
O PAPEL CRUCIAL DO DUQUE DE SUSSEX
NA FORMAÇÃO DA MODERNA MAÇONARIA
Abraçando a tolerância e abordando a vida com a mente aber-
ta, não é coincidência que o Duque de Sussex tenha desempe-
nhado um papel tão crucial na formação da maçonaria moder-
na, escreve o Grande Inspetor de Malta, Dr. Lawrence Porter.
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Por JP Setubal

A maçonaria está confundindo sua prática 
com a ritualística. As Lojas Maçônicas, 
quando em reunião, estão praticando ape-

nas a ritualística, ou seja, executando o desenvol-
vimento dos rituais dos diversos ritos existentes.

Poucas lojas durante as práticas das ritualísti-
cas conseguem transmitir conhecimentos filosófi-
cos mais aprofundados, o que torna invariavel-
mente, as reuniões monótonas, e cansativas, não 
existindo satisfação e proveito.

O maçom tem que ter muita força de vontade 
para superar tudo isso, e buscar o conhecimento 
pelo processo de pesquisa e estudo, o que o torna 
um autodidata. Quem não procura aprender atra-
vés de seus próprios esforços, dificilmente obtém 
conhecimento e sabedoria.

A prática da maçonaria não acontece dentro de 
Loja, ela acontece do lado de fora, no dia a dia do 
mundo profano. 

O aprendizado do conhecimento e obtenção de 
sabedoria é de foro íntimo, onde cada irmão pro-
cura a sua evolução por si mesmo. É dito que quan-
do o discípulo está pronto, o mestre aparece, e o 
mestre aparece quando fazemos despertá-lo em 
nosso interior. Não adianta buscar o conhecimen-
to e não praticá-lo.

A prática da maçonaria é de trabalho em grupo, 
e como foi dito, não é feita dentro de Loja, que 
geralmente se transforma em uma reunião social, 
sem maiores objetivos.

Na constante busca pela luz, temos que ter cons-
ciência que para encontrá-la, o nosso coração 
deve estar acesso e receptivo.

Na prática do ritual maçônico estamos perden-
do o que é essencial, estamos praticando a frater-
nidade pela metade, hoje o que mais importa é 
saber a qual potência ou obediência pertencem os 
irmãos, não importa que eles também estejam em 
busca de conhecimento e luz. Os ensinamentos da 
filosofia maçônica devem ser exercidos e pratica-
dos em favor dos menos favorecidos.

É quando estamos do lado de fora do templo 
que temos o dever de colocar em prática, as virtu-
des que procuramos obter, só então, entendere-
mos o significado da Liberdade, da Igualdade e da 
Fraternidade. 

Quando alguma Loja impede acesso em suas 
reuniões de irmãos de uma ou outra potência ou 
obediência, elas só estão impedindo a participa-
ção nos trabalhos ritualísticos, pois, como se deve 
saber a maçonaria não tem proprietários, não se 
sabe de alguém que tenha depositado nas mãos de 
qualquer pessoa uma chave ou mesmo um título 
de propriedade da sublime instituição, ninguém 
tem condições de impedir a prática da maçonaria 
fora dos templos, aliás, é melhor que não se parti-
cipe de uma reunião com aqueles que se dizem 
irmãos, mas possuem mentalidade tão atrasada e 
que só demonstram desconhecer totalmente o que 
seja Liberdade, Igualdade e Fraternidade, aquilo 
que pregam e divulgam só consta nos discursos 
oficias, não existe a sua verdadeira prática, não 
tendo portando nada de positivo a acrescentar 

para o engrandecimento da maçonaria. Desconhe-
cem o grande ensinamento cristão “AMAI-VOS 
UNS AOS OUTROS, FORMAI UMA ÚNICA 
FAMÍLIA, SEJAM TODOS IRMÃOS”. 

O preconceito utilizado na maçonaria mostra a 
pequenez de administrações mal preparadas para 
gerir a maçonaria, eles desconhecem o que seja 
maçonaria universal; o valor dos vários ritos exis-
tentes; a existência de outras potências e obediên-
cias que praticam a verdadeira maçonaria; eles 
não sabem o significado da palavra, Irmão. Eles 
podem ser tudo e qualquer coisa na vida, mas não 
podem dizer que sejam irmãos. 

A ausência de Liberdade, Igualdade e Fraterni-
dade, gera o fanatismo, a ignorância e a supersti-
ção, que por sua vez, causam o preconceito. 
Então, surgem a brigas, ofensas, desarmonias 
entre potências e obediências. 

Os ensinamentos maçônicos preconizam a 
busca constante da verdade, como procurá-la 
onde existe o preconceito? 

A filosofia de vida e conhecimento maçônico 
veio até nós, através dos tempos, é o somatório da 
sabedoria de outras instituições e que nos foram 
passados gratuitamente por gerações passadas 
que desconheciam o termo preconceito.

“O pior cego e aquele que não quer enxergar”, o 
pior maçom é aquele que não conhece as origens 
da maçonaria e não sabe quando e onde praticar a 
maçonaria, não está preparado para utilizar a pala-
vra Irmão. 

Existem vários caminhos que levam ao aperfei-
çoamento maçônico, e não apenas dois ou três 
como querem fazer crer alguns insensatos “ir-
mãos”.

O verdadeiro maçom não pode ter preconceito 
de raça, cor ou religião, o conhecimento é uma 
necessidade para a prática da maçonaria, a busca 
da sabedoria e o aperfeiçoamento espiritual. A 
disputa pelo poder nos afasta de nossos objetivos. 

Vemos hoje a formação de grupos para-
maçônicos, academias, associações, museus, e até 
mesmo fundações, que só fazem aumentar o pre-
conceito entre irmãos, a fraternidade é desconhe-
cida, fecham-se em grupos de potências ou obe-
diências, devem se sentir com grande orgulho, os 
eleitos pelo Grande Arquiteto do Universo para 
serem os donos da luz. A luz está à disposição de 
todos, receber esta luz e retê-la, significa perdê-la. 

Só quando o nosso autoconhecimento estiver 
completo, teremos condições de abrir os véus que 
nos impedem de ver a verdadeira universalidade, 
então, não haverá mais as ditas potências ou obe-
diências, só então, poderemos afirmar com con-
vicção que nos reconhecemos como irmãos, e que 
a Maçonaria é Universal.

Por Pedro Neves 
Email: neves.pedro@gmail.com

A PRÁTICA DA MAÇONARIA E O PRECONCEITO
Ainda existe confusão ao conceituar o que é a prática da maçonaria.

OPINIÃO



Junho de 2018 03GERAL

A Maçonaria já influenciou muitos momentos impor-
tantes em todo o mundo e, no Brasil, foi responsável 
por decisões que transformaram o país. Um bom 

exemplo foi quando José Bonifácio saiu de Corumbá, rumo 
ao Rio de Janeiro, depois de uma sessão maçônica, para, ao 
lado de Dom Pedro I, decretar a Independência do Brasil. 
Cidadãos ilustres da história e que nem se tem ideia de que 
foram ou sejam maçons, estiveram presentes em movimen-
tos sociais e esta região de fronteira é tradicional em formar 
grandes personalidades maçônicas, a exemplo da Loja 
Maçônica Estrela do Oriente, que no último sábado, 27 de 
maio, completou 120 anos instalada no município.

Em sessão solene, a loja homenageou o seu mais antigo 
membro, o engenheiro Alfredo Fernandes, que há 47 anos 
compõe as fileiras da Estrela do Oriente com um currículo 
invejável e alto grau de participação nas reuniões. Maçons 
de todo o Estado de Mato Grosso do Sul estiveram presen-
tes para o congraçamento e, aqui, discutiram a respeito dos 
dias atuais do Brasil e a situação pela qual o país está pas-
sando, apesar de o momento ser de festa.

“A Estrela do Oriente é um exemplo para todos nós da 
maçonaria sul-mato-grossense. É um trabalho ininterrupto 
durante todos esses anos em prol e em apoio à sociedade”, 
disse o presidente do Grande Oriente de Mato Grosso do 
Sul, instituição que coordena as maçonarias ligadas a ela no 
Estado, Amilcar Silva Júnior. Segundo ele, a Estrela é 
importante para todas as outras lojas pela sua história. “É a 
loja número um, é a loja mãe de todas as outras, foi aqui que 
tudo começou, então para nós é um significado extrema-
mente feliz e alegre, uma grande satisfação saber que a 
Estrela do Oriente expandiu a sua estrela e o Estado de 
Mato Grosso do Sul hoje fica muito agradecido pelos 
serviços prestados por ela”, complementou.

História
A fundação da Estrela do Oriente se deu em 27 de maio 

de 1898 e teve como o seu principal incentivador, o tenente 
do Exército Virgílio Laudelino de Noronha. A maçonaria é 
oriunda da Europa e, foi de lá que se originou a Estrela do 
Oriente. “Os irmãos maçons que vieram para cá naquela 
época e fundaram a Estrela eram de nacionalidade portu-
guesa, havia franceses, gregos, italianos, entre outras naci-
onalidades”, explicou Luiz Mário Romão, que está para 
completar 35 anos como maçon.

Existem muitos mistérios sobre a maçonaria que se 
tentam desvendar. Antigamente a ordem tinha realmente 
muitos segredos até porque os maçons se reuniam para 
deliberar sobre atos e ações que poderiam mudar a política 
do local. A própria Estrela começou a funcionar em um 
barracão de madeira em uma localidade isolada no bairro 
da Cervejaria e, depois, se estabeleceu em sua sede atual na 
rua Delamare.

Ao contrário do que muitos pensam, a maçonaria nada 
tem a ver com religião ou rituais satânicos e hoje, muito de 
sua história ou seus rituais já são divulgados na internet, 

apesar de que, segredos maçônicos, o linguajar e os sinais 
feitos pelos associados ainda são secretos, assim como todo 
o simbolismo de seus templos que são uma representação 
do templo do Rei Salomão. Segundo os associados, o que 
vale mesmo é o orgulho de pertencer à ordem e os trabalhos 
prestados à sociedade que engrandecem a cada pessoa que 
ostenta não o título, mas o espírito do maçon.

Hudson Midon, 20 anos de Estrela do Oriente, afirma 
que a loja faz parte de todo o andamento da sociedade e 
destaca que “é uma alegria muito grande ser maçon. Ensina 
a gente a ter humildade, ter caráter, e a maçonaria ensina 
você a respeitar o ser humano”, disse emocionado o comer-
ciante que já presidiu a loja. Assim como ele, Francisco 
Ramalho Queiroz, atual presidente da Estrela se emociona 
sempre que fala de maçonaria. Ele dedicou praticamente 
sua vida inteira, desde a juventude à ordem e afirma que não 
se arrepende de ter se doado tanto.

“Consideramos a maçonaria como uma instituição 
filantrópica, filosófica, humanista e progressista”, disse 
Ramalho. Segundo ele, a maçonaria é uma importante esco-
la de alto aperfeiçoamento, moral e intelectual. “O orgulho 
de ser maçom é colocar em prática os ensinamentos, virtu-
des e sentimentos maçônicos para a construção de um 
mundo mais justo, tornando a sociedade mais fraterna. 
Sempre estaremos em pé e à ordem para bem servir a Pátria 
e a humanidade”, enfatizou.

A nova geração da maçonaria é que vai ter a responsabi-
lidade de manter vivas as tradições e aperfeiçoar os ensina-
mentos que são dados por graus de elevação. Os graus só se 

galgam a partir do momento em que o maçom cumpre com 
as determinações do degrau que está e parte posteriormente 
para assumir novas responsabilidades. A partir de junho, a 
Estrela do Oriente terá nova diretoria e um maçom jovem, 
Marcionilo Gurgel de Vasconcelos, de 45 anos de idade, 
com apenas seis anos na ordem é que vai assumir o coman-
do da mais antiga e respeitada loja do GOMS.

“A expectativa é sempre transformar a sociedade num 
lugar melhor para se viver, e isso a instituição busca no 
aperfeiçoamento de cada membro, através da ética e da 
consciência pessoal”, afirmou ao dizer que esse é o ponto 
principal, manter os ensinamentos em prol do aperfeiçoa-
mento de cada maçom que faça parte das fileiras da Estrela. 
A maçonaria é uma sociedade fraternal, e assim são trata-
dos os seus membros, como irmãos. A maçonaria é uma 
instituição que proporciona a seus membros assistências e 
onde pessoas se confraternizam como realmente uma famí-
lia, e assim continuará sendo”, enfatizou.

A respeito da situação atual do Brasil, Marcionilo lem-
brou que a maçonaria sempre foi e sempre continuará 
sendo uma escola. “Ela participou dos momentos mais 
importantes do Brasil e do mundo. Atualmente não é dife-
rente. A maçonaria exerce a sua função e assim busca uma 
pacificação social”, disse sem detalhar a atuação da ordem 
na dinâmica social brasileira da atualidade, garantindo que 
ela está presente, mesmo que de forma “invisível”, mas 
presente em tudo o que acontece no país para o seu melho-
ramento.

Loja Maçônica Estrela do Oriente comemora
120 anos em Corumbá com sessão solene

André Navarro  - Diário Corumbaense

www.pousadadobezerra.com.br
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Por JP Setubal

Voltaire, filósofo francês, considerava a advocacia “a 
mais bela carreira humana”, elevando-a a quase um 
sacerdócio. O advogado Luiz Flávio Borges D'Urso é 

um homem que tem a advocacia no sangue e vive sua carre-
ira de 36 anos na área criminal como sacerdote dos direitos 
constitucionais e legais a todos os cidadãos. Ex-presidente 
da OAB-SP por três vezes e conselheiro federal da entida-
de, D'Urso encontra tempo para participar das atividades da 
Maçonaria Paulista: ele dá palestras por Lojas em todo o 
estado e participou como representante da OAB no lança-
mento das 33 Medidas para um Brasil Justo e Perfeito, inici-
ativa do GOSP para inspirar as eleições deste ano.

 “Desde muito jovem, escutava dos amigos Maçons que 
meu pai e eu éramos Maçons não iniciados, pois os valores 
que ele sempre cultuou e me transmitiu eram valores maçô-
nicos, o que gerou em mim o entusiasmo necessário para 
integrar nossa Ordem ativamente”, afirma. Sua principal 
inspiração na carreira é o pai, Umberto Luiz D'Urso, profes-
sor e decano da advocacia paulista que faleceu em 2014. 
Hoje, a família D'Urso está em sua terceira geração de advo-
gados.

“Meu pai foi um homem destituído de vaidade e adorava 
gente, sempre pronto a ajudar alguém, sem distinção. Embo-
ra hoje ele esteja no Oriente Eterno, sinto-o comigo a todo 

momento.” O vestibular para o curso de direito foi para 
agradar ao pai, mas ele também tentou educação artística; 
no fim das contas, o sangue jurídico que corre em suas veias 
acabou prevalecendo

Autor de dezenas de livros nas áreas criminal e penal, 
D'Urso acredita que a Maçonaria precisa influenciar os 
processos de transformação política da sociedade. Para ele, 
a única forma de fazer isso no atual contexto nacional é a 
Maçonaria participar ativamente de todas as forças vivas e 
organizadas de nossa sociedade. “Os episódios históricos 
de conquistas de nosso povo sempre tiveram a articulação 
da Maçonaria.”

Corrupção, Lava Jato e atuação da Maçonaria
O papel atual do poder judiciário no combate à corrup-

ção não passa incólume de sua análise. O advogado chama a 
atenção para o que classifica como “ativismo judicial”, que 
é uma deformação da atribuição constitucional desse poder.

“Não é papel preponderante do Judiciário combater a 
corrupção, mas, como papel reflexo, isso é uma verdade. O 
combate à corrupção compete ao Legislativo na feitura de 
leis e ao Executivo por meio de mecanismos de controle. 
Cabe ao Judiciário reagir quando provocado, julgar os 
casos à luz da Constituição Federal, das leis e das provas 

carreadas no processo, sempre respeitando o direito à 
ampla defesa. O ativismo é de competência dos outros pode-
res”, avalia D'Urso.

Sobre a atuação do advogado criminal, ele explica que 
tal carreira sempre enfrentou preconceito porque os “desa-
visados” acreditam que esse profissional “está a serviço do 
crime”. D'Urso ressalta que o papel do advogado criminal é 
semelhante filosoficamente ao do padre, que abomina o 
pecado, mas ama o pecador. O advogado criminal deve 
também abominar o crime, mas garantir um julgamento 
justo na defesa do acusado. “Se o julgamento for dentro da 
lei, encontraremos a justiça que buscamos. Se houver ilega-
lidades no processo ou julgamento, nos equiparamos àque-
le que violou a lei. Isso é injustiça.”

Para os que estão chegando ao direito e desejam atuar na 
área, D'Urso dá o recado: “O profissional do direito que 
busca fortuna deve escolher outro ramo da advocacia, pois, 
na área criminal, que necessita de um profissional mais 
sensível e humanizado, o que se almeja é a glória da liberda-
de, valor supremo do ser humano. Venham os vocacionados 
para a advocacia e apaixonem-se por ela. É a pura realiza-
ção pessoal e espiritual”.

ENTREVISTA

“A MAÇONARIA DEVE PARTICIPAR DA POLÍTICA”
Em entrevista para a revista Luzes, o advogado criminal e Irmão Luiz Flávio Borges D'Urso fala sobre sua participação 
na Maçonaria, explica a influência do pai em sua carreira e comenta temas como advocacia, corrupção e Lava Jato 

QUER MORAR, EMPREENDER OU ESTUDAR EM PORTUGAL?

PROCURE-NOS!

ATENDIMENTO EM LISBOA E NO PORTO

 Geraldo Ribeiro
Tel.: Portugal

00 351 963 798 888
geraldoribeirocj@gmail.com

Somente 

 27 99996-8666

WhatsApp

Por Madson de Moraes
Fonte: Revista Luzes

https://www.amarocoutinhoimoveis.com/


05

Lembro bem quando, lá pelo final da década de 
1970, minha família adquiriu um Plano de 
Expansão da Telest (Telecomunicações do Espí-

rito Santo S.A.) o qual dava direito a, um dia, ter uma 
linha telefônica residencial. Funcionava assim: paga-
va-se um carnê de umas 60 prestações mensais e fica-
va-se esperando por mais uns cinco anos a instalação. 
Em 1994 me mudei de Iúna para Marataízes e fiquei 
um bom tempo sem telefone em casa aguardando que 
vagasse uma posição na central telefônica local. 
Linha telefônica era considerado um bem e declarado 
ao Imposto de Renda como tal. Quem podia comprava 
mais de uma e alugava. Esclarecendo que isso só ocor-
ria no Brasil. Lá fora, pelo menos no mundo evoluído, 
serviço de telefonia foi sempre isso: um serviço e não 
um bem.

Com a advento do celular foram criadas as estatais 
espelho (Telest Celular S.A.) com os mesmos proble-
mas. As poucas linhas eram disputadas quase que no 
tapa, apesar do serviço ser péssimo. As empresas esta-
tais de telefonia fixa e celular não possuíam capacida-
de de investimento e quem sofria era o cidadão. Falar 
em privatização era uma heresia. Os defensores das 
estatais diziam que elas eram "patrimônio do povo 
brasileiro". Pergunto: De que adianta ter um patrimô-
nio que não atende suas necessidades? Hoje instala-se 
uma linha fixa em poucos dias e adquire-se uma de 
celular para sair falando na hora. As privatizações das 

"teles" foram processadas por volta de 1998 (Governo 
FHC) e, a partir daí, os serviços foram melhorando.

Os prejuízos das estatais de siderurgia, reunidas 
sob o manto da Siderbras, eram recorrentes. CSN, 
Usiminas, Cosipa e Acesita, dentre outras, uma vez 
privatizadas passaram a dar lucro. As estatais do setor 
elétrico e petroquímico iam pelo mesmo caminho, 
além da Rede Ferroviária Federal. Os bancos estadua-
is eram outra fonte constante de problemas. Utiliza-
dos para fazer caixa e financiar os governos estaduais, 
funcionavam quase como uma fábrica de moeda, sem 
lastro, gerando todo tipo de descontrole econômico. A 
maioria foi privatizada.

Sempre que o Estado se aventurou em atividades 
empresariais, salvo raríssimas exceções, o que vimos 
foi corrupção, ineficiência, corporativismo, nepotis-
mo, etc, tudo levado a débito do cidadão contribuinte. 
Fato é que o "porco só engorda com o olho do dono" e, 
como o dono das estatais (o povo) não está vendo, a 
vara só emagrece. É mais ou menos a mesma questão 
que inviabilizou o Comunismo. Um caso raro de esta-
tal bem administrada foi a Embraer sob o comando do 
Sr. Ozires Silva. Ainda assim, após a privatização a 
Embraer viu decolar seus lucros.

Talvez na época das primeiras estatais (Governo 
Getúlio Vargas) poderia se justificar sua existência 
sob a alegação de fomentar a instalação dum parque 
industrial em um país completamente dependente da 
produção agrícola. Mas, ainda assim, há controvérsi-
as.

Ainda restam a privatizar: Correios,  Petrobras, 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Eletro-
bras e muitas outras. Espero que, a bem do povo e das 
próprias empresas, a privatização não demore. No 
caso da Petrobras a Operação Lava Jato está pondo a 
nu o esquema de corrupção que sangrou a empresa 
nos últimos anos e, somado a ingerência do controla-

dor (Governo Federal) na administração, levou a 
empresa a beira do colapso.

Já ia esquecendo da INFRAERO que dá um show 
de incompetência na administração dos aeroportos 
brasileiros.  Eu e minha esposa vivemos uma situação 
surreal no aeroporto de Brasília antes da privatização, 
desculpem, concessão (PT não privatizava, conce-
dia): Desembarcamos para uma conexão e descemos 
para um portão de embarque na altura da pista em que 
constava "portões de embarque de H a S". Dai fomos 
embarcados num ônibus e despejados num "puxadi-
nho" construído do outro lado do pátio de manobras. 
Nesse "puxadinho" fomos surpreendidos com a 
ordem dos portões de embarque: H, I, J, L, K, M, N... 
Ficamos olhando e pensando se a reforma ortográfica 
haveria mudado o lugar do K no alfabeto... Achamos 
que do nosso portão alçaríamos a aeronave que nos 
levaria de volta ao nosso amado ES mas, não ! Toma-
mos outro ônibus de volta ao outro lado do pátio de 
manobras onde, finalmente, embarcamos. E as 
mudanças de portão de embarque na última hora ! Em 
agosto do ano passado aguardava em Congonhas um 
voo São Paulo X Vitória e o portão de embarque 
mudou 3 vezes (18, 08 e 12) em menos de uma hora 
provocando aquela linda correria de passageiros pelas 
salas de embarque. Os mais afoitos poderiam dizer 
que seria compatível com padrão de atendimento de 
aeroporto africano. Ledo engano ! Em 2012 estive na 
África do Sul e Mauritius. Foram sete voos em que 
tudo que constava nos cartões de embarque, que já 
levamos impressos do Brasil, foi rigorosamente cum-
prido: Horário de partida, portão de embarque, assen-
to na aeronave, etc. Já no Brasil... É o completo desca-
so com o cidadão contribuinte.

Além do combate diuturno a corrupção, urge uma 
reforma tributária que simplifique a vida dos contri-
buintes, torne mais justa a carga tributária e elimine a 
guerra fiscal entre os Estados membros da Federação. 
Mas não será suficiente se o Estado brasileiro continu-
ar a ser administrado sem compromisso com a efetivi-
dade das políticas de inclusão social, com a meritocra-
cia no serviço público e com a incessante busca de 
redução dos custos operacionais. Ao Estado cabe pro-
ver Saúde, Educação e Segurança Públicas de quali-
dade e acessíveis a todos os cidadãos. Tudo o mais 
compete a iniciativa privada, incumbindo ao Estado 
apenas supervisionar e fiscalizar o mercado através 
das Agências Reguladoras para evitar a formação de 
monopólios, trustes e cartéis, preservando a livre ini-
ciativa e a livre concorrência.

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

(*) Carlos Magno Monteiro Freitas
Deputado Estadual ARLS Vale do Itapemirim – 

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

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

1999/2003

Carlos Magno Monteiro Freitas
Deputado Estadual PAEL - ES

Marataizes - ES

OPINIÃO Junho de 2018

https://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2018/04/tabela-de-anuncios-no-jornal-e-blog-malhete-3.pdf
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O fim da escravidão no Brasil completou 130 anos 
em 13 de maio deste ano. Em 1888, a princesa Isa-
bel, filha do imperador do Brasil Pedro 2º, assinou a 

Lei Áurea, decretando a abolição - sem nenhuma medida 
de compensação ou apoio aos ex-escravos.

A decisão veio após mais de três séculos de escravidão, 
que resultaram em 4,9 milhões de africanos traficados para 
o Brasil, sendo que mais de 600 mil morreram no caminho.

Mas a abolição no Brasil está longe de ter sido uma 
benevolência da monarquia. Na verdade, foi resultado de 
diversos fatores, entre eles, o crescimento do movimento 
abolicionista na década de 1880, cuja força não podia mais 
ser contida.

Entre as formas de resistência, estavam grandes emba-
tes parlamentares, manifestações artísticas, até revoltas e 
fugas massivas de escravos, que a polícia e o Exército não 
conseguiam - e, a partir de certo ponto, não queriam - repri-
mir. Em 1884, quatro anos antes do Brasil, os Estados do 
Ceará e do Amazonas acabaram com a escravidão, dando 
ainda mais força para o movimento.

A disputa continuou no pós-libertação, para que novas 
políticas fossem criadas destinando terras e indenizações 
aos ex-escravos - o que nunca ocorreu.

Conheça abaixo as histórias de seis brasileiros protago-
nistas na luta pelo fim da escravidão

Luís Gama, o ex-escravo que se tornou advogado
Luís Gonzaga Pinto da Gama nasceu em 1830, em Sal-

vador, filho de mãe africana livre e pai branco de origem 
portuguesa. Quando o menino tinha quatro anos, sua mãe, 
Luísa, teria participado revolta dos Malês, na Bahia, pelo 
fim da escravidão.

Uma reviravolta ocorreu quando Gama tinha dez anos: 
ficou sob cuidados de um amigo do pai, que o vendeu como 
escravo. O menino "embarcou livre em Salvador e desem-
barcou escravo no Rio de Janeiro", escreve a socióloga 
Angela Alonso no livro , sobre o movi-Flores, Votos e Balas
mento abolicionista. Depois, foi levado para São Paulo, 
onde trabalhou como escravo doméstico. "Aprendi a cope-
iro, sapateiro, a lavar e a engomar roupa e a costurar", 
escreveu o baiano.

Aos 17 anos, Gama aprendeu a ler e escrever com um 
estudante de direito. E reivindicou sua liberdade ao seu 

proprietário, afinal, nascera livre, livre era.
Em São Paulo, Gama se tornou rábula (advogado auto-

didata, sem diploma) e criou uma nova forma de ativismo 
abolicionista: entrava com ações na Justiça para libertar 
escravos. Calcula-se que tenha ajudado a conseguir a liber-
dade de cerca de 500 pessoas.

Gama usava diversos argumentos para obter a alforria. 
O principal deles era que os africanos trazidos ao Brasil 
depois de 1831 tinham sido escravizados ilegalmente. Isso 
porque naquele ano foi assinado um tratado de proibição 
do tráfico de escravos. Mais de 700 mil pessoas tinham 
entrado no país nessas condições. Apenas em 1850 o tráfi-
co de escravos foi abolido definitivamente.

"As vozes dos abolicionistas têm posto em relevo um 
fato altamente criminoso e assaz defendido pelas nossas 
indignas autoridades. A maior parte dos escravos africanos 
(...) foram importados depois da lei proibitiva do tráfico 
promulgada em 1831", disse Gama na época.

O advogado ainda entrou com diversos pedidos de habe-
as corpus para soltar escravos que estavam presos, acusa-
dos, sobretudo, de fuga. Ainda trabalhou em ações de liber-
dade, quando o escravo fazia um pedido judicial para com-
prar sua própria alforria - o que passou a ser permitido em 
1871, em um dos artigos da Lei do Ventre Livre.

Luís Gama morreu em 1882, sem ver a abolição. Seu 
funeral, em São Paulo, foi seguido por uma multidão. "Qu-
anto galgara Luís Gama, de ex-escravo a morto ilustre, em 
cujo funeral todas as classes representavam-se. Comércio 
de porta fechada, bandeira a meio mastro, de tempos em 
tempos, um discurso; nas sacadas, debruçavam-se tapeça-
rias, como nas procissões da Semana Santa", relata Alonso.

Na hora do enterro, alguém gritou pedindo que a multi-
dão jurasse sobre o corpo de Gama que não deixaria morrer 
a ideia pela qual ele combatera. E juraram todos.

Maria Tomásia Figueira Lima, a aristocrata que 
lutou para adiantar a abolição no Ceará

Filha de uma família tradicional de Sobral (CE), Maria 
Tomásia foi para Fortaleza depois de se casar com o aboli-
cionista Francisco de Paula de Oliveira Lima. Na capital, 
tornou-se uma das principais articuladoras do movimento 
que levou o Estado a decretar a libertação dos escravos 
quatro anos antes da Lei Áurea.

Segundo o Dicionário de Mulheres do Brasil, ela foi 

cofundadora e a primeira presidente da Sociedade das Cea-
renses Libertadoras que, em 1882, reunia 22 mulheres de 
famílias influentes para argumentar a favor da abolição.

Ao fim de sua primeira reunião, elas mesmas assinaram 
12 cartas de alforria e, em seguida, conseguiram que 
senhores de engenho assinassem mais 72.

As mulheres conseguiram, inclusive, o apoio financeiro 
do imperador Pedro 2º para a iniciativa. Juntamente com 
outras sociedades abolicionistas da época, elas organiza-
ram reuniões abertas com a população, promoviam a liber-
tação de escravos em municípios do interior do Ceará e 
publicavam textos nos jornais pedindo a abolição em toda 
a província.

Maria Tomásia estava presente na Assembleia Legisla-
tiva no dia 25 de março de 1884, quando foi realizado o ato 
oficial de libertação dos escravos do Ceará, que deu força à 
campanha abolicionista no país.

André Rebouças, o engenheiro que queria dar ter-
ras aos libertos

André Rebouças nasceu na Bahia, em 1838, em uma 
família negra, livre, e incluída na sociedade imperial. Quan-
do jovem, estudou engenharia e começou a trabalhar na 
área. Foi responsável por diversas obras de engenharia 
importantes no país, como a estrada de ferro que liga Curi-
tiba ao porto de Paranaguá. Conquistou posição social e 
respeito na corte. A Avenida Rebouças, importante via em 
São Paulo, é uma homenagem a André e a seu irmão Anto-
nio, também engenheiro.

Em uma das obras de que participou, outro engenheiro 
pediu que Rebouças libertasse o escravo Chico, que era 
operário e tinha sido responsável pelos trabalhos hidráuli-
cos. "Foi quando sua atenção recaiu sobre o assunto", 
escreve Angela Alonso, também em . Flores, Votos e Balas
Chico foi, então, libertado.

"Sou abolicionista de coração. Não me acusa a cons-
ciência ter deixado uma só ocasião de fazer propaganda 
para a abolição dos escravos, e espero em Deus não morrer 
sem ter dado ao meu país as mais exuberantes provas da 
minha dedicação à santa causa da emancipação", discursou 
certa vez Rebouças, na presença do imperador Pedro 2º.

continua...

Muito além da princesa Isabel, 6 brasileiros
que lutaram pelo fim da escravidão no Brasil
Por Amanda Rossi e Camilla Costa
Da BBC Brasil em São Paulo

CULTURA

Nessa pintura da sessão parlamentar que aboliu a escravidão no 
Ceará, em 1884, é possível ver diversas mulheres entre os homens
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Na década de 1870, Rebouças se engajou na campanha 
pelo fim da escravidão. Participou de diversas sociedades 
abolicionistas e acabou se tornando um dos principais arti-
culadores do movimento. Um de seus papéis foi fazer 
lobby - uma ponte entre os abolicionistas da elite e as insti-
tuições políticas, para quem executava obras de engenha-
ria.

As ideias de Rebouças incluíam não apenas o fim da 
escravidão. Ele propunha que os libertos tivessem acesso à 
terra e a direitos, para serem integrados, não marginaliza-
dos. "É preciso dar terra ao negro. A escravidão é um crime. 
O latifúndio é uma atrocidade. (...) Não há comunismo na 
minha nacionalização do solo. É pura e simplesmente 
democracia rural", proclamou Rebouças.

O engenheiro também se opunha ao pagamento de inde-
nização para os senhores de escravos em troca da liberdade 
- para Rebouças, isso seria uma forma de validar que uma 
pessoa fosse propriedade da outra.

Apoiador da monarquia e da família real brasileira, 
Rebouças foi ainda um dos responsáveis pela exaltação da 
Princesa Isabel como patrona da abolição.

Adelina, a charuteira que atuava como 'espiã'

Filha bastarda e escrava do próprio pai, Adelina passou 
a vender charutos que ele produzia nas ruas e estabeleci-
mentos comerciais de São Luís (MA). Suas datas de nasci-
mento e morte não são conhecidas. Seu sobrenome, tam-
bém não.

Como escrava criada na casa grande, Adelina aprendeu 
a ler e escrever. Trabalhando nas ruas, assistia a discursos 
de abolicionistas e decidiu se envolver na causa.

De acordo com o Dicionário da Escravidão Negra no 
Brasil, de Clóvis Moura (Edusp), Adelina enviava à asso-
ciação Clube dos Mortos - que escondia escravos e promo-
via sua fuga - informações que conseguia sobre ações poli-
ciais e estratégias dos escravistas.

Aos 17 anos, Adelina seria alforriada, segundo a pro-
messa que seu senhor fez a sua mãe. Mas, segundo o Dicio-
nário, isso não aconteceu.

Dragão do Mar, o jangadeiro que se recusou a trans-
portar escravos para os navios

O jangadeiro e prático (condutor de embarcações) Fran-
cisco José do Nascimento (1839-1914), um homem pardo 
conhecido como Dragão do Mar, foi membro do Movi-
mento Abolicionista Cearense, um dos principais da pro-
víncia, a primeira do Brasil a abolir a escravidão.

Em 1881, o Dragão do Mar comandou, em Fortaleza, 
uma greve de jangadeiros que transportavam os negros e 
negras escravizados para navios que iriam para outros 
Estados do Nordeste e para o Sul do Brasil. O movimento 
conseguiu paralisar o tráfico negreiro por alguns dias.

Com o comércio de escravizados impedido nas praias 
do Ceará, Nascimento foi exonerado do cargo, segundo o 
registro de Clóvis Moura. E se tornou símbolo da batalha 
pela libertação dos escravos.

Depois da abolição, ele tornou-se Major Ajudante de 
Ordens do Secretário Geral do Comando Superior da Guar-
da Nacional do Estado do Ceará e morreu como primeiro-
tenente honorário da Armada, em 1914.

Maria Firmina dos Reis, a primeira escritora aboli-
cionista

A maranhense Maria Firmina (1825-1917) era negra e 
livre, "filha bastarda", mas formou-se professora primária 
e publicou, em 1859, o que é considerado por alguns histo-
riadores o primeiro romance abolicionista do Brasil, Úrsu-
la. O livro conta a história de um triângulo amoroso, mas 
três dos principais personagens são negros que questionam 
o sistema escravocrata.

A escritora assinava o livro apenas como "Uma mara-
nhense", um expediente comum entre mulheres da época 
que se aventuravam no mercado editorial, e só agora come-
ça a ser descoberto pelas universidades, segundo a profes-
sora de literatura brasileira da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) Constância Lima Duarte.

Maria Firmina também publicava contos, poemas e 
artigos sobre a escravidão em revistas de denúncia no Mara-
nhão.

De acordo com o Dicionário de Mulheres do Brasil: de 
1500 Até a Atualidade (Ed. Zahar), ela criou, aos 55 anos 
de idade, uma escola gratuita e mista para crianças pobres, 
na qual lecionava. Maria Firmina morreu aos 92 anos, na 
casa de uma amiga que havia sido escrava.

Calcula-se que Luís Gama tenha ajudado
a libertar cerca de 500 escravos

André Rebouças era adepto de uma reforma
agrária que concedesse terras para os ex-escravos

Francisco José do Nascimento se recusou a transportar
escravos das praias de Fortaleza para navios negreiros

Como não há registros fotográficos de Adelina, a charuteira, 
ilustração foi baseada em fotografias de escravas minas 
que viviam no Maranhão na época

Romance de Maria Firmina dos Reis é considerado
 o primeiro a trazer o ponto de vista de personagens
 negros no Brasil escravocrata

Junho de 2018
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Por JP Setubal

Abraçando a tolerância e abordando a vida 
com a mente aberta, não é coincidência que 
o Duque de Sussex tenha desempenhado 

um papel tão crucial na formação da maçonaria 
moderna, escreve o Grande Inspetor de Malta, Dr. 
Lawrence Porter.

O duque de Sussex, Grão-Mestre de 1813 a 1843, é uma 
figura imponente na história da Maçonaria Inglesa. Ele 
desempenhou um papel crucial na unificação das Grandes 
Lojas Antient e Antient para formar a Grande Loja Unida da 
Inglaterra em 1813. É impossível superestimar a importân-
cia de sua influência na estrutura e no status da moderna 
Maçonaria Inglesa. Sem sua visão, energia e, acima de 
tudo, seu senso de tolerância, a Grande Loja Unida da 
Inglaterra não existiria em sua forma atual. Imagine se 
ainda tivéssemos duas Grandes Lojas concorrentes e como 
isso diminuiria a eficácia da Maçonaria Inglesa em todo o 
mundo.

Augustus Fredrick nasceu como um príncipe real em 27 
de janeiro de 1773, o nono dos quinze filhos de George III e 
da rainha Charlotte. Em 27 de novembro de 1801, aos vinte 
e oito anos, o rei fez dele o duque de Sussex.

Reputação Progressiva
Augustus tinha uma reputação de mente aberta e era 

considerado o mais liberal de seus irmãos, sendo algo como 
um reformador social. Ele foi educado no exterior, entrando 
na Universidade de Göttingen em 1786 com a idade de treze 
anos. Ele foi o único dos príncipes a não seguir uma carreira 
militar, embora alguns comentaristas atribuíram isso ao 
fato de que ele sofria de asma, em vez de suas propensões 
liberais conhecidas.

Em oposição aos pontos de vista de alguns de seus 
irmãos mais velhos, em particular o duque de Cumberland, 
Augusto favoreceu a Emancipação Católica. Ele também 
foi, apesar de seu devoto cristianismo, um forte defensor da 
comunidade judaica. Em 1815, o Duque aceitou o patrocí-
nio do Hospital e Orfanato de Judeus, que sobrevive até 
hoje como a instituição de caridade Norwood.

Ele também emprestou sua influência para promover 
vários esquemas benevolentes e já foi referido como "o 
mais encantador mendigo da Europa".

Augusto foi um defensor proeminente das artes e tam-
bém da pesquisa científica e do progresso. Tornou-se presi-
dente da Sociedade de Artes em 1816 e presidente da Royal 
Society em 1830. Um presidente ativo da Royal Society, 
Augustus recebeu muitas festas no Palácio de Kensington, 
muitas vezes com grandes despesas pessoais.

Carreira Cintilante
Augusto foi iniciado na Loja da Verdade Vitoriosa, em 

Berlim, em 1798, enquanto estudava na Alemanha. 
Ele levou rapidamente a alvenaria, eventualmente ocu-

pando a cadeira de sua loja alemã. De volta à Inglaterra, em 
1800, Augusto juntou-se ao Príncipe de Gales, seu irmão 
George, agora Nº 259. O Duque juntou-se à Loja da Amiza-
de, nº 6, em 1806 e à Antiguidade, número 2, em 1808. Em 
1814, instrumental na reanimação e, mais tarde, amalgama-
ção de várias lojas para formar a Loja Alfa Real, nº 16 - que 
era a loja pessoal do Grão-Mestre e permanece assim até o 
dia de hoje. 

Em 1813, Augusto foi eleito Grão-Mestre da Grande 
Loja Premier enquanto seu irmão mais velho, o Duque de 
Kent, tornou-se Grão-Mestre dos Antigos, e eles se envol-
veram na conclusão das negociações para a unificação das 
duas Grandes Lojas. 

Os Estatutos da União foram finalizados no final de 
1813 e em 27 de dezembro de 1813, o Duque de Kent graci-
osamente ficou de lado para seu irmão mais novo tomar as 
rédeas da nova Grande Loja. Augusto permaneceu Grão-
Mestre por trinta anos até sua morte em 1843. Ele se referiu 
à união das duas Grandes Lojas como "o evento mais feliz 
da minha vida".  

Augusto era um Grande Mestre muito prático, resolven-
do "governar e reinar". Ele participou de algumas das reu-
niões da Loja Especial de Reconciliação (1813-1816), pes-
soalmente presidiu a Junta de Propósitos Gerais e esteve 
envolvido nos detalhes de todas as principais decisões da 
Diretoria. A União não avançou tão bem quanto poderia 

parecer do nosso ponto de vista, duzentos anos depois. De 
fato, Augusto enfrentou uma resistência significativa às 
mudanças necessárias para reunir duas organizações orgu-
lhosas com objetivos e cerimônias semelhantes, mas com 
diferenças importantes.

Augustus surpreendeu a nação ao se tornar o primeiro 
real a ser enterrado em um cemitério público. Após sua 
morte em 1843, ele foi enterrado no cemitério Kensal Gre-
en.

Demonstrando seu pensamento independente, Augus-
tus surpreendeu a nação, tornando-se o primeiro real a ser 
enterrado em um cemitério público. Após sua morte em 21 
de abril de 1843, e seguindo as instruções registradas em 
seu testamento, ele foi enterrado no cemitério Kensal Gre-
en, no norte de Londres. Essa escolha do local de sepulta-
mento por um príncipe real exigia a permissão da rainha 
Vitória. Ele tinha sido o tio favorito da rainha e a entregou 
em seu casamento com o príncipe Albert de Saxe-Coburg e 
Gotha em 1840. O Spectator de 29 de abril de 1843 escre-
veu: “Sua aquiescência em sua escolha de um local de 
sepultamento pode ser recebida como um indicação de que 
ela entendia tão bem quanto o amava.

Uma visita ao Cemitério Verde de Kensal vale a pena. 
Após o enterro do Duque, e depois o enterro de sua irmã, 
Princesa Sophie, o cemitério se tornou moda e muitas pes-
soas famosas seguiram o exemplo. No entanto, a inscrição 
na lápide agora é difícil de ler e acredito que os maçons 
fariam bem em prestar mais atenção ao local de descanso 
final do nosso Grão-Mestre.

O PAPEL CRUCIAL DO DUQUE DE SUSSEX
 NA FORMAÇÃO DA MODERNA MAÇONARIA

Príncipe Augusto, Duque de Sussex

Fonte:www.freemasonrytoday.com

Meus irmãos. 
O assunto do momento, o casamento do 

príncipe Harry, que com o casamento se tornou 
o Duque de Sussex.

Sussex, leia-se Saxões do Sul, linhagem 
germânica dos saxões.

Mas o que tem a ver a maçonaria com isso? 
Muito a ver!!!
Tradicionalmente o cargo de Grão- Mestre 

da Grande Loja Unida da Inglaterra  vem sendo 
ocupado em sua história ou pelo Duque de Kent 
ou pelo Duque de Sussex.

O Duque de Sussex inclusive foi quem 
unificou  a maçonaria inglesa e criou a Grande 
Loja Unida da Inglaterra no século 19.

Atualmente o Duque de Kent é o Grão- 
Mestre.

Por tradição o próximo Grão-Mestre será o 
Duque de Sussex? O Príncipe Harry ?

Kpidville

GERAL



09GERAL

Enquanto a história de Stonehenge inspirou 
muitas teorias estranhas ligando maçonaria e 
druidas, o maçom Cecil Chubb comprou o 

marco antigo por um capricho 
Considerando seu status como Patrimônio Mundi-

al da UNESCO,  é intrigante refletir que até 1918, 
Stonehenge era propriedade privada. O interesse 
nisso foi estimulado no início dos anos 1700 através 
dos escritos do antigo maçom William Stukeley, um 
clérigo e arqueólogo. A conexão entre Stonehenge e 
os druidas é geralmente atribuída a Stukeley, que não 
apenas fez um estudo da ordem, mas também foi um 
dos responsáveis por seu renascimento em 1717.

No início de 1800, Stonehenge era de propriedade 
da família Antrobus, mas quando o herdeiro do baro-
nato morreu em ação em 1915, a família decidiu ven-
der o círculo de pedras e seus 35 acres de terra em lei-
lão.

A venda ocorreu no New Theatre em Salisbury em 
21 de setembro de 1915. O comprador foi Cecil 
Chubb, que pagou £ 6,600 (cerca de £ 460,000 em 
termos modernos) pelo site. Ele tinha ido ao leilão 
para comprar algumas cadeiras, mas tendo vivido 
perto de Stonehenge durante a maior parte de sua 
vida, decidiu fazer a compra para salvá-lo de um com-
prador estrangeiro. Chubb comprou o marco como 
um presente para a esposa, pelo que aparentemente 

não agradeceu.

PARA AS PESSOAS
Em 1918, sabendo que havia interesse do governo 

no círculo de pedras, Chubb contatou o que era então o 
Escritório de Obras e se ofereceu para dar o local à 
nação como um presente. Ele tinha três condições: os 
residentes de Salisbury deveriam ter livre acesso a ele; 
o encargo de entrada nunca deve ser mais do que um 
xelim; e nenhum edifício deve ser erigido dentro de 
400 jardas das pedras antigas.

O governo aceitou o presente com entusiasmo e, 
para assinalar sua generosidade, criou um baronato: 
em 1919, Chubb assumiu o título Sir Cecil Chubb, 
Barão de Stonehenge, no condado de Wiltshire.

Cecil Herbert Edward Chubb veio de um começo 
modesto. Nascido em 1876, na aldeia de Shrewton, 
Wiltshire, foi educado na Escola do Bispo Word-
sworth, em Salisbury, obteve o primeiro em ciências 
em 1904, seguido por um bacharel em direito em 
1905, antes de começar a exercer advocacia.

UMA ALMA FILANTRÓPICA
Em 1902, Chubb se casou com Mary Finch, e depo-

is que seu tio morreu, ela herdou o hospital psiquiátri-
co Fisherton House Asylum, perto de Salisbury. A 
Chubb desistiu da lei para administrar o asilo, que era 

uma das maiores do país, introduzindo tratamentos 
inovadores para facilitar a vida dos pacientes e devol-
vê-los às suas famílias.

A administração financeira da Chubb fez dele um 
homem rico, permitindo-lhe comprar Stonehenge 
quase por capricho. Ele veio para a Maçonaria em 
Salisbury, onde foi feito pedreiro na Loja Elias de Der-
ham, nº 586, em 26 de outubro de 1905. Ele nunca 
procurou um cargo, simplesmente desfrutou da com-
panhia de seus companheiros como lastreador, e per-
maneceu como membro ativo até sua morte.

Houve tentativas de ligar a Maçonaria tanto ao 
círculo de pedra de Stonehenge quanto aos druidas 
que tinham a reputação de ter adorado lá. Na realida-
de, as únicas conexões maçônicas são as figuras de 
Stukeley, que tanto fizeram para levar Stonehenge ao 
conhecimento público, e Chubb, que tinha tanto amor 
pelo círculo de pedras que ele comprou e apresentou à 
nação, para que fosse preservada. como parte de nossa 
herança nacional.

Você sabia?
A lenda da família diz que a Chubb só foi ao leilão 

comprar cadeiras, mas voltou para casa com o novo 
dono de um círculo de pedras.

Cecil Chubb, o salvador de Stonehenge

Junho de 2018

http://viniltapetes.com.br/
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Antes de ser famoso, antes de pintar a Mona Lisa e 
a Última Ceia, antes de inventar o helicóptero, 
antes de desenhar a imagem mais famosa do 

homem, antes de todas essas coisas, Leonardo da 
Vinci era um armeiro, um cara de armas, um fabricante 
de coisas que explodem.

E, assim como você, ele teve que montar um currí-
culo para obter seu próximo trabalho. Assim, em 1482, 
aos 30 anos, ele escreveu uma carta e uma lista de suas 
habilidades e a enviou a Ludovico Sforza, il Moro, 
duque de Milão.

Então, para comemorar o aniversário de Leonardo 
que aconteceu no dia 15 de abril, gostaria de comparti-
lhar seu maravilhoso currículo com vocês e o que pode-
mos aprender com ele:

A tradução desta carta é bastante notável:
“Ilustríssimo Senhor, Tendo agora considerado 

suficientemente os espécimes de todos aqueles que se 
proclamam peritos em instrumentos de guerra, e que a 
invenção e o funcionamento dos ditos instrumentos 
não são nada diferentes daqueles em uso comum:  
Esforçar-me-ei, sem prejuízo de qualquer outra pes-
soa, em explicar-me a Vossa Excelência, mostrando a 
vossa Senhoria o meu segredo e depois oferecendo-
lhes ao seu melhor prazer e aprovação para trabalhar 
em momentos oportunos em todas as coisas que, em 
parte serão brevemente indicadas abaixo.

1. Eu tenho uma espécie de ponte extremamente 
leve e forte, adaptada para ser mais facilmente 
transportada, e com ela você pode perseguir e 
a qualquer momento fugir do inimigo; e 
outras, seguras e indestrutíveis pelo fogo e 
pela batalha, fáceis e convenientes de levantar 
e colocar. Também métodos de queima e des-
truição daquelas dos inimigos.

2. Eu sei como, quando um lugar está sob sítio, 
tirar a água das trincheiras, e fazer infinitas 
variedades de pontes, e caminhos e escadas 
cobertos, e outras máquinas relacionadas a 
tais expedições.

3. Se, em razão da altura dos bancos, ou da 
potência do lugar e de sua posição, for impos-
sível, ao sitiar um lugar, valer-se do plano de 
bombardeio, tenho métodos para destruir 
todas as rochas ou outras fortalezas, mesmo se 
fosse fundadas sobre uma rocha, etc.

4. Mais uma vez, tenho tipos de morteiros; mais 
convenientes e fáceis de transportar; e com 

estes posso atirar pequenas pedras quase pare-
cidas com uma tempestade; e com a fumaça 
destes causa grande terror ao inimigo, para 
seu grande detrimento e confusão.

5. E se a luta deve ser no mar, eu tenho vários 
tipos de máquinas mais eficientes para ataque 
e defesa; e embarcações que resistirão ao ata-
que dos maiores canhões e pólvora e fumos.

6. Eu tenho meios por minas e caminhos secretos 
e tortuosos, feitos sem ruído, para alcançar 
um local designado, mesmo que fosse necessá-
rio passar sob uma trincheira ou um rio.

7. Farei carros cobertos, seguros e inatacáveis, 
que entrando entre no inimigo com sua arti-
lharia, não há corpo de homens grande o sufi-
ciente que eles não os quebrariam. E atrás 
deles, a infantaria poderia seguir sem feri-
mentos e sem nenhum obstáculo.

8. Caso necessário, farei grandes armas, mortei-
ros e artefatos leves de formas finas e úteis, 
fora do tipo comum.

9. Onde a operação de bombardeio poderia 
falhar, eu inventaria catapultas, mangonels, 
trabocchi e outras máquinas de eficácia mara-
vilhosa e não de uso comum. E, em suma, de 
acordo com a variedade de casos, posso inven-
tar diversos e infindos meios de ataque e defe-
sa.

10. Em tempos de paz acredito que posso dar per-
feita satisfação e igual a qualquer outro na 
arquitetura e na composição de edifícios 
públicos e privados; e em guiar a água de um 
lugar para outro.

11. Posso realizar esculturas em mármore, bronze 
ou argila, e também posso pintar o que quer 
que seja feito, assim como qualquer outro, seja 
ele quem for.

Uma vez mais, o cavalo de bronze pode ser feito à 
mão, que é para a glória imortal e honra eterna do 
príncipe seu pai de feliz memória, e da ilustre casa de 
Sforza.

E se qualquer uma das coisas acima mencionadas 
parecer a alguém impossível ou inviável, eu estou 
mais preparado para fazer o experimento em seu par-
que, ou em qualquer lugar que possa agradar a sua 
excelência.  –  de quem eu me despeço com a maior 
humildade, etc. ”

Que peça fantástica de marketing pessoal!  Não há 
nada de sua escrita invertida aqui  -  essa carta deveria 
ser lida e persuadir.

Eu sou um pedante sem esperança, então aqui está o 
que eu acho que podemos aprender com o currículo de 
Leonardo:

Você notará que ele faz não recita todas as suas rea-
lizações passadas. Ele não menciona a pintura do retá-
bulo da Capela de São Bernardo; ele não fornece uma 
lista de bombas do passado que ele construiu; ele não 
cita seu emprego anterior no estúdio do artista Andrea 
di Cione.

Não, ele não faz nenhuma dessas coisas, porque 
elas seriam sobre as suas realizações, não as  necessi-
dades do Duque.

Em vez disso, ele vende ao seu empregador em 
perspectiva sobre o que Leonardo pode fazer por ele.

Agora imagine ser o Duque de Milão e receber esta 
magnífica carta do jovem prodígio de Florença.  Os 
descritivos específicos pintam uma imagem vívida de 
máquinas de cerco e bombardeios e morteiros e drena-
gens de trincheiras e pontes para derrotar o inimigo. 
Você pode imaginar as cenas que passaram pela cabe-
ça do duque enquanto segurava essa carta em suas 
mãos e lia as ousadas declarações de capacidade de 
Leonardo da Vinci.

Que duque renascentista não iria querer “tipos de 
morteiros; mais conveniente e fácil de transportar; 
[que] podem atirar pequenas pedras quase parecidas 
com uma tempestade ”? Soa muito atraente.

E é exatamente isso que seu currículo também pre-
cisa fazer.  Não a lista de lavanderia / biografia padrão 
que fala sobre você, mas a peça de marketing que fala 
sobre o benefícios para o seu futuro empregador e 
como você se encaixa em suas necessidades e desejos.

Ladders criou algumas ferramentas gratuitas para 
REVISAR SEU CURRÍCULO e CONSTRUIR UM 
CURRÍCULO MAIS PERSUASIVO, mas, em princí-
pio, você também pode fazê-lo, concentrando-se em 
quantificar e descrever o que pode fazer por seu futuro 
chefe.

Então, acontece que, mesmo em seu aniversário de 
564 anos, esse notável cara Leonardo da Vinci está nos 
ensinando sobre o futuro.

Que gênio!

Mesmo um gênio tem que se vender ... 
o notável currículo de Leonardo da Vinci
Por Marc Cenedella - Tradução J. Filardo – Fonte: Bibliot3ca
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Por João Paulo Rezende

A
 Maçonaria tem sido frequentemente associa-
da a diferentes concepções de poder, do políti-
co e ideológico ao econômico e social.

Antes de me referir a este tópico, descreverei bre-
vemente quatro perspectivas teóricas do conceito de 
poder, todas surgidas entre os séculos 19 e 20.

Para Max Weber, poder significa a probabilidade de 
impor a vontade de alguém, dentro de uma relação social, 
mesmo contra toda resistência e qualquer que seja a base 
dessa probabilidade. O poder pode ser encontrado com 
formas infinitas nas sociedades, e é por isso que Weber 
desenvolveu o conceito de dominação, uma forma de 
poder mais precisa e especializada. O poder é uma força 
exercida contra algo para algum propósito, enquanto a 
dominação é o controle que se tem de uma coisa para um 
fim, sem exercer nenhuma força.Dominação cria discipli-
na, obediência por parte de pessoas sem resistência ou 
crítica.

Para Weber, é fundamental que as pessoas tenham obje-
tivos e intenções nos atos mandatados e que sejam envia-
das por uma autoridade considerada legítima pelos atores.

O conceito de dominação de Max Weber é dividido em 
3 categorias. Essa classificação é baseada nos meios pelos 
quais a dominação foi alcançada. A dominação legal racio-

nal é criada quando os atores acreditam na legalidade e no 
direito que a autoridade possui. A dominação tradicional é 
obtida quando os atores acreditam na legitimidade da auto-
ridade baseada no caráter moral e tradicional. Finalmente, 
a dominação carismática ocorre quando a autoridade 
ganha a legitimidade dos atores baseada no carisma, hero-
ísmo, liderança e exemplaridade.

Para Karl Marx, o poder estatal não existe para admi-
nistrar ou zelar pelo interesse de toda a sociedade, mas por 
uma parte ou classe social dela. "O governo do Estado 
moderno nada mais é do que uma junta que administra os 
negócios comuns de toda a classe burguesa." "O poder 
político é simplesmente o poder organizado de uma classe 
para oprimir outra".

O estado e o poder político serão sempre um instrumen-
to de controle e exploração da classe social dominante, 
fazendo com que os seres humanos tenham uma autonomia 
relativa.

Para a escola de Frankfurt e da teoria da ação comuni-
cativa, o poder midiático é a expressão, mesmo ideológica, 
do poder econômico. Não devemos esquecer que a hege-
monia é alcançada através do consenso, da dominação de 
uma sociedade, mesmo de classes sociais que não são favo-
recidas por um programa econômico específico. E como 
isso é alcançado? Passando os interesses de um setor ou 

classe social como se fossem os interesses da população 
como um todo. E para essa operação você precisa essenci-
almente da mídia. E é por isso que a propriedade da mídia é 
uma questão essencial na luta pelo poder de qualquer soci-
edade.

Finalmente Michel Foucault diz que o poder não é 
considerado como um objeto que o indivíduo dá ao sobera-
no, mas é uma relação de forças, uma situação estratégica 
em uma sociedade em um dado momento. Portanto, o 
poder, sendo o resultado das relações de poder, está em 
toda parte. O assunto é atravessado por relações de poder, 
não pode ser considerado independentemente deles. O 
poder, para Foucault, não apenas reprime, mas também 
produz: produz efeitos da verdade, produz conhecimento, 
no sentido de conhecimento.

Michel Foucault destaca a ascensão de um biopoder 
que permeia o direito à vida e à morte e que tenta transfor-
mar a vida em objeto utilizável pelo poder. Nesse sentido, a 
vida sistematizada, isto é, convertida em um sistema de 
análise pelo e para o poder, deve ser protegida, transforma-
da e difundida.

E um comentário adicional referindo-se a Don Juan 
Matus, o índio Yaqui dos ensinamentos de Don Juan por 
Carlos Castaneda, o poder é o resultado de ter superado o 
medo e clareza que sega homem, mas tal poder, por sua 
vez, é um dos inimigos dos homens de conhecimento.

Se considerarmos o poder como o resultado das rela-
ções humanas, seria então inevitável visualizar suas redes 
em todos os ambientes possíveis e, portanto, poderia ser 
executado de forma positiva ou negativa.

As ferramentas simbólicas do método maçônico forne-
cem um sistema de valores que promovem o altruísmo, a 
filantropia e uma clara convicção de vigiar o progresso da 
humanidade; Mas não somos mais do que parte de um sis-
tema filosófico que exerce um poder ideológico? Ou 
usamos nossa instrução e estudo político, filosófico e social 
para exercer a dominação sobre nosso ambiente profano?

Maçonaria permite uma avaliação crítica de seus prece-
itos e suas origens na hegemonia européia iluminista, que 
dá origem a acreditar que um sistema de pensamento livre, 
com suposições baseadas em liberdade humana, a igualda-
de de direitos e fraternidade mimado

Por outro lado, a nossa ordem tem uma estrutura iniciá-
tica com base em certas hierarquias, que é simbólico, às 
vezes são entendidas como uma forma de poder ou contro-
le, que desfocar o sentido louvável de aprofundar mistérios 
humanos como ética, estética, metafísica e lógica. Não é o 
poder que procura um iniciado e manifesta nos reflexos da 
sala, onde há claramente um aviso como um aviso "se você 
quiser, voltar para onde você veio."

No entanto, também é inevitável que quando um ser 
humano é capaz de fazer avançar a sua auto-conhecimento, 
abre para ele, uma necessidade permanente para transmitir 
suas habilidades cada vez mais conscientes, seu compa-
nheiro, que de alguma forma faz com que o poder do pro-
prietário persuasão, exemplo e admiração; elementos em 
si, satisfatórios para quem os exercita, mas perigosos assim 
que começam a se tornar necessários para a construção do 
ego.

Texto original publicado por
 Respeitável Lodge Jacques de Molay 

Pereira, Colômbia

GERAL Junho de 2018

http://www.avancenet.com.br
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Por JP Setubal

Por Clara Wiggins -  BBC Future

Durante a infância pobre, na zona rural do Zimbá-
bue, Moses Murandu costumava passar sal nos 
machucados quando caía ou se cortava. Nos dias 

de sorte, porém, seu pai tinha dinheiro suficiente para 
comprar algo que ardia bem menos: açúcar.

Ele sempre reparou que o açúcar parecia cicatrizar os 
ferimentos mais rápido. E ficou surpreso quando, em 1997, 
foi contratado para trabalhar como enfermeiro do sistema 
público de saúde do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês) 
e descobriu que a substância não era usada em nenhum 
procedimento oficial. Decidiu, então, tentar mudar isso.

Mais de 20 anos depois, a ideia de Murandu está final-
mente sendo levada a sério. Professor sênior de enferma-
gem na Universidade de Wolverhampton, na Inglaterra, ele 
desenvolveu um estudo-piloto focado na aplicação do açú-
car para a cicatrização de feridas, que rendeu a ele um prê-
mio do Journal of Wound Care, em março deste ano.

Em algumas partes do mundo, a adoção do procedimen-
to pode ser crucial, já que parte da população não pode 
pagar por antibióticos. Mas o projeto é também de interesse 
do Reino Unido, uma vez que uma ferida infeccionada mui-
tas vezes não responde à medicação.

Segundo Murandu, o tratamento se resume a botar açú-
car no machucado e cobrir com um curativo. Os grãos 
absorvem toda a umidade que permitiria a proliferação de 
bactérias. E, sem bactérias, a ferida cicatriza mais rápido.

Resultados
O pesquisador conseguiu demonstrar tudo isso em testes 

de laboratório. E diversos estudos de caso ao redor do 
mundo reforçaram sua descoberta, incluindo exemplos 
bem-sucedidos de tratamentos de feridas contaminadas por 
bactérias resistentes a antibióticos.

Mesmo assim, ele tem uma árdua batalha pela frente. O 
financiamento para novas pesquisas pode ajudar Murandu a 
alcançar seu objetivo final: convencer o NHS a usar o 

açúcar como uma alternativa aos antibióticos. Porém, gran-
de parte dos estudos médicos é patrocinada pela indústria 
farmacêutica. E essas empresas, diz ele, têm pouco a ganhar 
custeando pesquisas sobre algo que não podem patentear.

O açúcar que ele utiliza é do tipo granulado, com o qual 
você poderia adoçar uma xícara de chá ou café. Nos testes 
em laboratório, ele constatou que não há diferença em usar 
o açúcar proveniente da cana ou da beterraba. O demerara, 
no entanto, não é tão eficaz. Sua pesquisa também mostrou 
que as cepas de bactérias crescem em baixas concentrações 
de açúcar, mas são completamente inibidas em níveis mais 
altos.

Além disso, Murandu começou a registrar estudos de 
caso no Zimbábue, Botswana e Lesoto (onde começou a 
estudar enfermagem). Entre eles, está a história de uma 
mulher que mora em Harare.

"O pé dela estava pronto para ser amputado, quando 
meu sobrinho me ligou", relembra.

"Ela sofria havia cinco anos com um ferimento horrível, 
e o médico queria amputar. Eu disse a ela para lavar a ferida, 
botar açúcar, deixar agir e repetir (o procedimento)."

"A mulher ainda tem a perna."
Segundo ele, esse caso mostra por que há tanto interesse 

em seu método, principalmente em partes do mundo onde 
as pessoas não podem arcar com o custo de um antibiótico.

Até agora, o pesquisador realizou estudos clínicos com 
41 pacientes no Reino Unido. Ele ainda não publicou os 
resultados, mas tem apresentado suas descobertas em con-
ferências nacionais e internacionais.

Uma pergunta que ele teve que responder durante a pes-
quisa foi se o açúcar poderia ser usado em pacientes diabéti-
cos, que geralmente apresentam úlceras nas pernas e nos 
pés. Como quem tem diabetes precisa controlar o nível de 
glicose no sangue, este seria a princípio um tratamento 
improvável.

Murandu constatou, no entanto, que o método também é 
eficaz para os diabéticos - e não eleva as taxas de glicose no 
sangue.

"O açúcar é sacarose - você precisa da enzima sacarase 

para convertê-lo em glicose. Como a sacarase é encontrada 
dentro do corpo, somente quando o açúcar é absorvido que 
ele é convertido. Aplicá-lo no exterior da ferida não tem o 
mesmo efeito", explica.

Animais
Enquanto Murandu dá continuidade a sua pesquisa com 

pacientes humanos, a veterinária americana Maureen 
McMichael tem usado há anos esse tipo de tratamento com 
animais.

McMichael, que trabalha no Hospital Veterinário da 
Universidade de Illinois, começou a aplicar açúcar e mel 
em animais de estimação em 2002. Ela conta que foi atraída 
pela combinação da simplicidade e do baixo custo da medi-
cação, especialmente no caso de donos que não podem 
pagar pelos tratamentos tradicionais.

A veterinária diz que sempre tem açúcar e mel em sua 
clínica. Ela administra com frequência em cães e gatos - e, 
de vez em quando, em animais de fazenda. O mel tem pro-
priedades curativas semelhantes às do açúcar (um estudo 
revelou que é ainda mais eficaz na inibição do crescimento 
de bactérias), embora seja mais caro.

"Tivemos grandes casos de sucesso", afirma McMicha-
el.

Ela dá o exemplo de uma vira-lata que foi usada como 
"isca de pitbull", sendo atacada pelos cães durante um trei-
namento para brigar. A cadela chegou com cerca de 40 mor-
didas em cada membro - e ficou curada em oito semanas.

"Ela estava abandonada, então, não havia dinheiro para 
ela. Nós a tratamos com mel e açúcar, e ela respondeu fabu-
losamente", relembra a veterinária.

"Agora, está curada."
Além de ser mais barato, o açúcar tem outro lado positi-

vo. À medida que os antibióticos são usados com mais fre-
quência, estamos nos tornando resistentes a eles.

De volta ao Reino Unido, a especialista em engenharia 
de tecidos Sheila MacNeil, da Universidade de Sheffield, 
pesquisa como os açúcares naturais podem ser usados para 
estimular a retomada do crescimento de vasos sanguíneos. 
O estudo foi resultado de seu trabalho sobre tumores, quan-
do ela observou um pequeno açúcar em particular, derivado 
da quebra do DNA (2-desoxirribose), que continuava a 
crescer. A equipe de MacNeil experimentou, então, aplicar 
esse açúcar na membrana que envolve os embriões de gali-
nha, o que estimulou o crescimento em dobro do número de 
vasos sanguíneos que se desenvolveriam sem ele.

Rede global
Mas é claro que os açúcares naturais encontrados em 

nosso organismo são muito diferentes do tipo usado no dia a 
dia e por Murandu em seus experimentos.

A "combinação dos sonhos", diz MacNeil, seria encon-
trar um açúcar que pudesse ser usado em ambos os casos. 
Ela acredita que esse deve ser o próximo passo das pesqui-
sas científicas.

Enquanto isso, em Wolverhampton, o plano de Murandu 
é montar uma clínica particular para aplicar seu método. 
Ele espera que, um dia, o açúcar seja usado com frequência, 
não apenas pelo NHS, mas por hospitais públicos de outros 
países.

O professor conta que recebe regularmente pedidos de 
ajuda de diferentes partes do mundo - e orienta as pessoas 
remotamente por e-mail e mensagem de texto. Ao serem 
curados, os pacientes costumam enviar fotos do resultado 
do tratamento junto com sua gratidão.

O método é antigo e usado por pessoas pobres em países 
em desenvolvimento. Mas só quando chegou ao Reino 
Unido que Murandu percebeu que o açúcar poderia ser 
importante na medicina. Ele vê isso como uma combinação 
de seu conhecimento nativo com as avançadas técnicas de 
pesquisa britânicas.

"Como o açúcar, o conhecimento veio bruto do Zimbá-
bue e foi refinado aqui. Agora, está voltando para ajudar as 
pessoas na África", afirma.

SAÚDE

https://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2018/04/tabela-de-anuncios-no-jornal-e-blog-malhete-3.pdf
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Todo mundo sabe que não fumar, fazer esporte, cuidar 
da alimentação, não exagerar no álcool e evitar o 
sobrepeso são hábitos saudáveis. Mas nem todos 

levam essas recomendações ao pé da letra. Um grupo de 
cientistas da Escola de Saúde Pública Harvard T.H. Chan 
publicou na revista Circulation um estudo que deixa mais 
claros os benefícios de um estilo de vida. Segundo a pes-
quisa, respeitar essas cinco normas pode representar um 
aumento da expectativa de vida de até 14 anos para as 
mulheres e 12 anos para os homens, em relação a quem não 
os segue. Os autores chegaram a essa conclusão após 
observarem ao longo de 34 anos os comportamentos mais 
ou menos saudáveis de 123.000 norte-americanos.

Apesar de ser o país que mais investe em saúde, os Esta-
dos Unidos ocupam apenas a 31ª colocação no ranking 
mundial da expectativa de vida, segundo os últimos dados 
da Organização Mundial da Saúde. Para explicar essa rea-
lidade, os pesquisadores acreditam que os hábitos de vida 
de cada cidadão influenciam. “A obesidade nos EUA é 
muito mais alta que em outros países desenvolvidos. As 
mulheres norte-americanas começaram a fumar há déca-
das, antes que em outros países”, cita como exemplos Yan-
ping Li, autor do estudo.

Na fase de compilação de dados sobre as mais de 
120.000 pessoas envolvidas, os pesquisadores de Harvard 
contaram 42.167 mortes. Ao analisar em detalhes os hábi-

tos dessas pessoas, os cientistas constataram importantes 
diferenças entre quem levava um estilo de vida saudável e 
quem não. Os cinco fatores principais foram escolhidos de 
acordo com os estudos das décadas anteriores e graças à 
própria “experiência de pesquisa” dos autores, que, mane-
jaram “durante muitos anos” informações sobre milhares 
de profissionais da saúde, afirma Li.

Esther López García, pesquisadora da Universidade 
Autônoma de Madri, diz que a principal contribuição do 
estudo é aplicar o cálculo dos benefícios de um estilo de 
vida saudável aos dados reais sobre falecimentos nos Esta-
dos Unidos. “Serve para calcular quantas mortes podem 
ser atribuídas a não seguir esse estilo de vida, que é modifi-
cável e não depende de fármacos e tratamentos médicos”, 
afirma López. Isso se traduz “em quanto mais as pessoas 
poderiam viver”, acrescenta a pesquisadora.

Li e o resto da equipe que trabalhou no estudo, liderado 
por Frank B. Hu, chegaram à conclusão de que, aos 50 anos 
de idade, uma mulher que mantém um estilo de vida com-
patível com os cinco fatores saudáveis assinalados pode ter 
uma expectativa de vida de mais 43 anos. Para um homem 
da mesma idade seria de 37 anos. Para as pessoas que não 
respeitam nenhuma dessas recomendações, a expectativa 
de vida média é de 29 anos no caso das mulheres e 25 para 
os homens. López destaca que, segundo o estudo, não é 
necessário ter seguido este estilo estritamente ao longo de 
toda a vida. Na opinião da pesquisadora, “nunca é tarde” 
para melhorar aspectos como deixar de fumar ou seguir 

uma dieta mais saudável, e mesmo que se comece aos 50 
anos é possível obter benefícios.

Os cientistas norte-americanos acreditam que, para que 
cada indivíduo adote um estilo mais saudável, é importante 
um esforço maior da saúde pública. “Recomendamos que o 
sistema de saúde dos Estados Unidos promova a prevenção 
na população em geral antes de tratar os pacientes”, diz 
Yanping Li. Esther López argumenta que o mesmo discur-
so é aplicável a um país como a Espanha e menciona o con-
sumo de tabaco, segundo ela um hábito pouco saudável 
muito comum no país. “Se evitarmos que muitas pessoas 
fumem, reduziremos muitas doenças. Os tratamentos médi-
cos, apesar do evidente benefício para a saúde, têm um 
impacto menor, em termos de saúde pública, porque che-
gam a menos pessoas”.

Não seguir os fatores indicados no estudo pode levar a 
sérias consequências para a saúde. Os pesquisadores apon-
tam para uma longa lista de efeitos negativos para cada um 
deles, como o risco de sofrer câncer ou outras doenças 
causadas pelo tabagismo ou pelo diabetes e os problemas 
cardiovasculares associados à má alimentação. Por isso 
insistem que, se esses cinco hábitos forem adotados, os 
benefícios são garantidos. “A mensagem principal é 
comum a todos: quanto mais saudável for o estilo de vida 
de uma pessoa, maior será a expectativa de vida”, conclui 
Li.

SAÚDE

Por Francesco Rodella - El Pais

Junho de 2018
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Por JP Setubal

Por Guilherme Lim

Nestes dias tão conturbados, em que presencia-
mos e vivemos cataclismos políticos e sociais 
tão evidentes, a figura do autômato descrita 

pelo Filósofo e Historiador Alemão Walter Benjamin 
me veem a cabeça. Em seu texto, Conceitos Sobre 
História, assim ele descreve este ser: “Conhecemos a 
história de um autômato, construído de tal modo que 
podia responder a cada lance de um jogador de 
xadrez com um contra lance, que lhe assegurava a 
vitória. Um fantoche vestido à turca, com um narguilé 
na boca, sentava-se diante do tabuleiro, colocado 
numa grande mesa. Um sistema de espelhos criava a 
ilusão de que a mesa era totalmente visível, em todos 
os seus pormenores. Na realidade, um anão corcunda 
se escondia nela, um mestre no xadrez, que dirigia 
com cordéis a mão do fantoche.”

O que, de certa forma, exprime a ideia contida no 
detalhamento da figura de um autômato fantoche, 
deixa, mais do que claro, as nuances da situação brasi-
leira atual. Vivemos como uma população robotizada, 
passando por falsas transformações, que ocultam uma 
continuidade de engrenagens de poder, que se perpe-
tuam desde a formação do país, enquanto nação. Tal 
qual o jogo de xadrez, evidenciada pelo pensador ale-
mão, nossas jogadas são de cartas marcadas. Embora 
as peças sejam diferentes, ao longo dos anos, nossa 
política, graças aos mecanismos de continuísmos, 
garante a perpetuação de uma série de privilégios, 
meandros e costumes arraigados no seu cerne.

Passando pelo período colonial, ao grito do Ipiran-
ga, dado por um nobre português, com disenteria, 
proclamando a independência; da pompa do Período 
Imperial, vicejando a república velha e seu voto de 
cabresto; do (velho) Estado Novo de Getúlio Vargas; 
da ditadura de uma noite sombria, que durou 21 anos; 
até estes dias de tresloucada de uma incongruente 
democracia republicana empedernida: mudaram-se 
sistemas de governo, pessoas, políticos, economia e 
os pormenores do tempo, mas algo conseguiu manter-
se como permanência em todas estas épocas.

Hábitos, costumes e uma certa cultura política e 
educacional calcada no uso do estado, da nação e de 
todos os seus dispositivos, para perpetuação de um 
Modus Operandi, voltada para o ego individualista, 
onde poucos se beneficiam com as mazelas da maio-
ria, onde se deveria existir ações e pensamentos volta-
dos para o bem-estar de todos, há o movimento con-
trário. Pelo sucesso individual, baseado na desgraça 
geral.

Instituições, empresas, órgãos públicos e privados, 
e a própria população são imbuídas de uma crença, 
onde apenas o seu interesse deve ser o primordial para 
que seus objetivos, metas e satisfação, enquanto cida-
dão, sejam supridos. Indo por este caminho, ocorre a 
cegueira geral de que o bem-estar e a empatia pelo 
outro é desnecessária. Onde todos têm o mínimo de 
suas necessidades de vida, consumo, lazer, segurança, 
saúde e educação, a existência da sociedade e seu 
desenvolvimento atinge todas as expectativas e esta-

bilidade, para que, aqueles pertencentes a ela, se sin-
tam aplacados e satisfeitos em sua condição existenci-
al.

E então fica a pergunta de, por quê, aqueles que 
detêm o poder não fazem as mudanças preconizando e 
dando prioridade a estas questões? Oras, pelo mesmo 
motivo que muitos tentam fraldar a bolsa de valores, 
enganar o árbitro, em alguma competição esportiva, 
praticar bullying, e por aí vai; a resposta final é o 
ganho individual, em detrimento do interesse coleti-
vo.

É nisto que reside a realidade concreta do Brasil, 
uma população a mercê de ilusões criadas por uma 
política que, mesmo mudando suas jogadas e modelo, 
consegue perpetuar processos e atingir os mesmíssi-
mos resultados, não importando se a partida e o siste-
ma forem diferentes. O resultado sempre será o mes-
mo, ludibriando e dando a falsa ilusão daqueles que 
estão envolvidos no jogo, que podem conseguir uma 
vitória, quando uma nova partida se inicia.

Ardilosa armadilha criada pelo Estabilishment, 
desde os primórdios da nação brasileira, ele é tão efi-
ciente por não depender de modelo político, econômi-
co ou social: ele se mantém entranhado nos hábitos 
culturais, bem como nos mecanismos da indução de 
pensamento e influência dos costumes. É a arma 
perfeita nas mãos do status quo, pois venceu e vence 
suas batalhas sem dar sequer um tiro.

Para que as mudanças, que não mudem, tenham 
sua continuidade, ocorre, então, a necessidade de fer-
ramentas, visando manter toda esta penúria, e o meio 
de alcançar estas metas é o sucateamento da educação 
brasileira. Vamos sendo criados de modo que a imen-
sa maioria não perceba que está sendo iludida nos 
joguetes do poder, e aqueles que sabem como funcio-
na isso tudo entram num processo de conformismo 
com a situação.

Não existiu, até hoje, um verdadeiro plano de 
reforma educacional esclarecedora, primando pelo 
efetivo ensino, que consiga quebrar com estas corren-
tes, de um nocivo controle das vontades do inconsci-
ente e subconsciente brasileiro, não precisando aqui 
descrever o tenebroso projeto do “Escola sem parti-
do”. Hábitos e costumes, tão profundamente incrusta-
dos no consciente nacional, só são passíveis de 
mudança através da educação. Por isto, a educação 
brasileira permanece arcaica, pois vai de encontro aos 
interesses daqueles que, como o corcunda anão mes-
tre no xadrez, relatado por Walter Benjamin, tem nos 
políticos os fantoches de suas vontades.

Sendo assim, cada vez mais dou razão a afirmativa 
de Darcy Ribeiro: “A crise da educação no Brasil não 
é uma crise; é um projeto”.

Fonte: https://martinlutherking63.mvu.com.br/

http://www.avancenet.com.br
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Por Waldir Ferraz de Camargo

A mídia comemora no dia 01 de junho, o 
Dia da Imprensa, em homenagem à fun-
dação do primeiro jornal brasileiro, o 

Correio Braziliense, por Hipólito José da Costa, 
de família portuguesa, nascido em 1774, às mar-
gens do Rio da Prata (atual Uruguai), quando o 
território fazia parte da Coroa Lusitana. Sua 
família transferiu-se para o Rio Grande do Sul, 
na região que deu origem à cidade de Pelotas e 
Hipólito fez seus estudos iniciais em Porto Ale-
gre, se formando em Filosofia e Direito na Uni-
versidade de Coimbra, em 1792.

Mais tarde, em 1802, ingressou na Maçona-
ria nos Estados Unidos, ocasião em que escre-
veu seu primeiro livro, intitulado "O diário de 
minha viagem para a Filadélfia". No mesmo ano 
foi nomeado diretor da Imprensa Regia Portu-
guesa, cargo importante da coroa, mas sua ativa 
participação na Maçonaria o levou à prisão por 
três anos, pois a Inquisição que ainda vigorava 
era contrária às ações das sociedades secretas e 
ideias libertárias então difundidas, condenadas 
pela Igreja.

Disfarçado de criado de serviços, contando 
com a ajuda dos "irmãos", conseguiu escapar da 
masmorra inquisitorial tomando rumo à Espa-
nha, Gibraltar e finalmente Londres, obtendo 
acolhimento e proteção do duque de Sussex, 

que também era maçom, filho do Rei Jorge III. 
Neste país, atuou como professor de Línguas 
Latinas.

Sua intensa ligação com o Brasil e o conceito 
de liberdade assumidos pelos ideais proclama-
dos pela Revolução Francesa fez com que 
publicasse em 1° de junho de 1808 a edição inau-
gural do jornal "O Correio Braziliense", em fas-
cículos mensais de cerca de 80 páginas, cujos 
artigos pregavam a liberdade de expressão e a 

independência do Brasil, além de condenar a 
aristocracia parasitária do Reino, bem como a 
exploração de Portugal em relação à colônia.

Em função desses artigos considerados sub-
versivos, as publicações que durariam até 1822 
e que somariam 175 edições foram proibidas no 
Brasil e a veiculação tornou-se ilegal, mas a 
Maçonaria encarregou-se de importar reserva-
damente o jornal, que era impresso em Londres, 
sendo sua circulação ocorrida de maneira clan-
destina em grande parte do território nacional e 
também em Portugal.

Para os historiadores, foi a primeira e mais 
completa tribuna de análise crítica da situação 
portuguesa e brasileira, verificando que seu 
apostolado em favor da independência do Bra-
sil, devido ao seu caráter nacionalista, mesmo 
sendo editado fora do país, estava se transfor-
mando numa radiosa vitória, que aconteceu em 
7 de setembro de 1822, ano em que o jornalista, 
achando ter cumprido o seu papel, encerrou as 
atividades do jornal.

Hipólito José da Costa faleceu pouco depois, 
em 1823, sem chegar a saber que fora nomeado 
cônsul brasileiro que representaria o império 
em Londres. Ocupa a cadeira nº 17 dos imortais 
da Academia Brasileira de Letras, considerado 
o patrono da Imprensa, dos profissionais do 
setor e demais estudiosos da realidade brasilei-
ra.

O Dia da Imprensa e a Maçonaria

Hipólito José da Costa, 
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E ntre todas as atividades humanas, a 
política provavelmente seja a que mais leva 
uma pessoa a mentir, é um lugar privilegiado 

para lorotas, isto todos nós sabemos. A cada eleição 
renovamos nossa certeza. Tanto é verdade que assim 
como existe a máxima “isso é conversa de pescador”, 
existe a do “isso é conversa de político”. A filósofa 
política alemã Hannah Arendt lembra mais de uma 
vez: "As mentiras sempre foram consideradas instru-
mentos necessários e legítimos, não somente do ofí-
cio do político ou do demagogo, mas também do esta-
dista.”

Santo Agostinho em sua obra intitulada “Sobre a 
Mentira” (De Mendacio), disse: “Permanece, assim, 
que nenhum homem bom deve mentir”. Este tratado 

mostra de forma categórica o que o santo pensa sobre 
a mentira e o mentiroso, afirmando - “Eles são assas-
sinos de si mesmos”. Neste raciocínio, como a menti-
ra afeta a nossa vida? Um estudo de 1997 da Universi-
dade da Califórnia do Sul, que afirmava que o ser 
humano mente, em média, 200 vezes ao dia. Já escre-
via Machado de Assis, em Dom Casmurro: “(…) a 
mentira é muitas vezes tão involuntária como a respi-
ração”.

O escritor russo Dostoievski, em seu Crime e Cas-
tigo, escreve: “A mentira é o único privilégio do 
homem sobre todos os outros animais. Mente, que 
vais acabar atingindo a verdade! É precisamente por 
ser homem que eu minto. Nem uma só verdade pode-
rias alcançar se antes não mentisses quatorze vezes, e 
até cento e quatorze vezes, o que representa uma 
honra sui generis. (…) Mentir com graça, de uma 
maneira pessoal, é quase melhor que dizer a verdade 
igual a todo mundo; no primeiro caso, se é um 
homem, e, no segundo, não se é mais do que um papa-
gaio!”.

Em Roma há um grande rosto esculpido em már-
more com a boca aberta, fica próximo à entrada da 

Igreja de Santa Maria em Cosmedin; é a “Bocca della 
Verità” ou a Boca da Verdade. Os romanos utiliza-
vam como tampa de esgoto, e reza a lenda que, na 
Idade Média, os maridos levavam suas mulheres até a 
Boca da Verdade e as obrigavam a meter suas mãos 
dentro dela. Se a mulher fosse infiel, imediatamente a 
Boca engoliria a mão, daí o nome. A lenda se espa-
lhou, e a “Bocca della Verità” ficou sendo o tira-
teima, a primeira máquina detectora de mentiras da 
história.

O Brasil necessita com urgência de uma “Bocca 
della Verità”, pois a mentira é institucionalizada, os 
governantes mentem, os parlamentares mentem, os 
empresários mentem, os empregados mentem. Ao 
assistirmos os telejornais sempre paira a dúvida, esta 
versão da notícia é isenta de partidarismos? O que 
estamos lendo nos jornais é verdadeiro? Ou é uma 
verdade maquiada para atender interesses de grupos 
políticos ou de empresários?

Ao observarmos com atenção a escultura romana 
veremos que é horrenda, se ela engole ou não as men-
tiras, não podemos afirmar, é fato que sua face repre-
senta fielmente o amargor da decepção de ver que a 
verdade é desprezada e nem um pouco valorizada.

Coincidência ou não, do esgoto para o adro de uma 
igreja, a face de boca escancarada deveria dar uma 
passada por Brasília e ser colocada no centro da Praça 
dos Três Poderes, para que todos os integrantes do 
Executivo, Legislativo e Judiciário, passagem pela 
prova da “Bocca della Verità”. Infelizmente teremos 
muitos, senão a maioria “manetas”.

O que frustra qualquer brasileiro é a expectativa 
vazia de um futuro melhor, sabemos que nunca tere-
mos uma máquina detectora de mentiras, sabemos 
que a matemática do governo é uma fórmula de multi-
plicar impostos, utilizando a subtração nos serviços 
básicos à população. Pagamos para sustentar uma 
estrutura em franca derrocada e não possuímos uma 
contrapartida pelo que contribuímos.

Sugiro o seguinte, já que não teremos uma “Bocca 
della Verità” que tenhamos uma boca para colarmos 
nossos Votos para cidadãos realmente comprometi-
dos com o desenvolvimento do Brasil - “Bocca 
dell'urna”.

(*) Ir.’. Rogério Vaz de Oliveira
Relações Públicas,Sócio Correspondente 

das Academias Maçônica de Letrasdo Rio
Grande do Sul e o do Leste de Minas. 

BOCCA DELLA VERITÀ!
Boca da Verdade - A primeira máquina detectora de mentiras

rogeriovazbr@gmail.com
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Carlo Collodi não era o seu verdadeiro nome, antes 
um pseudónimo usado por Carlo Lorenzini. Mas foi 
por Carlo Collodi que ficou mundialmente conheci-

do.
Nasceu em Florença em 24/11/1826 e aí passou ao Ori-

ente Eterno em 26/10/1890. Foi jornalista, escritor e com-
batente voluntário na Guerra de Independência de Itália, 
entre 1848 e 1860.

Publicou as obras “Gli amici di casa” e “Un romanzo in 
vapore. Da Firenze a Livorno. Guida storico-umoristica”, 
por volta de 1856. O seu primeiro livro infantil foi publica-
do em 1876 e intitulou-se “Raconti delle fate”. Em 1877 
escreveu “Giannettino” e no ano seguinte ” Minuzzolo”. 
Em 1881, inicia a publicação de um periódico virado para o 
público infantil, o “Giornale per i bambini”. Foi nesse 
periódico que originalmente foi publicada, em curtos capí-
tulos, a “Storia di un burattino” (História de um Boneco), o 
primeiro título do que veio a ser o livro mundialmente 
conhecido por “Aventuras de Pinóquio”, a sua obra-prima. 
Em 1887, publica ainda “Storie allegre”.

A condição de maçon de Carlo Collodi, apesar de não 
estar confirmada por nenhum documento oficial, é indispu-
tadamente reconhecida. Aldo Molla, profano que, em Itá-
lia, é geralmente reconhecido como o historiador ofical da 
Maçonaria, manifesta essa certeza. Vários elementos bio-
gráficos de Carlo Collodi parecem confirmá-la: a criação 
em 1848 de um jornal chamado “Il Lampione”, que, como 
ele dizia, devia “iluminar todos aqueles que vagueavam 
nas trevas”; a participação na Guerra da Independência 
integrado nos voluntários toscanos, em 1848, e a sua, tam-
bém voluntária, integração no exército piemontês em 
1859; a sua extrema proximidade ao reconhecido maçon 
Mazzini, de quem se declarava “discípulo apaixonado”.

Os princípios caros à Maçonaria expressos na trilogia 
Liberdade – Igualdade – Fraternidade estão expressos nas 
“Aventuras de Pinóquio”: a Liberdade, porque Pinóquio é 
um ser livre e que ama a Liberdade; a Igualdade, porque a 
única aspiração de Pinóquio é ser igual aos outros e porque 
nenhuma personagem é superior às demais, nem em 
importância, nem em nível social; a Fraternidade, porque 
este é o sentimento principal que faz agir as personagens 
nas diferentes situações.

Carlo Collodi, o maçom que criou Pinóquio
MAÇONS FAMOSOS

Wolfgang Amadeus Mozart é talvez o maçom mais 
famoso. Para se ter uma ideia, se se fizer uma busca no 
Google utilizando a palavra chave Mozart, encontra-se 
nada mais nada menos do que 42 milhões de páginas 
referenciadas; pesquisando nestes resultados com a 
palavra chave maçom, obtém-se, para o conjunto Mozart 
maçom o número de 213.000 páginas referenciadas; se, 
em vez de maçon., efetuarmos, nos resultados obtidos 
com a pesquisa Mozart, outra pesquisa, agora com a 
palavra chave mason, em inglês, para este conjunto 
Mozart mason o número de páginas referenciadas sobe 
para 1.030.000!

Em resumo, não é segredo para ninguém que Mozart 
foi maçom e mesmo os mais distraídos podem facilmente 
tropeçar com essa informação na Rede. É assim evidente 
que uma galeria de Maçons célebres não pode deixar de 
conter um texto sobre o mais célebre dos célebres 
maçons! Eis então um breve retrato do maçom W. A. 
Mozart.

Mozart tinha onze anos quando, atingido pela varíola, 
foi tratado por um médico vienense de apelido Wolff, que 
era um conhecido maçon. Em agradecimento pela sua 
cura, Mozart compôs uma melodia que ofereceu ao Dr. 
Wolff, que intitulou An die Freude (À alegria). O texto 
musicado era claramente de inspiração maçónica e o 
jovem Mozart não poderia ter composto a melodia sem 
conhecer o seu sentido.

Um ano mais tarde, Mozart travou conhecimento com 
o célebre Dr. Messmer, também maçon.

Aos dezesseis anos de idade, Mozart compôs O 
heiliges Band (Ó Sagrada Escritura), sobre um texto de 
Lens existente num conjunto de textos maçónicos, 
reservado apenas aos maçons e a que, naturalmente, era 
suposto nenhum profano ter acesso…

Um ano mais tarde, um maçom importante, von 
Gebler, encomendou a Mozart dois coros e cinco 
entreactos para acompanhar um drama heróico, Thamos, 
rei do Egipto (prefigurando o que mais tarde virá a ser 
uma ópera intitulada A Flauta Mágica).

Ou seja, entre os 11 e os 17 anos o contacto de Mozart 
com maçons e a sua forma de pensar e ver o Mundo foi 
frequente.

Em 1783, tinha então Mozart 27 anos de idade, o 
famoso Gemmingen, que conhecia o compositor, instala 
a sua própria Loja Maçónica em Viena e convida Mozart 
para se juntar a ela e aí exercer o ofício de Mestre da 
Harmonia. Mozart reflecte. Em Novembro do ano 
seguinte, apresenta a sua candidatura à Loja Zur 
Wohlthätigkeit (Beneficência). Foi aí iniciado em 14 de 
Dezembro de 1784.

A 7 de Janeiro de 1785 (apenas 24 dias depois da sua 
iniciação!), Mozart é, na Loja Zur wahren Eintracht 
(Verdadeira Concórdia) ,  passado ao grau de 
Companheiro. A 10 de Janeiro, termina o Quarteto de 
Cordas em Lá Maior (K 464), no qual o movimento 
Andante se refere ao ritual de Iniciação Maçónica. A 13 
de Janeiro (6 dias depois da passagem a Companheiro, 30 
dias depois da sua Iniciação!), Mozart é elevado ao grau 

de Mestre. Quatro dias mais tarde, compõe um Quarteto 
de cordas em Dó Maior (K 465), que se refere ao grau de 
Companheiro. Em Março de 1785, termina o Concerto 
em Dó Maior (K 467), cujo Andante faz claramente 
alusão ao terceiro grau, o de Mestre.

A 6 de Abril de 1785, participa na cerimónia de 
Iniciação do seu próprio pai, Leopold Mozart.

Mozart participa em inúmeras reuniões de Loja e 
compõe numerosas obras destinadas a serem tocadas em 
sessão. Visita as Lojas Zu den drei Adlern (Três Águias) e 
Zur gekrönten Hoffnung (Esperança Coroada).

Entretanto, a doença que lhe virá a ser fatal (o 
síndroma de Schönlein-Henoch) progride. Mozart 
compõe as suas três grandes obras com simbologia 
maçónica: A Clemência de Tito, a Flauta Mágica e o 
Requiem.

A morte de Mozart origina uma reunião de exéquias 
fúnebres de seus Irmãos. Uma oração fúnebre proferida 
na ocasião foi impressa. Hoje, dela resta apenas um 
exemplar. Eis a sua tradução:

O Grande Arquitecto do Universo acaba de retirar à 
nossa Cadeia Fraternal um dos elos que nos era mais 
caro e mais valioso. Quem não o conhecia? Quem não 
amou o nosso tão notável Irmão Mozart? Há poucas 
semanas ainda, ele encontrava-se entre nós, 
glorificando com a sua encantadora música a 
inauguração deste Templo. Quem de nós imaginaria 
que seria tão rapidamente arrancado do nosso seio? 
Quem poderia saber que três semanas depois 
choraríamos a sua morte? É o triste destino imposto ao 
homem, de deixar a vida deixando a sua obra 
inacabada, e tão excelente ela é. Mesmo os réis morrem 
deixando à posteridade as suas intenções inacabadas. 
Os artistas morrem depois de terem devotado as suas 
vidas a melhorar a sua arte para atingirem a perfeição. 
A admiração de todos acompanha-os ao túmulo. No 
entanto, se os povos choram, os seus admiradores não 
tardam, muito frequentemente, a esquecer-se deles. Os 
seus admiradores talvez, mas não nós, seus Irmãos! A 
morte de Mozart é para a arte uma perda irreparável. 
Os seus dons, reconhecidos desde a infância, tinham 
feito dele uma das maravilhas deste tempo. A Europa 
soube-o e admirou-o. Os príncipes gostaram dele e nós, 
nós poderíamos chamá-lo: “meu irmão”. Mas se é 
óbvio honrar o seu génio, não nos devemos esquecer de 
comemorar a nobreza do seu coração. Foi um membro 
assíduo da nossa Ordem. O seu amor fraternal, a sua 
natureza inteira e devotada, a sua caridade, a alegria 
que mostrava quando beneficiava um de seus irmãos 
com a sua bondade e o seu talento, tais eram as suas 
imensas qualidades, que nós louvamos neste dia de 
luto. Era simultaneamente um marido, um pai, o amigo 
de seus amigos e o irmão de seus irmãos. Se tivesse tido 
fortuna, faria todos tão felizes como ele desejaria.

(*) O Irmão Rui Bandeira é membro 
da RL Mestre Affonso Domingues, 

Oriente de Cascais - Portugal
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ara evoluir como profissional e como ser humano é de fundamental impor-Ptância que você aprimore continuamente as suas relações intrapessoais (con-
sigo mesmo) e interpessoais (com as outras pessoas)! 

O ser humano exerce diariamente uma série de papéis: É pai, é filho, é irmão, é 
marido, é amigo, é patrão, é profissional, é vizinho, é político, é religioso, é profes-
sor... e vai por aí...... 

Todavia, a maioria das pessoas vive um repositório de “promessas” de fazer algo 
para si próprio e/ou para alguém, na seara desses papéis, porém de uma maneira 
fútil e isolada, sem o necessário comprometimento.

O repertório das “promessas”, todos conhecem de cor e salteado: “Vou parar de 
fumar”, “Vou voltar a estudar”, e vai por aí...

Mas com muita rapidez (e coloca rapidez nisso), se esquecem das “promessas” e 
a vontade vai sumindo progressivamente!

Que tal aproveitar esses próximos dias e com coragem, determinação e firme-
za de propósito, planejar efetivamente o seu futuro? Deixe “cair a ficha”, diga 
SIM e encare de frente!

Siga as dicas para você fazer um planejamento eficaz (funciona muito bem nos 
quatro cantos do mundo, inclusive no Brasil): 

1.	Identifique	os	seus	sonhos.	 O que você quer como profissional, como marido, como pai, 
etc.. 

2. Estabeleça	as	metas.        Sonho+ meta cumprida = realidade! : O que você	vai fazer e 
c o m o  v a i  f a z e r  p a r a  v i a b i l i z a r  o  q u e  você quer e a que 
preço. 

3. Defina	as	datas.                     É stabeleça data de inıcio e té rmino para o que você vai 
fazer. 

4. Ação,	ação	e	ação.               Empenhe-s̃́ e em praticar todas as açoes necessarias para 
você	 ã̃ companhar a evoluçao e a realizaçao da sua meta, 
rotineiramente, assim como respirar, comer ou dormir. 

 
Agora vem o “pulo-do-gato” para coroar o seu sucesso:    

a) Tudo	por	escrito!           a) Tu																						do	p	          a) Tudo	por	escrito!	 Escreva o seu planejamento, na sua linguagem, em uma 
folha de papel ou planilha em Word ou Excel. 

b) A	meta	é	sua! V o c ê  é  o  r e s p o n s á v e l  d i r e t o  e  ú n i c o  e x e c u t o r :  ” Q u e r o  

e m a g r e c e r  4  q u i l o s  e m  3 0  d i a s ” .  

A meta é	sua ẽ  nao do seu personal trainer.  
c) A	meta	tem	que	ser	
					Positiva!											 

Escreva o	 que	 você	 quer	 ẽ̂�  nao o que voce NAO quer:	
“Quero	ser	esbelto” ẽ  nao “̃ Nao quero ser gordo”. 

d) A	meta	deve	ser		
					lembrada!							 

V̂́ oce precisa “impregnar” o seu cerebro com a meta. Leia 
sempre que puder. Mentalize, cantarole, pregue na 
geladeira, leve na carteira, escreva para um amigo e                                                            
ṕ eça a ele para lhe cobrar periodicamente. Leia no mınimo 
3 vezes por semana. 

e) A	meta	deve	ser	
					objetiva!		 

	Ô  que voce quer tem que ser ć ompatıvel ĉ om voce e 
f́ actıvel d̂ a sua parte. Se voce tem 1.94cm de altura e 100 kg 
de peso e estabelecer “É u quero ser joquei” é  uma                                                                   
ḿ́ eta nada objetiva. Detalhe o maximo possıvel a sua meta 
e seja coerente.  

f) A	meta	deve	ser																							
específica!									 

Estabeleça	metas especificas e coerentes para cada papel 
que exerce.  

                                                              Ex.: Meta como	 PAI: Vou brincar com o meu filho, no 
ḿ́ ınimo 3 vezes por semana . Meta para sua saude: Vou 
caminhar diariamente 5 km, etc...   

g) A	meta	deve	ter		
					linha	de	tempo	!																 

Estabeleça data para começar e data para terminar a sua 
meta ou etapas da mesma. 
D� ate em ordem decrescente, do futuro para o presente. E 
fundamental!  

 

Futuro não se inventa: É planejado!

As metas podem:
Ser para 10 anos, 5 anos , meses, dias, etc..  (o que importa e você saber o	que	

quer,	para	onde	vai,	querer,	diligenciar	e	conseguir!)    
Ter cunho afetivo, �inanceiro, econômico, ecológico, religioso, social, etc. e 

interdependência. Precisam in�luenciar os seus nıv́eis fıśico, mental, emocional e 
espiritual, para proporcionar paz, saúde, amor, prosperidade, sucesso, harmonia 
familiar, etc.. e  possibilitar a eliminação de medos, culpas, frustrações, etc..

Você é um “componıv́el” dos papéis acima identi�icados. Aceite os seus papéis e 
cumpra-os com dedicação!

Tenha a CORAGEM para inovar e entender que a única coisa que não muda é a 
mudança; Tenha a DETERMINAÇÃO	 de perseguir as suas metas como um 
“perdigueiro” infatigável e tenha a FIRMEZA	DE	PROPÓSITO para conduzir com 
ética e esmero as suas metas e proativamente corrigir os seus eventuais desvios e/ou 
evoluções e/ou substituições.

O	principal	objetivo	é	você	melhorar	continuamente	o	seu	desenvolvimento	
pessoal	e	a	qualidade	de	vida	sua	e	do	seu	semelhante.

Saudações Fraternais.

Valdir	Massucatti
Grão	Mestre	Adjunto	da	Grande	Loja
Maçônica	do	Estado	do	Espírito	Santo.

GERAL

https://www.laboratoriopasteurlinhares.com
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A expressão em Inglês usada no ambiente das 
corporações designa um modelo de organi-
zação em que se transfere a responsabilida-

de e execução de uma função a outra pessoa ou 
empresa. No Brasil, conhecemos essa transferên-
cia como terceirização.

Por mais estranho que pareça, estamos levando, 
este modelo “ao pé da letra”, no ambiente maçôni-
co, quando tratamos de Loja, Obreiros, Pranchas, 
Aumento de Salário, Cargos e até da Instituição.

Encontramos, comumente, a terceirização do 
aumento de salário quando se utiliza o recurso tec-
nológico “copiar/colar” da internet. Ao aceitar um 
cargo, aparece no balaustre o terceirizado “ad hoc”. 
Da mesma forma, ocorre o “outsourcing” com as 
Pranchas de sindicâncias compartilhadas e vai por 
aí afora.

Lamentável essa solução aparentemente fácil e 
efetiva. Nas situações acima, podemos dizer, por 
analogia, que estamos tratando de atividades-meio 
da Maçonaria. Mas, isso não é tudo. Há um lado 
ainda pior. 

As atividades-meio no mundo profano são as 
que servem de apoio operacional para o funciona-
mento da empresa, sem vínculo direto com a linha 
de produção daquilo para qual a empresa foi criada. 

Em uma montadora de automóveis, por exem-
plo, seriam as funções de segurança, limpeza, ali-
mentação, suporte técnico etc, operações diversas 
da atividade fim, que será a montagem dos veícu-
los. 

Na Maçonaria, a atividade-fim é, simplesmente, 
tornar feliz a Humanidade. As atividades-fim não 
podem ser terceirizadas no mundo profano e muito 
menos na Maçonaria.

O MAÇOM combate a TIRANIA; principal-
mente como patrão, esposo e pai.

O MAÇOM combate a IGNORÂNCIA; procu-
ra conhecer a realidade.

O MAÇOM combate os PRECONCEITOS; ele 
se instrui e desenvolve conceitos.

O MAÇOM combate os ERROS; com o malho e 
o cinzel, primeiro procura os seus próprios erros.

O MAÇOM glorifica o DIREITO; ele é exemplo 
do cumpridor das leis.

O MAÇOM glorifica a JUSTIÇA; dá a cada um 
aquilo que lhe compete.

O MAÇOM glorifica a VERDADE; não entra 
em devaneios políticos desprovidos de reflexão.

São quatro as atividades físicas do Maçom: com-
bater; e três são as suas posturas mentais: glorificar; 
para produzir dois efeitos: o enlevo material: Mas-
morras ao Vício e o enlevo espiritual: Templos à 
Virtude.

Não existe terceirização maçônica!
Nos outros irmãos, nas lojas, nos lideres e nas 

potências.
A maçonaria somos nós. 
Sem o maçom, a maçonaria é uma simples 

abstração.
Este artigo foi inspirado no livro “O Triângulo 

Mineiro: O Aleijadinho, A Arte Sacra e Maçona-
ria” de autoria de Aloysio Niemeyer Filho. Nele 
aprendemos que apesar de toda a limitação física 
causada pela doença o Irmão Aleijadinho perseve-
rou em sua missão.Neste décimo segundo ano de 
compartilhamento de instruções maçônicas, man-
temos a intenção primaz de fomentar os Irmãos a 
desenvolverem o tema tratado e apresentarem Pran-

cha 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 maçô-
nico.

Fraternalmente
Sérgio Quirino - ARLS Presidente Roosevelt 02

TEMPO DE ESTUDOS
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Por JP Setubal

A ideia de se criar uma Casa do Maçom, em Santa 
Catarina, para amparar nossos Irmãos na velhice, 
surgiu há alguns anos e foi inspirada nas 'Masson's 

Houses' norte americanas, que foram fundadas naquele 
país, na segunda metade do século 18. A primeira delas foi 
criada em 1866, em Louisville, estado de Kentucky, numa 
área rural de 120 hectares. Passados 200 anos, aquela casa 
continua em plena atividade e serviu como inspiração para 
a disseminação desse tipo de serviço entre os Maçons de 
outros estados americanos.

Em 2014, resolveu-se lançar a ideia de se criar uma 
“Casa do Maçom”, na grande Florianópolis. Passo seguin-
te foi convocar uma reunião entre Maçons interessados das 
três Potências de Santa Catarina (GOB-SC, GLSC e 
GOSC), para avaliar e discutir a ideia de se criar uma orga-
nização para amparar nossos Irmãos da terceira idade. Isso 
ocorreu no segundo semestre de 2014. Estiveram presentes 
a essa reunião realizada na FAR – Fundação da Arte Real, 
localizada na Beira Mar Norte, aproximadamente, 30 
Irmãos, que acolheram bem a ideia, nomeando, na oportu-
nidade, uma comissão para fazer os estudos preliminares. 
O esforço desta comissão foi concentrado na busca por 
uma área rural de 3 a 5 hectares, distante não mais do que 
40 km de Florianópolis. Essa comissão se reuniu por várias 
vezes, mas a dificuldade de obtenção daquela área rural, 
por doação, ficou dificultada e deu-se um tempo para 
encontrar um doador, haja visto que não se dispunha de 
recursos para a aquisição daquela área. O pensamento era 
que essa primeira “Casa do Maçom” servisse como plano 

piloto para difundir a ideia entre Maçons do interior do 
Estado, para que criassem casas semelhantes nas diferen-
tes regiões. Em 2015, devido a insistentes questionamen-
tos de Irmãos sobre aquela ideia inicial, voltou-se a falar no 
assunto, tentando motivar mais Irmãos para abraçar a ide-
ia. Depois de uma série de reuniões motivacionais, em 
visita às Lojas do GOB-SC da grande Florianópolis, cole-
tou-se cerca de 200 assinaturas de Irmãos apoiadores da 
ideia. Com o respaldo daqueles Maçons foi apresentada 
uma Moção à PAEL - Poderosa Assembleia Estadual 
Legislativa do GOB-SC, pelo Deputado Irmão Anísio 
Pedro Camilo, que foi aprovada em plenário. A aprovação 
da Moção na PAEL serviu de novo estímulo para um grupo 
de Maçons, que se dispôs a trabalhar para concretizar a 
ideia. Todas as terças-feiras, pela manhã, esse grupo se 
reunia para discutir e planejar. O problema da falta de uma 
área para a construção da sede continuou sendo um entra-
ve, pois para viabilizar o empreendimento precisaríamos 
de um local. Finalmente, apareceu uma oportunidade rara 
que poderia ser aproveitada. A FUCAPRO – Fundação 
Casa dos Professores possui excelentes instalações, ade-
quadas para o propósito que estávamos procurando, com 
30 apartamentos e uma boa infraestrutura. Esta instituição, 
no entanto, estava com espaço ocioso, devido a desconti-
nuidade de uso por uma boa parte do ano e que poderia ser 
ocupado, mediante convênio de interesse para ambas as 
partes. Pelo lado da FUCAPRO poderia haver um melhor 
fluxo de caixa, para cobrir as despesas e para a “Casa do 
Maçom” viria preencher uma necessidade fundamental e 

premente para sua efetivação. Depois de alguns estudos, 
análises e tratativas, finalmente, em 8 de novembro de 
2016 foi fundada a Associação Maçônica de Apoio à Terce-
ira Idade de Santa Catarina – AMATI-SC. Após sua funda-
ção procurou-se adequar a AMATI-SC às exigências da 
legislação (estatuto, CNPJ, conta bancária aberta e uma 
diretoria eleita). Por meio de um convênio com a 
FUCAPRO, a AMATI-SC já está pronta para iniciar suas 
atividades e cumprir os objetivos para os quais foi criada. 
Para se associar à AMATI-SC, o Maçom deverá estar regu-
larizado a uma Loja Maçônica do GOB-SC, GLSC ou do 
GOSC, preencher a Ficha de Inscrição e contribuir, men-
salmente, com a Associação. O valor desta contribuição 
está fixado, para o ano de 2017, em R$35,00 (trinta e cinco 
reais), por mês. Este valor é equivalente a 4% do salário 
mínimo. Além do associado, estão habilitados a usufruir 
das atividades da AMATI-SC, sua esposa ou companheira, 
seus pais e sogros.

Para maiores informações ou questionamentos, os 
Irmãos poderão se reportar à AMATI-SC, via e-mail.

A AMATI-SC – Associação Maçônica de Apoio à Ter-
ceira Idade de Santa Catarina é uma associação maçônica 
beneficente, de direito privado, sem fins lucrativos e 
econômicos, com foro na cidade de Florianópolis, com 
sede à Rua Almirante Alvim, número 494, Sala 1 - Centro – 
Florianópolis, SC – CEP 88.015-380. É uma instituição 
destinada a amparar Maçons da terceira idade, seus cônju-
ges e ascendentes (pais e sogros), que deverão contribuir 
nas despesas com sua manutenção.

Casa do Maçom

Aconteceu no sábado dia 28 de abril as 16 horas a inau-
guração da nova sede do GOB-SC, como muito bem 
descreveu o Eminente Grão Mestre irmão Adalberto 
Eyng, "A inauguração da nova sede é a realização de um 
sonho acalentado por 33 anos", resultado do esforço dos 
irmãos do GOB-SC.
Os Ex Grão Mestres Estaduais presentes: Elmo 
Bittencourt, Ib Silva, Walmor Backes, Silvio, Wagner 
Sandoval Barbosa, os quais junto com o atual Grão 
Mestre Estadual, que parabenizou cada um pelo seu 
feito em podermos agora ter uma nova casa e juntos 
realizaram a inauguração da nova sede.
A nova sede do GOBSC, fica localizado na SC 401, que 
é a rodovia estadual de maior movimentação na região 
da Grande Florianópolis a 26 Km do centro da cidade.

GOB-SC INAUGURA NOVA SEDE

Por Ir. Evandro Lancey
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Muitas pessoas se perguntam sobre a partici-
pação das mulheres na maçonaria. Apesar 
de não muito divulgada em todas as lojas, 

as mulheres também podem integrar as atividades da 
entidade.  Assim como existe a inscrição dos homens 
para a Loja Maçônica, as mulheres podem participar 
da fraternidade feminina. Sempre vinculada a uma 
loja, a fraternidade, no entanto, possui ações e estatu-
to próprio e pode receber diversas mulheres para a 
sua contribuição.

A fraternidade feminina preza pela vinculação de 
mulheres dedicadas e alinhadas aos valores da maço-
naria. Para entrar na associação, no entanto, é preciso 
passar por um processo seletivo de seus membros. 
Nessa postagem, saberemos mais sobre a fraternida-
de feminina e sobre como ingressar em uma delas 
para auxiliar e participar das atividades maçônicas.

O que é a Fraternidade Feminina?
A organização que instituiu a Fraternidade Femi-

nina surgiu como um Item da Constituição do Gran-
de Oriente do Brasil. A entidade também está regis-
trada pelas leis Nº 030 de 1996 e Nº 0081 de 2005. A 
fraternidade feminina é uma associação paramaçôni-
ca, que possui caráter independente, tendo seu estatu-
to e ideário próprios. No entanto, a organização deve 
estar associada a uma Loja Maçônica da Federação.

Como participar da Fraternidade Feminina?
Para participar da Fraternidade Feminina é neces-

sário receber o convite de algum membro da associa-
ção. Normalmente, as esposas e demais familiares de 
algum maçom possuem mais chances de ser convida-
das a participarem da fraternidade. Ainda assim, ami-
gas e demais mulheres próximas dos maçons e da loja 
também podem vir a participar da fraternidade femi-
nina.

Além da familiaridade com os membros da maço-
naria, a mulher que deseja integrar a fraternidade 
feminina deve estar de acordo com os valores prega-

dos pela entidade mediante o estatuto estabelecido. A 
fraternidade feminina valoriza os princípios básicos 
da sociedade, como a família e o trabalho, e, também, 
a participação das mulheres nas atividades da comu-
nidade.

Uma vez participantes, devem estar atuantes nas 
atividades estabelecidas pela associação e de acordo 
com o estatuto da fraternidade. Apesar de cada loja 
maçônica ter suas atividades, os princípios das frater-
nidades costumam ser compartilhados e são traba-
lhados nas ações da entidade. Assim como na loja 
maçônica, a Fraternidade Feminina também possui 
entidades a nível nacional, estadual, regional e local.

Quais são os princípios da Fraternidade Femi-
nina?

Cada fraternidade pode estabelecer suas linhas de 
ação, porém a maior parte delas está baseada em valo-
res de estímulo à família, ao patriotismo e à honesti-
dade, por meio do cumprimento das leis soberanas. A 

associação também prega pela valorização do traba-
lho como forma de dignificar o homem e a liberdade 
de expressão, baseada na tolerância aos ideais alhei-
os.

Como fraternidade feminina, também faz parte 
dos princípios defendidos pela associação a defesa 
dos direitos das mulheres na sociedade.

Qual é a composição da Fraternidade Femini-
na?

A Fraternidade Feminina local é composta por 
estruturas semelhantes à da Loja Maçônica. Toda 
Fraternidade feminina possui uma diretoria executi-
va,  formada por presidente, vice-presidente, secretá-
ria, tesoureira e diretoras. A associação também deve 
contar com um conselho fiscal, um conselho consul-
tivo e a assembleia geral.

Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul
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N
o dia 16 de maio de 2018, o Congresso Nacional 
aprovou a criação do Sistema Único de Segurança 
Pública (SUSP), com objetivo de integrar os órgãos 

de segurança pública, possibilitando uma integração para 
atuação cooperada, sistêmica e harmônica das polícias 
federais e estaduais, as secretarias de segurança e as guar-
das municipais. O SUSP será subordinado ao Ministério  
Extraordinário da Segurança Pública, que fixará as metas 
do Plano Nacional de Segurança Pública.

O Projeto de Lei Complementar (PLC) após aprovação 
seguiu para a Presidência da República sancioná-lo. Esse 
projeto institui o SUSP e cria a Política Nacional de Segu-
rança Pública e Defesa Social (PNSPDS), com duração 
prevista para 10 anos, visando estabelecer um marco para 
as atuações integradas dos órgãos de segurança e defesa 
social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos muni-
cípios, esses terão dois anos para elaborar e implantar seus 
planos de segurança em articulação com a sociedade. 

Os operadores de segurança do Estado e a sociedade 
capixaba devem estar se perguntando. O que de diferente 
vai acontecer no Estado do Espírito Santo, pois desde o ano 
de 2000 com o Pro-PAS (Programa de Planejamento das 
Ações de Segurança Pública) e outros programas que se 
seguiram, o ES faz exatamente o que o SUSP objetiva. É 
claro e evidente que são construções permanentes e mudan-
do governos sempre estamos reconstruindo essas relações 
entre as organizações de segurança e defesa social, em 
alguns momentos com os órgãos federais mais participati-
vos ou não.

O maior avanço é tratar uma política nacional de segu-
rança pública e defesa social definindo recursos dos fundos, 
os meios e as estratégias para todas as questões da seguran-
ça pública a nível nacional, pois a dinâmica criminal não se 
limita a um ou outro estado mais desenvolvido, com maio-
res índices criminais. O “modus operandi” da criminalida-
de se espalha com a velocidade da comunicação de nossas 
redes sociais, numa analogia, de que não há mais tipos de 
ações criminosas que só acontecem em determinados loca-
is.

O PLC trata assuntos virtuosos como a valorização dos 
operadores de segurança, de mecanismo de controle social 
com a participação da sociedade e a integração dos órgãos 
de segurança para que as agências de inteligência comparti-
lhem as informações criminais e assim, se otimizem os 
recursos na prevenção e repressão qualificada ao crime e a 
violência.

A valorização da atividade policial, percebida como um 
dos fatores que podem impactar no insucesso do Plano Naci-
onal, passa por um conjunto de ações que somente auscul-
tando seus operadores é que o Governo conseguirá compre-
endê-la, pois ofertar os meios e recursos necessários para o 
trabalho, como viaturas seguras, equipamentos de proteção 
individual, armamento de qualidade, capacitação e treina-
mento permanente, remuneração justa, carga horária de 
trabalho adequada e outras, não são agentes motivadores 
para o melhor desempenho profissional. Porém, quando 
não estão presentes, são agentes desmotivadores para se 
buscar o melhor desempenho na integração entre os órgãos 
de segurança, com a comunidade e para atingir as metas das 
políticas públicas de segurança. 

O que então valoriza o operador de segurança pública? 
Hoje está muito latente a insegurança jurídica sobre suas 
ações. Nosso ordenamento jurídico deixa uma dúvida quan-
do é questionado pelos representantes dos direitos humanos 
a fragilidade da ação cujo o resultado nem sempre é o dese-
jado, mesmo usando de todas as técnicas, experiência e 
legalidade. A exemplo, da ação da Cb Kátia, da Policial 
Militar de São Paulo (Mai/2018), que colocou sua vida em 
risco, agindo dentro da excludente de ilicitude e mesmo 
assim, sofre uma pressão e exposição negativa de sua vida 
profissional por parte de alguns segmentos sociais que 
veem lacunas na legislação brasileira.

A valorização mais importante para o operador de segu-
rança é o reconhecimento de sua profissão pela sociedade, 
pelos governos e as vezes, pelos cargos comissionados que 
chefiam os órgãos de segurança. Muitas das vezes, pressio-
nados pelos meios de comunicação sensacionalistas ou 
para dar uma resposta política a um resultado indesejável 
expõe-se toda uma instituição, fomentando na sociedade 
uma visão negativa, denigrindo do operador de segurança. 
Isso tem provocado mais enfrentamentos pela certeza da 
impunidade e das consequências maiores para os operado-
res de segurança.

Ainda existe nesse PLC, previsto a implementação de 
programas articulados com escolas, sociedade e família 
para prevenção da criminalidade. É uma estratégia que já 
está em curso, a exemplo do Proerd (Programa Educacional 
de Resistência às Drogas) desenvolvido em vários estados e 
aqui no ES desde o ano de 2001 pela Polícia Militar, tendo 
participado mais de 300.000 crianças e adolescentes. Estra-

tegicamente sugere o Plano possibilidade de ter uma disci-
plina curricular de “prevenção da violência” nas escolas. 

Além da valorização e reconhecimento dos profissiona-
is operadores de segurança pública, o SUSP deverá pautar 
sua atuação pelos seguintes princípios: proteção dos direi-
tos humanos, respeito aos direitos fundamentais, promoção 
da cidadania e da dignidade da pessoa humana, resolução 
pacífica de conflitos, uso proporcional da força, participa-
ção e controle sociais.

Nos inquieta nesse projeto de lei complementar que não 
ocorreu nenhuma transformação ou modificação do siste-
ma policial de segurança pública, mantendo as competênci-
as das polícias e as responsabilidades de todos. Evidente é, 
que para essa transformação, deveria ocorrer uma reforma 
policial na Constituição Federal, do Capítulo Da Segurança 
Pública, o que associado a outras reformas tão importantes 
quanto a policial, poderíamos avançar para um modelo em 
que a sociedade recebesse, principalmente, para problemas 
de menor complexidade um melhor uso do aparelho estatal, 
no que tange a defesa social, muito mais efetiva por parte 
dos órgãos de segurança pública.

(*) Ir.: Leonardo Marchezi dos Reis
M.:I.: - CIM 173414 – 33.:

Loja Ir.: Oswaldo Albernaz, 3258
É Coronel da Reserva da PMES e

Pré-candidato a Deputado Federal

Fonte: https://www12.senado.leg.br/

O SUSP E A VALORIZAÇÃO POLICIAL
ARLS Oswaldo Albernaz - 3258
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Por Francisco Feitosa

É com imenso pesar que vimos manifestar nos-
sas sinceras condolências, pelo passamento 

para o Oriente Eterno do nosso Poderoso Irmão 
Paulo Roberto Ribeiro Lemgruber, 33° - Sereníssi-
mo Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Esta-
do do Rio de Janeiro - GLMERJ, vitimado por um 
infarto fulminante, na madrugada do dia 27 de maio 
de 2018.

O Sereníssimo Grão-Mestre assumiu o Malhete 
da Sabedoria da GLMERJ, em setembro de 2017, 
quando, desde então, vinha dando uma dinâmica 
muito especial em sua administração, à frente da 
Grande Loja nos últimos 10 meses. 

Registramos um momento muito marcante para 
a Maçonaria Carioca, quando o nosso Irmão Lem-
gruber, no dia 10 de março de 2018, já como Grão-
Mestre daquela instituição, compareceu na sede do 
Supremo Conselho, à Cerimônia de Posse do Sobe-
rano Grande Comendador, o Ilustre e Poderoso 
Irmão Jorge Luiz de Andrade Lins, 33°, atendendo a 
tão honroso convite, reativando os Laços de Amiza-
de entre essas duas respeitáveis instituições, cuja as 

relações estiveram adormecidas por um hiato de 
longos 18 anos. Na oportunidade, houve a mútua 
manifestação de um estreitamento das relações 
entre o Supremo Conselho e a GLMERJ, em prol do 
engrandecimento da Maçonaria Carioca.

Nosso ilustre Irmão, ao deixar o plano terreno, 
computava 64 anos de idade, e deixa a Cunhada, 
dois filhos e dois netos. Sua ausência, fruto de morte 
repentina, deixa desolados, não somente seus fami-
liares, como também amigos e pessoas de seu con-
vívio direto, assim como todo o povo maçônico, que 
aprendeu a admirá-lo por sua conduta exemplar. 

O GADU acolherá a alma de nosso Irmão Lem-
gruber, que, após o cumprimento de sua missão ter-
rena, junto a todos nós, deixou, através de seu exem-
plo, um grande legado. Caberá ao, não menos ilus-
tre, Irmão Nelson Lopes Ribeiro dar continuidade à 
sua administração, assumindo o Malhete da Sabe-
doria daquele Mui Respeitável Grande Loja.

Juntamo-nos aos demais já saudosos Irmãos, a 
fim expressar o nosso profundo pesar aos familia-
res, amigos e valorosos Obreiros da Jurisdição da 
Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro.

Irmão Lemgruber – Nossas Condolências

A Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil 
(CMSB) publicou um manifesto à sociedade em que mostra 
“preocupação”, mas também solidariza à situação de insta-
bilidade que passa o Brasil. 

A CMSB pede:
Ÿ “reconhecimento, pela Ordem Maçônica, da legiti-

midade do direito de reivindicação, nos limites da 
Lei, da Ética e da Moral, sustentáculos da sociedade 
e da convivência dos povos”; 

Ÿ “a necessidade de respeito ao direito de reivindicar e 
de ir e vir”; 

Ÿ “a premente necessidade da sociedade brasileira, de 
um projeto estratégico de desenvolvimento socioe-
conômico com sustentabilidade, construído em 
bases sólidas e democráticas”;

Ÿ  “o combate implacável, em todos os níveis da socie-
dade, à corrupção e aos crimes de Estado”;

Ÿ  “a reestruturação do Estado brasileiro, com a cons-
trução de um novo pacto federativo; 

Ÿ “a implementação de uma completa e radical refor-
ma tributária; e 

Ÿ “a urgência de uma reforma política, com a implan-
tação do voto distrital”.

 As 27 Grandes Lojas Maçônicas brasileiras que assina-
ram manifesto, apontam que “a cada dia mais evidente que 
a sociedade brasileira não mais suporta a tirania econômi-
co-financeira”. “O regime de verdadeira espoliação a que 
está submetida, com o comprometimento de recursos 
essenciais ao desenvolvimento econômico e até mesmo à 
satisfação das mais elementares necessidades humanas, no 
sustento de uma máquina ineficiente, ineficaz, perdulária e 
reconhecidamente incapaz de atender aos anseios mínimos 
da população”, diz um trecho da nota.

Confederação da Maçonaria publica
manifesto à sociedade com sete pontos
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Na noite de sexta-feira (25/05), o 
Templo 3 do GRANDE ORIENTE DO DISTRITO 
FEDERAL (GODF), foi palco de brilhante Sessão Magna 
conjunta de entrega de Comendas Maçônicas, realizada 
pelas Augustas e Respeitáveis Lojas Simbólicas - Grão-
Mestre Geral Osires Teixeira, n° 3581 e Virtude e Razão, 
n° 2951, do Rito Moderno.

A Sessão foi conduzida pelo Venerável Mestre Augus-
to Darelli Lombello, ladeado pelo Poderoso Irmão Regi-
naldo Gusmão de Albuquerque, Grão-Mestre em Exercí-
cio do GODF, e pelo Poderoso Irmão Natanael Solto de 
Almeida, Secretário-Geral Adjunto de Comunicação e 
Informática do GOB, representando o Grão-Mestre Geral 
do GRANDE ORIENTE DO BRASIL, Soberano Irmão 
Marcos José da Silva.

A entrega das honrarias - precedida da leitura do ato do 
Grão-Mestre Geral, pelo Irmão Orador, Cristiano Lodder 
- foi materializada pelo  Eminente Irmão Reginaldo Gus-
mão de Albuquerque e pelo Venerável Mestre Augusto 
Eyng, da Loja Universitária Verdade e Evolução.

Foram agraciados com a “Estrela da Distinção Maçô-

nica” os Poderosos Irmãos: Francisco Gomes dos Santos 
e Moacyr Silva Lasneaux. Essa Comenda é destinada ao 
Maçom portador do Título de “Grande Benemérito da 
Ordem” que tenha, no mínimo, trinta e cinco anos de efe-
tiva atividade e prestado relevantes e excepcionais servi-
ços à Ordem, à Pátria ou à Humanidade. 

Em seguida, o Eminente Irmão José Eduardo de 
Miranda, Secretário Geral de Entidades Paramaçônicas e 
de Interior e Relações Públicas, Transporte e Hospeda-
gem do GOB, fez a entrega da Comenda da Ordem do 
Mérito D. Pedro I ao Sapientíssimo Irmão João Alberto da 
Silva Tavares. Essa honraria é destinada ao Maçom que 
seja possuidor do Título da “Cruz da Perfeição Maçônica” 
e tenha, no mínimo, cinqüenta anos de efetiva atividade e, 
também, prestado relevantes e excepcionais serviços à 
Ordem, à Pátria ou à Humanidade.

Posteriormente, os Irmãos parabenizaram aos agracia-
dos da noite e externaram o orgulho de estarem juntos dos 
valorosos Irmãos.

GLMMG Instala Loja no
 Palácio do GOB-MG

Na data de 14 de maio de 2018, no templo Ouro 
Preto, no Palácio do Grande Oriente do Brasil-Minas 
Gerais, Av. Cristiano Machado 10169, reuniram-se os 
Irmãos da GLMMG para instalação da ARLS “Portal 
da Aliança”, Nº0368.

A sessão foi presidida pelo Sereníssimo Grão-
Mestre da GLMMG, Sapientíssimo Irmão Geraldo 
Eustáquio Coelho de Freitas, conhecido TATACO, 
contando com a ilustre presença do Eminente Irmão 
Claudio William Alves, Grão-Mestre do GOB-MG 
juntamente com sua comitiva, oportunidade em que 
estreitaram, com muita harmonia e cordialidade, os 
laços de amizade e fraternidade que nos une.

O Sapientíssimo Irmão João Darcy Ruggeri, Grão-
Mestre do GOB-PR (gestão 1991 – 1995), recebeu a 
Medalha Coronel Sarmento, a maior honraria da Polícia 
Militar do Paraná, em reconhecimento a sua rica história 
pública e maçônica, cuja pro-
posição foi encaminhada e 
acolhida pela Coronel Audile-
ne Rosa de Paula Dias Rocha e, 
posteriormente decretada pela 
Governadora do Estado Cida 
Borghetti. Essa distinta home-
nagem é conferida, anualmen-
te, na data em que se reverencia 
a memória do Patrono da Cor-
poração, Joaquim Antônio de 
Moraes Sarmento.

A solenidade aconteceu na 

Academia Policial Militar do Guatupê (APMG), com 
grande participação pública, autoridades civis, militares, 
alunos do Colégio da Polícia Militar e da Vila Militar e 
maçons das Lojas da capital, dentre as quais destacamos: 

Dario Vellozo nº 1213 – Cruz 
da Perfeição Maçônica, Cru-
zeiro do Sul nº 1603 – Grande 
Benfeitora da Ordem, Os Tem-
plários nº 2819, Cavaleiros de 
São João nº 2903 - Benfeitora 
da Ordem, Alderico dos Reis 
Petra nº 3464, acompanhados 
pelo Eminente Grão-Mestre, 
Irmão Luiz Rodrigo Larson 
Carstens e seu Secretário 
Chefe de Gabinete, Irmão José 
Edson Haesbaert.

 IRMÃO JOÃO DARCY RUGGERI RECEBE A MAIOR
HONRARIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ

Momento da entrega da Medalha feita pela Cel. Audilene

A loja maçônica Sebastião Vasconcelos, do Oriente de 
Mossoró/RN, realizou Sessão Magna Pública alusiva aos 
90 anos do voto feminino na América do Sul, tendo como 
palestrante a Prefeita de Mossoró Rosalba Ciarlini.

 O evento foi conduzido pelo Venerável Mestre Clayton, 
e contou com a presença do Grão Mestre Adjunto do 
GOB/RN, Poderoso Irmão Adauto Vasconcelos e outras 
autoridades maçônicas.

SOCIAIS

Homenagem aos 90 anos do 
Voto Feminino na América do Sul

Três Potências Reunidas 
No dia 21 de maio de 
2018, no Templo Nobre 
do Grande Oriente do 
Pa raná ,  a s  t r e s  (3 ) 
Potências Regulares no 
Paraná, Grande Loja do 
Paraná, Grande Oriente 
do Brasil (PR) e Grande 
O r i e n t e  d o  P a r a n á 
receberam com muita 
Honra o Irmão Thomas W Jackson  que proferiu a 
Palestra: “Como eu vejo a Maçonaria no Futuro”.

A Grande Loja do Paraná, através da 
Grande Secretaria de Ação Social, junta-
mente com o CONVEM / Curitiba repre-
sentado pelas Lojas Tiradentes Nº 18, 
União Justiça e Verdade Nº 28, Luz de 
Curitiba Nº 68, Fraternidade Universal Nº 
70, Verdadeira Luz Nº 117, Cidadania e 
Justiça Nº 144 e Evolução Nº 166; com a 
presença do Sereníssimo Grão Mestre 
Irmão Valdemar Kretschmer, fizeram a 
entrega no Hospital Evangélico de Curiti-
ba de 250 cobertores.

Os cobertores serão destinados aos 
pacientes internados no Hospital, visto 
que 95% dos atendimentos são designados 
aos pacientes usuários do Sistema Unico 
de Saúde (SUS).

Estiveram presentes na entrega, além do Grão Mestre 
Irmão Valdemar, os Irmãos Romildo Nunes Ferreira Pre-
sidente do CONVEM/Curitiba, Eduardo Vieira – Grande 
Secretário Adjunto de Relações Públicas, Saint Clair 
Cesar Rabello – Membro da Grande Comissão de Ação 
Social, os Veneráveis Mestres Jader Carlos Pereira, Van-

derlon Castelon Ré, e os Irmãos Antonio Jungles dos San-
tos e Henrique Natal da Silveira.

Pelo Hospital Evangélico além do Administrador 
Irmão Ladislau, estavam presentes a Sra. Ivanyra R.S. 
Haviaras (Secretária do Voluntariado), a Sra. Cristiane 
Nunes Ferreira (Gerente do Setor de Convênios), o Sr. 
Marcos (Gerente de Hotelaria) e o Sr. Dimitrius (Assesso-
ria de Imprensa).

Grande Loja do Paraná e CONVEM Curitiba entregam cobertores no Hospital Evangélico


