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AS CHAVES MAÇÔNICAS DA CASA BRANCA
Com pouco mais de dois séculos de idade, a residência presidencial, agora icônica, tem uma 
história curiosa por trás dela, que liga a partir do momento de sua fundação e construção 
com a maçonaria, uma irmandade que pertencia a quinze presidentes dos Estados Unidos.

>03
A relação dos recém empossados Bruno Covas 
(PSDB) e Márcio França (PSB), prefeito e governa-
dor de São Paulo, respectivamente, transcende o 
chamado “mundo profano”.
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A Maçonaria é, por definição, um conjunto de 
homens “livres e de bons costumes”, que se consi-
deram como tal e se reconhecem como tal, perse-

guindo os ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade.
São conceitos que serviram uma revolução em 1789 

em França, mas que são tão antigos quanto o próprio 
homem. Nem sempre cumpridos... raramente cumpri-
dos… mas existentes !

A condição de Maçom diz que somos “livres e de 
bons costumes”, ou que nos reconhecemos conjunta-
mente como Homens “livres e de bons costumes”. Deixo 
os “bons costumes” de lado, por agora, e foco-me em 
“ser livre”, e pode-se ser livre dentro das grades de uma 
prisão e sentir-se acorrentado no cimo de uma montanha 
com o horizonte por limite.

O “infinito” é um conceito teórico que os matemáti-
cos arranjaram para trabalharem com o Universo que, 
sendo material, não tem “folha de cálculo” ou “plano de 
contas” que o suporte. Sem princípio nem fim.

E é por aqui que entendo a liberdade dos Maçons.
Ser livre é a capacidade de olhar e ver o Universo de 

uma só olhada, é abarcar a globalidade universal de uma 
só vez, é construir a folha de cálculo onde cabe o Univer-
so. Isso é ser livre !

O Universo não é vermelho ou verde, não é claro ou 
escuro, não é aqui ou ali.

O Universo é o vermelho e o verde, é o claro e o escu-
ro, é o aqui e o ali.

Ser livre é poder ver numa visão única o vermelho e o 

verde, o fogo e a água, Israel e a Palestina.
Ser livre é poder olhar e sentir todas as cores, todas as 

“sem fronteiras”, o Sol e a Lua.
É isso que é ser livre e é isso que deve ser um Maçon. 

Somos Maçons porque somos livres… porque nos reco-
nhecemos uns aos outros como Homens livres. E por 
isso, e se não houver mais razões, só por isso, temos de 
ter… somos obrigados a ter no mesmo olhar todas as 
cores, todas as fronteiras (todas as sem fronteiras prefiro 
eu). Porque o Universo não tem fronteiras, não tem prin-
cípio nem fim, não tem muros nem limites. Tal qual a 
Maçonaria !

A Liberdade é um desafio. E pode não ser simples. 
Sejamos livres. Sejamos livres sempre. Aqui e lá fora. 
Em Loja e no Mundo. Sejamos livres quando em Loja 
cumprimos os rituais. Sejamos livres quando na nossa 
profissão damos duro. Sejamos livres quando vivemos a 
nossa vida, sós, ou acompanhados. Sejamos livres quan-
do executamos as nossas tarefas, os nossos encargos, 
mesmo que pouco agradáveis.

E sejamos livres, completamente livres, quando 
incumbidos da tarefa de apreciar um candidato a Maçon. 
A Inquirição, é assim que se chama, só tem que saber se 
“Aquele” é também um Homem livre, ou se é capaz de o 
vir a ser. Só isso interessa. Se usa mais o vermelho ou o 
verde… se fala mais árabe ou hebraico… se vota mais 
azul ou laranja… mas o que é que isso interessa se ele for 
capaz de com um olhar apenas abarcar o vermelho e o 
verde, o azul e o laranja, Israel e a Palestina, o Arco-Iris 

inteiro, o Universo todo ?
Para que queremos nós saber se é coxo ou marreco se 

de facto for um Homem Livre ?
 Se os candidatos são coxos ou marrecos, altos ou 

magros, pretos ou brancos… isso interessa para quê ? e a 
quem ?

Há uns anos, na R:.L:.M:.Affonso Domingues, dis-
corremos sobre o tema e acabamos concluindo que a 
Inquirição serve para perceber se “Aquele” com quem 
estamos a conversar pode ser convidado, de bom grado, 
para nossa casa. É essa a conclusão que há a tirar e é a 
conclusão que o Maçom inquiridor tem a passar, em rela-
tório, aos Irmãos na Loja. Porque o que estamos a fazer 
numa Inquirição é exatamente isso, e apenas isso, tentar 
saber se aquele profano pode ser bem vindo a nossa casa.

Tudo o resto é acessório e muito pouco interessante.
Aos meus Irmãos peço que sejam Livres, de Liberda-

de plena, capazes de abarcar o Universo todo com um só 
olhar.

No Universo não há parcelas, nem partidos, nem clu-
bes, nem fronteiras.

Sejam livres ou então… libertem-se.
E se na Inquirição concluírem que não convidam o 

Candidato para vossa casa só porque é marreco… meus 
irmãos peçam o atestado de quite porque estão no sítio 
errado.

Não são nem livres, nem de bons costumes.

Fonte: A Partir Pedra

INQUIRIÇÃO, DESAFIO DE LIBERDADE

Por JP Setubal
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A ligação entre a Casa Branca e a Maçonaria 
remonta a  12 de outubro de 1792 . Naquele dia, 
a taverna "Fountain Inn" em  Georgetown - 

agora um dos bairros históricos de Washington DC - 
estava cheia de gente. Multidões de vizinhos tinham 
ido testemunhar  a cerimônia de colocação da primei-
ra pedra  do que seria a "Casa do Presidente" (como 
era então chamada).

Entre a multidão estava um grupo de homens vesti-
dos de vestes maçônicas, que iniciaram a marcha até o 
local de construção. Uma vez lá, o Mestre da Loja nº 9 
de Maryland - o espanhol Pedro Casanave - oficiou a 
cerimônia, colocando a pedra fundamental no canto 
sudoeste do sitio e depositou uma placa de metal que 
comemorou o evento.

Entre os presentes, além dos comissários do distri-
to federal e dos curiosos de Georgetown e cidades 
vizinhas, estava o arquiteto do edifício, o irlandês  
James Hoban , que também era um irmão maçom.

Após a  Guerra da Independência dos Estados Uni-
dos, Hoban decidiu tentar a sorte na nova nação, então 
ele deixou sua terra natal e se estabeleceu em Charles-
ton. Foi lá que o arquiteto irlandês teve a oportunidade 
de conhecer  George Washington , o primeiro presi-
dente dos Estados Unidos, e  também membro da 
Maçonaria.

Aquele primeiro encontro foi frutífero, porque 
quando algum tempo depois Washington convocou 
uma competição para a construção da futura Casa do 
Presidente, ele escolheu - entre dúzias de propostas - o 
desenho feito pelo jovem James Hoban. Naquela 
época (julho de 1792), Hoban já era membro da Loja 
No. 9 de Maryland.

Entre os diferentes edifícios de sua terra natal, que 
o inspiraram a projetar a Casa Branca, havia um pré-
dio em Dublin, a chamada  Casa Leinster . Esta man-
são foi construída por James Fitzgerald -Duque de 
Leinster - que, segundo vários autores , também era 
maçom e fundador de uma cabana em Kilwinning. 
Aparentemente, Fitzgerald usou a mansão de Leinster 
para celebrar as "reuniões" - reuniões - de sua loja.

Em todo caso,  não há razão para suspeitar que 
Hoban fez um projeto semelhante ao da Leinster 
House por suas supostas ligações com a Maçonaria . 
De fato, muito provavelmente, sua decisão tinha ape-
nas um sentido estético, já que era um edifício que ele 
conhecia de seus anos em Dublin.

Por outro lado, existem outras ligações entre a 
Casa Branca e a Maçonaria. Pouco depois Hoban e 
seus irmãos maçons da Loja nº 9 de Maryland realiza-
da a cerimônia da pedra fundamental, os trabalhado-
res começou o trabalho de construção sob as ordens de  
Colin Williamson,  principais obras de origem esco-
cesa.

ÉëÅçÅÉë~Käçà~=ìã~=~=éÉêíÉåÅá~=táääá~ãëçå=É=V=Ÿ=å=içà~=Ł=éÉêíÉåÅá~=pìíÉê=ã~ÐçåëK=Éê~ã=ëçÄêáåÜç=É=íáç=̂ãÄçë=ã~åíáÇ~ëFK=Éê~ã=j~êóä~åÇ=ÇÉ=äçà~=Ç~=DíÉåáÇ~ëD=~ë=EçåÇÉ=fååD=Dcçìåí~áå=Çç=Ççåç=I=pìíÉê=gçÜå=ÇÉ==ëçÄêáåÜç=Éê~=táääá~ãëçå=
A participação de Williamson nas obras durou até 

1794, quando ele discutiu com Hoban e cessou sua 
colaboração. Esse revés forçado a procurar novos 
trabalhadores, que finalmente chegaram da Escócia. 

Especificamente, a  maioria dos trabalhadores eram 
maçons da Loja nº 8 em Edimburgo .

Alguns dos maçons que vieram de Edimburgo para 
trabalhar na Casa Branca ficaram nos EUA no final do 
trabalho, e  acabou sendo parte da Loja Federal nº 15 
de Maryland , criada em setembro de 1793 pelo pró-
prio James Hoban.

Curiosamente, durante a remodelação da Casa 
Branca feita pelo presidente  Harry Truman , um outro 
maçom, pelo caminho em 1949, algumas pedras 
foram descobertos com  marcas de lapidação  usados 
pelos maçons de Edimburgo. Essas pedras foram espa-
lhadas entre várias lojas maçônicas o país.

Menos de um ano depois da impressionante ceri-
mônia de fundação da Casa Branca,  a cena se repetiu 
no  local do prédio do Capitólio . Em  18 de setembro 
de 1793 , um grupo de pessoas, incluindo numerosos 

membros de várias lojas maçônicas, desfilou solene-
mente para o local escolhido.

Uma pessoa se destacou entre as outras: o  próprio 
George Washington , que vestia as habituais roupas 

maçônicas. Foi ele quem oficiou a cerimônia, colo-
cando a primeira pedra e acompanhando o ato com 
vinho, milho e azeite, símbolo de "refresco, abundân-
cia e alegria", respectivamente. Hoje, numerosas pin-
turas, gravuras e relevos - como o que existe em uma 
das portas do Capitólio - relembram o episódio daque-
le dia.

Apesar de quão impressionantes esses atos possam 
nos parecer hoje e que certos rumores e "teorias de 
conspiração", essas cerimônias maçônicas - e a liga-
ção de personagens relevantes no nascimento dos 
EUA - nos asseguram. com essa irmandade,   não 
implicam que a Maçonaria estivesse por trás da Revo-
lução Americana, nem da criação da nova nação nem 
da construção do distrito federal .

A filiação à Maçonaria era mais do que o usual 
naquela época nos dois lados do Atlântico, especial-
mente entre certos círculos, e as cerimônias de  funda-
ção de pedras  também eram comuns, não apenas 
entre os maçons, como acontece hoje em dia.

De fato, hoje, lojas maçônicas em todo o mundo 
continuam a fazer aberturas semelhantes em hospita-
is, faculdades ou universidades, com o único propósi-
to de "desejar" um bom final para as atividades que 
acontecerão lá.

Considerando que vários maçons ocuparam posi-
ções importantes no nascimento da capital federal, 
não é estranho que eles quisessem " iniciar " a nova 
nação da melhor maneira possível, por um ato que era 
de grande importância para eles e foi cobrado de idea-
is com significado profundo.

Por Javier García Blanco / yahoo news
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Imagem: Aparência da Casa Branca em 1817, lado sul | Crédito: White House Historical Assoc.

Washington, colocando a primeira pedra do
 Capitólio, vestida com roupas maçônicas.
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Introdução

A
o deparar com a tarefa de analisar a rivalidade 
ideológica e maçônica entre José Bonifácio de 
Andrada e Silva e Joaquim Gonçalves Ledo, 

não imaginava o quanto de profundo deveria ir na 
história da América Latina, Europa e finalmente do 
Brasil, e o quanto foram complexas e intrincadas as 
formas de pensar e dos diversos grupos que forma-
vam a elite política e intelectual luso-portuguesa.

Entender o cerne das disputas destes dois perso-
nagens, determinou uma breve revisão bibliográfica 
dos fatores pré-independência do Brasil, seus articu-
ladores e os grupos que integravam. Portanto, é fun-
damental uma breve exposição de como era visto e 
sentido o Brasil do início do Séc. XIX e por conse-
quência a Maçonaria. 

Ao longo do estudo ficou nítido que a maçonaria 
brasileira não possuía uma homogeneidade e con-
cordância no pensamento político dos grupos que 
atuaram no “Movimento de 1822”. Explicitado nos 
diversos conflitos internos entre os partidários que 
defendiam a forma republicana de governo para o 
Brasil independente, a exemplo de Joaquim Gonçal-
ves Ledo, e os seus concorrentes, entre os quais se 
destacavam José Bonifácio e Hipólito José da Costa, 
que visavam a manutenção do regime monárquico. 

José Bonifácio e Gonçalves Ledo 
Maçons Antagonistas 

A força de um ideal é tamanha que poderá mudar 
o mundo. As revoluções acontecem pela crença em 
ideais e terem à frente, homens capazes de liderarem 

grupos que levem a diante o propósito de mudança. 
O Brasil teve inúmeros luminares, porém o destaque 
deste trabalho ficará com dois personagens que no 
embate de suas ideias, mudaram o Brasil e por con-
sequência, mudaram o mundo. 

 José Bonifácio de Andrada e Silva nasceu em 
Santos, São Paulo, no dia 13 de Junho de 1763. Fre-
quentou a Faculdade de Direito de Coimbra, com-
plementou seus estudos com filosofia, história, 
química e matemática. Fruto de seu brilhantismo 
acadêmico tornou-se secretário da Academia de 
Ciências de Lisboa, membro das mais importantes 
sociedades de pesquisa da Europa, catedrático de 
mineralogia em Coimbra; deputado, vice-
presidente da Província de São Paulo, ministro do 
Império; exilado político, tutor do imperador Pedro 
II e articulador da independência brasileira. Faleceu 
em 6 de abril de 1838, em Niterói-RJ.[1]

Não há data e local de sua iniciação maçônica 
exata, pois quando em seu discurso de posse ao 
cargo de Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil, 
declarou que tornou-se maçom quando de sua via-
gem científica por diversos reinos da Europa, finan-
ciado pelo Estado Português, que teve início em 
1790. Ao retornar a Portugal em 1800, não frequen-
tou as lojas maçônicas em funcionamento. Disse 
ainda: 

“Como legítimo Maçom, fui sempre homem hon-
rado e fiel aos meus juramentos, amei a minha 
Pátria e ao meu Rei, respeitei sempre a religião de 
meus Pais, procurei ser caridoso para com o meu 
próximo, e mormente para com meus Irmãos. Mas 
não vendo (talvez me enganasse e fosse injusto), na 

organização de novas Lojas Portuguesas realizados 
os fins sublimes da Verdadeira e Legal Maçonaria, 
julguei então dever executar para com elas o conse-
lho do Evangelho – Sacudi o pó das sandálias, e 
mudei de terra.”[2]

Joaquim Gonçalves Ledo foi jornalista, orador e 
político brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro, em 11 
de dezembro de 1781, e faleceu no município de 
Cachoeiras, no Rio de Janeiro, em 19 de maio de 
1847. Participou ativamente dos movimentos de 
1821 pela independência brasileira, surgiu nas lojas 
maçônicas como uma de suas principais figuras. 
Fundou o Revérbero Constitucional Fluminense, 
órgão de propaganda política, tornando-se posteri-
ormente o arauto da campanha de libertação. 

Pertencente à Loja Maçônica “Comércio e 
Artes”, Ledo atendia pelo nome simbólico de Ir.'. 
Diderot, uma alusão a Denis Diderot (1713/1783), 
filósofo e escritor francês. Juntamente com Januário 
Barbosa, escreveu o famoso discurso que em 13 de 
maio de 1822, em nome dos patriotas, ofereceu a D. 
Pedro o título de Defensor Perpétuo do Brasil. Com 
sua atuação política, conseguiu a assinatura do 
decreto que convocava a Constituinte. Maçônica-
mente propôs a imediata independência do Brasil. 

Rompeu com José Bonifácio, logo depois da Pro-
clamação, e teve que fugir para Buenos Aires, pois 
corria perigo de morte. Voltando mais tarde, foi 
homenageado por D. Pedro I com a Ordem do Cru-
zeiro e com a Comenda de Cristo. Continue...

JOSÉ BONIFÁCIO E GONÇALVES LEDO
MAÇONS ANTAGONISTAS 

MONORAFIA

Por Ir\Rogério Vaz

http://omalhete.blogspot.com.br/p/despotismoilustrado-na-america-latinaa.html
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A	condução	de	um	grupo	de	pessoas,	transfor-
mando-o	numa	equipe	que	gera	resultados,	é	
chamada	de	liderança.	E� 	a	habilidade	de	moti-

var	e	in�luenciar	os	liderados,	de	forma	ética	e	posi-
tiva,	 para	 que	 contribuam	 com	 entusiasmo,	 para	
alcançarem	os	objetivos	da	equipe	e	da	organização.	

O	lıd́er	diferencia-se	do	chefe,	que	é	aquela	pes-
soa	 encarregada	 por	 uma	 tarefa	 ou	 atividade	 de	
uma	organização	e	que,	para	tal,	comanda	um	grupo	
de	 pessoas,	 tendo	 autoridade	 de	mandar	 e	 exigir	
obediência.	Para	os	gestores	atuais,	são	necessárias	
não	 só	 as	 competências	 do	 chefe,	 mas	 principal-
mente	as	do	lıd́er.

Todos	nós	nascemos	iguais,	mas	nos	desenvolve-
mos	de	formas	diferentes,	através	das	nossas	expe-
riências,	necessidades,	valores,	interesses,	motiva-
ções,	percepções,	emoções,	anseios,	preferências	e	
convicções.	 Assim,	 o	 primeiro	 passo	 é	 respeitar,	
admitir	e	conviver	com	diferenças	individuais.	Isto	
vem	a	ser	�lexibilidade,	uma	das	muitas	habilidades	
a	serem	desenvolvidas	por	todos	que	lideram.	

As	ações	de	um	verdadeiro	lıd́er	devem	apoiar-se	
no	tripé:	

· Conhecimento.	(Sabedoria)
· Determinação.	(Força)	
· Integridade.	(Beleza)	

Dessa	forma,	temos	e	devemos	nos	lembrar	sem-
pre	que:

· Conhecimento	 e	 Determinação	 sem	 inte-
gridade	não	caracterizam	um	lıd́er	ético.	

· Determinação	e	Integridade	sem	Conheci-
mento	não	caracterizam	um	lıd́er	compe-
tente.	

· Conhecimento	e	Integridade	sem	Determi-
nação	 não	 caracterizam	um	 lıd́er	realiza-
dor.	

Um	estudioso	e	pelo	tema:	Warren	Beniis	com	
outro	entusiasta,	Albert	Nanus,	nos	trazem	3	(três)		
componentes	fundamentais	de	um	Lıd́er:

1	–	Componente	Visionário	–	Conceber	e	Com-
partilhar	visão	de	Futuro	–	Visão	de					Futuro.

2	–	Componente	Transformador	–	Demons-
trar	capacidade	de	viabilização	–	Comprometi-
mento.

3	–	Componente	Sustentador	–	Agir	com	coe-
rência	e	paixão	–	Exemplo	inspirador.

-	COMPONENTE	VISIONÁRIO	-
} 	Intuição,	criatividade	e	espıŕ ito	inovador.
} 	Visão	global	e	mentalidade	aberta
} 	Capacidade	de	ouvir	e	de	compreender	o	

mundo	e	as	pessoas
} 	Habilidade	de	sıń tese,	clareza	de	ideias	e	

força	de	argumentação
} 	Postura	positiva	e	inspiradora
} 	Construir	a	comunidade	da	visão	

-	COMPONENTE	TRANSFORMADOR	-
} 	Obter	o	apoio	e	comprometimento	das	
pessoas

} 	Provocador	de	impactos	na	cultura	da	orga-
nização

} 	Empreendedor

} 	Estimulador	e	aglutinador	de	esforços
} 	Construtor	de	equipes	sinérgicas
} 	Estar	consciente	do	que	deva	ser	feito
} 	Saber	lidar	com	os	erros

-	COMPONENTE	SUSTENTADOR	-
} 	Praticar	o	discurso	
} 	Ser	um	exemplo	inspirador
} 	Demonstrar	paixão	pela	pro�issão,	pela	

vida	e	pela	ação
} 	Ser	ıńtegro	e	autêntico	
} 	Nunca	mentir	para	si	mesmo	

Para	você	ser	reconhecido	com	um	Lıd́ er	Inspi-
rador,	faça	com	que	as	pessoas	gostem	de	você,	
conquiste-as.	E� 	simples	assim.

1	-	Sorria	para	elas:	Por	enquanto	não	se	paga	
impostos	para	sorrir.

2	-	Seja	um	bom	ouvinte:	De	atenção	a	elas	
quando	vierem	falar	com	você.	Ouça.

3	-	Mostre-se	interessado	nelas:	Procure	aju-
dá-las,	seja.	Incentive.			

4	–	Faça	com	que	elas	se	sintam	importan-
tes:	Valorize	as	atitudes	e	as	ações,	as	vitórias,	
ampare	nas	di�iculdades.	

Sua missão como Líder ficará muito facilitada 
quando sua equipe veja em você um ser humano inte-
gral.

Saudações Fraternais.

Valdir	Massucatti
Grão	Mestre	Adjunto	da	Grande	Loja	Maçônica	

do	Estado	do	Espírito	Santo

OPINIÃO
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Dois fatos ocorridos nos últimos dias  causaram gran-
de comoção nacional, principalmente nas mídias 
sociais: O assassinato da Vereadora Marielle Franco, 

socióloga com Mestrado em Administração Pública, negra 
nascida em favela e a prisão do Ex-Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Os dois casos foram selecionados apenas 
pela notoriedade dos envolvidos e por proporcionar uma 
reflexão sobre a realidade do nosso país. Vamos deixar de 
lado as ideologias defendidas pelos personagens, das quais 
discordo na maior parte.

Brasil, cenário de guerra civil: 60.000 assassinatos por 
ano com índice de elucidação inferior a 10%. Desses, ainda 
muito menos irão a julgamento. Dos que forem a julgamen-
to, só os sem recursos financeiros cumprirão pena. Os 
abastados pagarão advogados para impetrar recursos prote-
latórios até que a pena prescreva ou até que já estejam em 
idade avançada para alegarem problemas médicos e pleite-
arem o cumprimento domiciliar da pena.

A prisão após julgamento em segunda instância trouxe 
algum fôlego na luta contra a impunidade, mas a jurispru-
dência vem se mantendo no Supremo Tribunal Federal por 
uma margem muito apertada.

Não há uma só questão em debate, mas vários interesses 
em jogo que tornam a impunidade um círculo vicioso: Aos 
réus, dentre os quais muitos são detentores de mandatos 
eletivos, não interessa a celeridade do judiciário e muito 
menos o fim do foro privilegiado. Aos advogados não 
interessa alterar nada que possa reduzir o número de recur-
sos pois, concomitantemente, virá a redução dos honorári-
os. Ao judiciário não interessa a implantação de um efetivo 
controle de produtividade e eliminação dos privilégios 
absurdos e injustificáveis, a exemplo de 60 dias de férias 

por ano dos magistrados.
Aqui fica uma pergunta: A teoria da Cegueira Delibera-

da não se aplica a origem dos recursos com que são pagos os 
honorários advocatícios ? Por esta teoria, que vem sendo 
usada com sucesso nas condenações da Lava Jato, o benefi-
ciário do recurso pode até não ter conhecimento direto de 
sua origem ilícita, mas tem motivos para suspeitar que esta-
ria sendo pago por capital originado na corrupção. Portanto, 
é cúmplice do crime de lavagem de dinheiro.

Blog do Ancelmo Gois  em o Globo publicou em 
03/12/2017 uma informação que denota que algo de muito 
podre está ocorrendo em nosso país. Os impostos recolhi-
dos pela advocacia sobre os honorários já superavam os 
impostos pagos pelo setor de extração de minério de ferro 
nos dez primeiros meses do ano passado. Mais impostos 
originados na defesa de criminosos do que na economia 
real.

Sobre os privilégios do judiciário, a OAB ES comemo-
rou neste mês uma decisão do Tribunal de Justiça do ES que 
reviu uma situação insólita: Nos feriados municipais na 
capital, Vitória, todas comarcas do Interior também não 
funcionavam. Mas é lógico que o TJ só mudou de posição 
após a OAB propor um Procedimento de Controle Admi-
nistrativo ao CNJ. Com relação aos 60 dias de férias anuais 
da Magistratura, trata-se de benefício inexplicável e não 
aplicável a nenhuma das demais categorias profissionais 
em nosso país. Se dependesse de minha decisão pessoal, 
daria 60 dias de férias anuais aos garis e profissionais que 
limpam fossas. Entre férias, recessos, feriados e pontos 
facultativos, os dias sem trabalhar da magistratura somam 
mais que o dobro das demais categorias profissionais. Não 
há justificativa técnica ou ética para esse privilégio. Aliás, 
para privilégio nenhum.

O princípio da presunção da inocência baliza a corrente 
que defende o início do cumprimento da pena somente após 
o trânsito em julgado, quando não cabe mais nenhum recur-
so. O ideal seria aguardar o trânsito em julgado para garan-
tir que nenhum inocente pague por crime que não cometeu. 
Mas, por outro lado, a sociedade precisa ter a real sensação 
de que a justiça é feita. Do contrário, a impunidade fica 
como exemplo de que o crime compensa. Enquanto não se 

rompe o círculo vicioso que leva a impunidade, vamos tor-
cendo para o STF manter a jurisprudência que permite a 
prisão após condenação em segunda instância. Não é exclu-
sivo do Brasil. Vários países do primeiro mundo adotam 
este mecanismo, com variações e peculiaridades locais. 
Alguns até com prisão após condenação em primeira ins-
tância.

“Todo brasileiro traz na alma e no corpo a sombra do 
indígena ou do negro.” ensinava Gilberto  Freyre, autor de 
Casa Grande & Senzala, obra fundamental para entender-
mos a formação da nação brasileira. Esta frase tem uma 
versão menos culta e menos politicamente correta que diz: 
“Todo brasileiro tem um pé na senzala”. Tanto a culta quan-
to a popular querem dizer a mesma coisa: Somos uma nação 
multirracial e altamente miscigenada.

Não seria demais afirmar que quase totalidade da rique-
za gerada no Brasil nos primeiros quatro séculos após o 
“descobrimento” foi produzida por mão de obra escrava. 
Ciclos econômicos, um após o outro, tocados com mão de 
obra trazida contra a sua vontade da África ou aprisionada 
aqui mesmo na população indígena. Pau Brasil, Cana de 
açúcar, Ouro, Algodão e Café. Depois veio a Lei Áurea que 
extinguiu o abominável regime escravocrata, e foram larga-
dos a própria sorte.

Eu não sou ministro, eu não sou magnata... Eu sou do 
povo, eu sou um Zé Ninguém...

Aqui embaixo as leis são diferentes... cantava o Biquíni 
Cavadão. Dá algum alento ver um ou outro “Senhor de 
Engenho” atrás das grades, mas, no geral, “justiça” no Bra-
sil é para pobre e negro. Trocaram Senzala por Favela. No 
mais, pouca coisa mudou.

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

Carlos Magno Monteiro Freitas
Deputado Estadual ARLS Vale do Itapemirim – Marata-

ízes (ES)
Presidente da PAEL GOB (ES) no Período Legislativo 

2007/2011
Venerável Mestre da ARLS Vale do Itapemirim de 

1999/2003

SENZALA X FAVELA

Carlos Magno Monteiro Freitas
Deputado Estadual PAEL - ES

Marataizes - ES

OPINIÃO

https://www.laboratoriopasteurlinhares.com


Maio de 2018 07

Sidarta Gautama, ca. 563 – ca. 483 AC
Sidarta Gautama viveu da atual fronteira entre a Índia e 

o Nepal no século VI antes de Cristo; sua data de nascimen-
to exata é desconhecida. Devido ao fato que a vida do Buda 
histórico é inseparável da lenda, o seguinte: “currículo” não 
pretende ser uma biografia historicamente exata, mas uma 
história curta de vida baseada no que tem sido passado por 
gerações. As datas são baseadas na visão mais comum dos 
historiadores atuais.

563 AC – Nascimento
Sidarta Gautama nasce em Lumbini, perto da fronteira 

do Nepal-Índia sendo seu pai o rei Suddhodana, rei da tribo 
Sakya, e sua mãe, a Rainha Mayadevi. O pai dá ao seu filho 
o nome de Sidarta (= aquele que obtém sucesso e prosperi-
dade), seu segundo nome é Gautama (= nome do clã).

Videntes preveem que Sidarta se tornará um Monarca 
Universal ou um Buda. Amigos, o mais sábio dos videntes 
está certo de que ele se tornará um Buda (= aquele que tem 
conhecimento supremo). Sua mãe morre sete dias após o 
seu nascimento.

563-547 aC
Sidarta passa sua infância no palácio de seu pai em Kapi-

lavastu, no sul do Nepal, onde ele é criado por sua tia Maha-
prajapati até a idade de sete anos. Em sua infância, durante 
uma cerimônia de lavra do campo, Sidarta faz a sua primei-
ra experiência espiritual sem precedentes, onde no decorrer 
da meditação, ele desenvolve o primeiro jhana (= absorção 
meditativa) através da concentração.

Como um menino, ele aprende as habilidades de um 
guerreiro, incluindo as competências técnicas e atléticas do 
combate corpo a corpo. Sidarta é treinado em disciplinas 
espirituais e torna-se proficiente na arte do arco e flecha.

547 aC
Na idade de dezesseis anos, ele se casa com sua bela 

prima, a princesa Yasodhara, que tem a mesma idade.

547-533 aC
O jovem príncipe passa mais treze anos mais junto com 

sua esposa na corte real de seu pai. Três palácios são cons-
truídos para ele, um para a estação fria, um para a estação 
quente, e outro para a estação chuvosa. Sidarta goza a vida 
pródiga da corte, enquanto o pai está tentando protegê-lo de 
todos os problemas e preocupações. Um filho nasce quando 
Sidarta está nos seus vinte e poucos anos.

533 aC – As Quatro Visões
Apesar de todas as comodidades da vida, Sidarta não 

está satisfeito com o simples gozo de prazeres fugazes devi-
do à sua natureza inquiridora e contemplativa. Um dia, ele 
deixa o palácio para uma excursão e lá ele encontra o que 
até então tinha sido propositadamente velado dele:

Ele vê um velho decrépito, uma pessoa doente, um cadá-
ver sendo cremado, e um sadhu (= homem santo, eremita). 
Sidarta percebe que existe a velhice, doença e morte, e que 
as pessoas finalmente têm pouco controle sobre suas vidas. 
A quarta visão fornece a inspiração que leva a uma mudan-
ça dramática em sua vida.

533 aC – A Renúncia
Na noite de seu 29º aniversário, Sidarta desiste de sua 

vida como um príncipe e, secretamente, deixa a corte 
enquanto todos estão dormindo. Ele viaja muito e atravessa 
o rio Anoma, onde ele raspa seu cabelo e entrega suas vestes 
principescas ao seu cavalariço Channa, com instruções 
para devolvê-las ao palácio.

533-528 aC
O Bodhisattva (= futuro Buda), que já viveu no luxo, 

torna-se um andarilho sem dinheiro e sem casa. Ele leva 
uma vida de auto mortificação e estudo espiritual, torna-se 
primeiro um discípulo de vários professores Brâmanes 
famosos, em seguida, atrai seus próprios discípulos.

Depois de um período longo e exaustivo de pesquisa e 
auto mortificação, que finalmente se desilude com o 
sistema de castas indiano, o ascetismo hindu, e as doutrinas 
religiosas de seu tempo. Ele desiste da vida ascética e perde 
todos os seus discípulos como resultado. No entanto, ele 
continua sua busca pela verdade através da prática da medi-
tação.

Abril / Maio de 528 aC – Iluminação
Enquanto meditava sob uma árvore Bodhi em Bodh 

Gaya, ao sul de Gaya, no estado de Bihar, na Índia, o Bodhi-
sattva experimenta a Grande Iluminação, que lhe revela o 
caminho da salvação do sofrimento. Ele passa sete semanas 
meditando na vizinhança do local da árvore Bodhi e alcan-
ça o status de um Buda plenamente realizado com a idade 
de 35 anos.

Junho / Julho de 528 aC – Primeiro Sermão
Buda encontra seus cinco antigos discípulos em Bena-

res. Em seu primeiro sermão, ele lhes ensina o que se torna-
rá a essência do Budismo. Ao ouvir aquilo, um dos discípu-
los instantaneamente atinge o status de um arhat (= alguém 
com sabedoria iluminada). Este evento marca o início do 
ensinamento budista e os seus discípulos tornam-se os 
cinco primeiros membros da Sangha (= ordem budista).

528-527 aC
Durante um curto período, Buda estabelece uma grande 

reputação no oeste do Hindustão, convertendo milhares de 
pessoas ao dhamma (= o ensino budista). As pessoas ouvem 
o dhamma pregado por ele mesmo, ou pelos monges de sua 
ordem. Durante esta época, ele prega o sermão do fogo.

Março, 527 aC
O Buda retorna brevemente ao palácio de seu pai para 

converter a família real e ordena muitos da tribo Sakya.

523 aC
Quatro anos mais tarde, morre o pai de Sidarta, o rei 

Suddhodana. Buda retorna ao palácio e Mahaprajapati, 
onde a tia de Buda – ao encontrar Buda torna a primeira 
mulher a se ordenar, apesar do protesto de alguns de seus 
contemporâneos. A partir deste momento as mulheres 
foram admitidas ao sangha. Segundo a tradição indiana, no 
entanto, elas foram separadas e ficaram sob a autoridade de 
monges do sexo masculino.

523-483 aC
Nos 45 anos que se seguiram à sua iluminação, Buda 

percorre o norte da Índia para ensinar as doutrinas do 
Budismo. Ele é extremamente bem sucedido e primeiro ele 
atrai milhares, depois dezenas de milhares, e mais tarde 
centenas de milhares de pessoas de todas as esferas da vida, 
que, voluntariamente, decidem seguir seus ensinamentos, o 
Dhamma. Durante a monção, quando viajar torna-se difícil 
devido às condições climáticas, Buda e seus seguidores 
mais próximos interrompem sua jornada. Durante estes 
meses, os monges, assim como os leigos, recebem os ensi-
namentos em um local escolhido para o retiro. Um desses 
locais é Sravasti no Nepal, que se tornou muito famosa 
desde então.

O sucesso de Buda não só atrai admiradores, mas tam-
bém provoca inveja e má vontade. Várias tentativas são 
feitas contra sua vida, mas todas falham. Embora ele esteja 
sendo criticado e difamado, isso não afeta a popularidade 
de seus ensinamentos.

483 aC – Morte e Pari-Nirvana
Tendo alcançado o objetivo de difundir o ensino ao 

maior número de pessoas, Buda morre com a idade de 
oitenta anos, como resultado de intoxicação alimentar. Ele 
morre em uma floresta perto de Kusinagara, Nepal, na 
companhia de seus seguidores reclinado em uma cama 
onde fala suas últimas palavras: “Todas as coisas compos-
tas são efêmeras; trabalhe diligentemente na sua salvação.” 
Com estas palavras nos lábios, ele passa para o estado de 
Pari-Nirvana.

CULTURA

A VIDA DE
BUDA
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O Pod. Ir. Frei Sampaio foi, igualmente, um dos 
mais apaixonados propagandistas da Indepen-
dência Brasileira, trabalho que desenvolveu, 

com entusiasmo, pelas colunas do "Regulador".
Sampaio empregou seu formoso talento em bene-

ficio da causa da partia.
Fazia-o ainda na Loja Comércio e Artes, como 

seu Orador, e no próprio púlpito, "apesar de ameaças 
contra a sua existência", conforme declarou no Gran-
de Oriente, em sessão. de 14 de Setembro de 1822, 
em que esteve presente, a fim de fornecer explica-
ções relativamente a certos artigos que apareceram 
no "Regulador".

A par de uma ilustração, Frei Sampaio era um dos 
maiores oradores sacros de sua época. Seu colega 
Mont'Alverne o considerava mesmo como emulo.

No dia que seguiu á aclamação de D. Pedro 1º 
para Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo 
do Brasil, proferiu ele, na Capela Imperial e presença 
do monarca, uma eloquentissima oração, tratando do 
papel que cabe á Providencia na grandeza e decadên-
cia dos impérios, ato assistido pelo Conde de Palma, 
Visconde de Minardes e Rio Seco, Barões de Bagé, 
Goiana, Itanhaem, Santo Amaro e S. Simão, titulares 
do tempo de D. João VI, nessa ocasião na Corte.

Os inúmeros sermões de Frei Sampaio se extravi-
aram, segundo afirmam os que tem escrito a seus 
respeitos, inclusive Viriato Corrêa.

Tinha tanta importância a ação de Frei Sampaio 
durante os acontecimentos, que acarretaram a eman-
cipação política do país, que até D. Pedro 1º ia á sua 
cela, no Convento de Santo Antônio, conspirar e 
ouvir os artigos do exaltado patriota para o "Regula-
dor".

Foi ele quem redigiu a representação, feita e 
entregue pelo presidente do Senado da Câmara, no 
dia 9 de Janeiro de 1822, a D. Pedro I, de que resultou 
o "Fico". Declarou-o Clemente Pereira na Câmara 
dos Deputados, em discurso proferido no ano de 
1841, quando Ministro da Guerra.

Frei Sampaio aprendeu retórica com o grande 
poeta mineiro Manoel Ignácio da Silva Alvarenga, 
que, também, a ensinou a Monte Alverne e Januário 
Barbosa.

Frei Sampaio dedicava imenso amor á Maçona-
ria. Após á sessão. de 14 de Setembro de 1822, acima 
citada, compareceu espontaneamente á Loja Comer-
cio e Artes e de sua cadeira de Orador da Off., num 
vibrante discurso, confessou que em qualquer época 
sentiria muito, ser-lhe-ia dolorosíssimo deixar de 
fazer parte da Maçonaria, a cujo grêmio pertencia há 
anos, principalmente no momento em que a Institui-
ção cogitava de objetivos tão patrióticos, como a 
Independência do Brasil e a aclamação de seu 
Defensor Perpétuo e nosso Ir.

Na Maçonaria a memória de Frei Sampaio não se 
acha esquecida. A Resp. Loja Cap. União e Caridade, 
ao Or. de Caravelas, Estado da Bahia, mantém uma 
escola com seu nome ilustre.

O falecimento de Frei Sampaio ocorreu em 13 de 
Setembro de 1830, tendo-lhe encomendado o corpo 
no cemitério, em sentido pranto e presa de profunda 
emoção, o Cônego Januário Barbosa. Uma semana 
depois, este, no "Diário Fluminense", que Frei Sam-
paio também dirigiu, com o titulo de "Diário do 
Governo", dava a noticia de sua morte, "porque 
nunca deixamos de recomendar ao conhecimento do 

mundo, aqueles brasileiros que servem de honra á 
sua partia".

Além disso, Januário Barbosa, que acordara com 
Gonçalves Ledo cultuar a memória de Frei Sampaio, 
escreveu, mais tarde, sua necrologia, iniciando, 
assim no Brasil, esse gênero de literatura.

FREI FRANCISCO DE SANTA
TERESA DE JESUS SAMPAIO

MAÇONS ILUSTRES E FAMOSOS

https://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2018/04/anuncio-geraldo-ribeiro2.pdf
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A evolução humana pode ser caracterizada por 
uma série de dimensões tanto de ordem biológi-
ca quanto sociocultural. Dentre estas caracterís-

ticas biológicas destacaremos a emissão de sons, que 
dentro do processo de evolução permitiu que o ser 
humano desenvolvesse a linguagem falada, e a partir 
dela os inúmeros dialetos e idiomas. O desenvolvi-
mento da coordenação motora também deve ser obser-
vado como algo essencial para o desenvolvimento dos 
outros tipos de linguagem. Ela permitiu que os seres 
humanos deixassem registrado nas paredes das caver-
nas, em forma de pinturas, um pouco da história das 
comunidades primitivas. As pinturas rupestres permi-
tem uma gama de estudos antropológicos acerca dos 
primeiros passos da nossa evolução. Todo este cenário 
marca as primeiras formas de expressão utilizadas 
pelos seres humanos: sons e misturas. Dos sons não 
temos registros, mas das pinturas sim e com elas a cer-
teza da existência da necessidade de se usar alguma 
forma de expressão. Mas não podemos afirmar se elas 
foram feitas livremente ou sob domínio de alguma 
circunstância. Mas como já disse anteriormente o que 
nos interessa neste momento é perceber a necessidade 
de se expressar. 

Já entre os povos gregos, por volta de 5 séculos 
antes de Cristo, destaca-se três situações interessantes 
para a nossa reflexão sobre o tema em questão.

Existia entre os gregos a prática de se criar um local 
para o encontro público das pessoas, este lugar transfi-
gurado de praças públicas ficou denominado como 
Ágora. Na Ágora as pessoas poderiam expressar livre-
mente suas opiniões sobre os assuntos ali discutidos, 
sobre o cotidiano da vida e tomadas de decisões. 

O segundo ponto farei menção a um dos livros mais 
famosos do filósofo grego Platão, intitulado “Fedro”. 
Nesta obra, entre outras coisas, Platão discute a forma 
de expressar de algumas pessoas. Para ele algumas 
pessoas falam não o que deveriam, mas sim o que as 
pessoas querem ouvir. Com isto o discurso se afasta da 
verdade, a liberdade de expressão que deveria ser livre, 
começa a se prender aos interesses de quem fala, das 
circunstâncias, das conveniências. 

Agora, ao mencionar a terceira situação, continua-
rei a citar os conhecimentos de Platão, desta vez quan-
do ele analisa o papel exercido pelos sofistas. Para 
lembrar os sofistas, eram as pessoas que usavam o 
conhecimento para ludibriar, para enganar as pessoas, 
mas ao usarem de sofismas, seus argumentos acaba-
vam sendo aceitos pelas demais pessoas como verda-
de. Segundo o filósofo a liberdade de expressão não 
deveria ser usada no sentido de enganar, de cegar e 
alienar as pessoas, coisas comuns aos sofistas. 

Daremos agora um salto histórico e analisaremos 
um pouco a situação durante o período conhecido 
como Idade Média, que é compreendido entre os sécu-
los V e XV. 

A Idade das Trevas como este período histórico é 
popularmente conhecido marca entre outras coisas um 
momento de controle total sobre os indivíduos, consi-
derados à época como servos e por consequência sem 
liberdade de expressão. O desenvolvimento da Igreja 
Católica e da estrutura feudal, neste momento é pro-
porcionalmente visto no controle das pessoas, não só 
na forma como deveriam agir, bem como pensar. As 
pessoas que ousavam manifestar suas opiniões livre e 
publicamente, geralmente eram perseguidas, e muitas 
acabavam tendo um fim tenebroso. Para ilustrar tal 
argumento basta lembrar da famosa expressão “caça às 
bruxas” em que mulheres eram massacradas por suas 

atitudes e pensamentos, simplesmente por não estarem 
de acordo com as ideologias do período; o tribunal da 
inquisição, em que as pessoas eram julgadas e em mui-
tos casos condenadas à morte nas fogueiras; e o Index, 
a lista dos livros que eram considerados proibidos, 
portanto, impróprios para leitura. Notamos assim, um 
momento histórico em que a liberdade de expressão é 
bastante controlada, e talvez em certos momentos tor-
nando-se inexistente. 

Com o advento do Renascimento Cultural, no sécu-
lo XV, na Itália e logo em seguida espalhando-se por 
toda a Europa, a liberdade de expressão torna-se o gran-
de desejo de inúmeros pensadores. A arte, a pintura, a 
literatura, as ciências tornam-se meios pelo qual a 
expressão humana começa a ganhar ares de busca pela 
liberdade. Sabemos que muitos deles ainda pagaram 
com suas próprias vidas a busca por este desejo, mas o 
renascimento é o marco desta ânsia por liberdade de 
expressão. Vale a pena ressaltar o início das atividades 
dos mecenas, burgueses que passaram a apoiar e finan-
ciar estes novos artistas. Artistas que se tornaram íco-
nes na história da humanidade, entre eles, Leonardo da 
Vinci, Michelangelo, Rafael de Sânzio, Shakespeare.

Mas paralelo ao renascimento cultural observamos 
o desenvolvimento do absolutismo, o poder político 
centralizado nas mãos dos reis. A formação dos países 
europeus a partir do século XV propiciou esta forma de 
poder. Uma literatura pertinente a esta época e que 
tratou destas questões políticas foi escrita por Nicolau 
Maquiavel, em sua atemporal obra “O Príncipe”. 

Tanto o absolutismo despótico, quanto o esclareci-
do, mesmo intitulados e percebidos historicamente de 
formas diferentes, em termos de controle populacio-
nal, usavam os mesmos mecanismos para atingirem os 
seus objetivos, portanto o controle total sobre os súdi-
tos. A liberdade de expressão não era uma prática usual 
e nem tão pouco permitida, haja visto as constantes 
perseguições políticas do período que acabaram cul-
minado na criação da Bastilha, a famosa prisão france-
sa que era usada para a prisão dos perseguidos politica-
mente.

Este cenário, mesmo após a citação de algumas de 
suas características, totalmente adversas à liberdade de 
expressão, acaba provocando o surgimento provavel-
mente do maior movimento intelectual e cultural de 
todos os tempos, o Iluminismo. Movimento este que se 
tornou a base para a Revolução Francesa e a fonte de 
inspiração para a independência de vários países pelos 
mais diversos continentes, inclusive norteou o proces-
so de Independência do Brasil.

continua... 

CULTURA

DAS PINTURAS RUPESTRES ÀS REDES SOCIAIS: 
AS INTERFACES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Iluminismo

Ir\Walber Gonçalves de Souza
Loja Caratinga Livre - GOBMG

Caratinga - MG



10 Maio de 2018

Entre os Iluministas destacaremos o filósofo fran-
cês Voltaire, sua contribuição torna-se de suma 
importância para a conquista da liberdade de expres-
são, de acordo com o referido filósofo, a liberdade de 
expressão deveria ser uma conquista de todos os seres 
humanos, portanto um direito, uma lei. Assim, nin-
guém poderia ser punido pelas ideias que de alguma 
forma fosse externada, publicitada. Naquela época 
este pensamento de Voltaire provocou uma revolução, 
pois tornava as pessoas livres para pensar e divulgar 
seus pensamentos.

Já, Jean Jacques Rousseau, também iluminista, 
defendia o direito ao voto livre, o direito de escolher 
os governantes, pois sem sombra de dúvidas a escolha 
dos nossos representantes através do voto é uma das 
formas mais coletivas, mesmo o ato sendo individual, 
de expressar livremente a nossa escolha e ao mesmo 
tempo de vivermos as consequências dela. Outra con-
quista de indizível valor para a humanidade. Se ele 
está sendo bem utilizado ou não, caberia aqui uma 
longa análise, um outro texto. 

Como a história marca a evolução da humanidade 
é possível perceber que todas as conquistas estimula-
das pelos pensadores iluministas passam a sofrer vári-
os reversos no século XX. Observamos isto nos inú-
meros casos de golpes militares que preencheram as 
páginas da história de dezenas de países durante o 
século XX, inclusive o Brasil e praticamente todos os 
países da América Latina, alguns vivem o regime dita-
torial até os dias de hoje. 

Uma das marcas deixadas pelos governos ditatori-
ais deste período foi justamente o combate à liberdade 
de expressão, tanto é que estes anos são conhecidos 
como “anos de chumbo”, tamanho o controle exerci-
do sobre a população. O medo, o silêncio são algumas 
das características deste momento histórico que refle-
tiram decisivamente nas ideias, no pensamento, na 
forma das pessoas se comunicarem, de se expressa-
rem. 

Sabemos que “os anos de chumbo” não impediram 
a expressão, mas uma expressão clandestina, nas 
entrelinhas, indireta, de forma alguma ela era livre, 
aberta, às claras.

Os tempos contemporâneos estão aí sendo vividos, 
para muitos já vivemos a era pós-contemporânea ou 
era tecnológica. Tecnologia que está permitindo que o 
mundo se globalize, que a comunicação esteja cada 
dia mais acessível e presente com o quer que seja e 
deseja se comunicar.Com os avanços tecnológicos 
também surgem novos debates que envolvem a tão 
sonhada liberdade de poder expressar nossos senti-
mentos, pensamentos e visões do mundo. Vejamos 
algumas situações, que merecem uma breve análise. 

Com uma máquina fotográfica nas mãos, ou até 
mesmo um celular mais moderno, podemos registrar 
cenas incríveis, de lugares, de paisagens fantásticas, 
de pessoas, de situações das mais diversas formas. 

Tanto é que alguns fotógrafos ganharam o nome de 
“Paparazzos”, profissionais da fotografia que buscam 
através de imagens publicitar momentos da vida das 
consideradas pessoas famosas. Neste sentido nasce 
uma questão, a atividade do Paparazzo seria uma ati-
vidade de liberdade de expressão? Somos e devemos 
ser livres para divulgar tudo aquilo que ocorre na vida 
alheia? O conceito de liberdade de expressão se encai-
xaria especificamente nesta atividade que diz ser 
profissional? 

Nos últimos anos estamos verificando também 
centenas de vídeos e fotos contendo cenas íntimas de 
casais, crimes de pedofilia, postados em muitos casos 
de maneia que beira à irresponsabilidade. Seria esta 
também uma forma de liberdade de expressão? Temos 
o direito de expor a vida de outra pessoa simplesmente 
porque queremos? 

Uma coisa é fato, hoje estamos envoltos em uma 
série de instrumentos e equipamentos que nos permi-
tem a comunicação. Comunicação instantânea e que 
velozmente forma uma teia gigantesca de interlocuto-
res. As redes sociais são exemplos claros desta nova 
lógica. Uma imagem publicada em questão de minu-
tos pode ser vista por milhares de pessoas. Um texto 
expondo um pensamento ao ser lançado na rede pode 
ser lido, comentado e compartilhado por centenas de 
pessoas. Nossa liberdade ultrapassa os nossos pensa-
mentos, podemos também ratificar tantos outros ou 
simplesmente nos opor publicamente àquela ideia que 
não nos parece coerente ou correta. 

Vivemos a era da liberdade de expressão. Posta-
mos o que pensamos, em muitos casos o que nem foi 
pensado, algo que pode ser constantemente percebido 
nos desabafos virtuais, postamos também imagens, 

diversos tipos de textos, expressamos como estamos, 
onde estamos, o jeito que estamos, com quem esta-
mos... vivemos numa era que podemos partilhar tudo, 
basta simplesmente querer. 

Se em tempos passados lutávamos pela liberdade 
de expressão, hoje uma nova discussão acontece. 
Uma discussão em torno da qualidade, da responsabi-
lidade que devemos ter para com ela. Jean Paul Sartre 
em seus pensamentos analisa a questão da escolha, e 
enfatiza que o ser humano é consequência de suas 
escolhas. O século XXI permite-nos escolher, permi-
te-nos tornar a nossa liberdade de expressão uma opor-
tunidade de ser uma manifestação responsável, críti-
ca, analítica que colabora com o desenvolvimento da 
humanidade ou somos livres para optar também por 
uma liberdade de expressão irresponsável que insiste 
em mostrar as mazelas humanas, em criar um ambien-
te hostil para a própria vida humana. 

Vivemos a era das diversas faces que a liberdade de 
expressão pode mostrar e por ser tão nova entre nós, 
pelo visto ainda se manifesta de uma maneira espalha-
fatosa, criando assim um paradoxo: quando proibida 
buscava-se a qualidade das manifestações, quando 
permitida limita-se ao sentimento do tanto faz, que 
qualquer coisa está bom. A esperança é que o dia do 
equilíbrio chegue e com ele a sapiência de usarmos 
em plenitude este atributo humano de aspecto natural 
e cultural. Que a expressão encontre na cultura a sua 
liberdade. 

Walber Gonçalves de Souza é professor, membro 
da Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas 
(AMLM) e da Loja Maçônica Caratinga Livre (nº 
0922), Oriente Caratinga (MG). CIM 301.289
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De acordo com um estudo publicado recen-
temente no periódico científico Cancer Epi-
demmiology, em 2025, o Brasil terá 640.000 
casos de câncer e quase 30.000 deles vão estar 
associados à obesidade. A pesquisa, feita por 
cientistas brasileiros, americanos e franceses, 
constata que a relação entre o câncer e a obesi-
dade está nos estímulos à maior proliferação 
celular provocada pelo peso elevado.

Para chegar a esta conclusão, os pesquisa-
dores utilizaram como base dados de 2012, 
período em que o excesso de peso esteve asso-
ciado a 15.465 casos de câncer (3,8% do total). 
De acordo com os autores, entre os quais está o  
brasileiro Leandro Machado Rezende, esses 
dados podem ser usados para apoiar progra-
mas de prevenção contra o câncer no Brasil.

Projeções para 2025
Em 2012, foram 470.000 casos de câncer no 

país. As projeções para 2025 revelam que o 
Brasil terá 640.000 pacientes da doença. Os 
autores indicam que a obesidade (Índice de 
Massa Corporal – IMC- maior que 30) será um 
fator relevante para o aumento do câncer, che-
gando a 29.490 ocorrências em 2025. Esse 
número representa 4,6% de todos os casos de 
novos câncer diagnosticados. O estudo ainda 
aponta que a obesidade vem crescendo nos 
últimos anos, atingindo 14,4% dos homens e 
25,4% das mulheres maiores de 20 anos em 
2013.

Segundo a pesquisa, há 13 tipos de câncer 
associados ao aumento de peso, entre eles 
estão o de mama e o de próstata. Com base nos 
dados coletados durante pesquisas feitas no 
Brasil em 2002 e 2013, o câncer de mama é o 
que mais sofre influência da obesidade, com 
4.777 pacientes registrados em 2012; depois 

estão o câncer de colo de útero (1729), o cân-
cer colorretal (681), o de próstata (926) e o de 
fígado (651).

Nas projeções para 2025, os casos de câncer 
relacionados ao peso podem afetar 15.702 
(3,2%) dos homens; nas mulheres, esse núme-
ro sobe para 18.837 (6,2%).

Causas da obesidade
De acordo com os autores do estudo, a 

industrialização e o alto consumo de alimen-
tos processados são uma das causas do aumen-
to da obesidade. “A industrialização de siste-
mas alimentares mudou profundamente as 
culturas alimentares tradicionais, que eram 
geralmente composta de alimentos frescos e 

minimamente processados”, escreveram no 
relatório.

O estudo revelou ainda que a venda de pro-
dutos ultraprocessados em países latino-
americanos aumentou 103% entre 2000 e 
2013. Consequentemente, no mesmo período, 
também houve aumento do IMC entre adultos 
nesses países.

Para solucionar o problema, os pesquisado-
res recomendam que sejam feitas interven-
ções e políticas de saúde pública para reduzir a 
obesidade em nível populacional. Além disso, 
outra medida capaz de ajudar na diminuição 
da obesidade – e consequentemente os núme-
ros de alguns tipos de câncer – são inovações 
de mercado que valorizem alimentos frescos.

CÂNCER: BRASIL TERÁ 29 MIL CASOS ASSOCIADOS À OBESIDADE EM 2025
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Duas semanas depois de ser infectado por uma bactéria 
presente na saliva de seu cão, Jaco Nel teve septicemia e 
ficou em coma por 5 dias
Ter um bichinho de estimação é um prazer para muitas 
pessoas, no entanto, eles podem ser hospedeiros de bac-
térias causadoras de doenças perigosas aos humanos. O 
britânico Jaco Nel, por exemplo, contraiu uma infecção 
após ser lambido por seu cachorro que causou a perda 
de suas duas pernas (abaixo do joelho), de todos os 
dedos de uma mão, além de ter o nariz e os lábios desfi-
gurados, segundo informações da rede britânica BBC.
Jaco desenvolveu um problema chamado septicemia, 
uma reação exacerbada do sistema imunológico diante 
de um processo infeccioso, causado por uma bactéria 
presente na saliva de seu cachorro. Harvey, um cocker 
spanel, arranhou Jaco sem querer e, em seguida, lambeu 
a ferida. Apesar do dono ter desinfectado o pequeno 
arranhão, a medida não foi suficiente para impedir que a 
infecção se instalasse e se espalhasse.

Septicemia
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a 
septicemia atinge cerca de 20 milhões de pessoas por 
ano e é uma das infecções que mais matam no mundo 
inteiro. Inicialmente, o problema é leve e pode ser mani-
festar em qualquer parte do corpo, desde um corte no 
dedo até uma infecção urinária.
No entanto, se não for tratado a tempo, a infecção pode 
causar lesões nos tecidos, falência generalizada de 
órgãos e mesmo a morte. A comunidade médica ainda 
não sabe exatamente o que causa a doença, que mata 
cerca de 8 milhões de pessoas no mundo.
Os sintomas da septicemia, também conhecida como 
'assassina silenciosa', variam muito e podem ser con-
fundidos com gripe ou outras infecções. De acordo com 
a ONG britânica UK Sepsis Trust, os seis sinais de alar-
me mais comuns são: problemas graves para respirar, 
calafrios ou dor muscular, ausência de urina, dificulda-
des para falar ou confusão, sensação de que “vai mor-
rer” e manchas ou descoloração da pele.

O caso de Jaco Nel
Duas semanas depois de ter sido arranhado, lambido e 
infectado pela bactéria, o britânico Jaco Nel começou a 
sentir os primeiros sinais da doença, que, a princípio, 
confundiu com uma gripe. Por causa disso, ao invés de 
procurar auxílio médico, ele optou apenas por um 
pequeno período de repouso, acreditando que fosse 
suficiente para aliviar os sintomas.
Entretanto, a situação só piorou. “Eu devo ter ficado 
muito doente, porque me sentia confuso e desorientado. 
Nem escutei o telefone quando os colegas de trabalho 
me ligaram para saber por que não fui. No fim do dia, 
minha mulher veio para casa e me encontrou em um 
estado terrível. Mas os serviços de emergência logo se 
deram conta de que eram sintomas de septicemia e 
começaram a me tratar com urgência assim que chega-

ram a minha casa”, disse Nel ao programa Victoria 
Derbyshire da BBC.
Felizmente, o serviço de emergência foi rápido em diag-
nosticar o problema. O britânico recebeu o atendimento 
inicial em casa, com fluídos via intravenosa, e a cami-
nho do hospital, ele recebeu antibióticos. Entretanto, 
apesar dos esforços dos socorristas, ao chegar ao hospi-
tal, Nel sofreu um choque séptico, que o deixou em 
coma por cinco dias.
Durante o tempo em que esteve inconsciente, algumas 
parte de seu corpo começaram a entrar em processo de 
necrose por causa dos danos causados pela coagulação 
anormal do sangue provocados pelo choque séptico. 
“Eu soube quase desde o princípio que acabaria perden-
do as pernas e os dedos, mas não tinha certeza do que 
aconteceria com meu rosto. No final, perdi a ponta do 
nariz e meus lábios têm cicatrizes”, contou.
No período em que ficou hospitalizado, ele perdeu as 
duas pernas, todos os dedos de uma mão, e teve o nariz e 
os lábios desfigurados, causando dificuldade para falar 
e comer. Além disso, seus rins também falharam, e Nel 
teve que fazer hemodiálise durante dois meses.
Segundo estudos feitos sobre a septicemia, 80% dos 
casos podem ser tratados com sucesso se a infecção for 
diagnosticada precocemente (preferencialmente na 
primeira hora). Quando isso não acontece, o risco de 
morte aumenta a cada hora.

Superando as limitações
Ao relembrar sua história, o britânico afirma que não 

havia nada que pudesse ter feito para evitar o que acon-
teceu. Quando seu cachorro o arranhou e lambeu a feri-
da, ele tomou as medidas que achou necessárias ao 
desinfectar a área.
Além disso, ele não foi capaz de notar a manifestação da 
doença através dos sintomas; e não havia realmente 
como saber. “Eu sempre fui uma pessoa determinada, e 
nada me detém. Mas me senti profundamente deprimi-
do, sentir muita raiva e, em alguns momentos, pensei 
que não iria suportar”, confessou ele.
Segundo Nel, o apoio contínuo de amigos, familiares e 
colegas de trabalho foram a chave para seguir em frente. 
Além disso, quando percebeu que as novas limitações 
não o impediam de voltar a sua rotina, os pensamentos 
depressivos começaram a ir embora.
Ele iniciou a reabilitação para voltar a caminhar pouco 
depois da amputação das pernas. Após três meses, o 
britânico já conseguia andar sem ajuda e voltou para 
casa. Para se locomover pela cidade, Nel dirige um 
carro adaptado e, até pouco tempo, usava uma prótese 
no nariz para disfarçar a desfiguração de sua face, mas 
recentemente deixou de usá-la, pois a considerava “uma 
máscara” que escondia sua história.
Infelizmente, a decisão mais difícil para Nel for ter que 
sacrificar sua mascote Harvey para impedir que outra 
pessoa fosse infectada pelo animal, que tinha uma 
infecção incurável.

Fonte: BBC Brasil

BRITÂNICO PERDE PARTES DO CORPO
APÓS SER LAMBIDO POR SEU CÃO

https://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2018/04/tabela-de-anuncios-no-jornal-e-blog-malhete-3.pdf
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Quarenta e oito políticos com foro privilegia-
do que estão sendo investigados ou foram 
denunciados na operação Lava Jato correm 
o risco de ter seus casos enviados à primeira 

instância caso não consigam se reeleger em outu-
bro.

A BBC Brasil listou os políticos que estão na mira 
da força-tarefa mas que, por terem foro privilegiado, 
respondem em cortes superiores, onde o andamento 
dos processos costuma ser mais lento. Boa parte do 
grupo deverá tentar a reeleição, o que garantiria a 
manutenção do foro privilegiado.

A lista inclui o presidente Michel Temer, três 
governadores, dez senadores e 34 deputados federa-
is.

Não estão na lista políticos citados em delações da 
Lava Jato, mas que tiveram os processos arquivados 
ou desvinculados da operação, nos casos em que a 
Justiça avaliou que as denúncias não tinham relação 
com o desvio de recursos da Petrobras.

Caso os políticos não se reelejam e percam o foro, 
seus casos podem ser enviados a juízos de primeira 
instância, entre as quais a 13ª Vara Criminal Federal 
de Curitiba, onde atua o juiz Sérgio Moro, responsá-
vel por grande parte das condenações na Lava Jato.

Os casos de personagens sem foro privilegiado 
estão indo a julgamento mais rápido – políticos como 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-
deputado Eduardo Cunha (MDB-RJ) já tiveram, 
inclusive, suas condenações confirmadas em segun-
da instância.

Eles poderão recorrer ao Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e ao próprio STF, mas, de acordo com o 
atual entendimento dos ministros do Supremo, a con-
firmação da sentença na segunda instância já é sufici-
ente para que o condenado seja preso. Foi por isso 
que Lula, por exemplo, acabou preso neste mês.

Por enquanto, nenhum caso da Lava Jato foi julga-
do pelo STF, que tem uma longa fila de processos 
para julgar. Defensores do foro afirmam, porém, que 
ser ter o caso analisado diretamente pela mais alta 
corte do país acaba não sendo necessariamente um 
privilégio, já que, uma vez condenado, o réu só pode 
recorrer dentro da própria corte.

Entre o STJ e o STF
O presidente da República, o vice-presidente, 

deputados federais, senadores e ministros só podem 
ser julgados pela última instância, o STF, e não por 
cortes inferiores enquanto estiverem nos cargos. 
Governadores respondem na segunda corte mais alta, 
o STJ.

A lista elaborada pela BBC Brasil não contempla 
quatro governadores envolvidos na operação que já 
perderam o foro ao renunciar para concorrer a outros 
cargos em outubro: Geraldo Alckmin (PSDB-SP), 
Beto Richa (PSDB-PR), Marconi Perillo (PSDB-
GO) e Raimundo Colombo (PSD-SC). Todos negam 
ilegalidades.

No caso do ex-governador paulista, seu caso foi 
retirado do escopo da Lava Jato e enviado para o Tri-
bunal Regional Eleitoral do Estado, enquanto os 

demais aguardam uma definição. Condenações por 
crimes eleitorais costumam gerar penas menores que 
as da Justiça convencional.

Prefeitos, governadores e presidente da República 
que queiram concorrer a cargos diferentes dos que 
ocupam devem renunciar até seis meses antes da elei-
ção. É o caso de Alckmin, que pretende se candidatar 
à Presidência, e de Richa, Perillo e Colombo, que 
devem concorrer ao Senado.

A legislação também requer que renunciem até 
seis meses da eleição candidatos que sejam servido-
res ou tenham cargos de confiança em órgãos públi-
cos, como ministros e secretários.

Quatro ministros do governo Michel Temer inves-
tigados na Lava Jato não renunciaram a tempo de se 
candidatar em outubro e só não perderão o foro privi-
legiado caso continuem em cargos de confiança no 
próximo governo: Eliseu Padilha (MDB-RS), da 
Casa Civil, Gilberto Kassab (PSD-SP), da Ciência e 
Comunicações, Helder Barbalho (MDB-PA), da Inte-
gração Nacional, e Moreira Franco (MDB -RJ), da 
Secretaria-Geral da Presidência.

Confira a lista dos políticos envolvidos na ope-
ração que podem perder o foro privilegiado se não 
se elegerem em outubro:

Presidente
Michel Temer (MDB-SP)

Governadores
Renan Filho (MDB-AL)
Robinson Faria (PSD-RN)
Fernando Pimentel (PT-MG)

Senadores
Aécio Neves (PSDB-MG)
Ciro Nogueira (PP-PI)
Edison Lobão (MDB-MA)

Eunício Oliveira (MDB-CE)
Gleisi Hoffmann (PT-PR)
Humberto Costa (PT-PE)
Ivo Cassol (PP-RO)
Renan Calheiros (MDB-AL)
Romero Jucá (MDB-RR)
Valdir Raupp (MDB-RO)

Deputados federais
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)*
Alfredo Nascimento (PR-AM)
Anibal Ferreira Gomes (MDB-CE)
Antônio Brito (PSD-BA)
Andres Sanchez (PT-SP)
Arlindo Chinaglia (PT-SP)
Arthur Maia (PPS-BA)
Beto Mansur (PRB-SP)
Cacá Leão (PP-BA)
Carlos Zarattini (PT-SP)
Celso Russomanno (PRB-SP)
Dimas Fabiano Toledo (PP-MG)
Fábio Faria (PSD-RN)
Heráclito Fortes (PSB-PI)
José Carlos Aleluia (DEM-BA)
José Mentor (PT-SP)
José Otávio Germano (PP-RS)
Lázaro Botelho Martins (PP-TO)
Lúcio Vieira Lima (MDB-BA)
Luiz Fernando Faria (PP-MG)
Marco Maia (PT-RS)
Maria do Rosário (PT-RS)
Mário Negromonte Jr. (PP-BA)*
Milton Monti (PR-SP)
Missionário José Olímpio (DEM-SP)
Ônyx Lorenzoni (DEM-RJ)
Roberto Balestra (PP-GO)*
Rodrigo Garcia (DEM-RJ)
Rodrigo Maia (DEM-RJ)
Sandes Júnior (PP-GO)
Vander Loubet (PT-SP)
Vicentinho (PT-SP)
Yeda Crusius (PSDB-RS)
Waldir Maranhão (PSDB-MA)*

*A Procuradoria Geral da República (PGR) 
pediu o arquivamento das investigações sobre os 
deputados, mas o pleito ainda não foi analisado pelo 
STF.

Por João Fellet 
Fonte: BBC Brasil em São Paulo

OS 48 POLÍTICOS INVESTIGADOS NA LAVA JATO QUE 
PERDERÃO FORO PRIVILEGIADO SE NÃO SE REELEGEREM

POLÍTICA

Temer poderá perder foro privilegiado a depender de seu destino político

Casos de investigados na Lava Jato hoje com foro privilegiado
 poderam ser encaminhadosà primeira instância - podendo ser julgados,
 por exemplo, pelo juiz Sérgio Moro

Estátua que representa a Justiça em frente ao STF; membros de Executivo e Legislativo
 poderão ter seus casos remetidos à primeira instância caso não consigam se eleger
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Por Silvio Queiroz - Correio Brasiliense

Santa Clara, a cidade da região central de Cuba 
que ostenta o mausoléu com os restos mortais 
de Ernesto Che Guevara, acostumou-se a vê-

lo pedalando entre sua casa e a sede local do Parti-
do Comunista de Cuba (PCC). Miguel Díaz-Canel, 
que assumiu  a presidência dos conselhos de Esta-
do e de Ministros, no lugar de Raúl Castro, nasceu 
ali, pouco mais de um ano depois de o médico revo-
lucionário argentino ter comandado sua coluna 
guerrilheira na conquista da capital provincial — a 
derrota que selou o destino do ditador Fulgêncio 
Batista e determinou sua fuga da ilha, na noite de 
ano-novo que deu início a 1959.

Foi lá, em outubro do ano passado, no cinquen-
tenário da morte do “guerrilheiro heroico”, que o 
sucessor designado de Raúl Castro perfilou-se 
para, talvez pela primeira vez, apresentar-se ao país 
como a nova imagem da liderança do regime insta-
lado seis décadas atrás, sob a liderança de Fidel, 
irmão mais velho de Raúl, morto em novembro de 
2016. Enalteceu o Che, ícone de gerações de 
esquerdistas de todo o mundo, como a inspiração 
fundamental para a “construção do homem novo”, 
a base ideológica do regime.

Foi na “cidade do Che” que o novo presidente de 
Cuba formou-se como engenheiro e começou a 
escalada silenciosa nas fileiras do partido, come-
çando pela Juventude Comunista, nos anos 1980. 
Em 1991, Díaz-Canel já integrava o Comitê Cen-
tral e respondia pela direção do PCC na província 
de Villa Clara, da qual Santa Clara é a capital. Depo-
is de mais alguns anos e de comandar o partido na 
província de Holguín, o engenheiro que jamais 
exerceu a profissão ascendeu em 2003 ao todo-
poderoso Politburo — aos 43 anos, o mais jovem 
dirigente a integrar a alta cúpula comunista.

Miguel Díaz-Canel não perdeu, na carreira, os 
traços fundamentais que o fizeram popular em 
Santa Clara. Diferentemente de Fidel e de outros 
veteranos, nunca foi reconhecido por discursos 
notáveis, fosse pela verve ou pela duração. Mas era 
festejado como um “galego” simples: tratava 
igualmente os hierarcas do regime e os funcionári-
os mais subalternos. Andava de bicicleta apenas 
por gosto desenvolvido na juventude, quando 
ostentava cabelos longos — quase um tabu na 
época — e era fã confesso dos Beatles, como o fes-
tejado cantor e compositor Sílvio Rodríguez, um 
dos pais da nueva trova, que ocupa na história da 
música cubana um lugar semelhante ao da MPB, 
no Brasil.

Foi apenas em 2009, já após o afastamento de 
Fidel, nocauteado por uma operação de emergên-
cia na região abdominal, que Raúl decidiu chamar 
Díaz-Canel para Hava-
na. Encarregou-o do 
estratégico Ministério 
da Educação, porta-
bandeira de uma das 
vitrines do regime 
comunista cubano, ao 
lado da saúde pública.

O momento não 
p o d e r i a  s e r  m a i s 
e m b l e m á t i c o .  N o 
mesmo ano, com as 
bênçãos de Fidel, con-
valescente e mano-
brando com desenvol-
tura nos bastidores, o 
caçula dos Castro des-
tituiu dois dos nomes 
mais cotados para enca-
beçar a “transição gera-

cional”. Conscientes de que seu tempo se aproxi-
mava do fim, como o de toda a geração da guerrilha 
na Serra Maestra, Raúl preparava cuidadosamente 
a futura direção do regime. Carlos Lage, arquiteto 
das reformas econômicas, e o chanceler Felipe 
Pérez Roque avançaram o sinal. Foram destituídos 
dos cargos que ocupavam e afastados do partido, 
sob a acusação de terem se “oferecido” ao mundo 
como herdeiros.

Desde então, os caminhos foram se abrindo para 
o novo “escolhido”. Em 2013, quando se tornou o 
primeiro vice-presidente, Raúl introduziu a limita-
ção de dois mandatos de cinco anos para os ocu-
pantes de cargos de direção no partido e no Estado. 
O encontro da nova geração com o poder estava 
marcado para 2018, e a face de Cuba no período 
pós-Castro estava definida.

SAIBA QUEM É MIGUEL DÍAZ-CANEL, 
O NOVO PRESIDENTE DE CUBA

Vai por ali, Miguelzinho: ungido por um voto só, o novo presidente tem que 
obedecer seu grande eleitor (Sven Creutzmann/Mambo photo/Getty Images)

TRANSIÇÃO EM CUBA
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A Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Gros-
so (Glemt) tem muito a comemorar. Em dezem-
bro de 2017 recebeu da Grande Loge Nationale 

Françaice, decreto instaurando as relações de reco-
nhecimento e amizade entre as duas potências. Já em 
Março desse ano, foi a vez da United Grand Lodge of 
England dar o seu aval de reconhecimento à Glemt, 
juntamente com as Grandes Lojas do Amazonas, 
Minas Gerais e do Estado de Baja, Califórnia (EUA). 
O que isso significa? Quer dizer que a Maçonaria 
amplia e mantém seus laços de amizade e fraternida-
de.

Em 2018, ano em que a Glemt comemora 41 anos, 
o grão-mestre Geraldo de Souza Macedo brinda essa 
relação de amizade internacional e também da Grande 
Loja com o Grande Oriente do Estado (GOE) e com o 
Grande Oriente do Brasil (GOB). “Nossas histórias se 
fundem em um único propósito: Nos mantermos anco-
rados numa visão contemporânea visando a perfeição 
do homem e, sobretudo, mantendo a fé em Deus, que é 
o Grande Arquiteto do Universo”, analisou Geraldo.

“O irmão Geraldo Macedo conduziu bem essa 
relação de amizade tanto aqui, em Mato Grosso, quan-
to fora das nossas fronteiras e está de parabéns”, 
avaliou Ademir Lúcio de Amorim, grão-mestre do 
GOE. Antonio Francisco dos Passos, grão-mestre do 
GOB, diz que sem união não há sentido. “A vida só se 
completa se houver harmonia, paz e concórdia. Nesse 
ponto, Geraldo Macedo tem sido um bom mestre”, 
disse Antonio Passos durante a solenidade oficial de 
anúncio do tratado de amizade na sede da Glemt.

Raízes históricas
Essa história começou um pouco antes, quando 

Mato Grosso ainda era um único Estado. O ponto de 
partida foi dado em Aquidauana, hoje Mato Grosso do 
Sul, quando foi fundada a Grande Loja Maçônica do 
Estado de Mato Grosso, em 24 de novembro de 1962. 
Logo, a sede da administração central foi estabelecida 
em Campo Grande, capital do Estado irmão.

Com a divisão do Estado na década de 1970, crian-
do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso criou a sua Gran-
de Loja em 07 de outubro de 1978. “Recomeçamos 
praticamente do zero, já que quase a totalidade das 

lojas ficaram com Mato Grosso do Sul”, observa 
Geraldo Macedo. A partir de uma reunião entre 24 
maçons remanescentes unificaram-se 11 lojas na 
histórica Loja Filhos de Salomão nº01, localizada na 
Avenida Fernando Correa, em Cuiabá. Atualmente, a 
Glemt conta com 94 lojas instaladas em todas as 
regiões de Mato Grosso e um quadro de 2.450 obrei-
ros.

 “O reconhecimento da Glemt pelas Grandes Lojas 
da Inglaterra e da França selam com louvor essa his-
tória”, diz Geraldo. Para o grão-mestre da Glemt, ter 
esse aval de duas potências tricentenárias enche Mato 

Grosso de orgulho. “Desde a sua fundação oficial em 
Londres, em 1717, que a Maçonaria contemporânea 
trabalha para tornar um homem bom, um homem 
melhor. Agora, em 2018, quando o País vive uma con-
vulsão política, social e econômica, esse lema se for-
talece ainda mais, pois o autoquestionamento é um 
passo essencial na busca pelo sentido da vida”, con-
cluiu Geraldo Macedo.

Em 2017 a Maçonaria completou 300 anos de exis-
tência formal, mas historiadores remontam sua histó-
ria a tempos milenares. (RUI MATOS).

GLEMT É RECONHECIDA PELAS GRANDES
LOJAS DA FRANÇA E INGLATERRA

GERAL

https://superlight.com.br/


16 Maio de 2018

No mundo profano, a lei é uma regra estipulada 
por autoridades, que impõem a todos, o dever de 
se submeter a elas, sob o risco de sanções em 

caso de desobediência.
Não só a sociedade, como todas as Instituições, 

inclusive a Maçonaria, possuem leis próprias, que 
visam manter seus princípios e valores e uma determi-
nada ordem constituída.

Porém, independente de códigos de conduta, o 
homem, como um ser de razão, primordialmente res-
ponsável por sua vida, deve possuir, individualmente, 
um código de leis que norteará seu comportamento e 
sua atuação junto à sociedade.

Fundamentalmente cristãos, temos a tendência 
histórica de simplificar o resumo básico de leis nas 
Tabuas de Moises, que regem nossas relações huma-
nas e espirituais.

Maçonicamente, todavia, devemos compreender as 
leis como ditames morais. Leis são as manifestações 
escritas de obrigações que, substancialmente, deve-
mos cumprir. Mas, não há como andar com um com-
pêndio de leis profanas e espirituais penduradas a tira 
colo.

Dentre as leis dos homens, há uma Lei que, quando 
gravada no peito do Maçom, tem o cunho inextinguí-
vel do homem justo e de bons costumes:

 
- SEDE HONESTO !
A palavra HONESTIDADE deriva do latim “ho-

nos” que significa HONRA e DIGNIDADE.
Devemos ser verdadeiros nas palavras e ações. 

Devemos ser honestos nos sentimentos e negócios. 
Devemos ser probos nas advertências e elogios.

Se seu punho suporta uma espada, com honra com-

bata a fraude e a malandragem. Se a pena lhe é mais 
favorável, exponha com dignidade os erros e as solu-
ções.

Com Trolhas, Espadas e Penas erguem-se Templos 
Simbólicos, que são ornamentados com Sabedoria, 
Prudência, Força, Lealdade e Ética. São estes os ele-
mentos morais que devem ornamentar todo Maçom, 
cuja meta deve ser:

 
SEDE HONESTO PARA CONSIGO, PARA 

COM O OUTRO E PARA COM DEUS!
Este artigo foi inspirado no LIVRO DA LEI, em 2 

Coríntios, capítulo 8, versículo 21: “Pois estamos 
tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas 

aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos 
homens”

Neste décimo segundo ano de compartilhamento de 
instruções maçônicas, mantemos a intenção primaz de 
fomentar os Irmãos a desenvolverem o tema tratado e 
apresentarem Prancha de Arquitetura, enriquecendo o 
Quarto-de-Hora-de-Estudos das Lojas.

 
Precisamos incentivar os Obreiros da Arte Real ao 

salutar hábito da leitura como ferramenta de enlevo 
cultural, moral, ético e de formação maçônico.

 
Fraternalmente
Sérgio Quirino – MI - 33 - KTP

A MAIS IMPORTANTE DAS LEIS
GERAL
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Quem já foi criança (e creio que muitos de vocês foram 
crianças... ou permanecem crianças) deve ter lido o 
livro de Monteiro Lobato “História das Invenções” 
onde Dona Benta conta ao Pedrinho e à Narizinho 

sobre as invenções ‒ como surgiram os aviões, o telefone, a 
batedeira de bolo e muitas outras coisas. Dona Benta 
Encerrabodes de Oliveira (esse era o nome completa da 
vovó) ressaltava o fato de que invenções são apenas meios 
de aumentar o poder de nosso corpo. Por exemplo: um 
martelo serve para aumentar a força do nosso murro; o 
serrote para cortar coisas duras melhor do que fariam nos-
sos dentes e assim por diante. Depois daquele tempo, quan-
do ainda existiam sítios do pica-pau-amarelo, vovós conta-
doras de histórias e meninos interessados em aprender, 
vieram os tempos da bobice:

Inventaram o smartphone, o Facebook e o Whatsapp 
que servem para manter as pessoas amigas à distância; o 
NetFlix que traz a doce ilusão de que estamos assistindo 
bons filmes; a urna eletrônica, o cartão de crédito, as dietas 
para perder a barriga, os noticiários da televisão e assim 
por diante. Dona Benta Encerrabodes de Oliveira já não 
estava mais entre nós para explicar o porquê dessa estupi-
dez toda...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Em termos de Maçonaria não ficamos atrás. O conteúdo 

dos rituais depende da forma: a linguagem ‒ complexo 
sistema de comunicação ‒ assim como da visão antropoló-
gica e cognitiva dos signos convencionais, sonoros, gráfi-
cos e gestuais empregados. A significação desses textos, 
que à primeira vista podem parecer ingênuos, foi moldada 
por intelectuais da Royal Society da Inglaterra (ou dos 
grupos Iluministas da França) para o uso da Maçonaria no 
Século XVIII que iniciava pessoas dos mais variados níve-
is de conhecimento ou  intelectualidade.

Modernamente tudo está escancarado sob o pretexto de 
que a Maçonaria “não é secreta e sim discreta” ‒ jogo de 
palavras dos que têm aversão ao estudo ou desprezam o 
fato de que, durante os anos de formação e em tempos de 
severa perseguição, a Fraternidade teve que se valer de 
“segredos” destinados à realização de habilidades específi-
cas, dentro e fora das Lojas: “nolumus leges mutari”, diz a 
norma do Landmark nº25 adotada do livro dos Provérbios 
22:28 ‒ “não removais os limites que vossos antepassados 
estabeleceram” ‒ em inglês antigo: “Remove not the anci-
ent landmark which thy fathers have set”.

O fato é que nossas LEIS MAIORES, as “Constituições 
de James Anderson” e os “Landmarks” (a lista mais conhe-
cida compilada por Albert Gallatin Mackey, em nenhuma 
instância apresentam alusões republicanas de “poder exe-
cutivo” maçônico ‒ nem de ministros, delegados, deputa-
dos, governadores ou juízes.

Mas houve o entusiasmo 
das nascentes Repúblicas a 
partir do Iluminismo  ‒  e 
nós maçons estufamos o 
peito para atribuir como 
invenção nossa essa coisa 
que só os filósofos sabem 
definir: RES + PÚBLICA = 
a boa e velha “coisa públi-
ca”, tão pública que todo 
mundo se sente no direito 
de meter o nariz.

Na Maçonaria tradicio-
nal (e somos uma ORDEM 
TRADICIONAL, não se 
esqueçam disso!) “o gover-
no da Fraternidade é presi-
dido por um Oficial deno-
minado Grão-Mestre, eleito 
pe lo  povo Maçônico” 
(Landmark nº4). Esta obri-
gação landmarkiana não 
implica em poder monocrá-
tico nem resvala para o 
despotismo, pois nossos 
antigos preceitos (datados de séculos) preveem as “reu-
niões gerias”, denominadas de 'Assembleias Gerais', ou 
'Assembleias Gerais Plenárias', trimestrais, onde todos os 
Irmãos, inclusive Companheiros e Aprendizes, gozam do 
direito de representação através de seus legítimos repre-
sentantes ‒ os Veneráveis Mestres eleitos em suas respecti-
vas Lojas.

A Grande Loja Maçônica de Minas Gerais adotou um 
sistema landmarkiano menos rígido ‒ conforme ensina 
nosso Grão-Mestre Ad Vitam, Janir Adir Moreira (vide 
livro de minha autoria “História, Fundamentos e Formação 
da GLMMG, 1994, página 62):

Trata-se, diz ele ‒ de “uma Diretoria composta pelo 
Grão-Mestre (Presidente), o Grande Primeiro Vigilante 
(Primeiro Vice-Presidente) e o Grande Segundo Vigilante 
(Segundo Vice-Presidente), mais duas Câmaras: a Legisla-
tiva e a de Justiça Maçônica. A Assembleia Geral Plenária, 
constituída por todas as Lojas maçônicas jurisdicionadas, 
representadas por seus respectivos Veneráveis, tem poder 
de decisão em última instância no âmbito da Grande Loja; 
e a Câmara Superior de Recursos, órgão judicante da 
Assembleia Geral Plenária, é composta de onze Veneráveis 
Mestres. Ambas, a Assembleia Geral Plenária e a Câmara 
Superior de Recursos são presididas pelo Grão-Mestre”.

BINGO! este é o melhor sistema adaptado aos novos 
tempos e à vida republicana, pois prioriza a coletivização 
das decisões.

Uma coisa é certa: se a Maçonaria continuar “imitando 
a República” (que ajudamos fundar em 1889, e que se dege-
nerou, desde então, numa série de golpes e na ferrenha 
perseguição da Ordem pela ditadura Vargas) ‒ se continu-
armos reproduzindo os desacertos do sistema republicano 
atual, certamente frequentaremos as piores páginas do 

noticiário, na contramão daquilo que é nossa missão:
“Uma Instituição que tem por objetivo tornar feliz a 

humanidade, pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costu-
mes, pela tolerância, pela igualdade, pelo respeito à autori-
dade e à religião de cada um”.

JÁ QUE TODO MUNDO INVENTA,  VOU 
INVENTAR TAMBÉM ‒ se a ideia for boa e não ferir 
James Anderson nem Albert Gallatin Mackey, adotem. 
Não vou cobrar Royalties.

Sou da opinião que o melhor sistema para os dias de 
hoje ‒ aperfeiçoando a coletivização das decisões acima 
apresentada ‒ seria a criação de um CONSELHO 
CONSULTIVO DE MAÇONARIA composto por um 
número razoável de maçons assim escolhidos:

A - um terço (1/3) de veteranos Mestres Instalados (de-
canos) que estejam na ativa e se interessem pelo bem estar 
da Maçonaria, escolhidos pelo Grão-Mestrado segundo 
critérios de mérito e honradez.;

B - um terço (1/3) de Veneráveis Mestres mais votados 
pelo povo maçônico em Assembleia Geral Plenária;

C - um terço (1/3) de Maçons (independente de serem 
Mestres Instalados) ‒ escolhidos pelo Grão-Mestrado 
segundo critérios de mérito e honradez.

::: ::::: :::::::
Unamo-nos!  GRANDE É A MAÇONARIA; 

GRANDE É O ESPÍRITO DA MAÇONARIA!

(*) 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.

MAÇONARIA NO SÍTIO DO PICAPAU AMARELO
OPINIÃO

http://www.avancenet.com.br
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No dia 21 de abril de 2018, O Grande Oriente do 
Brasil – Paraná, representado pelo seu Grão-
Mestre, Ir.'. Luiz Rodrigo Larson Carstens, 

esteve presente na Solenidade Cívica em memória a 
Joaquim José da Silva Xavier – o Tiradentes, que ocor-
reu na Academia Policial do Guatupê, em São José dos 
Pinhais – PR.

Na ocasião e evento contou com a presença de vári-
as autoridades dos Poderes Estaduais, do Município 
de Curitiba e Região Metropolitana, com destaque às 
presenças da Governadora do Estado, Cida Borghetti 
e da Coronel Audilene Rosa de Paula Dias Rocha, 
sendo respectivamente as primeiras mulheres a gover-
nar o Estado e assumir o Comando da Polícia Militar 
do Paraná. Contou ainda com as importantes presen-
ças do Sereníssimo Ir.'. Valdemar Kretschmer, Grão-
Mestre da Grande Loja do Paraná e do Eminente Ir.'. 
Cristian Flores, Grão-Mestre Adjunto do Grande Ori-
ente do Paraná, todos acompanhados de seus valoro-
sos Irmãos de suas Obediências e do Eminente Ir.'. 
João Guilherme Collita, Presidente da Poderosa 
Assembléia Estadual Legislativa – PAEL do GOB-
PR. O evento foi também prestigiado pela participa-
ção de Escolas de Curitiba e de São José dos Pinhais, 
ocasião que tiveram a oportunidade de conhecer um 
pouco da história desse grande vulto nacional e de 
desenvolver o espírito cívico e patriótico.

Coube, neste ano, ao Grande Oriente do Paraná a 
locução alusiva ao Patrono Cívico da Nação Brasileira 
e das Polícias Estaduais, em nome da Maçonaria Para-
naense, cujo texto republicamos abaixo.

Registro o agradecimento aqueles Irmãos do GOB-
PR que prestigiaram e atenderam ao nosso convite.

 Excelentíssima Sra. Maria Aparecida Borghetti, 
Governadora do Estado do Paraná.

 Autoridades já devidamente nominadas pelo ceri-
monial.

 Senhoras e senhores.
“Em nome das três Potências Maçônicas tradicio-

nais do nosso Estado: o Grande Oriente do Brasil-
Paraná, presidido pelo Eminente Grão-Mestre 
Luiz Rodrigo Larson Carstens, aqui presente; a 
Grande Loja do Paraná, presidida pelo Sereníssimo 
Grão-Mestre Valdemar Kretschmer, aqui presente, 
e o Grande Oriente do Paraná, ao qual tenho a honra 
de pertencer junto com o Grão-Mestre Rubens Mar-
tins Junior e o Grão-Mestre de Honra João Krains-
ki Neto, aqui presente, bem como, em nome da famí-
lia Maçônica Paranaense aqui presente, onde incluí-
mos as entidades Paramaçônicas dos meninos da 
Ordem DeMolay, as meninas das Ordens Arco-Íris e 
Filhas de Jó e os respectivos clubes de mães. Todos 
aqui presentes, imbuídos do espírito cívico e do amor 
pela pátria que devem ser parte de todo cidadão... Sau-
damos a todos os presentes.

21 de abril de 1792. No Largo da Lampadosa, Rio 
de Janeiro, era executado Alferes Joaquim José da 
Silva Xavier, o Tiradentes, hoje Patrono Cívico da 
Nação Brasileira.

Seu crime? A coragem de enfrentar um modelo de 
governo que cerceava a liberdade, sufocava a esperan-
ça e confinava os sonhos do povo brasileiro, sob um 
julgo de poder.

Em ato tal, onde coloca-se em risco, por um ideal, o 

bem mais precioso, que é a vida, há de se ter cora-
gem... Mas o que é coragem? É a capacidade de agir 
apesar do medo, do temor e da intimidação. Apanágio 
dos fortes e dos idealistas. Estes que mudam o mundo.

Não há efetivamente comprovação histórica a res-
peito da vida de Tiradentes. Intriga-nos se tinha barba 
profusa, ou não; se os seus cabelos eram longos ou se 
era calvo, se era alto ou gordo... Independentemente 
da factibilidade e da veracidade dos fatos que a histó-
ria pode, ou não, comprovar, este dentista, boticário, 
engenheiro e militar foi um homem descontente com o 
status quo da época e, tal qual um Don Quijote de la 
Mancha, entrou em uma luta que, pelo ambiente e 
poderio do julgo, não tinha condições de vencer...

Fato este que nos chama à reflexão já que, muitas 
vezes, o nosso intelecto aguçado nos enche de descul-
pas para não enfrentarmos as nossas batalhas, sejam 
estas internas ou externas e, muitas vezes, por como-
dismo, nos submetemos e preferimos não manifestar 
efetivamente a nossa posição, mesmo sabendo que ao 
calarmos, consentimos.

A vida humana é uma sucessão de possibilidades. A 
cada instante traz em si um novo desafio: o da escolha 
entre enfrentar, racionalmente e com coragem, os desa-
fios ou ignorá-los, nada fazendo para mudar o curso da 
própria história abandonando o nosso dever.

Dever, outra lição que Tiradentes nos traz.
Acostumados estamos a ouvir o clamor dos direi-

tos... impugnamos nos nossos filhos os direitos e a 
mídia nos incentiva a buscarmos e lutarmos por nos-
sos direitos... Mas muito nos esquecemos dos deveres 
de cada um de nós: dever de ser um bom filho, um bom 
pai, bom servidor, bom gestor, enfim, bom cidadão.

O Grande Mestre Jesus já disse: “Fazei ao outro, 
aquilo que desejais que ele faça por vós”. Este singelo 

ensinamento fala-nos do dever... do dever para com o 
próximo que vive em sociedade conosco trazendo, 
assim, o verdadeiro valor da vida.

Tomo a liberdade de citar aqui o Estadista, Prêmio 
Nobel de Literatura e Primeiro Ministro Britânico que 
disse:

“Qual o valor de viver, se não for lutar por causas 
nobres e tornar este mundo confuso um lugar melhor 
para aqueles que viverão nele depois que tivermos 
partido?”

Estas palavras sábias foram proferidas por nosso 
Irmão Maçom, Winston Churchill.

Nós, como Maçons, estamos habituados a interpre-
tar os símbolos e é provável que tenhamos uma identi-
ficação tão estreita com Tiradentes porque este mártir, 
acima de tudo, é um símbolo... Um símbolo que des-
perta em nós a vontade cívica de expressar e viver o 
nosso amor pela Pátria que tanto sonhamos e que idea-
lizamos deixar para os nossos filhos e filhas”.

Obrigado!
Cristian Flores
Grão-Mestre Adjunto
Grande Oriente do Paraná
Maçonaria Paranaense:
Luiz Rodrigo Larson Carstens
Grão-Mestre
Grande Oriente do Brasil - Paraná
Valdemar Kretschmer
Grão-Mestre
Grande Loja do Paraná
Rubens Martins Junior
Grão-Mestre
Grande Oriente do Paraná

PARTICIPAÇÃO DO GOB-PR NA
SOLENIDADE AO DIA DE TIRADENTES

Grão-Mestre Luiz Rodrigo acompanhado pelo Grão-Mestre Adjunto Ir.'. Cristian Flores – GOP, Cida Borghetti – 
Governadora do PR, Audilene Rosa de Paula Dias Rocha – Comandante da PMPR, Sereníssimo Ir.'. Valdemar 
Kretschmer – G.'.M.'. da Grande Loja e Cel. QOPM Mauro Monteiro – Comandante da Academia Policial Militar do 
Guatupê.

GERAL

https://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2018/04/anuncio-geraldo-ribeiro2.pdf
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A
 relação dos recém empossados Bruno Covas 
(PSDB) e Márcio França (PSB), prefeito e 
governador de São Paulo, respectivamente, 

transcende o chamado “mundo profano”.
O ponto em comum entre eles é uma organização 

discreta, antiga, com rituais sigilosos, muito simbolis-
mo e que considera a liberdade, a igualdade e a frater-
nidade como seus fins supremos.

Covas e França pertencem à Grande Oriente do 
Brasil, a principal associação maçônica do país, com 
cerca de 80 mil filiados e 3.000 lojas.

Criada em junho 1822, possuiu uma conformação 
administrativa que espelha a do Estado, com Executi-
vo, Legislativo e Judiciário próprios. O presidente é 
intitulado de Grão-Mestre Geral.

Há até uma Constituição, aprovada sob a proteção 
do “Grande Arquiteto do Universo”, como Deus é 
designado, respeitando-se a pluralidade de credos. Um 
associado se refere ao outro como “irmão.

GOVERNADOR
Márcio França é membro da loja Estrela Vicentina, 

de São Vicente, cidade da qual foi prefeito por dois 
mandatos (1997-2000 e 2001-2004).

Internamente, defende que a entidade tenha uma 
atuação política de modo a influenciar os rumos do 
país.

“Pelo tamanho que a ordem tem, pela posição que 
os irmãos exercem no mundo profano, seria uma 
covardia, um desserviço, não atuar politicamente”, 
disse, em 2008, para a Rede Colmeia, um portal de 
integração maçônica.

“A nossa omissão ao longo desses últimos 20, 30 
anos, de certa forma, ajudou a conduzir o país [no sen-
tido] errado, com muitas distorções sociais”, afirmou, 
à época. “Os princípios da Ordem, igualdade, fraterni-
dade e liberdade não estão implantados em sua pleni-
tude no Brasil.”

Na entrevista, o hoje governador disse que, “se José 
Bonifácio, o patriarca da Independência, referência 
maçônica, não se metesse na política, talvez o Brasil 
estivesse até hoje com escravos”.

À época em que era prefeito de São Vicente, Márcio 
colocou vários maçons em cargos do secretariado. 

Criou também um sistema para recepcionar sugestões 
e ideias de membros da entidade.

Quando a cidade recebia recursos para algum pro-
jeto, por exemplo, recorria a esse grupo para se acon-
selhar sobre a melhor destinação para a verba. “Não é à 
toa que fui reeleito com 93% [dos votos]”, disse, na 
entrevista de 2008.

PREFEITO
A Grande Oriente aceita a admissão apenas de can-

didatos homens, maiores de 18 anos, de boa saúde e 
“que tenham aptidão para a prática dos atos de ritualís-
tica” —o que é um veto às pessoas com alguma defi-
ciência física.

É necessário também ser de bons costumes, ter repu-
tação ilibada, estar em pleno gozo dos direitos civis e 
não professar ideologia contrária aos princípios da 
Ordem.

Além disso, os interessados precisam ter condição 
econômica que assegure a subsistência própria e da 
sua família, sem prejuízo dos encargos maçônicos.

Já Bruno Covas foi iniciado em setembro de 2005. 
Na Assembleia Legislativa, em 2014, foi apresentado 
numa sessão como membro “ativo e regular” do qua-
dro de obreiros da Loja Simbólica Lautaro 2642, na 
Vila Gumercindo. Em 2007 passou de “aprendiz” para 
o grau “companheiro” e, dois anos depois, ascendeu ao 
grau “mestre”.

Naquele ano, no “Dia do Maçom” (20 de agosto), 
na tribuna, relatou sua impressão pessoal. “A inicia-
ção, momento sublime e emocionante, fez com que eu 
percorresse um caminho de autoconhecimento, disci-
plina e ação.”

E completou: “Sejamos bons maçons, não apenas 
dentro de nossas lojas, mas também [para] transmitir a 
toda a sociedade os nossos valores e princípios”.

Na semana passada, um encontro entre Covas e 
França, que deve disputar a reeleição em outubro, cau-
sou desconforto entre aliados do ex-prefeito João 
Doria, também postulante ao cargo. Covas era o seu 
vice.

No que depender dos princípios maçônicos, os dois 
deverão provocar ainda muitas chateações ao ex-
prefeito.

Afinal, a lei maior da entidade diz que um dos prin-
cipais deveres de todo maçom é, justamente, “prestar 
proteção e ajuda a seus irmãos, principalmente contra 
as injustiças de que for alvo”.

O governador do Estado de São Paulo, Márcio França (PSB), durante encontro com o prefeito
 de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) - Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Governador Marcio França faz palestra em loja maçônica de Jacarei - SP

GERAL

Por Rogério Gentile – Folha de S. Paulo

https://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2018/04/tabela-de-anuncios-no-jornal-e-blog-malhete-3.pdf
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A clínica médica do grupo Hikmat Shriners, que é 
ligado à maçonaria, funcionará no bairro Con-
sil, em Cuiabá e dará assistência ortopédica 

grátis. A unidade será montada nas instalações do anti-
go Hospital São Thomé, que está desativado há 13 
anos. O projeto terá apoio de servidores da Assemble-
ia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), com o aval da 
Presidência da Casa, Secretaria de Comunicação Soci-
al e Superintendência de Qualidade de Vida (Qualivi-
da), em parceria com a Associação dos Servidores do 
Legislativo de MT (Aslem).

A parceria foi firmada na quinta-feira (19), em 
reunião no Parlamento. A secretária de Comunicação 
da Casa de Leis, Rosimeire Cesar Reis Felfili, colocou 
à disposição todo setor para que as ações sejam con-
cretizadas e a população seja atendida.

A unidade será instalada no antigo Hospital São 
Thomé. O espaço será cedido pelo governo do estado, 
por “cessão de uso”, ao grupo Hikmat Shriners, ligado 
à Ordem Maçônica. Inicialmente, a clínica atenderá 
em ortopedia, mas com objetivo de ampliar o atendi-
mento para tratamentos de queimados.

Toda a coordenação do projeto tem a supervisão do 
instituto Green World For Children (GWC), que vai 
coordenar as ações para aquisição de recursos para 
compra de equipamentos e adequação do prédio. 
Serão realizadas ações locais para angariar os recur-
sos necessários às ações.

Entre as atividades previstas estão rifas, shows 
beneficentes com artistas nacionais e regionais volun-
tários, leilões e feiras, entre outras. “Estamos à dispo-
sição e vamos nos unir a este objetivo, pois é um servi-
ço que chega em boa hora e podemos fazê-lo a várias 
mãos”, disse o presidente da Aslem, Edwardes de Bri-
to.

O médico Carlos Augusto Carretoni, responsável 
pelo Qualivida, o programa de saúde do servidor da 
Assembleia Legislativa, também se colocou à dispo-
sição, como médico, para fazer trabalhos voluntários 
na área de cardiologia e exame de risco cirúrgico. No 
Brasil, em atuação desde 2009, os Shriners mantêm 
atendimentos em cuidados ortopédicos (em Cuiabá-
MT), queimados (Cuiabá-MT) e deformidade labial 
(João Pessoa-PB). 

O médico Sebastião Dias de Oliveira explicou que 
o trabalho em Cuiabá, atualmente, conta com a parce-

ria do Hospital Santa Rosa, Hospital Geral, Hospital 
Santa Helena e Curart. “Já estamos realizando cirurgi-
as pelo Shriners em hospitais de Cuiabá, agora vamos 
correr contra o tempo e iniciar o novo atendimento 
com a clínica”, disse. Não há uma data definida para o 
início de atividade da clínica. Ainda de acordo com 
ele, os casos que não puderem ser resolvidos com os 
médicos locais, assim como já ocorre hoje, serão enca-
minhados para atendimento gratuito em um dos hos-
pitais Shriners dos Estados Unidos.

O potentado do Hikmat (sabedoria) Shriners (san-
tuário) em Mato Grosso, Antonio Kato, expôs a estru-
tura e a forma de atuação do grupo pelo mundo. Exis-
tem 22 hospitais Shriners especializados em pedia-
tria, nos Estados Unidos, México e Canadá. O traba-
lho foi iniciado em 1922 com tratamento em ortope-

dia. Nos anos 60, evoluiu para atendimento em quei-
maduras; nos anos 80, para reabilitação da lesão da 
medula espinhal e, em 2005, para o tratamento em 
fissura de lábio leporino. 

Os hospitais filantrópicos Shriners têm o reconhe-
cimento da Organização das Nações Unidas (ONU) 
tanto na qualidade e eficiência do atendimento quanto 
na área de pesquisa médica. São mantidos por maçons 
de todo o mundo, atualmente são referências nas 
cirurgias ortopédicas infantis e também estão ligados 
a instituições de pesquisas de ponta, como a Universi-
dade de Harvard, nos Estados Unidos.

Por Wesley Santiago
Fonte: Olhar Direto

CLÍNICA MAÇÔNICA DARÁ ASSISTÊNCIA
ORTOPÉDICA GRÁTIS EM CUIABÁ

EXEMPLO

www.pousadadobezerra.com.br
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Por Francisco Feitosa

O Supremo Conselho, a cada cinco anos, confor-
me determina o seu estatuto, inicia um novo 
ciclo administrativo. Para tanto, o Supremo 

Conselho reúne-se e elege o Soberano Grande 
Comendador que dirigirá os destinos do Supremo 
Conselho do Rito mais praticado no Brasil. Desde seu 
primeiro Soberano Grande Comendador, o Ilustre e 
Poderoso Irmão Montezuma, até o atual, foram vinte e 
seis Soberanos Grandes Comendadores a comandar o 
Supremo Conselho do Grau 33 do REAA da Maçona-
ria para a República Federativa do Brasil.

Na tarde de 10 de março de 2018, em reunião do 
Supremo Conselho, foi eleito e empossado no honro-
so cargo de Soberano Grande Comendador do Supre-
mo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e 
Aceito da Maçonaria para a República Federativa do 
Brasil, o ilustre e Poderoso Irmão Jorge Luiz de 
Andrade Lins, 33°. A Cerimônia de Posse foi realiza-
da no Templo do Grau 33°, na suntuosa sede do Supre-
mo Conselho.

Embora o Ilustre e Poderoso Irmão Jorge Luiz de 
Andrade Lins, 33°, dispense quaisquer apresentações 
no seio da Maçonaria Brasileira e mundial, dada a sua 
proativa participação nos mais variados eventos da 
Ordem, cabe-nos, ainda assim, oferecer uma breve 

apresentação da maior autoridade do Rito Escocês 
Antigo e Aceito no Brasil.

O Soberano Grande Comendador Jorge Luiz de 
Andrade Lins, 33°, natural da cidade de João Pessoa, 
na Paraíba, iniciou sua vida maçônica aos 24 dias do 
mês de abril de 1973, na Augusta e Respeitável Loja 
Maçônica Progresso e Ordem 36 nº 58, jurisdicionada 
à Grande Loja Maçônica do Rio de Janeiro, Loja, da 
qual é Membro Honorário. 

Foi eleito Venerável Mestre em 25 de maio de 
1978, aos 26 anos de idade. É Membro das Grandes 
Lojas dos seguintes estados: Amazonas, Espírito San-
to, Pernambuco, São Paulo, Maranhão e do Distrito 
Federal, sendo Membro Honorário das Grandes Lojas 
dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Sul, além 
de ser Grande Oficial de Honra das Grandes Lojas dos 
estados do Sergipe, Paraíba e Pará. Ainda, na Maço-
naria Simbólica, também, recebeu a outorga do título 
de Grande Oficial Honorário do Grande Oriente de 
Minas Gerais. 

Nos Altos Graus, o Ilustre Irmão iniciou no Grau 
de Mestre Secreto aos 11 dias do mês de junho de 
1977, na Excelsa Loja de Perfeição Gonçalves Ledo, 
no Vale da Tijuca, jurisdicionado à 1ª Inspetoria Litúr-
gica do Rio de Janeiro. Concluiu sua trajetória pelos 
Altos Graus em 15 de março de 1986, ao galgar o Grau 
33° - Grande Inspetor Geral, através do Consistório de 
Príncipes do Real Segredo Frank Sherman Land, 
naquele mesmo Vale, no qual foi seu Presidente no 
ano de 1991.

No Supremo Conselho, foi coroado Membro Efeti-
vo em 24 de setembro de 1991, onde é, também, Mem-
bro Benfeitor, onde ocupou os cargos de Grande 
Secretário do Interior Adjunto do Santo Império, em 
08 de agosto de 1989; Grande Secretário Geral do 
Santo Império, em 12 de março de 1998; Grande 
Ministro de Estado, em 03 de setembro de 2001; 
Lugar Tenente Comendador, em 31 de junho de 2012. 
É o Grande Representante dos Supremos Conselhos 

de Israel, Suíça e Colômbia.
Nas Ordens Paramaçônicas é Past Grande Mestre 

Adjunto do Supremo Conselho da Ordem DeMolay 
para o Brasil; Grande Mestre de Honra do Grande 
Conselho Estadual da Ordem DeMolay; Fundador do 
Supremo Conselho da Ordem DeMolay para o Brasil 
e Fundador da Ordem da Estrela do Oriente, além de 
ter sido o responsável pela tradução de seus respecti-
vos rituais.

Quando o Brasil foi sede da Conferência Mundial 
de Supremos Conselhos, durante o período de 2000 a 
2005, desempenhou o cargo de Secretário Geral. Foi o 
Representante do Brasil na VIII e na X Conferência 
Sul Americana de Soberanos Grande Comendadores.

O Soberano Grande Comendador Jorge Luiz de 
Andrade Lins, 33°, recebe o cargo do ilustre e Podero-
so Irmão Luiz Fernando Rodrigues Torres, 33°, ao 
qual lhe foi outorgado o título de Soberano Grande 
Comendador de Honra, e que administrou o Supremo 
Conselho por quatro gestões, desde 1998 até os dias 
atuais, deixando, através de sua profícua administra-
ção, um enorme legado, em especial no que se refere à 
construção das novas instalações da sede do Supremo 
Conselho.

POSSE DO NOVO SOBERANO GRANDE COMENDADOR

Continua...

GERAL

Outorga do título de Soberano Grande Comendador de Honra ao Irmão Luiz Fernando

SGC e GM e GM Adj da GLMERJ, e o M Efetivo
 Anderson Verçosa - Grande Secretário Geral
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A reunião do Supremo Conselho, inicialmente 
presidida pelo Ilustre e Poderoso Irmão Luiz Fernan-
do Rodrigues Torres, 33°, teve início às 16h, no Tem-
plo Nobre do Grau 33°, com a presença de todos os 
Membros Efetivos, sendo eleito e empossado, para o 
cargo de Soberano Grande Comendador, o Ilustre e 
Poderoso Irmão Jorge Luiz de Andrade Lins, 33°, 
assumindo a presidência da Sessão. Posteriormente, o 
Soberano Grande Comendador empossado concedeu 
a entrada no Templo dos Irmãos Grandes Inspetores 
Gerais, a fim de assistirem a continuidade dos traba-
lhos ritualísticos.

Presentes à marcante Sessão o Soberano Grande 
Comendador de Portugal e Soberano Grande Comen-
dador de Honra de nosso Supremo Conselho, o ilustre 
e Poderoso Irmão Agostinho Fernandes Garcia, 33°; 
representando o Supremo Conselho do Paraguai, o 
Poderoso Irmão Alejandro B. Dedoff, 33° - Gran 
Orador Ministro de Estado; o Grão-Mestre da Grande 
Loja do Estado da Paraíba, Poderoso Irmão José Rei-
naldo Camilo de Souza, 33°; o Sereníssimo Grão-
Mestre da GLMERJ, Poderoso Irmão Paulo Roberto 
Ribeiro Lemgruber, 33°; representando a Grande 
Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul, o 
Eminente Grão-Mestre Adjunto, o Poderoso Irmão 
Tadeu Gomes Xavier, 33°; O Eminente Grão-Mestre 
Adjunto do Grande Oriente do Rio de Janeiro, Pode-
roso Irmão Jorge Melo Gouvea, 33°. Diversos Gran-
des Inspetores Litúrgicos, Delegados Litúrgicos e 
Presidentes dos Altos Corpos, também, prestigiaram 
o evento.

O Soberano Grande Comendador convidou, nomi-
nalmente, os Membros Efetivos a tomarem lugar no 
Altar de Juramentos, a fim de serem empossados em 
seus respectivos cargos. A começar pelo cargo de 
Lugar Tenente Comendador, o Ilustre e Poderoso 
Irmão Adélman de Jesus França Pinheiro, 33°; o de 
Grande Ministro de Estado, o Ilustre e Poderoso 
Irmão José Alves de Alencar, 33°.

Um momento que merece destaque na reunião foi a 
presença, na sede do Supremo Conselho, do Serenís-
simo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Esta-
do do Rio de Janeiro que, mesmo estando envolvido 
em outro evento, não mediu esforços para chegar à 
reunião, atendendo ao honroso convite, de parte do 
Ilustre e Poderoso Irmão Jorge Luiz de Andrade Lins, 
33°, chegando à reunião em seus momentos finais, por 
volta das 18h42, sendo, calorosamente, recebido por 
todos os presentes, selando um momento histórico da 

Maçonaria Carioca, encerrando um hiato de 18 anos, 
em que as relações envolvendo a GLMERJ e o Supre-
mo Conselho estiveram prejudicadas. O Sereníssimo 
Grão-Mestre Paulo Roberto Ribeiro Lemgruber, 33°, 
esteve acompanhado por seu Eminente Grão-Mestre 
Adjunto, o Poderoso Irmão Nelson Lopes Ribeiro, 
33°.

Para a Maçonaria Carioca é o dealbar de um Novo 
Ciclo, em que as relações fraternais e o entendimento, 
para a reconstrução de uma edificante relação, fir-
mem-se em prol de uma Maçonaria pujante, unida e 
proativa.

Em sua fala, o Sereníssimo Grão-Mestre da 
GLMERJ, Poderoso Irmão Paulo Roberto Ribeiro 
Lemgruber, 33°, disse que fez questão de honrar tão 
nobre convite, pois entende que todos nós só temos a 
ganhar, estreitando os laços que unem essas egrégias e 
tão importantes instituições maçônicas. Que está 
muito feliz de se fazer presente em uma sessão na sede 
do Supremo Conselho.

Manifestou seu integral apoio a nova administra-
ção do Supremo Conselho, disse ao Soberano Grande 
Comendador que gostaria de marcar reunião, com o 
objetivo de um maior estreitamento das relações da 
Grande Loja e o Supremo Conselho, a fim de tratar 
algumas questões, visando buscar uma forma para 
que os irmãos que iniciarem seus estudos pelos Altos 
Graus, possam aqui chegar de forma consciente; que 
entende que se precisa buscar um trabalho nesse senti-
do, para evitar que haja evasão dos Irmãos, tanto nos 
Graus Simbólicos como nos Altos Graus.

O Ilustre e Poderoso Irmão Jorge Luiz de Andrade 

Lins, 33°, agradeceu as ilustres presenças do Serenís-
simo Grão-Mestre da GLMERJ e de seu Eminente 
Grão-Mestre Adjunto, fazendo questão de entregar-
lhes, em mãos, seus respectivos cadastros (identidade 
maçônica) do Supremo Conselho, uma demonstração 
de que as portas do Supremo Conselho estarão, sem-
pre, abertas ao bom relacionamento entre essas insti-
tuições.

Disse que sua administração dará continuidade à 
profícua administração anterior, da qual fez parte. 
Que se empenhará na realização de novos projetos e 
em bem representar o Supremo Conselho em âmbito 
nacional e mundial, convocando a todos para partici-
parem de tais realizações. Agradeceu a presença de 
todos, em especial, dos Soberanos Grandes Comen-
dadores e representantes dos Supremos Conselhos 
coirmãos; dos Grão-Mestres e representantes das 
Potências Maçônicas Simbólicas; de todos os Mem-
bros Efetivos e dos Grandes Inspetores Gerais que 
abrilhantaram o evento.

Antes de encerrar os trabalhos ritualísticos, o Sobe-
rano Grande Comendador convidou a todos para par-
ticiparem de uma Jantar de Confraternização, que foi 
servido no Hall da Galeria de Bustos dos Soberanos 
Grandes Comendadores, onde todos, em clima de 
extrema alegria e descontração, comemoraram o iní-
cio de uma nova administração do Supremo Conselho 
do Rito Escocês Antigo e Aceito, abrindo as comemo-
rações 189º aniversário de fundação do Supremo Con-
selho.

As Fotos são de Ricardo Sodré, 33°

Foto Oficial dos Membros Efetivos

http://viniltapetes.com.br/
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Por Kennyo Smail

Entre os dias 11 e 15 de abril, ocorreu a XXIV 
Grande Assembleia Geral da CMI – Confedera-
ção Maçônica Interamericana, em Santa Cruz de 

la Sierra, na Bolívia. Um evento extremamente bem 
organizado e que contou com a prestigiosa presença 
de irmãos de peso no cenário maçônico internacional, 
como Thomas Jackson, que foi Secretário Executivo 
da Conferência Mundial de Grandes Lojas Regulares 
por muitos anos; Ted Harrison, Past Grande Sumo 
Sacerdote Internacional do Grande Capítulo Geral do 
Real Arco Internacional; David Grindle, atual Grão-
Mestre Internacional do Grande Conselho Críptico 
Geral Internacional; e Steven Crane, Past Grande Mes-
tre Internacional do DeMolay International.

O Brasil se fez muito bem representado por deze-
nas de Grão-Mestres das Grandes Lojas e Grandes 
Orientes confederados à CMI, contando ainda com a 
participação do Grande Mestre Nacional do 
SCODRFB – Supremo Conselho da Ordem DeMolay 
para a República Federativa do Brasil, Paulo Henri-
que de Ataíde Pereira, e dos representantes das duas 
confederações maçônicas brasileiras: Jordão Abreu 
da Silva Júnior, Secretário-Geral da CMSB; e Gilber-
to Lima da Silva, Presidente da COMAB.

Durante o evento, o Brasil obteve grande reconhe-
cimento ao ser eleito o Irmão Pedro Longo, PGM da 
Grande Loja Maçônica do Estado do Acre, como 
Secretário-Executivo da CMI; e a GLMDF – Grande 
Loja Maçônica do Distrito Federal ter sido escolhida 
para sediar o evento preparatório da próxima Assem-
bleia Extraordinária da CMI, uma espécie de evento 
preparatório para a próxima Grande Assembleia 
Geral.

Vale destacar que o Irmão Rudy Barbosa Levy, que 
esteve à frente administrativa da CMI nos últimos 
anos enquanto seu Secretário-Executivo, fora ovacio-
nado e copiosamente homenageado pelos Grão-
Mestres presentes por todo seu trabalho de altíssima 

qualidade em prol do crescimento e desenvolvimento 
da confederação.

Entre as atividades realizadas na vasta programa-
ção, ocorreu a apresentação dos resultados obtidos na 
pesquisa demandada pela CMI à Escola No Esqua-
dro, a qual havia sido divulgada aqui no blog e que 
contou com a participação de mais de 12 mil irmãos 
de todas as obediências brasileiras confederadas. Para 
acessar o relatório final da pesquisa, .clique aqui

Aproveito para agradecer o apoio e amizade frater-
na dos Irmãos GM Cassiano Teixeira de Morais 
(GLMDF), GMN Paulo Henrique de Ataíde Pereira 
(SCODRFB), GM Gilberto Lima da Silva (COMAB), 
PGM Rudy Barbosa Levy (CMI) e GSRE Rony Fer-
nandes Pinto Junior (GLMERS) durante esses dias 
extremamente produtivos de evento.

Ÿ Fonte: No Esquadro

A ASSEMBLEIA DA CMI E OS RESULTADOS DA
 PESQUISA “MAÇONARIA NO SÉCULO XXI”

GERAL

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
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Em cerimônia ocorrida no dia 12 de abril no 
Gabinete do Grão-Mestrado Geral, tomou posse como 
Grande Secretário Geral de Educação e Cultura, irmão 
Paulo Afonso Coelho.

Presentes na cerimônia o Soberano Grão-Mestre 
Geral, os Eminentes Secretários-Gerais de Adminis-
tração e Patrimônio, Ronaldo Fidalgo, Comunicação e 
Informática, Edson Fernandes, Adjunto de Relações 
Maçônicas Exteriores, Paulo Koo, Secretário Geral de 
Finanças, Walderico de Fontes Leal e o Procurador 
Geral do GOB, Juvenal Antunes Pereira.

POSSE DO NOVO SECRETÁRIO GERAL
 DE EDUCAÇÃO E CULTURA

No dia 14 de abril foi realizada sessão magna publi-
ca de Instalação da Academia Maçônica de Artes, Ciên-
cias e Letras de Ribeirão Preto e Região – 
AMACLERP, bem como a posse dos 33 irmãos acadê-
micos, sob a presidência do irmão Samuel Nobre 
Sobrinho, realizada no Complexo Maçônico da Loja 
“Estrella D'Oeste”, Oriente de Ribeirão Preto.

Presentes aproximadamente 150 pessoas entre 
maçons e convidados.

INSTALADA A ACADEMIA MAÇÔNICA DE ARTES, 
CIÊNCIAS E LETRAS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO
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Sob a presidência do anfitrião, Grão-Mestre 
Estadual Geraldo Alves dos Santos e seu Adjunto, 
Newton Figueiredo Pinto, aconteceu em João Pes-
soa, Paraíba o XV Encontro dos Grão Mestres do 
Norte e Nordeste Federado ao GOB e XIII 
Encontro das Fraternidades Femininas no 
GOB-PB.

O Evento contou com palestras, reuniões dos 
Grão-Mestres Estaduais com o Grão-Mestre Geral 
Marcos José da Silva, reunião das Fraternidades 
Femininas, reunião dos Grandes Secretários da 
Administração Executiva, Secretários das Lojas, 
Coordenadores, Assessores Especiais e Mestres 
Maçons regulares e Mesa Redonda.

As palestras tiveram como tema: “Política Atual 
Brasileira: Perspectivas” – Palestrante Dr. Ricardo 
Sérvulo F. Costa; “A Transformação da Mulher na 
Sociedade Atual” – Palestrante Dra. Maria dos 
Remédios P. Veloso; “Atividades Paramaçônicas” 
– Palestrante Adjamilton Luiz Lira Lopes.

Além do Soberano Grão-Mestre Geral do Brasil, 
Marcos José da Silva, estiveram presentes diver-
sos, a presidente nacional da Fraternidade Femini-
na Cruzeiro do Sul, Flora Rios Mendes, Grão-
Mestres Estaduais, Secretários Gerais do GOB, 
Secretários Estaduais, entre outras autoridades.

XV ENCONTRO DOS GRÃO-MESTRES DO NORTE E NORDESTE

A AMACL-PB Academia Maçônica de Artes, 
Ciências e Letras deu posse a nova diretoria, 
composta dos membros Antônio dos Anjos -
Presidente; Luiz Fragoso – Vice Presidente; 
José Dumont – Tesoureiro e Pablo – Secretário.
Ainda deu posse a dois novos acadêmicos: 
Vicente Tobias e Joy Allan.
O evento contou ainda com a participação do 
Eminente Grão-Mestre de Honra Aderaldo; do 
Prefeito Municipal de Cajazeiras José Aldemir; 
do Grande Mestre Adjunto do SCODRFB, 
Jonatas, entre outros.

POSSE DA NOVA DIRETORIA DA AMACL-PB

No dia 21 de abril, em seu templo nobre, o Grande 
Oriente do Distrito Federal – GODF – realizou Ses-
são Magna Pública, em comemoração dos seus 47 
anos. O evento foi presidido pelo Eminente irmão 
Lucas Galdeano, Grão-Mestre do GODF, ao seu lado, 
o Sapientíssimo irmão Ricardo Maciel Monteiro de 
Carvalho, Presidente da Soberana Assembleia Fede-
ral Legislativa e o Eminente irmão Alberto Halwass, 
Presidente da Assembleia Distrital Legislativa.

A sessão também contou com a presença de diver-
sas autoridades dos Poderes Internos do GOB e do 
GODF. A GLMDF esteve representada, pelo Eminen-
te irmão Armando Assunção, Grão-Mestre Adjunto.

Evento contou com palestra do irmão Reginaldo 
Gusmão de Albuquerque, que teve como tema 
“GRANDE ORIENTE DO DISTRITO FEDERAL: 
Passado, Presente e Futuro” que destacou o planeja-
mento estratégico criado para gestão 2015/2019.

Em seguida, foi feita a entrega das Medalhas Come-
morativas dos 47 Anos de Fundação do GODF aos 
homenageados que, com empenho e dedicação pres-
taram relevantes serviços à Maçonaria e à Sociedade 
do Distrito Federal.

O Eminente Lucas Galdeano, também recebeu 
homenagem, da Loja “Luz do Oriente”, pela sua exem-

plar gestão realizada no comando do Grande Oriente 
do Distrito Federal.

Antes do encerramento, o Grão-Mestre Distrital 
concedeu a palavra aos Candidatos ao cargo de Grão-
Mestre Geral do GOB, irmão Múcio Bonifácio e 
irmão Benedito Ballouk, para falarem a respeito das 
suas propostas de campanha.

Nas considerações finais, o Eminente Irmão Lucas 
Galdeano agradeceu a presença de todos, e reverenci-
ou a memória do Sapientíssimo Irmão EURÍPEDES 
BARBOSA NUNES, Grão-Mestre Geral Adjunto, 
que partiu para o Oriente Eterno, na data de 03 de abril 
de 2018.

47 ANOS DO GRANDE ORIENTE DO DISTRITO FEDERAL

https://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2018/04/anuncio-geraldo-ribeiro2.pdf

