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CMSB REALIZA XLVII ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA EM VITÓRIA-ES

A Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil (CMSB) realizou, entre os dias 04 e 08 de julho de 2018, a XLVII 
Assembleia Geral Ordinária. O evento ocorreu em Vitória (ES), na sede da Grande Loja Maçônica do Estado do 
Espírito Santo (GLMEES). > 03
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Por Kennyo Ismail

A CMSB – Confederação da Maçonaria Simbó-
lica do Brasil, que congrega as 27 Grandes 
Lojas brasileiras e soma mais de 110 mil 

maçons regulares, realizou em Vitória-ES, nos últi-
mos dias 04 a 08 de julho sua XLVII Assembleia Geral 
Ordinária, tendo a GLMEES – Grande Loja Maçônica 
do Estado do Espírito Santo como anfitriã.

O Sereníssimo Grão-Mestre, Irmão Walter Noro-
nha, e seu Adjunto, Irmão Valdir Massucatti, lidera-
ram uma equipe de mais de uma centena de irmãos 
voluntários, divididos em comissões que garantiram o 
sucesso do evento. Além disso, contando com todo o 
apoio das lojas maçônicas da jurisdição, a GLMEES 
adotou um sistema em que cada loja assumia a respon-
sabilidade de ciceronear uma comitiva, o que deu um 
ar mais amistoso e fraterno ao evento.

A abertura, realizada no principal centro de con-
venções da cidade, mostrou, logo de início, a grandio-
sidade que seria o evento. Além dos 27 Grãos-Mestres 
das Grandes Lojas e do Soberano Grande Comenda-
dor do SC33 (Supremo Conselho do Grau 33, de Jaca-
repaguá, o único brasileiro reconhecido pela confe-
rência internacional de Supremos Conselhos), Mui 
Poderoso Irmão Jorge Lins, estiveram presentes o 
Secretário-Geral da CMSB, Irmão Jordão Abreu da 
Silva Júnior; o Soberano Grão-Mestre Geral do GOB 
– Grande Oriente do Brasil, Irmão Ricardo de Carva-
lho; o Secretário-Geral da COMAB – Confederação 
Maçônica do Brasil, Irmão PGM Lázaro Emanuel 
Franco Salles; além de mais de uma dúzia de Grãos-
Mestres e autoridades representantes da Maçonaria de 
países como: Espanha, Paraguai, Uruguai, Argentina, 
Bolívia, Peru, Panamá, Estados Unidos, Sérvia, Fran-
ça, Romênia, Gabão e Haiti.

Enquanto que essa Assembléia Geral da CMSB 
escreveu uma nova página na história nacional da 
maçonaria, ao contar com a presença dos representan-
tes maiores das três vertentes maçônicas brasileiras, 
GOB, CMSB e COMAB, na mesma mesa diretora, 
algo provavelmente inédito e impensado nos últimos 
10 anos; também explicitou a relevância da CMSB 
perante a comunidade maçônica regular mundial, 

contando com a presença dos três candidatos ao posto 
de Secretário-Executivo da Conferência Mundial de 
Grandes Lojas Regulares (oriundos da Espanha, 
Romênia e Sérvia), cuja eleição ocorrerá em novem-
bro, no Panamá.

Foi uma grande honra atender ao convite dos 
irmãos Walter Noronha e Valdir Massucatti para reali-
zar palestra nesse evento, que é o maior evento maçô-
nico do Brasil, sempre somando mais de mil partici-
pantes. Pude rever amigos, acompanhar os bastidores 
de debates e decisões positivas para nossa Sublime 
Ordem, e iniciar o diálogo com duas importantes Gran-
des Lojas acerca de futuras parcerias com a Escola No 
Esquadro. Agradeço ao Irmão Rafhael Guimarães por 

todo apoio e suporte dado durante minha estadia.
A próxima Assembleia Geral Ordinária será em 

Brasília – DF, entre os dias 03 e 07 de julho de 2019. E 
será um grande desafio para a comissão organizadora, 
liderada pelo Sereníssimo Grão-Mestre, Irmão Cassi-
ano Teixeira de Morais, alcançar o mesmo nível de 
satisfação dos participantes desta última edição. Mas 
quem conhece o Irmão Cassiano sabe que ele adora 
um desafio, e todos estão trabalhando muito para 
ajudá-lo a vencer.

Fonte: No Esqudro

XLVII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA CMSB

https://youtu.be/eGs49K2BAi0
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Por Benjamin Fulford

Franco-maçons japoneses reclamam que seus víncu-
los com os Franco-maçons Ocidentais remontam 
aos tempos da Antiga Mesopotâmia e Egito, mas eu 

não fui capaz de verificar isso.
Os vínculos verificáveis mais precoces remontam 

quando o império Khazar foi destruído pelos Mongóis e os 
Russos cerca de 1.000 anos atrás. Naquele tempo, sua elite 
fugiu com seu tesouro para a Europa e a China. O grupo 
que fugiu para a China então fugiu para o Japão conforme 
os exércitos de Kublai Khan conquistava a China. Esse é o 
porquê da Estrela de David poder ser vista em santuários 
milenares no Japão. Os Khazares originais foram total-
mente assimilados pela elite Japonesa pelos séculos 
seguintes, mas certas influências Maçônicas/Khazaristas 
se tornaram uma parte permanente da cultura Japonesa.

Depois que o Almirante Perry chegou e forçou os Japo-
neses a abrirem sua economia, o homem de Rothschild na 
Ásia, Jardine Matheson, enviou um agente para o Japão. 
Seu nome era Thomas Blake Glover e sua missão era criar 
um novo mercado de armas iniciando uma guerra civil no 
Japão. O objetivo final dessa guerra era preparar o Japão 
para a colonização. Ele manobrou para vender alguns navi-
os de guerra e armas, mas no fim, o complô de Glover foi 
descoberto e ele foi levado à falência.

Por essa época, aprendendo sobre a associação com 
seus tios perdidos de muito tempo, os Franco-maçons deci-
diram-se por uma aproximação diferente. Um agente espe-
cial Franco-maçom de Rothschild, Guido H.F. Verbeck, 
iniciou uma muito bem sucedida franquia Japonesa. Ele ó 
homem no centro da fotografia acima.

As pessoas ao redor dele são os pais fundadores do 
Japão moderno e os membros veteranos da moderna origi-
nal loja Franco-maçônica. Eles estabeleceram o imperador 
Meiji como seu símbolo e modernizaram o Japão.

Aos maçons Japoneses foi dada ampla assistência pelas 

suas contrapartes Inglesa e Européia e ficaram, desta 
forma, aptos a desmontar a antiga vingança Khazar, da 
Rússia Imperial, na guerra Russo-Japonesa.

Em anos mais tarde, confrontados pelo racismo Oci-
dental, os Franco-maçons Japoneses decidiram que eles 
precisavam conquistar e modernizar toda a Ásia. Seu obje-
tivo final era preparar para uma prova final com o Ocidente 
e tornar Tokyo a capital de um império mundial.

Eles se aliaram ao Barão de Rothschild (Conhecido por 
nós como Adolf Hitler) e foram gravemente derrotados 
pelos Rockefellers.

Depois da guerra, os vitoriosos Rockefellers chegaram 
ao Japão para inspecionar sua nova possessão. Negocia-
ções sobre a nova ordem pós-guerra tomaram lugar princi-
palmente no interior da Grande Loja Japonesa (é uma ins-
talação subterrânea oculta próxima à Torre de Tokyo). 
Todo Primeiro Ministro Japonês desde a guerra foi um 
Franco-maçom. Aos Japoneses é de conhecimento comum 
que seus governantes secretos são David Rockefeller e seu 
filho único Jay Rockefeller.

A antiga conexão Rothschild ainda existe, mas, desde 
que os Rockefellers foram vitoriosas na 2ªGM, são os arro-
gantes Rockefellers que exercem o maior controle.

Hoje em dia, o Japão permanece sendo um estado vas-
salo, fazendo imensos pagamentos anuais a seus novos 
mestres. Em teoria, eles podem receber $35 trilhões em 
papéis sem valor (dados oficiais põem o número próximo a 
$5 trilhões, dados secretos em mais de $35 trilhões), que 
têm sido dados em troca por 60 anos para suprir America-
nos com rádios, TV's, carros etc. Em realidade, qualquer 
Primeiro Ministro Japonês que tentasse fazer isso era 
assassinado ou deposto. Mais recentemente, os Japoneses 
têm sido ameaçados à submissão com poderosas armas 
secretas. Usando o ex-Primeiro Ministro Koizumi e o 
Ministro das Finanças Heizo Takenaka, eles também pro-
jetaram uma semi-secreta tomada de comando do sistema 
bancário comercial Japonês. Por exemplo, o novo logo do 

banco Tokyo Mitsubishi UFJ é um olho Maçônico.
Ano passado, o governo Japonês proveu os Illuminati 

com perto de $800 bilhões que usaram para financiar as 
guerras dos EUA e circulam pelo mundo comprando ações 
de outras companhias e bens imobiliários.

Com a chegada da sociedade secreta Chinesa na equa-

ção do poder, o governo secreto Japonês está agora consi-
derando como renegociar seu status.

O plano que eu sugeri a eles é fazer uma aliança com a 
Rússia, China, Índia, os países muçulmanos livres (p. e. 
Malásia, Indonésia), América do Sul e África etc. antes de 
anunciar ao mundo que eles não mais financiarão os Roc-
kefellers, Rothschilds e seu gênero Illuminati.

Em lugar, eles exigirão um encontro global para discu-
tir uma nova forma de dirigir o planeta. Eles também se 
oferecerão para financiar uma batalha para pôr fim à toda 
pobreza, destruição ambiental e doenças no interior de 3 
anos.

Porque o sistema socialista militar e industrial dos EUA 
entraria em colapso sem financiamento Japonês, os EUA 
continuariam a receber generosos financiamentos em troca 
de uma promessa para usar o Pentágono para liderar a nova 
guerra contra a pobreza, destruição ambiental e doenças. A 
aliança sino-americana desta forma se tornaria um obstá-
culo base do novo sistema internacional.

Esse plano está sob séria consideração e as rodas estão 
em movimento.

A HISTÓRIA SECRETA DOS FRANCO-MAÇONS NO JAPÃO

https://www.lojaselten.com.br/2018/01/bota-motorcycle-harley-selten-4801-com.html?mcr=ARJ1153840
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C
omplicado. Mas sempre fui e sempre serei um 
Sonhador. Pregar no deserto muitas vezes faz 
brotar uma flor em vários cactus que flores-

cem, embelezam, causam empatia ambiental e ameni-
zam a paisagem e o contexto ! 

Essas flores que brotam, são meus amados irmãos 
que entendem e frutificam seus aprendizados. São 
fomentadores de idéias e de ideais. São catalisadores 
de um Projeto muito maior que a vã filosofia profana, 
que teima em campear em nossos augustos Templos. 
Ai vem a pergunta que não quer calar: De quem é a 
culpa? Porque estamos estagnados em um Ostracismo 
nunca vivenciado na Ordem Maçônica? E por último 
a pior delas: O que eu estou fazendo para mudar essa 
história de derrocada da Ordem Maçônica?

A Resposta é uma só: Mea Culpa.... Mea Culpa.. 
minha máxima Culpa!!!!!!!!

Não fiz uma sindicância bem feita!!! Coloquei um 
amigo, por interesse pessoal na Ordem, sem nenhuma 
identidade moral para ser Irmão no sentido real da 
nossa Instituição,  Ele pode ser um excelente amigo, 
Mas não tem perfil para ser um bom irmão!

Mas deixando de lado as divagações, voltemos ao 
foco: Porque estamos estagnados, que é amplamente 
respondida por nossa inércia, nossa perda de compro-
misso e perjúrio por não cumprirmos os nossos jura-
mentos que fizemos na iniciação e em cada grau que 
colamos, não cumprirmos o que aprendemos em nos-
sos rituais e instruções ritualísticas, filosóficas e 
Egregoricas. 

Mas tudo ao seu tempo. Dizia o Saudoso irmão 
José Castellani: “A Maçonaria está sendo destruída 
por falta de conhecimentos sejam Eles ritualísticos, 
Simbólicos e Filosóficos, por falta de compromissos 
daqueles que adentram em nossos augustos mistérios 
e pelo grande números de iniciações espúrias de pes-
soas que não tem o direito de serem chamadas de 
irmãos. São e sempre serão Profanos de Aventais”

Não existe a clássica frase: O IRMÃO ENTROU 
NA MAÇONARIA MAS  A MAÇONARIA  NÃO 
ENTROU NELE. A Maçonaria não entra em nin-
guém, O que entra são os conhecimentos maçônicos 
quando encontram terreno fértil, no iniciado, Aduba-
do pela Sabedoria da Humildade da alma iluminada, 
irrigado pela Beleza de coração com fartura de amor e 
abundância de disposição para a prática do bem e À 
prumo pela força da determinação da estabilidade e da 
firmeza do caráter e da personalidade que o estimula a 
prática continua do Bem. 

Essa é a essência da Maçonaria e cabe a nos identi-
ficarmos o nosso papel dentro dela, ou então, aja com 
dignidade:” respeite o que lestes na câmara das refle-
xões: Se a curiosidade aqui te conduz, retira-te!

Se Sois dissimulado, serás descoberto!
As Tradições profanas e mundanas, Não as conhe-

cemos aqui!
E. O maior deles: VITRIOL ou V.I.T.R.I.O.L. é a 

sigla da expressão, do latim "Visita Interiorem Terrae, 
Rectificando, Invenies Occultum Lapidem", que quer 
dizer: Visita o Centro da Terra, Retificando-te, encon-
trarás a Pedra Oculta (ou Filosofal). Filosoficamente 
ela quer dizer: Visita o Teu Interior, Purificando-te, 
Encontrás o Teu Eu Oculto, ou, "a essência da tua 
alma humana". É o símbolo universal da constante 
busca do homem para melhorar a si mesmo e a socie-
dade em geral.

Se não existe essa essência em você, não prossiga-
is. Entre nós não serás reconhecido como irmão!

Assim, concluindo:” sejais nobre, pelo menos em 
seu afastamento de uma Instituição  que nunca perten-
cestes, pois não sois livre e de bons costumes! .Não 
prossigais nessa estrada. Ele te excluirá mais cedo ou 
mais tarde, dependendo de sua vaidade, pois sua falta 
de compromisso lhe levará ao desestímulo e afasta-
mento natural, mais cedo ou mais tarde!

Se mede a qualidade de uma Loja ou Oficina, não 
Pelo número de” irmãos que possui, mas sim pela 
qualidade daqueles que construíram e irão construir 
no futuro, a sua história!!!

Um Sonhador!
Dario Angelo Baggieri - MI

Um Sonhador Utópico!

GERAL

https://app.monetizze.com.br/r/AHT1153973
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 mito da caverna, descrito por Platão no 
Livro VII de "A República" (escrito no 
século IV antes de Cristo), relata simbo-

licamente a situação de prisioneiros que vivem, 
desde seus nascimentos, acorrentados numa 
caverna. Eles passam a vida olhando para uma 
parede iluminada por reflexos de uma fogueira. 
Naquela parede veem projetadas as sombras do 
que representam as plantas, pessoas, objetos e 
animais. Esses prisioneiros imaginam nomes 
para cada sombra e inventam circunstâncias 
para julgarem todas as situações.

De repente, um dos prisioneiros escapa das 
correntes. Explora o interior da caverna e alcan-
ça o mundo externo. Descobre a realidade, vê a 
luz do sol e percebe que passou a vida envolto 
apenas em sombras projetadas.

Volta então para a caverna e tenta comparti-
lhar com seus amigos ainda presos o novo 
conhecimento adquirido na luz do dia.  Mas 
passa a ser combatido e ridicularizado quando 
narra o que viu do lado de fora. Seus amigos só 
acreditam na realidade que enxergam na parede 
das sombras. Em vez de tentarem experimentar 
o que lhes é transmitido por quem viu a luz, pas-
sam a chama-lo de louco e ameaçam mata-lo por 
causa de “ideias absurdas”.

:::::::

A maçonaria brasileira tem que ser colocada 
na perspectiva correta para retomar ou ampliar o 
crédito que ela teve no passado junto à socieda-
de. Evitemos o sofisma, o rebuscamento e o 
rodeio de palavras dos que perguntam “quem é a 
maçonaria?”. Ora, estamos carecas de saber que 
a maçonaria somos nós todos: Aprendizes, Com-
panheiros, Mestres, Grão-Mestres, Soberanos, 
Eminentes, Grandes isso, Grandes aquilo, Graus 
33, Past Masters, Excelentes, Super Cavaleiros, 
Sumos Reais, Extraordinários e Excelsos.

Títulos, medalhas e comendas, paramentos e 
diplomas já temos muitos. Por que “tampar o sol 
com a peneira?” Por que se contentar com som-
bras projetadas numa parede?

Talvez esteja faltando sabermos “o que não é 
maçonaria”.

Não será minha tarefa dissecar a questão e 
doutrinar sobre “o que não é maçonaria”. Qual-
quer aprendiz com mais de 3 meses de iniciado 
já deverá ter percebido que:

1) A maçonaria não é uma religião; as reli-
giões reverenciam dogmas fazem prosélitos, 
catequese e apostolado.

2) A maçonaria não é um partido político; os 
partidos políticos são semelhantes às religiões 
quando pregam de cima para baixo uma concep-
ção política. Além disso, fomentam interesses 
políticos e se propõem a alcançar o poder.

3) A maçonaria não é um clube; os clubes 
recreativos têm caráter e seus esforços são diri-
gidos para dar prazer, diversão, distração, diver-
timento e realização de grandes festas anuais.

Ao maçom que ainda não percebeu isso, é 

porque ele está na instituição errada ‒ seja por 
falta de estudo, seja porque sua Oficina não lhe 
dá instruções corretas. Se ele entrou na institui-
ção errada ‒ independente do grau em que esteja 
‒ meu conselho é que procure ESCAPAR: estu-
de e pesquise por conta própria. Se isso não faz o 
“seu perfil”, procure outra ordem, uma religião, 
ou um clube.

Caso o problema esteja na Oficina, que não 
lhe dá instruções corretas, procure outra Loja.

Simples assim.
No próximo artigo tentarei ampliar essas con-

siderações que por enquanto resumi a título de 
introdução.

Abraço fraternalmente a todos,
José Maurício Guimarães

(*) O Irmão José Maurício Guimarães é Venerável 
Mestre e fundador da Loja Maçônica de Pesquisas  
“Quatuor Corona�, Pedro Campos de Miranda”, 
jurisdicionada à Grande Loja Maçônica de Minas 
Gerais.

http://viniltapetes.com.br/
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Salvador Allende Gossens nasceu na cidade 
de Santiago, em 26 de junho de 1908. Filho do 
querido Irmão Salvador Allende Castro, advo-
gado, funcionário do governo por muitos anos 
e notário público; e Laura Gossens Uribe, filha 
de um emigrante de origem belga.

O profano Salvador Allende insinua-se no 
Boletim Mensal de 31 de dezembro de 1934. 
Inicia-se em 16 de novembro de 1935, na R.’. 
L,’, Progresso Nº. 4, Valparaiso Valley, onde 
também recebe o Segundo Grau, em 27 de 
outubro de 1937, quando ele já é deputado por 
Valparaíso e Quillota. Em 8 de novembro de 
1940, ele se juntou à R.’. L.’.Hiram n º 65, do 
Vale de Santiago, sendo Ministro da Saúde, 
Bem - Estar e Bem - Estar, Oficina em que ele é 
Exaltado a Mestre em 31 de outubro de 1945.

Como mestre maçom, o Ir.’. Allende é eleito 
em 1946 Membro do Tribunal da sua Loja; em 
1948 ele é adjunto de sua Loja Mãe, Progresso 
Nº 4; em 1949 ele é eleito primeiro vigilante de 

Hiram n º 65; e é o Venerável Mestre do RL 
Hiram No. 65, para o período 1950-1951.

Ele serve como Ex Venerável, em título, 
durante 1951-1952; e deve retomar a posição 
durante o segundo semestre de 1953. Ele já é 
um membro da Assembléia da Grande Loja, e 
é acordado na R.’. L.’.Hiram Nº 65 distingue-o 
como membro honorário do Workshop. Em 21 
de junho de 1965, o V.’. Ir.’.. solicita sua Carta 
de Retiro Voluntário, que é rejeitada por seus 
irmãos 45 dias depois.

Em 28 de outubro de 1955, em solene reu-
nião do Primeiro Grau, no R.’. L.’. Direitos 
Humanos n º 100, novos Cavaleiros da Ordem 
dos Construtores Maçônicos foram investidos, 
entre os quais, o Ir.’. Allende, foi quem apreci-
ou a distinção em nome de todos eles, segundo 
a Crônica da Revista Maçônica do mesmo ano. 

O registro estatístico a frio da Grande Loja 
acaba indicando, em apenas uma linha, que o 
V.’. Ir.’.Allende passou ao Oriente Eterno no 
dia 11-09-1973.

Mario Alfonso Moreno Reyes (Cidade do 
México, México, 12 de agosto de 1911 - Cidade 
do México, México, 20 de abril de 1993), mais 
conhecido como Cantinflas, foi um ator e come-
diante mexicano. Vencedor do Globo de Ouro em 
1957.

Como pioneiro do cinema mexicano, Mario 
Moreno ajudou seu crescimento na era de ouro. 
Seu sucesso, como parte do florescente cinema 
mexicano, ajudou a transformar o México na capi-
tal do show americano. Além de ser um líder de 
negócios, ele também se envolveu nas difíceis e 
às vezes perigosas questões políticas do México. 
Embora ele era politicamente conservador, sua 

reputação como um porta-voz do desprotegida 
deu o seu ações autenticidade e se tornou alguém 
importante na luta contra o charrismo sindical, 
que foi a prática do governo de um único partido, 

de gerenciar e controlar sindicatos.
Depois de se aposentar, Mario Moreno dedi-

cou sua vida a ajudar outras pessoas através de 
organizações beneficentes e humanitárias, espe-
cialmente aquelas que se dedicavam a ajudar cri-
anças. Suas contribuições para os orfanatos fize-
ram dele um herói da aldeia no México.

Ele morreu de câncer de pulmão em 20 de abril 
de 1993, milhares de pessoas se reuniram em um 
dia chuvoso para seu funeral. A cerimônia foi um 
evento nacional que durou três dias. Suas cinzas 
estão na cripta da família Moreno Reyes, no pan-
teão espanhol da Cidade do México. Ele foi home-
nageado por muitos chefes de Estado e pelo Con-
gresso dos Estados Unidos, que manteve um 
minuto de silêncio por ele.

Ele nasceu em 22 de maio de 
1859 em Edimburgo.

De 1876 a 1881 ele estudou 
medicina na Universidade de 
Edimburgo. Em 1881, ele se for-
mou como médico naval. Enquan-
to estudava, começou a escrever 
contos. Em junho de 1882 mudou-
se para Portsmouth, onde montou 
uma clínica. Ele não teve sucesso 
em sua incursão como médico e 
continuou a escrever mais históri-
as.

Assim, o personagem Sherlock 

Holmes nasceu.
O famoso detetive Sherlock 

Holmes, demonstrou em várias de 
suas aventuras que seu conheci-
mento da Maçonaria era exausti-
vo, que o conhecimento obvia-
mente veio de seu criador, o pedre-
iro Arthur Conan Doyle, que foi 
iniciado em 26 de janeiro de 1887. 

Ele morreu em 7 de julho de 
1930, aos 71 anos, de um ataque 
cardíaco em Crowborough, Ingla-
terra. Uma estátua dele é naquela 
cidade onde ele viveu por 23 anos. 

Ele foi enterrado no cemitério de 
Minstead Church em New Forest, 
Hampshire. Uma estátua de Sher-
lock Holmes foi erguida em 
Picardy Place, Edimburgo, perto 
de onde Arthur Conan Doyle nas-
ceu, já que ele foi um dos melho-
res escritores de detetives da his-
tória.

No entanto, ele não recebeu 
nenhum prêmio ao longo de sua 
carreira como escritor.

https://app.monetizze.com.br/r/ANR1150709
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N
ão o conheci pessoalmente. Nunca falei 
com ele de viva voz. Trocamos algumas 
mensagens de correio eletrônico e acom-

panhávamos mutuamente os respetivos trabalhos 
publicados em relação à Maçonaria. Tanto bastou 
para que nutrisse por ele um grande respeito e con-
sideração. Partiu ontem para o Oriente Eterno. É 
mais um insubstituível que teremos de aprender a 
substituir!

Jerônimo Borges, brasileiro de Santa Catarina, 
não perdia uma oportunidade de gabar a sua Flori-
anópolis. Foi juiz e foi maçom. Quando se apo-
sentou da magistratura, entendeu por bem passar a 
aproveitar o tempo que passara a ter disponível 
para criar e manter, 
durante anos, o que será, 
durante muito tempo, 
um marco da imprensa 
maçónica em língua por-
tuguesa, o informativo 
maçónico JB News. 
Durante anos, diaria-
mente caía nas caixas de 
correio eletrônico de 
todos os que se tinham 
inscrito para receber, o 
número dessa jornada do JB News. Dia após dia. 
De inverno e de verão. Em época de trabalho e em 
período de férias. Em dias de trabalho e em dias de 
descanso. O JB News, durante anos, era algo que 
todos os seus subscritores tinham por certo.

Nas colunas do JB News se publicou, em lín-
gua portuguesa, muito do que de bom se produziu 
relativamente à Arte Real. Foi através do JB News 
que alguns maçons europeus tomaram conheci-
mento do muito que, com qualidade, se estudava e 
escrevia sobre Maçonaria no Brasil. Foi através 
do JB News que muitos Irmãos brasileiros conhe-
ceram algo do que sobre Maçonaria se produz em 
Portugal.

Como editor do JB News, Jerônimo Borges foi 
um exemplo de qualidade e persistência. Notável 
como, durante anos a fio assegurou, sozinho com 
o seu teclado e o seu computador, a edição e difu-
são diária do informativo. Mesmo em férias, não 
folgava: estivesse onde estivesse, só precisava de 
uma ligação à Internet para enviar o exemplar do 

dia... Quando viajava, providenciava pelo envio 
antes de partir ou depois de chegar. Quando, ape-
sar de tudo, não conseguia a diária publicação, no 
dia seguinte enviava dois números, um do dia em 
atraso e outro do próprio dia. 

O JB News foi claramente uma paixão, um pro-
jeto concebido e executado com gosto. Há uns 
anos, anunciou que ia deixar de publicar o JB 
News. Nada que me admirasse. Editar e enviar o 
informativo, dia após dia, ano após ano, só podia 
esgotar o mais pintado... E a família deveria for-
mular crescentes protestos... E a idade certamente 
começaria a pesar... E a saúde a dar sinais de fra-
quejar... Mas o anúncio causou um clamor tal, um 

tão grande coro de pedi-
dos de reconsideração, 
que voltou atrás. A pai-
xão continuou ainda a 
vencer a razão. Por mais 
algum tempo, não muito, 
que a realidade impõe-se 
sempre ao desejo. Um ou 
dois anos depois, teve de 
r econhece r  que  e r a 
tempo de parar. Ainda 
terá tido a ilusão de que o 

seu JB News poderia ser continuado por outros, 
em frequência diária ou semanal. Debalde: Jerô-
nimo Borges só havia um... E desfrutar do JB 
News era fácil. Editá-lo e distribuí-lo era mais 
difícil...

Tive a honra de ser convidado por Jerônimo 
Borges para ser um dos "cronistas residentes" do 
JB News, na fase final deste. Uma breve troca de 
mensagens bastou. Combinámos até quando lhe 
deveria enviar os textos e tudo ficou acertado, 
Semanalmente, enviava o meu texto. Dois dias 
depois, no dia acertado lá estava ele publicado. 
Assim foi até que o Irmão Jerônimo teve de pôr 
um ponto final no JB News.

Esta publicação ficará como um repositório de 
muito do que de bom se publicou sobre Maçonaria 
em língua portuguesa. Alguns - muitos - contribu-
íram com os seus textos. Um, o Irmão Jerônimo 
Borges, concebeu, executou e manteve todo o pro-
jeto!

Com a cessação da publicação do JB News, 

parecia que o Irmão Jerônimo se retirara destas 
lides. Pura ilusão! Poucas semanas volvidas, apa-
receu, sob sua edição, o ACML News, informati-
vo da Academia Catarinense Maçônica de Letras, 
que integrava. Sem periodicidade fixa, com um 
conteúdo mais específico, foi, nitidamente, o 
alimentar do bichinho do Irmão Jerônimo e a opor-
tunidade de mantermos algum contato com ele. 
Há algum, não muito, tempo, dei conta que passa-
ra já um anormalmente longo período sem receber 
o ACML News. Pelos vistos, agora sei porquê...

Jerônimo Borges integrou a Loja Alferes Tira-
dentes, n.º 20 da Grande Loja de Santa Catarina. 
Foi também, pelo menos, membro corresponden-
te da Loja Francisco Xavier Ferreira de Pesquisas 
Maçônicas, a Chico da Botica. Foi, sobretudo, um 
eminente maçom e um excelente ser humano!

Nesta hora em que se consumou a saída deste 
plano de existência do Irmão Jerônimo Borges, 
deste lado europeu do Atlântico deixa-lhe a minha 
homenagem de admirador da sua obra. À sua famí-
lia, dedico uma palavra de conforto. A todos os 
maçons, formulo uma exortação de que tenham 
bem presente o seu exemplo!

O Irmão Rui Bandeira é membro da 
RL Mestre Affonso Domingues

Or\ de Cascais - Portugal

Jerônimo Borges (1942-2018) - In memoriam

Por Rui Bandeira (*)
Fonte: A Partir Pedra

MAÇONS ILUSTRES E FAMOSOS

https://www.greencoffeextreme.com.br/?mcr=ANR1150709
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A
 luz foi o início de tudo. Independentemente de 
qualquer versão sobre a criação e/ou surgimento 
das coisas, da vida, ela é mencionada. Para os 

cientistas o Big Bang, considerado a grande explosão 
luminosa, marca o início da história do universo e por 
consequência dos planetas e seres. Para os religiosos a 
luz foi uma das primeiras criações divina e dela a divi-
são entre o bem (luz) e o mal (trevas). 

Continuando o viés religioso recordo-me de uma 
citação do Padre Antônio Vieira, que dizia: “Há homens 
que são como as velas; sacrificam-se, queimando-se 
para dar luz aos outros”. Na Bíblia, como em qualquer 
outro livro religioso, a presença da palavra luz é uma 
constante, sendo que na maioria das vezes de forma 
simbólica e merecedora de reflexões metafóricas. 

Na filosofia, desde Platão na famosa Alegoria da 
Caverna, a luz deveria ser uma busca incessante dos 
seres humanos, pois ela é metaforicamente comparada 

com a sabedoria, com o conhecimento. Quem encontra 
a luz, encontra o saber. Da mesma forma, segundo o 
mito, quem encontra a luz (conhecimento) também 
corre o risco de ser morto pelos que vivem nas trevas 
(ignorantes). Como disse Antônio Costa: “Só quem está 
acostumado na escuridão, indigna-se com quem lhe 
acende uma luz”.  Um paradoxo estranho, mas real. 

O século XVIII é considerado o Século das Luzes, 
pois neste momento histórico uma gama de teorias 
conhecidas como Iluministas revolucionou o mundo, 
modificando estruturas sociais, possibilitando mudan-
ças na forma de pensar e agir. As luzes, que simboliza-
vam o conhecimento, deveriam iluminar os novos 
rumos das sociedades. Dentre os filósofos iluministas, 
Voltaire, ousou dizer já naquele século uma grande ver-
dade, que pode ser questionada por muitos, mas que não 
deixa de ser repleta de luz: “É mais claro que o sol, que 
Deus criou a mulher para domar o homem”. 

Nem a biologia escapa da luz, primeiro porque não 
há vida sem luz, as plantas precisam dela para realiza-
rem a fotossíntese e por consequência tornarem-se ali-
mentos para os demais seres, movendo assim, a cadeia 
alimentar. E segundo, porque um dos atos mais belos da 
humanidade, o parto, é comparado ao ato de dar à luz. 

O ser humano necessita desejar a luz, sair das trevas. 
Buscar a luz deveria ser uma constante, um ato contí-

nuo, prazeroso e essencial. Encontrá-la é o ápice da 
própria essência do ser. Se somos de fato animais racio-
nais, a racionalidade só acontece quando iluminada. Ao 
contrário, uma racionalidade apagada, provocará atos 
danosos ao próprio ser e a todos que estão ao seu redor.

A luz ilumina nossas escolhas; permite visualizar-
mos o nosso ambiente com mais clareza; induz à bonda-
de, à tolerância, ao desejo do bem para si e para os 
outros. O ser que busca a luz acredita na vida e em si 
próprio. Martin Luther King disse, fazendo uma analo-
gia muito pertinente e iluminada: “A escuridão não 
pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. 
O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer 
isso”. 

Termino esta reflexão com um pensamento de Carl 
Gustav Jung: “Até onde conseguimos discernir, o único 
propósito da existência humana é acender uma luz na 
escuridão da mera existência”. Por isso, quando 
alguém ou a nossa própria consciência perguntar o que 
queremos, não hesitemos em responder: queremos a 
luz. 

Walber Gonçalves de Souza é professor e membro 
da Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas 
(AMLM). Obreiro da ARLS “Caratinga Livre”, nº 
0922/GOB (Oriente Caratinga / MG)
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Dia 21 de julho de 2018 (por coincidência, dia 
do meu aniversário) ficará para a história como 
a primeira vez em que os líderes das três ver-

tentes maçônicas brasileiras, GOB, CMSB e 
COMAB, sentaram-se, acompanhados de muitos de 
seus Grão-Mestres, para dialogar sobre a Maçonaria e 
a Ordem DeMolay, quando da ocasião do CNOD – 
Congresso Nacional da Ordem DeMolay do 
SCODRFB, ocorrido na data em Aracaju – SE, consi-
derado o maior congresso DeMolay no mundo em 
quantitativo de participantes.

“Nunca antes na história deste país” seria um bor-
dão um tanto quanto apropriado para qualificar esse 
encontro interpotencial inédito no Brasil, mas nada 
muito além disso, como ficará claro ao final do texto.

Como acordado durante a Assembleia Geral da 
CMSB, quando os líderes das três vertentes se ladea-
ram paramentados na mesa diretoria de abertura do 
evento (Ricardo de Carvalho – GMG do GOB, Jordão 
Júnior, Secretário-Geral da CMSB, e Lázaro Salles, 
Secretário-Geral da COMAB), eles se reuniram nova-
mente durante o CNOD no último final de semana, 
desta vez, acompanhados de dezenas de Grão-Mestres 
de suas vertentes. A pauta: 1) Brasil; 2) DeMolay.

Na sexta-feira, durante a solenidade de abertura, os 
Grão-Mestres sentaram-se à frente de mais de mil e 
trezentos jovens DeMolays no maior teatro da capital 
sergipana. Diferente do que foi visto em Vitória, por 
ocasião da abertura da Assembleia da CMSB, desta 
vez o GMG Ricardo de Carvalho e sua comitiva desto-
avam dos demais presentes por não estarem paramen-
tados. A justificativa era o decreto de seu antecessor, 
ainda vigente, que veta o uso de paramentos em even-
tos nos quais autoridades de obediências não reconhe-

cidas estiverem presentes.
Na prática, isso não fez o menor sentido. Raciocine 

comigo: você vai para o evento enquanto Grão-Mestre 
Geral do GOB exatamente para se sentar e dialogar 
com os outros Grão-Mestres, incluindo aqueles que 
você ainda não reconhece ou rompeu relações e todo 
mundo sabe disso; você é apresentado publicamente 
como GMG do GOB; compõe a mesa diretora do even-
to como GMG do GOB; e utiliza da palavra como 
GMG do GOB. Tudo isso sendo filmado por incontá-
veis irmãos e sobrinhos e alguns transmitindo ao vivo 
via redes sociais. O único efeito real de não ter usado 
os paramentos foi a dissonância cognitiva de centenas 
de irmãos e mais de mil sobrinhos. Aquele sentimento 
indeciso entre decepção e pesar.

De toda forma, todos aparentavam felizes com a 
cena inédita presenciada ali e as infinitas oportunida-
des que ela poderia proporcionar a partir da reunião no 
sábado. E, entre todas as manifestações positivas que 
os irmãos emitiam sobre suas expectativas, somente 
um Grão-Mestre ousou externar um pensamento dife-
rente nos bastidores, ao dizer que temia que se tornas-
se uma “reunião para marcar reunião”. Ao final, aca-
bou quase se revelando um profeta.

Os Grão-Mestres se reuniram na sede da Grande 
Loja Maçônica do Estado de Sergipe, às 10h da manhã 
do meu aniversário e lá permaneceram por quase qua-
tro horas. Dentre os temas debatidos e votados, diante 
do discurso do GOB de que a Maçonaria brasileira 
deveria se unir em prol das questões políticas, sociais e 
culturais do país, a CMSB apresentou a proposta de 
que o GOB e a COMAB abraçassem a sua campanha 
“Reage, Brasil!”, voltada ao voto consciente, passan-
do assim a ser uma campanha assinada por todos, o 

que foi aprovado por unanimidade dos presen-
tes por votação puxada pelo GMG do GOB, 
Ricardo de Carvalho.

Além disso, concordaram de que deveriam 
publicar a chamada “Carta de Aracaju”, a ser 
elaborada por uma comissão interpotencial e 
então assinada pelos representantes das três 
vertentes. O GOB indicou para compor a 
comissão de elaboração um irmão de Goiás, a 
CMSB um de Minas Gerais, e a COMAB um 
da Bahia.

Entretanto, após a devida elaboração e 
impressão da carta, o GMG Ricardo de Carva-
lho hesitou em assiná-la, alegando que não 
havia conseguido falar com o Procurador 
Geral do GOB, de modo a confirmar se ele 
tinha autoridade para assinar sem a prévia 
autorização da SAFL. Apesar de não conse-

guir falar com o procurador, ele aparentemente conse-
guiu falar com seu antecessor, que o instruiu a não 
assinar. Alguns dos Grão-Mestres Estaduais do GOB 
que estavam o acompanhando, incluindo o Eminente 
Irmão Cláudio, do GOB-MG, insistiram para que ele 
assinasse, que não havia impeditivo legal, mas em 
vão. Cabe aqui alguns questionamentos: 1) Ele foi 
presidente da SAFL e agora é GMG… Não deveria 
saber o que pode ou não assinar? 2) Ele foi para Araca-
ju sabendo que a reunião ocorreria e, logicamente, 
uma carta sairia da mesma. Não poderia ter feito essa 
consulta previamente?

Apesar de sua negativa, os Secretários-Gerais da 
CMSB e da COMAB, em respeito aos quase 40 Grão-
Mestres que participaram da histórica reunião, resol-
veram por bem assinar a carta, cuja leitura pública 
ocorreu à noite, na solenidade de encerramento do 
CNOD, na presença do GMG Ricardo que, sentado 
(novamente sem paramentos) entre os dois Secretári-
os-Gerais, Jordão e Lázaro, usou da palavra logo em 
seguida para dizer que havia um protocolo do GOB a 
seguir, mas de sua felicidade em ter participado do 
CNOD e da histórica reunião de Grão-Mestres, reite-
rando suas preocupações com o futuro do país, e suge-
rindo uma espécie de convênio ou parceria entre o 
SCODRFB e a APJ, que é uma ordem juvenil mista e 
exclusiva do GOB.

O encerramento também foi marcado pelo pronun-
ciamento do Irmão Paulo Henrique, Grande Mestre 
Nacional do SCODRFB, sobre o fim das negociações 
de unificação com a diretoria nacional do SCODB. 
Naquela tarde, ele já havia comunicado aos Grão-
Mestres da decisão. A justificativa é de que, após 
meses de diálogos com os dirigentes maiores do 
SCODB, no qual vários pontos haviam sido rejeita-
dos, pacificados e outros aceitos, e haviam acordado 
que um cronograma consensual seria divulgado em 
conjunto, não houve o cumprimento da palavra empe-
nhada pela parte desses, que divulgaram unilateral-
mente e sem a concordância do SCODRFB um docu-
mento que omitiu importantes pontos acordados e 
apresentou uma série de reivindicações já anterior-
mente rejeitadas, além de novas exigências, como a de 
reserva de cargos para os mesmos, com a clara inten-
ção de não prosperar a unificação. Não havendo mais a 
mínima confiança necessária à negociação, o processo 
de unificação em esfera nacional está encerrado, pas-
sando o SCODRFB, nas palavras do PH, como é 
conhecido, a dar continuidade no processo de unifica-
ção da Ordem DeMolay brasileira a nível capitular e 
estadual.

Por Kennyo Ismail

CNOD 2018: UM EVENTO HISTÓRICO 
PARA MAÇONARIA E DEMOLAY

DEMOLAY

Continua...
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Retomando o prisma maçônico, o fato do “não-
uso” dos paramentos e da “não-assinatura” da carta de 
uma reunião inédita e pioneira na maçonaria brasilei-
ra alerta para um possível problema demasiadamente 
complexo: a judicialização do GOB. Como se sabe, o 
GOB copiou, algumas décadas atrás, a estrutura da 
República, tornando-o assim passível de sofrer com 
as mesmas crises, falhas e problemas que se vê no 
poder público do mundo profano. A judicialização da 
política brasileira é um fenômeno cada dia mais estu-
dado pelos cientistas políticos e se refere ao uso cres-
cente do judiciário por indivíduos e grupos com inte-
resses políticos, gerando um aumento significativo no 
volume de processos com tais fins e, consequente-
mente, aumentando o impacto das decisões judiciais 
em causas políticas. O reflexo disso pode ser visto por 
uma expansão do discurso legalista por membros do 
poder executivo, com maior uso de jargões jurídicos; 
um excesso de zelo na elaboração de atos administra-
tivos; além da transferência ao jurídico de questões de 
natureza administrativa e/ou política de relevância à 
comunidade. E essa é exatamente a postura observada 
no GMG Ricardo de Carvalho desde sua posse. Ele 
tem repetido em seus discursos que o Estado está “apa-
relhado”, mas parece ser vítima do mesmo mal no 
âmbito maçônico. E, se não conseguimos “desapare-
lhar” nossa própria casa, como ousamos pensar em 
conseguir desaparelhar o Brasil??? Se um GMG não 
pode colocar seu próprio paramento e assinar uma 
simples carta que apenas resume uma reunião que ele 
de fato motivou e participou, temos condições de suge-
rir mudanças para o Brasil??? Vamos tentar desbastar 
a pedra bruta da sociedade antes mesmo de desbastar a 
nossa?

Se não bastasse, hoje foi veiculado um comunica-
do oficial do GMG do GOB, Ricardo de Carvalho, a 
respeito de sua participação no evento, na qual cons-
tam alguns “equívocos”. Em primeiro lugar, ele afir-
ma que seu “comparecimento foi norteado pelo prin-
cípio de valorizar e incentivar a Ordem DeMolay”, 

enquanto que todos podem ver o vídeo de seu pro-
nunciamento na abertura da Assembleia Geral da 
CMSB mencionando que seu objetivo principal de 
sentar com outros Grão-Mestres era em busca de uma 
agenda comum sociopolítica. E foi pra isso que ele 
levou uma dúzia de Grão-Mestres Estaduais para Ara-
caju. DeMolay foi o meio, não o fim. Em segundo, 
diferente do que afirmou em primeira pessoa que a 
sugestão de elaboração da Carta de Aracaju “não con-
tou com a minha aprovação”, durante a reunião ele 
mesmo ressaltou a importância da carta para que não 
houvesse distorções posteriores e indicou um irmão 
de Goiás para compor a comissão de elaboração. E em 
terceiro e último, é lamentável verificar que mais um 
GMG do GOB não sabe a diferença básica entre reco-
nhecimento e regularidade, ao encerrar seu comunica-
do oficial se referindo a “obediências não regulares da 
COMAB”. Ressalta-se ainda que é o segundo comu-
nicado desse tipo que o Irmão Ricardo de Carvalho, 
enquanto GMG do GOB, realiza. O primeiro foi logo 
após sua participação na assembleia da CMSB. 

Parece que a cada evento que vai, precisa se explicar 
posteriormente. Ou não sabe se expressar bem oral-
mente que precisa se justificar por escrito, ou está se 
rendendo às críticas da minoria radical, que não vê 
com bons olhos essa aproximação de outras obediên-
cias brasileiras.

Vale mencionar também a presença no evento do 
ilustre Irmão Múcio Bonifácio, próximo Grão-Mestre 
Geral do GOB, como o próprio GMG Ricardo de Car-
valho fez questão de mencionar em algumas ocasiões. 
O Irmão Múcio esbanjou simpatia e simplicidade 
durante o evento, não distinguindo irmãos por obe-
diência e apresentando uma visão bastante fraterna e 
prática sobre a maçonaria brasileira em geral e o GOB 
em particular. Muitas lideranças viram com bons 
olhos sua presença e colocações, e acreditam que as 
relações interpotenciais brasileiras irão melhorar bas-
tante durante sua gestão.

Enfim… de tédio não morreremos.

Fonte: No Esquadro

Intercâmbio em Portugal
Local : Porto
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Fonte: Revista Veja

Um novo levantamento mostrou que tanto os 
diabéticos quanto a população em geral conhe-
cem pouco sobre a doença e suas consequênci-

as
O Brasil é a quarta nação com o maior número de 

diabéticos no mundo, doença que afeta 14 milhões de 
pessoas no país, de acordo com a International Diabe-
tes Federation (IDF). Entretanto, segundo pesquisa 
inédita realizada pela Abril Inteligência com o apoio da 
AstraZeneca, apenas 1 em cada 4 brasileiros reconhece 
o diabetes como uma doença grave.

O levantamento, apresentado nesta sexta-feira na 
endoDEBATE 2018 e publicado na revista Saúde, indi-
ca que grande parte das pessoas não compreende as 
consequências de não tratar o diabetes adequadamente. 
Isso acontece porque há muito desconhecimento sobre 
a doença – inclusive entre os próprios diabéticos. Quan-
do está comprovado que a doença está associada à prin-
cipal causa de morte em todo o mundo e à quinta em 
maior incidência no país – as doenças cardiovasculares 
– esse quadro de desconhecimento fica ainda mais 
grave.

Essa falta de informação preocupa ainda mais quan-
do junta-se ao fato de que cerca de 40 milhões de brasi-
leiros estão pré-diabéticos, e desse número, aproxima-
damente 25% devem ser desenvolver a doença nos 
próximos cinco anos, segundo a Sociedade Brasileira 
de Diabetes (SBD).

“É comprovado que o tempo dispendido entre o 
diagnóstico e o início do tratamento terá relação direta 
com uma melhor ou pior qualidade de vida do paciente 
diabético”, afirma Carlos Eduardo Barra Couri, endo-
crinologista pesquisador da USP e médico responsável 
pela pesquisa.

O que não sabemos
Segundo a pesquisa, 37% dos entrevistados com 

diabetes convivem com a doença há mais de 10 anos; 
no entanto, 31% deles acreditam que uma vez que doen-
ça é diagnosticada não é mais possível consumir açú-
car, o que não é verdade. Surpreendentemente, o núme-
ro foi menor entre os não diabéticos, que representa-
ram 26% dos que acreditam nesse mito.

Outro ponto que o brasileiro não sabe sobre o diabe-
tes é que suas consequências incluem doenças cardio-
vasculares, condição que pode levar à morte: apenas 
47% dos diabéticos acreditam que a doença pode cau-
sar problemas no coração e 43% acreditam que pode 
ser causa de acidente vascular cerebral (AVC); entre os 
não diabéticos o número cai para 30% e 27%, respecti-
vamente. Dados revelam que a população relaciona o 
diabetes principalmente a problemas de visão e ampu-
tação. Além disso, grande parte dos entrevistados afir-
maram que doenças como câncer, AIDS e Alzheimer 
são mais graves que o diabetes.

Outro desconhecimento está relacionado às causas 
da doença: entre os entrevistados que têm a doença, 
50% acreditam que ela é hereditária – o que não é sem-
pre o caso -, enquanto 35% associa o diabetes ao estres-
se. Para especialistas, essa falta de conhecimento sobre 
os riscos da doença pode ser prejudicial para o diagnós-
tico precoce e tratamento, afetando a qualidade de vida 
do paciente, além de permitir que complicações futuras 
possam ocorrer.

Controle do diabetes
De acordo com o levantamento, quase metade 

(46%) dos diabéticos não realizam check-ups regular-
mente para acompanhar a doença. A pesquisa também 
mostrou que existem diabéticos que não realizam o 
exame da curva glicêmica, teste que mede a tolerância 
à glicose; entre os entrevistados, 56% afirmaram já ter 
feito. Já o exame de hemoglobina glicada, responsável 

por analisar a média glicêmica do paciente, foi realiza-
do com mais frequência entre os participantes (91%).

A alimentação também é uma preocupação: embora 
a pesquisa tenha revelado que o brasileiro compreende 
que hábitos saudáveis são fundamentais para o contro-
le da doença, apenas 58% dos diabéticos afirmam 
manter uma alimentação balanceada; 35% deles ainda 
dizem que a restrição alimentar é o que mais incomoda 
no tratamento.

Quando o assunto é atividade física, outro fator 
importante no monitoramento do diabetes, o número 
cai pela metade: apenas 23% fazem exercícios de três a 
quatro vezes por semana.

Entre os hábitos saudáveis mais importantes para a 
doença, os participantes não diabéticos acreditam que 
a manutenção de peso adequado (67%), atividade físi-
ca regular (69%) e boa alimentação (79%) podem aju-
dar a evitar a doença.

Memória metabólica
A memória metabólica é causada pelo diagnóstico 

tardio do diabetes tipo 2, podendo causar problemas 
cardíacos. Como o tipo 2 é assintomático, muitas vezes 
quando o indivíduo é diagnosticado, os níveis de açú-
car no sangue já estão muito elevados e esse excesso na 
fase inicial da doença pode marcar a memória das célu-
las.

Esse problema afeta especialmente as células rela-
cionadas às agressões crônicas da hiperglicemia, tra-
zendo problemas para os rins, coração e retina. Isso 
ocorre porque a memória fica comprometida já que as 
células retêm essa 'lembrança' dos altos níveis de açú-
car.

Segundo especialistas, quanto mais rápido o contro-
le glicêmico for feito, menores são as chances de com-
plicações. Além disso, se o paciente consegue atingir a 
meta glicêmica ideal pouco depois do diagnóstico, é 
possível evitar a memória metabólica e seus riscos.

Entenda mais sobre o diabetes

Diabetes tipo 1
Segundo a SBD, o diabetes tipo 1 ocorre quando o 

sistema imunológico ataca as células betas, responsá-
veis pela produção de insulina – hormônio que controla 
o níveis de glicose -, reduzindo ou impedindo sua libe-
ração para o corpo. Quando isso acontece, a glicose 
fica no sangue, em vez de ser usada como energia. O 

Tipo 1 aparece geralmente na infância ou adolescência, 
mas há casos em adultos. Cerca de 5% a 10% das pes-
soas com diabetes têm o tipo 1. 

Essa variedade é tratada com insulina, medicamen-
tos, planejamento alimentar e atividades físicas, para 
ajudar a controlar o nível de glicose no sangue. 

Diabetes tipo 2
Já o Tipo 2 acontece quando o organismo não conse-

gue usar adequadamente a insulina que produz ou não 
produz o suficiente para controla a taxa de glicemia. O 
diabetes tipo 2 se caracteriza principalmente pela resis-
tência à insulina, e está diretamente relacionado com a 
obesidade, por isso, a manutenção do peso (ou emagre-
cimento) reduzem o risco de desenvolver a doença.

Ele se manifesta mais frequentemente em adultos, 
mas crianças também podem apresentar: cerca de 90% 
das pessoas com diabetes têm o tipo 2. O tratamento 
varia conforme a gravidade: menos graves podem ser 
controlados com atividade física e planejamento ali-
mentar. Em outros casos, exige o uso de insulina ou 
outros medicamentos para controlar a glicose.

BRASILEIRO DESCONHECE GRAVES
CONSEQUÊNCIAS DO DIABETES
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Por Maiara Ribeiro  - Fonte: Portal Drauzio Varella 

O ato de comer está diretamente ligado à sensação de 
prazer e, por isso, em muitas situações, acabamos 
comendo muito mais que somente o necessário 

para suprir o organismo com nutrientes. É comum exagerar 
em ocasiões como um churrasco com amigos, uma pizza 
no sábado à noite ou mesmo diante daquele prato delicioso 
feito pela avó. Situações como essas, porém, são pontuais.

Por outro lado, existem pessoas que perdem o controle 
quando começam a comer e, assim, conseguem ingerir até 
6 mil calorias em uma única refeição (mais que o dobro do 
recomendado para um dia inteiro). São casos de compul-
são, que precisam de ajuda profissional para evitar prejuí-
zos à saúde.

A principal consequência desse transtorno é a obesida-
de, já que o nível do metabolismo se ajusta para uma inges-
tão de calorias extremamente alta que, geralmente, aconte-
ce em um período de dias.

COMPULSÃO OU SIMPLES EXAGERO?
Segundo o psiquiatra Alexandre Azevedo, membro do 

Ambulatório de Bulimia e Transtornos Alimentares 
(Ambulim) do Hospital das Clínicas, a diferença entre 
exagerar de vez em quando e o comer compulsivo está na 
frequência. Para que o ato seja caracterizado como uma 
doença, é preciso que ocorra pelo menos duas vezes por 
semana. “O comer compulsivo é um padrão recorrente, ou 
seja, acontece com frequência e está associado à perda de 
controle. Quando pensamos em compulsão alimentar, 
estamos nos referindo à pessoa que come grande quantida-
de de alimentos rapidamente, perde o controle e não conse-
gue interromper a refeição mesmo quando se sente estufa-
da ou plenamente saciada”, explica.

Nos casos em que o fator psicológico causa a com-
pulsão, é preciso trabalhar o sentimento de frustração, 
a autocrítica e a autoavaliação como forma de prevenir 
o comportamento compulsivo.

Isso significa que, se uma pessoa está com muita vonta-
de de comer feijoada, por exemplo, e acaba comendo três 
pratos no almoço, e sente prazer durante a refeição, mas 
está consciente de seu exagero, não se caracteriza uma 
compulsão. O médico esclarece que pacientes com esse 
transtorno repetem várias vezes porque não conseguem 
parar de comer. Mesmo com a sensação de saciedade e 
estufamento, muitos continuam comendo até vomitar, já 
que em determinado momento o estômago não suporta a 
quantidade de alimento ingerido.

PACIENTES RELATAM DEPENDÊNCIA
Assim como o conceito de alcoolismo envolve a perda 

de controle diante da bebida, a compulsão envolve a perda 
de controle durante as refeições. “No sentido da perda de 
controle, alcoolismo e comer compulsivo são doenças 
semelhantes. No entanto, a orientação de evitar sempre o 
primeiro gole dada para os alcoólicos não pode ser seguida 
pelos comedores compulsivos, pois não há como evitar a 
primeira refeição”, diz o dr. Alexandre.

Ele conta que muitos profissionais questionam se de 
fato o comer compulsivo não seria uma forma de depen-
dência, como uma dependência de carboidratos ou de açú-

car, por exemplo. “Os próprios pacientes costumam dizer: 
'Doutor, sou dependente de açúcar' ou 'Sou dependente de 
carboidratos. Não posso comer de jeito nenhum, senão 
perco o controle'. Mesmo que isso seja possível, ao contrá-
rio das dependências químicas, como álcool e drogas, a 
pessoa precisa aprender não a evitar, mas a relacionar-se 
bem com todos os tipos de alimento.”

Apesar de ser comum associar o transtorno ao consumo 
de açúcar, não existe essa relação. “Embora muitos tenham 
compulsão por doces e pães, existem pacientes que perdem 
o controle diante de alimentos salgados, nas refeições prin-
cipais ou fora delas e, por exemplo, no meio da tarde repe-
tem o arroz, o feijão e a carne que comeram no almoço”, 
afirma o psiquiatra.

BULIMIA NERVOSA E COMPULSÃO
Pessoas que comem compulsivamente e logo depois se 

forçam a vomitar ou tomam laxativos em doses altas para 
eliminar rapidamente o que comeram não são consideradas 
comedores compulsivos, mas sim pacientes com bulimia 
nervosa, doença com características e tratamento diferen-
tes e que geralmente tem consequências mais graves. “Do 
ponto de vista médico e científico, só é considerado come-
dor compulsivo aqueles que têm episódios de compulsão 
alimentar e não utilizam nenhum método consciente de 
compensação. Contudo, do ponto de vista social, muitas 
vezes bulímicos e comedores compulsivos são enquadra-
dos na mesma categoria”, afirma o psiquiatra.

TRATAMENTO
O tratamento começa sempre pela reeducação alimen-

tar. Não se recomenda a prescrição de dietas de baixo valor 
calórico, mesmo para aqueles com sobrepeso ou obesida-
de. Na reeducação, o foco não é a redução de calorias, mas 
sim a adequação de alimentos e horários de refeição corre-
tos. “Também é importante comer algo nos intervalos entre 
as três refeições principais. Isso permite que o corpo se 
sinta sempre alimentado, mesmo que o valor calórico seja 
baixo. Assim, a pessoa percebe que pode controlar os epi-

sódios de compulsão e atingir um nível satisfatório de saci-
edade.”

Se a orientação nutricional não funcionar, o próximo 
passo é identificar os fatores psicológicos que podem estar 
causando os episódios de compulsão. O tratamento psico-
terápico cognitivo-comportamental ajuda a desenvolver 
comportamentos que previnem o desencadeamento desses 
episódios. “Nos casos em que o fator psicológico causa a 
compulsão, é preciso trabalhar o sentimento de frustração, 
a autocrítica e a auto avaliação como forma de prevenir o 
comportamento compulsivo. O terapeuta pode auxiliar o 
paciente a elaborar uma lista de soluções viáveis para 
enfrentar os momentos de compulsão. Existem algumas 
técnicas que ajudam: ler um livro, ouvir música, sair de 
casa, andar de bicicleta. Uma vez posta em prática uma 
delas, 30 ou 40 minutos depois terá desaparecido a vontade 
de comer. Isso se ele não estiver realmente com fome e já 
tiver corrigido os maus hábitos alimentares”, explica o dr. 
Alexandre.

COMO PREVENIR?
A principal maneira de prevenir o transtorno é a boa 

alimentação. Por isso, de acordo com o médico, é impor-
tante seguir uma reeducação alimentar desde a adolescên-
cia, mas com certa flexibilidade, pois é muito difícil se 
manter em um padrão de dieta muito restrita. Para isso, é 
preciso observar os horários e os alimentos adequados para 
cada refeição do dia. Não é tarefa simples, portanto é reco-
mendado consultar um profissional.

Outra dica importante é alimentar-se antes que a sensa-
ção de fome se instale, para que assim se evite dar início ao 
ato compulsivo.

Sobre o autor: Maiara Ribeiro
Jornalista, repórter do Portal Drauzio Varella e interes-

sada em temas relacionados a saúde da mulher e deficiênci-
as na infância

REEDUCAÇÃO ALIMENTAR É A PRINCIPAL
FORMA DE TRATAR O COMER COMPULSIVO
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N
aquela noite fatídica de 17 de julho de 1918, a 
família real russa, os Romanov, já havia caído na 
mais absoluta desgraça. Desde maio estavam 

presos na Casa Ipatiev, em Yekaterimburgo. O local havia 
sido cercado por paliçadas altas e as janelas cobertas por 
jornais e nunca abertas, para que não fossem vistos. Eram 
vigiados o dia inteiro e tinham de tocar um sininho para 
avisar se fossem ao banheiro. Mais de uma vez, os guardas 
atiraram contra eles diante de desobediência.

Pouco depois da meia-noite, foram acordados pelos 
guardas, sob o pretexto de serem transferidos. Mas, no 
lugar da rua, foram levados para o porão, eles e os servos, 
11 pessoas no total. Lá esperaram longos minutos até che-
gar o caminhão que levaria seus corpos, que manteve seu 
motor ligado para ocultar o ruído.

Yakov Yurovsky, chefe dos captores, leu então sua sen-
tença: 

“Nikolai Alexandrovich, diante do fato que seus 
parentes continuam seu ataque contra a Rússia Soviéti-
ca, o Comitê Executivo de Ural decidiu executá-lo"

As últimas palavras do último czar foram um incrédulo 
"O quê?! O quê?!".

Imediatamente, o pelotão começou a atirar. Cada um 
tinha um nome de quem seria seu alvo, inclusive as crian-
ças, mas a coisa logo descendeu ao caos porque a fumaça 
das armas tornou impossível ver qualquer coisa. A porta foi 
aberta e, quando a fumaça baixou, perceberam que os 
cinco filhos - a mais velha, Olga, de 22 anos, e o mais 

jovem, Alexei, de 13 - ainda estavam vivos. A ordem foi 
então matá-los com baionetas e o cabo dos fuzis. Quando 
isso não funcionou, mais tiros foram disparados.

As lendas
Essa é a história real. Mas os bolcheviques, por razões 

bem compreensíveis, evitaram que ela fosse conhecida do 
público. Inclusive espalharam boatos de que o resto da 
família real, tirando o czar, estava viva. De certa forma, 
deve-se a eles os rumores.

Anastásia, filha predileta do czar Nicolau, acabou se 
transformando em uma das lendas mais duradouras do 
século 20. Tudo porque as mulheres da família Romanov 
resistiram aos primeiros tiros disparados pelo pelotão de 
fuzilamento. Algum tempo depois da chacina, testemu-
nhas afirmaram ter visto a menina pedindo ajuda nos vila-
rejos próximos a Yekaterimburgo. Um soldado da guarda 
Tcheca, comovido ao perceber que a princesinha tinha 
sobrevivido, teria ajudado Anastásia a fugir.

Nas décadas seguintes, falsas “Anastásias” apareceram 
em toda a Europa e nos EUA, reivindicando a fabulosa 
fortuna que a família real mantinha em bancos suíços. O 
caso mais famoso é o de Anna Anderson. Em 1970, ela foi à 
Justiça alemã para tentar estabelecer-se como legítima 
herdeira dos Romanov. O processo arrastou-se por quase 
15 anos, sem que ninguém chegasse a uma conclusão. Até 
que, em 1994, testes de DNA provaram que Anna não tinha 
qualquer parentesco com a realeza russa. Na verdade, ela 
era a polonesa Franziska Schanzkowska, uma operária 
nascida na cidade de Pomerânia em 1896 e desaparecida 
desde 1920.

O segredo
Durante o regime socialista na URSS, ninguém se atre-

veu a investigar a morte dos Romanov. Ou melhor, quase 
ninguém. Em 1979, dois curiosos russos – os amigos Ale-
xander Avdonin e Gueli Riabov – encontraram sinais de 
uma cova suspeita nos arredores da Casa Ipatiev. Escava-
ram o local e retiraram de lá cinco ossadas que pareciam ser 
de integrantes da família real. Temerosos de que a desco-
berta fizesse a ira do Estado soviético cair sobre suas cabe-
ças, eles recolocaram os ossos no lugar. Com o fim da 
URSS, as ossadas foram novamente exumadas e submeti-
das a testes de DNA, que comprovaram: aqueles eram 
mesmo os restos mortais do czar Nicolau II, da imperatriz 
Alexandra e das filhas Olga, Tatiana e Anastásia. No dia 17 
de julho de 1998 – exatos 80 anos depois de terem sido 
executados –, os Romanov foram levados para a cidade de 
São Petersburgo e sepultados na cripta da Catedral de São 
Pedro e São Paulo. Dois anos mais tarde, seriam canoniza-
dos pela Igreja Ortodoxa Russa.

Em julho de 2007, um grupo amador de estudiosos de 
história anunciou ter encontrado as duas ossadas que falta-
vam: a do garoto Alexei e a de sua irmã Marie. Arqueólo-
gos russos confirmaram a veracidade da descoberta. 

Em 2000, começou a ser feita a Igreja de Todos os San-
tos, sobre o local original da Casa Ipatiev.

A EXECUÇÃO DA FAMÍLIA ROMANOV
A tiros, baionetas e pauladas, os comunistas deram um brutal fim à monarquia russa

HISTÓRIA

Retrato da família ainda no poder 

Quarto onde os Romanov foram executados, na Casa Ipatiev Maria, Olga, Anastásia e Tatiana, prisoneiras em 1917
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Por Marcus Lopes para a BBC News Brasil

Um próspero fazendeiro e banqueiro do Brasil 
nos tempos do Império, dono de imensas fazen-
das de café, centenas de escravos, empresas, 

palácios, estradas de ferro, usina hidrelétrica e, para 
completar a cereja do bolo, de um título de barão conce-
dido pela própria Princesa Isabel. A biografia do 
empresário mineiro Francisco Paulo de Almeida, o 
Barão de Guaraciaba, não seria muito diferente de 
outros nobres da época não fosse um detalhe importan-
te: ele era negro em um país de escravos.

No ano em que a Lei Áurea completa 130 anos, vale a 
pena conhecer a trajetória do primeiro e mais bem-
sucedido barão negro do Império, um personagem pratica-
mente desconhecido na História do Brasil. Empreendedor 
de mão cheia e com grande visão de negócios em um país 
ainda essencialmente agrário, ele tem uma trajetória que 
lembra a de outro barão empreendedor do Império, este 
bem mais famoso: o Barão de Mauá.

Com um patrimônio acumulado de 700 mil contos de 
réis, que garantia ao dono status de bilionário na época em 
que viveu, Almeida nasceu em Lagoa Dourada, na época 
um arraial próximo a São João del Rei, no interior de Minas 
Gerais, em 1826.

A origem da sua família é pouco conhecida. Filho de um 
modesto comerciante local chamado Antônio José de Alme-
ida, na certidão de batismo consta como nome da mãe ape-
nas "Palolina", que teria sido uma escrava. "Infelizmente 
não sabemos o destino de Palolina e a quem ela pertencia, 
mas, sim, ela era escrava", afirma o historiador Carlos 
Alberto Dias Ferreira, autor do livro Barão de Guaraciaba 
- Um Negro no Brasil Império.

O nome, porém, provoca discussões entre os descen-
dentes do barão, já que, por um erro de grafia no registro, 
"Palolina", na verdade, seria Galdina Alberta do Espirito 
Santo, esposa de Antônio e considerada pelo próprio barão 
sua legítima mãe. "Certamente seu pai ou mãe tinham 
ascendência negra, mas não existe nenhum registro pro-
vando que ele era filho de escravo ou escrava", afirma a 
trineta do barão e guardiã da história da família, a secretá-
ria administrativa Mônica de Souza Destro, que mora em 
Juiz de Fora (MG).

Ainda na adolescência, Almeida começou a vida como 
ourives fabricando botões e abotoadoras em sua terra natal, 
na região aurífera de Minas. Nos intervalos, tocava violino 
em enterros, onde recebia algumas moedas como paga-
mento e os tocos das velas que sobravam do funeral, que 
utilizava para estudar à noite. Por volta dos 15 anos, tor-
nou-se tropeiro entre Minas e a Corte, no Rio de Janeiro.

Nessas idas e vindas, ganhou dinheiro comprando e 
vendendo gado, conheceu muitos fazendeiros e negocian-
tes nos caminhos das tropas e começou a comprar terras na 
região de Valença, no interior fluminense, para plantar 
café. Após casar-se com dona Brasília Eugênia de Almei-
da, com quem teve 16 filhos, tornou-se sócio do seu sogro, 
que também era fazendeiro e negociante no Rio de Janeiro.

Após a morte do sogro, assumiu todos os negócios e sua 
fortuna disparou: comprou sete fazendas de café espalha-
das pelo Vale do Paraíba fluminense e interior de Minas. 
Apenas na fazenda Veneza, em Valença, possuía mais de 
400 mil pés de café e cerca de 200 escravos. Levando-se 
em consideração que ele tinha outras áreas produtoras de 

café, o barão pode ter tido até mil escravos, segundo Ferrei-
ra.

"Não se trata de uma contradição ele ter sido negro e 
dono de escravos, pois tinha consciência do período em 
que vivia e precisava de mão de obra para tocar suas fazen-
das. E a mão de obra disponível era a escrava", explica 
Ferreira.

"Ainda que nos cause repúdio hoje em dia, o contexto 
de escravidão era uma coisa normal e a mão de obra que 
existia naquele tempo", completa Mônica, que prepara 
uma biografia do seu ancestral, ainda sem data para ser 
publicada.

Em sociedade com outros empreendedores com quem 
mantinha contato, Guaraciaba tornou-se banqueiro e fun-
dou dois bancos: o Mercantil de Minas Gerais e o Banco de 
Crédito Real de Minas Gerais. A diversificação empresari-
al não parou por aí. Em um período em que as ferrovias 
começavam a rasgar o território nacional, participou da 
construção da Estrada de Ferro Santa Isabel do Rio Preto 
(depois incorporada pela Rede Mineira de Viação), cujos 
trilhos passavam por suas propriedades, em Valença.

A ferrovia, que ligava Valença a Barra do Piraí e se tor-
nou importante para escoar o café do Vale do Paraíba, foi 
inaugurada por D. Pedro 2º em 1883. Teriam começado aí 
as boas relações entre Guaraciaba e a família real, que cul-
minariam na concessão do título de barão pela princesa 
Isabel, regente na ausência do pai, em 1887.

O título foi concedido por "me-
recimento e dignidade", em especial 
pela dedicação de Guaraciaba à 
Santa Casa de Valença, onde foi 
provedor. Mas entrar para a nobreza 
tinha um custo fixo e tabelado pela 
Corte: 750 mil réis.

Sempre atento às oportunidades 
de negócios que chegavam com o 
progresso, Almeida foi sócio funda-
dor da primeira usina hidrelétrica do 
país, inaugurada em 1889, em Juiz 
de Fora (MG). A Companhia Minei-
ra de Eletricidade, que construiu a 
usina, também foi responsável pela 
iluminação pública elétrica em Juiz 
de Fora. O barão, claro, foi um dos 
participantes e financiadores da 

modernidade que aumentou o conforto da população.
Dono de um estilo de vida condizente com a nobreza 

imperial, o Barão de Guaraciaba possuía uma confortável 
residência na Tijuca, no Rio de Janeiro, e outra em Petrópo-
lis, destino de veraneio preferido dos ricos e da nobreza.

Na cidade serrana construiu uma mansão que posterior-
mente foi chamada de Palácio Amarelo e que hoje abriga a 
Câmara Municipal. Também fazia diversas viagens para a 
Europa, principalmente para Paris, onde enviou seus filhos 
para estudar.

"Guaraciaba distinguiu-se por ter sido financeiramente 
o mais bem-sucedido negro do Brasil pré-republicano. Ele 
se tornou o primeiro barão negro do Império, notabilizan-
do-se pela beneficência em favor das Santas Casas", afirma 
a historiadora e escritora Mary Del Priore.

Segundo ela, Almeida fazia parte de um pequeno grupo 
de mestiços de origem africana que conseguiram ascender 
financeira e socialmente

O preconceito da cor, porém, permanecia arraigado na 
sociedade brasileira, independentemente da posição finan-
ceira, diz Priore. Alguns desses empreendedores, a exem-
plo do Barão de Guaraciaba, conquistaram ou compraram 
seus títulos de nobreza junto ao Império, sendo por isso 
chamados na época de "barões de chocolate", em alusão ao 
tom da pele.

"O sangue negro corria nas melhores famílias. Não 
faltavam casamentos de 'barões de chocolate' com bran-
cas", completa a historiadora.

Após a proclamação da República, Guaraciaba come-
çou a se desfazer dos seus bens, mas viveu uma vida bas-
tante confortável até morrer, na casa de uma das filhas, no 
Rio de Janeiro, em 1901, aos 75 anos. Seus herdeiros, 
inclusive alguns ex-escravos agraciados pelo dono e que 
permaneceram com o patrão após a alforria, receberam 
dinheiro e propriedades, e se espalharam pelos Estados do 
Rio de Janeiro e Minas Gerais.

"Ele foi um grande empreendedor que acabou banquei-
ro, homem de negócios, fazendeiro e senhor de escravidão. 
É preciso empenho e coragem dos historiadores para estu-
dar esses símbolos bem-sucedidos de mestiçagem", diz 
Mary Del Priore, que resgata um pouco da história do 
Barão de Guaraciaba em seu livro Histórias da Gente Bra-
sileira.

A HISTÓRIA ESQUECIDA DO 1º BARÃO NEGRO
DO BRASIL IMPÉRIO, SENHOR DE MIL ESCRAVOS

Almeida fazia parte de um pequeno grupo de mestiços de origem
 africana que conseguiram ascender financeira e socialmente

Antiga mansão do Barão de Guaraciaba, chamada de Palácio Amarelo,
 hoje é sede da Câmara Municipal de Petrópolis, no Rio de Janeiro

HISTÓRIA
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D
esde os primórdios da colonização portu-
guesa o Brasil vive uma realidade social pri-
mada pela sobreposição de uma casta de 

privilegiados, seja lá o que isso queira dizer num 
país com tantas carências.

Os primeiros foram os donatários das Capitanias 
Hereditárias. Como o próprio nome diz, teriam dire-
ito vitalício e hereditário de usar, gozar, usufruir e 
administrar em nome do Rei de Portugal a faixa de 
terra que lhe fosse outorgada. Até bem pouco tempo 
ainda convivíamos com reflexos dessa época: Lem-
bram dos Cartórios que passavam de pai para filho ? 
Herança da colonização portuguesa que abrigava 
um vasto leque de apaniguados sob a proteção da 
coroa usufruindo das suas benesses.

O serviço público está inchado, pelo menos na 
maior parte dos órgãos, e a qualidade do atendimen-
to prestado pelos "servidores públicos", com honro-
sas exceções, é péssima. Como sabem que tem esta-
bilidade, não se esforçam para fazer pelo que são 
pagos pelo povo. E quando algum contribuinte 
resolve reclamar, mostram aquele aviso que diz: 
Desacatar servidor público é crime.

Recentemente a quinta turma do STJ decidiu des-
criminalizar a conduta de desacato por considerá-la 
incompatível com leis internacionais como a Con-
venção Americana de Direitos Humanos. Funda-
mentou a decisão o princípio da igualdade de todos 
perante a lei, mormente entre um servidor público e 
um particular. Geralmente a norma do desacato é 
utilizada como subterfúgio para silenciar a insatisfa-
ção do cidadão com o mau atendimento prestado.

Quando falamos de privilégios do funcionalismo 

público não estamos nos referindo somente a ques-
tão dos super salários de algumas categorias. Sabe-
mos que muitos ganham salário mínimo. Nossa 
indignação é, também, com os recessos, pontos 
facultativos em dias úteis antes ou depois de feria-
dos próximos a finais de semana, férias de 60 (ses-
senta) dias para Magistrados e Promotores... Por 
falar em Judiciário, ultimamente tão enaltecido pela 
atuação de alguns dos seus membros na Operação 
Lava Jato, é de se perguntar o motivo de tanta ojeriza 
ao projeto de lei que prevê a punição por crimes de 
responsabilidade ou abuso de autoridade praticados 
por seus membros. Todos respondem por seus atos, 
por que deveria ser diferente com os operadores do 

Judiciário ??? Igual asco provoca o tema controle 
externo, tão necessário para uma efetiva aferição da 
produtividade, a qual está sujeito qualquer trabalha-
dor comum. Será que faltam juízes ou falta controle 
? E as punições disciplinares que mais parecem pro-
moções ? E os privilégios ainda podem aumentar: O 
anteprojeto da nova Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional (Loman) prevê benefícios que vão do 
berço ao velório. Auxílios-transporte, alimentação, 
moradia, saúde, mudança e capacitação, auxílio-
funeral, extensivo a quem já está aposentado, e auxí-
lio creche ou educação por filho até os 24 anos de 
idade. Além de preservar vantagens, a exemplo dos 
60 dias de férias, que considero injustificáveis.

Consulta ao site do Tribunal de Justiça do ES mos-
trava 23 (vinte e três) feriados e pontos facultativos 
previstos para 2017. Além disso temos de 20/12 a 
06/01 o período conhecido como recesso forense 
(As Comarcas/Varas trabalham em regime de rodí-
zio/plantão apenas para casos urgentes) de 18 (dezo-
ito) dias. Se somarmos mais os sessenta dias de féri-
as chegaremos em torno de 100 (cem) dias sem tra-
balhar por ano. Se compararmos com um trabalha-
dor da iniciativa privada este número importa em 
aproximadamente 40 (quarenta) dias por ano. Isso é 
justo ?

28 de outubro é o dia do Servidor Público. Geral-
mente é ponto facultativo para a maior parte da cate-
goria. Mas e o dia do bancário, do comerciário, do 
industriário e dos demais cidadãos que pagam os 
impostos que sustentam a máquina pública ??? Tem 
folga ? Não ! Tem trabalho ! Quem gera emprego, 
renda e impostos é a iniciativa privada para sustentar 
o Estado arcaico e seus funcionários.

Só há uma maneira de corrigir esta situação: Abai-
xo o tempo de serviço, viva o mérito como forma de 
evoluir na carreira ! Pelo fim da estabilidade como 
regra geral no serviço público ! Só assim consegui-
remos reconhecer e premiar os que fazem do serviço 
público um verdadeiro sacerdócio, aqueles que 
sabem estar ali para “servir o público”.

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
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S
eguindo o desígnio das edições anteriores, a 4ª EDIÇÃO da EIF, 
pretende, por um lado, manter a linha condutora, trazendo para 
o evento, palestrantes de relevo na área farmacêu�ca, que fize-

ram deste evento uma referência em todo o mundo Lusófono e por 
outro lado, con�nuar a proporcionar aos par�cipantes a oportunida-
de de estar sempre na linha da frente com os temas mais quentes do 
momento, como é a "Segurança do Doente" enquadrado no grande 
desafio da OMS em 2017, mas que será sempre intemporal

Na nossa perspec�va, o "novo farmacêu�co" é alguém que já não 
se fica por dispensar um medicamento.

O "novo farmacêu�co" tem a obrigação e o dever de se posicionar 
como o profissional da área da saúde mais próximo do doente e capaz 
de intervir no que concerne ao uso do medicamento, com efeitos reais 
na adesão terapêu�ca e consequentemente na qualidade de vida do 
paciente.

Cabe-lhe então, estar bem informado e capacitado para, não só 
exercer farmácia no seu local de trabalho, mas também, avaliar o �po 
de individuo que o procura, percepcionando forças e fraquezas que 
podem potencializar ou colocar em risco os resultados esperados.

O Ins�tuto de Desenvolvimento Humano Integral Aplicado (Ins�-
tuto ideHia), uma empresa portuguesa cujo Core Business é o Ensino 
e o Intercâmbio na área da saúde, vai realizar entre os dias 18 e 27 de 
Março de 2019 a Escola de Inverno de Farmácia (EIF2019).

O tema central desta edição será  "FARMÁCIA CLÍNICA COM FOCO 
NA SEGURANÇA E NA QUALIDADE".

Mantemos assim toda a atenção no desafio lançado em 2017 pela 
Organização Mundial de Saúde e faremos uma abordagem realista às 
necessidades e desafios que se colocam aos profissionais da área 
farmacêu�ca neste âmbito.

À semelhança das anteriores edições, a EIF2019, será composta por 
aulas, conferências e visitas técnicas.

O corpo docente será formado por Professores, Pesquisadores e 
profissionais vindos de diferentes países que apresentarão o "estado 
da arte" nos seus países de origem, fazendo contra-ponto e estabele-
cendo pontes com os demais intervenientes / par�cipantes.

Esta é uma oportunidade única para promover um intercâmbio 
cien�fico e cultural entre farmacêu�cos e ampliar sua rede de conta-
tos com profissionais de atuação expressiva na Farmácia Clínica e 
áreas afins.

INTERCÂMBIO PARA FARMACÊUTICOS
EM PORTUGAL E NA ESPANHA

ESCOLA DE INVERNO DE FARMÁCIA

A 4ª edição da Escola de Inverno de Farmácia acontecerá na cidade do Porto (Portugal) e Santiago de Compostela 
(Espanha) no período de 18 a 27 de março de 2019 e estará disponível para profissionais e estudantes.

IdeHia - Ins�tuto de Desenvolvimento Humano Integral Aplicado

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES ATRAVÉS DO EMAIL: 

geraldoribeiro.idehia@gmail.com

Informe publicitário
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A governança no setor público, em particular para a 
segurança pública, é relativamente algo muito 
nova, cujas informações e instrumentos necessários 

são as mesmas utilizadas no mundo corporativo. Desta 
forma, seguiremos como base para esta reflexão a teoria do 
conflito, preceptora e motivadora da necessidade de uma 
Governança Corporativa. 

Fontes Filho (2003) e Pereira (2010) entendem que a 
governança nas organizações públicas e privadas apresen-
tam semelhanças, pois tem princípios básicos comuns para 
seguirem, tais como a transparência, equidade, cumpri-
mento de leis, prestação de contas e conduta ética, além da 
separação da propriedade da gestão.

O que motivou criação de uma governança foi a existên-
cia amplamente percebida do conflito entre, inicialmente, 
os gestores e os proprietários das empresas. Marques 
(2007) afirma que a governança corporativa é um conjunto 
de regras que visam minimizar os problemas de agência.  O 
foco inicial foi a relação conflituosa entre os gestores e os 
acionistas. Evoluiu e ampliou seu campo de ação, sendo 
aproveitada também nos conflitos entre os diversos stake-
holders de uma firma: gestores, empregados, clientes, 
governo, acionistas, etc. (KUNZ e PFAFF, 2002)

Freeman (1984), definiu stakeholder como sendo o 
indivíduo ou grupo de indivíduos que pode afetar, ou ser 
afetado, pela realização dos objetivos de uma organização. 
A simplicidade do conceito adotado não retrata a complexi-
dade de bem definir e principalmente priorizá-lo, de tal 
forma a ser usado com equidade para com todos os stake-
holders. Acrescenta o Instituto Ethos (2009) que a tendên-
cia é de se considerar stakeholders quem assim se julgar 
ser, o que permite outro olhar conceitual. 

Freeman, Wicks e Parmar (2004) afirmam que a Teoria 
dos Stakeholders pretende ajudar no embate sobre quais 
stakeholders devem ser priorizados, com quê propósitos e 
como fazê-lo, ou seja, como gerenciar os stakeholders num 
contexto do gerenciamento estratégico das empresas. Esse 
é um ponto, por exemplo, que deve ser enfrentado no aten-
dimento de emergência e urgência de Segurança Pública, 
pois a demanda integral de interesses de seus stakeholders 
(sociedade) é impossível de ser atendida pelo sistema ope-
racional existente para essa atividade. O gerenciamento 
dos stakeholders é um tema de gestão estratégica 
(FREEMAN, WICKS e  PARMAR, 2004 apud 
FREEMAN,1984).

Lidar com o bem público é muito mais complexo com-
parado ao segmento privado, pois, em muitos momentos 
não está claro quem é o proprietário e o gestor. Se estabele-
cermos que o proprietário é a sociedade (cidadãos, setor 
privado, etc) e o gestor é o político (quem nomeia para os 
cargos comissionados, funcionários públicos, etc), obser-
varemos uma perspectiva infinita de que o conflito não terá 
solução fácil, tamanha são as relações de poder que sepa-
ram a sociedade da gestão.

No sentido de ampliar a visão conceitual, o Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2009) defi-
ne que Governança “é o sistema pelo qual as organizações 
são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os 
relacionamentos entre proprietários, Conselho de Admi-
nistração, Diretoria e órgãos de controle. As boas práticas 
de Governança convertem princípios em recomendações 
objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preser-

var e otimizar o valor da organização, facilitando seu aces-
so a recursos e contribuindo para sua longevidade”.

Uma tentativa de diminuir esse conflito no setor público 
se deu quando alguns gestores (políticos) decidiram trazer 
a população para participar do orçamento público, definin-
do onde desejavam que os recursos fossem empregados. 
Desta forma, na governança pública instalava um sistema 
de planejamento participativo, necessitando a seguir, 
incluir um sistema de accountability entre o executivo, o 
legislativo e a sociedade. (MARQUES, 2007)

Para Marques (2007) não importa como a estrutura de 
governança é utilizada, para que seja boa aos setores públi-
cos e privado são requisitos: “uma clara identificação e 
articulação das definições de responsabilidade; uma com-
preensão real dos stakeholders da organização e outros 
interesses para controlar os seus recursos e dividir resulta-
dos; e sustentação da gestão, particularmente no nível supe-
rior”.

A autora cita que para ANAO (Autralian National Audit 
Office) existem seis passos fundamentais para uma 
efetividade da governança no setor público, sendo três de 
qualidade pessoais que todos da organização devem ter 
como: a liderança, a integridade e o compromisso. As 
outras três qualidades são a transparência, a responsabili-
dade e a integração, pertencentes às estratégias e políticas 
da organização.

Fica evidente que essas seis qualidades presentes torna 
a governança no setor público efetiva deixando os cidadãos 
esperançosos com suas autoridades delegadas, pois terão a 
certeza da prestação de contas, princípio presente no 
accountability e na responsabilidade a quem confiaram a 
gestão dos recursos como stakeholders. (PEREIRA, 
2010). Assim os gestores poderão controlar melhor os ris-
cos de sua administração pública e atender melhor as partes 
interessadas.

Proença Jr, Muniz e Poncioni (2009) questionam o 
accountability, temendo a perda de sua instrumentalidade 
para a governança, pois afirmam não bastar a sua existên-
cia, pois por si mesma pode perder o sentido para a gover-
nança. Os autores se inquietam e indagam que “a questão 
não é qual governança de polícia [segurança pública ou 
defesa social] a accountability permite, mas sim qual 
accountability se deve ter para que se possa ter governança 
de polícia [segurança pública ou defesa social]”. 

Qual direção seguir? Para onde devemos expandir as 
discussões sobre governança no setor público? As decisões 
dos gestores muitas vezes favorecem a si próprio. Por isso, 
as práticas de governança corporativa são necessárias para 
controlar e monitorar os gestores. (TOSI Jr, 2008)

Para Tosi Jr (2008) existem três premissas para discus-
são: interesses divergentes entre acionistas (sociedade) e os 
agentes (gestores, políticos, funcionários públicos e etc.); o 
gestor tem informações sigilosas, criando assimetria infor-
macional; e os gestores são avessos ao risco.

Atender às necessidades dos stakeholders deve estar 
intrínseco na estratégica da organização. Priorizar os stake-
holders é a forma estratégica para maximização dos benefí-
cios produzidos, o que evidentemente se consegue, após ter 
bem definido o “negócio” e a função-objetivo da corpora-
ção, inspirada na moralidade, principalmente quando se 
trata do setor público. (AMARO et al, 2010). 

Essa inquietação mesmo difusa demonstra a necessida-
de de se entender melhor o sistema de segurança pública e 
de defesa social, pois a integração é o ponto fundamental de 
uma governança, principalmente, no setor público e neste 
particular na defesa social, devendo preceder aos demais 
princípios, para se obter uma boa governança.

Algumas reflexões são importantes em relação à eficá-
cia dos órgãos encarregados de prover a Segurança Públi-
ca, sob o aspecto tangível à prevenção dos crimes. Qual 
percentual se deve atribuir ao sistema policial sob a pers-
pectiva de uma Governança à efetividade para prevenir o 
crime? Para Proença Jr, Muniz e Poncioni (2009) “o pro-
blema é a governança. Segurança é só sintoma”.

Compreender o papel da Governança para resolver os 
conflitos de interesse dos stakeholders, ou seja, de todos os 
interessados, em sua gama de atores com interesses múlti-
plos, pensando diferentes para atingir os objetivos, seja na 
visão dos Governantes, compostos por Secretarias de Esta-
do e Municipais, Guardas Municipais, Polícias Estaduais e 
Federais, esses sempre vistos como protagonista pelo 
dever Constitucional quer seja na visão das demais partes 
interessadas, ou seja, a sociedade como um todo, pois não 
exime do direito e da responsabilidade todos os cidadãos.

Sendo assim, desenvolver um modelo de Governança 
em defesa social, nos seus níveis estratégico, tático e opera-
cional, com efetividade para a produção de prevenção ao 
crime, transcende ao imaginário em afirmar que ações 
puras e exclusivas de polícia são suficientes para o estabe-
lecimento de metas reduzidoras para um fenômeno tão 
complexo como a violência e a criminalidade. Cruz e Bati-
tucci (2007, p.231-233) afirmam que “As estatísticas estão 
longe de revelar a verdadeira face dos homicídios cometi-
dos no Espírito Santo, em seus mais variados tipos e moti-
vações”. 

Leonardo Marchezi dos Reis
Especialista em Segurança Pública
Mestre em Administração

GOVERNANÇA EM SEGURANÇA PÚBLICA E OS “STAKEHOLDERS”

ARLS Oswaldo Albernaz - 3258

Vitória - ES

OPINIÃO

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
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N
ovamente estamos passando por momentos 
turbulentos em nossa economia, e nesses 
momentos sempre se procura alternativas 

para superar o “balanço”, em razão dos ventos desfa-
voráveis.

Esse processo é natural. Sempre que há dificulda-
de, concomitantemente surge a necessidade de buscar 
soluções para supera-las.

Tenho acompanhado e noticiário econômico e lido 
articulistas falando a respeito da necessidade do nosso 
País melhorar a produtividade. 

Segundo especialistas, a produtividade nacional 
não está entre as melhores do planeta, com exceção do 
setor agrícola, onde o desempenho cada vez cresce, 
através de melhoramento genético, novas técnicas de 
plantio e de manejo. Mesmo assim temos gargalos na 
estocagem e transportes da produção.

Mas meu foco aqui é com relação a produtividade 
na indústria e  nos serviços, onde temos muito a 
melhorar.

Sei como Contador e Empresário as dificuldades 
que existem para esses setores buscarem melhor 
desempenho, e consequentemente melhorar os indi-
cadores do País, tais como: dificuldade de crédito, 

carga tributária, burocracia (pequenos poderes), com-
plexidade legal, dentre outras. 

Mas a busca da Produtividade é questão de sobre-
vivência das nossas empresas. A definição que pode-
mos colocar de produtividade é “redução do tempo 
gasto para executar um serviço, ou aumento da quali-
dade com a manutenção dos níveis, sem acréscimo de 
mão-de-obra ou aumento de recursos”. 

Não falamos nem em fazer mais com menos. Pelo 
menos temos que buscar fazer mais com o mesmo 
(mesma estrutura de custo).

Por que precisamos buscar a Produtividade? Pri-
meiramente para a sustentabilidade e sobrevivência 
das empresas, e secundariamente, para o crescimento 
do País (geração de riqueza-melhoria do PIB), pois 
caso contrário (baixa produtividade) corremos o risco 
da volta da maléfica inflação. 

Todavia, para buscar produzir mais com a mesma 
estrutura e a mesma qualidade, é necessário: 1) Parti-
cipação e o engajamento total da administração; 2) 
Obsessão pela busca da excelência; 3) Constância de 
propósitos; 4) Fortalecimento e envolvimento dos 
colaboradores; 5) Reconhecimento e incentivo; 6) 
Metodologia e disciplina; 7) Aprendizado contínuo e; 
7) Melhoria contínua.

Segundo Willian Edwards Deming, “A Produtivi-
dade é aumentada pela melhoria da qualidade. Este 
fato é bem conhecido por uma seleta minoria”.

Segundo o autor, poucos sabem que o início de um 
processo de melhoria da produtividade passa por uma 
melhora da qualidade. Portanto, as empresas antes de 

buscarem um desempenho melhor (produtividade), 
devem investir na qualidade (pessoas, ambiente, equi-
pamentos, produtos, sistemas).

Nesse mundo cada vez mais competitivo, com mui-
tos desafios pela frente, as empresas devem buscar 
cada vez mais serem assertivas (fazer certo – ser efi-
caz – isso é qualidade), serem eficientes (fazer a baixo 
custo – isso é produtividade), para serem efetivas 
(isso é resultado positivo/lucro-superávit).

O pulo do gato para melhorarmos nosso desempe-
nho é combater os custos invisíveis dentro do nosso 
negócio. Normalmente as empresas controlam os 
custos visíveis. O desafio está exatamente neste pon-
to. Custos invisíveis. Temos vários tipos. Falta de 
comunicação, fofocas, boatos, desconfiança, arrogân-
cia, desmotivação, entre outros.

Apesar de todas as dificuldades já citadas, acredito 
que os empresários brasileiros estão nesta busca, pois 
sempre foram determinados, realizadores e propulso-
res deste País. 

Destarte, meus caros amigos empresários, usando 
a linguagem da ciência econômica, nossas empresas 
devem buscar a Nota AAA em relação ao nosso negó-
cio – Atenção. Agilidade. Acerto.     

Valdir Massucatti. Contador. Advogado. Mestre 
em Administração. Empresário.

PRODUTIVIDADE 
Questão	de	sobrevivência	

OPINIÃO

2018/2019 2018/2019

Preços promocionais nos meses de Outubro/2018, janeiro e Fevereiro/2019 Preços promocionais nos meses de Outubro/2018, janeiro e Fevereiro/2019

Outras turmas: Abril, Maio, Junho, Julho, Setembro, Novembro e Dezembro/2019. Outras turmas: Abril, Maio, Junho, Julho, Setembro, Novembro e Dezembro/2019.

Duração do intercâmbio:
 15, 30, 45 ou 60 dias.

Duração do intercâmbio:
 15, 30, 45 ou 60 dias.
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AJUDE A LEVAR TRANSFORMAÇÃO PARA MILHARES DE CRIANÇAS E JOVENS NO SERTÃO NORDESTINO
 Junte-se a nós, seja um colaborador mensal e transforme vidas todos os dias.

esde 1993, a Instituição Amigos do Bem atua 

Dno sertão nordestino, em povoados com os 
menores índices de desenvolvimento humano 

(IDH) do Brasil, promovendo o acesso à educação e a 
geração de emprego.

Liderada por Alcione Albanesi, a iniciativa que come-
çou com um pequeno grupo de amigos tornou-se um 
dos maiores projetos sociais do país e hoje atende regu-
larmente 60 mil pessoas nos estados de Alagoas, Per-
nambuco e Ceará. Com o objetivo de combater a fome e 
a miséria, os Amigos do Bem promovem a transforma-
ção de milhares de vidas por meio de projetos autossus-
tentáveis que desenvolvem o potencial de cada região.

Em seus quatro Centros Educacionais e quatro Cen-

tros de Transformação, 10 mil crianças e jovens, que 
antes tinham poucas perspectivas, escrevem um novo 
futuro. Eles recebem ensino regular, frequentam aulas 
extracurriculares e podem fazer cursos profissionalizan-
tes. Ademais, o projeto Jovens na Faculdade oferece 
bolsas de estudo para que alunos dos Centros de Trans-
formação cursem o ensino superior. Com isso, centenas 
de pessoas têm a chance de comemorar o primeiro 
diploma universitário de suas famílias, ajudando a rom-
per um antigo ciclo de miséria. 

Na área de geração de trabalho e renda, diversas 
atividades geram mais de 750 postos de trabalho que 
beneficiam diretamente 4.500 pessoas. São mais de 
680 hectares de plantação de caju e duas fábricas para 

o beneficiamento de sua castanha, além de fábricas de 
doces e pimenta e de oficinas de artesanato e costura. 
Ações que fortalecem comunidades inteiras, ajudando 
a garantir o desenvolvimento local.

Atendimentos médicos e odontológicos e projetos 
de infraestrutura complementam a atuação da Institui-
ção, que conta com mais de 8 mil voluntários que se 
multiplicam na tarefa de fazer o Bem.

Ajude a transformar vidas.

Acesse https://www.amigosdobem.org/doacao/

O jornal e o  blog O Malhete são colaboradores  da  
instituição Amigos do Bem  

ASSISTA OS VÍDEOS ABAIXO

https://www.greencoffeextreme.com.br/?mcr=ANR1150709
https://youtu.be/UGZdF4G0YFI
https://youtu.be/eb5MZE0ys7c
https://youtu.be/Z7b8i53eoU0
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"Não há um só homem de coração bem formado 
que não se sinta constrangido ao contemplar o 
doloroso quadro oferecido pelas sociedades atua-
is com sua moral mercantil e egoísta”. 

A frase, acima, de Euclides da Cunha, célebre 
escritor modernista e Maçom é uma sentença univer-
sal e atemporal lavrada por ocasião de sua visão, in 
loco, da Guerra dos Canudos, lá pelos anos de 1896.

A obra, que é uma mescla de relato histórico e 
reportagem jornalística, nos brinda com esta reflexão, 
uma explícita instrução maçônica.

Ela não é passada nas sessões de instrução, não se 
encontra nos compêndios que analisam as alegorias e 
nem está velada em símbolos. Infelizmente, passa 
despercebida por aquele que ainda não viu a Luz e 
muitos que ainda não compreenderam que somos 
copartícipes do neófito em todas as Sessões de Inicia-
ção.

A cada viagem e compromisso assumido, todos 
nós devemos relembrar e reafirmar nossos juramen-
tos. Portanto, se em algum momento de nossa vida, 
nos é pedido um pequeno auxílio para os necessita-
dos, DEVEMOS socorrê-lo.  

É preciso, porém, abstrair para além do verbo 
DEVER, conjugado no presente do indicativo ou no 
pretérito perfeito. Para o maçom, a conjugação do 
verbo DEVER se estende também para o futuro do 
presente, ou seja, DEVEREMOS, o que amplia seu 
significado para DEVEMOS para sempre, numa ideia 
de continuidade, permanência e repetição positiva do 
hábito, até transmutá-lo em virtude.

Mas, a parte central da citação de Euclides da 
Cunha está no “coração bem formado”. Os egípcios 
acreditavam que o coração era a sede da alma e não o 
retiravam durante o processo de mumificação, pois, 
no Tribunal de Osíris, seu peso é que decidiria se o 
dono mereceria o paraíso.

Aristóteles e Pitágoras também compartilhavam a 
idéia da magnitude espiritual do coração e a importân-
cia de sacralizá-lo ou, pelo menos, não contaminá-lo 
com as práticas oferecidas “pelas sociedades atuais 
com sua moral mercantil e egoísta”.

Ensinava Pitágoras: “Purifica o teu coração antes 

de permitires que o amor entre nele, pois até o mel 
mais doce azeda num recipiente sujo.”

Portanto, devemos compreender que os metais 
conquistados não podem ser o propósito final para o 
qual dedicamos nossa energia no trabalho, sob pena 
de passarmos toda nossa vida apenas no vazio dos 
superficiais relacionamentos do interesse comercial e 
das vantagens financeiras.

UM CORAÇÃO MAÇÔNICO BEM FORMADO 
SENTE ANGÚSTIA QUANDO SE DEPARA COM 
A IMPOSSIBILIDADE DE SOCORRER DA 
MISÉRIA OS DESERDADOS DA SORTE E OS 
DESAMPARADOS PELA SOCIEDADE.

Reservemos sempre um pouco dos metais para o 
Tronco de Solidariedade. O grande tesouro do 
Maçom é composto por valores morais. Devemos 
estar permanentemente despidos das vaidades e luxos 
da sociedade profana.

DEDICO este artigo aos queridos Irmãos das 
ARLS Portal do Paraíso 264, do oriente de Nova Lima 

onde ontem assisti uma belíssima iniciação e aos 
Irmãos da ARLS Tradição Mineira 205 do oriente de 
Belo Horizonte que amanhã estará em Sessão de Exal-
tação. Juntos resgataremos nossa Nação.

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

 
Precisamos incentivar os Obreiros da Arte Real ao 

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

 
Fraternalmente
Sérgio Quirino
Grande Primeiro Vigilante
GLMMG
 

CORAÇÃO MAÇONICAMENTE BEM FORMADO
GERAL

http://www.avancenet.com.br
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Fundado e mantido por cidadãos 
comuns, o Partido Novo foi regis-
trado em 2015 por brasileiros insa-

tisfeitos com os rumos do Brasil. Acre-
ditando neste projeto de renovação polí-
tica, Linhares agora conta com um nome 
de peso como pré-candidato alinhado 
com as ideias de corte de privilégios, 
diminuição da máquina pública, redu-
ção de impostos, diminuição da interfe-
rência do estado na economia e mais 
liberdade de escolha para o cidadão 
comum em seu cotidiano.

O irmão Ricardo Smarzaro, da Loja 
Linhares Unido n°1710, é médico em 
Linhares e enfrentará este desafio, na 
corrida pelo cargo de Deputado Federal. 
Para isso, precisou ser aprovado em um 
rigoroso processo seletivo de quatro eta-
pas, para avaliar seu alinhamento políti-
co e seu conhecimento sobre o funciona-
mento da Câmara. Apenas o Partido 
Novo avalia e prepara os candidatos 
desta forma. Agora ele espera que a 
população abrace a ideia de participação 
política, e promete uma campanha enxu-
ta de recursos, já que ele e o partido são 
contra o uso de dinheiro público na cam-
panha.

Ricardo destaca também que o Espíri-
to Santo precisa de uma representação 
na Câmara dos Deputados, que consiga 
buscar investimentos no âmbito federal, 
e que também seja voz representativa 
nas demandas que nossa região apresen-
ta.

Além disso, ele alerta que a eleição 
para a Câmara Federal é definida por 
voto de legenda. Ou seja, o mandato per-
tence ao partido, não ao candidato. 
Logo, é muito importante que a popula-
ção avalie não só o perfil do candidato, 
mas também do partido ao qual ele está 
concorrendo. “Essa e a razão pela qual 

eu falo mais do partido do que de mim. 
Sei que não serei o 'salvador da pátria'. 
Sou uma das ferramentas para a 
mudança que o país precisa”, destaca.

Dr. Ricardo Smarzaro conta com o 
apoio dos irmãos capixabas e se encon-

tra disposto a apresentar as pautas do par-
tido a todos os interessados. Quem qui-
ser saber mais informações, pode entrar 
em contato por ligação ou WhatsApp no 
telefone (27) 99998-6260.

FAZENDO O CERTO PARA MUDAR O BRASIL

O Irmão Ricardo Smarzaro é pre-candidato a Deputado Federal 

Eleições 2018

https://luizsergiocastro.files.wordpress.com/2018/04/tabela-de-anuncios-no-jornal-e-blog-malhete-3.pdf
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eguindo a inspiração da Casa do Maçom, So Grande Capítulo do Estado de São Paulo 
da Ordem da Estrela do Oriente constrói 

um novo centro de apoio a pacientes com câncer 
em Barretos. A Casa das Estrelas tem 24 aparta-
mentos que estão na fase de acabamento, em pré-
dio com área construída de 1.200 metros quadra-
dos. O terreno, situado à avenida João Baroni, foi 
adquirido em maio de 2013, através de aporte de 
recursos entre membros e colaboradores, com 
início das obras em janeiro de 2014. 

“O projeto visa abrigar pacientes e familiares 

da Maçonaria em tratamento no Hospital de 
Amor”, resumiu Cleude Aparecida de Castro 
Dutra Cunha, dirigente do Grande Capítulo do 
Estado de São Paulo. Ela explicou que todos os 
recursos para as obras foram obtidos através de 
doações e eventos em diversas cidades, citando 
também que há possibilidade dos colaboradores 
se tornarem patronos dos apartamentos. O proje-
to arquitetônico é de autoria do engenheiro 
André Ponciano, que anunciou também apoio 
técnico dos profissionais ligados à Casa dos 
Engenheiros e Arquitetos no acompanhamento 

da obra.
A Ordem da Estrela do Oriente é uma organi-

zação internacional, de caráter filosófico e 
filantrópico, com a finalidade de praticar a 
caridade, a educação, a fraternidade, ligada a 
Maçonaria Universal.

Na última sexta-feira e no sábado, foi realiza-
do brechó no salão da Loja Maçônica Renovado-
ra 68, com a renda para a Casa das Estrelas. No 
dia 1º de setembro está agendado almoço no Par-
que do Peão, também com renda para o término 
das obras. 

CASA DAS ESTRELAS ABRIGARÁ PACIENTES 
E FAMILIARES LIGADOS À MAÇONARIA

EXEMPLO

GERAL

Intercâmbio em Portugal
Local: Porto
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Na sexta-feira, 27 de julho, em um ato que 
reuniu autoridades maçônicas, civis, militares 
e membros da imprensa da capital do Estado 
de Santa Catarina, diversas entidades homena-
gearam o patrono da imprensa e da Maçonaria 
catarinense, o Maçom, jornalista e militar Jerô-
nimo Coelho; os 187 anos de Fundação da 
Imprensa de Santa Catarina, os 86 anos de Fun-
dação da Associação Catarinense de Imprensa 
e os 50 anos de Fundação da Casa do Jornalis-
ta.

Neste evento, realizado junto ao busto de 
Jerônimo Coelho, localizado na praça XV de 
Novembro, em Florianópois, o Irmão Flávio 
Rogério Pereira Graff, Grão-Mestre da Grande 

Loja de Santa Catarina, foi representado pelo 
Irmão Anderson Redinha Malgueiro (c), Depu-
tado do Grão-Mestre da Grande Loja de Santa 
Catarina.

As três potências Maçônicas catarinense – 
Grande Loja de Santa Catarina (GLSC), Gran-
de Oriente de Santa Catarina (GOSC) e Gran-
de Oriente do Brasil – Santa Catarina (GOB-
SC), se fizeram presentes. O Irmão Getúlio 
Corrêa, Ex-Grão-Mestre do GOSC, represen-
tou o Irmão Rubens Ricardo Franz, Grão-
Mestre do GOSC; e o Irmão Altair Salésio, 
Grão-Mestre Adjunto do GOB-SC, represen-
tou o Irmão Adalberto Aluizio Heyng, Grão-
Mestre do GOB-SC.

12

lsfcastro@gmail.com

Solenidade em homenagem a Jerônimo Coelho,
 patrono da Maçonaria e da Imprensa Catarinense

SOCIAIS

Irmãos da GLMEES são 
instalados no Grau de M.E.S.A.

Irmãos da Grande Loja Maçônica do Estado do 
Espírito Santo, entre eles o Grão-Mestre Walter 
Alves Noronha, foram instalados no Grau de 
M.E.S.A. (Mestre Escocês de Santo André).

A vinda do Grau de M.E.S.A., extensão natural do 
Rito Escocês Retificado (R.E.R.), é mais um marco 
expressivo na trajetória da GLMEES, comprometida 
com as mais diversas manifestações globais da Maço-
naria regular.

O Grau tem singularidades notáveis, tais como o 
seu caráter altamente espiritualizado e cristão. Des-
taca-se o fato do Grau de M.E.S.A. colocar-se exata-
mente na passagem dos Graus Simbólicos ou Blue 
Lodges e os Altos Graus, no contexto ritualístico do 
R.E.R..

E n t r e g a  d e  T í t u l o  “ E s t r e l a  d a  D i s t i n ç ã o  M a ç ô n i c a ”  a o  P o d e r o s o  I r m ã o  J o s é  

A r i m a t e i a  

Entrega de Título “Estrela
 da Distinção Maçônica” 

Na Sessão Magna Pública de Comemoração de 15 anos 
de fundação da ARLS Loja Maçônica Parecis, Nº 3519, 
do Oriente de Campo Novo do Parecis-MT, realizada no 
dia 07 de julho de 2018, o Poderoso Irmão José Arimate-
ia Barbosa recebeu o Título “Estrela da Distinção Maçô-
nica” pelos relevantes e excepcionais serviços presta-
dos à Ordem Maçônica e ao Estado de Mato Grosso.
O Título foi entregue pelo Grão-Mestre Estadual, Emi-
nente Irmão Antônio Francisco dos Passos.

Maçonaria é homenageada na cidade de Goiás
Durante as comemorações do aniversá-
rio de 291 anos da Cidade de Goiás, as 
sedes dos poderes Executivos, Legislati-
vos e Judiciário do nosso estado são sim-
bolicamente transferidos para o municí-
pio, que foi capital do estado até 1933. 
Nesta oportunidade, com a transferên-
cia, a cidade é palco de uma programa-
ção especial que conta com a entrega de 
condecorações, apresentação de shows e 
bolo de aniversário. As sedes dos pode-
res do estado foram transferidos com 
solenidades no Palácio Conde dos Arcos 
e entrega da comenda de Ordem do Méri-
to Anhanguera, a maior condecoração de 
Goiás, a várias personalizadas do nosso 
estado.
E dentre estas,  estavam diversos irmãos 
maçons, com destaque ao nosso Emi-
nente Grão-Mestre Ir. Luis Carlos de Cas-
tro Coelho do Grande Oriente do Brasil-
Goiás e o Sereníssimo Grão Mestre da 
Grande Loja de Goiás, Ir. Adolfo Valada-

res, que receberam das mãos da sobrinha 
Vereadora Cristina Lopes Afonso ,a refe-
rida Comenda.

Grão-Mestre Luis Carlos de Castro Coelho

Grão-Mestre Ir. Adolfo Valadares

https://www.greencoffeextreme.com.br/?mcr=ANR1150709

