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GRÃO-MESTRE NOMEIA NOVO GRANDE
SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INTERIORES

O

Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier, pelo Ato 249 2019/2022 de 23 de fevereiro de 2021, nomeou o irmão
Rodrigo Ragagnan para o cargo de Grande Secretário de
Relações Interiores – uma função de extrema confiança que
responde diretamente ao principal mandatário da Potência
Maçônica; e o irmão José da Veiga Gonçalves Oliveira Filho
para Grande Secretário de Relações Interiores Adjunto.
Graduado em Engenharia Civil e atuando na área de consultoria de tecnologia para a engenharia civil, o irmão Rodrigo
Ragagnan é membro da Loja Oração e Trabalho, 128, Oriente
de São Paulo, onde foi iniciado em 31 de agosto de 2004 e
chegou a Venerável Mestre em 25 de junho de 2013. Grau
33, o irmão Rodrigo já atuou como Grande Secretário de Patrimônio Adjunto (2016-2017), desde 2016 faz parte a Ação
social Gonçalves Ledo como membro suplente; e presidiu a
Loja de Perfeição Gonçalves Ledo, Nº 2; e o Sublime Capítulo
Rosa Cruz Philalethes Paulistas. No momento, ocupa o cargo
de Segundo Vigilante no Magnífico Conselho de Cavaleiros Kadosch Ypiranga e é Guarda do Selo no Emérito Consistório de
Príncipes do Real Segredo Saldanha Marinho. Ainda participa
dos Altos Graus do Rito de York no sistema americano, tendo
galgado ao grau de Cavaleiro Templário, no ano de 2018.
A interface administrativa entre os obreiros,
as lojas e a administração da Glesp
No organograma da Glesp, as Grandes Secretarias são
departamentos que auxiliam na interface da alta administração da instituição com o seu público específico,
seja ele interno, como as lojas jurisdicionadas e seus
respectivos membros; ou externo, entre eles, as outras
Potências Maçônicas, entidades benemerentes e fornecedores de produtos e serviços.
A Grande Secretaria de Relações Interiores está entre esses órgãos acessórios da administração. Tal departamento
trata diretamente dos trâmites administrativos internos da
instituição, e entre suas principais atribuições estão atestar
os processos e pedidos de honrarias para Maçons Eméritos e
Provectos, emitir credenciais dos membros da administração,
transmitir aos Veneráveis Mestres a Palavra Semestral enviada pelo Grão-Mestre, distribuir o Boletim Informativo para
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as lojas jurisdicionadas e para as Grandes Secretarias das
Potências com as quais a Glesp mantém relacionamento e
expedir a correspondência determinada pelo Sereníssimo.
“Um ponto importante a destacar é que a Grande Secretaria de Relações Interiores corresponde ao Diário Oficial da
Glesp, ou seja, equivale àquele veículo de comunicação da
União, do Estado e do Município, pois publica no Boletim Informativo os Decretos e Atos emitidos pelo Grão-Mestre ou
por outra autoridade competente, as resoluções da Glesp, o
resultado da análise das propostas de Admissão, Filiação e
Regularização, as concessões de Quit Placet e Certificado de
Grau, rejeições, suspenções e restituições de direito, entre
outros”, explica o Grande Secretário de Relações Interiores,
irmão Rodrigo Ragagnan.
O Grande Secretário de Relações Interiores precisa ter um
Mar/Abr 2021

Apoio às lojas da jurisdição
Em um trabalho paralelo e constante junto à Secretaria Geral
e aos Delegados Regionais e Distritais, a Grande Secretaria de
Relações Interiores reforça o apoio às lojas jurisdicionadas e aos
irmãos na orientação de como devem ocorrer os preenchimentos
dos diversos processos administrativos internos da Glesp.
De acordo com o irmão Rodrigo, a Grande Secretaria de Relações Interiores mantém uma interlocução mais direta com
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os Delegados Regionais, em uma ação com ‘efeito cascata’,
ou seja, a orientação do Grão-Mestre é transmitida pela sua
Grande Secretaria aos Regionais, que a encaminham para os
Delegados Distritais, e estes transmitem para os Veneráveis
Mestres e Secretários das lojas. Atualmente, muitos materiais,
como Atos, Decretos, Pranchas, Convites e Boletins Informativos, além de serem publicados no site da Glesp, também são
encaminhados aos Delegados Regionais por grupos de WhatsApp assim que disponibilizados, agilizando a comunicação.
“Desde a minha nomeação, temos adotado essa prática, e
os resultados são excelentes, promovendo um diálogo bastante
interessante que nos ajuda a conhecer o trabalho e as dificuldades dos Delegados no exercício de suas funções. É uma estratégia para atendê-los de maneira mais próxima e proativa”,
comenta o Grande Secretário de Relações Interiores.

Grande Loja em Destaque

excelente conhecimento da legislação maçônica, dos artigos
constitucionais e do Regulamento Geral, além de boa interlocução com a administração eleita e demais nomeados, especialmente, com o Grande Hospitaleiro, Grande Tesoureiro e o
Grande Secretário de Relações Exteriores.
Está sob sua responsabilidade, também, manter em registro apropriado o cadastro de todos os obreiros da jurisdição,
indicando os cargos ocupados na Glesp e os títulos honoríficos
maçônicos que esses irmãos venham a ter, realizando uma espécie de controle, sempre em paralelo com a Secretaria Geral.
“Nas Assembleias Gerais, temos a incumbência de expedir os Editais de Convocação, secretariar a sessão, fazendo
a leitura da ata da reunião anterior para colocá-la em discussão e votação e declarar a abertura da Ordem do Dia.
Também redigimos a Ata da sessão em andamento, além de
diversas Pranchas Circulares a todas as lojas, comunicando,
por exemplo, o registro pelo Tribunal Eleitoral Maçônico das
chapas de candidaturas para a administração da Glesp”, comenta o irmão Rodrigo.

Iniciando os trabalhos:
a modernização dos processos
Logo ao assumir o departamento e começar a se inteirar
sobre o fluxo interno de todos os processos e procedimentos, o irmão Rodrigo constatou que o trabalho deixado pelo
seu antecessor, o irmão Roberto Pereira Pinto, estava bem
organizado e fluindo de maneira bastante satisfatória.
“Muita coisa já funcionava muito bem, a Secretaria Geral tem
funcionários de carreira, com domínio pleno da legislação, assim
como o irmão Roberto, a quem substituí, que também tinha pleno
conhecimento de todo esse universo que abarca a Grande Secretaria de Relações Interiores. A ideia é colaborar na manutenção
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Em primeiro plano, à esquerda, o irmão Rodrigo recebe homenagem em sessão do Sublime Capítulo Rosa Cruz Philalethes Paulistas, entregue pelo seu pai, o irmão Valter Ragagnan

daquilo que já está bom e melhorar o que eventualmente precisa
de ajustes”, diz o Grande Secretário de Relações Interioes. “Até
pela minha formação em engenharia civil e atuação na área de
tecnologia, a ideia é acompanhar o movimento que a Glesp tem
desde a posse do Grão-Mestre João Xavier, em 2019, no sentido
de digitalizar processos, buscar a eliminação de papeis e implantar sistemas, como tem sido feito”, relata o irmão Rodrigo.
Por conta da pandemia, o processo eleitoral das lojas precisou ser antecipado e tornou-se totalmente remoto desde 2020,
acelerando a implantação de algumas etapas no planejamento
de modernização da instituição. A partir do retorno ao trabalho
presencial, a depender das autoridades estaduais e municipais,
será reiniciada a digitalização de todos os documentos e requerimentos para os processos de Iniciação, Filiação e Regularização, entre outros, o que proporcionará muito mais agilidade
para a Glesp e para as lojas, principalmente as do Interior, já
que não será mais necessário o trâmite dos Correios.
Palestras e apresentações on-line
para orientação dos irmãos
No dia a dia da Grande Secretaria de Relações Interiores, o irmão Rodrigo observou que muitos irmãos
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ainda têm algumas dificuldades de entendimento sobre
o trâmite completo e necessário de alguns processos,
seja de proposição de um candidato para iniciação ou
filiação, até outros procedimentos menos usuais, tais
como solicitação do Pecúlio ou do passaporte maçônico,
por exemplo.
“Percebemos que os irmãos são eleitos para os cargos
de Venerável Mestre, Secretário ou Tesoureiro e, normalmente, não executaram essas funções anteriormente, e
mesmo que tenham orientações de obreiros mais experientes e que passam com detalhes o que cada um deve
fazer, algumas situações ainda geram questionamentos”,
diz o irmão Rodrigo.
Tal demanda reforçou a ideia de intensificar o trabalho
de apoio e orientação a esses irmãos, aproveitando uma
iniciativa que a Glesp já implementou com outros temas
e departamentos, que são apresentações no formato de
palestras e lives. No caso da Grande Secretaria de Relações Interiores, essas apresentações podem, por exemplo,
orientar o preenchimento dos requerimento, informar sobre os documentos necessários que devem ser anexados,
a sequência das etapas dos processos.
Mar/Abr 2021

O trabalho não pode parar
Durante a pandemia, com a suspensão das sessões presenciais das lojas, os procedimentos que antes eram feitos presencialmente passaram a ser remotos, aumentando
as dúvidas dos irmãos e a demanda por esclarecimentos
e orientações. Dessa forma, o Grão-Mestre João Xavier organizou alternativas junto aos Tribunais e às Comissões
Permanentes para o atendimento das obrigações que as
lojas têm com o mundo profano. Existia a necessidade da
Instalação dos novos Veneráveis Mestres eleitos para poder
passar adiante o comando das oficinas e atender as questões burocráticas do mundo profano, que dizem respeito ao
registro das atas do procedimento eleitoral para a troca de
titularidade das contas em banco e nos órgãos de controle,
como a Receita Federal.
“De março para cá, montamos plantões para organização
dos materiais das lojas que chegam pelos Correios, como liberação de Pecúlio e emissão de Certificado de Grau e Quit Placet.
Então isso não parou, assim como a inscrição no Pecúlio dos
Mar/Abr 2021

irmãos que estavam com os Placets de Filiação e/ou Regularização emitidos, pois o momento exigia algumas providências
diferentes, já que as famílias desses irmãos não poderiam ficar
desassistidas. A atuação como um todo teve de ser adaptada
para o trabalho remoto”, esclarece o irmão Rodrigo.

Grande Loja em Destaque

“Apesar de tudo isso estar na Constituição da Glesp, a maioria dos irmãos acaba não lendo os dispositivos constitucionais
nem as orientações que constam nas fichas dos próprios requerimentos a serem preenchidos, o que acarreta devolução de
documentos, retrabalho e atraso no trâmite. Então, para reduzir
esses problemas, talvez possamos criar pequenas palestras
orientando sobre temas específicos, como o Processo de Iniciação, por exemplo”, explica o Grande Secretário de Relações
Interiores. “Recentemente, a Glesp promoveu duas apresentações. Em uma delas, o Grande Primeiro Vigilante Charles Jean
Fusco abordou como tema o convite à Ordem, quem convidar,
como convidar, por que convidar; e na outra, o membro da
Comissão Permanente de Liturgia, irmão André Evaldo Tadeu
Machado, falou sobre os Ritos Maçônicos na Glesp. Na minha
avaliação, esse tipo de interação com os irmãos foi muito bem
aceita”, analisa o irmão Rodrigo.
A Glesp já realiza o Venerável Colégio, que tem a missão
de reunir e atualizar os Veneráveis Mestres da jurisdição ministrando conhecimentos voltados a sua atuação nas lojas e
questões ritualística, litúrgicas e doutrinárias. O objetivo das
palestras e lives da Grande Secretaria de Relações Interiores
é dar um outro tipo de abordagem aos irmãos, agregando conhecimentos nos mais diversos temas administrativos e de
relacionamento das lojas com a Potência Maçônica.

União pelo bem da Glesp
O irmão Rodrigo Ragagnan enaltece o relacionamento
institucional existente entre o Grão-Mestrado e a Grande Secretaria de Relações Interiores, cujas respectivas atribuições
são bem definidas pela Constituição e Regulamento Geral da
Glesp, e reconhece que a união pelo bem comum da instituição é primordial.
O bom relacionamento institucional com o mandatário da
Glesp também se reflete no campo pessoal, e segundo o
irmão Rodrigo há uma facilidade muito grande de convívio.
“O Grão-Mestre João Xavier é um irmão muito laborioso, de
muito fácil trato, extremamente capaz, e por isso já está
na administração da Glesp há muitas gestões. Com esses
dois pilares, institucional e pessoal, fica mais fácil a nossa
atuação, a qual não encaro nem como um trabalho, mas
sim como uma colaboração muito bacana entre as partes,
atingindo resultados bastante interessantes”, diz o Grande
Secretário de Relações Interiores.
Apesar do pouco tempo no cargo e do convívio com os
obreiros da jurisdição afetado devido à pandemia, o irmão
Rodrigo Ragagnan reitera que os irmãos devem entender a
Grande Secretaria de Relações Interiores como um ponto de
apoio para as administrações, um facilitador para que as lojas tenham tranquilidade para executar os trâmites administrativos de uma forma bem orientada, assertiva e com pouco
ou nenhum retrabalho.
“A disposição para a orientação é constante de nossa
parte e por parte dessa administração da Glesp. Cunhados
nesse espírito fraterno que nos reúne, que possamos transferir isso não apenas nas reuniões dentro dos templos, mas
também no relacionamento administrativo que temos na
preparação das reuniões e dos materiais, para que consigamos fazer nosso trabalho nos templos e, ainda, ser um foco
de luz e apoio para a sociedade como um todo, afinal, somos Construtores Sociais e essa sim é nossa atividade fim,
ou seja, a melhoria pessoal para poder auxiliar o mundo”,
finaliza o Grande Secretário de Relações Interiores, irmão
Rodrigo Ragagnan.
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GRANDE SECRETARIA DE RELAÇÕES EXTERIORES:
O RECONHECIMENTO DA GLESP NO CONTEXTO DA MAÇONARIA MUNDIAL

O Grão-Mestre João Xavier (à direita) empossa o Grande Secretário de Relações Exteriores Aleksandar Jovanovic no cargo de Passado Primeiro Grande Principal no Supremo Grande
Capítulo dos Maçons da Ordem do Santo Real Arco de Jerusalém do Estado de São Paulo

A

ssim como os demais órgãos ligados de modo direto
à administração da Glesp, a Grande Secretaria de
Relações Exteriores também exige trabalho, dedicação e responsabilidade. Esse departamento lida, sobretudo, com Potências estrangeiras, portanto, é aconselhável
que o ocupante do cargo se prepare para entender, de
maneira detalhada, como funcionam as demais Grandes
Lojas e/ou Grandes Orientes, aprenda os ditames de um
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protocolo internacional e dê assistência aos membros da
família maçônica (irmãos, cunhadas, sobrinhas e sobrinhos), tanto os ligados à Glesp, quanto aqueles vinculados às Potências com as quais a instituição mantém Tratado de Reconhecimento e Amizade. A atuação efetiva do
Grande Secretário de Relações Exteriores é fundamental
para auxiliar irmãos em viagem, prestando-lhes auxílio
em caso de necessidade.
Mar/Abr 2021

“HÁ DIVERSAS REALIZAÇÕES,
MAS MERECEM DESTAQUE O
TOTAL DE 221 TRATADOS DE
RECONHECIMENTO E AMIZADE
QUE A GLESP POSSUI ATÉ
AGORA, COM POSSIBILIDADE
DE AMPLIÁ-LOS, E O
EXCELENTE RELACIONAMENTO
COM AS POTÊNCIAS
REGULARES E RECONHECIDAS
NOS CINCO CONTINENTES”

Mar/Abr 2021

Misericórdia da Respeitável
Sociedade de Maçons Livres,
Maçons de Obras Rústicas,
Muros, Telhados, Pavimentação, Reboco e Alvenaria de
Tijolos (The Worshipful Society
of Free Masons, Rough Masons, Wallers, Slaters, Paviors,
Plaisterers and Bricklayers The Operatives), uma Ordem
Colateral inglesa sediada em
Londres, na Inglaterra; e Passado Secretário de Relações
Exteriores da Confederação da
Maçonaria Simbólica do Brasil
(CMSB).
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O Grande Secretário de Relações Exteriores da Glesp é o
irmão Aleksandar Jovanovic. Tal
Grande Secretaria, além de seu
titular, é integrada pelo Grande
Secretário de Relações Exteriores Adjunto, o irmão Didier Soublin; e interage de modo direto
com a Comissão de Relações
Exteriores, coordenando todos
os Grandes Representantes de
Potências com as quais a Glesp
possui Tratados de Amizade e
Reconhecimento, irmãos estes
que têm tarefas específicas a
serem executadas e cujas indicações estão regulamentadas
pelo Inciso IV, do Art. 17 do Regulamento Geral.
O irmão Aleksandar Jovanovic, Grau 33, é obreiro da
Loja Resurrectio, 99, Oriente
de São Paulo, desde 1991. Ocupa os cargos de Venerável Mestre da Loja de Pesquisa Quatuor Coronati, 333;
Grão-Mestre Adjunto da Grande Loja de Mestres Maçons da Marca do Estado de São Paulo, Grande Senescal do Grande Priorato da Província do Estado de São
Paulo das Ordens Maçônicas do Templo, Grande Representante da Grande Loja Unida da Inglaterra perante a
Glesp e Grande Representante da Grande Loja Regular
da Sérvia perante a Glesp.
Doutor em Semiótica e Linguística Geral pela Universidade de São Paulo (USP), onde é professor de cursos de
Graduação e Pós-Graduação, o irmão Aleksandar é membro ativo e Passado High Priest do Tabernáculo Novo Mundo, Nº 227 - District N. 47, Brazil -, do Grand College of the
Holy Royal Arch Knight Templar Priests and Order of Holy
Wisdom, subordinado ao Grand College of York (Inglaterra);
e membro do Amal Shriners de São Paulo.
Em seu extenso currículo maçônico, ainda registra os
cargos de Passado Primeiro Grande Principal do Supremo Grande Capítulo dos Maçons da Ordem do Sagrado
Real Arco de Jerusalém do Estado de São Paulo, Passado Deputy Master Mason da Assembleia Santa Casa de

Conquistas e desafios das
Relações Exteriores
Há mais de 13 anos à frente
da Grande Secretaria de Relações Exteriores, o irmão Aleksandar já participou de importantes conquistas nesse
mister, ajudando a colocar a Glesp em lugar de destaque
no contexto da Maçonaria mundial. “Há diversas realizações, mas merecem destaque o total de 221 Tratados de
Reconhecimento e Amizade que a Glesp possui até agora,
com possibilidade de ampliá-los, e o excelente relacionamento com as Potências regulares e reconhecidas nos
cinco continentes”, comemora o irmão. “Esse êxito é fruto de um intenso trabalho em parceria com a administração da Potência. Nas questões duvidosas, consulta-se
o Sereníssimo Grão-Mestre. Em muitos casos, é ele que
apresenta a orientação prévia que deseja ver concretizada, e, em outros, o diálogo define a linha a seguir”,
explica o Grande Secretário de Relações Exteriores.
Dentre suas atribuições, definidas no Art. 17 do Regulamento Geral da Glesp, duas, em especial, se destacam
em importância, segundo o irmão Aleksandar.
“Em termos práticos, no dia a dia da Grande Secretaria
de Relações Exteriores, ganham relevo zelar pela manutenção da regularidade da Potência através do cumprimento
do Protocolo Maçônico Internacional e socorrer membros
da família maçônica que se encontram em dificuldades
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súbitas, sejam eles da Glesp, quando em outros estados
ou países; ou das centenas de Grandes Lojas e Grandes
Orientes regulares, se estiverem no Estado de São Paulo”,
comenta o Grande Secretário de Relações Exteriores.
Em sua longa experiência no cargo, o irmão Aleksandar revela que o seu departamento, assim como qualquer
outro, precisa enfrentar algumas questões que demandam maior preocupação. Segundo ele, a mais importante
está relacionada ao não cumprimento do Protocolo Maçônico Internacional, por exemplo, por parte de alguns
irmãos e/ou lojas.

Grande Secretário de Relações Exteriores Aleksandar Jovanovic
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Projetos em andamento
Mesmo diante das recentes conquistas da Grande
Secretaria de Relações Exteriores da Glesp, o trabalho
segue um planejamento voltado para o engrandecimento da Potência e a ampliação do suporte aos irmãos e
lojas. A pandemia de Covid-19 limitou as atividades
presenciais, mas todo o trabalho tem sido executado
de forma remota, obviamente, causando inúmeras dificuldades adicionais. Todavia, as questões mais importantes têm sido solucionadas, principalmente no que
se relaciona à assistência a irmãos e seus familiares.
Além disso, novos projetos estão em elaboração.
“O projeto mais importante
diz respeito a acordos internacionais que possibilitem o
intercâmbio de curta duração
entre irmãos e seus familiares. Assim, eles poderiam ser
recebidos por irmãos e familiares no exterior e vice-versa. A
pandemia global, infelizmente,
paralisou as tratativas em curso devido ao fato de que todas
as Potências mundiais estão
com as atividades presenciais
suspensas, e ainda são raras
as que começam a voltar às
atividades normais. Há outros
que também foram afetados
pela crise internacional da Covid-19. A retomada deles será
possível apenas quando a pandemia for controlada no mundo”, revela o irmão Aleksandar.
O relacionamento com as
Potências paulistas
Pelo fato de coexistirem
quatro Potências Maçônicas no
Estado de São Paulo, compartilhando o mesmo território, o
bom relacionamento entre elas
é fundamental, relacionamento
Mar/Abr 2021
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deve visitar qualquer Potência regular e não reconhecida. “Acrescento, ainda, que a intervisitação individual
de irmãos pertencentes a uma Potência regular mas não
reconhecida é uma concessão fraternal brasileira. No exterior, a ninguém é permitido visitar loja que trabalhe sob
os auspícios de uma Potência não reconhecida nem receber em loja a visita de quem esteja ligado a uma Potência
não reconhecida. Isto é seguido à risca”, afirma o Grande
Secretário de Relações Exteriores da Glesp.

Grande Loja em Destaque

este regulamentado por Tratados de Amizade e de Reconhecimento Mútuo entre as Potências.
Segundo o irmão Aleksandar, o Grande Oriente Paulista
(GOP) já está reconhecido pela Glesp através de tratado,
de tal modo que não há nenhum problema no que diz respeito à intervisitação: irmãos da Glesp podem visitar lojas
subordinas ao GOP e vice-versa.
Já o Grande Oriente do Brasil (GOB) é uma entidade federada, de modo tal que os entes federados possuem apenas autonomia parcial: as principais decisões
cabem ao ente central, ao Grão-Mestre-Geral e seus
Grandes Secretários. O GOB-SP é um dos entes federados ao GOB nacional, e, por essa razão, não há
qualquer problema de intervisitação, visto que existe
Tratado de Reconhecimento e Amizade entre aquela Potência e a Glesp.
No que se refere ao Grande Oriente de São Paulo
(Gosp), a partir do momento em que a Potência deixou
de ser um ente federado ao GOB, também deixou de
ter Tratado de Reconhecimento e Amizade com qualquer
Potência brasileira e, dessa forma, deverá enfrentar sérios obstáculos para consegui-los, segundo análise do
irmão Aleksandar.
“Por uma questão de sentimento fraternal de solidariedade em relação aos milhares de irmãos que permaneceram no Gosp, que é uma Potência regular, agora sem
reconhecimentos, a orientação dada pelo Sereníssimo
Grão-Mestre João Xavier é no sentido de admitir intervisitação individual de irmãos, mas nenhuma intervisitação
que envolva autoridades maçônicas
atuais ou passadas da Glesp. Era
exatamente o que acontecia nos anos
durante os quais o GOP não era reconhecido ainda”, explica o Grande Secretário de Relações Exteriores, irmão
Aleksandar Jovanovic.
De acordo com o irmão Aleksandar,
a Grande Loja Unida da Inglaterra segue de forma estrita os parâmetros fixados por ela própria e pelas Grandes
Lojas da Escócia e Irlanda, ainda em
1814, ou seja, nenhuma autoridade
maçônica, presente e/ou passada, de
uma Potência regular e reconhecida

Orientações importantes
A seguir, o Grande Secretário de Relações Exteriores,
Aleksandar Jovanovic, cita algumas recomendações importantes aos irmãos, às lojas e aos seus dirigentes:
1. Nunca viaje – quando isso for novamente possível,
no pós-pandemia – sem consultar a Grande Secretaria de
Relações Exteriores;
2. Nunca viaje sem solicitar que o Venerável Mestre de
sua loja requisite a expedição de um Good Standing Certificate (certidão que confirma a regularidade do irmão),
que é o único documento que franqueia o ingresso em
qualquer Potência regular e reconhecida, o qual precisa
ser físico (impresso) e nunca digital;
3. Em caso de receber a visita imprevista de algum
irmão estrangeiro, deve-se franquear-lhe a entrada na
loja somente se ele estiver em posse de um Good Standing Certificate impresso e expedido, no máximo, há seis
meses. E consulte-se a Grande Secretaria de Relações
Exteriores sempre que houver dúvida.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: A GLESP NA
VANGUARDA DA MAÇONARIA BRASILEIRA

Tela inicial do sistema Fluig, que possibilita o tramite digital e on-line da documentação dos processos administrativos da Glesp

O

departamento de Tecnologia da Informação (TI) é
responsável por fornecer e manter todos os serviços para o desempenho das atividades dos funcionários da Glesp, tais como, computadores de mesa
(desktop), acesso aos diversos sistemas internos da instituição, como o InfoGlesp, acesso à internet e à rede de
dados para compartilhamento de arquivos ou impressão,
segurança da informação, faturamento, cadastro dos
obreiros e relatórios, entre outros. Já as oficinas jurisdicionadas o utilizam quando acessam o Sistema de Apoio
à Loja (SAL) para manutenção do cadastro dos obreiros,
impressão de faturas etc.
O Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier, pelo fato
de ter ocupado diferentes cargos já há algumas administrações, identificou a necessidade de atualizar os
processos administrativos da Glesp para os tempos de
hoje, ou seja, a instituição, que foi fundada em 1927,
precisava se adequar para as facilidades e necessidades do século 21.
Esse processo de atualização está sob a coordenação
do irmão Oswaldo Manaf. Formado em Análise de Sistemas, área em que atua há mais de 30 anos com desen-
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volvimento e implantação de sistemas, o irmão Manaf tem
pós-graduação em Controladoria Financeira e duas certificações de reconhecimento internacional (ITIL - Information Technology Infrastructure Library e COBIT - Control
Objectives for Information and related Technology).
Foi iniciado em 14 de outubro de 2002 na Loja União
Paulista, 34, Oriente de São Paulo, onde ocupou diversos
cargos e chegou a Venerável Mestre em 2013. É Grau 33
do Rito Escocês Antigo e Aceito e Grau 7 do Rito Adonhiramita. Nas Ordens Colaterais, foi Exaltado no Real Arco
no Capítulo Alta Mogiana, é um dos fundadores da Loja
da Marca Cavaleiros de Aço, 19; e iniciado nos Graus
de Cavaleiro Templário e de Malta. Na administração da
Glesp, o irmão Manaf ocupou os cargos de Tesoureiro da
CMSB, Delegado do 10º Distrito da 1ª Região, Grande Secretário de Relações Interiores Adjunto, Delegado do 1º
Distrito da 1ª Região e, atualmente, é o Delegado da 1ª
Região e Tesoureiro da Ação Social Gonçalves Ledo.
O departamento de TI da Glesp é composto por dois
funcionários e um estagiário, os quais atuam na manutenção dos sistemas legados – termo utilizado para
designar um sistema antigo que continua em operação
Mar/Abr 2021
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– da Potência e no atendimento
de primeiro nível aos colaboradores e lojas. Em termos de infraestrutura e equipamentos, o
setor possui diversos desktop,
servidores locais e em cloud
(nuvem) para garantir os serviços de TI, tais como InfoGlesp,
Sistema de Apoio à Lojas (SAL),
site institucional e área restrita
e redes sociais.
“Apesar de sermos uma instituição sem fins lucrativos, estamos submetidos à legislação
tributária e civil com despesas e
receitas, e assim dependemos de
uma gestão que responda a esses
desafios com agilidade e segurança. Para isso, estamos trabalhando em trocar os processos
manuais e cheios de burocracia,
que levam a erros que podem ser
evitados, retrabalhos com enorme perda de tempo, esforço e
dinheiro”, explica o irmão Manaf.
Desde o ano de 2020, com
as eleições das lojas realizadas O Delegado da 1ª Região, Oswado Manaf, responsável pela coordenação da atualização da TI da Glesp
de maneira remota e digital, foi
iniciada a implantação do sistema Fluig, da Totvs, e
porque muitas vezes o Secretário da loja usa o carro para
muitas atividades passaram a ser feitas diretamente
despachar nos Correios, o que implica desgaste do veíno sistema.
culo, combustível, tempo, esforço empregado na ativi“Imagine uma loja em Presidente Prudente que envia
dade etc. Com a implantação do sistema Fluig, tudo isso
um processo de Iniciação para a Grande Secretaria. Esse
é realizado pelo computador, reduzindo drasticamente o
processo contém diversos documentos e um formulário
custo e o retrabalho, pois a Proposta de Admissão estará
a ser preenchido. Quando a Grande Secretaria recebe
no sistema.
esses documentos e identifica que alguma coisa não
“Se ocorrer qualquer preenchimento incorreto, o
confere, como uma certidão vencida, a falta de algum
processo simplesmente não é enviado para a Grande
documento ou o preenchimento incorreto da Proposta de
Secretaria. Com o preenchimento correto, em seguida
Admissão, todo esse processo é devolvido para a loja.
a loja pode subir os arquivos, o upload em pdf, e tudo
Então temos um custo de correio para enviar os docuisso será remetido à Grande Secretaria. Faltando algumentos, outro custo de correio para a devolução. E se
ma coisa, a Grande Secretaria devolve o processo para
nessa devolução constar outro problema, mais uma vez
correção, de forma rápida e podendo ser feita de qualteremos mais custos”, explica o irmão Manaf.
quer lugar, inclusive pelo celular”, afirma o Delegado
Além do custo direto, ainda existe o custo indireto,
da 1ª Região.
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Fluxo digitalizado do sistema Fluig para admissão de candidato, demonstrando as etapas do processo

Desafios para a modernização da Glesp
Nesse processo de atualização dos sistemas da Glesp,
o irmão Manaf identificou diversos desafios, entre eles, a
distância física entre as lojas e a instituição e a idade
elevada dos irmãos que serão os usuários do sistema, os quais, muitas vezes, não têm uma habilidade
pronta para isso, portanto, será necessário treiná-los
a distância.
A implantação desse sistema demandará dois tipos
de processos simultâneos, o manual e o digital, e, novamente, essa distância é um fator que complica bastante
a relação com os usuários e a TI.
“Outra questão crucial é a atualização cadastral dos
irmãos, que será necessária durante o processo de implantação. Se esse sincronismo não for satisfatório, podemos ter situações de defasagens que precisarão ser
corrigidas. A pandemia é um desafio importante também,
porque não sabemos até quando perdurará nem como
será a retomada das atividades pelas lojas, dificultando,
assim, um planejamento da implantação a médio e longo
prazos”, detalha o irmão Manaf.
A Glesp também está implantando a Certificação
da ISSO 9001 e ISSO 27001, relativas à segurança da
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informação e aderência à nova Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD).
Eleições digitais da Glesp
Apesar de todo o caos causado pela Covid-19, foi justamente devido ao prolongamento da pandemia e as incertezas por ela trazidas que a Glesp precisou antecipar
o início da implantação do sistema Fluig. O Grão-Mestre
João Xavier se deparou com uma situação inusitada: deixar tudo como estava ou encarar o desafio de fazer uma
eleição digital nunca antes feita por outras Potências no
Brasil, muito menos em tempos de pandemia.
“Nosso Grão-Mestre se revestiu da coragem que lhe
é peculiar e encarou o desafio de proporcionar às lojas
a garantia constitucional de escolherem seus representantes. Para isso, precisávamos do apoio da Totvs, pois
como o sistema Fluig não estava implantado, basicamente teríamos que ‘colocar o carro na frente do bois’,
e com isso os desafios seriam enormes, pois, dentro do
planejamento inicial, a eleição digital estava prevista
para acontecer em 2021, após a implantação do sistema Fluig e todos os processos instalados, homologados e
maduros”, ressalta o irmão Manaf.
Mar/Abr 2021

Revistas on-line: facilidade e ampliação de acesso
O Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier tem entre
suas diretrizes administrativas a atualização do modelo de gestão e dos processos da Glesp de acordo com
o momento atual da sociedade, não apenas em relação à tecnologia e redução de custos, mas também no
que tange a responsabilidade social e a preservação do
meio ambiente.
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Imbuído desse ideal, o mandatário da Glesp fez a transição da edição das revistas A Verdade e Grande Loja em
Destaque para o formato digital – já a partir da presente
edição –, iniciativa que reduziu substancialmente os custos
de produção, economizando com impressão e postagem.
“Os benefícios não param por aí. Devido ao fato de o
cadastro de uma grande parte dos obreiros estar desatualizado, sempre ocorria um volume muito alto de postagens devolvidas pelos Correios, que acarreta, além do
custo, o trabalho de controlar essas devoluções e encaminhá-las para as lojas. Quanto aos assinantes que são
irmãos de outras Potencias, as revistas serão enviadas
por e-mail, pelo fato de eles não terem acesso a área
restrita do nosso site”, explica o irmão Manaf.
A expectativa, além de todas as vantagens citadas
acima, é ampliar ainda mais a abrangência das revistas,
já que elas poderão ser compartilhadas com mais leitores, fortalecendo e divulgando a atuação da Glesp junto
à sociedade em geral.
“Estamos iniciando um estudo para tentar quantificar
a relação de downloads no site e os irmãos que receberam a revista. Por exemplo, eu fiz o download das revistas e postei nos grupos de WhatsApp da minha loja, dos
Graus Superiores do Rito Escocês Antigo e Aceito, das
Ordens Colaterais que faço parte. Ou seja, de um único
download, a revista foi encaminhada para mais de 400
irmãos, somando os participantes de todos os grupos,
e essas pessoas, certamente, vão replicar para os grupos que fazem parte”, finaliza o Delegado da 1ª Região,
Oswaldo Manaf, coordenador do processo de atualização
dos sistemas da Glesp.

Grande Loja em Destaque

No início, o primeiro grande desafio foi a atualização
dos dados no sistema legado da Glesp, conhecido por
InfoGlesp, que além de dados desatualizados, possuía
uma estrutura que não seguia um padrão recomendado pelas melhores práticas de banco de dados. Outra
situação a ser resolvida foi a desatualização das informações – havia Mestres que apareciam ainda como
Aprendiz no cadastro.
“Precisávamos fazer a carga dos dados dos Mestres
que participariam da eleição, testar as regras das Chapas, sendo que cada uma tem 15 cargos, cada cargo tem
uma regra e cada Rito, oito no total, tem uma nomenclatura específica. E tivemos quatro meses para desenvolver, testar, implantar e fazer a eleição. Felizmente, deu
tudo certo”, diz o irmão Manaf.
Para as eleições desse ano, foram implantadas algumas melhorias nos processos relacionados ao Tribunal
Eleitoral Maçônico (TEM) e ao Grão-Mestre, além da inclusão da Grande Secretaria no fluxo do sistema Fluig e
a disponibilização de alguns relatórios de forma automatizada. As lojas receberão, ainda, um documento com as
orientações básicas e vídeos explicativos dos processos.
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GRANDE HOSPITALARIA: BENEFICÊNCIA E SOLIDARIEDADE
PARA COM OS IRMÃOS E A FAMÍLIA MAÇÔNICA
O Grande Hospitaleiro Rui Florio é auxiliado pelo seu Adjunto, o irmão Thiago
Aricó, e por dois assessores, José Sales
Correa e Karina Vaz. O dia a dia da Grande
Hospitalaria não se restringe apenas ao
atendimento dos irmãos, já que cunhadas,
sobrinhos e sobrinhas podem usufruir de
diversos benefícios.
“Também auxiliamos a família maçônica
como um todo, através de atendimento sob
demanda. Um exemplo de benefício é o cartão indicador de saúde Cash Service, o qual
não é necessário para o irmão, só para os
agregados, ao custo de R$ 3,00/ano”, explica o Grande Hospitaleiro Rui Florio.
Mesmo durante a pandemia de CoAssinatura da parceria com a Unik – Soluções Auditivas. A partir da esquerda, o Grande Hospitaleiro Rui Florio, o
vid-19, a Grande Hospitalaria não parou, e
Grão-Mestre João Xavier e o irmão e fonoaudiólogo Danilo Santana da Silva
o trabalho foi desenvolvido remotamente e
sob escala de colaboradores. Apesar disso, muitas campairtude, ação ou prática de fazer o bem, humanitarisnhas foram prejudicadas.
mo, beneficiar o próximo, filantropia, inclinação para
“De 2020 para cá nosso trabalho foi seriamente preo bem, caridade. Esses são alguns significados e/ou
judicado, mas, nos anos anteriores, promovemos vários
sinônimos que os dicionários apresentam para a palavra
eventos, seguindo os meses de cores, como Abril Mar“Beneficência”. No entanto, no meio maçônico, Hospitalarom, orientando sobre deficiência visual; o Setembro
ria é o substantivo que melhor expressa essa iniciativa de
Amarelo, sobre prevenção ao suicídio; Outubro Rosa,
auxiliar os irmãos e seus familiares nos momentos de atricom ações voltadas para a saúde da mulher; Novembro
bulação da vida.
Azul, abordando a saúde do homem, sobretudo a prósA Grande Hospitalaria da Glesp tem como atribuição
tata; e Dezembro Laranja, relacionado às moléstias da
auxiliar o Grão-Mestrado no apoio aos irmãos, sobretudo
pele”, explica o irmão Rui. “A divulgação dessas ações é
aqueles que não contam com convênio médico, na solução
realizada pelo site da Glesp. Promovemos também outras
de problemas de saúde, como, por exemplo, transplante de
campanhas, tais como a vacinação contra a gripe e a arcórnea, catarata e tratamentos oncológicos, entre outros;
recadação de agasalhos e alimentos. As campanhas são
além de promover ações que possam aliviar as aflições,
apoiadas por laboratórios que nos auxiliam com medicom auxílio financeiro e o Fundo de Solidariedade.
camentos em amostra grátis. No Dezembro Laranja, por
O Grande Hospitaleiro é um cargo nomeado pelo Grãoexemplo, tivemos apoio da Vichy e Achè, entre outros”,
-Mestre, e, desde 2013, o irmão Rui Florio exerce essa funafirma o Grande Hospitaleiro.
ção. Advogado, atuando principalmente na área de seguros, o irmão Rui contempla 20 anos de Ordem e é membro
Campanha Nacional Maçônica de Doação de Órgãos
da Loja Fé, Equilíbrio e Paz, 667, Oriente de São Paulo. Na
Em parceria com a Associação de Médicos Maçons (Amem),
Glesp, também já prestou serviços como Delegado Distrital
a Glesp mantém uma campanha permanente de esclarecimentos
e Delegado Regional.

V
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acerca de doação de órgãos, inclusive, promovendo palestras sobre o tema.
Campanha de Doação de Medula Óssea
A Grande Hospitalaria, em parceria com
a Associação de Medula Óssea (Ameo www.ameo.org.br), mantém uma campanha
permanente de esclarecimentos e cadastramento de doadores. Caso queira ajudar a instituição, cadastre a Ameo como beneficiada e
cada vez que pedir Nota Fiscal Paulista, com
seu CPF, a instituição receberá a doação.
Projeto Iluminar
A Glesp colabora com a divulgação do tema A partir da esquerda, o Grande Hospitaleiro Adjunto Thiago Pereira Aricó; o Grande Hospitaleiro Rui Florio,
Grão-Mestre João Xavier, o irmão Marcos Grossi e o dr. Danilo Racy, durante assinatura da parceria
“Onde há prevenção, não entram drogas”, em oodontológica
com a Vinci – Reabilitação Bucal e Estética Bucal
parceria com o Fundo de Beneficência Eiko
Convênio Sebrae
Osaka de Moraes. O intuito é tirar o foco da prevenção da
A Glesp firmou um convênio de cooperação com o Sebrae,
escola e colocá-lo dentro da família.
no qual a entidade se propõe a prestar assessoria técnica
a futuros empreendedores e empresários constituídos. O
Descontos em Instituições de Ensino
Sebrae conta com 33 escritórios no Estado de São Paulo,
Diversas Instituições de Ensino mantêm convênio com
sendo nove na Grande São Paulo. Para informações coma Glesp, em cursos presenciais e à distância (EAD), além
plementares, entre em contato com a Grande Hospitalaria.
de cursos de inglês e informática. A relação completa das
instituições, com informações sobre os descontos, enDescontos em Hotéis
contra-se no site da Glesp, na seção Hospitalaria. Caso
Para atender os irmãos que não residem na capital e
algum irmão tenha interesse em obter desconto em instique, porventura, precisem ir a São Paulo, a Glesp firmou
tuição não constante na relação, entre em contato com a
convênios com hotéis em diferentes regiões da cidade, com
Grande Hospitalaria.
diversas faixas de preço e acomodações variadas. Consulte
a relação dos estabelecimentos com a Grande Hospitalaria.
Projeto Construtor Social
Um convênio entre a Glesp e a Fundação Rotariana, manConvênio com o 17º Tabelião de Notas da Capital
tenedora das Faculdades Rio Branco, oferece descontos nas
Situado
na Rua Vergueiro, 128 – 2º Andar, com estaciomensalidades da instituição. São cinco bolsas de estudo innamento gratuito para os clientes, o 17º Tabelionato oferece
tegrais (100%), exclusivas para alunos de escolas públicas
diversos serviços notariais, tais como:
indicados pelas lojas participantes, sob o critério de melhor
1. Assinatura de escrituras e demais atos notariais na
desempenho entre todas as lojas; e duas bolsas de estudo
sede
da Glesp, visando maior comodidade e discrição;
para cada loja, no valor de 40%, para dois estudantes de
2. Entrega da escritura registrada no Registro de Imóveis
escola pública ou privada indicados pela loja participante,
competente e com transferência do contribuinte do imóvel
sob o critério de melhor desempenho no Processo Seletivo
perante a Prefeitura de São Paulo. Todos os trâmites serão
(melhores notas dentre os indicados de uma mesma loja).
cuidados pelo serviço para que o irmão tenha o maior conA oficina maçônica que mais indicar candidatos para o proforto possível;
grama ganhará uma bolsa adicional de 40% para um jovem
3. Procuração e Apostila de Haia elaboradas “na hora”.
indicado por ela.
Mar/Abr 2021
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No site www.clubeglesp.com.br, o associado pode consultar os mais de 1.500 estabelecimentos disponíveis (clínicas, hospitais, laboratórios, consultórios odontológicos),
com atendimento particular com valor reduzido em até
70% nas consultas e exames, entre outros. Para mais informações sobre adesão ao Cartão de Saúde Cash Service
e cadastramento de profissionais no Clube Glesp, entrar em
contato com a Grande Hospitalaria.

A partir da esquerda, o Grande Hospitaleiro Rui Florio, o irmão Joel Barbante Vieira e
os funcionários da Grande Hospitalaria, Karina Vaz e o irmão José Sales Correa

Mais informações poderão ser obtidas junto à Grande
Hospitalaria com os irmãos Rui ou Sales.
Fundo de Solidariedade
A finalidade do Fundo de Solidariedade é amparar o
irmão enfermo que esteja atravessando dificuldades e
que, por essa razão, não tenha condições de arcar com
as despesas necessárias a sua subsistência e à assistência básica a sua família. Para instruções sobre o
preenchimento da ficha de inscrição, entre em contato
com a Grande Hospitalaria.
Bolsa de Empregos
A Glesp criou dois grupos de relacionamento na rede
social LinkedIn. O Grupo A é uma comunidade de relacionamento comercial e de empregos para irmãos pertencentes à jurisdição da instituição. O Grupo B é destinado
a familiares, amigos e paramaçônicos. Para participar,
basta enviar uma solicitação pelo perfil do LinkedIn
(www.linkedin.com/in/grande-hospitalaria-glesp-356704107/).
Indicador de Saúde
Esse benefício já existe há 16 anos na Glesp e pode ser
emitido pelo custo de R$ 3,00 (três Reais) para os agregados do irmão da jurisdição. Apresenta diversas vantagens:
não tem mensalidades, carência de qualquer espécie, limite
de uso, exclusão de cobertura, doenças pré-existentes nem
limite de idade.
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Convênios diversificados para irmãos e familiares
A Grande Hospitalaria está sempre atenta para firmar
parcerias que ofereçam benefícios para os irmãos, cunhadas, sobrinhos e sobrinhas. Abaixo, uma relação dos convênios vigentes em maio de 2021. Para informações sobre
os detalhes dos descontos e abrangência dos serviços oferecidos, entre em contato com a Glesp ou com a empresa
prestadora do serviço.
- Clínica Odontológica Dr. Danilo Jorge Racy: desconto de
até 40% para tratamento de serviços odontológicos;
- Ótica Mirare: desconto de 20% na aquisição de produtos e serviços;
- Della Via Pneus: desconto de 26% na aquisição de
pneus novos e até 40% nos serviços;
- Unik Soluções Auditivas: desconto de 20% na aquisição
de aparelhos e consulta grátis, entre outros benefícios;
- Brasil Life: Prestação de Atendimento Médico Pré-Hospitalar (APH) e Orientação em Saúde 24h (Med Line);
- Soney Tur: desconto de até 15% nos pacotes de viagem;
- Arte na Placa: desconto de 15% nos serviços de emplacamento veicular Mercosul;
- Tamavel Serviços Funerários: atendimento com valores
abatidos diretamente do Pecúlio a receber;
- Prevent Senior: desconto de 50% na primeira parcela,
isenção de carência (mediante análise) e outros benefícios
sob consulta;
- DrogaRaia e Drogasil: descontos de até 30% para medicamentos genéricos tarjados e 15% para medicamentos
de marca tarjados;
- Realfarma Farmácia de Manipulação e Homeopatia:
desconto de 20% em todos os medicamentos manipulados;
- Nasa Laboratório Diagnóstico e Saúde: 15% de descontos nos exames, consultas e Hospital Dia;
- Pousada Cantinho D’Abrantes (Ilhabela): 20% de desconto na pousada e 10% no Restaurante Sunset.
Mar/Abr 2021
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LOJAS ANIVERSARIANTES
MAIO
1º - Alcides do Valle e Silva, 174 - São Paulo
1º - Anúbis, 783 - São Paulo
1º - Barão do Rio Branco, 187 - Ribeirão Preto
1º - Campos de Piratininga, 664 - São Paulo
1º - Estrela do Litoral Norte, 360 - São Sebastião
1º - Fraternidade Cosmopolita, 708 - São Paulo
1º - Monteiro Lobato, 230 - Taubaté
1º - Operativa, 289 - São Paulo
1º - Perfeito Progresso, 409 - São Paulo
1º - Sabedoria, Amor e Luz, 331 - Cotia
3 - Aristides Gallo, 295 - Bebedouro
3 - Phenix Di Thiene, 479 - São Caetano do Sul
3 - Sarastro, 881 - São Paulo
4 - Colunas de Santa Isabel, 363 - Santa Isabel
5 - Fraterna União de Campinas, 851 - Campinas
5 - Gênesis, 229 - São Paulo
6 - Águia de Lagash, 730 - São Paulo
6 - Andaluz, 678 - São Paulo
7 - Deus, Justiça e Amor, 316 - Tupi Paulista
7 - Justa e Perfeita Loja de São João, 680 Sorocaba
7 - Renascer Ibérico, 220 - São Paulo
8 - Acácia dos Pinheirais, 480 - Caieiras
8 - Apóstolos do Humanismo, 567 - São Paulo
8 - Memphis, 405 - São Carlos
10 - Harmonia de Batatais, 713 - Batatais
10 - Luz da Mantiqueira, 776 - Guaratinguetá
10 - Portal da Luz, 646 - Guaratinguetá
10 - Verdadeira Fraternidade, 616 - Novo Horizonte
11 - Presidente Prudente, 386 - Presidente
Prudente
12 - Cavaleiros da Real Harmonia, 740 - Campo
Limpo Paulista
12 - Elinier Kokol, 798 - Nova Odessa
13 - Acácia Ribeirinha, 361 - Presidente Epitácio
13 - Alvorecer de Ibiúna, 362 - Ibiúna
13 - Cavaleiros do Hermon, 335 - São Paulo
13 - Colunas do Tatuapé, 423 - São Paulo
13 - Edmond Jafet, 736 - São Paulo
13 - Integração Guarujá, 408 - Guarujá
13 - Luz do Ocidente, 815 - São Paulo
13 - Luz, Força e União do Tucuruvi, 487 - São Paulo
13 - Perfeita Amizade, 37 - São Paulo
13 - Professor Henrique José de Souza, 867 São Paulo
13 - Retidão e Justiça, 696 - São Paulo
14 - Amor e União, 282 - Batatais		
14 - Rosa de Jericó, 811 - São Paulo
15 - Amaranto, 371 - São Caetano do Sul
15 - Artífices do Novo Oriente, 866 - Pereira Barreto
15 - Colunas de Salomão, 795 - São Paulo
16 - Barão de Jundiahy, 733 - Jundiaí
16 - Os Templários, 232 - São Paulo
16 - Servilio Donini, 816 - São Paulo
17 - União, Liberdade e Justiça de São Caetano,
365 - São Caetano do Sul
18 - Águia de Haia, 622 - Franco da Rocha
18 - Antonio Collaço, 699 - São Paulo
18 - Cavaleiros do Oriente, 529 - Guaratinguetá
18 - Cavaleiros do Oriente de Campinas, 410 Campinas
18 - Liberdade, Igualdade e Fraternidade, 477 Indaiatuba
19 - Arqui Real, 210 - São Paulo
19 - Cavaleiros da Fraternidade, 839 - Mogi
das Cruzes
19 - Vinha de Luz, 488 - Osasco
21 - Luiz Constâncio, 167 - Cajuru

22 - Argonautas, 367 - São Paulo
22 - Luz de Órion, 478 - Leme
24 - Colunas da Arte Real, 649 - São Paulo
24 - Lealdade e Constância, 284 - São Paulo
25 - Acácia de Arujá, 490 - Arujá
25 - Fraternidade Universal, 120 - São Paulo
25 - Quatorze de Julho, 296 - Campinas
25 - Studere et Laborare, 812 - São Paulo
25 - Templários de Jerusalém, 482 - São Paulo
25 - União e Solidariedade, 387 - São Paulo
26 - Liberdade, União e Sabedoria, 732 - São Paulo
26 - Mário Behring, 33 - São Paulo
27 - Cavaleiros da União Eterna, 700 - São Paulo
27 - Harmonia Universal Campinas, 412 - Campinas
27 - Luzes D’Oeste, 364 - Presidente Venceslau
27 - Marino Grasseschi Filho, 702 - São Paulo
27 - Nelson Thomé Seraphim, 841 - General
Salgado
27 - Pelicano, 233 - São Paulo
27 - Pérola da Serra, 466 - Ribeirão Pires
28 - Cavaleiros de São João de Valinhos, 434 Campinas
28 - União e Fidelidade, 79 - Assis
29 - Acácia de Lorena, 435 - Lorena
29 - Obreiros de Palmeira, 388 - Palmeira D’Oeste
29 - Pentalpha Paulista, 208 - São Paulo
29 - Prof. Silvio José Sarti, 578 - Ribeirão Preto
29 - União Fraternal II, 314 - Catanduva
30 - Cavaleiros da Fraternidade de Valinhos, 677 Valinhos
30 - Ordem e Progresso, 61 - Nova Granada
31 - Embu das Artes do Mestre Aleijadinho, 422 Embu

JUNHO
1º - Orvalho do Hermon, 530 - Jacareí
1º - Os Druidas, 870 - São Paulo
1º - 31 de Março, 152 - Cosmópolis
2 - Estrela da Barra, 298 - Barra Bonita
2 - Fraternidade de Brotas, 211 - Brotas
2 - Renovação e Progresso, 143 - São Paulo
2 - Trabalho e Firmeza, 276 - Osvaldo Cruz
3 - Pilares da Terra, 864 - São Paulo
3 - Vale do Rio Pardo, 411 - São José do Rio Pardo
5 - Equidade, 185 - São Paulo
5 - Flor de Lótus, 438 - São Paulo
6 - Estrela de Limeira, 757 - Limeira
7 - Acácia Paulistana, 513 - São Paulo
7 - Voluntários da Pátria, 137 - São Paulo
8 - Solidariedade, 286 - São Bernardo do Campo
8 - União Brasileira, 253 - Lins
9 - Egipciana, 108 - São Paulo
9 - Fé, Equilíbrio e Amor, 317 - São Paulo
9 - Fé, Equilíbrio e Trabalho, 337 - São Paulo
9 - Inconfidência, 182 - São Paulo
10 - Esperança, 181 - São Paulo
10 - Estrela de Itupeva, 489 - Itupeva
10 - Oração e Trabalho, 128 - São Paulo
11 - Embaixador Souza Dantas, 869 - São
Bernardo do Campo
12 - Dezenove de Junho, 198 - Ribeirão Preto
12 - Dr. Walter Pinto, 251 - Piracicaba
13 - Estrela de Cumbica, 373 - Guarulhos
13 - Lewis, 716 - Carapicuíba
13 - Liberdade e Tolerância, 800 - Araraquara
13 - Mestres do Cedro, 849 - Cedral
13 - Seguidores de Hiram, 158 - Cruzeiro
13 - Sublime Universo, 125 - Americana
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14 - Acácia Sorocabana, 97 - Sorocaba
14 - Independência de Ribeirão Preto, 774 Ribeirão Preto
14 - Said Francis, 140 - Ourinhos
15 - Elo Dourado Sorocaba, 648 - Sorocaba
15 - Sabedoria e Prudência, 756 - Indaiatuba
16 - Honra e Glória, 835 - Botucatu
16 - Seara Fraterna, 715 - São Paulo
17 - Consciência Andreense, 880 - Santo André
18 - Carlos Gomes, 436 - Tupã
19 - Fidelidade, Honra e Trabalho, 833 - Ribeirão
Preto
19 - Inconfidentes, 299 - Ribeirão Preto
19 - Sublime Renascença, 890 - São Paulo
20 - Cavaleiros do Planalto, 212 - Palmital
20 - Non Ducor, Duco, 548 - Ribeirão Preto
20 - Presidente Roosevelt, 75 - São João da Boa Vista
20 - São João, 91 - Guaraci
21 - Eloy Chaves, 868 - Itupeva
21 - Jarbas Tadeu de Freitas, 827 - São Paulo
23 - Mahatma Gandhi, 336 - Bauru
24 - Acácia de São João, 266 - José Bonifácio
24 - Academia Brasílica dos Esquecidos
Millennium, 536 - São Paulo
24 - Acadêmica Luz, Vida e Amor, 735 - Franca
24 - Cavaleiros da Fênix, 840 - São Vicente
24 - Cavaleiros da Luz, 559 - São Paulo
24 - Colunas da Cantareira, 856 - São Paulo
24 - Colunas de Ipanema, 799 - Sorocaba
24 - Colunas de São João Batista, 857 - São Paulo
24 - Colunas do Butantã, 213 - São Paulo
24 - Discípulos de São João, 650 - São Paulo
24 - Extrema Razão, 624 - Guarulhos
24 - Fênix do Vale, 668 - Assis
24 - Guido Antonio Andrade, 571 - São Paulo
24 - Irmandade Sangreal, 731 - São Paulo
24 - José Willibaldo de Freitas, 425 - Novo Horizonte
24 - Leonardo Da Vinci, 538 - São Paulo
24 - Luiz Esteves Rubinho, 481 - São João da Boa
Vista
24 - Luiz Gonzaga do Nascimento, 701 - Guarulhos
24 - Luz e Fraternidade, 775 - São Paulo
24 - Luz e Verdade, 514 - Pirassununga
24 - Mahatma Gandhi de Guarulhos, 629 Guarulhos
24 - Manchester Paulista, 413 - Sorocaba
24 - Miosótis ABC, 838 - São Caetano do Sul
24 - Obreiros da Fraternidade, 555 - Bauru
24 - Quintino Bocaiúva, 10 - São Paulo
24 - Rudyard Kipling, 741 - Osasco
24 - Sagrada Virtude, 836 - Sumaré
24 - São João da Escócia, 40 - Mirassol
24 - São Paulo de Franca, 254 - Franca
24 - Tijucussu, 498 - São Caetano do Sul
24 - Tríplice Aliança, 341 - Mongaguá
24 - Universitária Urbi et Orbi, 657 - São Paulo
25 - Deus, Pátria e Amor, 8 - Pindorama
25 - Hermes Trimegistus, 323 - São Paulo
25 - Sublime Ideal, 871 - São Paulo
26 - Fé, Equilíbrio e Paz, 667 - São Paulo
27 - Sesquicentenário, 153 - São Paulo
28 - União Justa e Fraterna, 533 - São Paulo
29 - Estrela de São Paulo, 520 - São Paulo
29 - Mestre Pescador, 154 - São Paulo
29 - Obreiros da Verdade, 302 - Praia Grande
29 - René Guénon, 818 - São Paulo
30 - Amor e Trabalho, 207 - São Paulo
30 - Sabedoria Triunfante, 665 - São Paulo
30 - União, 112 - São Paulo

