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O Conselho Estadual presidido pelo Ir∴ Luis Carlos 
de Castro Coelho, Ex-Venerável de Liberdade e 
União e atual Grão-Mestre Estadual Adjunto, 
realizou o seu tradicional jantar de fim de ano no dia 
02/12 no Salão Vip da Churrascaria Lancaster Grill. 
Membros do Conselho, cunhadas e convidados se 
reuniram em clima de total descontração. De 
Liberdade e União, além do Ir∴ Luis Carlos, 
também estiveram presentes os IIr∴ Volgarini, 
Cunha, Alberto Sobrinho, Naylor e respectivas 
cunhadas 

Nosso Ir∴ Sinfrônio Souza Filho 
venceu com o poema “Sonho de 
Criança”, o 13° Concurso de 
Poesias Acadêmico Antônio 
Carlos Furtado, promovido pela 
Academia Maçônica de Letras 
de Juiz de Fora, sendo 
diplomado, “in loco”, no último 
dia 19/11. Parabéns Ir∴ 
Sinfrônio!!! 

Realizamos no último dia 17/12 nas dependências da 
FAMA, o nosso tradicional almoço de fim de ano. 
Tivemos novamente a satisfação de reunirmos a 
grande Família Liberdade e União para nos 
confraternizarmos e agradecermos ao Grande 
Arquiteto do Universo por mais um ano de trabalho e 
convivência entre os IIr∴. Tivemos um dia agradável 
onde o espírito de paz e fraternidade reinou entre 
IIr∴, cunhadas e sobrinhos que se encontravam 
presentes. Antes do almoço tivemos o prazer de 
presenciar uma belíssima apresentação do coral e 
grupo de dança composto pelos alunos da FAMA. 
Agradecimentos especiais ao Ir∴ Americano, 
Presidente da FAMA que cedeu as dependências da 
instituição e forneceu o almoço, ao Ir∴ Manoel, 
Ven∴ Mestre de Liberdade e União pela recepção e 
pelo fornecimento das bebidas e ao Ir∴ Wagner 
Sean, que com seu violino, passou de mesa em mesa 
executando belíssimas músicas, animando ainda 
mais o ambiente.  

O Ven∴ Mestre de Liberdade e União, Ir∴ Manoel da 
Costa Lima, acompanhando pela cunhada Eleuza, 
esteve presente na noite do dia 22/12 no Palácio das 
Esmeraldas, sede do Governo Estadual, para um jantar 
oferecido pelo Governador Marconi Perillo à 
Maçonaria Goiana. Estiveram presentes os Grãos-
Mestres do GOEG e GLEG juntamente com seus 
adjuntos, veneráveis de diversas lojas, e respectivas 
cunhadas. 


