente na Revista Maçônica Triângulo da
Grande Loja Maçônica de Minas Gerais
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POLÍTICA

IVES GANDRA: “A DISCRIMINAÇÃO IMPOSTA PELA LEI E PELAS AUTORIDADES”

O

jurista Ives Gandra da Silva Martins, professor
emérito da Universidade Mackenzie e da Escola de
Comando e Estado Maior do Exército (Eceme) e
presidente do Conselho de Estudos Jurídicos da Federação
do Comércio do Estado de São Paulo, traduziu com rara
felicidade a tirania do politicamente correto que vivemos
no Brasil.
O artigo, publicado pelo jornal cearense O Povo em sua
página na internet, questiona a “discriminação” sofrida
pelos cidadãos que não fazem parte das minorias favorecidas com inúmeros benefícios nos últimos anos. Embora
publicado em 2013, o artigo continua atual e por isso decidi
reproduzi-lo no “O Malhete”. Porém, como o título dado
pelo jornal cearense, reproduzido inicialmente aqui e nas
redes sociais, não espelhava ﬁelmente as ideias expressas
pelo jurista, foi trocado pelo original, dado por ele mesmo
quando o escreveu.
“Como modesto professor, advogado, cidadão comum
e além disso branco, sinto-me discriminado e cada vez
com menos espaço nesta sociedade”, aﬁrma Gandra
Martins”.
Não Sou:
- Nem Negro, Nem Homossexual, Nem Índio, Nem
Assaltante, Nem Guerrilheiro, Nem Invasor De Terras.
Como faço para viver no Brasil nos dias atuais? Na verdade
eu sou branco, honesto, professor, advogado, contribuinte,
eleitor, hétero... E tudo isso para quê?
Meu Nome é: Ives Gandra da Silva Mar ns*
Hoje, tenho eu a impressão de que no Brasil o "cidadão
comum e branco" é agressivamente discriminado pelas
autoridades governamentais cons tuídas e pela
legislação infracons tucional, a favor de outros cidadãos, desde que eles sejam índios, afrodescendentes, sem
terra, homossexuais ou se autodeclarem pertencentes a
minorias subme das a possíveis preconceitos.
Assim é que, se um branco, um índio e um afrodescendente verem a mesma nota em um ves bular, ou seja, um
pouco acima da linha de corte para ingresso nas Universidades e as vagas forem limitadas, o branco será excluído,
de imediato, a favor de um deles! Em igualdade de condições, o branco hoje é um cidadão inferior e deve ser discriminado, apesar da Lei Maior (Carta Magna).
Os índios, que pela Cons tuição (art. 231) só deveriam
ter direito às terras que eles ocupassem em 05 de outubro
de 1988, por lei infracons tucional passaram a ter direito a
terras que ocuparam no passado, e ponham passado nisso.
Assim, menos de 450 mil índios brasileiros - não contando
os argen nos, bolivianos, paraguaios, uruguaios que
pretendem ser beneﬁciados também por tabela - passaram a ser donos de mais de 15% de todo o território nacional, enquanto os outros 195 milhões de habitantes dis-

Professor Ives Gandra da Silva Martins
põem apenas de 85% do restante dele. Nessa exegese equivocada da Lei Suprema, todos os brasileiros não-índios
foram discriminados.
Aos 'quilombolas', que deveriam ser apenas aqueles
descendentes dos par cipantes de quilombos, e não todos
os afrodescendentes, em geral, que vivem em torno daquelas an gas comunidades, tem sido des nada, também,
parcela de território consideravelmente maior do que a
Cons tuição Federal permite (art. 68 ADCT), em clara
discriminação ao cidadão que não se enquadra nesse conceito.
Os homossexuais ob veram do Presidente Lula e da
Ministra Dilma Roussef o direito de ter um Congresso e
Seminários ﬁnanciados por dinheiro público, para
realçar as suas tendências - algo que um cidadão
comum jamais conseguiria do Governo!
Os invasores de terras, que matam, destroem e violentam, diariamente, a Cons tuição, vão passar a ter aposentadoria, num reconhecimento explícito de que este governo considera, mais que legí ma, digamos justa e meritória,
a conduta consistente em agredir o direito. Trata-se de
clara discriminação em relação ao cidadão comum,
desempregado, que não tem esse 'privilégio', simplesmente porque esse cumpre a lei..
Desertores, terroristas, assaltantes de bancos e assassinos que, no passado, par ciparam da guerrilha, garantem

a seus descendentes polpudas indenizações,
pagas pelos contribuintes brasileiros. Está, hoje, em
torno de R$ 4 bilhões de reais o que é re rado dos pagadores de tributos para 'ressarcir' aqueles que resolveram
pegar em armas contra o governo militar ou se disseram
perseguidos.
E são tantas as discriminações, que chegou a hora de se
perguntar: de que vale o inciso IV, do art. 3º, da Lei Suprema?
Como modesto professor, advogado, cidadão comum e
além disso branco, sinto-me discriminado e cada vez com
menos espaço nesta sociedade, em terra de castas e
privilégios, deste governo.
(*Ives Gandra da Silva Mar ns, é um renomado professor emérito das Universidades Mackenzie e UNIFMU e da
Escola de Comando e Estado Maior do Exército Brasileiro e
Presidente do Conselho de Estudos Jurídicos da Federação
do Comércio do Estado de São Paulo).
Para os que desconhecem o Inciso IV, do art. 3°, da
Cons tuição Federal a que se refere o Dr. Ives Granda, eis
sua íntegra:
«Promover o bem de todos, sem preconceito de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação."
Fonte: Estadão
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NÓS NOS ACOSTUMAMOS A CONVIVER
COM O PODRE, DIZ MARIO SERGIO CORTELLA
Filósofo defende que aceitamos conviver com a "podridão" na cidade, política,
família e empresa. Mas que temos escolha - e liberdade - para fazer diferente

O

ﬁlósofo Mario Sergio Cortella conheceu São
Paulo em 1967 quando veio morar na capital paulista com sua família. O menino do pé vermelho, como
o chamavam em Londrina (PR), sua terra natal, brincava
em riachos e ribeirões, mas nunca havia conhecido rios tão
grandes. Avistou o Pinheiros e o Tietê, ambos navegáveis,
limpos, vivos, muito vivos. Conheceu os clubes de regata,
foi nadar no rio ao lado do pai. Passados 50 anos, a descrição desse cenário parece ﬁcção para quem percorre hoje as
famosas marginais paulistanas. "Os rios foram assassinados por nós. Morreram, fedem hoje", diz. "Mas o pior dessa
história é que nós nos habituamos com eles assim. Quando
estamos voltando da praia, sentimos o fedor, ignoramos e
pensamos: ufa, estamos chegando em casa". Cortella
recorreu à esta memória familiar para reﬂetir sobre ética e
decência no 1º Congresso de Ética dos Negócios, realizado
na sexta-feira (24/11) em São Paulo. "Nós nos acostumamos a conviver com o podre. A podridão passa a integrar a
normalidade: rio podre, família podre, política podre, cidade pobre, empresa podre".
Questionar o modo como escolhemos viver é, para Cortella, uma questão de ética. Ética é decisão, ela existe nas escolhas que tomamos e na vida que queremos levar. Somos
livres para optar por ela, segundo ele. "A pergunta sobre o
propósito da existência não é banal. Escolhemos a vida que
levamos, escolhemos ter um negócio decente, uma família
construída, uma carreira que não degrade a nós mesmo",
aﬁrma. "Somos capazes de coisas tão angelicais quanto
demoníacas. Portanto, nossa reﬂexão precisa ser: como
fazer boas escolhas?". Segundo ele, isso passa por três
questões que precisam ser discutidas durante toda nossa
vida: quero, posso e devo? "Há coisas que queremos fazer,
mas não podemos. Podemos, mas não devemos. Devemos,
mas não queremos. Precisamos sempre tentar seguir aquilo
que una os três: quero, posso e devo".
Ao seguir essa lógica, que pode pautar desde a escolha do
almoço no quilo até a forma como os negócios são conduzidos, as pessoas estão sendo éticas de verdade, defende o
ﬁlósofo. "Ética não é cosmética. Decência não é aparência", como diz com frequência em seus discursos. O que
Cortella busca defender é que a ética não pode servir de
fachada, seja na família, no negócio, no amor, na convivência. "Há pessoas que esperam o juízo ﬁnal para responder
por qual razão agiram de um modo, porque não ﬁzeram
determinada coisa. Por outro lado, existe quem prefere ir

respondendo a todas essas questões ao longo da vida".
Este último grupo, que vive questionando diariamente suas
escolhas e criando sua ética, precisa lidar com dois desaﬁos. O primeiro é interno e envolve a tentação de transgredir
e burlar convicções. O segundo é externo: são fatores que
nos inﬂuenciam a partir da evolução da sociedade ou do
surgimento de novas regras sociais. O embate entre eles
muda a forma de agir, viver e do que é considerado ser ético.
Um exemplo é o uso do cinto de segurança. "Há 25 anos, o
cinto não era obrigatório. Quando virou, as pessoas se
valeram de diversos truques para não seguir a regra. Teve
gente comprando camiseta do Vasco e da Ponte Preta para
camuﬂar o uso. Hoje, você usa automaticamente, sem
pensar. Mas não só por causa da multa. Se você ignorá-lo,
seu carro apita, seu ﬁlho te avisa. Você usa porque tem

convicção de que assim é o modo certo de agir".
Nossas convicções, portanto, também são moldadas pelo
controle externo. O ético de hoje, aﬁnal, não é necessariamente o ético de amanhã. É por estes dilemas, diz Cortella,
que as empresas precisam manter suas áreas de compliance.
É uma forma de controle para manter as convicções internas longe de tentações. O tal do "posso, devo e quero fazer"
precisa ser aplicado ao mundo dos negócios, defende Cortella. Para o ﬁlósofo, muitos dos males atuais que vivemos
no Brasil têm como mote "faço qualquer negócio". "Tratase do lema mais nojento que existe e precisamos afastá-lo
imediatamente. Por mais que alguns negócios possam ser
feitos, alguns simplesmente não devem ser feitos". É esta,
aﬁnal, a escolha da ética.
Fonte: Época Negócios
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GUIMARÃES ROSA, RECRIADOR DA LINGUAGEM
LITERÁRIA BRASILEIRA, MORRIA HÁ 50 ANOS
Escritor morreu três dias depois de assumir a cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras

H

á meio século, em 19 de novembro de 1967,
morria o escritor João Guimarães Rosa, apenas três dias depois de assumir a cadeira
número 2 da Academia Brasileira de Letras (ABL).
Ele havia sido eleito quatro anos antes, por unanimidade, em 1963. No auge da carreira, o autor consagrado por sua recriação da linguagem da literatura
temia a emoção de tomar posse como acadêmico e,
de fato, um infarto o matou aos 59 anos de idade.
Naquele mês de novembro de 1967, os jornais da
época destacavam o fato de que, em uma mesma
semana, a ﬁlha do autor mineiro, Wilma Guimarães
Rosa, lançaria seu primeiro livro, Acontecências, no
dia 13, e três dias depois, seu pai tomaria posse na
ABL.
“Eram duas maravilhosas acontecências em nossas vidas, eu lançando meu primeiro livro e meu pai
tendo o coroamento da carreira literária dele. Infelizmente, para nossa tristeza, no domingo, Dia da
Bandeira que ele tanto reverenciava, Deus o chamou. Foi uma semana que começou linda, mágica,
entusiasmante, e terminou de um modo trágico para
todos nós, família, amigos, leitores, admiradores.
Porém, resta o consolo da frase que meu pai proferiu, junto com o discurso de posse na Academia Brasileira de Letras: as pessoas não morrem, ﬁcam
encantadas”, relembra Wilma, em depoimento na
página do Facebook da editora Nova Fronteira, há
três décadas responsável pela publicação da obra de
Guimarães Rosa.
Em vários pontos do país, homenagens estão programadas para lembrar a data. Em Belo Horizonte, a
Praça Guimarães Rosa, no bairro Cidade Nova, será
reinaugurada, passando a contar com uma estátua
do autor. Também em São Paulo, a Livraria da Vila,
no bairro dos Jardins, recebe atores, entre eles Lima
Duarte, para leituras de trechos do romance Grande
Sertão: Veredas; a escritora Noemi Jaﬀe dá uma
palestra sobre o autor no Centro Cultural Banco do
Brasil (CCBB) da capital paulista.
Já no CCBB do Rio de Janeiro a homenagem será
em janeiro de 2018, quando o centro cultural receberá o espetáculo/instalação Grande Sertão: Veredas, da diretora Bia Lessa. O espetáculo marca o
reencontro de Bia com a encenação teatral – sua última peça foi Exercícios nº 2: formas breves, em 2009
– e com a obra do escritor mineiro: em 2006, ela foi a
responsável pela exposição com o mesmo título do
romance que inaugurou o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo.
Travessia
Nascido em Cordisburgo (MG), em 27 de junho

O ESCRITOR JOÃO GUIMARÃES ROSA (FOTO: ARQUIVO/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE GOIÁS

de 1908, João Guimarães Rosa se mudou aos 10
anos para Belo Horizonte, onde se formou em Medicina em 1930 e começou a trabalhar como capitão
médico da Força Pública do Estado de Minas Gerais. Um ano antes da formatura, porém, ele já havia
tido sua estreia literária, com a publicação na revista
O Cruzeiro do conto O mistério de Highmore Hall.
Em 1936, a coletânea de versos Magma, obra
inédita, recebe o Prêmio Academia Brasileira de
Letras, com elogios do poeta Guilherme de Almeida
(1890-1969). Nessa época, Guimarães Rosa já
havia iniciado a carreira de diplomata, na qual
ingressara por concurso em 1934.
Ao longo das duas décadas seguintes, foi sucessivamente cônsul em Hamburgo, na Alemanha; secretário de embaixada em Bogotá, na Colômbia; chefe
de gabinete do ministro João Neves da Fontoura (a
quem viria a suceder, na ABL), e representante brasileiro em conferências de Paz e da Unesco, em
Paris. Em 1951, voltou ao Brasil e foi nomeado novamente chefe de gabinete do chanceler João Neves da
Fontoura, e depois chefe da Divisão de Orçamento
(1953) e do Serviço de Demarcação de Fronteiras do
Itamaraty.
Paralela à carreira de diplomata, a de escritor já
lhe havia garantido lugar de destaque na literatura
brasileira desde 1946, com a publicação do livro de

contos Sagarana. As inovações na linguagem, a
estrutura narrativa e a riqueza nos simbolismos são
características que marcam o novo signiﬁcado da
temática regionalista na literatura brasileira, trazido
pelos contos de Guimarães Rosa.
Em 1952, o escritor fez uma longa excursão a
Mato Grosso, que o colocou em contato com os cenários, os personagens e as histórias que ele iria recriar
em sua obra-prima, o romance Grande Sertão: Veredas, lançado em 1956, juntamente com o ciclo novelesco Corpo de Baile. Indiscutivelmente um dos
mais importantes textos da literatura brasileira e
mundial, o livro foi o único brasileiro, entre obras de
escritores de 54 países, a ser incluído em um ranking
publicado em 2002 na Noruega dos 100 melhores
romances do mundo.
Na tarefa de experimentar e recriar a linguagem
literária, Guimarães Rosa inventou vocábulos, utilizou arcaísmos e palavras populares e recorreu a inovações semânticas e sintáticas. Primeiras Estórias
(1962), Campo Geral (1964) e Tutaméia – Terceiras
Estórias (1967) foram outras obras desse escritor
universal, traduzido e publicado em diversas línguas, adaptado para o cinema e a televisão e detentor de vários prêmios literários.
Fonte: Época
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PRIMEIRO TRANSPLANTE DE CORAÇÃO COMPLETA 50 ANOS

E

m 3 de dezembro de 1967, o cirurgião sulafricano Christiaan Barnard fazia o primeiro
transplante de coração humano. O paciente só
sobreviveu 18 dias, morrendo de infecção.
O coração de uma pessoa morta palpitou pela primeira vez no peito de outro humano às 5h25 de 3 de
dezembro de 1967, na África do Sul. O primeiro transplante de coração, realizado no hospital Grote-Schuur,
na Cidade do Cabo, foi bem-sucedido. O chefe da equipe era o professor Christiaan Barnard, então com 44
anos de idade.
"Nós, na África do Sul, tivemos que decidir o que
fazer. Todos os dias víamos pacientes que não podiam
ser ajudados. A única possibilidade de ajudá-los era o
transplante de coração", disse o cardiologista. Barnard, que, de repente, se tornara mundialmente famoso, morreu em setembro de 2001, aos 78 anos de idade.
Morte prematura
Louis Waskansky, de 53 anos, foi o primeiro
homem a receber o coração de um estranho. O órgão
transplantado por Barnard e sua equipe, numa operação de 5 horas, era de uma jovem de 25 anos, que tinha
morrido num acidente. Mas Waskansky faleceu 18
dias depois da cirurgia histórica, em consequência de
uma infecção pulmonar. A luta dos médicos para combater a rejeição do organismo reduziu muito o sistema
imunológico do paciente.
Um mês depois da operação espetacular, Barnard
fez o segundo transplante de coração e, desta vez, com
grande sucesso: o dentista Philip Blaiberg viveu um
ano e sete meses com o coração novo.
Enormes obstáculos morais
A notícia do transplante se propagou como fogo. O
acontecimento era até então inconcebível, revolucionário, embora há muito tempo se transplantassem rins,
córneas e os ossos do sistema auditivo. Mas havia uma
grande diferença: os obstáculos morais levantados
mundo afora contra o transplante de coração. Ainda
dominava naquele tempo a crença de que não se tratava de um órgão como os demais, mas o lugar da alma, o
núcleo humano, o centro da personalidade.

Dr. Christiaan Barnard
mortalidade situa-se abaixo de 10% no primeiro ano
depois do transplante e isso já é um grande êxito."
Várias equipes de cirurgiões seguiram o ato pioneiro do sul-africano Barnard. Nos EUA, por exemplo, o
centro de transplantes Palo Alto e Stanford tentava há
muito tempo transplantar corações.
"Não podemos esquecer que o professor Shamway
e sua equipe, na Stanford University da Califórnia, são
os verdadeiros pais do transplante de coração, pois
eles ﬁzeram a operação em animais durante anos.
Christiaan Barnard tinha sido um membro dessa equipe, como hóspede da África do Sul, e aprendeu como
Problema não era técnico
Na atualidade, a repulsa orgânica está bastante redu- se faz transplante", destacou o catedrático alemão de
zida, graças ao efeito de medicamentos desenvolvidos Vivie.
Apenas sete semanas depois do grande sucesso de
especialmente com essa meta.
A propósito, o cardiologista Ernst Reiner de Vivie Barnard na África do Sul, o cardiologista americano
da Universidade de Colônia aﬁrma: "O problema Shumway fez seu primeiro transplante de coração. Na
nunca foi técnico. No coração, tem-se apenas que ligar ocasião, um colega perguntou a ele como se sentia.
dois vasos entre si. O problema sempre foi a rejeição. Shumway respondeu: " Você se lembra do segundo
Mas já estamos dominando isso tão bem que a taxa de homem que alcançou o Polo Norte?"
"A partir de um determinado momento, a gente é
apenas um pesquisador e tem que se ater ao fato de que
o coração tem apenas a função de bombear o sangue.
Um transplante de coração não é mais do que um transplante de rins ou de fígado", justiﬁcou Barnard.
O grande problema na época era a rejeição. Um
organismo se defende contra todo e qualquer corpo
estranho que lhe é implantado. O perigo da rejeição era
e foi durante muito tempo o árbitro para o sucesso ou o
fracasso de um transplante de coração.

PACOTE TURÍSTICO PARA

GRAMADO & BENTO GONÇALVES

Período: De 10/03/2018 a 17/03/2018
Duração: 07 noites / 08 dias
A partir de: R$ 1.937,00
Incluso no pacote
• Passagem aérea de ida e volta, saindo de Vitória voando TAM;
• 04 noites de hospedagem com café da manhã em Gramado conforme opções de escolha abaixo;
• 03 noites de hospedagem com café da manhã no Hotel Vinocap;
• Transporte de chegada e saída;
• Passeio das Hortênsias;
• Passeio em Garibaldi com Maria Fumaça;
• Seguro de viagem Assist Card.
Voos Previstos:
Or Cia Voo
01 JJ 3088
02 JJ 3126
03 JJ 4676
04 JJ 3116

Cl
Data
N 10/03/2018
N 10/03/2018
N 17/03/2018
N 17/03/2018

Org
Dst
Vitória/ Congonhas
Congonhas/ Porto Alegre
Porto Alegre/ Guarulhos
Guarulhos/ Vitória

Saida Cheg
05:55 07:30
11:40 13:17
18:28 20:10
21:30 22:59

Condições para Crianças (Pousada Zermatt + Hotel Vinocap):
*Até um Infantil de 00 a 01 ano e 11 meses = R$ 25,00 (acompanhado de dois adultos paganetes e viajando no colo);
*Até 01 CHD de 02 anos - R$ 550,00 + Taxas (acompanhado de dois adultos pagantes no mesmo apartamento);
*Até 01 CHD de 03 a 05 anos - R$ 1.249,00 + Taxas (acompanhado de dois adultos pagantes no mesmo apartamento);
*Até 01 CHD de 06 a 09 anos - R$ 1.435,00 + Taxas (acompanhado de dois adultos pagantes no mesmo apartamento);

Condições para Crianças (Hotel Colina Premium + Hotel Vinocap):
*Até um Infatil de 00 a 01 ano - R$ 25,00 (acompanhado de dois adultos paganetes e viajando no colo);
*Até 01 CHD de 02 a 05 anos - R$ 555,00 + Taxas (acompanhado de dois adultos pagantes no mesmo apartamento);
*Até 01 CHD de 06 a 09 anos - R$ 1.435,00 + Taxas (acompanhado de dois adultos pagantes no mesmo apartamento);
*Taxa de embarque obrigatória R$ 54,00 por pessoa.

Preços do Pacote - Por pessoa
Período 10 a 17/03/18

Single

Duplo

Triplo

Opção 1 - Pousada Zermatt

R$ 2.947,00

R$ 1.937,00

R$ 1.858,00

Opção 2 - Hotel Colina Premium

R$ 3.059,00

R$ 1.992,00

R$ 1.915,00

Confira
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A QUEM SERVE A LIBERDADE?
Ir\ José Maurício Guimarães
Or\ de Belo Horizonte-MG
jmauriciog@josemauricioguimaraes.com.br

S

partacus foi um gladiador de origem trácia que
viveu entre 109 e 71 antes de Cristo. Acredito
que muitos de vocês tenham visto o ﬁlme de
1960, dirigido por Stanley Kubrick e baseado no
romance deHoward Fast, estrelado por Kirk Douglas,
Jean Simmons, Charles Laughton e Tony Curtis.
Em resumo:
Spartacus nascera escravo, mas logo foi adquirido
pelo negociante Batiatus e treinado como gladiador.
Continuou escravo, mas nas artes do combate. Mesmo
assim seu espírito continuava aspirando pela liberdade
e não tardou em liderar uma revolta de escravos na
Roma Antiga, conhecida como “Guerra dos Gladiadores” ou “Revolta dos Escravos”. Spartacus conseguiu
conclamar mais de 40 mil escravos e a quase totalidade
dos gladiadores sob um único grito de justiça e liberdade. Os combates atingiram mais de metade da Itália e
surpreenderam as legiões romanas que a princípio
subestimavam seus adversários. Numa série de vitórias, Spartacus massacrou todas as tropas enviadas contra seus comandados.
Tudo terminaria muito bem como nos ﬁlmes hollywoodianos ‒ com beijos, risadas, casamentos, tapinhas nas costas, fotograﬁas e distribuição de medalhas
‒ se a história humana fosse um simplesconto-defadas ou 'conversa prá boi dormir'. Na dura realidade
dos fatos, os senadores romanos tomaram consciência
da gravidade da situação e propuseram reagir com
todo o poderio militar disponível: os que estavam a
favor permaneceram sentados e, pelo voto glúteo,
ﬁcou decidido o empenho da república romana naquele projeto sanguinário. O ambicioso general Marco
Licínio Crasso foi escolhido para comandar a soldadesca com amplos poderes para deter a revolta e capturar Spartacus.
Na história real, assim como no ﬁlme e na vida,
sempre existe um ambicioso disposto a combater contra os justos e perfeitos, oferecendo seus préstimos à
tirania e à opressão. Talvez não seja mera coincidência
o nome desse Crasso signiﬁcar hoje, em português,
tosco, grosseiro, rudimentar (vejam no dicionário).
Pois bem (ou “pois mal”...) ‒ Spartacus perdeu a
guerra contra o grosseiro Crasso e foi morto num dos
últimos combates. Seu corpo nunca foi encontrado
pelo comandante romano que puniu os sobreviventes
mandando cruciﬁcar 6000 revoltosos ao longo da Via

Ápia.
Qual a importância de Spartacus? Ele se sacriﬁcou
por nada?
Onde reside a liberdade? No corpo ou na alma
humana?
Lideram-se homens pelas necessidades das instituições ou pelos anseios do espírito?
O voto hoje ‒ que deveria ser secreto, mas no ﬁnal
das contas não é ‒ representa qual liberdade? ‒ representa a “liberdade” de quem?

Nossos candidatos são escolhidos sob que condições ou interesses?
A REFLEXÃO sobre a história de Spartacus sirvanos como ponto de partida e orientação neste ano de
2018.
O Irmão José Maurício Guimarães é Venerável Mestre e fundador da Loja Maçônica de Pesquisas “Quatuor Corona , Pedro Campos de Miranda”, jurisdicionada à Grande Loja Maçônica de Minas Gerais
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MEDICOS SEM FRONTEIRAS

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO
UMA REALIDADE CRUEL!

K

asai é uma província da República Democrática
do Congo, que foi criada a partir de uma divisão
da província de Kasai Ocidental. Foi, oﬁcialmente, estabelecida em 2009, de acordo com a constituição
de 2006. Sua capital é a cidade de Tshikapa.
Desde 2016, cerca de 1,3 milhão de pessoas na região
foram internamente deslocadas pela violência, enquanto
cerca de 30 mil fugiram para Angola. Em abril, uma equipe da ONU e policiais locais encontraram 17 valas
comuns na província central de Kasai. Outros relatos de
violações graves de direitos humanos foram feitos nas
semanas seguintes, em toda a região.
Para o chefe de direitos humanos da ONU, aprovação
de criação pelo Conselho de Direitos Humanos envia
uma “mensagem forte” para os agressores de que a comunidade internacional está atenta em responsabilizá- los.
Em resposta ao conﬂito na região de Grande Kasai, na
República Democrática do Congo (RDC), a organização
humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras
(MSF) ofereceu cuidados médicos de rotina e de emergência, gratuitamente, a 4.200 pacientes dentro e nos
arredores da cidade de Kananga (província de Kasai
Central) e em Tshikapa (província de Kasai).
Médicos Sem Fronteiras (MSF) é uma organização
médico-humanitária independente. O MSF trabalhou,
consistentemente, na RDC por 35 anos, oferecendo cuidados de saúde a vítimas de conﬂitos e violência, a pessoas deslocadas e aos que sofrem de epidemias. A organização está presente, hoje, em 11 províncias do país.
MSF trabalhou na região de Grande Kasai em diversas ocasiões, como, por exemplo, na resposta aos dois
surtos de Ebola, em Kampungu, nos anos de 2007 e
2008, e na provisão de assistência a trabalhadores
migrantes expulsos de Angola, em 2007. A organização,
também, conduziu diversas campanhas de vacinação de
emergência no país.

Uma assistência maior é urgentemente necessária nas
zonas rurais de Kasai, no centro da República Democrática do Congo (RDC). Alguns deslocados começaram a
voltar aos seus lugares de origem após passarem cerca de
um ano escondidos em ﬂorestas próximas, expostos a
doenças e com pouco acesso a alimentos, em decorrência da eclosão de um conﬂito na região.
A organização humanitária internacional Médicos
Sem Fronteiras (MSF) observou uma desnutrição generalizada entre crianças, cerca de 10% ou mais de desnutrição aguda grave em diversas zonas, especialmente nos
povoados e nos vilarejos mais afetados pela violência,
que eclodiu em agosto de 2016.
As equipes de MSF trataram quase mil crianças com
desnutrição grave entre junho e setembro deste ano, em
Tshikapa, capital da província de Kasai, e, também, nas
zonas rurais dos arredores
“A crise que vemos em Kasai foi completamente ignorada”, aﬁrma Gabriel Sánchez, responsável pelas operações de emergência de MSF na região. “As pessoas que
retornam a seus povoados e aldeias estão tendo que lidar,
por contra própria, com a reconstrução de suas casas e a
retomada de suas plantações, frequentemente sem ferramentas de trabalho adequadas, ou depois que suas fontes
de renda já foram afetadas”.
Em consequência da violência, muitos centros de
saúde locais estão funcionando com diﬁculdades. “Metade dos centros de saúde que visitamos nos últimos três
meses foram saqueados, queimados ou destruídos”,
disse Sánchez. “Alguns estão retomando lentamente
suas atividades, mas carecem de proﬁssionais médicos
qualiﬁcados, medicamentos e uma equipe principal”. Se
a ajuda humanitária chegou às principais cidades de Tshikapa e Kananga, quase nenhuma assistência chegou a
outros pontos da região, apesar de a insegurança já não
ser mais um problema em muitas dessas zonas, há alguns

meses.
As equipes móveis de MSF viajam até povoados de
Kasai para tratar pessoas que precisam de assistência
médica, especialmente crianças desnutridas, e, também,
para reabastecer centros de saúde locais com medicamentos e outros suprimentos. MSF, também, apoia um
hospital e três centros de saúde em Tshikapa e ajudou a
inaugurar 10 centros ambulatoriais de nutrição terapêutica na zona rural periférica.
“Ainda, há comunidades vulneráveis nas principais
cidades, sobretudo pessoas deslocadas que não estão
preparadas para voltar aos seus lares e que precisam de
assistência médica, refúgio, alimento e apoio para
enfrentar as experiências traumáticas que viveram”, diz
Sánchez. “Apesar disso, há uma necessidade mais
urgente de que outras organizações ofereçam assistência
nas zonas rurais de Kasai. A resposta dada à situação foi
lenta e insigniﬁcante demais para uma crise desta magnitude”.
Entre junho e setembro de 2017, as equipes de MSF
na província de Kasai realizaram mais de 5 mil consultas
pediátricas, mais de 200 cirurgias e trataram mais de 155
pessoas por lesões relacionadas à violência, além de 30
sobreviventes de violência sexual.
Na província de Kasai, MSF está apoiando o hospital
provincial de Kananga, desde abril de 2017 e, também,
estabeleceu um serviço de assistência a vítimas da violência sexual, em junho.
*Matéria elaborada através de compilações de textos publicados nos sites “Wikipédia”, “Nações Unidas”
e “Médicos Sem Fronteiras”.
Fonte: Informativo Virtual da AMEM-Brasil Associação de Médicos Maçons

Contato: omalhete@gmail.com
(27) 99968-5641
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UM ÚLTIMO GESTO
PEDRO VALLS FEU ROSA
Desembargador
Vitória - ES

D

ia desses li os resultados de uma pesquisa realizada ao longo de anos pela publicação cientíﬁca "The Lancet", dando conta de que a poluição está matando mais gente que todas as guerras e
atos de violência juntos - 15 vezes mais, para ser preciso. Mata 150% mais que o cigarro, a fome ou os
desastres naturais. Ceifa a vida de mais seres humanos
que a AIDS, tuberculose e malária somadas - 300%
mais.
Estima-se que a cada ano a poluição, sozinha, seja
responsável por nada menos que nove milhões de mortes prematuras - 92% delas nos países pobres ou em
desenvolvimento. Calculou-se que este quadro gera
prejuízos da ordem de US$ 4,6 trilhões - algo em torno
de 6,2% da economia mundial.
Especiﬁcamente quanto ao Btasil, a poluição
vitimou 101.739 pessoas em 2015 - nada menos que
7,49% do total mortes no país durante o período.
Segundo cálculos feitos pelo Banco Mundial em
2013, a economia brasileira perde robustos US$ 4,9
bilhões por conta da poluição.
À primeira vista pode não ser muito clara a correlação entre os índices de poluição e a economia. Mas
meditemos sobre um único exemplo: ao remover o
chumbo da gasolina, nos idos de 1980, a economia
norte-americana ganhou, até 2016, nada menos que
US$ 6 trilhões - dinheiro que seria gasto com tratamento de doenças e perda de produtividade.
Tenhamos, agora, uma noção da falta de responsabilidade de nossa geração: menos da metade dos cinco
mil novos produtos químicos lançados no ambiente
desde 1950, que entrarão em nossos organismos, foi

testada no que toca aos efeitos que induz sobre a saúde
humana.
Indo 'do macro ao micro', ﬁco a contemplar a
nuvem de pó preto que se abate sobre minha cidade. A
recordar um discurso de meu saudoso pai, proferido
no Congresso Nacional há quase quatro décadas,
denunciando-a. De lá para cá a situação só tem feito
piorar. E até hoje - parece incrível - ninguém sabe de
onde vem este pó preto! Qual seria o motivo? Negligência? Corrupção? Enquanto isso, que padeçam nossos pequeninos, vítimas infelizes das tão comuns

doenças respiratórias.
Nossa geração, talvez desatenta ao fato de que as
coisas da vida passam, e passam muito depressa, já
caminha para seu entardecer. Seria pedir demais que,
em um último gesto de grandeza, deixasse para as
crianças um mínimo que seja a mais de esperança?
Pedro Valls Feu Rosa é desembargador do Tribunal
de Justiça do Espírito Santo.
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HOMENAGEM

Professora Heley de Abreu Silva Batista

A MULHER DO ANO DE 2017

Professora Heley de Abreu Silva Batista
(*) Por Percival Puggina

E

u sei que os títulos de mulher do ano costumam ser
concedidos para celebridades do meio artístico, dos
palcos, das câmeras e das passarelas. Isso tem muito
a ver com a superﬁcialidade das relações sociais, vulgarmente incapazes de avançar um milímetro sequer sobre as
aparências. Ao aﬁrmá-lo, não estou emitindo juízo de valor
sobre quem quer que seja.
Já quando olhamos ao nosso redor, provavelmente
todos temos a quem outorgar esse destaque. Num círculo
mais estreito de relações, onde conhecimentos e sentimentos são mais profundos, quase sempre há alguém que é, a
um só tempo, rainha, deusa, leoa, obreira infatigável de
incontáveis tarefas, pessoa de vontades contidas e interesses postergados, primeira e espontânea oferta no altar dos
sacrifícios. Meu louvor, meu apaixonado louvor à essa
multidão anônima de mulheres do ano!
Ao pesquisar no Google sobre a mulher do ano de 2017,
vejo tantas referências à cantora Anitta, que não posso
deixar de dizer: tal escolha constrange a nação. É sintoma
de que o torneado do corpo se impõe ao torneado da alma, e
que as formas obscurecem a beleza e a nobreza das virtudes.

Neste ano de 2017, ninguém se ergueu acima de Heley
de Abreu Silva Batista! Foi ela que entrou em luta corporal
com um louco incendiário. Foi ela que retirou 25 crianças
de uma creche em chamas, salvando-as de morrerem no
trágico acontecimento do dia 5 de outubro em Janaúba
MG. Horas depois, não resistindo às queimaduras, Heley
morreu.
Em João 15:13, numa alusão ao que viria a acontecer
consigo mesmo, Jesus diz: "Ninguém tem maior amor do
que aquele que dá a vida pelos seus amigos". Amor supremo, cuja imposição vem do coração e chega à superação
dos mais naturais instintos humanos. Quando enunciou o
mandamento do amor, Jesus disse que devemos amar o
próximo "como" (tanto quanto) a nós mesmos. Ele não nos
exige o que Ele fez. Ele não pediu a Heley o que Heley
realizou. Ela agiu voluntariamente. Amor ao próximo além
do amor próprio é altruísmo, virtude das almas mais
nobres, dos santos, dos heróis, dos que se erguem à reverência de todos nos altares, nos monumentos e nas páginas
da História.
Por isso, quando a agenda de 2017 começa a buscar na
prateleira seu lugar ao lado das anteriores, eu me uno aos
que escolhem Heley de Abreu Silva Batista e digo: Professora, este ano não tem para mais ninguém! Dê um abraço

em Jesus por mim.
Biograﬁa
Pedagoga, uma das principais bandeiras de Heley era
a inclusão de alunos com algum tipo de deﬁciência, área
em que se especializou em 2016.
No dia 5 de outubro de 2017, Heley foi considerada
uma heroína ao salvar diversas crianças de um incêndio
criminoso provocado por um vigia na creche Gente Inocente, em Janaúba, Minas Gerais. Heley, que chegou a
lutar com o vigia, teve noventa por cento do corpo queimado, o que a levou à morte.
Após o velório, que reuniu centenas de pessoas na funerária municipal, o caixão com o corpo da professora foi
colocado em um caminhão do Corpo de Bombeiros e um
cortejo foi realizado pelas ruas da cidade até o Cemitério
São Lucas.
Em 2005, a professora já havia perdido um ﬁlho por
afogamento na piscina de um clube.
Ordem Nacional do Mérito
Diante do ato de bravura por ela praticado, considerado um "gesto de coragem e de heroísmo para salvar a vida
de seus alunos", o presidente Michel Temer decidiu conceder-lhe, a título post mortem, a Ordem Nacional do Mérito.
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O PARADOXO DA TOLERÂNCIA NA MAÇONARIA

A

facilidade de acesso a meios de comunicação,
em especial redes sociais virtuais, num estado
democrático de direito como o Brasil, dá ao cidadão total liberdade de se expressar livremente, ao
mesmo tempo em que se tem a percepção de segurança,
de blindagem, por se estar atrás de um PC, celular ou
tablet, onde e quando seus atos não trazem consequências físicas, reais, imediatas.
O reﬂexo disso, num cenário em que deve-se considerar diversos fatores, como a persistente crise política e
econômica; os casos de corrupção e toda sua exploração
midiática; o crescimento da classe média por meio da
ascensão de uma nova classe C, com acesso a informação, mas sem escolaridade; tem sido uma maré alta e
persistente de intolerância e ódio, escancarada a cada
momento que se acessa redes sociais e lê-se as notícias
atuais.
Intolerância ideológica, política, social, racial, religiosa, sexual, dentre outras, tomam conta de pessoas
menos esclarecidas, que promovem o ódio, desejando a
morte daqueles considerados como diferentes e, em
muitos casos, inferiores; e torna-se uma praga, uma epidemia, contaminando aqueles mais sugestionáveis.
Esse público intolerante quer mudanças drásticas no
país, muitas vezes alimentando um nacionalismo extre-

mista, mas, sem interesse de se esforçar para fazer sua
parte, prefere seguir a antiga cartilha de escolher um
messias que “salve a pátria”, como os alemães ﬁzeram
com Hitler.
O ﬁlósofo Karl Popper, um liberal, defendia que a
parcela tolerante da sociedade não pode ter tolerância
ilimitada com os intolerantes, por risco de condenar a
tolerância à morte. Outro ﬁlósofo e liberal assumido,
John Rawls, corroborava com ele, ao defender que é
dever da sociedade tolerante preservar seus membros e
instituições de toda e qualquer investida de intolerância,
externa ou mesmo interna.
A célebre manifestação de Martin Luther King era
exatamente sobre isso, sobre sua preocupação, não com
os gritos dos maus (intolerantes), mas com o silêncio
dos bons (tolerantes). Similarmente, na doutrina espírita, em um de seus livros mais célebres, há uma passagem
que diz que “os maus são intrigantes e audaciosos, e os
bons são tímidos. Quando os bons quiserem, predominarão”. Passagens similares podem ser encontradas em
outras culturas, doutrinas e religiões.
Na Maçonaria, ensina-se a tolerância, mas também
prega-se o combate à tirania, à ignorância e ao fanatismo, que são causas e consequências da intolerância.
Entretanto, em vez de combater, muitos irmãos têm “entrado na onda” e feito coro em discursos de ódio. Cabe à
Maçonaria (ou seja, nós, maçons), não promover “o
silêncio dos bons”, mas instruir esses irmãos, aconselhá-los e, quando necessário, repreendê-los. Ainda, se a
intolerância persistir, afastá-los, de modo a preservar os
bons maçons (tolerantes e, geralmente, silenciosos) e,
principalmente, a sublime instituição maçônica e seus
princípios morais, que devem se manter imaculados.
Pois, se um maçom discorda do princípio maçônico da

tolerância, desejando que a única tolerância seja aquela
dos demais perante à intolerância dele, se ele se sujeita
aos vícios da ignorância e do fanatismo, ou é favorável à
tirania, seu lugar não é entre nossas colunas.
Mas um outro mal, mais frequentemente observado
no meio maçônico e de forma periódica, está diretamente relacionado a esse paradoxo da tolerância e, de certa
forma, comprova a teorização de Popper sobre o mesmo. Em uma Loja há, sem sombra de dúvidas, homens
bons e, portanto, tolerantes. Mas, vez ou outra, corre-se
o risco de que um ou outro membro da Loja tenha um
caráter mais ambicioso, vaidoso, mesquinho. Nesse
caso, esse irmão desejará ser Venerável Mestre antes de
chegada a sua hora para tal, em detrimento da vontade
da maioria, de outros irmãos mais bem preparados, e dos
melhores interesses da Loja. Ele é, geralmente, intolerante à ideia de vencer suas paixões e sujeitar sua vontade e insistirá, de diferentes formas, para que sua vontade
seja saciada. E, por diversas vezes, vemos os bons
irmãos, em nome da tolerância, silenciosos, sujeitando
uma vontade coletiva e altruísta em benefício de uma
individual e egoísta, permitindo que aquele irmão intolerante, por ambição e vaidade, alcance seu intuito de se
tornar Venerável Mestre. E, em alguns desses casos, o
resultado posterior é o adormecimento de muitos bons
membros e, até mesmo, o abater colunas de Lojas.
A intolerância, enﬁm, matando a tolerância. O individual sobrepujando o coletivo. E a maçonaria morrendo aos poucos. Por essa razão: tolerância zero à intolerância dentro e fora da Maçonaria.
Fonte: No Esquadro
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Por: Armando Mercadante Neto
Na manhã de sábado (25/11), foi realizado, no Templo
Nobre do GRANDE ORIENTE DO DISTRITO
FEDERAL – (GODF), o Encontro Fraterno entre os candidatos ao Grão-Mestrado Geral do GRANDE ORIENTE
DO BRASIL – (GOB), Irmão Barbosa Nunes, da chapa “O
GOB para os Maçons” e o Irmão Benedito Marques Ballouk Filho, da chapa “Novo Rumo”.
Pela primeira vez na história do GOB, um Grande Oriente federado reuniu candidatos ao cargo de Grão-Mestre
Geral e propiciou um Encontro Fraternal, para que pudessem apresentar os planos de ação para 2018/2023 e responder às perguntas dos eleitores. A eleição ao cargo de GrãoMestre Geral acontecerá no dia 10 de março de 2018.
O Grão-Mestre Distrital, Eminente Irmão Lucas Galdeano idealizador do Encontro, juntamente com sua equipe,
reuniram-se previamente com os representantes dos candidatos e estabeleceram as regras para o evento. Desse encontro, formou-se uma comissão, presidida pelo Grão-Mestre
Adjunto do GODF, Poderoso Irmão Reginaldo Gusmão de
Albuquerque e mais dois Secretários do GODF representantes de ambos os candidatos: Poderoso Irmão Raul José
de Abreu Sturari (Secretário de Educação e Cultura) e o
Poderoso Mário Monteiro Chaves (Secretário da Guarda
dos Selos), responsáveis pela imparcialidade.
O evento foi realizado em quatro blocos, sendo o primeiro destinado à apresentação das propostas, os dois seguintes
às respostas e o último às considerações ﬁnais. A alternância
das falas foi decidida por sorteio realizado pelo mediador,
Poderoso Irmão Homero José Zanotta Vieira, Secretário de

Relações Institucionais do GODF, o qual foi um dos maiores responsáveis pelo sucesso do evento.
As perguntas foram feitas em formulário preenchido
pela platéia e enviadas por e-mails, todas submetidas a
exame prévio da Comissão Organizadora.
Temas relevantes tiveram na pauta, como Intervisitação,
apoio às Entidades Paramaçônicas, transparência na prestação de contas, comunicação do GOB com os Grandes Orientes Estaduais, contenção da evasão dos membros ﬁliados
ao GOB e o futuro da Maçonaria.
Após as considerações ﬁnais dos candidatos, o GrãoMestre Distrital, Eminente Irmão Lucas falou da satisfação
do GODF em ter organizado o Encontro Fraterno, dando
um exemplo de civilidade e de respeito entre Irmãos. “Temos que agradecer ao Grande Arquiteto do Universo pelo
sucesso deste evento, não houve vencedores e nem vencidos. Pela primeira vez na história, um Grande Oriente idealizou, planejou, organizou e executou um evento desta magnitude, dando um verdadeiro exemplo de Cidadania Maçônica. Agradeço aos Irmãos candidatos pela plena conﬁança
destinada à organização realizada pela nossa Obediência
Distrital. Deixo o carinho agradecido e o meu respeito a
estes dois Irmãos, que são ícones da Maçonaria Brasileira”,
ﬁnalizou.
Depois do encerramento, os candidatos, membros da
Comissão Organizadora e diversos Irmãos participantes do
encontro, foram confraternizar em um restaurante tradicional de Brasília, a "Confraria do Chico Mineiro".

Clique na imagem abaixo para assistir o vídeo do debate

