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Giuseppe Garibaldi 

O herói de dois mundos

Amante da liberdade, Garibaldi, na segunda metade do século XIX, é uma figura central na história 
italiana, que lutará pela unificação de seu país.  Condenado à morte, ele se exilou na América do 
Sul, onde se destacou em façanhas militares e lutou pela independência do Brasil.  Nós o encontra-
mos em Nova York, Paris, Moscou, no coração dos maiores desafios políticos de seu tempo. Perso-
nagem fascinante, a história fez dele uma lenda. Pg 06
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Estimados Irmãos:
Não nos deixemos intimidar neste grave 

momento por que passa nossa Pátria Amada.
Na qualidade de maçons somos LIVRES, 

IGUAIS e FRATERNOS. É nessa trindade, grava-
da em nossos corações, que se assentam a Liberda-
de, Igualdade e Fraternidade de nossa Ordem.

O maçom é o homem que pensa “com a própria 
cabeça” ‒ seus pensamentos são livres e limitados 
apenas pelo dever de Fraternidade; suas palavras 
são livres, apenas limitados pelo dever de Igualda-
de; e suas ações são livres quando limitadas pelos 
deveres da honra, da legalidade e do patriotismo.

Já recebemos Instruções desse teor nos Graus de 
nossas Lojas e Corpos Filosóficos; já conhecemos 
os Ritos da Maçonaria Universal e estamos cientes 
de nossos compromissos para com Deus, para com 
a humanidade, a pátria e a família.

Nada (nem ninguém) pode calar um maçom, 

pois a verdade ‒ enquanto realidade do dever ‒ 
deve prevalecer acima de tudo.

Cada maçom é parte de um coletivo que deno-
minamos “povo maçônico”, qualidade de seres 
sociais (pertencentes à “polis” e zoon politikon, 
segundo a definição de Aristóteles: animal político 
=de “politikê”). A todos nós interessam os negóci-
os do Estado. Somos contribuintes e eleitores, o 
que nos dá o DIREITO de apoiar ‒ dentro da lega-
lidade ‒ esse ou aquele partido político; essa ou 
aquela visão de mundo.

A Constituição Federal nos assegura, em seu 
Artigo 5º, o direito à liberdade e à igualdade, não 
nos impondo nenhuma obrigação senão em virtude 
de lei; assegurando-nos a liberdade de manifesta-
ção do pensamento, de consciência e de crença. 
Protegendo nossa atividade intelectual ou de comu-
nicação, independentemente de censura ou licença.

Por isso, cada maçom, pode de “per se” (e sem 
pretender falar “em nome da Maçonaria”) ir a qua-
isquer comícios, quaisquer passeatas, carregar as 
faixas ou bandeiras que julgar mais acertadas, gri-
tar os slogans que desejar e gritar o quanto sua gar-
ganta aguentar (REPITO: mantendo-se, como 
cidadão Justo e Perfeito, nos limites da honra, da 

legalidade e do patriotismo).
Lembrem-se:
Os maçons encontram na simbologia dos Tem-

plos a grave realidade do dever. Combatemos não 
somente nossas paixões ou trabalhamos voltados 
egoisticamente apenas para nosso aperfeiçoamen-
to e progresso, MAS prometemos ainda, desde 
nossa Iniciação, a “combater outros inimigos da 
humanidade: os hipócritas, que a enganam; os 
pérfidos, que a defraudam; os ambiciosos, que a 
usurpam; e os corruptos e sem princípios, que 
abusam da confiança dos povos. A ESSES NÃO 
SE COMBATE SEM PERIGOS!”

Voltemo-nos humildemente à REFLEXÃO 
sobre os conteúdos de nossas Instruções e que o 
Grande Arquiteto do Universo nos ilumine e guar-
de!

TFA
José Maurício Guimarães

(*) O Irmão José Maurício Guimarães é Venerá-
vel Mestre e fundador da Loja Maçônica de Pes- 
quisas “Quatuor Corona�, Pedro Campos de 
Miranda”, jurisdicionada à Grande Loja Maçô-
nica de Minas Gerais.

A POLÍTICA COMO REALIDADE 
DO DEVER MAÇÔNICO

OPINIÃO
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Começo agradecendo ao Grande Arquiteto do 
Universo, aos Irmãos e à minha família pela opor-
tunidade de receber a missão de dirigir, junta-

mente com fraterno Ademir Candido da Silva, à potên-
cia Maçônica que juramos fidelidade que é o Grande 
Oriente do Brasil.

Começo, também relembrando importantes fatos 
históricos do surgimento da Maçonaria Brasileira e do 
Grande Oriente do Brasil.

Em 1815, foi fundada a Loja “Comercio e Artes” no 
Rio de Janeiro, fechada em março de 1818 por alvará 
que proibia o funcionamento de sociedades secretas, 
sendo reinstalada em 1821 pelo o ilustre brasileiro Ir\ 
Joaquim Gonçalves Ledo. Ali se aconteceriam impor-
tantes fatos da nossa história. Além da transformação do 
Brasil de reino unido de Portugal e Algarvés, muitas 
mudanças iam aqui ocorrendo, sobressaindo-se a expan-
são do nosso comércio, mas a principal era a expansão 
da consciência da nacionalidade Brasileira.

São inúmeras as participações da Maçonaria no con-
texto histórico do Brasil. Senão vejamos: a libertação 
dos escravos, um papel relevante na missão de luta pelos 
direitos das pessoas humanas, de batalhar pela liberda-
de. Na abolição da escravatura registrou se a predomi-
nância de Maçons como Visconde de Rio Branco, José 
do Patrocino Joaquim Nabuco, Eusébio de Queiroz, 
Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Cristiano Otoni, Cas-
tro Alves, e muitos outros.

A independência do Brasil foi programada em 22 de 
agosto de 1822, no Grande Oriente do Brasil. Ninguém 
ignora que o Brasil já estava desligado de Portugal, 
desde  09 de janeiro de 1822 o dia do fico. E o fico foi um 
acontecimento Maçônico, dirigido por José Joaquim 
Rocha, que com um grupo de maçons patriotas, fundou 
o clube da resistência, o verdadeiro organizador do dia 
do fico.

A proclamação da república foi um significativo 
evento maçônico. O primeiro Ministério da República, 
sem exceção de um só Ministro, foi constituído de 
maçons. É que o Ministério foi organizado por Quintino 
Bocaiúva, que havia sido Grão Mestre.

Pois bem, a visão do passado demonstra a todos 
maçons brasileiros, a preponderante missão de continu-
ar contribuindo como futuro da nação brasileira.

O Grande Oriente do Brasil tem comprometimento 
histórico com nossa Pátria, especialmente com o objeti-
vo de estimular a consciência da nacionalidade brasilei-
ra, como já aconteceu por ocasião da independência do 
Brasil. Numa visão de futuro, seguramente a inclusão no 
debate nacional para a conscientização da família maçô-
nica em relação aos temas políticos e sociais,   é um desa-
fio a ser colocado na agenda da maçonaria brasileira. 

O momento preocupante por que passa nosso País 
tem sido a tônica da discussão no âmbito da sociedade 

brasileira, em especial, pelos maçons. A corrupção sistê-
mica instalada no País é um flagelo a ser combatido. O 
desprezo pelo civismo, é outra preocupação que se refle-
te nas escolas brasileiras, por conta da ausência de inser-
ção de culto ao civismo nos currículos escolares. Tam-
bém, nas escolas, não se observa o cumprimento de Lei 
Federal que determina a prática de entoar o Hino Nacio-
nal, pelo menos uma vez por semana. Temos, pois, que 
resgatar importantes aspectos para motivar a consciên-
cia da nacionalidade brasileira e estimular o fiel cumpri-
mento da Lei, não permitindo que interesses coletivos 
sejam sepultados por aspectos de vantagem pessoal.  
Em suma, propugnamos pela revogação da “Lei de Gér-
son”.

Se no passado, a trilogia da revolução francesa incor-
porou os princípios da liberdade, igualdade e fraternida-
de, no presente temos que associar outros conceitos 
como liberdade, igualdade e dignidade. É essencial que 
os maçons se preocupem com o resgate da dignidade no 
seio da sociedade brasileira.

A profundidade da crise Política e ética, ameaça des-
viar o País da rota de progresso com justiça social. O 
desenvolvimento deve ser um fator que objetive melho-
rar a vida das pessoas. Daí que dignidade é uma máxima 
que devemos incluir nas ações maçônicas em favor da 
população brasileira.

A crise que estamos vivenciando também significa 

uma chance única para reconstrução do Brasil. É um 
imperativo apostar na renovação de valores na política e 
no aprimoramento da democracia. O Brasil tem profun-
das potencialidades. Cada vez mais, presenciamos uma 
crise na democracia representativa. A tecnologia está 
revolucionando o papel do cidadão, nas decisões nacio-
nais. Temos que produzir uma agenda positiva para o 
Brasil.

Não podemos nos debruçar nas glórias do passado e 
constatar o caos em que vive o Brasil nas mais variadas 
áreas da sociedade.

Na gestão que iremos iniciar no Grande Oriente do 
Brasil, entre outros princípios, vamos acolher a discor-
dância, como forma de obter importantes ações de 
aprendizado e aprimoramento.

A concordância faz com que permaneçamos estacio-
nados. A discordância sadia faz com que cresçamos. Já 
ensinava Paulo Freire, que acolhia seu interlocutor, colo-
cando a mão no seu ombro e estabelecia uma ligação e, 
assim, estimulava o crescimento do outro e de si mesmo. 
Depois, Paulo Freire, se fosse o caso, discordava, sem-
pre aberto a acolher a discordância do outro, e, portanto 
a aprender com ele.

 
Múcio Bonifácio Guimarães
Grão-Mestre Geral do GOB

Palavra do Grão-Mestre Geral, Soberano
 irmão Múcio Bonifácio Guimarães

http://www.avancenet.com.br
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Seis de setembro de 1898, data de fundação da 
Loja Maçônica Fraternidade e Luz, de 
Cachoeiro de Itapemirim - portanto, já são 

120 anos de franca atividade social, política, cultu-
ral, beneficente e o que mais se quiser rotular - será 
sempre verdade.

A Loja funcionava, inicialmente, em casarão 
onde está - hoje - a sede do INSS - Cachoeiro. Em 
1908, portanto há 110 anos, mudou-se para o prédio 
atual, que mantém suas linhas clássicas intactas, 
desde aquela época.

Dada a importância da instituição e da data, sem-
pre há alguma comemoração. Neste mês e ano, não 
só comemoração, como ocorreu o lançamento de 
livro extraordinário, da Ed. Cachoeiro Cult, que 
conta a História da instituição, seus reflexos no 

mundo, seus reflexos em toda a região Sul do Espíri-
to Santo. Os autores da obra - Fernando Gomes e 
Marcelo Grillo.

Aconselho firmemente que aquele que tiver a 
posse desse livro agora lançado, que o guarde e con-
serve, a fim de que as futuras gerações tomem 
conhecimento do trabalho da Maçonaria.

E esse trabalho está, só para começar, na funda-
ção da primeira biblioteca pública de Cachoeiro; o 
Grêmio Bibliotecário Cachoeirense que, mesmo 
fundado em 1883, antes portanto da Maçonaria em 
Cachoeiro, era composto por maçons e futuros 
maçons, com destaque especial para Bernardo 
Horta de Araujo, aquele que por sua moral, ativida-
de pública, política, jornalística, e honestidade, aca-
bou por imolar-se. E sua memória permanece até 

nossos dias - o maior de 
nossos cidadãos, como 
reconhece Newton Braga.

A Santa Casa de Mise-
ricórdia de Cachoeiro, 
que ainda se mantém, foi 
fundada há mais de século 
e lá estavam maçons, mui-
tos, os dedicados maçons 
da Loja Fraternidade e 
L u z ,  c o m o  A n t o n i o 
Marins, o autor da mais 
importante História de 
Cachoeiro que, breve, 
relançaremos.

O Patronato Monte 
Líbano, é outro bastião do 
trabalho maçônico, assim 
como a Casa das Meninas.

E mais. Quando se fala 

em Escolas, não se deve esquecer-se da Escola Fra-
ternidade e Luz, que funcionou por décadas no pri-
meiro andar do prédio da Loja (onde hoje, no andar 
térreo, é o Guimarães Rosa). E funcionou inteira-
mente dedicada às crianças mais necessitadas - é 
nelas que a Maçonaria tem - sempre - seus olhos 
voltados.

O Departamento Social Feminino da Fraternida-
de e Luz é, no Brasil, o pioneiro.

Na política, além de uma gama de outros políti-
cos, a Fraternidade e Luz deu à cidade os Prefeitos 
Bernardo Horta (Intendente), Luiz Tinoco da Fon-
seca, Luiz Monteiro Lindeberg, Fernando de Abreu, 
Bricio Mesquita, Ary Vianna, Antenor Moreira da 
Fraga e Nello Vola Borelli.

Mais recentemente, surge, com a benção da Loja, 
a juventude da Ordem DeMolay, cuja formação e 
atividade social não demorarão muito a serem reco-
nhecidas - aguardem um pouco (e se você tiver 
filhos de pouco menos ou pouco mais de 18 anos, 
anote isso).

Voltando ao livro comemorativo dos 120 anos da 
Loja Maçônica Fraternidade e Luz, lá o leitor 
encontrará, ainda, importantes noticiais sobre a 
Maçonaria no Mundo, no Brasil, além de notas 
sobre a libertação dos escravos, Independência do 
Brasil, Proclamação da República e muitos outros 
momentos importantes da nossa História. Domin-
gos José Martins, capixaba de Marataízes, está lá, 
como tantos outros heróis. (livro imperdível, fonte 
inesgotável de pesquisa, quem sabe pelos 120 anos 
futuros... e mais?)

Por Higner Mansur
Fonte: Jornalfato

120 ANOS DA LOJA
FRATERNIDADE E  LUZ 

DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Cinqüentenário da Loja Maçônica Fraternidade e Luz - 06 09 1948, sendo Venerável
Mestre Augusto Monteiro de Castro

 

GERAL
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por  Bernard Ollagnier – Tradução: J. Filardo

Os tempos modernos sempre foram fonte 
de medos, relutância ou exaltação, 
assim como todo progresso técnico se 

inscreve no pavimento de mosaico para pouco 
a pouco beneficiar toda a humanidade. Nossos 
tempos atuais não escapam a essa lógica de 
confronto entre os “guerreiros dominantes”, 
os “dominantes pacíficos” e os “dominados 
exaltados ou tranquilos”.  Nesse início do sécu-
lo XXI, o ideal de fraternidade se encontra 
enfraquecido, mas os otimistas e humanistas 
sempre souberam criar harmonia em força e 
em beleza. O que é ele hoje?

24 de janeiro de 1984.  Uma data que deve ser 
comemorada todos os anos, porque marca a 
entrada definitiva do mundo na civilização digi-
tal.  Naquele dia, no Pavillon Gabriel dos 
Champs Élysée, foi apresentada a ferramenta que 
abriria  todo o extraordinário campo da computa-
ção: o Macintosh. Eu nunca vou me esquecer 
dessa data. Não devido ao orgulho de autor de um 
evento, mas devido à alegria de ter contribuído 
para dar a todos a oportunidade de acessar o que 
estava reservado à elite e aos técnicos. A partir 
daquela data, como Steve Jobs havia previsto, 
“todos terão seu computador em casa, na escola, 
não apenas no escritório”. Na véspera do aniver-
sário destes 35 anos, o “smartphone” móvel, o 
tablet, o PC “computador pessoal”, os computa-
dores estão na ponta de nossos dedos. Quase 
simultaneamente, desde março de 1984 foi lança-
da a primeira rede privada de internet na França 
chamada Calavados.  Mas já Bill Gates estava na 
manobra.  A Internet iria se espalhar a uma velo-
cidade sem precedentes no mundo ocidental, em 
seguida, por toda a terra, com exceção da França 
congelada no Minitel até a década de 2000.  De 
agora em diante, a internet está ao alcance de nos-
sos dedos, de nossos olhos e ouvidos e em nossos 
pensamentos.

Essa breve perspectiva histórica mostra como, 
em pouco tempo, o ser humano embarcou no 
caminho de uma nova civilização, não mais local, 
mas global.  Desnecessário negá-lo, o digital cor-
responde a uma mudança tão profunda na huma-
nidade quanto o forma a impressão e a eletricida-
de em sua época. Das profundezas das savanas 
australianas à Universidade de Xangai, estamos 
todos conectados neste mundo às vezes científi-
co, virtual e mental. Diante dessa realidade, 
alguns dizem que “é tudo sobre máquinas e Big 
Brother, mas a consciência humana não muda”.  
Esta declaração merece discussão porque nos 
192 países membros das Nações Unidas, além da 

antiga Atenas ou de Ferney-Voltaire, colocam-se 
questões tais como respeito ao meio ambiente, à 
fraternidade ou ao significado religioso.

Os maçons agora são questionados nessa civi-
lização digital, não sobre a mecânica e o uso de 
ferramentas, mas sim sobre os valores do huma-
nismo que eles trazem há três séculos e mais. O 
que se tornam a Liberdade – Igualdade – Frater-
nidade neste novo universo? O que significam 
esses três valores fundadores diante de determi-
nadas situações? A liberdade de pensar e falar é 
ou não desafiada pelo fluxo de redes sociais e 
sites Web? A igualdade de deveres e direitos do 
ser humano é ou não uma realidade quando um 
país, o nosso, tem 20% de analfabetos, mas 
conectados? A fraternidade é uma realidade ou 
não no universo das redes sociais? Múltiplos 
assuntos merecem toda a atenção e mobilização 
dos maçons: ética digital, transumanismo, robo-
tização, comunicação virtual ou o desafio da 
pobreza no mundo digitalizado.  Da mesma for-
ma, a busca da espiritualidade, especialmente 
entre as gerações mais jovens, conduz por vezes a 
posições extremas, até mesmo totalitárias, por-
que toda espiritualidade transmite uma visão da 
cidade. “A ciência sem consciência nada mais é 
do que a ruína da alma”, dizia Rabelais, a quem 
poderíamos parafrasear: espiritualidade sem 
ação é apenas uma ilusão. É hora de a Maçonaria 
tomar a palavra, de reencontrar o centro do deba-
te na cidade no centro da civilização digital.

No dia 5 de novembro, na Assembleia Nacio-

nal Francesa, representantes de oito Obediências 
se reunirão para trazer um olhar maçônico sobre a 
civilização digital e o humanismo. Os maçons da 
Federação Francesa do Droit Humain, a Grande 
Loja da Aliança Maçônica Francesa, a Grande 
Loja Feminina da França, a Grande Loja da Fran-
ça, a Grande Loja Mista da França, a Grande Loja 
Mista Universal, a Grande Loja Tradicional e 
Simbólica Opera e o Grande Oriente de França se 
apropriam do digital! Esta jornada pretende mos-
trar como os maçons se engajam no caminho de 
uma reflexão e de uma ação coletiva para trazer 
os valores do humanismo à civilização digital. 
FM&S apresentará uma moção no final da reu-
nião, que será aberta por Jean-Louis Touraine, 
deputado da Região do Rhône e, em seguida, con-
cluída por Joel de Rosnay e o senador Christop-
he-André Frassa. Os Grão-Mestres e Dignitários 
das Obediências falarão durante as três sessões 
do encontro e dialogarão com especialistas e os 
participantes.

35 anos atrás, Macintosh abria o caminho para 
uma nova maneira de viver, mas também de pen-
sar. Hoje, a Maçonaria, fiel à sua dupla vocação 
de construir o templo e a felicidade da humanida-
de, mobiliza seus membros e os leigos para que o 
humano continue sendo a única razão do progres-
so. Encontrem-se em 5 de novembro!

 
Publicado na Revista FM- FrancMaçonne-

rie

LIBERDADE, IGUALDADE, FRATERNIDADE
 E CIVILIZAÇÃO DIGITAL

GERAL

https://www.magazinevoce.com.br/magazinehelenacastro/
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por Ernesto Liberi - Tradução J. Filardo

Amante da liberdade, Garibaldi, na segun-
da metade do século XIX, é uma figura 
central na história italiana, que lutará 

pela unificação de seu país.  Condenado à morte, 
ele se exilou na América do Sul, onde se destacou 
em façanhas militares e lutou pela independência 
do Brasil.  Nós o encontramos em Nova York, 
Paris, Moscou, no coração dos maiores desafios 
políticos de seu tempo. Personagem fascinante, a 
história fez dele uma lenda.

Filho de um pescador e de uma mãe devota, Giu-
seppe Garibaldi nasceu em Nice em 4 de julho de 
1807.

A república tendo anexado o condado de Nice em 
1792, Garibaldi é francës, até 1814, quando ele se 
torna piemontês.  Rosa, sua mãe, sonha em ver seu 
filho abraçar o sacerdócio.  Mas Garibaldi, de alma 
cosmopolita, sensível às diferentes culturas, e que 
além disso um homem bonito, não pretende se 
fechar em um convento. Espírito livre, seu caminho 
é traçado, ele será um marinheiro.

Viajante e idealista
Foi em 1830 que ele testemunhou o nascimento 

da Grécia, arrancada do Império Otomano. Em toda 
a Europa, movimentos de reivindicação de minorias 
estão se organizando. Garibaldi não é indiferente a 
isso.  Ele começa a sonhar com a independência da 
Itália, que nada mais é do que um mosaico de reinos 
sob várias influências e meticulosamente observado 
pela Áustria, que se comporta um pouco como uma 
potência colonial.  Agora um capitão da marinha 
mercante, em 1832, ele se tornou inflamado pela 
unidade italiana, uma ideia defendida pela “Jovem 
Itália”. Ele conhece Emile Barrault, Saint-
Simoniano, e adere entusiasticamente à sua defini-
ção do novo homem que é “cosmopolita e cuja pátria 
é a toda a humanidade, que oferece sua espada e seu 
sangue a todos os povos em luta contra a tirania”. 
Ninguém melhor que Garibaldi encarnará esse ide-
al.

Em Marselha, ele se reúne no final de 1833 com o 
fundador da “Jovem Itália” Giuseppe Mazzini e pro-
fere ao deixar esta entrevista memorável: “Eu me 
comprometo a servir a Causa, atraindo sobre minha 
cabeça a ira de Deus, a abominação dos homens e a 
infâmia de perjúrio se eu vier a trair todo ou parte do 
meu sermão”. Para deleite desse novo recruta, Maz-
zini o inscreve em um projeto enfadonho e calamito-
so de insurreição anti-austríaca em Gênova, que se 
transforma em um fiasco antes mesmo de ter come-
çado. Assim, em setembro de 1835, ele deve fugir e 
embarcar no bergantim “Nautonier”, que navega 
para o Rio de Janeiro.

Assim que chegou ao Brasil, foi recebido na 
importante comunidade italiana inspirada pelas idei-
as do movimento “Jovem Itália” e animada pela per-
sonalidade e aura adquirida por Garibaldi ao ser con-
denado à morte. Ali ele se juntou aos rebeldes ao 
imperialismo brasileiro e se colocou a serviço da 
república como corsário. Ele começa então um 
período de aventuras misturadas com lutas no mar e 
cativeiro. Foi durante esses confrontos que ele 
conheceu Anita Maria de Jesus.  Ela o seguirá por 
toda parte, até que a morte os separa.  Mas os aconte-
cimentos mais uma vez o obrigarão a fugir.  O Uru-
guai será sua nova terra de asilo.

O engajamento maçônico
Ele foi iniciado em Montevidéu na Loja Asilo da 

Virtude em 1844, uma emanação da maçonaria bra-
sileira, mas não reconhecida pela Grande Loja da 
Inglaterra. Além disso, alguns meses depois, para 
entrar em uma loja regular, ele integrou a loja Les 
Amis de Ia Patrie criada por iniciativa do Grande 
Oriente da França.  Garibaldi, como tudo o que ele 
empreende, se envolve sinceramente na Maçonaria, 
na qual ele encontrará conforto e que forjará sua 
maturidade política.

No momento a aventura o alcança. O Uruguai 
está em conflito com a Argentina e o general urugua-
io Ribera, nomeia Garibaldi Coronel e lhe dá o 
comando de três navios. Garibaldi também forma 
uma legião italiana, composta de exilados políticos, 
o núcleo do camisas vermelhas.

Sua popularidade está no auge.  Quando ele sai 
para tentar atacar o inimigo, os habitantes saem para 
aclamá-lo. Ele recusa todo o dinheiro para si mes-
mo, o que enfurece Anita, e não aceita qualquer con-
cessão de terras para si ou para seus homens.

A Batalha de San Antonio Del Salto em fevereiro 
de 1846 vencida por 200 Garibaldinos contra 1500 
argentinos faz Garibaldi se tornar uma lenda. A 
exploração relatada pela imprensa na Itália desenca-
deia um entusiasmo popular sem precedentes, 
sabendo que o herói está ali condenado à morte.

Itália reencontrada: nascimento da repú-
blica

Mas Garibaldi não esquece seu antigo sonho de 
unidade italiana.  Em 22 de junho de 1848, ele 
desembarcou em Nice.  Ele faz ali um discurso his-
tórico: “Todos os que me conhecem sabem que 
nunca fui favorável à causa dos reis.  Mas é que 
agora esses príncipes fazem o mal da Itália. Hoje, 
por outro lado, sou realista, venho me apresentar 
diante do rei da Sardenha, que se tornou o instru-
mento da regeneração de nossa península.  Por ele 
eu estou pronto a derramar até a minha última gota 

de sangue. Tenho certeza que todos os italianos pen-
sam como eu.  Viva a Itália!  Viva o rei!  Viva Nice! 
”

Em novembro, um motim expulsou o papa de 
Roma.  Uma Assembleia Constituinte se reúne, Gari-
baldi se apresenta e é eleito.  Em 9 de fevereiro de 
1849, a república é proclamada.

O rei Charles Albert da Sardenha rompe o armis-
tício com a Áustria.  Estamos em março de 1849. A 
República Francesa, preocupada em não deixar a 
Áustria sozinha defender o Papa, envia uma força 
expedicionária de 10 mil soldados que atacam os 
exércitos republicanos, mas são derrotados. A partir 
de junho chegam reforços franceses. Garibaldi, sen-
tindo que tudo isso está indo mal, proclama a suas 
tropas: “Soldados!  Aqui está o que eu ofereço àque-
les que querem me seguir: fome, frio, sol. Nenhuma 
palha, nenhum quartel, nenhuma munição, mas vigí-
lias contínuas, batalhas, marchas forçadas e ataques 
à baioneta. Que aquele que ama a pátria me siga. ”

Anita, embora grávida, junta-se ao seu Giuseppe. 
É a derrota.  Os franceses entram em Roma e recolo-
cam o papa em seu trono. A fuga, de novo e sempre. 
Em 4 de agosto de 1849, Anita morre nos braços de 
seu marido. Caçado, ele só pode enterrá-la em fuga 
em um campo onde cachorros vadios a desenterra-
rão. Garibaldi está desesperado.  Ele vai para Liver-
pool e depois Nova York. Incensado pela mídia, 
assim como por muitos admiradores, ele é sempre 
ajudado de forma discreta pelos maçons.  Ele não 
obtém a cidadania americana, mas um passaporte 
especial que lhe permite viajar.

2ª proclamação da República
Em março de 1859, Garibaldi encontra Victorio 

Emmanuel, os dois homens se admiram.  O rei cria o 
regimento de caçadores dos Alpes e o confia ao 
comando de Giuseppe. 27 de abril marca o início da 
segunda guerra da independência.

Continua...

Giuseppe Garibaldi 
O herói de dois mundos
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A paz de Villafranca, em 7 de julho, quebra seu ímpe-
to. Ele está furioso, ele que já pensava em invadir os 
Estados Papais e o Reino de Nápoles. Na esteira, ele 
retornou a Caprera, furioso ao saber que Cavour devol-
veu à França a sua bela cidade de Nice. Ele se torna vio-
lentamente anti-francês.  Mas a insurreição siciliana 
surgiu e cresceu e, em 11 de maio de 1860, ele desem-
barca em Marsala, na Sicília, à frente dos “Mil”. A partir 
do dia 12, ele proclama a ditadura em nome de Victorio 
Emmanuel. No final de maio, Palermo cai e o colapso 
dos napolitanos é completo. Garibaldi então abre a 
estrada de Messina e do continente. Sua marcha pela 
Calábria é triunfal, nas aldeias vemos as velas acesas 
diante de seus retratos.  Nada pode lhe resistir. Salerno, 
Capua e Caserta caem.  Em 15 de outubro é assinada a 
anexação do reino de Nápoles pela coroa da Itália. Ao 
retornar a Caprera, ele faz uma proclamação inequívoca 
às suas tropas: “Aos meus companheiros de armas. Na 
penúltima etapa de nossa ressurreição, nosso dever […] 
é nos preparar para terminar esplendidamente o admirá-
vel trabalho empreendido […].  Nós nos encontraremos 
novamente em breve para caminhar juntos para a liber-
tação de nossos irmãos ainda escravos; nós nos encon-
traremos novamente em breve para marchar juntos para 
novos triunfos.” Após a proclamação do Reino da Itália 
em 14 de março de 1861, ele foi eleito por Nápoles para 
o Parlamento de Turim, onde ele se confrontou violen-
tamente com Cavour, que morreu em 6 de junho seguin-
te.

Anticlerical e secular
Em 1864 ele se juntou à primeira internacional soci-

alista e participou em 1866 da terceira guerra da inde-
pendência contra a Áustria. Sucessos, retrocessos, mas 
no final, quando da paz de Viena, a Itália finalmente 
recebe Veneto e Garibaldi é nomeado Grão Mestre 
Honorário vitalício do Grande Oriente da Itália. O cami-
nho agora em diante para Roma é aberto, mas seus 
comentários julgados escandalosos contra o papado 
levam à sua prisão e sua prisão domiciliar pouco vigiada 
em Caprera de onde ele foge.

Seu retorno a Caprera foi a hora da aposentadoria e é 
sem ele que em 20 de setembro de 1870, as tropas italia-
nas finalmente entram em Roma, completando assim a 
unidade italiana. Mas este diabo de homem nunca entre-
ga as armas.  Aqui está ele, depois de se ter congratulado 
“pela queda do tirano mais execrável” (Napoleão III), 
ele imediatamente escreve a Gambetta para colocar sua 
espada a serviço da França. Embaraço de todos para 
responder a esse velho, certamente famoso, mas um 
pouco fora de moda.  Garibaldi é finalmente recebido 
em Tours friamente e depois de muita procrastinação; 
ele assume o comando em chefe de todos os voluntários 
franco atiradores da área de Vosges até Estrasburgo.

É um exército fantasma que não existe, mas por força 
de vontade, são seis mil homens que estão sob suas 
ordens.  Como de costume, Giuseppe está à sua frente.  
A ação de suas tropas é objeto das críticas mais severas e 
justificadas do exército regular.  Ele é forçado a aceitar a 
responsabilidade pelo fracasso diante da ofensiva prus-
siana de Von Werder.

O fim do mercenário
O armistício é finalmente assinado, os garibaldinos 

deixam Dijon em direção a Chalon-sur-Saone e em 8 de 
fevereiro, o velho general, que nasceu francês, é eleito 
deputado da Côte d'Or, mas também, para fazer boa 
medida, de Sena, dos baixos Alpes e de Argel.

Garibaldi não concorda em se acomodar. Ele estava 
lá para lutar e defender a liberdade, não para fazer políti-
ca. Aqui está ele agora aposentado em Caprera. Em 
1881, um ano antes de sua morte, ele realizou sua última 

obra maçônica, a reunificação dos dois ramos da maço-
naria chamada egípcia sob um novo nome: Rito de 
Memphis-Misraim, do qual ele se torna o primeiro gran-
de hierofante.

Garibaldi, o primeiro maçom da Itália 
Garibaldi recebe do presidente Lincoln uma oferta de 

comando no exército do norte, mas ele se recusa.  Ele 
está de fato ocupado com os assuntos maçônicos da 
península. Se a unidade italiana está em marcha, ao 
mesmo tempo, a reorganização das lojas e dos orientes 
se impõe em um país que se estrutura. Um Grande Ori-
ente da Itália é criado e elege Constantino Nigra, um 
próximo de Cavour, como grão-mestre e concede a Gari-
baldi o título de “primeiro maçom da Itália”, gratifican-
do-o de passagem com uma medalha comemorativa em 
ouro maciço.

Isto parece satisfazer a todos porque prestava-se 
homenagem às duas “colunas” do risorgimento: uma 
representando a base dinástica e cavouriana, a outra a 
base democrática e popular.  Mas, na realidade, há uma 
feroz guerra de influência na família maçônica italiana, 
opondo os moderados aos democratas representados, é 
claro, por Garibaldi.  E quando da demissão de Nigra, 
como grão-mestre, é eleito Filippo Cordova ministro de 
Cavour.  Isso não se sustenta. Em 1 de março de 1862 
em Palermo, após a reunião do Conselho Supremo de 
Rito Escocês de Palermo, local de reunião dos maçons 
republicanos italianos, Garibaldi é elevado ao grau 33 
do Rito Escocês Antigo e Aceito e recebe o título de 

Grão-Mestre.
Completar a unidade nacional e unificar as lojas 

italianas pertenciam a um mesmo combate. Para Gari-
baldi, a Maçonaria era a única instituição que funciona-
va em bases nacionais e era o único lugar capaz de agre-
gar todas as forças do progresso com este objetivo 
essencial para a unidade nacional: lutar pela libertação 
de Roma ainda nas mãos do Papa.

Giuseppe Mazzini (1805-1872)
O homem que passará a maior parte de sua vida no 

exílio terá um papel determinante na unificação italiana.  
Vindo de uma família abastada e culta, Mazzini, depois 
de estudar filosofia e direito, tornou-se advogado. Em 
1827, ele se integra à Carbonária, uma sociedade secreta 
que lutava contra regimes absolutistas. Preso pela polí-
cia da Sardenha em 1830, ele passou muitos meses na 
prisão.  É aqui que ele desenvolve suas ideias. Suas teo-
rias, chamadas mazzinianas farão emergir um movi-
mento europeu moderno, afirmando a importância da 
democracia incorporada através da forma republicana 
do Estado. Libertado em 1831, ele logo fundou a socie-
dade secreta “Jovem Itália”, que gradualmente suplan-
tou a Carbonária. Foi em 1833 que Garibaldi conheceu 
Giuseppe Mazzini.  O pensador, condenado ao exílio, 
não deixará de se envolver em novos levantes.  Essas 
ideias passarão à posteridade, influenciando Thomas 
Mann, Alexis Tolstoi, Romain Rolland e até Gandhi.

 
Publicado na Revista FM – FrancMaçonnerie

Anita e Giuseppe Garibaldi
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Mais do que uma simples referência geográfi-
ca dos quatro pontos cardeais do planeta 
Terra, todos nós temos, em essência, uma 

agulha magnética que nos dá o Norte para a moral e 
guia nossos comportamentos e ações nos indicando 
um caminho a ser seguido.

Para nós Maçons, este norte é o objetivo da Maço-
naria de tornar feliz a humanidade. Sua força motriz é 
a participação permanente de cada Maçom nos proje-
tos institucionais. Uma vez unidos no mesmo propósi-
to, cada ação individual redundará em contribuição 
efetiva na missão da Loja.

A moral ilibada que nos é exigida é uma constru-
ção, cujo alicerce se assenta no trabalho de distinguir 
os conceitos de intenção, de decisão e de ação. Cada 
uma dessas disposições quando aplicadas de forma 
coordenada, e fundamentadas em valores éticos nos 
conduzirá ao justo e ao digno enfrentamento de situa-
ções focadas no coletivo e assim, ultrapassamos os 
limites do ego e das simples indignações pessoais.

Não nos propomos à mera indignação perante 
erros, desvios e vícios. Somos Construtores Sociais. 
Como tal, substituímos o verbo indignar por indagar.

Os problemas surgem à nossa frente de forma real e 
objetiva e devem ser enfrentados. É essencial para o 
Maçom procurar identificar serenamente suas ori-
gens, descobrir o que pode estar nos favorecendo ou 
ameaçando e promover uma autoanalise meticulosa. 
Assim, teremos condições panorâmicas para esclare-
cer até que ponto nossas próprias ações ou omissões é 
que propiciaram ou contribuíram para a formação do 
quadro/problema que se apresenta diante de nós.

A simples indignação, como um sentimento de 
raiva ou de revolta não é transformadora. Já, a indaga-
ção permanente nos esclarece e nos capacita para atu-
armos diretamente nos agentes causadores e defrau-
dadores da sociedade.

Quais devem ser nossas condutas pessoais diante 

dos projetos alavancados por nossas lideranças? 
O Voto Consciente e a Educação Cidadã - ações 

práticas de nossa Instituição, certamente, mudarão as 
previsões negativas que muitos fazem para o futuro. 
Não podemos nos esquecer da responsabilidade de 
cada Maçom em deixar um legado para as próximas 
gerações. 

Nossa pátria é o Brasil. Aqui reconstruiremos a 
nação pela qual nossos antepassados tanto lutaram e 
se orgulharam e que outros tantos aqui vieram à pro-
cura de dias melhores.

O maçom transmuta a passiva indignação por 
ações em prol de uma nação digna. Nosso diferen-
cial é a dignidade maçônica, que nos sustenta e na 
qual apoiamos a honra, o comportamento exem-
plar, decente e, principalmente, consciente do 
nosso papel como protagonista social.

Intrinsecamente vinculada à Moral da Coluna do 
Norte está a Ética, trabalhada na Coluna do Sul e neste 
entrelace de Norte e Sul, Força e Beleza, Moral e Éti-

ca, desenvolvemos os trabalhos, expandimos nossos 
horizontes para os grupos sociais aos quais estamos 
inseridos e multiplicamos os valores de Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade, Sãos Princípios de nossa 
Augusta Ordem.

DEDICO este artigo aos Irmãos da ARLS União e 
Trabalho Brejo das Almas 126 do oriente de Francisco 
Sá e da ARLS União Fraternal 012 do oriente de Belo 
Horizonte. Como é bom e agradável viver em UNIÃO 
com os Irmãos! Vamos em frente!

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.

A FORÇA E A MORAL DA COLUNA DO NORTE
Tempo de Estudos

http://viniltapetes.com.br/
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N
o texto que hoje publico vou abordar uma das 
Jóias – o Nível - que para mim tem mais rele-
vância em Maçonaria, dado também ser de 

momento a Jóia que envergo devido às funções que 
presentemente exerço na Respeitável Loja da qual sou 
membro do seu quadro de obreiros, tendo eu sido 
investido no ofício de Primeiro Vigilante durante este  
veneralato que agora termina.

O Nível é a Jóia do Primeiro Vigilante. Esta jóia 
permite que ele seja reconhecido pelos outros maçons 
presentes no Templo Maçónico durante o decorrer dos 
“Trabalhos” de uma Respeitável Loja.  Sendo o Pri-
meiro Vigilante o primeiro oficial da Loja precedido 
pelo Venerável Mestre e seguido pelo Segundo Vigi-
lante; representando os três as designadas “Luzes da 
Loja”.

O Nível  é um instrumento cuja simbólica repre-
senta o princípio da Igualdade, a base do direito natu-
ral entre os Homens, mas principalmente entre todos 
os maçons, que apesar das suas diferenças, aos olhos 
do Grande Arquitecto do Universo, são todos iguais e 
sem qualquer tipo de distinção entre eles.

O Nível faz parte do grupo de instrumentos que em 
conjunto com o Esquadro e o Prumo,  são designados 
como sendo as “Jóias Fixas” da Loja.

O Nível, como instrumento de construção, é desti-
nado, principalmente, a determinar a horizontalidade 
de um plano e averiguar a diferença ou a igualdade 
entre dois pontos no plano.

O Nível é habitualmente formado por um esquadro 
e um prumo que se encontra pendente no seu centro, 
permitindo desse modo medir a verticalidade e a hori-
zontalidade em simultâneo, de modo que também seja 
passível de serem estabelecidas linhas paralelas no 
traçado de uma obra. Outra forma de representação do 
Nível é a de um triângulo, saindo uma perpendicular 
do seu ápice, ficando esta solta no espaço, com um 
pequeno peso na ponta, dividindo desse modo o triân-
gulo em dois pequenos esquadros.

O Nível por ser formado por um esquadro (a jóia do 
Venerável Mestre), mas menos acurado que este, con-
tudo mais completo que o Prumo (a jóia do Segundo 
Vigilante), tanto que esse é também um dos motivos 
pelos quais que também se considera o Primeiro Vigi-
lante como sendo o natural substituto do Venerável 
Mestre nas ausências deste.

O Nível também em conjunto com o esquadro pos-
sibilita que a construção horizontal e vertical seja 
empregue de forma correcta, pelo que se associarmos 
os tijolos utilizados numa construção como sendo 
maçons na sua Loja, a matéria-prima, facilmente pode-
mos concluir que a aplicação do nível pelo Primeiro 

Vigilante leva os maçons à 
igualdade e à sustentação 
do Templo maçónico. Por 
isso considera-se o Nível 
como sendo uma ferra-
menta passiva pelo facto 
de este ser um instrumento 
que a todos nivela e sub-
mete às Leis maçónicas, 
sem qualquer tipo de dis-
tinção.

- Não deixa de passar 
despercebido o facto de 
que a jóia do Primeiro 
Vigilante ser formada pelo 
conjunto das jóias do Vene-
rável Mestre e do Segundo 
Vigilante, sendo estes 
considerados as “Luzes da 
Loja”. Interessante! –

O Nível também se 
encontra ligado à forma de 
como o Aprendiz chegará 
a Companheiro, pois ele 
advirá do Prumo para che-
gar ao Nível, transitando 
do Setentrião para o Sul da 
Loja, ficando às ordens e sob a formação e responsabi-
lidade do Primeiro Vigilante.

 - Aliás costumo afirmar em tom, quicá, jocoso que 
o maçom é aprumado primeiro pelo Segundo Vigilan-
te e nivelado depois pelo Primeiro Vigilante.-

Aproveito para referir que na maçonaria operativa, 
uma das funções do capataz ou superintendente-da-
obra, o actual Primeiro Vigilante, era a de verificar 
frequentemente o nivelamento da construção a seu 
cargo com esta ferramenta de tão grande importância, 
de modo a que a edificação decorre-se de forma está-
vel e firme, sem qualquer desnível ou irregularidade.

A própria solidez de um edifício somente pode ser 
atingida através da utilização do Nível (ressalvando 
mais uma vez a relação força/sólido/fortaleza/firmeza 
que aparecem em referência ao Primeiro Vigilante), 
pois sem ele, relegaríamos a importância da conso-
nância e do equilíbrio entre o crescimento em altura e 
a respectiva expansão no solo durante a construção de 
um edifício. Simbolicamente isto pode ser facilmente 
descortinado de que a progressão vertical deve estar 
acompanhada por uma correspondente expansão hori-
zontal, pois o Nível do Primeiro Vigilante em conjun-
to com o Prumo do Segundo Vigilante, demons-
tram/ensinam a lição de que o equilíbrio é a todo 
momento necessário, facto este indispensável a cada 
etapa de crescimento ou à sã progressão natural, seja 
ela maçónica ou profana, indicando assim que o cres-
cimento e a elevação se expandem ao chegar a maturi-
dade, transmitindo a estabilidade e a frutificação das 
nossas aspirações.

É através do auxílio e da utilização do Nível que 
compete ao Primeiro Vigilante aplicar de forma cor-
recta e transversal os conhecimentos que detém, agin-
do de forma imparcial, tolerante e harmoniosa, man-
tendo a rectitude e igualdade entre todos obreiros  
perante as leis e morais maçónicas (apesar das fun-
ções ou “qualidade” que estes detenham, pois tudo é 
efémero!), vivenciando estas com cordialidade no 

trato, carinho, educação e respeito entre todos, seja 
entre aquele que de momento ocupa o mais elevado 
grau na Ordem, seja sobre aquele que ainda agora foi 
iniciado nos nossos mistérios… Desta forma o Nível 
relembra que ninguém deve dominar outrem.

- Até porque todos nós teremos o mesmo fim. Tem-
pus fugit… -.

E é a esse fim, que o Nível nos, contudo, remete; 
para o grande final, o memento mori,  a Morte!  Essa 
grande niveladora de todos os Tempos e que a todos 
acorre e que conduz ao Grande Oriente Eterno, para 
junto do Grande Arquitecto do Universo, na Grande 
Loja Celestial…

É também graças à Morte, que é feita a reflexão 
sobre o que devemos fazer, como devemos agir, qual o 
nosso papel no mundo, e qual a forma de melhor pas-
sarmos o tempo que o Altíssimo nos consignou. Carpe 
Diem!

E somente com o cimento do amor fraterno tal 
pode ser alcançável, pois já Salomão dizia nos seus 
Cânticos 8:6 :”… porque o amor é forte como a mor-
te,….”, e como tal compete-nos perseverar nessa luta 
diária com a Morte até ao dia em que ela, finalmente, 
nos derrotará. E mesmo quando tal suceder, que este 
mesmo amor fraternal que nos une seja ele também a 
semente da lembrança, porque quem é relembrado 
nunca perecerá…

Aproveito ainda para recordar que o Nível encon-
tra presença também ele, de certa forma e à sua manei-
ra, em alguns Sinais Penais da Maçonaria. Também 
estes de uma certa maneira associados à Morte ou à 
forma como poderá decorrer a morte a quem quebrar 
os juramentos prestados perante todos e a bem da 
Ordem em geral. Juramentos estes feitos de plena von-
tade e em total consciência dos mesmos.

A não esquecer… tal miosótis este!

Ir\Nuno Raimundo
R\L\ Mestre Affonso Domingues

Lisboa - Portugal

GERAL
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Faça uma parceria com o jornal 
maçônico de maior circulaçãoAnuncie conosco

Informativo Maçônico, Politico e Cultural

(27) 9 9968-5641 omalhete@gmail.com



10 Outubro de 2018

Acredita-se que a maçonaria chegou à Rússia, no 
final do século XVII, quando em 1699, o Czar 
Russo, Pedro I “O Grande”, com 27 anos de idade, 

teria sido iniciado por Christopher Wren, um famoso 
maçom operativo responsável pela reconstrução de Lon-
dres após o incêndio de 1666. Esta teoria não tem compro-
vação documental.

Diz a “lenda”, que Pedro foi admitido no grau Escocês 
de Santo André, e isso, poderia ter influenciado sua escolha 
da bandeira da Marinha russa, que é chamada de bandeira 
de Santo André, utilizada até os dias atuais.

Á partir do final do século XVII, representantes da 
cultura europeia ocidental entraram no Reino de Moscou. 
Entre eles estavam técnicos, professores, filósofos, cons-
trutores e pregadores, onde estes últimos começaram a 
espalhar a cultura do hermetismo, dando assim, abertura 
para a maçonaria.

Em 24 de janeiro de 1731, a Grande Loja da Inglaterra 
designou um capitão chamado John Phillips como Grão-
Mestre Provincial da Rússia e da Alemanha. A Maçonaria 
arraigou-se na Rússia no reinado da Imperatriz Elisabeth 
(1741-62), particularmente entre a nobreza, e floresceu 
durante a maior parte do reinado de Catarina, a Grande 

(1762-96). Os maçons russos até o tempo de Catarina, 
eram na maioria estrangeiros de origem. Desde 1760, pra-
ticamente todas as famílias nobres tiveram pelo menos um 
maçom.

A primeira loja regular sob o sistema inglês, Perfect 
Unity Lodge Nº 414, foi constituída em São Petersburgo 
em 1771. Em 1772 a Grande Loja nomeou o primeiro nati-
vo Grão Mestre Provincial, Ivan Yelagin (1725-94), secre-
tário e conselheiro teatral para Catherine. 14 lojas uniram-
se em 1776 para formar uma Grande Loja Nacional, que, 
sob a égide dos sistemas combinados, Inglês e Sueco, pra-
ticavam uma mistura heterodoxa de maçonaria, nos altos 
graus.

No início dos anos 1780, de acordo com um relato, 
havia 100 lojas na Rússia, com uma participação média de 
25 membros. Muitos dos principais homens da época 
incluíam o escritor e editor Nikolai Novikov. A Maçonaria, 
no entanto, era mantida em crescente desaprovação por 
Catherine, desconfiada de suas reuniões privadas e até de 
suas atividades filantrópicas. A pressão do governo come-
çou em 1782, Novikov foi preso em 1792 e em 1794 todas 
as lojas foram forçadas a fechar. A maçonaria foi tolerada 
pelo filho de Catarina, o czar Paulo (1796-1801), e ainda 
mais sob o seu filho, o czar Alexandre I (1801-1825), que 
em 1810 permitiu formalmente o estabelecimento de lojas 
maçônicas. A Grande Loja Astrea, fundada em São Peters-
burgo em 1815, presidiu as 23 lojas em 1819, novamente 
sob influência alemã e sueca. No período de reação após as 
guerras napoleônicas, no entanto, com a disseminação das 
sociedades secretas revolucionárias, Alexandre, em 1822, 
emitiu um decreto proibindo a maçonaria. Certamente foi 
um fato que a maioria dos oficiais do exército que partici-
param da abortada revolução dezembrista, mesmo período 
da morte de Alexandre em 1825, eram maçons. O irmão e 
sucessor de Alexandre, Nicolau I (1825-1855) reprimiu a 
maçonaria sob um novo decreto em 1826.

Depois disso, a Maçonaria Russa ficou no limbo. A 
Maçonaria reavivou-se depois da Revolução de 1905 e 
floresceu até 1917, mas foi mais uma vez suprimida depois 
da Revolução Bolchevique, formalmente em 1922.

A história da maçonaria russa do século XX começa em 
Paris, na França, quando várias lojas francesas que traba-
lhavam no Rito Escocês começaram a aceitar emigrantes 
russos na década de 1890. O primeiro russo a se juntar a 
esses maçons foi um filósofo, GN Vyrubov. Ele foi seguido 
pelo inventor da lâmpada incandescente elétrica, P. 

Yablochkov e um sociólogo, MM Kovalevsky. Kova-
levsky foi considerado um dos fundadores da Maçonaria 
Russa. Este último era um membro da loja parisiense, Les 
Vrais Amis Fideles (Os verdadeiros amigos). Juntamente 
com P. Yablochkov, em 1887, formaram o Cosmos Lodge 
Nº 288 em Paris, que incluía russos e franceses.

A iniciação dos russos nas lojas regulares do Rito Fran-
cês só começou na primavera de 1905. Até então, eles pra-
ticavam somente o Rito Escocês.

Até 1906 não havia lojas maçônicas na Rússia, embora 
houvesse lojas na Polônia e na Lituânia. Apesar disso, em 
1905, pouco antes da revolução, durante a Guerra Russo-
Japonesa, o czar Nikolai II recebeu uma carta anônima que 
continha acusações anti-maçônicas dirigidas ao duque 
Obolensky e ao conde Vorontsov-Dashkov, o tenente-
general da região do Cáucaso, que mais tarde, na verdade, 
tornou-se um maçom.

Em 17 de outubro de 1905, o Czar Nikolai II declarou 
liberdades constitucionais limitadas. Em dezembro de 
1906, MM Kovalevsky abriu o Polar Star Lodge em São 
Petersburgo com a assistência de V. Maklakov do Partido 
dos Democratas Constitucionais (Cadetes). Foi a primeira 
loja permanente de maçons na Rússia, a primeira loja de 
cadetes e a primeira loja sob a jurisdição do Grande Oriente 
da França na Rússia.

Em 15 de novembro de 1906, o Duque SD Urusov, vice-
ministro de Assuntos Internos do Estado, organizou o 
Resurrection Lodge em Moscou, sob a égide do Grande 
Oriente da França.

Também em 1906, NN Bazhenov criou a Astrea Lodge 
em Moscou (1906 – 1911), trabalhando no rito escocês. 
Um total de cinco Lojas que trabalhavam no Rito Escocês, 
existiam na Rússia antes de 1917, incluindo a chamada 
“Loja Escocesa” de Moscou e as Lojas inglesas em São 
Petersburgo.

As duas lojas do Rito Francês naquela época compreen-
diam cerca de 40 pessoas no total, principalmente Cadetes, 
enquanto o restante eram figuras independentes como os 
advogados S. Balavinsky, O. Goldovsky e M. Margulies, 
Barão G. Meidel, bibliotecário A Braudo, historiadores N. 
Pavlov-Silvanski e P. Shchegolev. O Supremo Conselho 
do Grande Oriente da França na Rússia consistia de dele-
gados de todas as lojas e seu presidente, M. Margulies, foi 
eleito. Essas lojas foram então trazidas para o Grande Ori-
ente da França na Rússia.

Grande Loja da Rússia

Pedro I “O Grande” Continua...

História
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De 1907 a 1909, os maçons russos não se opuse-
ram a estar sob a jurisdição francesa. Isso logo  
mudou, e depois de uma curta luta pelo poder dentro 
da liderança maçônica russa superpolitizada, as lojas 
formalmente se tornaram independentes do Grande 
Oriente da França em 1910. Antes disso, eles haviam 
relutantemente enganado o público em geral, e alguns 
maçons, tendo declarado sua intenção de fechar 
voluntariamente as lojas. Este passo visava realizar 
uma reestruturação política e eleger uma nova lide-
rança dos maçons russos.

A ideia de introduzir essas reformas ocultas era 
salvaguardar a segurança da ala política do movimen-
to maçônico na Rússia, tornando-a mais secreta e 
mais flexível, silenciosamente influente e militante. 
Não foi considerada uma violação das regras maçôni-
cas, porque os irmãos russos acabaram de implemen-
tar as prerrogativas concedidas pelo Grande Oriente 
da França (Emissários George Boulet e Bertrand Sin-
choll). Eles receberam o direito de fundar novas lojas 
sem consultas preliminares e aprovação da regular, 
ou aparentemente regular, maçonaria de Rito Fran-
cês. A situação política real ditava a necessidade de 
organizar uma organização capaz de controlar as mas-
sas após a revolução.

Assim como o Grande Oriente da França, que ini-
ciou as mulheres desde 1774, os russos também inici-
aram mulheres no passado.

O Rosacrucianismo de St. Martin e Pasqually, o 
Rito Swedenborg e o Rito de Philalethes teriam todos 
desempenhados um papel no conceito popular da 
Maçonaria. Apesar de sua irregularidade, esses 
maçons russos mantiveram a fidelidade ao Grande 
Oriente da França.

Isso logo mudou assim que a liderança do movi-
mento maçônico foi usurpada pelo Partido Democra-
ta Constitucional (Cadete), liderado por NV Nekra-
sov, mais tarde ministro do governo provisório (mar-
ço-novembro de 1917). O Grande Oriente da França 
na Rússia, ou, como alguns pesquisadores chamam, a 
afiliada russa do Grande Oriente da França, foi substi-
tuído pelo Grande Oriente dos Povos da Rússia.

Depois de terminar a reestruturação em 1913, o 
número de membros em cada loja do recém-nascido 
Grande Oriente dos Povos da Rússia, incluindo uma 
loja na Duma, uma loja composta de jornalistas, lojas 
em ambas as capitais, Kiev, Poltava (ou Kremen-
chug), Kharkov, Odessa (Ucrânia), Tver, Samara, 
Ecaterimburgo, Saratov (alojamento liderado por 
NKAveryeno), Nizhniy Novgorod (Rússia), Tiflis, 
Kutaisi (Geórgia), Minsk, Vitebsk (Bielorússia), 
Riga (Letónia), Revel (agora Tallinn ) (Estónia), 
Vilno (actual Vilnius) e Kovno (actual Kaunas, Lituâ-

nia) estavam limitados a 12 pessoas. Se houvessem 
14 membros, eles eram aconselhados a se dividir em 
duas lojas de sete membros. A exceção foi feita para a 
loja liderada por LKChermak e Rose Lodge na Duma 
do Estado.

Em 1915 o número de lojas chegou a 50 e o núme-
ro de maçons 600 (excluindo aqueles que não esta-
vam sob a autoridade do Conselho Supremo – Marti-
nistas, Philalets, maçons do Rito Escocês e numero-
sos ativistas não iniciados do Supremo Conselho).

O registro de atas em lojas foi proibido. Tudo feito 
em loja era feito oralmente. Todas as lojas eram estri-
tamente supervisionadas pelo Supremo Conselho dos 
povos da Rússia formado em 1913. Veneráveis Mes-
tres de Lojas só conheciam três secretários do Supre-
mo Conselho – Nekrasov, Kerenski, Tereshchenko, 
os demais membros eram mantidos em sigilo.

Uma lista de ministros do futuro Governo Provisó-
rio foi discutida e acordada previamente no aparta-
mento de Ye. Kuskova e foi apenas ligeiramente alte-
rado em 1916 no apartamento de Duke Lvov e na 
suíte do hotel da França em São Petersburgo. Aproxi-
madamente metade dos lugares no governo provisó-
rio foram ocupados por maçons do Supremo Conse-
lho dos Povos da Rússia, nomeados por seus cargos 
na lista previamente compilada muito antes de 2 de 
março de 1917. O primeiro gabinete do governo pro-
visório incluía nove irmãos e apenas um profaNº – 
Nikolayevich Milyukov. Kerensky estava sendo espe-
cialmente treinado para seu cargo futuro. Alguns 
membros do Supremo Conselho também consegui-
ram participar do novo gabinete soviético (bolchevi-
que).

Depois da revolução bolchevique, o Supremo Con-
selho dos Povos da Rússia foi reorganizado na Loja 
da “Rússia Livre”. Logo se tornou uma sociedade de 
ajuda mútua para emigrantes.

A última loja de maçons russos em Paris entrou em 

trevas no início da década de 1970. Incluía apenas 
sete membros idosos. A ata da última reunião contém 
palavras como: “Tudo é dito. Estamos cansados! Não 
temos nada a dizer! Todos morreremos em breve”. 
Tais observações fecharam a última página do Supre-
mo Conselho do Grande Oriente dos Povos da Rús-
sia. Seu propósito oficial tinha sido “a melhoria moral 
de seus membros baseada na união de seus esforços 
na luta pela libertação política da Rússia”. Como no 
início do século XIX, a maçonaria russa irregular foi 
abatida por sua paixão pela política por ganhos pesso-
ais, esquecendo os valores eternos e humanos..

Após a Revolução Russa de 1917 e a criação da 
União Soviética, a maçonaria quase desapareceu com-
pletamente, entretanto, os irmãos Russos continua-
ram trabalhando no exterior, principalmente na Fran-
ça onde continuaram o seu trabalho até o restabeleci-
mento das lojas em solo Russo, no início dos anos 
1990.

Em 24 de junho de 1995, a Grande Loja Nacional 
da França criou a Grande Loja da Rússia em Moscou. 
Durante o período de 1995 a 1998, a Grande Loja da 
Rússia recebeu o reconhecimento de todas as maiores 
obediências do mundo, incluindo a Grande Loja 
Unida da Inglaterra.

A Grande Loja da Rússia
Atualmente, a Grande Loja da Rússia tem uma 

relação de reconhecimento maçônico mútuo com 
mais de 90 Grandes Lojas do mundo, incluindo a 
Grande Loja Unida da Inglaterra, as Grandes Lojas 
Americanas e pelo menos 8 Grandes Lojas Brasilei-
ras (CMSB).

Fonte: A Maçonaria Revelada

Bandeiras Navais Russas

https://superlight.com.br/
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Por Kristine Wilson-Slack

Eu participei recentemente de um MPS Meetup, onde 
o tema era "A guerra já levou a bom?" O apresentador 
tinha uma tendência distinta: absolutamente não. O 
ponto de vista era de um pacifista apaixonado e só 
podia ver o negativo em situações de tempo de guer-
ra. Eu senti que deveria estar olhando para o quadro 
maior - como a guerra afeta a humanidade - e a ima-
gem menor - como isso afeta o indivíduo. Enquanto 
muitos vêem o horror da guerra, deve haver algo bom 
para ser encontrado, certo?

Depois desse MPS, eu participei de um festival de 
bluegrass, John McCutcheon tocou “Christmas In the 
Trenches”, baseado em uma carta escrita por um sol-
dado inglês da WWI chamado Edgar Aplin, que retra-
ta um momento em uma guerra amarga e sangrenta 
onde dois lados se uniram por um momento lindo da 
humanidade. A música de John traz aquele momento 
de clareza que todos pensam: estamos matando 
outros humanos que são como nós. Em uma guerra 
trágica que deixou milhões de pessoas afetadas, há 
uma humanidade que podemos lembrar. As letras da 
música são encontradas aqui .

Antes da recente reunião do MPS acima, e nova-
mente depois de ouvir essa música novamente, eu 
procurei incidentes ocorrendo entre os maçons; Afi-
nal, quem mais pensa sobre a humanidade e o aperfei-
çoamento dela mais do que os Maçons Livres? Nao 
muitos. Há muitas maneiras pelas quais os maçons 
fazem saber que são irmãos, e talvez existam momen-
tos de “trégua” que existem, mesmo que eles não 
sejam tão famosos quanto o Reino Unido da Sains-
bury Ad, que idealiza a Trégua de Natal de 1914.

Algumas das histórias mais comoventes da frater-
nidade maçônica são da Guerra Civil Americana. O 
autor Greg Stewart escreveu um artigo maravilhoso 
sobre a Guerra Civil Americana e os maçons, encon-
trado no site da Sojourners . Eu encorajaria qualquer 
um que tivesse interesse na história ou na Maçonaria 
a lê-lo. Ele cita suas fontes, o que é útil.

Em suma, a Guerra Civil Americana testou a capa-
cidade do nosso país de lutar pelo que acreditávamos 
e, ao mesmo tempo, mostrar compaixão por nossos 
semelhantes. Enquanto isso trouxe alguns dos piores 
combates, também inspirou a maior paixão para ali-
viar o sofrimento dos indivíduos. Os maçons se esfor-
çam para apagar aquilo que nos divide como pessoas. 
Para os irmãos de combate desta guerra, o tumulto 
interno deve ter sido grande.

Os anais da Primeira Guerra Mundial não têm 
muito a dizer sobre o envolvimento da Maçonaria. 
Em um artigo interessante sobre skirret.com , temos 
uma exploração do autor para o mundo e visão maçô-
nica da guerra. No artigo, nos é dado muito sobre 
como as Lojas se sentiram em relação à guerra, mas 
vemos poucas evidências de que a guerra não foi divi-
siva dentro da Fraternidade. Da perda do reconheci-
mento à revogação total das cartas e da hostilidade, 
mesmo dentro das Lojas na América, vemos as 
sementes da resposta burocrática à guerra, e não uma 
resposta humana.

Durante a Segunda Guerra Mundial, os maçons 
foram um dos grupos perseguidos sob o regime nazis-
ta. Um artigo verdadeiramente maravilhoso sobre 
isso é observado aqui . Não só fala das reuniões secre-
tas dos maçons, após o desmantelamento da Maçona-
ria tradicional na Alemanha, mas também descreve 
uma das Lojas que existiam dentro das cercas de 
arame de um campo de concentração. Outro artigo, 
intitulado "Maçons em guerra: maçonaria durante a 
Segunda Guerra Mundial", por Mark Stanford tam-
bém documenta os Centros de Serviços Maçônicos 
que surgiram durante a guerra, para cuidar dos Mem-

bros do Serviço em casa e no exterior. A Maçonaria 
mudou-se solidamente para as grandes boas obras de 
cuidar dos membros das forças armadas, mas rara-
mente ouvimos sobre a experiência do indivíduo. 
Enquanto os atos de heroísmo aparecem em pequenas 
partes pelos maçons europeus, alguns documentados 
em vários lugares mencionados acima, a experiência 
norte-americana parece pequena em comparação.

Ao olhar para o Vietnã, a única evidência real do 
envolvimento do maçom tem a ver com, novamente, 
o cuidado de soldados feridos e pacotes de assistência 
militar no exterior. Há muito tempo que as Lojas Mili-
tares foram desaprovadas ou banidas, parece ter havi-
do muito poucos durante a Primeira Guerra Mundial 
e nenhuma durante a era do Vietnã.

Do Vietnã até o presente, parece não haver mais 
evidência de uma resposta maçônica generalizada às 
situações do tempo de guerra, seja sob a forma de 
alívio para as tropas ou apoio de militares no exterior. 
Embora, sem dúvida, existam, há pouco para regis-
trar seu envolvimento maior do que o local nos esfor-
ços de guerra.

Um primeiro pensamento foi que o caso Morgan 
mudou a forma como os americanos vêem os maçons. 
Certamente mudou como os maçons viam a si mes-
mos e sua fraternidade. No entanto, encontramos 
evidências de exemplos individuais de caridade maçô-
nica em toda a Guerra Civil Americana, que ocorre-
ram após o Morgan Affair. Enquanto o sentimento 
anti-maçônico ainda era alto neste momento, ele não 
parecia afetar as relações pessoais que cada homem 
tinha com a Maçonaria e como isso afetou suas ações 
durante a guerra. A Maçonaria superou a amarga riva-
lidade e o ódio, e ainda queimou um ideal no coração 
desses homens.

A co-maçonaria existe de uma forma ou de outra 
desde o final do século XIX, começando na França e 
se espalhando pelo mundo. Enquanto os números 
eram altos em suas primeiras décadas, a Co-Masonry 
começou a declinar no início da Segunda Guerra Mun-
dial; na verdade, o declínio pode ter existido para toda 
a Maçonaria. Durante a guerra, quando a Maçonaria 
foi perseguida na Europa, muitas Ordens diferentes 
originárias da Europa se viram sob escrutínio. Essas 
Ordens estabelecidas na França haviam se escondido 
e Le Droit Humain, uma ordem co-maçônica, era 
uma dessas Ordens. Depois da guerra, a Co-
Maçonaria encontrava raízes mais profundas em paí-
ses fora da França e havia interesse em seu pensa-
mento alternativo: as mulheres podiam ser maçons 
junto com os homens.

O mundo era e é decididamente diferente desde a 

Segunda Guerra Mundial. Mulheres na cultura ame-
ricana e talvez em todas as culturas ao redor do 
mundo são mais freqüentemente incluídas do que 
excluídas. Uma mentalidade equilibrada, em relação 
a gênero e igualdade, talvez estivesse criando uma 
visão diferente do que era necessário para a perfeição 
da humanidade. Na agitação cultural e social que 
poderia ser chamada de “alvorecer da Era de Aquá-
rio”, o mundo pode estar à procura de novos tipos de 
líderes que sejam inclusivos de toda a humanidade.

A guerra em si mudou. Acabaram-se as baionetas e 
chumbo, luta corpo-a-corpo em que o soldado encon-
trou o rosto do atacante. A guerra se transformou em 
drones impessoais enviando ataques aéreos em pon-
tos sem rosto em uma tela pixelizada. Enquanto a 
Maçonaria está talvez se tornando mais inclusiva 
enquanto a guerra está se tornando mais impessoal: 
uma luta talvez procurando equilíbrio?

Parece que nos encontramos em um ponto interes-
sante da história: onde a falta de rosto da guerra afeta 
nossa capacidade de combatê-la com “bom”. Os 
maçons podem precisar olhar além dos métodos con-
vencionais da Arte usados   no passado para não ape-
nas apoiar a humanidade, mas Encontre as coisas que 
unem e não dividem os seres humanos. Os maçons 
talvez precisem olhar para além do “pacote de assis-
tência” ou “café da manhã panqueca” para as tropas e 
treinar para “desobediência civil”. Eu não menospre-
zo as boas obras para os homens e mulheres de servi-
ço que muitos grupos fraternos fornecem. Eles são 
necessários e altruístas e inspiram esperança quando 
não há nenhum. No entanto, talvez os maçons possam 
fazer mais. Como buscadores da Verdade e proponen-
tes da educação, eles são especialmente adequados 
para combater a ignorância, o fanatismo e o ódio que 
são o coração da guerra.

Haverá outra guerra. Somos humanos, afinal de 
contas. Parece ser ainda em nossa natureza. Decidir 
ser um pacifista não vai impedi-lo. Decidir se escon-
der ou ignorar nossos líderes não vai impedi-lo. A 
questão é como podemos nos preparar para isso e a 
Maçonaria estará lá para derramar Luz? Aprender a 
falar A verdade é uma habilidade muito maior que 
pode ser necessária para combater o pensamento mili-
tar moderno. Talvez aprender a ser filósofos sábios 
seja mais importante para deter a guerra antes que ela 
comece.

Fonte: Philosophical Society.

Maçons nas trincheiras
GERAL

https://www.magazinevoce.com.br/magazinehelenacastro/busca/iphone/
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E lá se vão trinta anos... Trinta anos que o Dr. 
Ulysses Guimarães, Presidente da Assembleia 
Constituinte, levantou aquele livrinho de capa 

cinza, verde e amarela com a felicidade de uma crian-
ça com seu brinquedo novo. Felicidade de quem 
sepultava ali um dos períodos mais nefastos da pátria 
Brasil. Muitas foram as críticas: Direitos demais, 
deveres de menos ? Conteúdo impróprio a uma Carta 
Magna ? Constituição cidadã?

Ainda demoraria um ano para que pudéssemos 
voltar a eleger diretamente nosso mandatário maior. 
Erramos, elegemos um salvador da pátria. Mas um 
erro justificável para uma jovem democracia que 
passou 25 anos longe das urnas e que ansiava sofrega-
mente por novos tempos.

30 anos depois, a profecia do Dr. Ulysses parece 
estar prestes a se realizar: “A moral é o cerne da 
Pátria. A corrupção é o cupim da República. Repúbli-
ca suja pela corrupção impune tomba nas mãos de 
demagogos, que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. 
Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem 
roube, eis o primeiro mandamento da moral pública.” 
Errar é humano, reconhecer o erro é sublime, reincidir 
no erro pode ser fatal...

Quando ouvimos proposta de uma nova constitui-
ção feita por “notáveis” indicados pelo Presidente da 
República, lembramos que o fascismo não está morto, 
ele espreita nas sombras pronto para ceifar a democra-

cia e implantar a tirania. É bem verdade que parte da 
nação pareça estar com seus sentidos obnubilados e 
até deseje isso. “Democracia é a vontade da Lei, que é 
plural e igual para todos, e não a do príncipe, que é 
unipessoal e desigual para os favorecimentos e os 
privilégios.”, dizia Dr. Ulysses.

“Num país de 30.401.000 analfabetos, afrontosos 
25% da população, cabe advertir: a cidadania come-
ça com o alfabeto.”...“O inimigo mortal do homem é 
a miséria. O estado de direito, consectário da igual-
dade, não pode conviver com estado de miséria. Mais 
miserável do que os miseráveis é a sociedade que não 
acaba com a miséria.”, continuava a ensinar o Dr. 
Ulysses no discurso de promulgação da Constituição 
cidadã. Cidadania plena pressupõe alfabetização e 
não estado de fome, isso é o mínimo. Como querer 
que um cidadão, passando fome ou vendo seus filhos 
esfomeados, possa votar conscientemente ? Como 
querer que um cidadão iletrado saiba discernir entre as 
diversas propostas políticas apresentadas ?

Com desigualdade extrema não há paz social. Con-
centração de renda em níveis como os verificados no 
Brasil, o pior do mundo, onde o 1% mais rico da popu-
lação detêm cerca de 30% da renda nacional, são 
incompatíveis com a solução pacífica dos conflitos. 
No mundo essa relação de concentração é da ordem de 
20%. É certo que alguma desigualdade sempre have-
rá, pela seleção natural das espécies  alguns seres 
humanos se sairão melhor que outros na luta pela 
sobrevivência. Uns serão mais ricos que outros. O que 
não podemos tolerar e que alguns tenham tudo e 
outros nada.

“Direitos do homem, democracia e paz são três 
momentos necessários do mesmo movimento históri-
co: Sem direitos do homem reconhecidos e protegi-

dos, não há democracia; sem democracia, não exis-
tem as condições mínimas para a solução pacífica dos 
conflitos.”, doutrinava Norberto Bobbio, filósofo 
político e do direito. Não sei se ele o Dr. Ulysses se 
conheceram pessoalmente. Foram contemporâneos e 
militantes na área jurídica. Ambos defendiam a 
mesma bandeira: Para que existam Cidadãos é preciso 
garantir os Direitos Fundamentais ! Sem esses, serão 
súditos.

Mas o que a novela Vale Tudo tem a ver com a Cons-
tituição de 1988, além de ambas estarem fazendo 30 
anos ? Bem, na música tema de abertura Cazuza pedia 
“Brasil, mostra a tua cara...”, na cena final o persona-
gem vivido por Reginaldo Faria dá uma “banana” 
para o Brasil da janela de seu jatinho ao decolar rumo 
a uma vida nababesca no exterior com o produto de 
roubos e fraudes, e a vilã Odete Roitman brindava os 
telespectadores com suas frases completamente poli-
ticamente incorretas mas que bem retratavam a reali-
dade tupiniquim. É, triste perceber que trinta anos 
depois pouca coisa mudou. Hoje, mais que nunca, 
precisamos da proteção de Deus, a qual invocamos no 
preâmbulo de nossa Lei maior.

* Todas as citações do presente artigo referentes 
ao Dr. Ulysses Guimarães constam do discurso profe-
rido na sessão de promulgação da Constituição ora 
vigente.

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 Legislativo 2007/2011
Venerável Mestre da ARLS Vale do Itapemirim de 1999/2003

Constituição Cidadã de 1988 &
 Novela Vale Tudo – 30 anos...

“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar 
o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL.”

� Preâmbulo da Constituição Federal promulgada em 05/10/1988.

OPINIÃO

Carlos Magno Monteiro Freitas
Deputado Estadual PAEL - ES

Marataizes - ES
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Buenavida – El Pais

O álcool é responsável por 6% das mortes no 
mundo. A afirmação de que uma taça por 
dia prolonga a vida é um mito ou tem base 

científica?
“Álcool: quanto menos, melhor”. É a premissa da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) que identifica 
essa substância como a causadora de 6% das mortes 
anuais no mundo (7,6% entre os homens e 4% entre as 
mulheres). Beber, mesmo que em pouca quantidade, 
aumenta o risco de câncer. E por “pouco” se entende 
uma taça de vinho ou uma cerveja diárias no caso das 
mulheres e as duas coisas no dos homens.

É o que explica Miguel Ángel Martínez-González, 
professor de Medicina preventiva e Saúde pública na 
Universidade de Navarra (Espanha): “Está ligado a 
uma maior possibilidade de sofrer câncer de laringe, 
esôfago, fígado, mama, cólon e reto”. Além de outras 
doenças de fígado, pancreatite, risco de infarto, mais 
derrames cerebrais, acidentes de trânsito, suicídios, 
violência...

Martínez-González foi professor visitante na Uni-
versidade de Harvard em 2016 e é impulsor do projeto 
SUN (Acompanhamento Universidade de Navarra, 
na sigla em espanhol), que monitora parâmetros de 
saúde de mais de 22.000 participantes na Espanha e 
agora reúne alguns desses resultados em seu livro 
Saúde sem sombra de dúvida. É justamente nesse 
livro onde reúne as consequências negativas (e a única 
positiva) das bebidas alcoólicas na saúde.

Uma taça, somente para homens acima 
dos 45 e mulheres acima dos 55

Diante dessa lista de doenças e seu enorme custo 
social e familiar, como as pessoas acreditam que uma 
taça de vinho por dia pode prolongar a vida? “Em algu-
mas circunstâncias, o consumo de álcool pode ser 
muito benéfico”, diz Martínez-González, “mas são 
circunstâncias muito restritas”. E levando em consi-
deração uma regra básica: “Um médico nunca deveria 
recomendar a alguém que se inicie no consumo do 

álcool se nunca o fez e não tem o costume”.
Dito isso, “sabemos sem nenhuma dúvida que o 

álcool reduz o risco de se ter uma doença cardiovascu-
lar, mas somente a partir de certa idade: 45 anos nos 
homens e 55 nas mulheres”. Antes dessas idades, “o 
álcool só causa prejuízos”. [...] No projeto SUN “com-
provamos os efeitos adversos metabólicos da cerveja. 
E também que quanto mais álcool, mais mortalidade. 
Mas também vimos, entretanto, que há uma forma — 
aplicável somente a pessoas mais velhas — de se con-
sumir álcool que pode reduzir a mortalidade total. 
Chamamos isso de padrão mediterrâneo de consumo 
de álcool”. “Os que se encaixam nesse padrão — na 
continuação a descrição extraída do livro — vivem 
por mais tempo”.

Como se deve beber para que tenha efei-
to positivo

As pessoas beneficiadas estão “muito motivadas 
por ter uma boa saúde, se interessam na prevenção, 

têm estudos superiores, são responsáveis e com auto-
controle. Não consta que nenhuma delas tenha feito 
uso problemático do álcool. Em princípio, são pesso-
as que comem muito bem e estão saudáveis. Quase 
nunca consomem destilados, não ficam bêbadas e não 
tomam muito álcool por dia, somente nas refeições. E 
o dividem durante a semana, não exageram no final de 
semana. Bebem um pouco para almoçar ou jantar. 
Talvez uma taça (mulheres) ou duas (homens) de 
vinho tinto”.

Por que funciona nessas pessoas quando superam 
as idades limite? “Talvez uma parte do segredo sejam 
os polifenóis, substâncias que se encontram [entre 
outros produtos como o cacau] no vinho tinto. Além 
disso, são anti-inflamatórios. Cada vez está mais claro 
que a dieta, quando tem maior quantidade de compo-
nentes anti-inflamatórios, previne o ganho de peso e 
as doenças crônicas mais importantes.

Só há um grupo da população que pode
se beneficiar de uma taça de vinho por dia

http://bit.ly/2OpuLzv
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Abusar das telas afeta a
inteligência das crianças
Estudo define como limite máximo duas horas diárias de lazer com tablets e celulares

Saúde

Por Javier Salas - El  Pais

O efeito do abuso de tela entre os mais jovens 
ainda é um campo de pesquisa muito novo e 
controverso. Mas os primeiros estudos que 

estão sendo feitos para analisar as consequências da 
exposição devem ser encarados como um alerta. Há 
sinais indicando que o desenvolvimento cognitivo 
de crianças está comprometido. O mais recente 
trabalho, realizado por pesquisadores canadenses, 
encontrou uma correlação muito direta entre o uso 
desses dispositivos e a inteligência das crianças, em 
um momento fundamental para seu desenvolvi-
mento.

Este estudo compara o desempenho intelectual 
de 4.500 crianças dos Estados Unidos entre 8 e 11 
anos com base nas recomendações dadas por um 
plano canadense chamado Movimento 24 horas: 
entre 9 e 11 horas de sono, pelo menos uma hora de 
exercício todos os dias e menos de duas horas de 
entretenimento com telas. As conclusões, publica-
das na The Lancet Child & Adolescent Health, são 
muito claras: quanto mais recomendações indivi-
duais meninos e meninas cumprirem, melhores 
serão suas habilidades. Mas há um tema que se des-
taca dos demais: o tempo gasto em dispositivos é 
aquele que tem uma relação mais forte com a matu-
ração intelectual. "Descobrimos que mais de duas 
horas de tempo recreativo com telas estão associa-
das a um pior desenvolvimento cognitivo em crian-
ças", concluem os pesquisadores da Universidade 
de Ottawa. Além disso, em razão desse achado, eles 
recomendam que pediatras, pais, educadores e polí-
ticos promovam uma "limitação do tempo de tela 
recreativa e priorizem rotinas de sono saudáveis 
durante a infância e a adolescência".

As crianças estudadas (escolhidas conforme a 
renda, educação dos pais e outras variáveis) com-
pletaram um teste que avaliava as habilidades de 
linguagem, memória episódica, função executiva, 
atenção, memória de trabalho e velocidade de pro-
cessamento. E quanto mais recomendações cum-
prissem, melhor era sua pontuação nesse teste. 
Mas, acima de tudo, limitava-se seu sedentarismo 
tecnológico abaixo das duas horas marcadas na 
diretriz. "Para as famílias é muito importante por-
que, se quiserem otimizar a saúde cognitiva de seus 
filhos, precisam prestar atenção a esses comporta-
mentos", explica Jeremy Walsh, líder do estudo, em 
entrevista a Matéria. O pesquisador lembra que 
quando se fala em "tempo de telas" (screentime, em 
inglês) a referência é a todos os tipos de aparelho, 
como telefones, tablets, computadores, videoga-
mes e também televisão.

Uma pesquisa realizada pela revista Crescer 
com pais e mães de crianças entre 0 e 8 anos alertou 
para o aumento do tempo de tela desta faixa etária 
no Brasil. Segundo a análise, 47% das crianças gas-
tam mais de três horas em frente algum tipo de tela - 
de televisores a smartphones.

Outro aspecto muito importante, especialmente 
quando combinado com o tempo de lazer tecnoló-
gico, é a falta de sono entre as crianças. Numerosos 
estudos já indicaram que o sono desempenha um 
papel importante no desenvolvimento e plasticida-
de do cérebro, e uma boa qualidade e quantidade de 

sono está positivamente associada à cognição e 
desempenho acadêmico em crianças e adolescen-
tes. O que eles descobriram neste estudo, no qual 
apenas metade das crianças dorme como recomen-
dado, é uma conexão entre a falta de sono e o uso de 
dispositivos. Segundo os pesquisadores, o sono 
"precisava estar combinado com o cumprimento da 
recomendação de tempo de tela para ter um efeito 
positivo". Este achado levanta a possibilidade de 
que o uso diário de mais de duas horas de telas 
recreativas atenue os benefícios do sono para a inte-
ligência geral das crianças.

Outro estudo recente de cientistas britânicos 
mostrou uma notável correlação entre as telas e a 
deterioração do sono: para cada hora que os pré-
escolares passavam com o dispositivo, eles reduzi-
am seu tempo de sono noturno em 26 minutos. Seu 
principal autor, Tim Smith, da Universidade de Lon-
dres, acredita que os resultados deste estudo "im-
pressionante" complementam suas descobertas de 
que o uso diário da tela sensível ao toque em crian-
ças pré-escolares está associado negativamente ao 
sono. Além disso, diz Smith, "proporcionam a pri-
meira confirmação de que essa associação também 
pode ter um impacto negativo no desenvolvimento 
cognitivo".

O estudo norte-americano acompanhará a evolu-
ção das crianças por dez anos, mas, por enquanto, 
mostra um quadro fixo da associação entre esses 
dispositivos e a capacidade intelectual das crianças 
que não permite saber com certeza a origem dessa 
correlação. Será que as crianças menos capazes são 
aquelas que usam mais os dispositivos, e não o con-
trário? "Não podemos estabelecer causalidade em 
nosso estudo", admite Walsh, "mas o que posso 
dizer é que dois terços das crianças estudadas vio-
lam as diretrizes de lazer com telas, então a resposta 
deve ser mais complicada do que pensar que os 
menos capazes tendam a usá-las mais."

Os pesquisadores alertam para uma lacuna 
importante em seu trabalho que precisa ser estuda-
da no futuro: o tipo de atividade que as crianças rea-

lizam com as telas. "Teremos de nos concentrar em 
investigar a influência desse tempo de lazer confor-
me o tipo de conteúdo e o uso que os menores 
fazem: redes sociais, videogames, bate-papo, tare-
fas educativas ...", diz Walsh, porque considera que 
talvez nem todos esses usos influenciem da mesma 
forma a maturação intelectual. "Não queremos 
desencorajar o uso desses dispositivos em um ambi-
ente educacional, porque não sabemos se pode ser 
benéfico, mas, como não sabemos o efeito do conte-
údo, essa deve ser a área mais importante de estudo, 
porque as crianças crescem com as telas pratica-
mente desde seu nascimento", resume o pesquisa-
dor do Hospital Infantil do Leste de Ontário.

Smith acredita que a principal limitação da pes-
quisa canadense está nesse ponto, "já que os estu-
dos demonstraram que o contexto e o conteúdo das 
telas e como elas são usadas maciçamente modifi-
cam o impacto que têm em uma criança". Além dis-
so, ele concorda com a recomendação de limitar 
esse lazer tecnológico, mas não com alertas que 
exijam prazos que as famílias achem difíceis de 
cumprir. "As famílias devem ser aconselhadas a 
encontrar um equilíbrio entre as atividades diárias e 
os tipos de tempo de tela que funcionem melhor 
para elas", afirma.

Na opinião do especialista espanhol Enrique 
Echeburúa, da Universidade do País Basco, a prin-
cipal desvantagem do estudo é que no momento se 
concentra apenas em crianças entre 8 e 11 anos de 
idade. "Não sabemos se os resultados seriam os 
mesmos no funcionamento cognitivo se a referên-
cia fosse outra faixa etária importante, por exem-
plo, 12 a 15 anos, quando os adolescentes mudam 
de comportamento", explica. E acrescenta: "O cére-
bro de uma pessoa só amadurece fisiologicamente 
aos 20-25 anos, daí a importância de não se tirar 
conclusões definitivas sobre a influência de variá-
veis específicas no funcionamento cognitivo global 
se não se levar em consideração diferentes grupos 
etários, onde outras variáveis também podem ter 
peso"

O tempo de uso dos dispositivos está relacionado
com a piora das capacidades cognitivas. GORDON
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A
 imagem dos envolvidos na Inconfidência Mine-
ira não deixa dúvidas: eram grandes homens 
comprometidos em libertar o Brasil de Portugal 

e instaurar um regime baseado nos princípios repu-
blicanos dos Estados Unidos. Mas eles tinham com-
panhia. Uma doce companhia. Hipólita Jacinta Tei-
xeira de Melo foi uma figura importante no movi-
mento. No início, ajudou na comunicação entre os 
inconfidentes, arriscando-se a distribuir cartas e 
comunicados. Mais tarde, com os principais líderes 
presos, ela tentou organizar uma articulação com 
militares mineiros para levar a revolução adiante.

Hipólita nasceu em 1748 em Prados, interior de 
Minas. Educada, culta e de personalidade forte, 
casou-se com Francisco Antônio de Oliveira Lopes, 
companheiro do alferes Joaquim José da Silva Xavi-
er. Seu marido era membro ativo do grupo de Tira-
dentes (a afinidade entre os dois nasceu quando servi-
am no Regimento dos Dragões de Minas, em Vila 
Rica), e Hipólita tinha pleno conhecimento e apoiava 
o movimento. O que não existe, segundo seus biógra-
fos, é uma imagem da inconfidente.

A família da garota marcava presença na política 
mineira. Seu pai, Pedro Teixeira de Carvalho, era um 
rico minerador e capitão-mor da Vila de São José Del 
Rey, atual cidade de Tiradentes. Ele deixou toda a sua 
fortuna para a filha, inclusive a Fazenda da Ponta do 
Morro, onde Hipólita continuou a morar com Francis-
co depois de casada. A fazenda tornou-se uma “célu-
la” dos inconfidentes graças à sua localização estraté-
gica: ficava próxima à Estrada Real, facilitando a 
comunicação entre os conjurados das cidades próxi-
mas, como São João Del Rey, Prados, São José Del 
Rey e a capital da província, Vila Rica.

“Transformaram sua casa em ponto de encontro de 
outros descontentes. Ali compareciam os heróis da 
Inconfidência Mineira. Só não sabiam que, entre eles, 
um sobrinho por afinidade de Francisco Antônio, 
chamado Joaquim Silvério dos Reis, viria a ser um 
delator, um traidor, pois não lhe conheciam a falta de 
caráter”, diz o historiador Ronaldo Simões Coelho no 
livro Hipólita – A Mulher Inconfidente.

“Hipólita foi a única mulher que participou da 
Inconfidência”, diz o historiador André Figueiredo 
Rodrigues, professor da Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp) e autor do estudo “A Mulher na Inconfi-
dência Mineira”, que disseca o período dos aconteci-
mentos de 1789. Segundo ele, as informações do 
período são escassas, mas dois episódios comprovam 
a participação efetiva de Hipólita.

O primeiro é uma carta escrita a Francisco Antô-
nio, em maio de 1789, alertando que o líder Tiradentes 
e o traidor Joaquim Silvério dos Reis encontravam-se 
presos no Rio de Janeiro por causa dos planos da revo-
lução, delatados por Silvério dos Reis ao governo 
português. “Na carta, ela pediu para o marido agir 
com cautela, mas sem se furtar ou esquecer de que ele 
fazia parte de um grupo de revoltosos que lutavam por 
ideais de melhoria das condições de vida e trabalho 
em Minas Gerais”, diz Rodrigues.

Levante
Outros inconfidentes também foram alertados por 

Hipólita para que procurassem proteção. Por meio do 
compadre Vitoriano Veloso, que morava em um povo-
ado próximo chamado Bichinho, ela enviou uma men-
sagem ao padre Carlos Correia de Toledo e Melo, vigá-
rio da Comarca do Rio das Mortes, um dos principais 
líderes dos inconfidentes. “Dou-vos parte, com certe-
za, de que se acham presos, no Rio de Janeiro, Joa-

quim Silvério dos Reis e o alferes Tiradentes, para que 
vos sirva ou se ponham em cautela; e quem não é 
capaz para as coisas, não se meta nelas; e mais vale 
morrer com honra que viver com desonra”, escreveu 
Hipólita. No que dependesse da senhora pradense, a 
história do Brasil poderia, inclusive, ter tomado um 
rumo totalmente diferente. Vitoriano Veloso também 
levou, a mando da comadre, uma mensagem ao tenen-
te-coronel Francisco de Paula Andrade, em Vila Rica, 
para que iniciasse o levante revolucionário imediata-
mente e organizasse uma reação em toda a região das 
Minas, a partir da cidade do Serro, próxima de Dia-
mantina.

Outro episódio importante que demonstra o envol-
vimento de Hipólita foi o fato de proibir o marido de 
entregar ao então governador de Minas, o Visconde de 
Barbacena, uma carta-denúncia delatando o movi-
mento. A carta, que seria entregue pessoalmente por 
Francisco Antônio para tentar diminuir sua pena por 
participar da Conjuração Mineira, foi queimada por 
Hipólita, que também destruiu outros documentos 
que pudessem delatar os revolucionários. Mesmo 
assim, ela tentou de tudo para salvar o marido, preso e 
enviado ao Rio de Janeiro junto com os outros inconfi-
dentes. Durante o processo, mandou confeccionar um 
cacho de bananas de ouro maciço, em tamanho natu-
ral, ofertado à rainha de Portugal, dona Maria I, para 
obter o perdão do cônjuge. A oferenda, porém, jamais 
chegou ao destino, pois foi interceptada pelo Viscon-
de de Barbacena. Preso, Francisco Antônio e os outros 
conjurados foram degredados para a África, onde 
morreram. Tiradentes foi o único a receber a pena de 
morte, e Vitoriano, que era negro e alfaiate, foi açoita-
do.

Apesar de os autos da devassa registrarem apenas o 
julgamento e as penas dos integrantes masculinos da 
conjuração, Hipólita sofreu os efeitos da derrota dos 
inconfidentes. Durante anos, lutou para reaver os seus 
bens, confiscados pela Coroa. “Após a prisão dos 
inconfidentes e do início de repressão contra as famíli-
as, dona Hipólita não escapou das punições impostas 
pela Coroa portuguesa”, diz Figueiredo Rodrigues. 
Acusada de participar do movimento, ela perdeu 
todos os bens. Inconformada, escreveu ao secretário 
do Ultramar, dom Rodrigo de Sousa Coutinho, em 
Lisboa, solicitando a restituição de boa parte do patri-
mônio sequestrado em Minas Gerais, alegando ser 
herança paterna. “A estratégia deu certo, pois ela con-

seguiu recuperar a fazenda Ponta do Morro, onde 
morava, e alguns bens, como objetos de casa e de 
mineração, móveis e escravos”, diz o historiador 
Rodrigues.

“A luta pela posse dos seus bens mostra o quanto 
Hipólita era corajosa e quebra a imagem da sociedade 
patriarcal em que as mulheres eram submissas e se 
restringiam aos afazeres domésticos”, diz o historia-
dor Elias Feitosa. “É possível, inclusive, que possa ter 
havido uma estratégia para a troca de mensagens sem 
provocar a desconfiança da Coroa. Quem iria suspei-
tar de uma mulher participando de uma revolução?”

As outras mulheres envolvidas na Inconfidência
Apesar de não terem participação efetiva no movi-

mento, outras mulheres foram importantes no período 
da Inconfidência Mineira. Nos versos de Marília de 
Dirceu, o poeta Tomás Antonio Gonzaga declarava 
seu amor à jovem Maria Doroteia Joaquina de Seixas, 
por quem era apaixonado e ficou noivo. Filha da 
tradicional família mineira, Maria Doroteia viu seu 
amado ser preso e exilado para a África, pouco tempo 
antes do casamento, acusado de participação na 
Inconfidência Mineira. Gonzaga nunca mais voltou 
ao Brasil. Maria Doroteia acabou sendo conhecida 
como “a noiva da Inconfidência”.

Outra personagem de destaque foi a jovem Bárbara 
Heliodora Guilhermina da Silveira, de São João Del 
Rey. Filha mais velha do advogado José da Silveira e 
Sousa, aos 18 anos conheceu o poeta carioca Alvaren-
ga Peixoto, que na ocasião era o ouvidor na Câmara de 
São João. Casados, foram felizes até a prisão do mari-
do por participação na Inconfidência. Assim como 
Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, de quem era conhe-
cida, Bárbara Heliodora não se deixou abater e lutou 
para reaver seus bens confiscados pela Coroa portu-
guesa. Como ocorreu com a amiga de Prados, ela tam-
bém conseguiu salvar sua fortuna e a ampliou nos 
anos seguintes, tomando a frente dos negócios de 
mineração, agricultura e comércio de escravos. “Bár-
bara Heliodora e Jacinta estavam bem distantes das 
mineiras passivas e solitárias. Após a prisão dos 
inconfidentes, assumiram a direção dos negócios e 
defenderam seus interesses”, afirma o historiador 
André Figueiredo Rodrigues.

Por Marcus Lopes
Fonte: Aventura na História

HIPÓLITA DE MELO: UMA MULHER
NA INCONFIDÊNCIA MINEIRA

CULTURA

Única mulher envolvida na rebelião, a aristocrata rebelde Hipólita de Melo foi condenada por Lisboa
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Revendo meus arquivos, encontrei uma 
parte do livro do professor Cesar Abi-
calaffe: Uma Fórmula para o Sucesso 

Empresarial e Profissional – Editora Feco-
par, e compartilho com os leitores essa fórmu-
la. 

Mas antes, temos que entender que sucesso 
é você conseguir aquilo que você planejou, é 
ter êxito, é um resultado positivo. Portanto, 
sucesso não é algo fora do alcance das pesso-
as. Devemos ter nossos projetos de vida e bus-
ca-los.  Mas para conseguir é preciso acreditar 
e agir.

Antes de continuar, faço as seguintes inda-
gações: As pessoas de sucesso seriam “pre-
destinadas” a ele? Ou será uma questão de 
atitudes e técnicas pessoais?

Todos nós somos “predestinados” ao 
sucesso.  VOCÊ PODE ATINGIR!

Depende apenas conhecer e utilizar regu-
larmente as técnicas e as ATITUDES para 
tal.

Portanto, e “É preciso crer dentro de seu 
coração. Se você acreditar em você, nada 
impedirá seu sucesso. “Quem crê, quem crê 
com firmeza, faz com que a mente trabalhe 
imaginando meios de fazer. A crença desenca-
deia a força para realizar. Duvide e você 
falhará. Pense na vitória e alcançará o 
sucesso. Esse é o primeiro passo para o 
sucesso. É básico. Não pode ser dispensado. 
“Primeiro passo: Acreditar em si mesmo, 
acreditar que é capaz de ser bem-sucedido.” 
(David Joseph Schwartz, A Mágica de Pensar 
Grande).

Então vamos à fórmula:
“(-) Subtraindo temores e preconceitos 

quando enfrentamos o inédito. (Energia)

(÷) Sabendo dividir o seu tempo, priorida-
des e valores. (Organização Pessoal)

(x) Multiplicar a atenção, ficando alerta a 
todos os acontecimentos que nos cercam e que 
possam influenciar a nossa atividade. (Acui-
dade)

(+) Somar idéias, experiências, técnicas... 
(Flexibilidade/Estratégia)

Frases, parágrafos inteiros podem ser adi-
cionadas a esta fórmula; e, como ingrediente 
principal:

Estar bem informado (Meta Intelectual) - 
Ser diferente?? Ser Profissional!!! (Expecta-
tiva) - Identificar um objetivo e nele fixar a 
atenção, como se nada mais importante hou-
vesse no mundo. (Meta) - Saber gerar a sua 
própria energia...descobrir-se. (Domínio da 
Comunicação) - Saber captar novas fontes de 
energia (Poder de União), capazes de gerar 
uma força sem fim, uma força infinita que leve 
você ao sucesso, ao prazer de sempre querer a 
vitória. (Motivação).

Lembre-se ainda: 1 – VOCÊ É UM SÓ. 
Portanto Faça uma coisa de cada vez. 2 – 
CRIE O HÁBITO DE LER. Quem não lê mal 
fala, mal ouve e mal vê. (provérbio árabe). 3 – 
FAÇA ALGO PELOS OUTROS. Deus nunca 
irá esquecer de você. 4 – PESSOAS BEM 
SUCEDIDAS SÃO HONESTAS. O sucesso 
por meios desonestos duram pouco. 5 – SEJA 
HUMILDE, PRINCIPALMENTE NAS 
VITÓRIAS. A humildade precede a honra. 

Acredite em você (Crença), porque acredi-
tamos que você alcançará a seu desempenho 
total!!! Sucesso Máximo!!!”   

Valdir Massucatti.
Contador. Advogado. Empresário.

Uma Fórmula para o Sucesso
Opinião

https://www.magazinevoce.com.br/magazinehelenacastro/
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Por Madson de Moraes

A corrupção e a falta de confiança nos gover-
nantes estão entre os principais motivos 
para o brasileiro ficar incrédulo com as 

eleições deste ano. Mas, para os otimistas, a 
expectativa por mudança e renovação poderá 
mudar o País para melhor. A constatação é da pes-
quisa Retratos da Sociedade Brasileira, feita pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Ibo-
pe. A quarta edição do Seminário 33 Medidas para 
um Brasil Justo e Perfeito, realizado em 30 de 
julho no auditório da Sociedade Brasileira de Eubi-
ose (SBE), Unidade Lacerda Franco, em São 
Paulo (SP), reuniu mais de 200 pessoas com refle-
xões provocadoras, com o tema Política e Integra-
ção com a Sociedade. A solenidade foi presidida 
pelo Grão-Mestre do GOSP, Eminente Irmão 
Kamel Aref Saab.

“Chegou a hora de pensar o Brasil” Ao abrir as 
palestras com o tema Corrupção, Ética e o Futuro 
do Brasil, o jurista e criador do movimento Quero 
um Brasil Ético, Prof. Dr. Luiz Flávio Gomes, pro-
vocou o público com algumas questões, arrancan-
do boas reflexões e risadas. Para ele, se não ensi-
narmos ética para todo mundo, nunca seremos 
uma sociedade pacífica. “Ética nos explica muita 
coisa. Explica, sobretudo, muito do nosso Brasil 
atual, que já passou da fase das crises contínuas. 
Porém, das crises, já passamos para o patamar 
seguinte, que é o do caos. O que estamos vendo 
agora já não é mais crise, mas o caos”, advertiu.

O risco que o País corre agora, frisou o jurista, é 
sair do patamar do caos para o patamar do colapso. 
“O Rio de Janeiro já está em colapso. No caos, o 
serviço, embora precário, ainda existe. No colap-
so, fecha. Nosso dever ético e de cidadão é evitar o 
pior. Não importa a ideologia. Temos que olhar 
para a frente. Chegou a hora de pensar o Brasil”, 
afirmou. Ele defendeu que os fatores para tornar 
uma sociedade mais justa são o império da lei para 
reduzir a impunidade, citando a Lava Jato como 
exemplo, e o ensino de ética nas escolas. “Cidada-
nia se exerce de três formas: pelas urnas, ruas ou 
redes. Se você não está nas redes sociais ou nas 
ruas, vá para as urnas dar seu voto consciente e 

ético, que é o voto faxina, não votando em corrup-
to”, recomendou.

“Por uma frente de reconstrução nacional” 
Na sequência, o mestre em educação, adminis-

trador, escritor, pesquisador e docente, o portu-
guês Alberto Vieira da Silva, membro da Socieda-
de Brasileira de Eubiose (SBE), falou sobre o tema 
O Caderno de Humboldt: Integração Social, Esté-
tica Natural e o Paradigma Ambiental. Friedrich 
Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt foi 
um geógrafo, naturalista e explorador que nasceu 
no século 18 na Prússia, atual Rússia, considerado 
um dos cientistas mais importantes do século 19, 
cujos relatos sobre sua expedição pela América 
Latina mudaram a visão europeia sobre o “novo” 
continente de forma duradoura.

“Desde o início das sociedades romanas, sem-
pre existiram épocas em que os valores morais se 
degradavam, o povo era oprimido e empobrecido, 
a vida era prejudicada, o direito à opinião e crítica 
era censurado e novas ideias eram censuradas. 
Nessas alturas, sempre existiram movimentos 
ocultos que foram gerados, mais ou menos secreta 
ou discretamente, no seio das fraternidades ou 
sociedades iniciáticas”, explanou Silva. “Não exis-
te evolução humana sem garantir a dignidade e 
valorização do indivíduo. Cada indivíduo é impor-
tante.”

Para o professor, que mora no Brasil há 17 anos, 
há consenso de que o País resvalou para um pata-
mar perigosíssimo. Ele criticou o modelo de 
governança, que chamou de “regime tipicamente 
feudal criado no meio político e partidário”. Uma 
das sugestões feitas em sua conclusão é a forma-
ção de uma frente de reconstrução nacional forma-
da por pessoas e entidades representantes da socie-
dade. “A frente seria um fórum permanente e cen-
tro de influência política e de formadores de opi-
nião na mídia e na sociedade.”

“Absoluta transformação”
Encerrando o ciclo de palestras, o secretário de 

Cultura do estado de São Paulo, Irmão Romildo 
Pinho Campello, compartilhou suas ideias e refle-
xões com o tema Política e Integração com a Soci-
edade. Para Campello, vivemos um momento de 
absoluta transformação da própria vida no planeta 
Terra. “É uma total mudança na forma das relações 
sociais, mudança nas formas de produção, da eco-
nomia. Vivemos hoje na prática uma completa 
desconstrução das antigas relações políticas e soci-
ais. Quando falamos da crise dos partidos políti-
cos, da crise de representatividade na política, isso 
tem muito a ver com a completa mudança da 
forma que a sociedade se organiza hoje”, observou

Aquela sociedade tradicional onde o comando 
era vertical com um comportamento por classes, 
lembrou o secretário de Cultura, já não correspon-
de à realidade atual. “A sociedade de hoje é com-
pletamente diferente. A comunicação por meio das 
estruturas sociais clássicas já não responde mais à 
complexidade do mundo. Os meios tradicionais 
serão completamente modificados, inclusive a 
forma de se fazer política. E nós estamos nesse 
momento de transição”, ponderou o Irmão.

“Quando pensamos em medidas, temos que 
pensar em um projeto para o Brasil. Isso é um dos 
elementos que faltam e esse pode ser um dos lega-
dos que a Maçonaria, com outras instituições, 
pode capitanear. Precisamos pensar em um novo 
modelo de Brasil”, afirmou o secretário de Cultu-
ra.

Fonte: Revista Luzes

Ética, política e sociedade
GERAL
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 Decreto 1.617 de 19 de setem-

Obro de 2018 regulamentou a Uni-
ficação do e-GOB CARD via Apli-

cativo Digital e ampliou regras de segu-
rança.

A partir deste Decreto, deixa de ser 
impressa a via Física do Cartão, a 
mesma é gerada somente em situações 
especiais por motivos de acessibilida-
de.

O Novo CIM digital foi aprimorado e 
torna-se um meio de comunicação dire-
ta entre o GOB e o Maçom. Principais 
facilidades da Versão 3 (versão em 

homologação e logo será liberado para 
download):

1- O Maçom pode visualizar e solicitar 
atualização direta dos seus dados inclu-
indo dados de Saúde. Esta facilidade 
aliviará os Secretários da Loja permitin-
do que cada irmão cuide pessoalmente 
da atualização de seus dados.

2- O Maçom pode emitir diretamente 
sua ficha do Obreiro com Histórico 
Maçônico completo.

3- Caso necessário, diretamente no 
Aplicativo, é possível enviar solicita-
ções e receber o número do pedido ao 

final para acompanhamento.
Além das facilidades, foram amplia-

dos os níveis de segurança com a verifi-
cação do dispositivo via SMS  e inser-
ção de carimbo do tempo para registrar 
a geração do cartão.

Em atendimento ao item 6.3 da Norma 
ISO9001:2015, concluídos todos os pra-
zos legais e após ampla publicidade 
deste Decreto, o aplicativo será disponi-
bilizado para instalação nas Platafor-
mas Android e IOS em substituição a 
Versão atual.

GOB e-GOB CARD

https://youtu.be/Yx5qNNGVXtw


20 Outubro de 2018

Melissa J. Pereau é apaixonada por ajudar as 
pessoas durante períodos críticos em suas 
vidas, sendo esse o motivo porque ela passa 

os dias trabalhando com pacientes que pensam em 
cometer suicídio ou que já o tentaram. Como diretora 
médica e psiquiatra no Centro de Medicina Comporta-
mental da Universidade de Loma Linda, ela é diaria-
mente confrontada com a realidade do suicídio e de 
como esse tópico, dentre outros sobre saúde mental, de 
alguma forma, afeta cada comunidade.

A despeito da prevalência de questões de saúde 
mental, as tentativas de discutir o tema são muitas 
vezes rejeitadas devido à sensibilidade que o cerca. 
Embora o elevado perfil de suicídios recentes nos 
Estados Unidos tenha suscitado questões que levaram 
os indivíduos a confrontarem diretamente a questão, o 
problema é mais amplo.

A taxa de suicídios nos EUA aumentou em 30% 
desde a metade da década de 1990, de acordo com os 
Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Na 
média, ocorrem 123 suicídios por dia no país, de acor-
do com a Fundação Americana para Prevenção do 
Suicídio.

Conscientização
No Brasil, um dos esforços para diminuir os índices 

nacionais vem do Centro de Valorização da Vida 
(CVV), entidade que atua de forma voluntária em ter-
ritório nacional há 56 anos. De acordo com a institui-
ção, 30 brasileiros cometem suicídio diariamente. 
Uma das formas de levar o assunto para um debate 
mais amplo acontece através da campanha Setembro 
Amarelo.

A Igreja Adventista do Sétimo Dia em oito países 
da América do Sul também está envolvida com a pre-
venção do suicídio. Neste ano, o projeto Quebrando o 
Silêncio trata justamente deste tema, com conteúdo de 
orientação e apoio para quem pensa em suicídio e para 
familiares que precisam lidar com a dor da perda.

O trabalho de Melissa com os pacientes e seus gru-
pos de apoio a motivaram a ser uma voz em favor da 
conscientização sobre a saúde mental. Seu trabalho na 
Universidade de Loma Linda, uma instituição adven-
tista do sétimo dia em Loma Linda, Califórnia, Esta-
dos Unidos, a expôs a muitos questionamentos dos 
pacientes, de seus amigos e familiares a respeito da 
saúde mental e do suicídio. Ela aceitou participar de 
uma entrevista para discutir as questões de saúde men-
tal, incluindo a busca de apoio, ajuda e ferramentas 
para o enfrentamento. A seguir, alguns trechos dessa 
entrevista:

Como um amigo ou familiar de alguém que sofre 
com questões de saúde mental pode falar com a 
pessoa de forma não prejudicial?

Certifique-se de não abordar a pessoa de forma 
crítica. Converse com a disposição de mostrar a sua 
própria vulnerabilidade e debilidade. Introduzir um 
ambiente amoroso e atencioso pode ajudá-lo melhor a 
falar sobre os pensamentos de suicídio ou dos senti-
mentos de depressão e ansiedade.

Se alguém evita buscar ajuda médica porque 
acredita que receberá um temido diagnóstico, 
como ajudar a amenizar o medo de ser rotulado?

Alguém que não deseja se consultar com um profis-
sional de saúde mental porque teme ser rotulado com 
“doença mental” faz sentido, mas não contribui para a 
raiz do problema. É o mesmo que não se consultar por 
temer ser rotulado como diabético. Significa que você 
segue com a doença. Significa que você ainda necessi-
ta de ajuda e é importante que você obtenha a ajuda 
necessária.

E o que dizer se as circunstâncias de alguém con-
tribuem em muito para sua dor emocional? Como 
ela pode saber o que causou sua situação e a que se 
deve a doença mental subjacente?

As circunstâncias da vida podem, definitivamente, 
contribuir para pensamentos suicidas e a pessoa pode 
ficar enredada e isolada por essas circunstâncias. 
Receber apoio e ter pessoas a quem recorrer é o mais 
importante nessas situações. Não estar só pode ajudar 
em ambas as situações, quer sofrendo de doença ou 
circunstâncias mentais.

Há palavras ou frases que você aconselha que as 
pessoas não usem quando falam a respeito de saúde 
mental?

É importante não mencionar coisas que levem ao 
sensacionalismo da doença mental, da saúde mental, 
detalhes de suicídio ou detalhes da doença. Essas coi-
sas podem ser grandes desencadeadores. Antes, per-
gunte à pessoa com o que ela está lutando ou o que lhe 
está causando a dor. Esse tipo de pergunta provê muito 
mais conforto do que partir para detalhes.

O que é avaliação de saúde mental?
A avaliação pode ser feita de diversas formas e ana-

lisa os estressores contínuos atuais e as 
formas de lidar com esses estressores. 
Algumas vezes considera as experiênci-
as prévias de vida, mas, com frequência, 
avalia as experiências diárias e o quão 
distante você pode estar de seu parâme-
tro ideal. Você pode conversar com um 
psiquiatra, psicólogo, assistente social, 
conselheiro ou até mesmo com seu médi-
co.

Os pacientes deveriam ter medo de 
que os antidepressivos ou medicação 
psiquiátrica irão mudá-los como indi-
víduos?

As medicações que tratam doenças 
mentais não se destinam a transformá-lo 
em uma pessoa diferente. Elas o ajudarão 

a voltar a ser o que era antes da doença. Muitas vezes, 
as pessoas temem dar o tempo suficiente para a medi-
cação fazer efeito. Alguns antidepressivos podem 
levar até seis semanas ou mais para funcionar; portan-
to, converse com seu médico para saber o que esperar.

Para alguém com doença mental, o que é 
melhor: ser tratado com medicação ou fazer tera-
pia?

A melhor estratégia de gerenciamento envolve 
medicação combinada com aconselhamento e terapi-
as. Essa abordagem de tratamento da “pessoa como 
um todo” funciona ao levá-lo à raiz do problema e ao 
equilibrar a química do cérebro.

Como uma pessoa pode começar a lidar com o 
suicídio de um ente querido?

Permanecer envolvida com outra pessoa, seja parti-
cipando de um grupo de apoio ou de um pequeno 
grupo de pessoas de sua confiança. Sempre haverá a 
tendência de se afastar dos outros, mas possibilidade 
de desencadear lembranças dolorosas sobre a perda é 
maior. Esforçar-se por se manter alimentado e por ter 
hábitos regulares de alimentação, além de fazer exer-
cícios e descansar podem ajudar no alívio da dor.

Diálogo pode ajudar a 
diminuir índices de suicídio

ENTREVISTA

https://youtu.be/Pvj3AoatdrU
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Por Kennyo Smail

A ciência da administração tem alertado, há 
mais de meio século, sobre o ciclo de vida das 
organizações.  Uma organização é como um 

organismo vivo, que nasce, cresce alcança seu ápice, e 
então começa a envelhecer até que, enfim, morre. 
Entretanto, no caso das organizações, sua morte é 
como a da mitológica fênix, que pode renascer de suas 
próprias cinzas, começando assim um novo ciclo de 
vida.

O que muitas organizações buscam atualmente é 
“surfar” o máximo de tempo possível a onda da 
maturidade organizacional, ou seja, a crista de seu 
ápice. Já o diagnóstico de envelhecimento 
(decadência) é simples: ela começa a se preocupar 
mais com seu patrimônio do que com o mercado e 
clientes; perde o empreendedorismo e o pioneirismo 
no setor; afunda-se em burocracia e passa a ter 
dificuldade de “manobra”; tem excesso de confiança 
em si mesma em comparação aos seus pares; torna-se 
prepotente.

Após a fase da velhice, têm-se os primeiros sinais 
de morte iminente: mudanças drásticas de diretoria, 
perda de espaço no mercado, esfriamento das relações 
com os pares, rupturas, cisões, etc. E de quem é a 
culpa da morte? Das lideranças, seja por imperícia, 
negligência ou até mesmo “maus tratos”.

O GOB, como qualquer outra organização, tem seu 
ciclo de vida que, ao que tudo indica, dura 
aproximadamente 44 anos. Ao recorrer à história 
maçônica brasileira, sabe-se que o GOB, em seu 
formato atual, é resultado de uma fusão do Grande 
Oriente dos Beneditinos com o Grande Oriente do 
Lavradio, ocorrida em 1883, por pressão (ou 
incentivo, se preferir) do Grande Oriente Lusitano. 
Exatos 44 anos depois, em 1927, tem início o processo 
de falecimento, com o desligamento do Supremo 
Conselho do REAA e a consequente grande cisão que 
deu origem às Grandes Lojas, tendo o “óbito” sido 
emitido em 1929, no Congresso Mundial de 
Supremos Conselhos, ocorrido naquele ano em Paris.

Então, o GOB renasceu e iniciou um novo ciclo de 
vida, que findou exatos 44 anos depois, em 1973, após 
um processo eleitoral extremamente questionável, 

pelo qual o candidato de situação, Osmane Vieira de 
Resende, “ganhou no tapetão” contra o de oposição, 
Athos Vieira de Andrade, que era de MG e contava 
com o apoio de SP e de outros grandes colégios 
eleitorais. Nessa segunda grande cisão, nove Grandes 
Orientes Estaduais e o do DF se desligaram do GOB, 
dando origem à COMAB.

Mais uma vez o GOB conseguiu renascer, se 
reinventando e promovendo as mudanças que seus 
líderes entenderam como necessárias para o novo 
ciclo de vida. Até que, 44 anos depois, em 2017, a 
onda de suspensões e intervenções em Grandes 
Orientes Estaduais teve início, como em MG e no RS, 
principiando um novo processo de falecimento, que 
se arrastou até este ano de 2018, com mais 

suspensões, intervenções (CE e PE) e um turbulento 
processo eleitoral, o que culminou no já esperado 
óbito, ilustrado numa eleição de chapa única com 
baixa adesão e apoio, e na “desfederalização” 
(declaração de independência) de dois Grandes 
Orientes Estaduais: PE e SP.

Agora, cabe aos novos líderes do GOB tomar as 
medidas necessárias para garantir a “reciclagem”, o 
renascimento dessa grande fênix… Agora, imagine 
se, em vez de apenas renascer, uma fênix pudesse 
também evoluir e não repetir os mesmos erros do 
passado, prolongando assim seu ciclo de vida? Se ela 
não precisasse renascer já “velha”, burocrática, 
engessada e prepotente? Não seria ótimo?

O ciclo de vida do GOB
GERAL
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Clique na imagem abaixo para assistir o vídeo

https://www.magazinevoce.com.br/magazinehelenacastro/
https://youtu.be/2migGwyy630
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Atitude para transformar é a postura adotada pelo 
jovem e neofito em pleitos eletivos THIAGO 
CARREIRO que nos oferece seu currículo de 
empreendedor comprometido com os anseios do 
eleitor do Espirito Santo na Assembléia Estadual. 
Sob o número 14789  o nosso futuro deputado esta-
dual está se dispondo a ser o deputado cuja voz 
representará a sagrada vontade do eleitor capixaba 
mas, também dos tantos que aqui escolheram viver. 
 THIAGO CARREIRO é gestor, membro do Instituto 
Líderes do Amanhã, foi presidente do Conselho de 
Segurança Pública da Grande Jacaraipe e tem 

como bandeiras a educação e a melhoria do ambi-
ente de negócios pois para ele, é só assim que ven-
ceremos a violência e a falta de oportunidade.
THIAGO CARREIRO, 14789, está abrindo mão de 
privilégios pois acredita no exemplo "carro e com-
bustível bancado com dinheiro público deveria ser 
para viaturas ambulâncias ou transporte escolar e 
não privilégio político. Quero defender na vida públi-
ca  os valores mais fortes da humanidade, Liberda-
de Igualdade e Fraternidade são o melhor norte de 
qualquer decisão  "

THIAGO CARREIRO - DEPUTADO ESTADUAL
Atitude para transformar 

Coligação PTB/PMB
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lsfcastro@gmail.com O superintendente do Grupo BOS — Banco de 
Olhos e Hospital Oftalmológico de Sorocaba, Edil 
Vidal de Souza, foi homenageado pela Câmara Muni-
cipal de São Paulo. Ele recebeu a Medalha José Boni-
fácio e um Diploma de Reconhecimento pelos traba-
lhos benéficos prestados em favor da sociedade paulis-
tana. A solenidade foi realizada no Salão Nobre do 
Legislativo do município de São Paulo. “Isto certifica 
a seriedade do nosso trabalho de captação e transplante 
de córneas que está fazendo a diferença na vida do 
paulistano”, comentou Edil.

A premiação também homenageou maçons que se 
destacaram em seus trabalhos filantrópicos e comemo-
ra o Dia do Maçom, celebrado em agosto. Além do 
superintendente do BOS, foram agraciadas mais oito 
personalidades ligadas à maçonaria, dentre eles, mem-
bros da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo 
(GLESP), Grande Oriente Paulista (GOP) e Grande 
Oriente de São Paulo (GOSP).

Uma comitiva de Sorocaba foi ao evento para 
representar a cidade. Entre eles, membros da diretoria 
e colaboradores do BOS, amigos e familiares de Edil 
Vidal de Souza e representantes da maçonaria local.

Edil também foi presenteado por Luiz Carlos Bas-
sit, gerente administrativo do Hospital de Olhos do 
Vale, de São José dos Campos (SP). Ele recebeu um 
quadro do artista joseense Marcos Ramis. A obra retra-

ta a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais e foi pinta-
da utilizando o café como tinta.

Fonte: Cruzeiro do Sul

SUPERINTENDENTE DO BOS RECEBE
 HOMENAGEM EM SÃO PAULO

Edil Vidal de Souza

SOCIAIS

A Loja Aprendizes do Bem – 1.940 – Oriente de 
Piranhas-Goiás, desta feita, foi a anfitriã do 36º 
ENCONTRA DAS LOJAS MAÇÔNICAS DO VALE 
DO ARAGUAIA.   Participaram do referido encontro 
as seguintes Lojas: Alvorada de Aragarças – oriente de 
Aragarças, Aprendizes do Bem – oriente de Piranhas, 
aurora de Caiapônia – oriente de Caiapônia, Estrela 
Montebelense – oriente de São Luis de Montes Belos, 
Planalto do Bem – oriente de Firminópolis, União de 
Iporá – oriente de Iporá, União e Sigilo – oriente de 
Fazenda Nova, Vale do Rio Claro – oriente de Montes 
Claros, segredo e Vigilância – oriente de Paraúna, 
Dimas Nasser – Oriente de Bom Jardim, Plenitude do 
Sigilo – oriente de Jussara.

Além das presenças dos membros ativos dos qua-
dros das Lojas, presentes, também, o Eminente Ir. Luis 
Carlos de Castro Coelho, Secretários Estaduais e a da 
Presidente Nacional e Estadual  da Fraternidade Femi-
nina Cruzeiro do Sul, cunhada Janine Gomes de Gou-
veia Coelho a qual coordenador palestras às nossas 

cunhadas que compareceram.
Finalizando, foi oferecido a todos participantes um 

excelente almoço. Parabéns a todos pelo excelente 
encontro.

36º ENCONTRO DE LOJAS MAÇÔNICAS DO
 VALE DO ARAGUAIA FOI UM SUCESSO

A Grande Loja Maçônica do Estado do Espíri-
to Santo (GLMEES) irá realizar, no próximo dia 
10 de novembro, a Ação de Cidadania Maçôni-
ca, com o objetivo de oferecer serviços básicos 
gratuitos à população capixaba nas áreas de 
educação, saúde, jurídica, social, beleza e 
lazer, entre outras.

No Estado do Espírito Santo, há quase cinco 
décadas, a família maçônica vem atuando para 
levar mais cidadania e qualidade de vida aos 
capixabas por meio de variadas ações, gerando 

oportunidades, principalmente para os mais 
vulneráveis. Para coroar esse trabalho, a 
GLMEES promoverá a primeira Ação de Cidada-
nia Maçônica em parceria com instituições 
públicas e privadas, em sua sede, em Bento 
Ferreira, Vitória.

A expectativa é atender cerca de três mil pes-
soas, especialmente os moradores das comuni-
dades do entorno, como Jesus de Nazareth, Flo-
resta, Jaburu, Ilha de Monte Belo etc. O evento 
será realizado das 8 às 15 horas.

GMG em iniciação na 
Loja “Estrella Rioverdense”

Múcio Bonifácio, Grão-Mestre Geral, compare-
ceu à sessão magna de iniciação, realizada na Loja 
Maçônica “Estrella Rioverdense”, no Oriente de Rio 
Verde, Goiás, no dia 22 de setembro. Foram inicia-
dos os candidatos Almiro Rodrigues de Moraes 
Neto, Flávio Pagotto, Guilherme Guerra e Johann 
Moritz Marciano.

A sessão foi conduzida pelo Venerável Mestre 
Cláudio Antunes e contou com as presenças dos 
irmãos Luís Carlos Castro Coelho, Grão-Mestre do 
GOB-GO, Gérson Alcântara, Presidente da PAEL-
GO, Paulo do Vale e João Alberto Rodrigues, respec-
tivamente Prefeitos de Rio Verde e Santa Helena de 
Goiás, entre outras autoridades.

A filha do nosso saudoso irmão Eurípedes Barbosa 
Nunes, Ivana Brandão Barbosa, prestou linda homena-
gem no dia 15 de setembro, na Cerimônia de Posse dos 
Grão-Mestres Geral e Adjunto do Grande Oriente do Bra-
sil.

Homenagem ao

Clique na imagem abaixo para assistir o vídeo

https://youtu.be/J0pA_FhKt6o

