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ELEIÇÕES GOEG – “Felizmente 
o eleitorado maçônico do GOEG é 
esclarecido e altamente politizado 
no que diz respeito à escolha de seus 
dirigentes, mas o que vimos foi o 
total desprezo à estapafúrdia sugestão 
de votos em branco e sufragaram a 
Chapa União com 93,6% dos votos 
válidos”. – AbsAí Gomes brito – 
PáGinA 2

PRECONCEITO RACIAL DE 
MARCA E ORIGEM – “E eu pen-
sei: Com tanta tecnologia vem um 
belo resultado de Censo Nacional por 
aí. Esperemos. E olhe que hoje (08 
Nov 2010) tem muita gente de “pura 
raça” e de alto “grau de intelectuali-
dade” (para preconceituosos raciais 
de origem) se recusando a responder 
ao chamamento”. – VAlfredo melo 
e souzA – PáGinA 3

ORGANIZAÇÕES MAÇÔNICAS 
– “Ninguém gosta quando é julgado 
erroneamente por sua aparência, mas 
infelizmente gosta de julgar os outros 
pelo que parece ser, mas, afinal, em 
que consiste esta Ordem mundial-
mente conhecida como Maçonaria?” 
– PhilliPe r mArques A. e oliVeirA 
– PáGinA 4

FRATERNIDADE E ASSISTÊN-
CIA A MENORES APRENDIZES 
(FAMA) – “É interessante registrar 
a inexistência de bairro em Goiânia, 
oficialmente, com nome de Fama. 
Mas a instituição com seu prestígio 
junto à comunidade, é referência, 
ao ponto de a região ser identifica-
da como Setor Fama”. – bArbosA 
nunes – (Grão-mestre do GoeG) 
– PáGinA 6

DERACINO, BATISTÃO E A 
SAUDADE! – “– Meu companhei-
ro de muitas caminhadas, nós dois 
estamos ficando passados no tempo, 
você pode aposentar e todo mundo 
te esquece, eu não, preciso provar 
que ainda tenho serventia para não 
ser refugado pelo patrão”. – hélio 
moreirA – PáGinA 7

VERDADEIRAMENTE FRA-
TERNOS – “É neste sentido que está 
a maior diferença da amizade. A ami-
zade, segundo Aristóteles, apresenta 
mais de uma forma na relação com o 
objeto de amor: o que é bom, o que 
é agradável e o que é útil”. – Kleber 
Adorno – PáGinA 8

ElEiçõEs 
Liberdade e União

Os raios do sol equinocial neste 
início de ano maçônico, antes 
adotado pelo Grande Oriente do 

Brasil e ainda seguido, hoje, por muitas 
potências e até no mundo profano, veio 
encontrar a nossa Sublime Instituição 
em marcha segura para a pacificação 
total, a ser observada a diretriz estabe-
lecida pelo exemplo dos três poderes da 
Federação.

Nos termos do antigo calendário, 
a entrada do Sol no signo de Aires, 
ocorrida no último domingo, dia 20, 
dá começo ao novo ano astronômico, 
à estação do outono e ao afastamento 
desse astro do hemisfério sul, ameni-
zando as temperaturas. Maçonicamen-
te, ressalta-se a formação momentânea 
da grande esquadria celeste pela inter-
cessão de grandes retas imaginárias: 

a do eixo da terra com a outra, vinda do 
centro do Sol.

Neste ano de 2.011, a Soberana Assem-
bleia Federal Legislativa reuniu-se exata-
mente no dia 19 de março, véspera do grande 
momento simbólico, e suas decisões, sob o 
influxo, talvez, do transcendente esquadro e 
da grandiosa luz que o acompanha, apontam 
para o bom e necessário relacionamento 
administrativo entre as instituições que 
compõem a Federação.

Assim, foi aprovado o pedido de verbas 
para as obras de novas dependências a serem 
oferecidas ao povo maçônico e a alteração 
na administração de Loja, com a obrigató-
ria eleição do novo Venerável-Mestre na 
hipótese de afastamento durante o mandato, 
restaurando centenária tradição praticada no 
universo maçônico.

Trata-se, agora, de valorizar o resultado 

dessa conjugação de fatores tão favoráveis 
ao imediato desdobramento dos planos, 
desde as Lojas até as esferas superiores de 
trabalho e de direção da Ordem, tudo no 
sentido de cumprirmos nossas metas, as 
quais, afinal foram estabelecidas para o bem 
de toda a sociedade.

Enfim, a grande meta a que os maçons 
se obrigam, a de tornar feliz a humanidade, 
não pode ser alcançada sem esforços muito 
grandes, principalmente se estamos todos, 
ainda, em fase de procura da perfeição. Mas 
tenhamos a certeza de que nesta caminhada, 
as bênçãos do Grande Arquiteto do Univer-
so sempre nos iluminará no encontro da paz 
e da concórdia.

23.03.2011

Marcos José da Silva
Grão-Mestre Geral

Paz e Concórdia
G R A N D E  O R I E N T E  D O  B R A S I L

Foi registrada na Liberdade e União, a chapa que vai concorrer às Eleições para o biênio 
2011-2013, assim constituída:

Venerável ManoeL da CoSTa LiMa 
1° Vigilante GEsmar José ViEira
2° Vigilante José TEllEs
orador Naylor saNTos dE oliVEira
secretário Hélio BaTisTa Vaz soBriNHo
Tesoureiro luiz da silVa NEVEs
Chanceler Paulo roBErTo marra

aS eLeiçõeS Serão reaLizadaS no dia 03 de Maio
CoM inSTaLação e PoSSe PrograMadaS Para 07 de jUnho.
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Aproximam-se as Eleições para as Diretorias 
de Lojas e a nossa primeira preocupação é 
com aqueles que vão dirigi-las.

Temos lido muitos artigos que falam da respon-
sabilidade de quem governa uma Loja, como o do 
saudoso Irmão Raimundo Rodrigues que, finalizando 
um trabalho publicado na Revista “A Trolha”, de ja-
neiro de 2009, pgs. 18/19, com o título A GRANDE 
RESPONSABILIDADE DE QUEM GOVERNA 
UMA LOJA, diz:

“O Venerável Mestre sabe, como devem saber 
todos os Maçons, de Aprendizes a Mestres: os Rituais 
existem para serem estudados. É preciso, inclusive, 
pesquisar, captar o sentido exato de muita coisa que 
ali vem exposta. Mas é necessário também que haja 
Mestres preparados para que sejam ministradas ex-
plicações sobre os tópicos mais difíceis.

Além do estudo dos Rituais, é necessário ler os 
bons autores, isto é, aqueles escritores Maçons que 
não inventam, que não plagiam, que não mentem. O 
alicerce sobre o qual se erguem as paredes da Sublime 
Instituição é a Verdade, logo...

O bom governante de uma Loja Maçônica enal-
tece não só a Loja que governa, mas enaltece a Obe-
diência à qual a Oficina pertence e enaltece também 
a própria Maçonaria Universal”.

Tratando-se de assunto de grande importância, 
buscamos no Livro da Lei alguma orientação, e 

encontramos a exortação do Apóstolo Paulo, no 
capítulo 3, assim:

“1– Fiel é a palavra: se alguém aspira ao epis-
copado (VENERALATO), excelente obra almeja. 
2– E necessário, portanto, que o bispo (VENERÁ-
VEL) seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, 
temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para 
ensinar. 3– Não dado ao vinho, não violento, porém 
cordato, inimigo de contendas, não avarento. 4– E 
que governe bem a própria casa, criando os filhos sob 
disciplina, com todo o respeito, 5-(pois, se alguém 
não sabe governar a própria casa, como cuidará da 
igreja (LOJA) de Deus?). 6– Não seja neófito, para 
não suceder que se ensoberbeça e incorra na condena-
ção do diabo. 7– Pelo contrário, é necessário que ele 
tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair 
no opróbrio e no laço do diabo” (I Tim. 3: 1-7).

Percebem os Irmãos que ser Venerável não é 
apenas empunhar um Malhete e recitar o Ritual, é 
muito mais. Cabe a nós, que vamos eleger nossos 
dirigentes, o cuidado na escolha, verificando se os 
nossos indicados possuem as qualidades citadas, para 
não nos arrependermos depois.

O voto não é obrigatório, mas deve ser dado com 
a cautela necessária para que o futuro da Loja a que 
pertencemos, e a Ordem, de um modo geral, não 
sejam comprometidots.

Absai Gomes Brito, Diretor

Coluna do Diretor E d i t o r i a l
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eleições 
no goeg

“Não concordo com nenhuma palavra que 
dizeis, mas defenderei até à morte o direito 
de dizê-las’”. Voltaire

O Boletim Oficial do GOEG – Especial, 
que faz um relato a respeito das Eleições realizadas pelas Lojas, em 
12 de março de 2011, para o Grão-Mestrado, período 2011-2015, 
apresenta o seguinte resultado:

CHAPA UNIÃO
– Grão-Mestre – Eurípedes Barbosa Nunes
– Grão-Mestre Adjunto – Luis Carlos de Castro Coelho
– Votos – 1.770
– Votos em branco – 98
– Votos nulos – 23
– Total de votos apurados – 1.891
– PERCENTUAL DE VOTOS DA CHAPA UNIÃO – 93,6%

Tratando-se de Chapa Única, era certa a eleição da Chapa 
União, apesar da tentativa absurda de alguns, com o objetivo de 
impedir a lisura do pleito, pugnando por VOTOS EM BRANCO, 
como ocorreu com a Loja “Mensageiros da Liberdade N° 2513, 
através da Pr. ML. 003/2011, de 22-02-2011, assinada pelo Vene-
rável Mestre Argemiro Leonardo de Araújo e Secretário Ronaldo 
Godinho, onde, depois de alguns CONSIDERANDOS, afirmar: 
“Assim, à vista de todas as considerações levantadas e, principal-
mente destas, os Irmãos do Quadro, DECIDIRAM NÃO APOIAR 
a reeleição do Grão-Mestre, não votando em sua Chapa e que, em 
respeito à liberdade de consciência do voto, fosse SUGERIDO o 
Voto em Branco, e como todos os Irmãos tem direito à informação 
do que acontece no GOEG, esta decisão deverá ser divulgada às 
demais Lojas da Jurisdição fazendo democraticamente a mesma 
SUGESTÃO de voto e o encaminhamento formal e via email 
desta prancha ao Grão-Mestre para conhecimento da resposta ao 
seu pedido de apoio”.

Felizmente o eleitorado maçônico do GOEG é esclarecido e 
altamente politizado no que diz respeito à escolha de seus dirigen-
tes, mas o que vimos foi o total desprezo à estapafúrdia sugestão 
de votos em branco e sufragaram a Chapa União com 93,6% dos 
votos válidos.

Voltando ao pensamento de Voltaire, dizemos que não concor-
damos com a decisão da Loja “Mensageiros da Liberdade”, mas 
defendemos seu direito de ser do contra, mas que foi um absurdo, 
ninguém o pode negar.

Absaí Gomes Brito – Diretor

responsabilidades de um venerável

pUBLIcAçõEs REcEBIDAs
 Jornal MP Goiás (Ministério Público 1. 
de Goiás). fev/mar/2011. Goiânia/
GO
 Jornal O VILABOENSE. Diretora 2. 
Geral: Myraci Alencastro Veiga de 
Almeida (esposa do estimado irmão 
Pedro Garcia de Almeida (falecido). 
Cidade de Goiás (GO)
Boletim O BR° DE TSCHOUDY. Loja 3. 
Thomas Kemphis. Brasília/DF
 Boletim TIJOLO. Editor: Valfredo 4. 
Melo e Souza – Brasília/DF
Jornal VOZES DO TEMPLO. Loja 5. 
João da Escossia. Mossoró/RN
Jornal O CAVALEIRO de São João. 6. 
Informativo da Fraternidade Maçôni-
ca. Jornalista Responsável: Deolindo 
Dorta de Oliveira. Curitiba/PR
Revista O GRAAL. Órgão do Supremo 7. 

Conselho do Brasil do Grau 33 para o 
Rito Escocês Antigo e Aceito. Rio de 
Janeiro/RJ
Jornal SEM CENSURA. Diretor Ge-8. 
ral: Jota Neto (Olinda/PE). – Cortesia 
do Irmão Antonio do Carmo.
Jornal A VOZ DO ESCRIBA. Jorna-9. 
lista Responsável: Jaricé Braga– Rio/
RJ
 Informativo SINDILOJAS. (A serviço 10. 
do comércio varejista). Presidente: 
Irmão José Carlos Palma Ribeiro – 
Goiânia/GO
Jornal UNI-VERSUS. Órgão Oficial 11. 
da Academia Maçônica Internacional 
de Letras. Jornalista Responsável: 
Wilson Jasa. São Paulo/SP
Revista BRASÍLIA. Editor: Reis de 12. 
Souza. Brasília/DF

Livreto FORMAÇÃO DE PEQUE-13. 
NOS GRUPOS – Pastoral da Juven-
tude –SDB -FMA – 1992 (Cortesia do 
Irmão Rochester)
Suplemento Literário do Diário da 14. 
Manhã – AGL. (Presidente: Irmão 
Helio Moreira)
Jornal O HOJE. Diretor Geral: José 15. 
Alaesse Lopes. Goiânia/GO
Revista A TROLHA. Editora Maçôni-16. 
ca A Trolha – Londrina/PR
Relatório de Atividades Sociais – 2010 17. 
– FAMA. (Presidente: Americano do 
Brasil Freitas) – Goiânia/GO
Boletim Oficial do GOEG – Edição 18. 
Especial – Eleições – Março/2011-
Goiânia
Revista O VIGILANTE. Informativo 19. 
do Grande Oriente de Santa Catarina-
Florianópolis/SC
Revista O PRUMO. Órgão do GOSC. 20. 
Florianópolis/SC
 Boletim ACADEMIA Dia a Dia. Aca-21. 
demia do Paraíso 47. Venerável Editor: 
Guttemberg Senna. Recife/PE
 Boletim INFORMABIM. Órgão da 22. 
ABIM. Editor: Antônio do Carmo 
Ferreira-Recife/PE
Jornal da AFAPEGO. Presidente: Ma-23. 
ria do Rosário Ayres. Vice-presidente: 
Djalma Tavares de Gouveia. Goiânia/
GO
Jornal OPÇÃO CULTURAL. Suple-24. 
mento do Jornal OPÇÃO. Goiânia/
GO
Livreto UMA URGENTE E ‘DOCE 25. 
REVOLUÇÃO’ – II Decifrando a 
esfinge, do Irmão Antônio do Carmo 
Ferreira – (Grão-Mestre do GOIPE 
e Presidente da ABIM – Fevereiro 
de 2011.
Revista FRATERNIZAR. Jornalista 26. 
Responsável: José Luiz de Moura. 
Olinda/PE
Jornal O COMPANHEIRO. Loja Cari-27. 
dade Universal III – Araraquara/SP
Informativo UNIÃO Jornal da CO-28. 
MAB. Jornalista Responsável: Rogé-
rio Junkes. Florianópolis/SC
Jornal O PESQUISADOR MAÇÔNI-29. 
CO. Informativo Cultural do SESTHO 
e Loja de Instrução Renascimento n° 
8 – Cabo Frio/RJ
Jornal O UNIFICADOR. Loja Obrei-30. 
ros de Macaé – Macaé – RJ
Revista GRANDE LOJA Em Desta-31. 
que. Órgão da GLESP. São Paulo/SP
 Revista A VERDADE. Órgão Infor-32. 
mativo da GLESP. São Paulo/SP.

T E L E S B A D A O A O R I E D A R R E D A
A M A T E R I A L I Z A D O I E V O D I O E
E I S O D A R B A N E A M A U R Y I E F A O
B D O E A S A E O B F S A D A P M A T S E B
P O L I T I Z A D O H O L E I N A D L N Z O
R F I E J L N R L G L U A S N A B S A I H T
O E D P H E L I O T E R C I N O I G N P X N
G I A G R I A L V A R O P G A I R T O N I E
R O R D A R J A I R O R S U T V X Z T S E M
E J I M S O X M L P G I T A M A R S B E L I
S R O L I M P A T A O C I L B U P D A Z I U
S G O S A M E R I C A N O J T A V Z R X E G
I C A R L O S G F A L E X A N D R E S A Z R
S O Ç J M A S O N H A M O S A V A I A Ç E E
T R A N S P O R D E O C L E C Y N E N N R O
A B G I A J F P E T I E B R A S I L U A E S
I S A T S E D O M D I V I N O V S H L R O B
O L P A U L O M A L O R O L I A N M F E B E
E P O U Q U I S S I M A S N V O E R O P A H
P E R I N A C I O A G R I P I N O X D S Z E
A R P C E L S O E D A D I L A N O I G E R A
M A N O E L H A R O B E R T O M S E R R O T

Projeto ENSINAR É VIVER

“Por DERRADEIRO, na busca de TRANSPOR Os umbrais da REGIONALI-
DADE goiana em prol da PROPAGAÇÃO do conhecimento do direito políti-
co-eletivo no cenário BRASILEIRO, apontam-se essas MODESTAS reflexões, 
ESTAMPADAS no PROGRAMA de interesse PUBLICO e Social a ser MATE-
RIALIZADO no Projeto ENSINAR É Viver, sempre no modesto desejo e na ES-
PERANÇA de contribuir para o SOERGUIMENTO da cidadania brasileira. E 
em POUQUÍSSIMAS décadas teremos um outro Brasil, o Brasil POLITIZADO, 
o Brasil PROGRESSISTA, o Brasil menos DESIGUAL, o Brasil mais justo e 
SOLIDÁRIO, o Brasil que SONHAMOS para nós, para nossos filhos e para os 
nossos netos, o BRASIL para todos os brasileiros. Que Deus nos ajude”.
Palavras a encontrar: As maiúsculas – (Trabalho do Irmão Isaias Costa Dias e 
nosso sobrinho halo Costa Dias) – Colaboração do Irmão Absaí.
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Certas flores, certos frutos, certas coisas...

P r e P o t ê n c i a
Pensar ser o maior ou melhor 

Recusar a opinião dos demais

Enxergar só o próprio umbigo

Perguntar apenas ao espelho teu

Ouvir unicamente a tua razão 

Ter mania de tudo ser professor 

Êxito dos outros aplaudir jamais

Negar a importância de um amigo 

Considerar teu o que a vida te deu 

Ignorar cada erro corno uma lição 

Achar que a vida é só esta estação...

Espaço Cultural
Rui GonçAlves DocA (Absaí Gomes Brito)

“

SYLVIO AFFIUNE 
Wagner Affiune – WA/O+

COLUNA de bondade, PADRAO e SENSATEZ;
de que se orgulha e ufana a família Affiune. 
Tu, com o ESQUADRO e o COMPASSO da

[honradez 
és, nas ações, o bom TRIÂNGULO que nos une.

Atividade incessante! Alegria a contagiar;
 sempre a luzir, como uma bandeira incomum,
que só mesmo a SEBASTE pôde nos legar
quando partiu,deixando-nos tristes, um a um.

És de todos, o altruísta prazenteiro e mor, 
quando ao serviço do bem a família inteira; 
pois sabes a sinfonia do trabalho, de cor.

Como agradecer à ti meu querido irmão?
Pois quem serve aos outros de maneira altaneira, 
nunca tem tempo de receber gratidão.

TEU POVO 
CONGREGADO

Sara Poulton Kalley
(Hinário Presbiteriano / Novo Cântico)

Eterno Pai! Teu povo congregado,
Humilde, entoa o teu louvor aqui;
No dia para o culto reservado
Com esperança olhamos para Ti.
Teu Santo livro, ó grande Deus, tomamos 
Com fé singela e reverente amor;
E, como atentos Filhos, procuramos 
Ciência na Palavra do Senhor.

Jesus! Aos Teus benditos pés sentados
Queremos teus conselhos receber, 
E, sendo por Ti mesmo doutrinados, 
De mais em mais na Santa fé crescer, 
Do mundo e seus encargos retirados 
Queremos descansar em Ti, Senhor, 
Mirando os ricos bens entesourados 
Na plenitude do teu vasto amor.

Ensina aos teus, Espírito Divino, 
Dissipa as trevas destes corações; 
E, com a luz do teu celeste ensino, 
Vem aclarar as santas instruções. 
Aviva em nós as forças da memória, 
Pois sempre mais queremos conhecer 
O Rei dos céus, o Cristo cuja glória 
Enleva os santos anjos de prazer.

GETúLIO TARGINO LIMA (*)

Certas flores
São tão bonitas e tão cheirosas
Que parece não se poderem ver

Outras iguais
Mas no dia seguinte

Estão murchas
E no outro

estão mortas.
Mas do mofo das pétalas 
E da sequidão das hastes,

Miraculosamente,
Renascem as flores,
Recendem, de novo,

Os perfumes,
Por causa da morte, mãe da vida.

Certos frutos
São tão bonitos,

Tão bem formados
Que desejamos
Não comê-los,

Só contemplá-los,
Em homenagem a beleza,
Em respeito à candura.

Mas no dia seguinte
Estão murchos,

No outro, podres
E no outro são simples caroços,

Lançados ao chão.
Mas daí,

Da aparente morte,
Renasce, simples, pequena, mas determinada,

A mesma árvore que,
Grandiosa,

Dará, de novo,
Os mesmos frutos,

Por causa da morte,
Mãe da vida.

Certas coisas
São tão belas

Em nossas vidas
Que temos medo

De olhá-la de perto,
De saboreá-las,
Mesmo de longe,

Por respeito ao respeito
E por reverência ao momento mágico

Que tememos passe logo.
E, por isto,
Certo dia,

Parece que o momento passou,
Que o fato morreu,

Que o gosto se deteriorou.
Mas da aparente

Morte
Sobressai,

sobranceira
E vitoriosa,

A vida
Do que nunca morreu,

nem morrerá
Jamais.

_____________________________________
* Ocupa a Cadeira n. 6 da AGL

preconceito racial 
de marca e de origem
VALFREDO MELO E SOUZA (*)

Sugestões do professor e so-
ciólogo Oracy Nogueira nos 
levam a uma definição de 

preconceito racial, como sendo uma 
atitude desfavorável, culturalmente 
condicionada, em relação aos mem-
bros de uma população, aos quais 
se têm como estigmatizados, seja 
devido à aparência, seja devido a 
toda ou parte da ascendência étnica 
que se lhes atribui; os traços físicos, 
os gestos, o sotaque, diz-se que é 
preconceito racial de marca. Quando 
o indivíduo descende de certo grupo 
étnico para que sofra as “sanções” 
consequentes do preconceito, diz-se 
que é de origem (basta a suposição, 
a exclusão e independe de condições 
econômicas ou se é PhD).

Em vasta bibliografia o autor des-
fila as diversas diferenças que se in-
terpõem entre eles conforme o grupo 
discriminador e o discriminado. Um 
fato recente lá fora: a Ku Klux Kan, 
dois meses atrás, queimou crucifixos 
em praça pública na Carolina do Sul 
e ratificou seu juramento racista. 
Racismo republicano embutido que 
derrotou Barak Obama na Câmara 
dos Deputados em pleito recente.

Um fato local: o Conselho Na-
cional de Educação aprovou parecer 
aconselhando o banimento de uma 
obra de Monteiro Lobato nas escolas 
do DF (Parecer 15/2010). Trata-se do 
livro Caçadas de Pedrinho onde se 
registra uma referência preconceitu-
osa à Tia Anastácia, considerada um 
“estereótipo racial”. Eis o polêmico 
trecho: “Sim, era o único jeito e Tia 
Anastácia esquecida dos seus nume-

rosos reumatismos, trepou que nem 
uma macaca de carvão pelo mastro 
de São Pedro acima”.

Nota-se então como são os 
preconceitos, surgimento e cons-
trução, mas como se expande e se 
amplifica a atitude, está revelado 
neste ato. Tia Anastácia é a “deusa” 
criadora de gerações infantis deste 
Brasil. A obra de Lobato, motivo de 
orgulho da cultura nacional. Tem-
se de combater todos os racismos, 
mesmo quando eles se disfarçam, 
em “defesa” da própria “raça”. 
Hipocrisia racial. Racismo dissi-
mulado, meio acanhado.

No Censo Nacional 2010, salta 
um diálogo curioso. O recenseador 
perguntava a um cidadão, antigo 
lavrador, gente da terra, trazido pela 
transumância para a metrópole:

 – Qual a sua cor?
O velho lavrador, meio filoso-

fando, explica que o avô paterno era 
português, 1,97m de altura, branco 
(quase albino), olhos verdes claros; 

a avó, uma índia tapuia, aculturada, 
1.50m de altura. O avô materno, de 
origem judia; a avó, mestiça. O pai, 
como na música de Luiz Gonzaga, 
“ninguém sabe se ele é branco, se é 
mulato ou negro”. Por obra e graça 
do tabelião, na Certidão de Nasci-
mento, consta cor branca!

Com tanta “filosofia”, o entre-
vistado pediu carinhosamente ao 
Agente se podia deixar este item em 
branco. Imediatamente o homem do 
Censo registra: “cor branca” e segue 
com o questionário.

E eu pensei: Com tanta tecno-
logia vem um belo resultado de 
Censo Nacional por aí. Esperemos. 
E olhe que hoje (08 Nov 2010) tem 
muita gente de “pura raça” e de alto 
“grau de intelectualidade” (para os 
preconceituosos raciais de origem) 
se recusando a responder ao cha-
mamento.

________________________________
* Jornalista e escritor.
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DELEGACIA LITúRGICA DO SUPREMO 
CONSELHO DO BRASIL DO GRAU 33 PARA 

O RITO ESCOCÊS ANTIGOS E ACEITO 
PARA GOIÁS E TOCANTINS

eLevações de janeiro a março de 2011

7 LP Tiradentes Alan Cardek de Sousa Lima
 Goiânia Bruno Rudyard Mendes Vunhal
  Carlos Henrique Affiune
  David Chagas Coutinho
  Deotino Martins Chaves
  José Jurandir Pedro da Silva
  Odimar Gomes Barreira
  Marcos Moreno Ferraz
  Nicola Limongi Filho
  Nivaldo José Mendes
  Silas Augusto de Sousa
9 LP  Francisco de Moraes 
  Eduardo Faria Cintra Silva
 Itumbiara João Inácio Marques
  Luiz Roberto Franceschi
  Mário Sérgio Fernandes Isaac
9 LP Estrela do Vale Eduardo Oliveira Pimenta
 Ceres Phillips Viana
9 LP Tiradentes Claudiney Pereira Borges
 Goiânia Evando Gonçalves
  Marcelo Luiz Viana Pavam
  Otávio Oliveira Júnior
  Paulo Roberto Marra
  Roberto Antônio Pereira
10 LP Estrela do Vale Nélson Cardoso do Couto
 Ceres Flávio Manoel Coelho B. Cardoso

14 LP  Francisco de Moraes 
  Alessandro Vilarinho Pudêncio
 Itumbiara Eulálio Barbosa da Silva
  Eurípedes Ernane do Nascimento
  Mário da Costa Vidica
  Ricardo Prata
  Samuel Lima Alves
  Sílvio Luís Ribeiro
  Vagniton Silva Ribeiro
16 SC Vale do São Patrício Marcos terra Iacovelo
 Ceres 
16 SC Liberdade e União Albanir Pereira Santana
  Ascim Calil
  Carlos José de Oliveira
  Carlito Lariucci
  Osemar Nazareno Ribeiro
  Osvanir Ferreira Santana
  Ricardo de Jesus Margioti
  Sérgio Antônio da Silva Rocha
17  SC Lealdade e Justiça Domingos da Conceição M. da Silva
 Anápolis  Vicente Paulo Fernandes da Silva
17 SC Vale do São Patrício Adriano Alves Rodrigues
  Antônio Carlos Guimarães
  Antônio Maria da Costa Araújo
  Antônio Paulino de Oliveira
  Delfim Domingos Longuinho

  Joaquim Valdir Cardoso
  Osmair Divino da Silva
17  SC Liberdade e União Antônio de Sousa Sobrinho
 Goiânia Antônio Gonçalves da Silva
  Bráulio Henrique B. Mendes
  Enio Castro Carvalho
  Jairo de Moura
19 Kadosch 9 Luiz Pompeu de Pina Júnior
 Goiânia Manoel Campos da Costa
  Manoel Roberto Pereira Loria
  Max Luis Camargo
  Nivaldo Soares de Brito
  Silvério Gomes do Carmo
22 Kadosch 9 Heraldo Rodrigues da Cunha
 Goiânia Joaquim Batista de Oliveira
  Sebastião Alves Martins
  Toshio Ogata
30 Kadosch 9 Divino César Barbosa
 Goiânia Eurípedes Barbosa Nunes
  Milton Purcena da Silva
  Sérgio Alves Carneiro
32 Consistório 72  Arvando Fernandes de Souza
 Rio Verde Glaycon Guimarães Portilho
  Waldomiro Cardoso da Silva

GRAU  LOJA NOME GRAU  LOJA NOME GRAU  LOJA NOME

sEr maçom
MÁRIO LúCIO DE LIMA NOGUEIRA, 33 (*)

PHILLIPE F. MARQUES A. 
E OLIVEIRA (*)

A primeira pergunta a ser feita 
à você é se você sabe o que é Ma-
çonaria!

Muitos acham que sim, e saem 
falando inúmeras coisas ridículas e 
sem sentido sobre essa instituição e 
com isso ocupam as mentes vazias 
de pessoas que não sabem o ver-
dadeiro significado desta Ordem 
centenária. Isso, devido à falta de 
conhecimento.

Vamos por partes; muitos 
acham que a Maçonaria é uma 
Ordem que tem haver com o in-
ferno, pois é cercada de segredos 
e somente homens a freqüentam, 
vestidos de ternos ou balandraus 
negros, em templos fechados, sem 
janelas, com decoração remeten-
do a templos antigos com uma 
segurança praticamente impene-
trável, recheadas de mitos e ritos 
secretos.

Como a imaginação é fértil, 
muitas são as histórias que sur-
gem para difamar esta instituição. 
Poucos sabem que o Estado de 
Goiás possui mais de 130 lojas 
Maçônicas que procuram fazer 
o fortalecimento da sociedade 
com projetos culturais, filantró-
picos e não-governamentais. Por 
exemplo, temos a Loja Capela 
Aparecidense em Aparecida de 
Goiânia que mantém uma creche 
que foi construída com recursos 
arrecadados entres os maçons 
da loja e de doações externas, 
hoje, referência em atendimento 
à criança na cidade de Aparecida 
e tem o apoio da Prefeitura Mu-
nicipal.

Em nosso Estado temos duas 
potências Maçônicas: a Grande 
Loja e o Grande Oriente que jun-
tas conseguem ter uma influência 
positiva que poucos enxergam e 
que está presente praticamente em 
tudo que convivemos.

Paralelamente à Maçonaria 
temos as Ordens Paramaçônicas 
que procuram formar líderes em 
nossa Cidade, nosso Estado e nossa 
Nação. Algumas dessas Ordens são 
a DeMolay e as Filhas de Já.

Ninguém gosta quando é jul-
gado erroneamente por sua apa-
rência, mas infelizmente gosta de 
julgar os outros pelo que parece 
ser, mas, afinal, em que consiste 
esta Ordem mundialmente conhe-
cida como Maçonaria?

Segundo o “Aurélio” a Maço-
naria consiste em uma sociedade 
parcialmente secreta, cujo objetivo 
principal é desenvolver o princípio 
da fraternidade e da filantropia, 
composta por maçons que são 
pedreiros livres.

A Maçonaria surgiu na Europa 
em 1772, e de lá pra cá grandes 
expoentes de nossa sociedade vem 
ao longo do tempo integrando os 
quadros maçônicos. Dentre eles: 
Dom Pedro I, Pestalozzi, Rui 
Barbosa, Santos Dumont, Olavo 
Bilac, Floriano Peixoto, Tiradentes 
e outros. Tenho orgulho de ter em 
minha família grandes nomes que 
trabalharam e ainda hoje trabalham 
em prol da Maçonaria goiana, bra-
sileira e mundial.

Se você não sabe o que algo 
significa, procure se informar antes 
de opinar a respeito.

A Maçonaria tem suas portas 
abertas para a população, e para 
saber mais sobre esta Ordem que 
está presente em todos os cantos 
do mundo acesse os seguintes 
sites: www.gobgo.org.br e www.
gleg.com.br.

Phillipe F. Marques A. e Oliveira. Aten-
dimento e Relacionamento da Agência de 
propaganda Studio Que, Membro da Or-
dem DeMolay, Acadêmico de Administra-
ção em Marketing da Faculdade ALFA.
www.phillipemarques.com.br

Organizações Maçônicas
Ingressamos na Maçonaria, 

para aprender sua forma particular 
de expressar uma Energia Divina, 
que também se expressa através 
das outras filosofias e religiões do 
mundo, mas nossa filosofia nos 
ensinará a Arte Real de Construir. 
Mas, perguntamos nós desde os 
primeiros momentos, que é que 
devemos aprender a construir?

Começamos por aprender que o 
significado primeiro da maçonaria 
é a de que ela é uma Instituição 
voltada para a construção, e o Ma-
çom, o seu artífice. Os maçons mo-
dernos usam Os instrumentos dos 
antigos construtores para elaborar 
o simbólico universo maçônico.

Portanto, maçonaria significa 
urna construção que serve de 
morada espiritual ao novo homem 
ungido pela Iniciação. Para a 
realização desse objetivo, a peda-
gogia maçônica utiliza as ciências 
sociais, bordadas no princípio 
cristão, para instruir aos neófitos. 
Nenhuma corrente filosófica, fora 
do conceito de que Deus é a causa 
e que o mundo é a Sua criação, 
serve como modelo à maçonaria. 
No sistema ritualístico do R. E. A. 
A., as alegorias nos mais diversos 
graus mostram passagens bíblicas 
que falam da construção moral do 
homem. Assim, percebemos que 
a Ordem Maçônica vai buscar 
a sua inspiração no Livro das 
Sagradas Escrituras. O arquétipo 
é a construção do Templo do rei 
Salomão.

A construção ou a reconstrução 
interior do ser humano e o ideal 
da Maçonaria. Sustentada nessa 
visão o ensinamento maçônico é 
todo voltado para uma conduta e 
procedimentos corretos de seus 
membros. Com vistas a que sejam 
bons pais, bons chefes de família, 
profissionais exemplares e bons 
cidadãos.

Quando isso se der pela recons-
trução, ou seja, pelo aprimoramen-
to obtido pela iniciação, a vitória 
poderá ser maior ainda, porque 
no coração do maçom estará a 
paz pelo reencontro com Deus. 
Mesmo que algum homem perca 
a sua chance na primeira tentativa 
para construir urna vida feliz, urna 
outra lhe é concedida para recons-
truir o seu caminho natural e o seu 
templo interior, quando ingressa 
na Ordem.

E importante que na estrutu-
ra iniciática maçônica, em seus 
símbolos, se oculta uma Verdade 
Eterna, urna Verdade que foi é e 
será por sempre, e que o dever 
de todo Maçom é preservá-la tal 
e qual, para os maçons do futuro. 
Isto não implica uma cristalização 
da filosofia maçônica, ou um enve-
lhecimento da idéia. Lembramos 
ainda que, por ser nossa Ordem 
Iniciática e baseada em símbolos, 
o que é apresentado e a interpre-
tação desses símbolos, e que eles 
são mutáveis e irão trocando com 
as épocas, e à medida que a huma-
nidade vai crescendo, poderemos 

aprofundar mais neles; pois embo-
ra hoje não há razão para trocá-los. 
Os símbolos não deverão trocar 
nunca, nós sim, a cada degrau da 
Escada de Jacó teremos novas 
visões dos símbolos precedentes 
e dos que, a cada momento nos 
defrontamos.

(Revista O GRAAL. Dezembro de 2010 – n° 
48 – pg. 10)

João luiz Tôrres neto, delegado 
litúrgico do r.e.a.a. para Goiás e 
Tocantins
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Fama em Foco
 

OFICINA DA BANDA
No dia 05 na quadra da FAMA com a participação dos educandos 

que integram a oficina da Banda os alunos do 6º ao 9º entraram em ritmo 
de carnaval numa manhã bem agitada e tipicamente brasileira ao som 
de música ao vivo.

No dia 06 os educandos da I fase, fantasiados de personagem da 
literatura infantil entraram na folia. 

DIA INTERNACIONAL 
DA MULHER

Em comemoração ao “Dia Inter-
nacional da Mulher” o Departa-
mento de Psicologia organizou 
um evento que contou com a 
participação da Palestrante pro-
fessora Luiza Ferreira Santos 
Especialista em Métodos e Téc-
nicas de Ensino e Docência do 
Ensino Superior que fez relevan-
tes considerações sobre a prática 
pedagógica. 

DESFILE
Atendendo o convite feito pela Prefeitura de 

Abadia de Goiás os integrantes da Banda Marcial 
participaram do desfile das festividades comemo-
rativas ao aniversário da cidade, representando 
a Instituição e evidenciando cada vez mais a 
grandiosidade do trabalho desenvolvido ao longo 
dessas seis décadas.

FUTEBOL
No ano de 2010 O Aliança Futebol Clube apoiado 

pela Instituição que oferece o espaço físico para os 
treinamentos participou de vários torneios ente eles 
a Copa Brasil, Campeonato Goiano de Futebol Fe-
minino Adulto, Copa SESC de Futsal, Campeonato 
Goiano de Futebol Society, nesses quatro sendo 
Campeãs. 

ANIVERSÁRIO DA FAMA
Comemoração aos 62 anos do aniversário da FAMA estamos preparando na manhã do dia 28/04 as 

9h e 30 minutos uma apresentação dos educandos das oficinas de Coral, Banda e Dança..
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espelho do sol
DORACINO NAVES (*)
Especial para Diário da Manhã

Gosto do sábado. Deus o criou como modelo para 
os dias de folga. Assim, ando livre por Goiânia. Na 
agenda de hoje tem um passeio sem compromisso 
pela cidade. Saio de casa com a alma leve. No bolso, 
nem lenço, nem documento, nem o celular indiscreto. 
Só levo as aventuras da semana guardadas no peito. O 
sábado tem cheiro de partida. Minha alma voa a um 
dia certo, no futuro, quando hei de prestar conta dos 
meus atos ao Criador. Talvez seja num sábado.

Na hora do Juízo Final quero um espírito sosse-
gado pelos sábados alegres, de passeios e pescarias. 
E de repetidas iniciações, batismos e catarses. Oh, 
tempo inexorável, pode tirar o meu sossego nos 
outros dias; menos no sábado. Rogo a Deus – que a 
amada não me ouça – para que cure a minha chatice 
crescente com a idade que chega branqueando os 
cabelos. Meus amigos sabem que aos sábados sou 
melhor do que nos outros dias.

Minhas emoções, presas com sentimentos, se 
libertam. Elas voam acima do ipê amarelo da T-1. 
Anjos adejam no céu. Embaixo, o tempo úmido das 
águas de março se guarda para os meses secos do 
cerrado. As últimas nuvens soltam gotículas que 
prometem voltar no meio da primavera. Estamos 
no outono. No Parque Areião, a lua cheia alveja as 
folhas do ipê esperando ordens do céu para florir. 
Promessa de flores brancas de ipê.

O sábado, animado, veste branco; inocente, puro, 
com a cor da pele do cordeiro. Um vento suave e 
fresco balança minha camisa de algodão. Olho para 
o lado procurando a palavra perdida nos tempos de 
Hiram. Busco, incansável, a chave da exis-tência. 
Pode ser que esteja guardada sob a abóbada do Arco 
Real. Ou, tal-vez, a Luz ainda esteja distante da 
minha compreensão.

Fico perto de mim para saber quem sou. Sina 
inglória essa de a gente se esmiuçar nas lem-
branças para se conhecer. Numa padaria do Setor 
Oeste encontro um amigo da época do Automóvel 
Clube, onde hoje é o Parque Flamboyant. Sábado 
jogávamos futebol de salão. Ele, poeta da bola. Eu, 
espectador da vida, projeto de cronista.

O poeta, na tessitura do verso, se faz sublime aos 
sábados. Gosto desse dia de casamentos; noivos em 
juras de amor. Mas ele também simboliza despedi-
das, perdas. Sorte que neste sábado a lua brilha por 
trás das últimas gotas de chuva de 2011.

É lua cheia. O sábado ilumina minhas sombras. 
A lua, espelho do sol, faz a sombra se esconder 
dentro da mata. 

(Doracino Naves, jornalista, diretor-apresentador do programa 
Raízes Jornalismo Cultural, na Fonte TV (www.raizestv.net).

BARBOSA NUNES (*)
Especial para Diário da Manhã

A instituição Fraternidade e As-
sistência a Menores Aprendi-
zes (Fama), fundada em 1949, 

desenvolve há mais de seis décadas 
relevante papel, oferecendo a crianças 
e adolescentes em risco social, pro-
gramas com o objetivo de prevenir e 
amparar por meio do desenvolvimento 
de potencialidades e aquisições do 
fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários.

Surgiu como Fundação Abrigo de 
Menores Abandonados, passando em 
1969 para a denominação de Fundação de 
Assistência a Menores Aprendizes, para 
em 1996 se definir pelo título atual.

A Fama oferece, neste ano de 2011, 
oficinas nas áreas de artesanato, dança, 
canto, coral, banda, esporte, informáti-
ca, psicologia, orientação pedagógica, 
social, nutricional, atendimento odonto-
lógico e médico para 260 participantes, 
atividades que incentivam e criam uma 
nova concepção de cidadania.

No ano de 2008, a Fama foi à única 
em Goiás a ganhar o projeto Criança 
Esperança, podendo atender, por meio 
de atividades esportivas e de informáti-
ca, mais de 593 crianças e adolescentes, 
que, somados aos do Colégio Gonçalves 
Ledo, atingem 1.300 assistidos. Com 
os recursos desta parceria, montou um 
laboratório de informática, disponi-
bilizando mais 14 má-quinas para os 
educandos. Sua biblioteca foi informa-
tizada, proporcionando condições para 
pesquisas, resultado do apoio do Insti-
tuto HSBC. O projeto Caminhando para 
o Futuro, em parceria com o Instituto 
Wal-Mart, qualifica e encaminha jovens 
ao mercado de trabalho, oferecendo 
curso de assistente administrativo, vali-
dado junto ao Ministério do Trabalho e 
Emprego. Quatro turmas já concluíram 
o curso, com grande número inserido no 
mercado produtivo.

O acesso e a acolhida na Fama são 
realizados por processo seletivo no 
mês de julho de cada ano. Na sequ-
ência, são re-alizadas entrevistas. Por 
último, visita domiciliar para verificar 

a realidade sócioeconômica do menor, 
dentro dos critérios estabelecidos pela 
instituição. Sem exceção, as vagas são 
destinadas a crianças e adolescentes em 
risco social.

A Fama mantém uma gráfica sem 
fins lucrativos, reconhecida pelo CNAS, 
com todos os recursos arrecadados re-
vertidos ao programa social. O Cemité-
rio Jardim das Palmeiras, integrante da 
estrutura da Fama, é responsável por 
serviços funerários a pessoas economi-
camente vulneráveis.

A Fama preparou profissionalmente, 
durante este tempo, milhares e milhares 
de jovens, inclusive em certo período 
em regime de internato. Hoje são chefes 
de família, com vida estruturada, como 
vários funcionários da instituição que 
foram alunos internos.

É interessante registrar a inexis-
tência de bairro em Goiânia, oficial-
mente, com nome de Fama Mas a 
instituição, com seu prestígio junto à 
comunidade, é re-ferência, ao ponto 
de a região ser identificada como 
Setor Fama.

A Loja Liberdade e União, que hoje 
tem como Venerável Luis Carlos de 
Castro Coelho, é a entidade mantenedo-
ra, sendo todos os maçons daquela loja 
associados da Fama.

A área onde se localiza a Fama foi 
doada pelo poder público estadual 
através da Lei 373, de 2 de dezem-
bro de 1949. Conforme registro no 
Cartório do 1° Oficio João Teixeira, 
ali compareceu o primeiro presi-
dente João de Paula Teixeira Filho, 
cujo mandato se estendeu até 1957, 
recebendo a doação nas presenças 
dos senhores Genésio de Souza Reis 
e João de Brito Teixeira, respectiva-
mente diretor de Divisão de Terras e 
procurador fiscal da Fazenda do Poder 
Público Estadual da época

Após João de Paula Teixeira Filho 
exerceram a presidência os seguintes 
maçons da Loja Liberdade e União: Luiz 
Ângelo Milazzo (1958-196, – Francisco 
Durval Veiga (1961-1963); Carlos Viei-
ra da Silva (1964-1966); Célio Ferreira 
Gomes (1967-1968); Jair Assis Ribeiro 
(1969-1971); Getúlio Varanda (1971-
1989), Antenor de A. Nogueira (1991); 
Waldir Araújo da Silva (1992– 1997); 
Gesmar José Vieira (199 )9); Americano 
do Brasil Freitas (1999– 2003); Manoel 
da Costa’Lima (2003-2007) e Ameri-
cano do Brasil Freitas, atualmente em 
segundo mandato.

Mesmo longa a sua relação, consi-
dero de importância histórica registrar 
aqueles cidadãos maçons que tiveram a 
visão de numa longínqua área distante 
do centro de Goiânia plantarem uma 
semente que rendeu e rende tantos be-
nefícios sociais, reconhecida hoje nacio-
nalmente como referência da maçonaria 
goiana e pela comunidade goianiense, 
avaliada como marco histórico social e 
educacional da Capital.

Foram seus fundadores no ano de 
1949, João de Paula Teixeira Filho, 
José Mota dos Reis Pessoa, Antônio 

Ferreira Pacheco, João Nicolau, José 
Amaral Correa, Armogaste José da 
Silveira (nome da rua fronteiriça 
ao Cemitério Jardim das Palmeiras, 
sede do Grande Oriente e Fama), 
Divino José de Oliveira, João de 
Macêdo Menezes, Gumercindo Igná-
cio Ferreira, Bernardino Gonçalves 
Cordeiro, Eliaquim Vieira da Paixão, 
João Batista de Castro, Venerando 
de Freitas Borges, José Alves de Si-
queira, Antônio Jorge Azzi, Vivaldo 
Borges de Campos, José Antônio da 
Silveira, Abel Aires da Silva, Ilídio 
Martins Pereira, Aniceto José da Sil-
veira, Absalão Gomes de Brito, Luiz 
Leite de Morais, Edmundo Pinheiro 
de Abreu, Crisolito Cecílio Nunes, 
Wilson Xavier Camargo, José A. To-
bias, Vicente Jácome, João Baptista 
Mendes, Getúlio Varanda, Aristides 
Alves Pereira, Santino Lira Pedrosa, 
Orsini Olyntho de Almeida, Gervalino 
José de Almeida, Ney Aires da Silva, 
Antônio Cattini, Norberto B. A. Pira-
gibe, Antônio José da Silveira Júnior, 
Laudemiro Alves Ferreira, Anicésio 
Nascente, Francisco Nascente, Major 
Getúlino Artiaga, Lafaiete Teixeira, 
Josias Silva, Nazareno Ferrandini, 
Antônio Gianotti, Aristides Cavarzan, 
João Pierobon, Anor Alves de Paula, 
Américo Antunes, Manoel Marçal, 
Lindo Xavier de Freitas, Augusto 
Claudino da Silva, Coriolano Martins 
da Silva, Benedito Alves Pereira, 
Otoni Torres Verano, Elias de Araujo 
Rocha, Josias Jacinto da Cruz e An-
tônio Lauro Cruz.

A Fama hoje é administrada por uma 
Diretoria Executiva, Conselho de Admi-
nistração e Conselho Fiscal, presididos, 
respectivamente, por Ameri-cano do 
Brasil Freitas, José Gonçalves da Cunha 
e Geissler Saraiva de Goiás. Na atual 
administração de Americano do Brasil 
Freitas, a Fama avança na modernização 
exigida para os tempos atuais e está em 
fase de conclusão de projetos grandio-
sos, que deles no momento oportuno 
falaremos, mas com absoluta certeza 
proporcionarão um salto imenso para a 
instituição e a região onde se encontra 
localizada.

Parabenizamos as diretorias da 
Fama, da Loja Liberdade e União e 
agradecemos ao presidente Ameri-
cano do Brasil Freitas, que autorizou 
as diretoras de departamentos Magna 
Guimarães de Oliveira Lourenço e 
Elvira Acácio Silva Souza, esta nos 
quadros desde 1969, a nos fornece-
rem estes dados que, em pequena 
síntese, mostram um caminho muito 
bem percorrido, através de cidadãos 
idealistas.

Goiânia e milhares de pessoas 
são agradecidas pela existência da 
Fama. 

(Barbosa Nunes, advogado, professor, delegado 
de polícia aposentado, ex-radialista e Grão-
Mestre do Grande Oriente do Estado de Goiás 
– barbosanunes@terra.com.br)

Fraternidade e assistência 
a menores aprendizes (Fama)
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Há urna deformação moral e ética na classe política que não 
consegue avaliar corno crime ou indecência todas as manobras 
costumeiramente empregadas para aumentar vencimentos, re-
ceber propinas ou comissões e, parodiando a “Lei de Gerson”, 
levar vantagem em tudo. A recente denúncia de que o deputado 
federal Pedro Novais, atual Ministro do Turismo apresentou para 
recebimento de verba indenizatória um recibo de Motel é bem 
característica da visão distorcida que parlamentares, auxiliares 
do primeiro escalão e até membros da Presidência da República, 
e basta citar Waldomiro Diniz, José Dirceu, Delúbio Soares, prof. 
Luizinho e Sra. Erenice Guerra, esta ainda investigada pela Polícia 
Federal para reforçar a tese de que os políticos, gestores ou não, 
acreditam que o dinheiro do contribuinte lhes pertence.

Desrespeitando a Constituição Federal, que eles, no caso 
os governadores, juraram manter, respeitar e defender, muitos 
chefes de executivos estaduais fizeram aprovar nas respectivas 
Assembléias Legislativas (e os votos de deputados destas Casas, 
em todo o país, são comprados e vendidos a quem pagar mais) 
Aposentadorias Especiais que variam de 10 a 20 mil reais, pára 
aqueles que tenham cumprido um mandato como Governador, e, 
em alguns casos, qualquer período na chefia estadual. Profunda-
mente imoral, inconstitucional, sem ética e lamentável modelo 
para corrupção, tais leis aprovadas sempre à noite, demonstram 
bem a leniência da Oposição que se vende e da Situação que usa 
o poder de barganha para auferir vantagens. Depois que um de-
putado do Rio Grande do Sul afirmou “verbas de Estados falidos 
com figuras notórias como José Sarney, Edison Lobão, Ivo Cassol 
etc. e um deles quis até receber numerário retroativo, já ;que ficou 
sem receber durante alguns anos. Da. Marília Guilhermina Martins 
Pinheiro, companheira do falecido Leonel Brizola, recebe duas 
aposentadorias do gaúcho que governou o Rio Grande do Sul e o 
Rio de Janeiro, a bagatela de R$ 41.000,00 mensais. Fica difícil 
para partidos políticos (PT, PDT, PTB, PP, PSDB. PMDB, DEM, 
etc.) que abrigam tais maracutaias com dinheiro do contribuinte 
falar em moralidade , seriedade e transparência.

(*) É escritor, jornalista e presidente da Academia Brasileira de 
Estudos e Pesquisas Literárias.

Rua 4-A nº 39 – St. Aeroporto – Goiânia-GO – CEP: 74.075-060
Fone: (62) 3224-7105 / Fax: (62) 3224-2288 / e-mail: ortostar@terra.com.br

HÉLIO MOREIRA (*)
Especial para Diário da Manhã

Já fazia bastante tempo que 
os dois estavam andando, de 
“pareio” e na mesma toada, 

cada um mais calado que o outro, 
nenhum deles era de despachar 
prosaria sem serventia, esparramar 
ao léu palavreado pequetito; de 
vez em quando, o Batistão tentava 
espantar o silêncio, falando com o 
seu velho matungo:

– Meu companheiro de muitas 
caminhadas, nós dois estamos 
ficando passados no tempo, você 
pode aposentar e todo mundo te 
esquece; eu não, preciso provar 
que ainda tenho serventia para não 
ser refugado pelo patrão.

Campeavam uma rês que fal-
tou na contagem; não havia mais 
fundo de grota e nem topo de serra 
que não houvessem passado. Ao 
dobrarem um morro, avistaram 
uma chapada que perdia de vista, 
o sol dava sinais de que desejava 
ir descansar lá onde o céu se en-
contra com a terra; a sombra da 
noite já descia pelas fraldas dos 
morros. Hora que provoca nostal-
gia no sertanejo, principalmente 
se estiver por perto uma araponga 
serradeira, cujo canto escandido 
parece conversar com quem está 
por perto.

O cavalo tordilho que levava 
Batistão, de repente, falseou as 
munhecas e modificou o trote, o 
passo ficou meio abaloso, ele que 
era tão maneiro e macio. “Ôta, 
acho bom pararmos um pouco 
para descansar os animais e, se ocê 
não tiver melhor ideia, seria bom 
nóis voltar nos pés, pela estrada 
mestra”, disse Batistão, olhando 
para o Deracino, que, ao perceber 
a dificuldade, já havia parado e 
apeado.

– Deracino, qual o nome daque-
la árvore que acabamos de passar 
por baixo e os frutos se parecem 
com figos; parece, mas não é 
figo, Batistão. Suas sementes são 
vermelhinhas e só os passarinhos 
que apreciam; quando avisto um 
pé de “marinheiro” como este, me 
dá tristeza no coração, quase não 
existe mais, está acabando a raça.

– Tenho observado nestas nos-
sas andanças pelos matos que você 
conhece quase todas as árvores 
que avistamos. Como você con-
segue guardar na pensa todos os 
nomes?

– São muitos anos vividos da 
vida curta que me foi reservada, 
seleciono o que devo guardar na 
minha cachola, porque o espaço é 
pequeno para lotar de badulaque 
sem serventia; meu pai, que Deus 
o tenha, me incutiu a necessidade 
de saber muito, de poucas coisas; 
tudo o que sei e que tem serventia 
a respeito do sertão, devo a ele.

Meu pai foi peão do cel. Severi-
no, que Deus o tenha, desde quase 
criança; com o tempo tomou-se 
homem de sua confiança, inclu-
sive dos seus “pulos de cerca”, 
acho até, que aquela arvore muito 
grande que conseguimos avistar 
daqui desta distância, tem o nome 
de “solta cavalo” por causa dele, 
vou te contar:

O coronel, segundo me disse 
meu pai, avisou-lhe naquele dia 
que arriasse dois cavalos porque 
ele tinha uma viagem para fazer lá 
pras bandas do morro dos Fonseca 
e precisava da sua companhia. 
Para quem sabe ler, um pingo é 
letra, meu pai entendeu a astúcia 
do homem!

Na verdade, o coronel estava 
com no de ir era na casa do Fon-
seca, seu agregado e marido de 
um pancadão de mulher de parar 

doracino, batistão e a saudade!NOTAS DO REPÓRTER

dinheiro público 
é de quem pegar...

IR.: REIS DE SOUSA (*)
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Luís Gustavo NicoLi
ADVOGADO

disparo de boiada nelore; saíram 
no lusque-fusque da tarde e, no 
caminho, o homem inzonou um 
pouco com o palavreado e no final 
contou a verdade para o meu pai; 
você vai ribancear as margens do 
ribeirão pescando umas traíras, 
enquanto vou acertar uma dívida 
que fiz com o Fonseca.

– Coronel, o Fonseca foi para 
o povoado.

– Deixo, então, o dinheiro com 
a mulher dele.

Pra resumir a história: quan-
do o coronel estava no meio do 
pagamento, o Fonseca apareceu 
e foi aquela correria desgramada 
para chegar ao lugar onde havia 
amarrado o cavalo, justamente 
nesta árvore que eu estava falando; 
o animal havia fugido, pois, apesar 
de ser árvore muito grande, os 
seus galhos são quebradiços igual 
pururuca.

– Deracino, você já teve sau-
dade?

– Por que, se mal lhe pergunte?
– Esta história do coronel me 

deu uma saudade dos infernos dos 
tempos em que eu ainda não era 
chulo, possuía o sangue quente de 
rapaz; pensei que não haveria mais 
chuva para usar meu ponche; a tro-
co de nada e de vereda, ressuscitou 
logo agora. O corpo envelhece e 
caminha para o destino que Deus 
marcou, mas o pensar do que res-
tou de um antigo treme-treme das 
sirigaitas, fica guardado, prosean-
do com a saudade em algum canto 
da pensa e não se mata; morre por 
si, ou acaba um dia por matar a 
gente, devagar, devagarzinho. 

(Hélio Moreira, escritor, membro da 
Academia Goiana de Letras, Academia 
Goiana de Medicina e Instituto Histórico e 
Geográfico de Goiás – drhmoreira@gmail.
com / www.heliomoreira.blogspot com)

VALDEMEZ MENEZES (*)

Boas lembranças parecem mú-
sica despertando o coração. E boas 
lembranças me vieram de Guima-
rães Natal, histórico personagem 
da Arte Real brasileira, que serviu 
de batismo à minha loja maçônica 
de Goiânia.

Joaquim Xavier Guimarães 
Natal nasceu na cidade de Goiás 
em 25/12/1860. Após iniciar seus 
estudos, seguiu para a capital pau-
lista aos 17 anos de idade. Lá se 
formou (15/11/ 1882) em Ciências 
Sociais e Jurídicas.

Regressando a Goiás, casou-se 
com a prima Ângela de Bulhões 
Jardim.

No fim de 1883 foi nomeado 
para o cargo de promotor público 
e curador dos órfãos, na Capital da 

província de Goiás, até 17/01/1885, 
quando foi nomeado juiz substitu-
to. Mas ele resolveu deixar o cargo 
de juiz substituto, para, com o 
cunhado Leopoldo de Bulhões, 
adquirir uma fazenda e aumentar a 
renda com cultivos rurais, além de 
advogar. Por outro lado, enfrentou 
a política e se elegeu deputado à 
Constituinte... só que foi cassado 
(e mais 23 deputa-dos). Porém, 
Guimarães Natal voltaria a vencer: 
a 11/09/1905 foi nomeado ministro 
do Supremo Tribunal Federal, e 
empossado catorze dias depois, 
exercendo o alto cargo até se apo-
sentar em 1927.

Sua vida maçônica? Eis o 
coração pulsando: iniciou-se na 
loja Asilo da Razão, na cidade de 
Goiás, foi grão-mestre do Grande 
Oriente do Brasil e criador do Rito 

o maçom guimarães natal
Brasileiro (para quem não sabe, a 
maçonaria universal tem vários 
ritos).

Guimarães Natal faleceu em 
23/06/1933, no Rio de Janeiro.

Em Goiânia, já disse, existe a 
loja maçônica Guimarães Natal. 
Ela foi fundada em 15/02/ 1976, 
ganhando seu nome por proposta 
de Gumercindo Inácio Ferreira, 
aprovada por unanimidade em 
sua residência na Capital, perante 
reunião solicitada por Lourival 
Borges do Nascimento, ocorrida 
na segunda quinzena de janeiro 
de 1976. Além de Lourival (que 
seria o primeiro venerável) e 
Gumercindo (anfitrião e autor do 
nome da loja), estiveram presentes 
mais 34 maçons da ativa. Depois, 
seguiram-se como veneráveis: 
Ovídio Inácio Ferreira, Walquires 

Tibúrcio Faria, José Ricardo Ro-
quete, Américo Antunes, Walter 
Machado Rosa, Geraldo Mariano 
G. Santana, Arnaldo Fagundes 
Queiroz, João Batista de Oliveira, 
Deglieux Joaquim da Mota, Álva-
ro Amorim de Almeida, Eugênio 
Willians Gonçalves Santana, Di-
vino José de Paula, Casimiro Lino 

de Araújo, Maurinho Mota Leite e 
Orizomar Araújo de Siqueira.

Como é bom viver em união!

Valdemes Ribeiro de Menezes é escritor, 
procurador de Justiça aposentado, diretor 
regional da União Brasileira de Escritores, 
seção Goiás, e escreve quinzenalmente 
neste espaço.
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kLÉBER ADORNO (*)
Especial para Diário da Manhã

A fraternidade está, conceitu-
al-mente, ligada à ideia de 
liberdade e igualdade e, em 

muitos aspectos, é confundida nos 
dias atuais com a compreensão que 
se tem da amizade. Na realidade, 
para compreender o mundo e nos 
adaptarmos a ele, não precisamos 
conceituar tudo, es-tabelecer dife-
renças e similaridades. A vivência 
tem sua própria sabedoria. Estes 
são aspectos que servem à comu-
nicação, à transmissão cultural e 
à identidade e padronização da 
linguagem social. Tentar explicar 
a rea-lidade e o mundo do pensa-
mento tomou-se então peça-chave 
para a plena configuração da cida-
dania e para o progresso da própria 
humanidade. Assim, conceitos de 
liberdade e igualdade nortearam a 
Declaração Universal dos Direitos 
do Homem que estabelece que 
“todos os homens nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. São 
dotados de razão e de consciência e 
devem agir uns com os outros em 
espírito de fraternidade”. A frater-
nidade deixa subentendido que o 
homem, enquanto animal político, 
fez uma escolha consciente pela 
vida em sociedade e “estabelece 
com os seus se-melhantes uma 
relação de igualda-de, visto que, 
em essência, não há nada que 
hierarquicamente os dife-rencie: 
são como irmãos, ou melhor corno 
seres inteligentes e fraternos”.

É neste sentido que está a maior 
diferença da amizade. A amizade, 
segundo Aristóteles, apresenta 
mais de uma forma na relação com 
o objeto de amor: o que é bom, 
o que é agradável e o que é útil. 
Portanto, há um quê de egoísmo 
na amizade, na medida em que 
as pessoas buscam seus próprios 
interesses e ama o amigo que pode 
lhe proporcionar algum bem. Não 
se ama o amigo por ele mesmo, 
mas utiliza a amizade como um 
meio para conseguir outra coisa. 
Na política pode-se confirmar o 
que prevê a ética aristo-télica e 
quanto mais influência e poder de 
manipulação tem um homem, mais 
necessidade ele terá de ter ami-
gos leais e buscar uma ami-zade 
perfeita. Compreendemos aqui 
a amizade perfeita como aquela 
existente entre seres humanos que 
são bons e semelhantes na vir-tude, 
promovendo uma reciprocidade de 
caráter e objetivo.

Desta compreensão é possível 
refletir outras idéias sobre a ami-
zade e a fraternidade. Enquanto 
a fra-ternidade se coloca ao lado 
da igualdade e da liberdade como 
conceitos independentes e univer-
sais, a amizade pode acontecer en-
tre desiguais, como entre um chefe 
e um subalterno, ou entre pai e 
filho, ou um homem e uma mulher, 

porque na amizade permeia o nível 
de interesse, e uma vez cessada a 
motivação, acaba-se a amizade. 
Daí a necessidade de se buscar para 
a perenidade, a amizade como uma 
virtude, cuja exigência peculiar se 
resume em tempo e intimidade, 
sendo invulnerável à calúnia. E o 
filósofo vai ainda mais longe; afir-
ma que “se os cidadãos praticas-
sem entre si a amizade, não teriam 
necessidade da justiça, mas mesmo 
que, por hipótese, todos os homens 
fossem justos, todos teriam ainda 
assim necessidade da amizade”. 
Santo Agostinho complementa o 
conceito da amizade e atribui certa 
responsabilidade ética ao amigo: 
“Ama-se de tal modo os amigos 
que a consciência se julga culpada 
se não é capaz de amar aquele que 
ama, ou se não procura retribuir o 
amor com amor, e apenas procura 
na pessoa do amigo o sinal exterior 
da sua benevolência.”

verdadeiramente Fraternos

Toda esta verborragia não 
tem outro objetivo senão o de 
reconhecer os amigos entre nós 
e fazer uma conexão entre a fra-
ternidade e a amizade. O amor 
entre irmãos é algo que precisa 
ser desenvolvido, estimulado 
e alimentado com princípios e 
ética. A própria Bíblia registra 
o primeiro assassinato entre os 
ir-mãos Caim e Abel, o que leva 
a refletir na igualdade. Mas esta 
é outra história. Lidando com 
as nossas sombras e buscando 
o autoconhecimento podemos 
alcançar níveis de consciência em 
que a amizade saia do utilitarismo 
e a fraternidade sejam realmente 
uma opção de inteligência.

(Kleber Adorno, advogado, escritor, 
secretário municipal da Cultura e pró-
reitor de Comunicação e Cultura do Uni-
Anhanguera)

“Urias Crescente Alves Júnior, 
com certeza é dos mais corretos e 
responsáveis desportistas de Goi-
ás. Nasceu em Morrinhos e aos 
20 anos mudou-se para o estado 
de São Paulo e ingressou na Força 
Aérea Brasileira, de onde saiu for-
mado Técnico em Administração 
Pública. Subtenente e árbitro de 
futebol pela Federação Paulista. 
Antes apitava jogos varzeanos e 
estudantis (ainda em Morrinhos). 
Ingressou na F.G.D. precisamente 
em 18 de maio de 1.950, onde tra-
balha até hoje, como representante 

e delegado em jogos nacionais e 
internacionais e é muito querido e 
respeitado por atletas, dirigentes, 
cronistas até mesmo pelos torcedo-
res de todos os clubes. Em Goiás 
foi um dos fundadores da Escola 
de Árbitros (1.958) sob a presi-
dência do saudoso Ary Rodrigues 
de Bessa, Pintinho. Conheceu e 
participou ativamente do progresso 
do futebol goiano e relacionou-se, 
sempre muito bem com atletas 
e dirigentes de todos os clubes, 
bons e maus, disciplinados ou não 
e jamais teve atritos com quer que 
seja. Em 1.971 apitou a decisão 
do Torneio Nacional da Integração 
entre Atlético e Ponte Preta, jogo 
com grande número de craques e 
no qual foi escolhido o “apito de 
ouro” do Brasil, com urna atuação 
espetacular. Apitou e recorda com 
emoção e saudades o jogo que o 
resultado de 4 x 2 sobre o Vila 
Nova e o primeiro título ao Goiás. 
Esse é Urias Crescente Alves Jú-
nior, arbitro do passado, excelente 
ser humano que ensinou muitos e 
distribui excepcionais exemplos 
de dedicação, desportividade, de 
ótimo comportamento e relaciona-
mento com as outras pessoas”.

(Texto extraído da Revista PERFORMAN-
CE, editada em Goiânia, maio, junho, 
julho de 2006 – Ano 9 – 17 – pág. 14) 
Cinco anos são passados, e o Irmão Urias 
continua saudável, amigo, leal, brinca-
lhão, de fino trato e pessoa maravilhosa 
que é – Absaí.

Um ajuizado Juiz

PROGRAMAÇÃO DA LOJA 
PARA ABR/MAI/JUN

26/04 Explicação sobre as Eleições
03/05 SESSÃO ELEITORAL
10/05 Sessão Pública – Homenagem às Mães
 Entrega de Medalhas e Comendas
17/05 Discussão e aprovação dos Estatudos da Loja
24/05 FERIADO
31/05 Sessão de Iniciação
07/06 SESSÃO DE INSTALAÇÃO E 
 POSSE DA NOVA DIRETORIA.

faleCimenTo
Faleceu e foi sepultado em Pal-

meiras de Goiás, dia 18 de abril, o 
querido Irmão TÚLIO MORAES 
ALMEIDA, membro da Loja Li-
berdade e União.

O Irmão deixa viúva a cunhada 
Geralda Alves Pires Almeida, além 
dos filhos Leandro, Leonardo e 
Rodrigo.

O Irmão Túlio recebeu as home-
nagens fúnebres da Loja Liberdade e 
União e da Deus, Ordem e Progres-
so, de Palmeiras de Goiás.

Aos familiares enlutados, nossos sentimentos de pesar.


