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Sessão na Loja Acácia de Santos de Nautas da Arca Real

O

Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier participou de
eventos em lojas e reuniões com lideranças maçônicas
e Delegados Regionais e Distritais da Baixada Santista.
Nessas oportunidades, pôde conversar com os irmãos a respeito dos trabalhos na Glesp, abordou as iniciativas tomadas
pela Potência frente à pandemia de Covid-19 e as dificuldades enfrentadas para seguir com o planejamento dos diversos
projetos em implantação.
“O Grão-Mestre esteve na Baixada Santista nos dias 17 e
18 de julho. Na ocasião, explicou o atual andamento dos trabalhos da Glesp, em virtude de ainda não estar havendo reuniões
presenciais e Assembleias Gerais por causa da pandemia. Ele
deixou uma impressão muito positiva junto aos irmãos, já que
demonstrou que, administrativamente, a Glesp continua trabalhando normalmente”, lembra o Grande 2º Vigilante, Antonio
Carvalho. “O Sereníssimo também se referiu ao grande número
de óbitos ocorridos entre os obreiros da jurisdição em decorrência da Covid-19, infelizmente, e, ainda, revelou que alguns
irmãos tentam dificultar o andamento dos trabalhos, fazendo
questionamentos absurdos sobre atos administrativos ou por
ações judiciais. Porém, o irmão João Xavier reiterou estar com
a consciência tranquila, que continua fazendo o papel dele e
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trabalhando em prol da Ordem e da Glesp”,
afirma o Grande 2º Vigilante.
Ao longo desse período de afastamento
devido à suspensão das reuniões presenciais, o Grão-Mestre João Xavier tem feito
esse tipo de prestação de contas em conferências on-line com todas as regiões da
jurisdição e, quando possível, presencialmente, mas seguindo os protocolos de saúde
para combater a pandemia.
Ainda no mês de julho, no dia 21, ocorreu o Avançamento do mandatário da Glesp
em sessão na Loja de Mestres Maçons da
Marca Acácia de Santos, nº 05, sob o malhete do Venerável Mestre Jaime Madio. No
mesmo dia, em sessão presidida pelo Venerável Mestre Constantino Kader Conde, o
Grão-Mestre João Xavier foi Elevado na Loja
Acácia de Santos de Nautas da Arca Real, nº 05.
“O pessoal do litoral está muito satisfeito com o trabalho
desenvolvido pela administração, que tem feito tudo com
muita transparência, dando a oportunidade para todos participarem e promovendo o diálogo saudável. A impressão na
Baixada Santista é a melhor possível em relação ao Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier”, finaliza o Grande 2º Vigilante,
irmão Antonio Carvalho.

Grande Loja em Destaque

MANDATÁRIO DA GLESP PARTICIPA
DE EVENTOS NA BAIXADA SANTISTA

Avançamento do Grão-Mestre João Xavier na Loja de Mestres Maçons da
Marca Acácia de Santos
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ELEIÇÕES DIGITAIS PARA AS LOJAS
CONSOLIDAM MODERNIZAÇÃO DA GLESP

Interface do sistema da Glesp para atendimento das lojas jurisdicionadas

O

geração da Homologação do Tribunal Eleitoral Maçônico
processo eleitoral digital da Glesp para a esco(TEM) pelo sistema. E já estamos trabalhando em oulha dos Veneráveis Mestres das oficinas jurisditras melhorais para o próximo ano, como a inclusão da
cionadas no período de 2021/2022 foi realizado
assinatura eletrônica para os Juízes do TEM”, explica o
entre os dias 17 de maio e 10 de julho. Levando-se
Delegado da 1ª Região e responsável pelo Departamenem consideração a ampla participação dos irmãos que
to de TI da Glesp, irmão Oswaldo Manaf.
votaram (98,64%), representando 751 lojas, pode-se
Todo o processo seguiu da forma planejada, com
dizer que as eleições digitais de 2021 reafirmaram que
a modernização da Glesp,
principalmente no que diz
respeito à área de Tecnologia da Informação (TI),
está atingindo seus objetivos com sucesso.
“Em relação à eleição
passada, ocorreram algumas mudanças e im- O TEM pode acompanha on-line o processo eleitoral das lojas jurisdicionadas
plementações, como, por
exemplo, a unificação do
Quadro Demonstrativo dos
Eleitos e a Nominata, que
passaram a ser disponibilizados on-line sem a
necessidade de preencher
arquivos e depois anexá-los ao sistema. Outro
ponto de melhoria foi a A loja acessa pelo sistema o edital de convocação que apresenta a relação dos Mestres com direito a voto
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algumas situações pontuais em determinadas lojas, o
que é normal e esperado, pois a cada eleição o sistema
será depurado e melhorado, de acordo com as situações inusitadas de cada loja ou da Legislação da Glesp.
“O plano de informatização da Glesp é antigo, já vem
desde o tempo em que eu era Grande Tesoureiro. A ideia
era começar pela digitalização dos processos da Secretaria Geral, como Filiação, Iniciação etc., eliminando
os formulários impressos e agilizando o trâmite junto
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a todas as lojas. Com a pandemia, tivemos de segurar
um pouco essa parte, pois é necessário um treinamento
para os irmãos das lojas que irão acessar o sistema, e
nem todos têm conhecimentos necessários para isso”,
explica o Grão-Mestre João Xavier. “A pandemia nos levou a alterar o cronograma da implantação do sistema,
pois as eleições das lojas precisavam ocorrer e se fossem de maneira on-line e remota, seria melhor para os
irmãos. A Totvs nos atendeu prontamente em nossas
necessidades e peculiaridades e aceitou o desafio de
implantar o sistema para eleições digitais”, diz o mandatário da Glesp.
O projeto de modernização do departamento de TI
envolve todos os setores da Glesp, e não apenas as
eleições. Serão digitalizados o cadastro de todos os
obreiros e informatizados os Tribunais, para que os
processos sejam acompanhados on-line, assim como
o trabalho das Comissões. Dessa forma, os membros
desses departamentos não precisarão estar presencialmente nas sessões de trabalho, que poderão ocorrer
on-line. As áreas Contábil e de Recursos Humanos também serão totalmente informatizadas.

MENSAGEM AOS NOVOS VENERÁVEIS MESTRES
Gostaria de parabenizar a todos os
Veneráveis Mestres que acabaram de
ser empossados e colocar a Glesp à
disposição de todos, para auxiliá-los
nessa árdua jornada. É uma tarefa difícil e que requer muita dedicação e habilidade para contornar as mais diversas
situações, principalmente as vaidades
humanas, o grande mal de nossa época.
Ser Venerável de uma loja exige muita paciência, amor e respeito. Em todo
início de gestão, há a necessidade de se
agregar os irmãos, fazer com que todos
remem para uma mesma margem do rio
e se disponham a unir suas forças para
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o bem da loja e seu desenvolvimento,
principalmente nas questões referentes
às ações de solidariedade e de assistência aos menos favorecidos.
É objetivo de nossa irmandade que
todos cresçamos juntos e aprendamos
a valorizar a grande dádiva que é estar
aqui, sob a proteção do Grande Arquiteto do Universo.
Desejo a todos muito sucesso e, principalmente, muita persistência e dedicação nessa árdua tarefa!
Fraternalmente,
Grão-Mestre João Jose Xavier
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INICIAÇÃO: GRÃO-MESTRE PARTICIPA DE
SESSÃO NA LOJA MAESTRO HERVÉ CORDOVIL

A partir da esquerda, o Past Master Rivaldo Luiz Cavalcante, o Grão-Mestre João
Xavier e o Venerável Mestre Paulo de Tarso Carvalho

A

Loja Maestro Hervé Cordovil, 218, Oriente de Ribeirão Preto, realizou, no dia 31 de julho, sob a presidência do Venerável Mestre Paulo de Tarso Carvalho, a Cerimônia de Iniciação do agora irmão Luiz Carlos
Hyppolito, coronel da reserva da Força Aérea Brasileira e
piloto de caça.
Seguindo todos os protocolos de higiene e segurança
contra o novo coronavírus, cerca de 30 pessoas participaram da sessão, além de diversas autoridades maçônicas: o
Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier, o Grande 1º Vigilante,
Charles Jean Fusco; o Grande 2º Vigilante, Antonio Carvalho; os Delegados das 1ª e 25ª Regiões, respectivamente,
Oswaldo Manaf e Guilherme Frederico de Lima; e os Delegados dos 4º e 10º Distritos da 25ª Região, José Fernando
Beraldi e Reinaldo Moreira da Silva, respectivamente, entre
outros membros da administração da Glesp.
“Eu conheci o irmão Luiz Carlos faz pouco tempo, mas
se trata de uma pessoa bastante simpática e agradável.
Ele me perguntou se eu poderia ir à Iniciação dele, e deu
certo de comparecer. Naquela semana, quinta-feira, eu
tive reuniões com as lideranças maçônicas de Ribeirão
Preto; na sexta-feira, os irmãos da região organizaram um
almoço de confraternização, e, no sábado, ocorreu a Iniciação”, lembra o Grão-Mestre João Xavier.
De acordo com o Venerável Mestre Paulo de Tarso Carvalho, o evento teve uma peculiaridade, a saber, a presença
do Grão-Mestre e dos Grandes 1º e 2º Vigilantes na mesma
sessão, por isso se tornou um marco histórico na região.
“Não é um fato comum ter os três Grandes Oficiais da
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Os irmãos Humberto Augusto Martins Neto e Luiz Carlos Hyppolito

Glesp em uma sessão, pelo menos eu não me recordo de
ter presenciado isso na região. Todos ficamos muito contentes e agradecidos. O Luiz Carlos é o meu afilhado na
loja, e o Sereníssimo dispensou a ele um carinho muito especial, uma verdadeira amizade, pois antes mesmo de ser
iniciado, ele já participava dos eventos abertos, ocasiões
em que teve a oportunidade de conhecer o Grão-Mestre
João Xavier. Foi uma cerimônia maravilhosa, que deixou
o iniciando muito emocionado”, diz o Venerável Mestre da
Loja Maestro Hervé Cordovil, 218.
Durante a sessão, foi apresentado um vídeo do irmão e
Ministro das Ciências e Tecnologia Marcos Pontes, parabenizando pela Iniciação o irmão Luiz Carlos Hyppolito, de
quem é amigo pessoal.
Ao término da Cerimônia de Iniciação, serviu-se um almoço
de confraternização no salão de festas da oficina anfitriã.

Diversas autoridades maçônicas prestigiaram a sessão
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Representantes da Prefeitura de São Paulo recebem os cobertores na Glesp

N

o dia 28 de julho, o subprefeito da Sé, irmão e Coronel
da Polícia Militar Marcelo Vieira Salles, e a Secretária
Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São
Paulo, Claudia Carletto, estiveram no Palácio Maçônico
Francisco Rorato para receber a doação de 500 cobertores
destinados à população em situação de rua.
Também participaram do ato o chefe de gabinete da Subprefeitura da Sé, Rodolpho Furlan; o coordenador de Governo Local, Cel. Bexiga; e o supervisor de Limpeza Pública, Abrahão de
Lellis Pereira. Os representantes do governo municipal foram
recepcionados pelo Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier, pelo
Grande Hospitaleiro Rui Florio e pelo irmão Wagner Pedroso de
Oliveira, administrador dos prédios da Glesp.
“Fizemos uma campanha com todas as lojas da jurisdição para arrecadação de cobertores. Cada região ficou
encarregada de distribuir as peças arrecadas nos locais
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e instituições que os próprios irmãos decidissem. Aqui na
capital, a Glesp recebeu doações, mas também patrocinou
financeiramente a compra de 500 cobertores”, explica o
Grão-Mestre João Xavier.
Segundo a Prefeitura de São Paulo, devido a uma frente fria que chegaria à cidade naquela semana, as doações
seriam distribuídas já na noite de quarta-feira (28/07) para
reforçar o acolhimento à população em situação de rua.
“Hoje, por causa da pandemia, as pessoas em situação
de rua se concentraram mais ainda no centro da cidade,
para tentar receber algum tipo de alimentação proveniente
das diversas entidades que fazem essas ações de solidariedade. Coincidentemente, no dia seguinte da doação entrou
uma frente fria que derrubou a temperatura, então os cobertores chegaram em boa hora”, finaliza o mandatário da
Potência Maçônica.

Grande Loja em Destaque

GLESP DOA COBERTORES PARA A PREFEITURA DE
SÃO PAULO ATENDER AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

No mesmo dia, devido à chegada de uma frente fria, os cobertores foram distribuídos
para pessoas em situação de rua
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SERENÍSSIMO PRESIDE SESSÃO DE INSTALAÇÃO
E POSSE EM SUA LOJA-MÃE

Membros da Loja Manchester Paulista
Venerável Mestre Marcelo Francisco Chagas e o Grão-Mestre João Xavier (à direita)

O

s obreiros da Loja Manchester Paulista, 413, Oriente
de Sorocaba, tiveram a oportunidade de vivenciar uma
emocionante Cerimônia de Instalação e Posse. No dia
3 de julho, em sessão realizada no Templo de Salomão, localizado no Retiro do Maçom, e que contou com o Sereníssimo
Grão-Mestre João Xavier no cargo de presidente da Comissão
Instaladora, o irmão Marcelo Francisco Chagas assumiu o primeiro malhete da loja-mãe do mandatário da Glesp.
Cerca de 30 pessoas participaram da sessão, e completaram a Comissão Instaladora o irmão Alexandre Miguel,
obreiro da loja, no posto de 1º Vigilante Instalador; e o Delegado da 15ª Região, Antonio Carlos Rubinato, como 2º Vigilante Instalador.
“Apesar da situação adversa da pandemia, estávamos na
expectativa de ter o Grão-Mestre na presidência da minha
Instalação e Posse. Aliás, a sessão foi um tríplice prazer,
porque assumi o cargo de Venerável Mestre, tive a oportunidade
da presença do Sereníssimo e na
ocasião ainda foram empossados
dois Delegados Distritais. Então foi
espetacular”, revela o Venerável
Mestre Marcelo Francisco Chagas.
“Outro ponto importante foi justamente a retomada das atividades.
A pandemia nos afastou, e com o
passar dos meses, podemos começar a nos acostumar com isso. A partir da esquerda, o Past
Master Pedro Diniz, o VM Marcelo
Nossas reuniões ocorrem no Templo e o Sereníssimo
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de Salomão, e como lá tem bastante espaço, conseguimos
manter o distanciamento social e a quantidade de pessoas
de acordo com as normas do governo estadual”, diz o novo
Venerável Mestre da Loja Manchester Paulista, 413.
No transcorrer da cerimônia, o Sereníssimo empossou os
irmãos Luciano Vianna de Carvalho e José Vanilton de Almeida nos cargos de Delegados dos 6º e 8º Distritos da 15ª
Região, respectivamente.
Após a sessão, foi servida uma feijoada de confraternização no salão de festas do Templo de Salomão, seguindo
todos protocolos de saúde e o distanciamento social.
“O principal projeto na minha Venerança, além de trazer
os irmãos de volta para o convívio presencial, é a aquisição
e construção do nosso templo próprio. Nós alugamos o Templo de Salomão para os trabalhos, mas já temos um prédio
em vista e vamos tentar nesse ano partir para uma nova
sede da loja”, finaliza o Venerável Mestre da Loja Manchester Paulista, 413, Marcelo Francisco Chagas.

A partir da esquerda, Delegado Distrital Jorge Luiz Cabral (7º Distrito), Delegado
Distrital Luciano Vianna de Carvalho (6º), Delegado Regional Antonio Carlos Rubinato,
Grão-Mestre João Xavier, Delegado Distrital José Vanilton de Almeida (8º) e o
Delegado Distrital Carlos Roberto Hayado (9º)
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Ao centro, o VM Leonel José Marchiori, ladeado pelos Grão-Mestres João Xavier (à
direita) e Gerson Magdaleno (GOP-SP)

O

irmão Leonel José Marchiori é o novo Venerável Mestre da Loja Triângulo Perfeito, 892, Oriente de Mogi
Mirim. A Sessão de Instalação e Posse ocorreu no dia
24 de julho, com a presença de cerca de 60 pessoas, com
os obreiros da oficina e demais convidados seguindo todas
as normas de higiene, segurança e distanciamento social
devido à pandemia.
Diversas autoridades maçônicas prestigiaram a cerimônia,
entre elas, o Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier, o Grão-Mestre do GOB-SP, Gerson Magdaleno; o Grande Hospitaleiro
da Glesp, Rui Flório; e os Delegados das 24ª e 28ª Regiões,
respectivamente, Hélio Cesar Rangel e
Adelino Aparecido de Oliveira; além dos
Delegados Distritais da 24ª Região.
“O Grão-Mestre João Xavier é um
amigo de longa data, e sua presença
na minha Instalação e Posse foi de
suma importância não apenas para a
nossa loja, mas também para toda a
24ª Região, um marco na nossa história, principalmente pelo fato de estar
acompanhado de diversas autoridades
maçônicas”, diz o Venerável Mestre
Leonel José Marchiori. “Considero que
foi um passo além daquilo que chamamos de ‘estreitar os laços de fraterMai/Jun 2021
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“TRIÂNGULO PERFEITO” REALIZA SESSÃO DE INSTALAÇÃO
E POSSE DO NOVO VENERÁVEL MESTRE

O irmão Odair Mendes (à esquerda) recebe Diploma de Agradecimento em nome da
Loja Humanismo (GOB-SP)

nidade’, o que aconteceu foi o verdadeiro significado de
fazer novos progressos para a Ordem”, afirma o Venerável
Mestre empossado.
A Loja Triângulo Perfeito, 892, trabalha no Rito Adonhiramita e contou com a presença e apoio de irmãos da Loja Fé,
Equilíbrio e Paz, 667, Oriente de São Paulo, para o desempenho dos trabalhos.
Durante a cerimônia, a Loja Humanismo (GOB-SP) recebeu um diploma de agradecimento por compartilhar o
templo com a Loja Triângulo Perfeito, 892. A homenagem foi
entregue ao então Venerável Mestre Odair Mendes.
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GRANDE LOJA DE SERGIPE RECEBE A 50ª EDIÇÃO
DA ASSEMBLEIA GERAL DA CMSB

Grão-Mestres participam da abertura da 50ª Assembleia Geral Ordinária da CMSB

E
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ntre os dias 7 e 10 de julho, Aracaju, capital do estado de Sergipe, recebeu Grão-Mestres e demais
representantes das Grandes Lojas brasileiras para
a realização da 50ª Assembleia Geral Ordinária da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil (CMSB).
Devido à pandemia, o evento foi realizado de forma
híbrida, com participações presenciais e virtuais, pois
houve transmissão on-line da programação. Aqueles que
se dirigiram até Aracaju puderam desfrutar da calorosa
hospitalidade dos irmãos da Grande Loja Maçônica do
Estado de Sergipe, sob o malhete do Grão-Mestre Alberto
Jorge Franco Vieira.
A Glesp foi representada pelo Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier, que estava acompanhado de uma co-

mitiva com autoridades da Potência paulista: o Grande
Secretário de Relações Interiores, Rodrigo Ragagnan; e o
Delegado da 1ª Região, Oswaldo Manaf. No total, a Glesp
foi representada por 14 irmãos e cunhadas que viajaram
para Aracaju.
A abertura da Assembleia Geral Ordinária da CMSB
ocorreu no dia 7 de julho, nas dependências do Hotel Vidam, com um jantar de gala. No dia seguinte, iniciaram-se as plenárias com os Grão-Mestres e Grandes Secretários de Relações Exteriores, e, à noite, o Soberano Grande
Comendador do Supremo Conselho do Grau 33 do Rito
Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria para o Brasil, Jorge
de Andrade Lins, ofereceu o já tradicional jantar para os
Grão-Mestres, na sede da Grande Loja de Sergipe.

A partir da esquerda: o irmão Cassiano Teixeira de Morais, o Grão-Mestre da Grande
Loja de Rondônia, Paulo Benevenute Tupan; o secretário-geral da CMSB Aldino Brasil
de Souza (sendo empossado), o Grão-Mestre João Xavier, o Past Grão-Mestre Ronaldo
Fernandes e o Grão-Mestre anfitrião, Alberto Jorge Franco Vieira.

O irmão Alberto Jorge Franco Vieira recebeu o título de Grão-Mestre Honorário da Glesp
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Grande Loja em Destaque
Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier, acompanhado de sua esposa, é apresentado na
Cerimônia de Abertura da 50ª CMSB

Presencialmente, 20 Grão-Mestres participaram da CMSB

No dia 8 de julho, ocorreram as eleições para direção
da CMSB para o período 2021-2023. Eleito por unanimidade, o Past Grão-Mestre da Grande Loja de Rondônia,
Aldino Brasil de Souza, ocupará o cargo de Secretário-Geral e terá como Adjunto o Past Grão-Mestre da Glesp,
Ronaldo Fernandes.
“Foi uma das Assembleias da
CMSB mais harmoniosas que eu
presenciei. Tudo foi aprovado por
unanimidade, sem problemas.
Participaram 20 Grão-Mestres
presencialmente e sete de maneira on-line. Um dos assuntos
mais importantes debatidos foi a
eleição para o cargo de Secretário-Geral da CMSB, que
também ocorreu por unanimidade. Na ocasião, entreguei
aos mandatários de todas as Grandes Lojas brasileiras
o Título de Grão-Mestre Honorário da Glesp”, diz o Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier.
Durante o evento, ficou definido que a 51ª edição da

Assembleia Geral da CMSB será realizada na cidade de
Florianópolis, em 2022, pela Grande Loja Maçônica de
Santa Catarina. Na oportunidade, também foi escolhida
a cidade de Porto Velho para sede da 52ª edição, no ano
de 2023, sob o patrocínio da Grande Loja Maçônica do
Estado de Rondônia.
Ao final das plenárias, todos os
Grão-Mestres da Grandes Lojas
brasileiras subscreveram, juntamente com o então Secretário-Geral da CMSB, Cassiano Teixeira
de Morais, a Carta de Sergipe,
reafirmando o apoio das Potências
Maçônicas para a superação dos
problemas que afligem a sociedade.
Na noite de sábado, dia 10 de julho, realizou-se a
Cerimônia de Passagem da Bandeira da CMSB à Grande
Loja do Estado de Santa Catarina, e a 50ª edição da Assembleia Geral da CMSB foi encerrada com um animado
jantar para todos os participantes.

Durante a 50ª CMSB, diversos eventos foram realizados para a confraternização da família maçônica
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A nova diretoria da Grande Loja de Minas Gerais. A partir da esquerda, o Grande
1º Vigilante Rodrigo Otávio dos Anjos, o Grão-Mestre Sérgio Quirino Guimarães e o
Grande 2º Vigilante Rogério Laguna

A

Grande Loja Maçônica de Minas Gerais realizou, no dia
26 de junho, a Cerimônia de Posse de sua nova diretoria, durante a qual o irmão Sérgio Quirino Guimarães
assumiu o cargo de Grão-Mestre para o triênio 2021/2024.
A sessão foi híbrida, ou seja, contou com mais de 500 pessoas a acompanhando virtualmente, e, presencialmente, cerca
de dez Grão-Mestres estaduais da Confederação da Maçonaria
Simbólica do Brasil (CMSB), representantes de Obediências Mineiras Regulares e demais autoridades maçônicas.
Entre os presentes estavam o Sereníssimo Grão-Mestre João
Xavier e o Grande Representante da Grande Loja de Minas Gerais junto à Glesp, Waldemar Antonio Grazioso Saroka (Tuka).
“Foi uma cerimônia muito bonita e fiz questão de participar

Mai/Jun 2021

para parabenizar o irmão Sérgio Quirino Guimarães pela eleição, desejando-lhe boa sorte na nova empreitada e oferecer-lhe
o apoio da Glesp em sua gestão, e também para cumprimentar
o Past Grão-Mestre Edilson Oliveira pelo trabalho realizado”,
comenta o mandatário da Glesp.
Ao final da solenidade, autoridades de Grandes Lojas internacionais manifestaram suas congratulações ao Grão-Mestre
Sérgio Quirino Guimarães, entre elas, o Past Grão-Mestre da
Grande Loja Regular da Sérvia, Ranko Vujacic; o Soberano
Grande Comendador do Grau 33º do Haiti, Gaetan Mentor; o
Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica de Antigos, Livres e
Aceitos Maçons de Massachusetts, Richard Maggio; e o Grão-Mestre da Grande Loja Legal de Portugal e da Grande Loja
Regular de Portugal, Armindo Azevedo.

Grande Loja em Destaque

GRÃO-MESTRE JOÃO XAVIER PARTICIPA DA CERIMÔNIA DE POSSE
DA NOVA DIRETORIA DA GRANDE LOJA DE MINAS GERAIS

O irmão Tuka e o Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier (à direita) acompanharam a
Cerimônia de Posse
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ALUNOS DE PROJETO SOCIAL DA LOJA JOIA FRATERNAL JORGE DE LOLLO
GRAVAM VÍDEO COM MÚSICA DE VILLA-LOBOS

Templo da Loja Joia Fraternal Jorge de Lollo

E
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m junho de 2021, cerca de 250 alunos da Academia
de Música e Artes (Alma) e do Projeto Música Criança
participaram de uma megaprodução para a gravação em
áudio e vídeo da música O Trenzinho do Caipira, composição
de Heitor Villa-Lobos, com arranjos produzidos pelo professor
José Mário Cesário Matsumoto.
O Projeto Música Criança, uma parceria com o Departamento de Música da USP-Ribeirão Preto, é desenvolvido no

Centro Cultural Carlos Alberto Nicolau, o qual, juntamente
com a Casa do Menor Santa Lúcia, é administrado pelos irmãos da Loja Joia Fraternal Jorge de Lollo, 268, Oriente de São
Joaquim da Barra, os quais integram a diretoria da instituição
e, também, escolhem, dentre os maçons, seus gestores.
“Essas são iniciativas administradas e patrocinadas pelos
obreiros da Loja Joia Fraternal Jorge de Lollo, 268, hoje sob
o malhete do Venerável Mestre Antônio Lázaro Baptistucci.

O irmão Carlos Alberto Nicolau, durante a inauguração do Centro Cultural que
leva o seu nome

Fachada do Centro Cultural Carlos Alberto Nicolau
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Grande Loja em Destaque
Cerca de 180 crianças têm aula de diversos instrumentos musicais

Apresentação da orquestra durante inauguração do Centro Cultural

Trata-se de uma oficina composta por irmãos especiais, desprovidos de vaidade e que de forma abnegada se dedicam à
prática do bem, conduzindo a trajetória da instituição baseada em valores fincados na fraternidade e na edificação de um
futuro melhor para todos. Desde o início, o objetivo foi voltar
os olhos e as ações para a criança. Aqui se transmite conhecimento num ambiente saudável, onde a paz, a verdade, a
justiça e o amor são valores igualmente cultivados”, explica o
Delegado da 27ª Região da Glesp, Firmo Zanini Neto. “O Projeto Música Criança, além da parceria com a USP de Ribeirão
Preto, conta, ainda com a benevolência do irmão Carlos Alberto Nicolau, o qual, como mantenedor, dedica toda sua atenção
e disponibilidade para o Centro Cultural que leva seu nome,
com muita justiça”, conclui o Delegado Regional.
Fundada em 1976, a Casa do Menor Santa Lúcia atende
com seriedade e competência crianças carentes do Oriente
de São Joaquim da Barra, proporcionando boa alimentação,
educação, escolaridade, recreação, lazer e cultura, além de
orientação familiar e atendimento odontológico. Atualmente,
o presidente da instituição é o irmão Pedro Bergamo Júnior.
Já o Projeto Música Criança passou a ser desenvolvido em

2016. Hoje, oferece para cerca de 180 alunos aulas individuais
de piano, violino, viola, cello (violoncelo), contrabaixo, clarinete,
flauta, trompete, trompa, trombone e tuba, além de aulas coletivas de coral, teoria musical, orquestra e música de câmara.
Conta, ainda, com o curso de inglês para alunos da orquestra. O
irmão Orlando Carlucci é o atual presidente do grupo gestor do
Centro Cultural Carlos Alberto Nicolau.
“Esse projeto eu acompanhei desde o começo, desde a primeira aula. Eu estive na sala de aula, lembro do brilho nos olhos
das crianças quando pegaram os instrumentos pela primeira
vez, e a partir dali eu percebi que iríamos colher bons frutos”,
diz o irmão Júlio César Barbosa, obreiro da Loja Joia Fraternal
Jorge de Lollo, 268.
O projeto é aprovado pelo Ministério da Cultura e está apto a
receber o incentivo fiscal de qualquer empresa que queira se juntar ao rol de parceiros que apoiam essa iniciativa. Todo o incentivo
pode ocorrer em qualquer época do ano via Pronac Lei Rouanet.
Para conferir a gravação da música O Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos, realizada pelos alunos da Alma e do
Projeto Música Criança, acesse:
www.youtube.com/watch?v=MQXosDiLUQM

A produção do vídeo foi realizada em
duas semanas, com gravações de áudio e
vídeo separadas, seguindo os protocolos
sanitários da pandemia de Covid-19
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Todo o trabalho da Loja Joia Fraternal Joia de Lollo é concentrado em um único complexo. A seta amarela indica o
Centro Cultural, a azul mostra o templo maçônico e a vermelha aponta para a Casa do Menor Santa Lúcia
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JUBILEU DE OURO: “UNIÃO, JUSTIÇA E AMOR” CELEBRA
ANIVERSÁRIO DE 50 ANOS DE FUNDAÇÃO

A partir da esquerda, o irmão Paulo Roberto Sampaio, o prefeito de Dracena, Andre Kozan; o VM Paulo Júnio Kozan, o irmão Rino Bonito, e o Delegado da 37ª Região,
Renato Machado Netto Júnior

A

devido às normas de segurança e higiene para combater
Loja União, Justiça e Amor, 149, Oriente de Dracea transmissão da Covid-19, compareceram autoridades
na, completou 50 anos de fundação no dia 24 de
maçônicas e civis e obreiros do quadro da Loja União, Jusabril. Para comemorarem a efeméride, os obreiros
tiça e Amor, 149, entre eles, o irmão Rino Bonito, com 42
da oficina, sob o malhete do Venerável Mestre Paulo Júnio
Kozan, promoveram uma série de iniciativas
para marcar o Jubileu de Ouro.
Foi criada uma Comissão dos Eventos dos
50 anos, com a coordenação do irmão Rubens Perez Leite, a qual, além da edição de
uma revista especial contando um pouco da
história da oficina aniversariante, da confecção de camisetas comemorativas personalizadas e da reforma da Galeria de Veneráveis
Mestres da loja, organizou a reinauguração
do marco maçônico da cidade e a colocação
de uma placa comemorativa alusiva ao Jubileu de Ouro.
Na solenidade de reinauguração do marDurante as festividades do Jubileu de Ouro, a Loja União, Justiça e Amor promoveu a reinauguração do
co maçônico, apesar da restrição de público marco maçônico de Dracena
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Obreiros da loja aniversariante

anos de Ordem e 100% de presença; o prefeito de Dracena, André Kozan Lemos; o Delegado da 37ª Região, Renato
Machado Netto Júnior; e o Delegado do 2º Distrito da 37ª
Região, Silvio Roberto Marques Perez.
“Essa data costuma ser comemorada com uma sessão
especial em homenagem aos fundadores, irmãos mais antigos, cunhadas e membros do quadro. Por conta da pandemia, não foi possível realizar esses eventos em reconhecimento à nossa família maçônica e à Sublime Ordem.
Diante disso, aproveito a oportunidade para parabenizar a
todos os irmãos e cunhadas que desenvolvem um trabalho
alicerçado no aperfeiçoamento humano e na valorização
da caridade e da fraternidade”, comenta o Venerável Mestre Paulo Júnio Kozan.
Fundada em 24 de abril de 1971, a Loja União, Justiça e
Amor, 149, tem realizado excelente trabalho junto à comunidade. Desde 1980, assumiu a tutela da APAE de Dracena, que estava passando por sérias dificuldades na época.
Toda a diretoria da instituição é composta por membros
da oficina maçônica. O Clube das Acácias também desenvolve um grande trabalho de solidariedade junto a APAE e
outras entidades daquele Oriente.
Mai/Jun 2021

“Nessas mais de cinco décadas de atividades, a Loja
União, Justiça e Amor, 149, mantém-se no espírito de
seus pioneiros: uma luta incessante pela tolerância e pelos bons costumes, assim como a vontade de perpetuar
a força da Maçonaria”, finaliza o Venerável Mestre Paulo
Júnio Kozan.

O irmão Rino Bonito, com 42 de Maçonaria e 100% de presença em loja
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MAÇONARIA ATIVA: LOJA SANTA CRUZ AUXILIA HOSPITAL DURANTE A PANDEMIA

A

Loja Santa Cruz, 395, Oriente de Santa Cruz do Rio Pardo,
pandemia de Covid-19.
prestando solidariedade aos mais necessitados, organizou
O equipamento foi projetado e desenvolvido por pesquisadores
e implementou o programa “Auxílio Emergencial na Pandeda Escola Politécnica da USP e destaca-se por ser um respirador
mia”, que tem como objetivo oferecer suporte e apoio ao centede baixo custo, portátil, com autonomia de energia e funcionanário hospital local, a Santa Casa de Misericórdia, e, também, às
mento remoto, independente de ar comprimido, ideal para as
famílias mais carentes, distribuindo, anonimamente, cestas básinecessidades nacionais. A Escola Politécnica da USP é centro
cas. Além disso, a oficina tem colaborado subsidiariamente com
difusor de excelência em ciência e tecnologia, ponteando desde
iniciativas de irmãos do quadro ou de outras lojas em suas obras.
1893 no progresso brasileiro.
Nessa perspectiva, a Loja Santa Cruz,
A Câmara Municipal de Santa Cruz do
395, obteve junto à Escola Politécnica da
Rio Pardo agradeceu à oficina maçônica
Universidade de São Paulo (USP), dois
e à Escola Politécnica pela doação. O
respiradores “Inspire”, os quais foram enhospital, com 80 leitos, passa a contar
tregues no dia 3 de maio à Santa Casa de
com 16 respiradores para atendimento à
Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo.
UTI e UTI Covid.
O respirador “Inspire” é um equipa“O programa continua operando à plemento de suporte respiratório emergencial
na força, com a entrega e suporte às famílias
que atende os requisitos da Anvisa para
necessitadas, em especial aquelas vítimas
A
partir
da
esquerda,
os
irmãos
Marcelo
Zanette,
oferecer uma alternativa e suprir uma
da Covid-19”, revela o Venerável Mestre Loja
Heitor Luiz Sampaio Gouvêa e Miguel Marcos
Raimundo,
durante
entrega
dos
equipamentos
possível demanda hospitalar causada pela
Santa Cruz, 395, irmão Marcelo Zanette.

LOJA EMÍLIO RIBAS DISTRIBUI CESTAS BÁSICAS
PARA INSTITUIÇÕES BENEMERENTES

A

Covid-19, que há mais de 18 meses atinge a população
31 cestas básicas no Centro Espírita Paulo de Tarso, e a Loja
mundial, tem causado problemas que ultrapassam a área
Emílio Ribas, 243, continuará com essa ajuda mensal até que a
da saúde. Ao longo da pandemia, muitas pessoas perdesituação se normalize. Em 30 de abril, a doação de 30 cestas báram o trabalho, os preços dos produtos da cesta básica aumentasicas chegou à Igreja Batista, e mais de 10 cestas básicas foram
ram e as famílias mais vulneráveis econômica e socialmente têm
entregues para os irmãos socorrerem famílias que conheciam e
passado por sérias dificuldades.
que passavam por necessidade. Já no dia 4 de maio, o Centro
Cientes do papel de Construtor Social de todo o maçom, os
Espírita Paz e Luz recebeu 30 cestas básicas.
irmãos da Loja Emílio Ribas, 243, Oriente de PindamonhangaOs locais escolhidos são pontos de referência para a distribuiba, sob o malhete do Venerável Mestre
ção das cestas básicas no Oriente de
Paulo Cesar Portella, se uniram em auPindamonhangaba. Dessa forma, os irxílio aos mais necessitados.
mãos puderam colocar em prática sua
Durante a pandemia, a loja distrimissão de construtor social, sem se
buiu mais de 100 cestas básicas para
exporem a aglomerações e permanediversas entidades benemerentes da
cendo protegidos do novo coronavírus,
cidade, as quais fazem o repasse dos
já que essas instituições já apresentam
alimentos para as pessoas que atenconhecimento e prática para essa atividem em seus trabalhos assistenciais.
dade. Até o momento, já foram socorriOs irmãos da Loja Emílio Ribas distribuíram mais de 100
No dia 18 de abril, foram entregues
das mais de 500 pessoas.
cestas básicas durante a pandemia
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LOJAS ANIVERSARIANTES
JULHO

AGOSTO

1º - Acácia da Cantareira, 579 - Mairiporã
1º - Estrela da Lapa, 7 - São Paulo
1º - Humanitas, 215 - Ribeirão Preto
2 - 2 de Julho, 586 - Dracena
2 - Cavaleiros da Gruta Azul, 819 - São Paulo
2 - Ponto no Espaço, 279 - São Paulo
3 - Fé, Equilíbrio e Evolução, 652 - São Paulo
4 - 4 de Julho, 859 - Sorocaba
4 - Mar de Bronze, 778 - Bauru
4 - Templo de Lótus, 858 - Taboão da Serra
5 - Cinco de Setembro, 190 - São José do
Rio Preto
5 - Primeiro de Agosto, 101 - Bauru
7 - Participação e Trabalho, 334 - São Paulo
9 - Caridade e Amor, 235 - São Paulo
9 - Nova Esperança, 132 - São Paulo
9 - Valentes de Canaã, 534 - São Pedro
11 - Joia da Estância de Poá, 467 - Poá
12 - Órion, 465 - São Paulo
13 - Unitas et Unitatis, 549 - São Paulo
13 - Virgílio Nascimento, 22 - São Paulo
14 - Eduardo Hansen, 352 - Nova Odessa
14 - Fé, Equilíbrio e Fraternidade, 832 São Paulo
14 - Fraternidade de Embu das Artes, 719 Embu
14 - Princesa D’Oeste, 318 - Campinas
14 - Propaganda Terceira, 779 - São Paulo
14 - Quatorze de Julho Itapecerica da Serra, 346 Itapecerica Serra
19 - Luz de Luxor, 531 - São Paulo
21 - Fraternidade Guaçuana, 623 - Mogi Guaçu
21 - Lealdade e Harmonia Barbarense, 521 Santa Bárbara D’Oeste
22 - Colunas de Cerqueira Cesar, 370 Cerqueira Cesar
22 - Trabalho e Silêncio, 121 - Campinas
23 - Aurora Cacondense, 258 - Caconde
24 - Sagrada Romã, 561 - São Paulo
25 - 25 de Julho, 837 - Sorocaba
26 - Jean Baptiste Willermoz, 626 - São Paulo
26 - Ruy Barbosa, 93 - Franco da Rocha
27 - 7 de Setembro, 45 - Santos
27 - Justiça e Caridade, 51 - Monte Aprazível
28 - União e Firmeza, 897 - Capão Bonito
29 - Amor e Honra, 9 - Monte Azul Paulista
29 - Baluartes da Mantiqueira, 415 Guaratinguetá
29 - Caridade e Justiça, 81 - Araraquara
31 - Trabalho, Honra e Caridade, 4 - Casa
Branca

1º - Amor e Silêncio, 340 - Santos
1º - Pedro Alba, 189 - Peruíbe
1º - União do Vale, 214 - São José dos Campos
3 - 13 de Junho, 517 - Pradópolis
3 - Esquadro e Compasso, 217 - São Paulo
4 - Dignidade e Justiça, 787 - Arujá
4 - Homero de Campos Junior, 417- São Paulo
5 - Cavaleiros da Liberdade e Verdade, 714 São Paulo
5 - Cinco de Agosto, 338 - Marabá Paulista
5 - Merkabah, 569 - Guarulhos
6 - Essênios do III Milênio, 813 - São Paulo
6 - Tales de Mileto, 570 - Guarulhos
8 - Harmonia, 106 - Registro
8 - Liber Veritas, 761 - São Paulo
9 - Estrela do Oriente, 159 - São José do
Rio Preto
9 - Fé e Amor, 42 - Tanabi
9 - Lux Aeterna, 236 - Campinas
9 - Verdadeiros Irmãos, 669 - São Paulo
10 - Cavaleiros do Alto Tietê, 439 - Mogi das
Cruzes
10 - Nove de Abril de Mogi Guaçu, 515 - Mogi
Guaçu
10 - Peregrino do Graal, 468 - São Paulo
10 - Prof. Raimundo Rodrigues, 726 - São Paulo
10 - Vale do Hermon, 372 - Paranapanema
11 - 11 de Agosto, 627 - Tatuí
11 - Educação, Pátria e Família, 563 - São Paulo
11 - Vale da Luz, 138 - Porto Ferreira
11 - XI de Agosto de Itanhaém, 656 - Itanhaém
12 - Cavaleiros de Akhenaton, 768 - São Paulo
12 - Marechal Deodoro da Fonseca, 53 - São
Paulo
13 - Amenhotep IV, 585 - São Paulo
13 - Hélio Leme de Siqueira, 899 - Assis
13 - Primeiro de Janeiro, 113 - São Paulo
15 - 15 de Agosto, 900 - Sorocaba
15 - Arte e Imortalidade, 573 - São Paulo
16 - Ordem, Sabedoria e Justiça, 389 - São
Paulo
17 - Bernardo de Claraval, 602 - São Paulo
17 - Dr. Jorge Rios Muraro, 876 - Jaguariúna
18 - Democracia, Liberdade e Prosperidade, 764
- São Paulo
18 - Meditação e Fé, 628 - São Paulo
19 - 7 de Setembro Prudentina, 456 - Presidente
Prudente
19 - Luz da Esperança, 759 - São Paulo
19 - Paz Celestial, 426 - São Paulo
20 - Adelino Del Carlo, 281 - São Paulo
20 - Amizade Pioneira, 786 - São Paulo
20 - Buena Vista Moto Clube, 877 - São Paulo
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20 - Carlos Nunes de Siqueira, 469 - São Paulo
20 - Cavaleiros do Sol, 495 - São Paulo
20 - Cavaleiros do Templo de Salomão, 237 São Paulo
20 - Colunas do Templo de Salomão, 738 Sorocaba
20 - Fraterna União, 670 - São Caetano do Sul
20 - Fraternidade Canaã, 305 - Parapuã
20 - Fraternidade de Itariri, 293 - Itariri
20 - Guardiões da Lealdade e Justiça, 550 Taubaté
20 - Luiz Carlos Rocha, 671 - São Paulo
20 - Luz do Paraíso, 458 - Bauru
20 - Luzes da Serra, 562 - Campos do Jordão
20 - Mestre Saint Germain, 765 - São Paulo
20 - Nove de Maio de São Bernardo do Campo,
494 - São Bernardo do Campo
20 - Novo Laço Místico, 535 - São Paulo
20 - O Despertar da Consciência, 588 - São
Paulo
20 - Pedra Fundamental, 780 - Ibiúna
20 - Perfeição e Justiça, 238 - São Paulo
20 - Quilombo dos Palmares, 493 - São Paulo
20 - Regente Feijó, 256 - Cotia
20 - São Vicente, 306 - Santos
20 - Tiradentes II, 257 - Cafelândia
20 - União e Concórdia, 564 - Campo Limpo
Paulista
20 - União Fraternal, 301 - Votorantim
21 - Antonio Carlos, 199 - Guarujá
21 - Estrela Noroeste, 265 - Pirajuí
21 - Liberdade, Justiça e Trabalho, 175 Presidente Prudente
21 - Márcio Dutra, 455 - Assis
23 - Barão de Mauá, 748 - São Paulo
23 - Estrela de Itaquera, 278 - São Paulo
23 - Mario Proietti, 901 - Potirendaba
23 - Zênite, 441 - Marília
24 - Mensagem da Serra, 155 - Santa Rita do
Passa Quatro
24 - Wolfgang Amadeus Mozart, 419 - Ourinhos
25 - Cavaleiros da Vila Tibério, 518 - Ribeirão
Preto
25 - Dezesseis de Julho, 242 - Ituverava
25 - Trabalho e Progresso, 589 - Bauru
25 - União VII, 313 - Bauru
25 - Washington Luiz, 100 - Cardoso
26 - Alpha, 292 - Marília
26 - Trinta de Dezembro, 250 - Mogi Guaçu
28 - Jardim dos Justos, 895 - São Bernardo do
Campo
29 - Votuporanga, 472 - Votuporanga
30 - Quinta Essência, 349 - São Paulo
31 - Aracoara, 427 - Araraquara

