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9ª REGIÃO ORGANIZA CURSOS PARA OS IRMÃOS
ELEITOS PARA AS ADMINISTRAÇÕES DAS LOJAS

Irmãos das lojas da 9ª Região, da Grande São Paulo e também de outros Orientes e Potências acompanharam os cursos preparatórios

O

Delegado da 9ª Região Maçônica da Glesp, Francisco
Ortali Forte, com o apoio dos Delegados Distritais Joel
da Silva Calhau, Ivan Moralez Costa, Antônio Domeni,
Sidnei Eduardo Moretti, Sávio Minto, Hugo Takeo Hira, Davilson Nascimento dos Santos e Luciano Fernandes, organizou
dois cursos voltados para a orientação dos irmãos que foram eleitos para as novas administrações das lojas.
No dia 21 de maio, com a presença de 58 irmãos de diversas lojas da jurisdição, ocorreu o primeiro curso preparatório, o qual foi baseado nos rituais e abordou diversos
temas e assuntos relacionados aos cargos em loja: Venerável Mestre, Diáconos, Hospitaleiro, Vigilantes, Secretário,
Tesoureiro, Mestre de Cerimônias, Orador, Experto, Chanceler e Mestre de Harmonia.
Já no dia 11 de junho, o curso destinou-se aos irmãos
que iriam integrar as Comissões de Instalação e Posse das
novas administrações das lojas. Durante o evento, também

foram ministradas palestras sobre os ritos Escocês Antigo
e Aceito, São João, Moderno, York, Emulação e Schröder.
“Durante os cursos ministrados, busquei realizar o melhor trabalho possível e agradeço a ajuda dos meus Delegados Distritais, que colaboraram para que todos os nossos irmãos possam desempenhar da melhor forma possível suas
funções”, disse o Delegado da 9ª Região, Francisco Ortali
Forte. “Quero agradecer ao nosso Sereníssimo Grão-Mestre
João Xavier pela liberdade e pelo apoio que tive em todo
o meu mandato como Delegado Regional, durante o qual
realizei vários cursos e eventos para preparar melhor todos
os nossos irmãos e fortalecer ainda mais a nossa Ordem”,
finaliza o Delegado Regional.
Em ambos os eventos, os irmãos foram recepcionados
por um café da manhã de confraternização e receberam certificados de participação.
(Informações e fotos: irmão Manoel Alves – L. 580)

O primeiro evento abordou as funções dos diversos cargos em loja

Os cargos das Comissões Instaladoras fizeram parte da programação do segundo curso
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GLESP REALIZA ASSEMBLEIA GERAL NO TEATRO LIBERDADE

A partir da esquerda, o Grão-Mestre Adjunto em exercício Charles Jean Fusco, o Grão-Mestre João Xavier, o presidente do TEM, Daniel Cesar Augusto; e o Past Grão-Mestre Francisco Gomes

R

ealizada no dia 18 de junho, no Teatro Liberdade,
a Assembleia Geral Deliberativa e Legislativa da
Glesp recebeu a presença de 269 representantes
legais das lojas, 63 visitantes, 85 membros da administração e 20 Grandes Representantes, totalizando
437 irmãos.
Entre as autoridades maçônicas que prestigiaram o
evento, estavam o Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier,
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Autoridades maçônicas acompanham a Assembleia Geral

que presidiu a Assembleia Geral Deliberativa; o Grão-Mestre Adjunto em exercício Charles Jean Fusco, o Past
Grão-Mestre Francisco Gomes da Silva, o Past Grão-Mestre Adjunto Antonio Carlos de Souza, o Grande Primeiro
Vigilante em exercício, Eduardo Alves Pereira Junior; o
Grande Segundo Vigilante em exercício, José Carballido
Dominguez; o Grande Orador Péricles Asbahr, o Grande
Tesoureiro Carlos Roberto Giacon, o Grande Hospitaleiro

A partir da esquerda, o Past Grão-Mestre Adjunto Antonio Carlos de Souza, o
Grão-Mestre Adjunto em exercício Charles Jean Fusco, o presidente em exercício
do STM, José Valério de Souza; e o Grão-Mestre eleito, Jorge Anysio Haddad
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A Assembleia Geral contou com 85 membros da administração da Glesp

Adjunto Thiago Pereira Aricó, o Grande Mestre de Cerimônias Orlando Dias dos Santos Filho e o Grão-Mestre eleito,
Jorge Anysio Haddad.
Durante a Assembleia Deliberativa, foram colocados
para apreciação dos irmãos os decretos e pareceres de
diversas comissões, ocorrendo a aprovação de Estatutos
de Lojas, Cartas Constitutivas Definitivas, Títulos de Maçom Emérito e Maçom Provecto, entre outros.
Ainda na Assembleia Geral Deliberativa, o Tribunal
Eleitoral Maçônico divulgou os resultados da eleição para
Grão-Mestre que foram julgados e homologados no dia
23 de maio e, assim, promoveu as últimas medidas em
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relação ao processo eleitoral. Em seguida, ocorreu a
eleição da Chapa Complementar da Administração
2022/2025, pela qual foram
escolhidos os ministros do
Superior Tribunal Maçônico
(STM), os juízes do Tribunal Maçônico de Recursos
(TMR) e do Tribunal Eleitoral
Maçônico (TEM), os membros das Comissões Permanentes de Leis, de Assuntos
Gerais, de Finanças e Economia, de Beneficência, de
Relações Exteriores e de
Liturgia. Após essa eleição
complementar, foram regularmente proclamados todos os eleitos: o Grão-Mestre,
o Grão-Mestre Adjunto, os Grandes Primeiro e Segundo
Vigilantes, o Grande Orador e o Grande Tesoureiro, além
dos respectivos Adjuntos.
Já na Assembleia Geral Legislativa, presidida pelo
Grão-Mestre Adjunto em exercício Charles Jean Fusco,
colocou-se para votação a Ata da sessão anterior, a qual
foi aprovada pelos irmãos presentes.
Na ocasião, houve, ainda, uma sessão da Assembleia
Constituinte da Glesp. Foi aprovada a Ata da sessão anterior, ocorrida no dia 23 de novembro 2019, porém, o
parecer final da Comissão Revisora acabou reprovado.

Mais de 430 irmãos estiveram no Teatro Liberdade prestigiando a Assembleia Geral

Mai/Jun 2022
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“ACÁCIA DE IBITINGA” ENTREGA TÍTULOS DE MAÇOM EMÉRITO

A partir da esquerda, o Venerável Mestre Gustavo De Pascule, o então Grão-Mestre em
exercício Charles Jean Fusco e o Grão-Mestre João Xavier (na ocasião, licenciado para
disputar as eleições)

E

m cerimônia realizada no dia 31 de março, a Loja Acácia de
Ibitinga, 428, Oriente de Ibitinga, entregou o Título de Maçom
Emérito e a respectiva comenda a oito obreiros do quadro
daquela operosa oficina maçônica. Na ocasião, receberam a homenagem, em reconhecimento aos 25 anos de trabalho em prol
da Maçonaria, os irmãos Carlos Alberto Bezerro, Paulo Roberto
Somenci, Ulisses Murilo Orefice, Joaquim Luiz de Moraes, Nivaldo
Soares Faria, Luiz Antônio Rodrigues, Euelis Vandinei Granela Junior e José Luiz Mourão.
A concorrida sessão foi prestigiada por diversas autorida-

des maçônicas, entre elas, o então Grão-Mestre em exercício
Charles Jean Fusco, o Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier (na
época, licenciado para disputa das eleições), o Delegado da 29ª
Região, Giusepe Florindo Nastri Lombardo, e os Delegados Distritais da 29ª Região Maçatochi Kiyomura (3º Distrito) e Ivanil
de Marins (4º Distrito).
“Foi uma belíssima e emocionante Sessão Pública com a
presença das cunhadas e sobrinhos. Cumprimentei a laboriosa
oficina, bem como os homenageados da noite. Pouquíssimas lojas conseguem um feito como esse. Ao final, agradeci a calorosa
acolhida e o apoio dos irmãos”, disse o Grão-Mestre João Xavier.

Irmãos Eméritos homenageados durante a Sessão

LOJA APRENDIZES DA VERDADE RECEBE
APRESENTAÇÃO MUSICAL DO INSTITUTO AFAM

A

Loja Aprendizes da Verdade, 404, Oriente de São José dos
Campos, por iniciativa das cunhadas, capitaneadas por
Luciana Branco, esposa do Venerável Mestre Thiago Henrique de Paiva Rolim, promoveu, no dia 3 de maio, uma Sessão
Magna Pública para apresentação do Instituto Afam, entidade
que mantém a Orquestra Comunitária de São José dos Campos
e a Academia Filarmônica Jovem.
O Maestro Bartolomeu Vaz fez uma explanação sobre o Instituto Afam, que busca capacitar jovens músicos oferecendo a
oportunidade de aperfeiçoamento técnico e artístico. O Instituto
Afam gera oportunidade de trabalho e renda, além da efetiva
transformação social e cultural, fomentando a participação e
apoio para a instituição.
O evento foi abrilhantado pela apresentação de um quarteto
de cordas, composto pelos músicos Carlos Medeiros, Gabriel
Hilário, Lucas Azevedo e Marcia Guedes, os quais tocaram diversas peças de Mozart e outros compositores e finalizaram
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com uma magnífica interpretação da música Acácia Amarela,
do saudoso irmão e músico Luiz Gonzaga, com arranjo feito pelo
próprio maestro Bartolomeu.
Para saber mais sobre o Instituto Afam e como ajudar as
suas obras, acesse o site: www.institutoafam.com.br.

Um quarteto de cordas apresentou diversas peças de Mozart e outros compositores,
entre elas, Acácia Amarela, do irmão Luiz Gonzaga
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O Grão-Mestre João Xavier (ao centro, com o ritual em mãos) preside a Cerimônia de
Sagração do Templo

O

Diversas autoridades maçônicas prestigiaram a Sessão

s obreiros da Loja 15 de Agosto, 900, Oriente de Sorocaba, estão em júbilo. No dia 1º de junho, sob o malhete
Venerável Mestre Marcos Rodrigues da Costa, foi organizada a Cerimônia de Sagração do Templo da oficina, a qual
trabalha no Rito de York.
A sessão foi presidida pelo Sereníssimo Grão-Mestre João
José Xavier, um dos fundadores da referida loja, fato ocorrido
em 15 de agosto de 2020.
Além do dignitário da Glesp, o evento contou com a presença
de diversas autoridades maçônicas, entre elas, o Delegado da
15ª Região, Antonio Carlos Rubinato, os Delegados Distritais da
15ª Região Antonio Carlos Tumolo (1º Distrito), Alexandre Previde (3º Distrito), Levi de Oliveira (4º Distrito), Luciano Viana de
Carvalho (6º Distrito) e José Vanilton de Almeida (8º Distrito);
o ministro do Superior Tribunal Maçônico (STM) José Ailton Ri-

beiro e o irmão Edmundo Rodrigues da Costa, representando o
Conselho Maçônico de Sorocaba e Votorantim.
Durante a sessão, o irmão Sebastião Ferreira Leite fez um
depoimento sobre a sua vida maçônica e sobre a fundação da
loja, ressaltando a sua alegria em ver o templo pronto e sendo
sagrado pelo Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier, em uma
noite muito especial.
Transcorrida de maneira harmoniosa e fraterna, a Cerimônia
de Sagração de Templo Loja 15 de Agosto, 900, recebeu a presença de irmãos visitantes representantes de diversas oficinas
coirmãs, de todas as Potências Maçônicas Regulares do estado
de São Paulo.
Ao final da sessão, os irmãos puderam se confraternizar
em um agradável ágape, preparado com muito carinho pelos
irmãos da oficina anfitriã.

O Venerável Mestre Marcos Rodrigues da Costa (de óculos) recebe placa alusiva à
Sagração

Irmãos da Loja 15 de Agosto acompanham a Sagração do Templo
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LOJA 15 DE AGOSTO: GRÃO-MESTRE JOÃO XAVIER PRESIDE
CERIMÔNIA DE SAGRAÇÃO DE TEMPLO
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LOJA ELINIER KOKOL PROMOVE EVENTO BENEMERENTE EM PROL DA APAE

C

erca de 360 pessoas participaram, no dia 28 de maio, da
7ª Feijuca Bode Fest, evento benemerente organizado pelos
obreiros da Loja Elinier Kokol, 798, Oriente de Nova Odessa,
sob o malhete do Venerável Mestre Wilson César Gução.
Realizada no Pathernon Eventos, a festa reuniu os obreiros da
loja, maçons da região, a família maçônica, amigos e diversos
membros da administração da Glesp, entre eles, o Sereníssimo
Grão-Mestre João Xavier, o Grão-Mestre Adjunto em exercício

Charles Jean Fusco e o Grande Tesoureiro Carlos Giacon.
Além do delicioso menu, uma feijoada completa com todos os
conhecidos acompanhamentos, a 7ª Feijuca Bode Fest contou com
sorteio de brindes e boa música, transcorrendo em clima de alegria, descontração e fraternidade.
A renda o evento será destinada às obras sociais promovidas
pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de
Nova Odessa.

Membros da administração da Glesp, irmãos das lojas da região e a família maçônica puderam se confraternizar durante o evento benemerente

GOB COMEMORA 200 ANOS EM EVENTO NO
THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
(GOB-SP), sob o malhete do Grão-Mestre Estadual Gerson Magdaleno, e contou
com a presença de autoridades civis,
militares e maçônicas, além de diversos
irmãos das três Potências maçônicas do
estado de São Paulo.
Na ocasião, representaram a Glesp o
Grão-Mestre Adjunto em exercício, Charles Jean Fusco, acompanhado da cunhada Sandra Regina Marques Carvalho; e o
Grande Secretário de Relações Interiores,
Ao centro, o Grão-Mestre do GOB-SP, Gerson Magdaleno, ladeado pelo Grão-Mestre Adjunto em exercício da Glesp,
Charles Jean Fusco, e a cunhada Sandra Regina (à direita); e pelo Grande Secretário de Relações Interiores da Glesp,
Rodrigo Luiz Ragagnan, acompanhado da
Rodrigo Luiz Ragagnan, e a cunhada Carolina
cunhada Carolina Liberati Pimenta.
Theatro Municipal de São Paulo recebeu, no dia 14
“Foi uma noite maravilhosa que reuniu tradição e históde maio, as comemorações dos 200 anos de funria em grande estilo, com a presença da família maçônica
dação do Grande Oriente do Brasil (GOB). O evento
paulista”, disse o Grão-Mestre Adjunto em exercício, irmão
foi organizado pelo Grande Oriente Estadual de São Paulo
Charles Jean Fusco.

O
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JUBILEU DE PRATA: LOJA VINHA DE LUZ COMEMORA ANIVERSÁRIO DE 25 ANOS

Obreiros da oficina anfitriã foram homenageados durante a
cerimônia

çônico (STM), Jair Martins; o juiz do Tribunal Eleitoral Maçônico (TEM), Maurício Kubata Galvão;
o Delegado do 1º Distrito da 13ª Região, Paulo
A partir da esquerda, o Venerável Mestre Aníbal Teixeira de Araújo, o Grão-Mestre João Xavier e o Delegado da 13ª
Região Rui Ferreira da Silva
Sergio Bertoni Fiorita; o Delegado do 4º Distrito
da 13ª Região, Marcos Severo Brito; e o Grande
undada no dia 19 de maio de 1997, a Loja Vinha de Luz,
Segundo Diácono do Venerável Colégio, Antônio Júlio Guimarães.
488, Oriente de Osasco, completou 25 anos de trabalho
Durante a sessão, os três fundadores da Loja Vinha de Luz,
ininterrupto em prol da Maçonaria. Para a comemoração
488, e ainda obreiros ativos do quadro, a saber, Basílio Verga
da efeméride, os obreiros da operosa oficina, sob o malhete
Junior, Francisco Onofre da Freiria e José Contieri, foram homedo Venerável Mestre Aníbal Teixeira de Araújo, organizaram
nageados. O mandatário da Potência maçônica entregou à loja
uma Sessão Magna Branca que contou a presença de cunhaaniversariante uma placa alusiva ao Jubileu de Prata e presentou
das, sobrinhos, representantes de oficinas coirmãs e convio Venerável Mestre Aníbal Teixeira de Araújo com o mimo decoradados em geral.
tivo Glesp – Rumo aos 100 Anos.
Durante a cerimônia, celebrada no dia 18 de maio, os parti“Gostaria de agradecer o carinho do Sereníssimo Grão-Mestre
cipantes puderam relembrar a história da loja aniversariante e
João Xavier para com a nossa oficina maçônica. Essa é uma noite
homenagear os irmãos que colaboraram com ela aos longo dos
memorável, que ficará registrada na lembrança de todos nós”,
últimos 25 anos.
disse o Venerável Mestre da Loja Vinha de Luz, 488.
O Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier prestigiou o evento,
A oficina anfitriã agraciou todos os seus obreiros com um
acompanhado de diversas autoridades maçônicas, entre elas, o
mimo alusivo ao Jubileu de Prata, e, após a sessão, todos partiGrande Segundo Diácono, Eugênio Zerbinatti; o Delegado da 13ª
ciparam de um lauto ágape, no qual puderam se confraternizar e
Região, Rui Ferreira da Silva; o ministro do Superior Tribunal Maparabenizar a loja pelo aniversário de 25 anos.

F

A Sessão Magna Branca contou a presença de cunhadas, sobrinhos, convidados e
representantes de oficinas coirmãs
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Autoridades maçônicas prestigiam o Jubileu de Prata da Loja Vinha de Luz
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ENTREVISTA: GRÃO-MESTRE JOÃO XAVIER FAZ UMA ANÁLISE
DA SUA GESTÃO E DO PROCESSO ELEITORAL NA GLESP

Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier: “Minha maior satisfação foi chegar ao Grão-Mestrado, reconhecimento pelos mais de 11 anos dedicados a administração da Glesp, completando 14
anos com os meus três anos de mandato.”

A

pós 14 anos dedicados à administração da Glesp, passando por diversos cargos e gestões, o Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier não foi reeleito no pleito ocorrido no
dia 6 de maio, sendo superado em votos pelo candidato Jorge
Anysio Haddad, da Chapa 2, eleito para a Gestão 2022/2025.
Foram 12.814 irmãos eleitores e 3.014 abstenções. A Chapa
01, encabeçada pelo Grão-Mestre João Xavier, recebeu 4.528
votos, enquanto a Chapa 02 teve 7.989 votos. Ainda foram apurados 297 votos brancos e nulos.
Diante do resultado adverso, o mandatário da Glesp durante
o triênio 2019/2022, nessa entrevista, analisa sua gestão, identificando as dificuldades enfrentadas, principalmente durante a
pandemia de Covid-19, faz uma avaliação da sua campanha
para a reeleição, fala sobre a satisfação de chegar ao cargo de
Grão-Mestre e revela sua principal decepção enquanto esteve
à frente da Potência.
Grande Loja em Destaque: Como o senhor avalia sua campanha para o cargo de Grão-Mestre da Glesp?
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Grão-Mestre João Xavier: Minha avaliação é positiva, pude
visitar várias lojas, ouvir diretamente dos irmãos seus anseios
sobre a nossa Ordem. Fui muito bem recebido por todos, que
ouviram minhas propostas, fizeram vários questionamentos, os
quais respondi com toda a sinceridade. Então, avalio que foram
visitas produtivas. Durante os 90 dias de campanha e considerando que em muitas cidades foram organizadas sessões
conjuntas, alcançamos mais de 150 lojas e em torno de 4.500
irmãos. Foram mais de 30 mil quilômetros rodados.
GLD: Em sua opinião, o que interferiu para não ter sido
reeleito?
GM: As acusações infundadas e sujas que fizeram ao meu
respeito, visando exclusivamente atacar a minha imagem,
pois os irmãos da chapa derrotada no pleito anterior haviam tentando de todas as formas impugnar minha eleição,
como não conseguiram, agiram de forma covarde e canalha
contra minha honra. Infelizmente, devido à pandemia, não
consegui visitar as lojas na ocasião e esclarecer de forma
Mai/Jun 2022
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GLD: Existem projetos e/ou eventos ainda em fase de finalização ou realização?
GM: Sim, estamos implantando o processo de automatização
e informatização dos processos da Secretaria Geral e em fase
final de implantação do sistema corporativo, integrando todas
as informações, trazendo mais agilidade e segurança para
a área contábil e financeira da instituição, além do Conecta
Glesp, uma ferramenta digital de comunicação entre a Potência e os irmãos.
GLD: A pandemia atrapalhou bastante a sua gestão, pois
foram quase dois anos atípicos para a sociedade como
um todo, e não poderia ser diferente para a Maçonaria.
Ficou algum projeto importante sem ser realizado ou concluído por causa da pandemia?
GM: Infelizmente, muitos projetos não foram realizados, como
a implantação de Simpósios Regionais, formação dos Oficiais
das lojas, cursos de ritualística, capacitação de lideranças por
videoconferência, intercambio internacional para os irmãos e
seus familiares, ampliar a atuação das campanhas da Grande
Hospitalaria em todo o estado de São Paulo e a Casa Transitória.
GLD: Após deixar o cargo de Grão-Mestre, quais as suas
expectativas maçônicas e profanas, já que o trabalho na
Glesp exigiu dedicação praticamente integral da sua parte?
GM: Devido as minhas responsabilidades até o dia 1º de julho
de 2022, ainda não analisei algumas oportunidades que estão
surgindo. Eu dedico meu tempo à Glesp há 14 anos, minha vida
praticamente se fundiu à da instituição, sacrifiquei o convívio
com minha família e meus projetos pessoais para me dedicar
exclusivamente ao Grão-Mestrado, porque ser maçom e cumprir com meu papel como construtor social é minha grande paixão. Agora, estarei avaliando tudo que vivenciei aqui, as lições
que aprendi, o meu crescimento como ser humano à frente de
tantas dificuldades vencidas. Quero investir meu tempo em minha formação profissional e, principalmente, dedicá-lo à minha
família, que me apoiou e sempre esteve do meu lado durante
toda essa trajetória.
GLD: Gostaria de deixar uma mensagem aos irmãos da
jurisdição?
GM: Gostaria de agradecer todo o apoio que recebi de muitos
irmãos e pedir a todos os obreiros que engrandeçam nossa
Ordem através de ações que atendam aos menos favorecidos,
que apoiem seu semelhante, sem julgamentos prematuros, que
respeitem os irmãos e que trabalhem com afinco para tornar a
humanidade mais feliz.

Grande Loja em Destaque

adequada toda a infâmia que disseminaram.
GLD: O senhor teve conhecimento das propostas da chapa
vencedora? Quais as principais diferenças em relação às
propostas da sua candidatura?
GM: Não fiz uma avaliação da proposta da chapa concorrente,
mas torço para que o irmão Jorge Anysio Haddad consiga executá-la da melhor forma para a Glesp e de acordo com os anseios
daqueles que o elegeram.
GLD: O irmão Jorge Anysio Haddad irá assumir o Grão-Mestrado a partir do dia 1º de julho. Qual é a Glesp que
ele irá receber? Em sua opinião, qual será o principal legado que o senhor deixará após esses três anos que esteve à frente da Potência?
GM: A lisura com que conduzi toda a administração, procurando
diminuir custos, otimizar as ações e procedimentos administrativos e adequar a Glesp para utilizar toda a tecnologia existente.
GLD: O senhor encontrou muita dificuldade e/ou resistência para implementar seu plano administrativo? Quais os
principais desafios enfrentados?
GM: O principal desafio foi, e ainda é, colocar a Glesp no século 21, automatizando e promovendo a informatização dos
processos administrativos. Naturalmente, as mudanças geram
resistências. Muitos colaboradores fazem a mesma tarefa há
mais de 20 anos, de uma maneira muito braçal, o que gera desmotivação e falta de perspectivas. A Maçonaria é progressista,
e isso significa estarmos adaptados ao tempo em que vivemos.
GLD: Qual o maior satisfação e o maior arrependimento e/
ou decepção (se houver) que o senhor teve ao atuar como
Grão-Mestre da maior Potência Maçônica do Hemisfério Sul?
GM: Minha maior satisfação foi chegar ao Grão-Mestrado, reconhecimento pelos mais de 11 anos dedicados à administração
da Glesp, completando 14 anos com os meus três anos de mandato. A maior decepção, infelizmente, foi encontrar em nossas
fileiras pessoas cujo caráter não se adequa à nossa filosofia
dedicada à liberdade, à igualdade e à fraternidade. Decepção
em saber que em nossa Ordem existem homens dedicados a
destruir seu semelhante por puro egoísmo, inveja e incapacidade de chegar ao cargo mais alto de nossa Potência. Isso me
entristeceu profundamente.
GLD: Após as eleições para Grão-Mestre, quais as suas
expectativas em relação ao restante do mandato?
GM: Finalizar as ações administrativas e ficar à disposição dos
membros da próxima diretoria para qualquer dúvida ou esclarecimento que necessitarem.
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GLESP ASSINA ACORDO DE COOPERAÇÃO COM OS ESCOTEIROS DO BRASIL

O Grão-Mestre João Xavier e o diretor-presidente dos Escoteiros do Brasil-SP, Rodrigo
Ramos de Freitas

O

Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier e o diretor-presidente dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo,
Rodrigo Ramos de Freitas, assinaram, no dia 31 de maio,
um novo acordo de cooperação entre as duas instituições, com
o objetivo de restabelecer a parceria e reafirmar a longeva relação entre os Escoteiros e a Maçonaria.
A assinatura do acordo ocorreu no Grão-Mestrado da Glesp
e contou com a presença do Grande Secretário das Ordens
Paramaçônicas, Ernesto Junqueira de Andrade, e membros da

administração dos Escoteiros do Brasil, entre eles, o diretor de
Relações Institucionais, Matheus Luis Cardoso França; os coordenadores de Parcerias Estratégicas, Edson Carlos Pires e Marcos Marcelino Vieira; e o gerente regional (São Paulo), Rodrigo
de Paula Caires.
“Foi um momento de diálogo e construção de ações para os
trabalhos com a parceria, em clima de descontração e amizade.
Muito em breve serão divulgados os resultados e benefícios do
acordo aos associados dessas instituições”, explica o Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier.

Os escoteiros foram recepcionados pelo Grão-Mestre João Xavier e pelo Grande
Secretário das Ordens Paramaçônicas da Glesp, Ernesto Junqueira de Andrade

JUBILEU DE OURO: LOJA IDEAL E TRABALHO COMEMORA 50 ANOS

E

m Sessão Magna Branca realizada no dia 26 de março,
Delegados Regionais Alquimédis Barboza (20ª Região), Valmir
os obreiros da Loja Ideal e Trabalho, 150, Oriente de Praia
Pacheco (19ª Região) e Wagner Antonio Pinto (6ª Região).
Grande, sob o malhete do Venerável Mestre Lucínio de MoDurante a sessão, o Grão-Mestre João Xavier agraciou o Veraes Sarmento Jr., comemoraram o aniversário de 50 anos de
nerável Mestre Lucínio de Moraes Sarmento Jr. com a medalha
fundação da oficina.
comemorativa aos 95 anos da Glesp e entregou-lhe, em nome
O concorrido e emocionante evento foi abrilhantado pela preda Potência paulista, uma placa de prata alusiva ao Jubileu de
sença da família maçônica da Baixada Santista, com especial
Ouro da Loja Ideal e Trabalho, 150. Em seguida, ocorreu os desdestaque para as cunhadas da Ordem Estrela do Oriente e os
cerramentos da Placa Alusiva à Sagração do Tempo e da Galeria
sobrinhos da Ordem DeMolay.
de Veneráveis Mestres da oficina anfitriã.
O Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier, licenciado na
ocasião para disputa das eleições da Glesp, também prestigiou a cerimônia, acompanhado de diversos membros
da administração da Potência
maçônica, entre eles, o Past
Ao centro, o Grão-Mestre João Xavier (na ocasião, licenciado para
Grão-Mestre Adjunto Antonio
disputar as eleições) realiza o descerramento da Galeria dos
Veneráveis Mestres da oficina, ladeado pelas cunhadas da Ordem
Carlos de Souza, o Grande
O Venerável Mestre Lucínio de Moraes Sarmento Jr. (à esquerda)
da Estrela do Oriente, pelo VM Lucínio e o Delegado da 20ª Região,
Alquimédis Barboza
Tesoureiro Carlos Giacon e os recebe placa alusiva ao Jubileu de Ouro
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SERENÍSSIMO PARTICIPA DE CERIMÔNIA DE SAGRAÇÃO
DE TEMPLO NA LOJA FLOR DE LÓTUS

O Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier (ao centro) se confraterniza com os obreiros da Loja Flor de Lótus, 438

O

s irmãos da Loja Flor de Lótus, 438, Oriente de São Paulo,
sob o malhete do Venerável Mestre Roldão Lourenço Rodrigues, organizaram, no dia 16 de junho, a Cerimônia de
Sagração de Templo daquela operosa oficina, localizada na Rua
Oscar Horta, 306, no tradicional bairro da Mooca.
A sessão foi presidida pelo Sereníssimo Grão-Mestre
João Xavier, o qual estava acompanhado de uma comitiva
formada por diversos membros da administração da Glesp,
entre eles, o Grande Primeiro Vigilante em exercício Eduardo Alves Pereira Junior, o Delegado da 9ª Região, Francisco
Ortali Forte, os Delegados Distritais da 9ª Região Luciano
Fernandes (1º Distrito), Ivan Morales (2º Distrito) e Antônio
Domeni (3º Distrito), e o Delegado do 4º Distrito da 16ª Região, Armando Arrais Junior.
O mandatário da Potência paulista destacou que, apesar
de simples, a Cerimônia de Sagração de Templo é de uma

profundidade muito grande. Disse que estava feliz por participar da sessão e reiterou que sempre estará ao lado de
todos os irmãos para ajudar no que for preciso, mesmo após
deixar o cargo de Grão-Mestre.
Após o final da Sessão, os irmãos da Loja Flor de Lótus,
438, ofereceram um delicioso ágape, durante o qual os convidados puderam estreitar ainda mais os laços de fraternidade.
Elevação
No dia 19 de maio, ocorreu a Elevação ao Grau de Companheiro do irmão Marcio Patines Andreotti Legieri, membro
do quadro de obreiros da Loja Flor de Lótus, 438, Oriente
de São Paulo. A Sessão foi presidida pelo Venerável Mestre
Roldão Lourenço Rodrigues e contou com a presença de autoridades maçônicas, entre elas, o Delegado da 9ª Região,
Francisco Ortali Forte.
(Informações e fotos: irmão Manoel Alves – L. 580)

O Venerável Mestre Roldão Lourenço Rodrigues (à esquerda) recebe placa alusiva à
Sagração do Templo

Irmãos do quadro da oficina durante a Sessão de Elevação

Mai/Jun 2022
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CMSB REALIZA 55ª CONFERÊNCIA DE GRÃO-MESTRES

Grão-Mestres prestigiam a conferência da CMSB no Oriente de Salvador/BA

N

os dias 20 e 21 de maio, os mandatários das GranAssembleia Geral da CMSB, irmão Alberto Jorge Franco
des Lojas brasileiras se reuniram para a realização
Vieira, Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado
da 55ª Conferência de Grão-Mestres da Confedede Sergipe (GLMESE). Na ordem do dia, diversos assunração da Maçonaria Simbólica do Brasil (CMSB), sob o
tos de interesse da Maçonaria e dos maçons em geral
comando do Secretário-Geral Aldino Brasil de
Souza. O evento ocorreu
no Fiesta Bahia Hotel, no
Oriente de Salvador, com
organização da Grande
Loja do Estado da Bahia
(Gleb), que na ocasião
comemorava o aniversário de 95 anos de sua
fundação.
Os trabalhos do dia 20
de maio foram abertos
Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier, acompanhado pela cunhada Rosimeire, é recepcionado durante as festividades de 95 anos da Grande
pelo presidente da 50ª Loja do Estado da Bahia
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Foto 1

Os mandatários da Grande Loja do Acre, José Cavalcante Damasceno Júnior (foto 1); da Grande Loja do Mato Grosso do Sul, Ademar de Souza Freitas (foto 2); e da Grande Loja de
Pernambuco, Flávio José de Amorim (foto 3); receberam o Título de Grão-Mestre de Honra da Glesp

entraram em discussão, entre eles, a apresentação do
projeto de trabalho em parceria com as unidades da
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)
por parte da GLMESE, que será deliberada como tese no
Oriente de Sergipe, na 50ª Assembleia Geral da CMSB;
o relatório da comissão que irá tratar das falsas Maçonarias que aplicam golpes; a livraria on-line da CMSB;
a apresentação do resultado da pesquisa realizada pela
Grande Loja de Santa Catarina junto às demais Grandes
Lojas sobre o pecúlio maçônico; e problemas envolvendo a Grande Loja Regular do Taiti e a Grande Loja Nacional Francesa.
O Sereníssimo Grão-Mestre João Xavier participou do
evento, durante o qual homenageou com o Título de Grão-

-Mestre de Honra da Glesp os irmãos Ademar de Souza
Freitas (Grão-Mestre da Grande Loja do Mato Grosso do
Sul), José Cavalcante Damasceno Júnior (Grão-Mestre
da Grande Loja do Acre) e Flávio José de Amorim (Grão-Mestre da Grande Loja de Pernambuco). O Grão-Mestre
da Gleb, Arlindo Neto, também foi agraciado pelo mandatário da Potência paulista com a medalha comemorativa
aos 95 anos da Glesp.
O dia 21 de maio foi reservado exclusivamente para as
comemorações dos 95 anos de fundação da Gleb, ocasião em que a família maçônica e dirigentes das Grandes
Lojas brasileiras puderam se confraternizar e parabenizar a Potência baiana pelo profícuo trabalho que vem
exercendo em prol da Maçonaria.

O Grão-Mestre da Gleb, Arlindo Neto (à esquerda), foi
agraciado com a medalha comemorativa aos 95 anos da
Glesp, entregue pelo Grão-Mestre João Xavier

Mai/Jun 2022
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PRESIDENTE DO TEM TRAÇA UM PANORAMA APÓS A ELEIÇÃO NA GLESP
o cargo de Grão-Mestre da
Glesp, desde a campanha
dos candidatos até a apuração e promulgação dos
resultados.
Grande Loja em Destaque: Em seu ponto de
vista, no cargo de presidente do TEM, como
transcorreram as campanhas e as eleições
para Grão-Mestre nesse ano?
Daniel Cesar Augusto:
Mais uma vez, os irmãos
da Glesp puderam testemunhar uma campanha
de alto nível, onde foram
Presidente do TEM, irmão Daniel Cesar Augusto: “Finalizo agradecendo ao nosso atual Grão-Mestre João José Xavier, que sempre prestou seu
apresentadas ideias e proapoio incondicional, mantendo uma relação de autonomia entre os Poderes constituídos. E presto minhas homenagens ao Grão-Mestre eleito,
irmão Jorge Anysio Haddad, e toda sua administração.
postas para nossa instituição. Os dois candidatos a
Grão-Mestre se pautaram pela ética e pelos bons costumes para
a última Assembleia Geral Deliberativa, no dia 18
tentar convencer o maior número de irmãos e lojas a escolherem
de junho, o Tribunal Eleitoral Maçônico promoveu as
seus projetos. Vale ressaltar, também, que não tivemos nenhuma
últimas medidas cabíveis em relação ao processo
denúncia de irregularidades ou abuso por parte de ninguém, apeeleitoral para o cargo de Grão-Mestre da Glesp. Na ocanas algumas falhas técnicas e dúvidas de última hora que foram
sião, ocorreu a eleição da Chapa Complementar da Admiprontamente sanadas pelo TEM no dia da eleição.
nistração 2022/2025, pela qual os irmãos aprovaram os
GLD: A chapa encabeçada pelo Past Grão-Mestre Adindicados para os cargos de ministros do Superior Tribunal
junto Silvio Corbari foi indeferida. Qual foi o problema
Maçônico (STM), juízes do Tribunal Maçônico de Recursos
apresentado para que isso ocorresse?
(TMR) e do Tribunal Eleitoral Maçônico (TEM), membros
DCA: O artigo 76, Inciso II, de nossa Constituição, atribui
das Comissões Permanentes de Leis, de Assuntos Gerais,
ao TEM a competência para conhecer o pedido e decidir sobre
de Finanças e Economia, de Beneficência, de Relações
a legalidade do registro dos candidatos a Grão-Mestre e sua
Exteriores e de Liturgia. Em seguida, foram regularmente
chapa. Para fazer cumprir esse dispositivo após o protocolo dos
proclamados todos os eleitos: o Grão-Mestre, o Grão-Mesrequerimentos de registro de todos os candidatos, o TEM se reutre Adjunto, os Grandes Primeiro e Segundo Vigilantes, o
niu para analisar toda a documentação apresentada pelos canGrande Orador e o Grande Tesoureiro, além dos respectivos
didatos. Naquela oportunidade, foram feitos apontamentos em
Adjuntos. Sendo assim, só resta a realização da Cerimôtodos os processos e concedeu-se prazo para regularização das
nia de Posse dos irmãos eleitos, que ocorrerá em Sessão
chapas. Todas as pendências foram sanadas, exceto uma, a
Magna conduzida pelo Grão-Mestre João Xavier, no dia 1º
saber, a comprovação de desincompatibilização do irmão Silvio
de junho, no Teatro Liberdade.
Corbari do cargo do Conselho do Grão-Mestrado. O artigo 114
Após o término de todo o processo eleitoral, o presidente do
da Constituição determina quais são as exigências para registro
TEM, irmão Daniel Cesar Augusto, concedeu entrevista para a
dos candidatos ao cargo de Grão-Mestre, e, entre elas, o inciso
revista Grande Loja em Destaque e analisou as eleições para

N
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VII exige que o candidato não esteja exerintercorrência, não havendo nenhuma
cendo qualquer cargo da administração
impugnação ou questionamento por
da Grande Loja na data do pedido de seu
parte de nenhum dos candidatos, coregistro. Já o artigo 18 de nossa Carta
roando, dessa forma, todo o trabalho
Magna elenca quais são os cargos da
realizado pelos juízes do TEM.
administração da Glesp, e, no Parágrafo
GLD: De acordo a totalização dos
1º, consta que os ex-Grão-Mestres e exvotos, houve cerca de 3.000 abs-Grão-Mestre Adjuntos, além dos memtenções. Esse é um número alto ou
bros do Conselho do Grão-Mestrado,
está na média em relação às eleitambém integram a administração da
ções anteriores?
Glesp. E foi por esse motivo que o TEM
DCA: A avaliação feita pelo TEM
indeferiu a candidatura do irmão Silvio
é que este número de abstenções foi
Corbari, por uma falha formal, ou seja, o
normal e já era esperado. Nós estamos
candidato não conseguiu comprovar que
ainda vivendo os reflexos de uma panhavia se desincompatibilizado tempestidemia mundial que mudou o modo de
vamente e, assim, cumpria os requisitos
vida e, principalmente, a participação
de elegibilidade.
social das pessoas. Se ainda levarmos
GLD: O processo nesse ano foi
em consideração que o universo mahíbrido, com os irmãos votando em
çônico é formado por homens maduros
cédulas de papel as quais foram O presidente do Tribunal Eleitoral Maçônico (TEM), Daniel Cesar e já estabilizados em suas vidas pestransferidas para o sistema pos- Augusto
soais, temos que muitos irmãos ainda
teriormente. Todo o procedimento
estão receosos de retornarem ao convítranscorreu corretamente? Esse sistema já pode ser convio normal de suas lojas, assim era esperado um número maior
siderado um ensaio para as eleições totalmente digitais,
de abstenções.
caso seja alterada a legislação da Glesp?
GLD - De maneira geral, qual a sua avaliação sobre o
DCA: A alteração da legislação eleitoral é sem dúvida o
TEM durante o seu mandato?
maior entrave para se realizar as eleições totalmente digitais.
DCA - Costumo dizer que, até mesmo em nossas divergênNesse ano, a inovação foi o envio de cópias digitalizadas de
cias, o que sempre prevaleceu no TEM foi o respeito e a vontade
toda a documentação produzida pelas seções eleitorais, ou
da maioria. Pudemos aperfeiçoar nossos conhecimentos jurídiseja, os editais de convocação, as listas de presença, as atas
cos e maçônicos e praticar a justiça sempre baseada na retidão
e os quadros-resumo dos resultados foram digitalizados pelas
de nossas leis e regulamentos. Assim, encerramos nossa geslojas sedes das seções eleitorais e enviados via plataforma
tão de forma exemplar, com o sentimento de dever cumprido e a
digital, porém, por força de nossa legislação, o TEM somente
certeza de que os próximos darão continuidade a esse trabalho
validou a documentação física recebida tempestivamente das
tão importante. Agradeço a cada irmão juiz do TEM que nesses
lojas até o dia da apuração.
últimos três anos, junto comigo, conduziram de forma sábia e
GLD: Quais os números oficiais da eleição? A apuração
justa nosso tribunal, que depositaram sua confiança em meu
foi mais rápida com esse novo sistema? Ocorreu algum
nome e me concederam a oportunidade de ter sido presidente
problema na contabilização dos votos?
dessa Egrégia Corte. Finalizo agradecendo ao nosso atual GrãoDCA: Os resultados foram julgados e homologados no dia
-Mestre João José Xavier, que sempre prestou seu apoio incon23 de maio e publicados no Boletim Informativo 1428-E. O
dicional, mantendo uma relação de autonomia entre os Poderes
resultado final foi o seguinte: Chapa 1 – 4.528 votos; Chapa
constituídos. E presto minhas homenagens ao Grão-Mestre
2 – 7.989 votos; Brancos – 93 votos; Nulos – 204 votos; e
eleito, irmão Jorge Anysio Haddad, e toda sua administração.
Abstenções – 3.014. Seguindo a mesma tendência de toda a
Tenho a certeza de que o irmão realizará uma grande gestão,
eleição, a apuração transcorreu tranquilamente, sem nenhuma
buscando engrandecer a nossa instituição.
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NOTAS
A Loja Ilha de Creta, 661, Oriente de São Paulo, çônico de Recursos (TMR) da Glesp, Altair Rogério
teve suas Colunas fortalecidas com a Iniciação de Mendonça. Após a cerimônia, os irmãos puderam
mais um obreiro, o agora irmão Alderico de Ma- se confraternizaram em um delicioso ágape.
tos Filho. A Sessão de Iniciação foi conduzida com
perfeição e harmonia pelo Venerável Mestre Sigmar Dupre Guimarães, no dia 30 de maio, e contou com a presença de diversas autoridades maçônicas, entre elas, os Delegados Distritais Lucas
Rodrigues dos Santos, Vitor Carlos Assunção e Edmilson Dupre Guimarães, e o juiz do Tribunal Ma-

A Loja Luzes da Reflexão, 580, Oriente de São
Bernardo do Campo, realizou uma emocionante homenagem ao Dia das Mães. Presidida pelo
Venerável Mestre Wagner Justi, a sessão ocorreu
no dia 11 de maio e contou com a Cerimônia das
Rosas, apresentada pelos sobrinhos DeMolays do Capítulo patrocinado pela Loja João
Ramalho, 107, Oriente de Santo André. O
evento foi prestigiado
por autoridades maçônicas, entre elas, os
Delegados Distritais
Marcos Joel Dias e José

Fiorizzi Piovesana, e o Grande Representante
da Grande Loja de Roraima junto à Glesp, Luiz
Carlos Tasco. Ao final da sessão, todos puderam
se confraternizar um delicioso ágape oferecido
pela Loja Luzes da Reflexão, 580.
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(Informações e fotos: irmão Manoel Alves – L. 580).

No dia 25 de maio, em sessão
presidida pelo Venerável Mestre
Gildo Mazza, a Loja Sarastro, 801,
Oriente de São Paulo, realizou a
Iniciação de mais um obreiro. Na
ocasião, passou a integrar as Colunas da operosa oficina o agora
irmão Marcelo Custódio da Silva.
Diversas autoridades maçônicas
prestigiaram o evento, entre elas,
o Delegado da 9ª Região, Francisco
Ortali Forte.
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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 - Virgilio 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 das Artes
14 - Princesa D’Oeste, 318 - Campinas
14 - Propaganda Terceira, 779 - São Paulo
14 - 14 de Julho Itapecerica da Serra, 346 Itapecerica da 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 - Esquadro e Compasso, 217 - São Paulo
3 - XIII de Junho, 517 - Pradópolis
4 - Dignidade e Justiça, 787 - Arujá
4 - Homero de Campos Junior, 417 - São Paulo
5 - Cavaleiros da Liberdade e Verdade, 714 São Paulo
5 - 05 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 Hérmon, 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 - Helio Leme de Siqueira, 899 - Assis
13 - 1º de Janeiro, 113 - São Paulo
14 - Renovadora de Olímpia, 36 - Olímpia
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 - Marcio 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 - 16 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 - 30 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

