
Na terça-feira, 20 de setembro do ano 
em curso,  a Excelsa Loja de Perfeição José 
Carlos Oliveira, Clima de Camacã, sob a 
presidência do T.•.V.•.P.•.M.•. Ir.•. Ernan-
de Costa Macedo, 33º, comunicou aos 
IIr.•. Edson Oliveira Alves, Eduardo de Al-
meida Bezerra, Elicio Souza de Oliveira 

Junior, Eriston Jesus do Nascimento, Fran-
cesco Denis da Silva Santana, Hélio Ribei-
ro de Oliveira, Jadson de Deus Damásio, 
Joselito Silva Guimarães e, Marcio Nasci-
mento Santos os Graus 5 – Mestre Perfeito 
e 6 – Secretário Intimo. 
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A LOJA DE PERFEIÇÃO 
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA 

REALIZA SOLENE SESSÃO 
DE COMUNICAÇÃO 
DOS GRAUS 5 E 6

PALOMAS REALIZA 
PRESTIGIADA REUNIÃO 

O IR.•. JOSÉ AUGUSTO É HOMENAGEADO PELA 
ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
Em noites memoráveis, nos dias 16 e 17 do 

mês em curso, o Ir.•. José Augusto Carvalho, 
Ven.•. de Hon.•. da A.•.R.•.L.•.S.•. Vigilância e 
Resistência/R\E.•.A.•.A.•.G.•.L.•.E.•.B.•., do Or.•. 
de Ilhéus, foi homenageado pela Academia 
Baiana de Medicina Veterinária e pela Escola 
de Medicina Veterinária e Zootecnia da Univer-
sidade Federal da Bahia (EMEVZ/UFBA).

OBREIROS DO AREÓPAGO 
REALIZA SESSÃO MAGNA 

DE INICIAÇÃO
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NOTÍCIAS MAÇÔNICASNOTÍCIAS MAÇÔNICAS

PALOMAS REALIZA 
PRESTIGIADA REUNIÃO 

Domingo, dia 21 de agosto, no Centro 
Comunitário Santa Bernadete com as pre-
senças de 107 IIr\, 42 cunhadas, 6 sobri-
nhos, totalizando 155 pessoas presentes, o 
PALOMAS – Pacto das Lojas Maçônicas do 
Sul da Bahia, se reuniu no Or\ de Coaraci 
para sua segunda reunião ordinária do ano, 
sob os auspícios da Aug\Resp\Loj\Simb\ 
Filhos da Acácia, nº 29, Jurisdicionada a 
Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia 
(G.•.L.•.E.•.B.•.). 

Presidiu a mesa e os trabalhos o Ir.•. 
Eduardo Cesar Alexandrino Gomes, 
Ven.•.Mes.•. da A.•.R.•.L.•.S.•. Filhos da 
Acácia, que inicialmente deu boas vidas 
aos IIr.•. cunhadas, sobrinhos e convi-

dados. Logo depois convidou o Ir.•. Fá-
bio Soares, para fazer uma invocação ao 
G.•.A.•.D.•.U.•. objetivando êxito nos tra-
balhos lendo o Salmo 133. 

Em ato contínuo, o Mestre de Cerimô-
nias, Ir\ Hamurabe Batista Flores, convidou 
o palestrante do dia, professor Dr. Alessan-
dro Fernandes de Santana, que apresentou 
o tema “Economia Pós Pandemia”. 

 Na prestigiada reunião, 2ª deste ano, 
estiveram presentes VVen.•. MM.•. da Lo-
jas que compõem o PALOMAS, também 
estiveram presentes os Delegados Distritais 
do Sereníssimo Grão-Mestre IIr.•. Ernan-
de Costa Macedo, 61º Distrito (Camacã/
Buerarema); Ademilson Oliveira Soares, 

26º Distrito, (Itajuípe/Coaraci) e, Ubirajara 
dos Santos Nascimento, 3º Distrito, (Itabu-
na) e os IIr.•. Enault Freitas da Rocha Filho, 
membro ativo das AA.•. RR.•.LL.•. SS.•. 28 
de Julho e Antônio Costa, ambas do GOB-
-BA Or.•. de Itabuna e Deputado Estadu-
al pela A.•.R.•.L.•.S.•. União e Liberdade, 
GOB-BA do Or\ de Uruçuca, o Ir.•. Antônio 
Pimenta Neto, Ven.•.M.•. da A.•.R.•.L.•.S.•.
Construtores do Templo-G\L\E\B\ do Or\ de 
Itabuna. Além do prefeito do Município de 
Coaraci, Jadson Albano Galvão e o repre-
sentante do prefeito do Município de Itaju-
ípe Ir\ José Alberto Barreto. 

Ao final, o Ven.•. Coordenador  Ir.•.Paulo 
Roberto Alves Dantas em nome do PALO-
MAS agradeceu ao palestrante e a presença 
de todos os IIr.•., cunhadas, sobrinhos, so-

brinhas e convidados, bem como lembrou 
que a próxima será uma Reunião de Avalia-
ção no dia 27 de Novembro  no Or.•. de Ca-
navieiras, sob organização da A.•.R.•.L.•.S.•. 
União e Caridade; também agradeceu a 
excelente organização do evento e a forma 
cavalheiresca e gentil com que os Maçons 
“Palomenses” foram recepcionados pelos 
obreiros e cunhadas da A.•.R.•.L.•.S.•. Fi-
lhos da Acácia, proporcionando momentos 
de muita alegria e descontração.  Foi uma 
reunião formidável, sendo marcante o con-
graçamento, a interação e a cordialidade, 
numa demonstração de que realmente 
compomos uma família, cujos membros se 
unem pelos fortes laços da Maçonaria” e, 
finalizou convidando a todos para o almoço 
de confraternização.
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OBREIROS DO AREÓPAGO REALIZA SESSÃO MAGNA DE INICIAÇÃO

Na noite de sábado, 3 de se-
tembro do ano em curso, o Tem-
plo Julival Pereira Santos, da 
A.•.R.•.L.•.S.•.Obreiro do Areó-
pago, 33°, Or.•.de Ibicaraí, sul da 
Bahia, jurisdicionada a Grande 
Loja Maçônica do Estado da Bahia 
(GLEB), R.•.E.•.A.•.A.•. recebeu um 
grande número de Maçons do qua-
dro, visitantes e convidados como 
há muito não se via, lotando com-
pletamente e realizando uma das 
mais belas solenidades de iniciação 
de novos membros.

Na ritualística sessão, foram 
iniciados Ernani Conceição Júnior, 
Welles Nascimento Fontes Rocha, 
Jailton Luan Dias Santos Dias e 
Hudson Batista de Oliveira.

Os trabalhos foram presididos 
de forma justa e perfeita sob a 
égide do Ven.•. Mes.•. João Carlos 
Araújo Henrique, pelo 1º Vigilan-
te José Carlos Ferreira e pelo 2º 
Vigilante Fábio José Valentim do 
Nascimento, e contou com pre-
sença marcante de diversos IIR\da 
Obreiro do Areópago, e de auto-
ridades, dentre eles; Arlindo Al-
ves Pereira Neto - Grão Mestre da 
Grande da G.•.L.•.E.•.B.•., Clau-
diano Luiz da Fonseca - 1º Grande 
Vigilante da G.•.L.•.E.•.B.•., Van-

derlito Souza Maia – Grande Se-
cretário da G.•.L.•.E.•.B.•., Mário 
Elmo - Ven.•. Mes.•. A.•.R.•.L.•.S.•. 
Força e União Oriente de  Itoro-
ró, José Augusto -  Ven.•. Mes.•. 
da Acácia Grapiúna, Pedro Jatobá 
- Delegado 61º Distrito, Nelson 
Lopes - Presidente Comissão de 
Liturgia, Erivan Soares - Delegado 
27º Distrito.

Na oportunidade, os IIr.•. Ar-
lindo Neto, Claudiano Fonseca 
e Vanderlito Maia receberam o 
título de Membro Honorário da 
Loja Obreiros do Areópago e Ja-
queline Dórea (colaborada da 
G.•.L.•.E.•.B.•.), recebeu a honraria 
de Mérito Maçônico, pelos exce-
lentes serviços prestados junto a 
Ordem Maçônica.

O Grão Mestre da 
G.•.L.•.E.•.B.•., Arlindo Alves Pe-
reira Neto, falou sobre os desafios 
da Maçonaria de nos tempos atu-
ais e parabenizou A.•.R.•.L.•.S.•. 
Obreiro do Areópago pela reali-
zação da sessão de iniciação de 
quatro novos IIr, que segundo ele, 
contribuirão para o fortalecimento 
da Maçonaria no Or.•. de Ibicaraí.

O orador da sessão o Ir.•. Juli-
val Pereira Santos, se pronunciou 
sobre a responsabilidade dos no-

vos Maçons e destacou que a Ma-
çonaria é uma escola que busca 
o aperfeiçoamento constante, 
através do estudo, da disciplina e 
da vigilância; educa a inteligência 
para o bem e concebe os mais be-
los ideais do direito e da moralida-
de; obedece às leis democráticas 
do país; vive segundo os ditames 
da honra; pratica a justiça, o amor 
ao próximo e trabalha pelo pro-
gresso da humanidade; defende 
a liberdade física, intelectual e de 
credo do Homem, reafirmando a 
igualdade de todos perante à Lei, 
em direitos e deveres.

O Ven.•. Mes.•., João Carlos 
Araújo Henrique, agradeceu aos 
visitantes que participaram da 
sessão. “Foi realmente uma ses-
são histórica. Recebemos quatro 
novos irmãos e amigos que espe-
ramos e acreditamos no potencial 
de cada um, pois são altamente 
qualificados e certamente irão 
fortalecer as colunas da nossa su-
blime ordem”, disse João. Após o 
término da sessão, foi servido um 
jantar de confraternização para to-
dos os maçons, familiares e convi-
dados, no recém inaugurado salão 
de Eventos, Rosalvo Florentino do 
Nascimento.

ESPAÇO DAS LOJASESPAÇO DAS LOJAS
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No último domingo, 11/9, a ale-
gria e emoção tomou conta de todos 
na Aug.·. e Res.·. Loj.·. Maç.·. Sim.·. 
Fraternidade Conquistense, nº 20, 
Or.·. de Vitória da Conquistas, re-
gião sudoeste da Bahia. As peque-
nas fizeram a festa e mostraram que 
estão prontas para aprender dentro 
dessa entidade paramaçônica tão 
importante.

O Clube das Abelhinhas é um pro-
grama para meninas de cinco a dez 
anos de idade com objetivo de prepa-
rá-las para ingressarem na Ordem das 
Filhas de Jó. Cada participante é dado 
o nome de Abelhinha e a organização 

é dada o nome de Colmeia.
As atividades são lúdicas, sem 

qualquer responsabilidade ritualística. 
O foco é a diversão e a interação en-
tre as abelhinhas e a Ordem.

ABELHINHAS SÃO INICIADAS 
NA LOJA FRATERNIDADE 

CONQUISTENSE

PARAMAÇÔNICASPARAMAÇÔNICAS

A CARIDADE 
Ato pelo qual se beneficia o próxi-

mo, especialmente os pobres e os des-
protegidos.

Meus prezados IIr.•. nesses últimos 
dois anos nós Maçons Brasileiros estive-
mos presentes em várias campanhas des-
tinadas ao bem estar da população mais 
carente e, aqui nos OOr.•. de Camacã e 
Buerarema não foram diferentes; para 
terem uma ideia as AA.•.RR.•. LL.•.SS.•. 
Mahachoan e Romã do Progresso, de 
março de 2020 à dezembro de 2021 
distribuíram grandes quantidades de ali-
mentos, produtos de limpeza e de higie-
ne pessoal. 

Como todos nós sabemos a Maçona-
ria é uma instituição fraternal de homens 
livres que tem na sua essência tornar feliz 
a humanidade cujos membros são obri-
gados a respeitar os princípios de amor 
fraternal. A grande missão da Maçonaria 
é a de fazer amigos, aperfeiçoar suas vi-
das, dedicar-se às boas obras, promover 
a verdade, a prática das virtudes e da ca-
ridade; é confortar os infelizes, não vol-
tar as costas à miséria, restaurar a paz de 
espírito e a paz aos desamparados, dar 
novas esperanças aos desesperançados e 
reconhecer seus semelhantes como ver-
dadeiros irmãos.

A partir da pandemia pelo COVID 19 
(março de 2020) as campanhas em Lojas 
Maçônicas aumentaram em todo o Brasil 
e em muitos lugares as Grandes Lojas e 
o Grande Oriente do Brasil estão desen-
volvendo grandes projetos de apoio aos 
mais necessitados. Aqui na Região Sul e 
Extremo Sul da Bahia, muitas Lojas por 
iniciativa própria, veem promovendo 
campanhas de arrecadação e distribui-

ções de alimentos, insumos de higieniza-
ção e artigos básicos de proteção indivi-
dual tudo isso em conjunto com os IIr.•. 
de suas lojas e, sem contar com o grande 
apoio do comercio e empresários dos 
seus OOr.•..  Essa pratica não é só dos 
Maçons, estamos juntos como o Lions 
Clube, Rotary Clube, associações e Igre-
jas Católicas e Evangélicas.

Na maioria das Lojas Maçônicas exis-
te o Troco de Solidariedade, também 
conhecido como Tronco da Viúva ou 
Tronco de Beneficência, onde nós de-
positamos importâncias em dinheiro 
para serem usadas com os IIr.•. que es-
tiverem passando por necessidades ou 
para ser usado no momento de grande 
dificuldade em nossa cidade ou região. 
Eu, no final do ano de 2020 passei por 
uma grande e excelente experiência da 
qual junto com os meus IIr.•. de Camacã 
e os nossos sobrinhos De Molays fizemos 
uma distribuição de 100 cestas básicas 
para pessoas necessitadas e na maioria 
desempregados, foi uma experiência ex-
traordinária, “você entregar um pacote 
com mantimentos e a pessoa receber 
com o maior entusiasmo do mundo e, 
a gente ver nos olhos daquela pessoa o 
agradecimento, não tem preço, não tem 
como não se emocionar”, por isso meus 
IIr.•. estamos juntos mesmo as vezes sem 
a ajuda de alguns que fazem “ouvido 
de mercador” em horas que deveriam 
colocar em pratica os ensinamentos da 
CARIDADE. 

Esse Artigo é dedicado aos IIr.•. Khalil, 
Gean, Theneson, Aquila e Ewerton, mem-
bros da A.•.R.•.L.•.S.•. MAHACHOAN e a 
todos os nossos jovens De Molays.

ESPAÇO DAESPAÇO DA
AMALCARGAMALCARG

Acadêmico-secretário 
da Academia 
Maçônica de Letras 
Ciências e Artes da 
Região Grapiuna 
(AMALCARG)Por Ir.•. Ernande Costa Macedo
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Governo do Estado

A população da Chapada Diamantina 
agora conta com serviços de referência em 
atendimento pediátrico e parto de alto ris-
co na Maternidade Frei Justo Venture, em 
Seabra. A unidade foi inaugurada pelo go-
vernador Rui Costa na manhã desta sexta-
feira (4), após um investimento de mais de 
R$ 17,5 milhões, entre obras e equipamen-
tos. São 35 leitos, sendo 12 obstétricos, oito 
para gestação de alto risco e 15 da Unida-
de de Cuidados Intensivos Neonatal do tipo 
canguru e convencional.

O equipamento, que começa a funcio-
nar neste sábado (5), é referência para os 
municípios de Abaíra, Boninal, Ibitiara, Ira-
quara, Lençóis, Mucugê, Novo Horizonte, 
Palmeiras, Piatã, Seabra e Souto Soares. 
“Nós não tínhamos em nenhum município 
da Chapada o atendimento ao parto de alta 
complexidade. É imprescindível que toda 
futura mamãe faça os exames periódicos, 
pois é no pré-natal que o médico vai indi-
car se ela corre algum risco e precisará ter o 
neném nesta maternidade ou não”, afirmou 
Rui, que também entregou uma ambulância 
para a unidade de saúde.

Na nova maternidade, gestantes e puér-
peras terão acesso a serviços de urgência e 
emergência, além de exames de ultrasso-
nografia obstétrica, ultrassonografia com 
doppler, eletrocardiograma e cardiotoco-
grafia. “Na Bahia, nós temos o plano de re-
gionalização das ações, em que enxergamos 
as macrorregiões de saúde para identificar a 
ocorrência de diferentes agravos e necessi-
dades de saúde. Aqui, nesta macrorregião, 
nós identificamos a necessidade de instalar 
uma maternidade de atenção à gestação e 
ao parto de alto risco e ao neonato. Então, 
é nesse contexto que esta maternidade foi 
construída, mobiliada, equipada e hoje é 
entregue à população da região”, explicou 
a secretária da Saúde do Estado, Adélia Pi-
nheiro.

No sexto mês de gestação, a dona de 
casa Paula Sousa comemorou a inaugura-

ção da maternidade. “A gente estava espe-
rando com muita ansiedade a inauguração 
deste espaço. Dá um alivio grande saber que 
nossos filhos vão poder nascer com toda a 
segurança, num ambiente moderno e com 
boa estrutura”.

Além da maternidade Frei Justo, o Go-
verno do Estado entregou nos últimos meses 
unidades em Ilhéus, Camaçari e Salvador e, 
em breve, em Lauro de Freitas. As entregas 
fazem parte de um conjunto de obras com 
objetivo de reforçar a assistência ao parto e 
ao recém-nascido na Bahia. No período en-
tre 2016 e 2022, a rede de maternidades do 
estado recebeu um investimento superior a 
R$ 165 milhões apenas em obras.

Mais investimentos
Ainda em Seabra, nesta sexta-feira (4), o 

governador assinou ordem de serviço para a 
construção do sistema integrado de abaste-
cimento de água das localidades de Angical, 
Barreirinho, Beco, Candeias do Alagadiço, 
Canto, Cascudo, Coqueiro, Fazenda Malha-
da, Passagem Funda, Santana, Saquinho e 
Vale do Paraíso.

Também foram autorizadas para o mu-
nicípio a aquisição de um caminhão tanque 

e a requalificação do mercado municipal, 
assim como obras de extensão da rede de 
iluminação pública e o início da ampliação 
e modernização do Colégio Estadual de Sea-
bra, com a implantação de 17 salas, labora-
tórios, auditório, piscina semiolímpica, ves-
tiário e guarita.

Rui ainda anunciou convênio com o mu-
nicípio para a construção de três quadras 
poliesportivas cobertas nos bairros Tambo-
ril, Bela Vista e Barreirinho, além da licitação 
para a construção de uma Areninha Society, 
no bairro Santa Luzia, e a pavimentação no 
trecho de acesso a Seabra na BR-122. Soma-
dos, os investimentos anunciados para Sea-
bra, entre autorizações e assinaturas, ultra-
passam os R$ 29 milhões.

Além de Adélia Pinheiro, acompanha-
ram o governador em Seabra os secretários 
estaduais da Educação, Jerônimo Rodrigues; 
de Desenvolvimento Econômico, Nelson 
Leal; de Relações Institucionais, Luiz Caeta-
no; de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, 
Leonardo Góes; e o chefe de Gabinete da 
Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), 
Jeandro Ribeiro. (Repórter: Tácio Santos/Fo-
tos Manu Dias/GOVBA)

Com investimento de R$ 17,5 milhões, Governo 
do Estado entrega nova maternidade em Seabra
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Na noite do dia 16 de agosto do ano 
corrente, no Templo da A.•.R.•.L.•.S.•. 
Mahachoan nº 79, Or\ de Camacã, Ju-
risdicionada a Grande Loja Maçônica do 
Estado da Bahia (GLEB), a Excelsa Loja de 
Perfeição José Carlos Oliveira, Clima de 
Camacã, realizou a sua histórica primeira 
iniciação.

A sessão iniciática, que foi presidida 
Gr.•. Insp.•. Lit.•. Ir.•. José Carlos Oliveira, 
iniciou os IIr.•. Eduardo de Almeida Be-
zerra, Edson Oliveira Alves, Elicio Souza 
de Oliveira Junior, Eriston Jesus do Nas-
cimento, Francesco Denis da Silva San-
tana, Hélio Ribeiro de Oliveira, Jadson 
de Deus Damásio, Joselito Silva Guima-
rães e, Márcio Nascimento Santos; após 
a Iniciação foi passado aos II.•. neófitos 
sinais toque e palavras do Grau 4, sen-
do ministrado pelo Mestre de Cerimonias 
Ir.•.Juscelino Dantas Bomfim.

Durante a sessão o Ir.•. José Carlos 

Oliveira, fez uma homenagem ao Ir.•. 
Ernande Costa Macedo T.•.V.•.P.•.M.•. 
da Excelsa Loja de Perfeição José Carlos 
Oliveira com a comenda dos 193 anos 
de fundação do Supremo Conselho do 
Grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito 
(R.•.E.•.A.•.A.•.) da Maçonaria para a Re-
pública Federativa do Brasil. 

 A sessão de iniciação foi prestigiada por 
30 IIr.•., dentre eles, o Ir.•. Antônio Eduar-
do Lima de Moura, que também é Delega-
do da 3ª Inspetoria Litúrgica da Bahia. 

O Grande Inspetor Litúrgico Ir.•. José 
Carlos Oliveira, disse da sua alegria em 
presidir mais uma vez a reunião da Loja 
de Perfeição, a primeira foi a da fun-
dação no mês de julho, que leva o seu 
nome e, logo depois encerrou ritualisti-
camente a Sessão Magna de Iniciação e 
convidou todos a se dirigirem ao salão de 
banquetes da Loja, onde foi servido um 
delicioso jantar.

A EXCELSA LOJA DE PERFEIÇÃO JOSÉ 
CARLOS OLIVEIRA REALIZA A SUA HISTÓRICA 

PRIMEIRA REUNIÃO DE INICIAÇÃO

GRAUS FILOSÓFICOSGRAUS FILOSÓFICOS
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Sargento Raimundo, militar desde 
1997, iniciado em 2016, na Loja Obreiros 
do Areópago nº 33, Oriente de Ibicaraí/
GLEB, estou pedindo apoio dos Irmãos e 
enfatizando que ao invés de tornar políti-
cos em maçons, devemos enviar maçons 
para o mundo da política. Venha aderir ao 
projeto Irmão vota em Irmão.

Adriano Almeida Braga, Iniciado 
em 1999 no Grande Oriente do Brasil 
(GOB-BA), se tornou maçom com o pro-
pósito de fazer progressos nesta milenar 
instituição.  Vinte e três anos depois este 
humilde pedreiro segue fi rme desbastan-
do a pedra bruta e de prontidão para servir 
a toda família maçônica.

PROJETO IRMÃO VOTA EM IRMÃO

LOJA DE PERFEIÇÃO ALBERTO 
COELHO MESSEDER INICIA 6 
IRMÃOS NOS GRAUS 12 E 13

 Na noite do dia 12 de setembro, no Palá-
cio Maçônico Joseph Rafle Salume da A.•. R.•. 
L.•. S.•. Areópago Itabunense, a Loja de Perfei-
ção Alberto Coelho Messeder, Vale de Itabuna 
no sul da Bahia, realizou Sessão de Iniciação 
aos Graus 12 – por comunicação – e 13 do R.•. 
E.•. A.•. A.•.. de seis MMes.•. MMaç.•.

A ritualística sessão, que iniciou os 
IIr.•. Éric Ettinger , José Camboim,  Marce-
lo Saraiva, Paulo Caroso, Sandro Crispim 
e Rui Nepomuceno, foi  presidida  pelo 
T.•.V.•.P.•.M.•.  Marilúcio Dantas Ramos, 
33º, e diretoria, acompanhado pelo Gran-
de Inspetor Litúrgico da 3ª Região Litúrgica 
da Bahia, Ir.•.  José Carlos Oliveira, 33º.

O Grau 12 Grão Mestre Arquiteto – A 
construção do Templo de Salomão simboliza 
que o maçom deve construir o seu próprio 
templo, como Hiram e os seus trabalhado-
res ergueram o que Salomão havia patroci-
nado. Contudo, sabemos tratar-se de uma 
alegoria, de uma metáfora e é importante 
recordarmos que os símbolos são apenas 
meios para despertar ideias e linhas de pen-

samento. O templo que devemos construir 
em nós é o nosso sistema de conhecimento, 
as nossas ideias e a nossa conduta, num todo 
harmonioso, que almeje a perfeição, tanto 
quanto permita a fraqueza humana.

O Grau 13 do Cavaleiro do Real Arco – 
remete-nos para Enoch um dos grandes ini-
ciados da antiguidade, descendente directo 
de Adão, pai de Matusalém e avô de Noé. 
Não foi um qualquer patriarca, a Bíblia refe-
re expressamente que “andava com Deus”, 
não terá falecido e sim como Cristo e Ma-
omé ascendido aos céus em vida. Também 
à semelhança de Cristo curava os enfermos 
e fazia milagres. O Livro de Enoch e o Livro 
dos Segredos de Enoch são apócrifos para 
a Igreja mas são basilares para os judeus, e 
para a Cabala onde é apontado como o ar-
canjo Metraton. É também pela Cabala que 
encontramos a inspiração para o universo 
enquanto estrutura pensada pelo GADU e 
construída pelos anjos e mestres pedreiros, 
ao encontro dos filósofos gnósticos e da 
maçonaria espiritualista. 

GRAUS FILOSÓFICOS IIGRAUS FILOSÓFICOS II

DIVERTIDASDIVERTIDAS

Um homem, andando pelo meio da rua às 3 horas da manhã e muito bê-
bado!

Um policial aborda o senhor e pergunta: - Onde o senhor pensa que vai 
nestas condições?

- EEEu exxxttoouuu indooo ouvir um discuuurso sobre Maçooonaria. - Diz 
o homem.

- O senhor acha que sou burro? e onde o senhor espera ouvir um discurso 
sobre Maçonaria a essa hora da madrugada?!

- Daaa minha mulherrr, seu policiaaalll... quando eu chegaaar em casa!!! 

DISCURSO SOBRE MAÇONARIA
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GIRO MAÇÔNICOGIRO MAÇÔNICO

25 DE DEZEMBRO REALIZA 
SESSÃO MAGNA DE INICIAÇÃO

A A.•.R.•.L.•.S.•. 25 de Dezembro 
1675 do Or.•. Alagoinhas-BA, fede-
rada ao Grande Oriente Estadual da 
Bahia (GOB-BA), realizou ontem uma 
sessão de iniciação, quando foram ini-
ciados dois novos IIr.•., sendo eles An-
derson Mucury Santos e Joann Alves 
Araújo.

A ritualística sessão de Iniciação 
(Grau 1 – Aprendiz), contou com a pre-

sença de 43 IIr.•. da Loja, dos OOr.•. de 
Feira de Santana e Castro Alves.

Grau 1 - Ao ingressar na Ordem 
Maçônica, o Candidato passa por uma 
iniciação, um ritual em que o Apren-
diz faz a sua morte simbólica no mun-
do profano e renasce ao encontrar a 
verdadeira luz. Ao final dessa jornada, 
ele é então aceito no Primeiro Grau da 
Maçonaria: Aprendiz Maçom.

Na terça-feira, 20 de setembro do ano 
em curso,  a Excelsa Loja de Perfeição José 
Carlos Oliveira, Clima de Camacã, sob a 
presidência do T.•.V.•.P.•.M.•. Ir.•. Ernan-
de Costa Macedo, 33º, comunicou aos 
IIr.•. Edson Oliveira Alves, Eduardo de Al-
meida Bezerra, Elicio Souza de Oliveira 
Junior, Eriston Jesus do Nascimento, Fran-
cesco Denis da Silva Santana, Hélio Ribei-
ro de Oliveira, Jadson de Deus Damásio, 
Joselito Silva Guimarães e, Marcio Nasci-
mento Santos os Graus 5 – Mestre Perfeito 
e 6 – Secretário Intimo. 

O Grau 5, tem por finalidade ‘honrar 
a memória dos IIr.•., qual se deve render 
respeitoso culto’. Além desse princípio 
moral, a construção do suntuoso mauso-
léu, realizada no curto espaço de nove 
dias, lembrará ao Mestre Perfeito, que 
constância e profícua atividade produzem 
resultados admiráveis.

O Grau 6 – resume-se no ‘respeito 
que devemos aos segredos alheios, cuja 
descoberta e divulgação devemos evi-
tar’, como dedução lógica, somos indu-
zidos a empregar todos os nossos úteis 
esforços em tudo quanto concorrer para 
a paz, harmonia, e progresso da Huma-
nidade, da Pátria e da Maçonaria. 

Na prestigiada sessão, estiveram pre-
sentes 24 IIr.•., entre eles Lamartine Sa-
les, Sap.•. M.•. do Sublime Capitulo Rosa 
Cruz, Mont Alverne do Clima de Itabu-
na; António Eduardo Lima de Moura, 
Delegado da 3ª Região Litúrgica da BA, 
e, José Carlos Oliveira, Grande Inspetor 
Litúrgico da 3ª Região da BA.

Ao final, foi servido um jantar 
em comemoração ao ato no salão de 
Banquetes da A.•.R.•.L.•.S.•. Mahachoan. 

ALTOS CORPOSALTOS CORPOS

A LOJA DE PERFEIÇÃO 
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA 

REALIZA SOLENE SESSÃO DE 
COMUNICAÇÃO DOS GRAUS 5 E 6

Fone: 73 3211-4956
Fonefax: 73 3211-1994

Cel.: 73 99198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

Rua Miguel Calmon, 113 
Sala 05 - Térreo
Itabuna-BA

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099
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DICIONÁRIODICIONÁRIO
 MAÇÔNICO MAÇÔNICO

As palavras, frases e termos 
Maçônicos mais usados no
R.·. E.·. A.·. A.·.   para a Maçona-
ria no Brasil

A COBERTO - Frase maçônica, que 
indica que um maçom nada deve 
a Loja a que pertence. Também o 
mesmo que coberto (veja Estar a co-
berto).
A ORDEM - Posição ritualística em 
que o maçom deve ficar em Loja 
(quando solicitado), de acordo com 
o grau em que a Loja estiver traba-
lhando.
AB Julho - no Calendário Maçôni-
co.
ABÓBADA CELESTE - Forro de uma 

Loja (semeado de estrelas).
ABREVIATURAS MAÇÔNICAS (al-
gumas abreviaturas): A G.·. D.·. 
G.·. A.·. U.·. - À Gloria do Grande 
Arquiteto do Universo.
A.’. D.’. - Anno Domini
A.·. Dep.·. - Anno Depositiones
A.·. F.·. and A.·. M.·.  - Ancient Free 
And Accepted Mason 
A.·. L.·. - Ano Luz 
A.·. M.·. - Ano Mundi
A.·. .·. - O ano da Ordem
An.·. – Anjo
Ap.·. M.·. - Aprendiz Maçom
Apr.·. – Aprendiz
B.·. n.·. - Irmãos em inglês (brothers)
C.·. – Compasso
C.·. M.·. - Câmara do Meio

Na noite de quinta-feira, 31 de agosto 
do ano corrente, no Templo Maçônico Jose-
ph Rafle Salume, a centenária A.•.R.•.L.•.S.•. 
Areópago Itabunense nº 9, Or.•.de Itabuna, 
sul Bahia, R.•.E.•.A.•.A.•., jurisdicionada a 
Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia 
(G.•. L.•. E.•.B.•.), realizou Sessão Magna de 
Iniciação de Aprendiz Maçom.

A ritualística sessão de Iniciação (Grau 
1 – Aprendiz), trouxe à luz aos profanos Al-

lec Fabiann dos Reis Ramos, Vladimir Almei-
da e Marcelo Fraga Barreto. 

Grau 1 – Ao ingressar na Ordem 
Maçônica, o candidato passa por uma 
iniciação, um ritual em que o Aprendiz 
faz a sua morte simbólica no mundo pro-
fano e renasce ao encontrar a verdadeira 
luz. Ao final dessa jornada, ele é então 
aceito no Primeiro Grau da Maçonaria: 
Aprendiz Maçom.

AREÓPAGO ITABUNENSE REALIZA 
SESSÃO MAGNA DE INICIAÇÃO

INICIAÇÃOINICIAÇÃO
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         O site e o jornal O COMPASSO, entrevistam o Ir.·.  José de 
Carvalho Peixoto, Mes.·.  Insta.·., um dos fundadores da A.·. R.·. L.·. S.·.  

Acácia Grapiúna nº 95 e membro da AMALCARG – Academia Maçônica de 
Letras Ciências e Artes da Região Grapiúna..

ENTREVISTAENTREVISTA

O COMPASSO – Quem é o cidadão 
José de Carvalho Peixoto? Onde nasceu e 
quando chegou a essa cidade?

José Peixoto – Brasileiro, casado, pai 
de cinco filhos, engenheiro civil, formado 
pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) 
e empresário. Nascido no Povoado Congo 
no Município de Itabaiana – Sergipe, que 
chegou em Itabuna, cidade que me aco-
lheu tão bem, em março de 1988. 

O COMPASSO – Quem é o Ir.·.  José de 
Carvalho Peixoto maçonicamente? Quan-
do e onde iniciou na Ordem Maçônica?

José Peixoto – Um simples maçom que 
sonha com uma Maçonaria forte e unida 
em prol das causas sociais e dos irmãos e 
que foi iniciado na ARLS Areópago Itabu-
nense nº 9 do Oriente de Itabuna.

O COMPASSO – Na sua concepção o 
que é a Maçonaria? E qual o papel do Ma-
çom e da Ordem Maçônica na sociedade? 

José Peixoto – A Maçonaria é uma ins-
tituição secular, que une pessoas em várias 
partes do mundo em prol de uma socieda-
de justa, pessoas de várias classes sociais, 
várias religiões, a fim de tornar pessoas 
mais felizes, justas e perfeitas, uma luta 
para melhorar o eu, uma luta incansável 
para o aperfeiçoamento humano.

Há maçons que nascem praticamente 
prontos e outros precisam melhorar a cada 
dia, ser cautelosos, respeitar as leis, as au-
toridades, a crença de cada um, acreditar 
em um ser superior, Deus, onde chamamos 
de Grande Arquiteto do Universo (GADU).

A Ordem Maçônica, é uma ordem ini-
ciática, não secreta e sim discreta, com ex-
celentes ensinamentos, voltada para Deus 
e para a família, prega a união dos povos, 
a liberdade, a saúde, a sabedoria e a segu-
rança, um pilar da sociedade.

O COMPASSO – O Ir.·. é membro da 
AMALCARG – Academia Maçônica de Le-
tras Ciências e Artes da Região Grapiúna. 
O que é fazer parte de uma das maiores 
e mais organizada academia maçônica 
do Norte/nordeste?

José Peixoto – É um privilégio. Sei que 
há irmãos mais capazes e estudiosos que po-
deriam integrar a AMALCARG melhor que 
eu, mas, por bondade dos Irmãos, fui esco-
lhido e confesso que aprendo cada vez mais 
que participo dos trabalhos. Sou um eterno 
aprendiz que tenta melhorar a cada dia, 
como forma de agradecer a Deus (GADU) o 
privilégio de acordar para o novo dia.

O COMPASSO – A sede própria da 
AMALCARG está em construção. Onde 
ficará localizada e quando os acadêmicos 
se reunirão nesse local?  

José Peixoto – Na rua Rio Branco, nº 

10, esquina com a avenida Amélia Amado, 
Centro, Itabuna. A sede está quase pronta 
e fica no terceiro andar. Tem sala de reu-
niões, secretaria, um espaço perfeito e bem 
aconchegante, construída pelos esforços 
das diretorias da Loja Acácia Grapiúna e da 
AMALCARG, bem como de todos os Irmãos.

 A partir do mês de agosto desse ano, se 
assim a diretoria e os Irmãos também deseja-
rem, porque o prédio não está 100% pronto. 
O que temos é a disposição de continuar esse 
trabalho e realizar esse sonho que é sem dú-
vida de todos os maçons que idealizam uma 
Maçonaria forte, capaz e eficiente.

O COMPASSO – O Ir.·. é um dos fun-
dadores da A.·. R.·. L.·. S.·. Acácia Grapiúna, 
Or.·. de Itabuna, sul da Bahia, Instalada em 
1º/12/2009. Como se deu a fundação dessa 
importante Oficina de Apr.·.  Maç.·.? 

José Peixoto – A Grande Loja do Esta-
do da Bahia (IGLEB) via a necessidade de se 
criar mais uma Loja daquela potência em 
Itabuna e fui escolhido pelo Grão-Mestre 
Itamar Assis como presidente de fundação. 
No entanto, ninguém faz nada sozinho. Por 
isso, comecei a sondar quem poderia fazer 
parte daquela tarefa. Conversei bastante, 
foi quando ficou definido que seria usado 
o número da Loja do Oriente Lomanto Jú-
nior (Barro Preto), que tinha batido coluna.

A partir daí arregimentamos 23 Irmãos 
para essa tarefa. Vários se destacavam. O 
Lucio Flávio logo me corrigiu “não é funda-
ção, é soerguer, pois a Loja já existe, apenas 
está adormecida”, de pronto foi atendido 
e alguns Irmãos se descavam na nova mis-
são, a exemplo de Lucio Flavio e Mauricio 
Maciel, este último já no Oriente Eterno, o 
Irmão Eduardo Moura (Dado), dentre ou-
tros, que foram incansáveis, merecendo os 
nossos sinceros agradecimentos, pois acre-
ditaram e ajudaram nessa árdua missão. 

Além disso, tivemos total apoio da Loja 
Acácia do Sul nº 15/GLEB/REAA do Orien-
te de Itajuípe, que cedeu a custo zero o 
espaço para nossas reuniões e a Loja 28 
de Julho do Oriente de Itabuna//GOB-BA/
Rito Brasileiro, onde aconteceu a nossa pri-
meira iniciação, que me recordo até hoje, 
a entrada do Grão-Mestre Itamar Assis no 
Templo de braços dados, no meio o Sere-
níssimo, ladeado por mim e pelo saudoso 
Venerável da Loja Areópago Itabunense, 
o Irmão Eraldo Bussular, simbolizando a 
união e o amor pela Ordem.  

O COMPASSO – O Ir.·. também foi 
Ven.·. Mes.·. da Acácia Grapiúna entre os 
anos de 2015/2017. Que balanço faz do 
seu venerelato?

José Peixoto – A exemplo dos que me 
antecederam, o saudoso Irmão Antônio 
Carlos Ferreira, que foi o nosso primeiro 
Venerável, Irmão Pedro Jatobá, segundo 
Venerável e o Irmão Helder Pereira Dantas, 
o nosso terceiro Venerável, a nossa direto-
ria continuou o belo trabalho de todos eles. 

Criamos a Acácia sobre rodas, rodízios de 
cargos, lançamos o 1º evento do boi no ro-
lete, com vista a angariar fundos para a cons-
trução do nosso Templo, já que o Venerável 
Helder Pereira no seu venerelato conseguiu 
a doação do terreno, fazendo também a de-
molição da construção e limpeza da área. 
Portanto, precisávamos de dinheiro para a 
construção da nossa sede. E ainda fizemos 
e aprovamos o projeto, conseguimos fazer 
também a fundação, os pilares e vigas do 1º 
pavimento até a 1ª laje, além disso não des-
cuidamos das ações sociais.

Graças a Deus, os que me sucederam, 
o Venerável Vlademir Sérgio, bateu todas 
as lajes que faltavam com o dinheiro de 
vários eventos realizados. Já o Venerável 
Nelson Lopes, que mesmo com a pande-
mia e sem eventos, não deixou a constru-
ção parar. Agora, sob o comando do Irmão 
Augusto Ferreira, que é da primeira turma 
que iniciou na Loja, continuamos firmes no 
propósito da finalização da construção do 
Templo. 

Na Acácia Grapiúna não é um Maçom 
sozinho que é responsável pela coragem e 
pela ousadia, somos todos nós, que unidos 
no nosso propósito, no sonho da constru-
ção da nossa sede e do bem servir, pois 
esse é a nossa bandeira e assim será se 
Deus quiser.

O COMPASSO – Quando oficialmen-
te teremos a inauguração da sede da 
ARLS (Templo)?

José Peixoto – O nosso primeiro objeti-
vo é terminar o reboco externo, para entre-
gar, como prometido, a sede das Bandeiran-
tes composta por cinco salas, uma cozinha, 
blocos de banheiros masculinos e femininos, 
salão, auditório, almoxarifado e uma dis-
pensa para guardar alimentos. Vamos ajudar 
e incentivar o movimento das Bandeirantes, 
inclusive, tirar crianças da rua, dar orienta-
ção e acompanhamento para assim ajudar 
a tantos que necessitam, pois precisamos 
manter nosso lema ”ajudar sempre”.

Quanto ao próprio Templo da Acácia 
Grapiúna, está próximo de terminar. Em 
conversa com nosso Venerável José Augus-
to, nosso tesoureiro Irmão Helder Dantas 
e membros da diretoria, devemos ter a 1ª 
sessão dia 20 de agosto – Dia do Maçom.

O COMPASSO – Com 8 LLoj.·. nos 
OOr.·. de Itabuna/Ilhéus e dezenas outras 
espalhadas pelo sul, baixo sul e extremo 
sul da Bahia jurisdicionadas a Grande 
Loja Maçônica do Estado da Bahia (GLEB). 
Quando teremos assim como Vitória da 
Conquista, a exemplo do atual, um candi-
dato a Grão-Mestre de nossa região?

José Peixoto – Não é necessário ter um 
Grão-Mestre da região. Temos sim pessoas 
capazes aqui, mas não é fácil largar tudo 
para assumir a GLEB, pois o mais impor-
tante é que quem assumir, seja qual for a 
região, que faça uma boa administração a 
exemplo do nosso Sereníssimo Grão-Mes-
tre Arlindo Neto, homem de punho forte, 
dedicado a causa Maçônica.

O COMPASSO – Que conselho o Ir.·. 
pode dar para um profano que recebeu um 
convite para entrar na Ordem Maçônica?

José Peixoto – Que aceite. Na Maço-
naria, por melhor que você seja, pode me-
lhorar um pouco mais. Vá com intuito de 
somar e participar, pensando em ser mais 
um que pode ajudar a diminuir o sofrimen-
to de alguém, todos nós temos muito a me-
lhorar. Há maçons prontos para te orien-
tar, só não vá se você está pensando que 
a Maçonaria é lugar de ganhar dinheiro; lá 
é lugar de pessoas que valorizam a famí-
lia, a religião, e que tem Deus no coração. 
Vá pensando o que eu posso fazer por essa 
instituição secular, conhecida no mundo 
inteiro. Vá para servir, para ajudar e não 
pensando em ser ajudado.

O COMPASSO – Suas considerações 
finais.

José Peixoto – Parabenizo o jornal O 
COMPASSO (online e impresso) pelo ex-
celente trabalho realizado em prol da Or-
dem Maçônica, esclarecendo, mostrando 
e informando os trabalhos realizados pe-
las diversas Lojas e potências Maçônicas 
(GLEB, GOBA e GOB-BA) que compõem a 
Maçonaria da Bahia, Brasil e universal com 
seriedade e determinação.

A Maçonaria é uma instituição secular, 
com um objetivo ousado e bem claro de 
tornar feliz a humanidade. Tarefa difícil, 
mas se diariamente plantarmos um grãozi-
nho, uma sementinha de esperança, ami-
zade, sinceridade, bons costumes, liberda-
de, amor ao próximo, respeito às crenças 
religiosas e a autoridade de cada um, res-
peitando e ajudando, sem cobrar por isso, 
com certeza deixaremos um mundo me-
lhor para as futuras gerações. A Maçonaria 
é vida, companheirismo, irmandade, oti-
mismo e o importante é acreditar, lutar por 
um mundo melhor para que todos possam 
viver em paz até o dia da passagem para 
o Oriente Eterno, poder olhar para trás e 
se orgulhar do que fez. Olhar para frente 
e ver o muito que pode ser feito, que está 
disposto a fazer para ajudar a diminuir o 
sofrimento de muitos. Afinal Deus é pai e 
somos todos iguais.

“NA MAÇONARIA, POR 
MELHOR QUE VOCÊ SEJA, PODE 
MELHORAR UM POUCO MAIS”
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ARRUDA CÂMARA
Por volta de 1776, alguns estu-

dantes de Minas, que cursavam a 
Universidade de Montpellier, França 
e haviam sido iniciados na Maçona-
ria francesa, entusiasmaram-se com 
a emancipação dos Estados Unidos 
da América do Norte e começaram 
a arquitetar a libertação do Bra-
sil; dentre eles, os principais eram 
José Joaquim da Maia, José Álvares 
Maciel e Domingos Vidal Barbosa. 
Maia morreu antes de voltar ao Bra-
sil... Álvares Maciel ... era a alma e 
o dínamo das confabulações; logo 
muitos aderiram ao movimento: os 
intelectuais Claudio Manoel da Cos-
ta, Inácio José de Alvarenga Peixoto 
e Tomás Antônio Gonzaga; os sacer-
dotes Luiz Vieira, Carlos de Toledo; 
os militares Freire de Andrade, Luís 
Piza e o alferes Joaquim José da Sil-
va Xavier. Foi nessa ocasião que, se-
gundo alguns ilustres historiadores, 
Tiradentes teria sido feito maçom 
por comunicação, através de seus 
companheiros iniciados na França, 
pois a primeira Loja Maçônica, no 
Brasil, só iria ser fundada em 1796 
(Areópago de Itambé – ver Arruda 
Câmara), portanto, quatro anos após 
a morte do Tiradentes.²

Nascido em Pombal, Paraíba, 

em 1752 e falecido em 1810, Ma-
nuel de Arruda Câmara era médico 
e naturalista, além de frade carme-
lita (Frei Manuel do Coração de Je-
sus), tendo professado, como tal, em 
Goiana, Pernambuco, em 1783.

Matriculou-se no curso de filoso-
fia e medicina na Universidade de 
Coimbra, tendo que interromper os 
estudos, por perseguições motivadas 
pelas suas manifestações favoráveis 
à Revolução Francesa. Mais trade 
conseguiria doutorar-se em medici-
na pela Faculdade de Montpellier; 
fez excursões científicas pela Eu-
ropa, como naturalista e exerceu a 
medicina em Pernambuco, tendo se 
dedicado, também, à botânica; nes-
sa atividade, recolheu imensa cole-
ção para o Museu Real e o Jardim 
Botânico de Lisboa.

A par dessa atividade, foi um gran-
de propagador dos ideais liberais e 
republicanos, que havia aprendido e 
defendido na França. Além disso foi 
o fundador do Areópago de Itambé 
(1796), considerado como a primei-
ra Loja Maçônica do Brasil.

Pela sua atuação, Arruda Câmara 
é considerado um precursor e pre-
parador da Revolução de 1817 e da 
Independência do Brasil.³

ORIENTE ETERNOORIENTE ETERNO

A MAÇONARIA 
GRAPIÚNA PERDE O IR.•. 

EDMUNDO CARDOSO 
No sábado, 27/8, partiu para o 

Oriente Eterno, o Ir.•. Edmundo Car-
doso, deixando um legado de trabalho, 
seriedade e honradez em prol do bem 
comum.

O Ir.•. Edmundo Cardoso do Nas-
cimento, nasceu em Boquim/SE em 
15.06.1937. Mudou-se para a Bahia 
no ano de 1954, estabelecendo-se na 
cidade de Itajú do Colônia, onde ini-
ciou a sua trajetória profissional como 
pequeno comerciante. Casou-se ali 
com Jaci Alves do Nascimento, mudan-
do-se posteriormente com a sua esposa 
para Itapetinga, onde iniciou a sua car-
reira de fotógrafo e montou o Studio 
Foto Estrela. Nascia aí a vocação para o 
ramo de cine, foto e som.

No ano de 1969, veio para Itabu-
na com sua esposa e seus seis filhos: 
Sócrates, Séfora, Soraia, Rosana, Sara, 
Sinara e posteriormente Jamerson.

O antigo Foto Estrela tornou-se a 
Filmolândia, que foi a mais famosa loja 
no setor de cine, foto, som e instru-
mentos musicais por décadas, gerando 
muitos empregos. 

Muito dedicado em sua atividade, 
o Ir.•.Edmundo Cardoso, ainda achava 
tempo para dedicar-se à família e às 
causas comunitárias. Foi Maçom ativo 
da A.•.R.•.L.•.S.•. Areópago Itabunen-
se há mais de 50 anos com dedicação 
plena e defensor da causa lojista, foi 

presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) por dois mandatos no 
período de 1980 a 1986. Por sua de-
dicação empresarial, recebeu prêmios 
como: ‘Companheiro Nota Dez’, ‘Lo-
jista do Ano’ e outras comendas

O Ir.•. ajudou a fundar o Grupo de 
Ação Comunitária em Itabuna (GAC). 
Foi também participante ativo do Lions 
Clube de Itabuna e Cursilhista, onde 
integrou o Núcleo de comércio.

Por toda essa sua trajetória a serviço 
da comunidade, a CDL de Itabuna o 
homenageou em sua festa de 50 anos, 
e o elevou a lugar de destaque, dando 
o seu nome a uma das salas na sede da 
entidade.

CONTEXTO CONTEXTO 
MAÇÔNICOMAÇÔNICO

Notas do editor:

¹José Castellani nasceu em Araraquara/SP em 29/5/1937 e faleceu em 
21/11/2004. Médico, escritor (vários livros publicados), jornalista e histo-
riador. Imortal membro efetivo da Academia Brasileira de História. Par-
ticipou da fundação da ABIM – Associação Brasileira da Imprensa Ma-
çônica. Foi iniciado na maçonaria em 9 de novembro de 1965 na Loja 
Comércio e Ciências em São Paulo, Grande Oriente de São Paulo, tendo 
atingindo o 33º Grau do Rito Escocês Antigo e Aceito.
² Excerto do livro “Os Maçons que fizeram a história do Brasil” de autoria 
do escritor José Castellani, 2ª edição, páginas 154 e 155, publicado em 
1991 pela Editora A Gazeta Maçônica, Caixa Postal 320, CEP 01032-970, 
São Paulo-SP.
³ José Castellani, obra citada, página 21.
Fonte: Inforabim, edição nº 552, 15 de junho de 2022
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O IR.•. JOSÉ AUGUSTO É HOMENAGEADO PELA 
ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Em noites memoráveis, nos dias 16 
e 17 do mês em curso, o Ir.•. José Au-
gusto Carvalho, Ven.•. de Hon.•. da 
A.•.R.•.L.•.S.•. Vigilância e Resistência/R\
E.•.A.•.A.•.G.•.L.•.E.•.B.•., do Or.•. de Ilhéus, 
foi homenageado pela Academia Baiana 
de Medicina Veterinária e pela Escola 
de Medicina Veterinária e Zootecnia da 
Universidade Federal da Bahia (EMEVZ/
UFBA), quando foi agraciado com o di-
ploma “Jubileu de Ouro Médico Veteri-
nário da Bahia”, pelos 50 anos de longeva 
história de dedicação e amor a Medicina 
Veterinária.

 O evento que deveria ter acontecido 
no ano de 2020, mas foi adiado por cau-
sa pandemia do COVID 19, à Academia 
Baiana de Médicos Veterinários e a Esco-
la de Medicina Veterinária e Zootecnia 
da UFBA, resolveram realizar as come-
morações, tendo como eventos “Noite 
dos Notáveis da Medicina Veterinária da 
Bahia”, promovido pela Escola de Veteri-
nária e Zootecnia da UFBA e a comemo-
ração das “Bodas de Ouro”, esta promo-

vida pela Academia Baiana de Medicina 
Veterinária.

O Ir.•. José Augusto, que no evento 
estava acompanhado pela esposa Neide 
Silveira, pela filha Cláudia e por sua neta 
Luma Carvalho, é mestre e doutor em 
Zootecnia, área de Reprodução em Ovi-
nos; desempenhou funções eletivas nas 
universidades estaduais – UESB e UESC 
– Coordenador de Colegiados de Cursos, 
Diretor de Departamentos, paraninfo de 
diversas turmas de formandos dos cursos 
de Zootecnia na Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia (UESB), de Medi-
cina Veterinária e Agronomia na Univer-
sidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 
Além de Membro da Academia Grapiúna 
de Letras (AGRAL) e Academia Maçôni-
ca de Letras, Ciências e Artes da Região 
Grapiúna (AMALCARG), ambas sediada 
na cidade de Itabuna.

“Foram duas noites lindas e cheias de 
lembranças da época de estudante até 
quando fomos aplicar os conhecimentos 
adquiridos”, declarou o homenageado.

EVENTOS & EVENTOS & 
ACONTECIMENTOSACONTECIMENTOS

Membro do Clube da 
Fraternidade Seara 
do Amor da A.·. R.·.
L.·. S.·.  Areópago 
Itabunense, do Or.·.  
de Itabuna – Bahia.Por Angélica Rodrigues




