
A Excelsa Loja de Perfeição “Francisco 
Kallil Medauar”, Clima de Ilhéus, realizou 
no dia 03/11, no Templo de Mestre da 
Loja Maçônica Vigilância e Resistência, 

sob a Presidência o Ir.•. Rafael Wagmaker 
C. Lorenzinni Portela, na oportunidade 
investiu no Grau 14, Grande Eleito ou 
Perfeito e Sublime Maçom
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Uma belíssima Sessão Magna de Inicia-
ção foi realizada pela A.•. R.•. L.•. S.•. Estre-
la dos Magos, nº 124, Or.•. de Correntina, 
dia 23 de outubro do ano em curso. 

No evento que foi presidido pelo Sere-
níssimo Grão-Mestre da Grande Loja Ma-
çônica do Estado da Bahia (GLEB) Arlindo 
Neto, foram iniciados, os agora Aprend.•.
Maç.•. Adailton Silva Chaves, João Paulo 
Neves e Robson de Lima Vasconcelos, que 
a partir de agora terão uma grande missão 
pela frente no aperfeiçoamento pessoal e 
nas importantes contribuições para o forta-
lecimento das colunas da Oficina.

Na solenidade iniciática estiveram 
presentes nessa Sessão Magna o Mes.•.
Instal.•.da A.•. R.•. L.•. S.•. Luz e Liberdade 

nº 65 Or.•.  de Bom Jesus da Lapa, Antônio 
Pereira de Castro, o Ven.•.  Mes.•.  da A.•.
R.•. L.•. S.•. Filhos de Jerusalém nº 85, Or.•.
de Santana - Aroldo Nogueira, o Ven.•.
Mes.•. da A.•. R.•. L.•. S.•. Estrela do Orien-
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GIRO MAÇÔNICOGIRO MAÇÔNICO

ESTRELA DOS MAGOS INICIA 
TRÊS NOVOS IRMÃOS

te nº 35 do Or.•. de Santa Maria da Vitória 
- Jose Alberto Ramos, o Ven.•. l Mes.•. A.•.
R.•. L.•.  S.•.  Estrela dos Magos nº 124 Or.•.
de Correntina - Jacinto Francisco Monteiro, 

o Delegado do 52º distrito de Correntina 
- Carlos Augusto de Oliveira e as Cunha-
das Najara e Jaqueline que representaram 
o Clube da Fraternidade.
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LOJA DE PERFEIÇÃO ALBERTO COELHO 
MÉSSEDER INICIA 9 IRMÃOS NO GRAU 9

A Excelsa Loja de Perfeição Alberto Co-
elho Mésseder, clima de Itabuna, realizou 
no palácio maçônico Joseph Rafle Salume, 
às 20 horas do dia 24 de outubro do ano 
corrente, a iniciação de 9 irmãos, no grau 
9° do R.•. E.•. A.•. A.•..

A ritualística sessão, que iniciou os IIr.•. 
João Victor Araújo Andrade, Paulo Alfre-
do de Santana Dantas, Marcio Sant’anna 
Couto, Mauro Sant’anna Couto, Luciano 
Leslie Oliveira Carneiro, José Roberto Vei-
ga Coelho, Giovani de Sá Almeida, Ico Oli-
veira e Danylo Galvão, 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 e 
com a presença do Panagiotis Gerogiannis, 

Ven.•. Mes.•. da A.•.R.•.L.•.S.•. Areópago 
Grapíúna.

O Grau 9 Cavaleiro Eleito dos Nove
– Um dos mais importantes graus das Lo-
jas de Perfeição, do ponto vista iniciático, 
é o chamado Cavaleiro Eleito dos Nove, 
correspondente ao grau nove da Escada 
de Jacob. É conferido através de adequada 
iniciação. Nos Mistérios Antigos este grau 
correspondia à iniciação nos chamados 
“Mistérios Menores”. Mostrava ao iniciado 
o real significado do mito de Osíris, o con-
teúdo metafísico da sua morte e ressurrei-
ção noutro estado do “ser” e a necessidade 
de todo homem passar por este processo 
se quiser se libertar da eterna peregrinação 
pelo mundo da matéria e pela “terra inter-
mediária”.

GRAUS FILOSÓFICOSGRAUS FILOSÓFICOS
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O PADRINHO E O SEU DEVER
Meus prezados IIr.•. eu não canso de 

dizer que o PADRINHO na maçonaria 
tem toda a responsabilidade em tudo 
que acontece com o seu afilhado e, não 
é só quando ele é aprendiz e pra toda 
vida seja qual for o seu grau na maço-
naria como o também o seu cargo em 
Loja. Sempre estamos observando IIr.•.
efetuando comentários e as vezes criti-
cando algumas Lojas por não conseguir 
efetuar iniciações com frequências, as 
vezes pensamos que esses IIr.•. não tem 
amigos; mas as vezes não é bem assim, 
não é qualquer amigo que devemos 
convidar para serem iniciados na nossa 
Ordem. 

Na verdade, a Maçonaria não tem in-
teresse apenas na quantidade de mem-
bros, mas, principalmente na qualidade 
das pessoas que venham a serem iniciados 
porque, somente com qualidade é que 
vamos conseguir por muito tempo trans-
mitir os seus propósitos e ensinamentos, 
detalhes que não devem ser de conheci-
mento de pessoas não iniciadas. Por isso, 
o PADRINHO não deve esquecer de que 
seu afilhado em um futuro próximo po-
derá vir a exercer um cargo de Venerável 
Mestre ou até de Grão-Mestre; portanto 
temos que ser minuciosos nas nossas es-
colhas e não convidar qualquer um que 
conheceu e achou que tem perfil para ser 
maçom, ou porque a pessoa lhe fez um 
favor ou ainda, porque faz parte de uma 
classe social de médio a alto nível em seu 
Or.•.. Para fazermos durar para sempre 
a Ordem Maçônica depende em muito 
do PADRINHO, pois, a depender da sua 
escolha ou apresentação de um profano, 
terá a Maçonaria excelentes membros ou 
então simplesmente maçons incapazes 
de fazer o trabalho a que ele foi delega-
do que é, oferecer meios que facultem 
melhores dias para tornar feliz a humani-
dade, que é nada mais nada menos que 
colocar em pratica todos os ensinamen-
tos no mundo profano. 

Nós maçons devemos saber se o afi-
lhado à que escolhemos pratica o amor 
e a união das pessoas; se ele tem costu-
me de viver em sociedade sem causar tu-
multo e/ou problemas; se ele é paciente 
e tolerante com as pessoas ao seu redor; 
se ele trata com igualdade respeitando o 
seu próximo, as autoridades, e a crença 
de cada um. Daí, uma grande respon-
sabilidade do PADRINHO na indicação 
porque, deve ele ter capacidade de saber 
se o seu afilhado pode ou não, praticar 
as atividades maçônicas do mesmo jeito 
como lhes foram ensinadas e exigidas. 

Por essas e outras razões é que dize-
mos que o PADRINHO deve ser consi-
derado tão importante quanto o próprio 
candidato a maçom, vez que, é o respon-
sável direto pelo seu afilhado. Perante a 
Assembleia da Loja, o PADRINHO garan-
te por meio de documento assinado, que 
seu afilhado reúne todas as qualidades 
exigidas pela Ordem para que ele possa 

pertencer a seu quadro. A responsabili-
dade que tem início na escolha do candi-
dato deve continuar durante toda a vida 
maçônica dos dois (padrinho e afilhado), 
nunca o PADRINHO permitindo que seu 
afilhado entre em caminhos tortuosos, 
orientando-o sempre da melhor forma, 
para que o seu falhado possa vir a progre-
dir na maçonaria por seu merecimento. 
O PADRINHO tem o dever de conhe-
cer muito bem o candidato, bem como, 
conhecer a sua família porque, quando 
iniciamos, junto conosco ingressa nos-
sa esposa e nossos filhos ou nossos pais 
caso o profano seja solteiro; por isso é ne-
cessário que o PADRINHO tenha muita 
responsabilidade na escolha do afilhado, 
devendo para isso, conhecer seu rela-
cionamento familiar, seu procedimento 
com os colegas de trabalho, sua disponi-
bilidade de tempo para acompanhar os 
interesses da Maçonaria, seu grau de cul-
tura, sua desembaraço com as palavras e 
principalmente sua situação econômica e 
a sua disponibilidade financeira. 

Um profano só deve ser convidado a 
ingressar na Maçonaria, quando ele de-
monstre interesse para isso e, principal-
mente quando sua esposa, se casado for, 
não apresente qualquer sintoma de má 
vontade. Muitas vezes os membros da 
Assembleia acreditam nas afirmativas do 
Ir.•. apresentante e aprovam a Propos-
ta Definitiva, por ser o apresentante um 
Mestre Maçom conhecedor de todos os 
tramites incluídos no processo de sindi-
câncias. Infelizmente acontecem casos 
em que o PADRINHO depois da inicia-
ção do afilhado, não dá importância e as 
vezes se afasta da Ordem deixando o afi-
lhado perdido e a procura de um apoio 
ou um porto seguro para lhe direcionar 
na caminho em busca da perfeição. É de-
ver do PADRINHO, depois da iniciação, 
conversar com o afilhado no sentido de 
que não deve comentar com ninguém o 
que se passou, até porque ele prestou um 
juramento nesse sentido. 

Deve ainda o padrinho orientar o afi-
lhado na parte ritualística, dizendo em 
quais momentos se faz o sinal, deve inclu-
sive treiná-lo no telhamento, incentivar o 
seu afilhado à leitura de livros, principal-
mente os do Grau de Aprendiz Maçom 
também e de responsabilidade do PA-
DRINHO, fazer com que o seu afilhado 
frequente com assiduidade as reuniões, 
pois ele declarou na época da sindicância 
ter tempo para frequentar as nossas reu-
niões. Por último o PADRINHO desem-
penha um papel fundamental na forma-
ção do seu afilhado que em muitas vezes 
pretende galgar os mais elevados graus 
em nossa instituição, acredito que muitos 
IIr.•. depois dessa nossa Peça de Arquite-
tura vão pensar varias vezes em apresen-
tar um candidato pois está cada dia mais 
difícil iniciarmos pessoas que queiram ter 
a responsabilidade que a maioria de nós 
temos.  FRATERNALMENTE.

ESPAÇO DAESPAÇO DA
AMALCARGAMALCARG

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

Av. Aziz Maron, nº 1.067, 12º Andar, Salas 1205/1206, 
Condomínio Empresarial Jequitibá Trade, B. Góes Calmon. ITABUNA-BA

ESCRITÓRIO – 73 3215-5739/ 3612-1537

SABE ZÉ,
Preciso te contar uma estória.Tava 

eu, uma noite dessas, procurando uma 
loja pra comprar o seu presente de na-
tal, quando encontrei um prédião; Tudo 
acesso, cheio de gente. Êta turma boa! 
Perguntei: 

Aqui é uma loja de pedreiros? Ao invés 
de resposta, foi só abraço.

Descobriram que eu sou mecânico, 
porque todo mundo perguntava onde era 
minha oficina.

Lojona bonita, com quadros, tapetes... 
até livro de visitante precisava assinar.

Gozado que tava um calorzão danado, 
e eles me perguntaram quantos graus tava 
fazendo... não tinha termômetro, mas de-
via de tá mais de trinta, então, carquei lá 
no livrão:- 33. Acho que acertei na mosca 
porque todo mundo me abraçou bastante.

Depois entrou todo mundo pro salão 
onde tava as mercadorias. Tinha cuié de 
pedreiro, régua, esquadro, compasso... 
até pedra. Tinha também mesas e cadeiras 
que não acabava mais. Alguma dessas me-
sas devia tá com o tampão solto, porque 
os caras pegaram uns martelinhos e come-
çaram a bater nelas. Acho até que a porta 
tava empenada, porque um sujeito bateu 
nela com o punho da espada.

Depois, pensei que um indivíduo lá 

era cego. Perguntou onde tinha assento o 
fulano... onde tinha assento o cicrano e 
ainda queria saber que horas eram. Coita-
do! E teve até um espírito de porco, goza-
dor, que falou que era meio-dia em ponto 
e ele acreditou... magina!

Depois acabou indo outros sujeitos per-
to dele e um deles reclamou de um tal de 
Araão, que fez estrago com óleo. Disse que 
derramou na cabeça, na barba e ainda no 
vestido de uma tal de dona Orla. Confir-
mei que o cara era cego porque ele falou 
que a loja tava aberta, mas olhei pra porta 
e vi que tava fechada... ué???

Nessa hora notei que até lá você era co-
nhecido. Sentiram a sua falta e começaram 
a perguntar: - E o Zé?...E o Zé?...e o Zé? De-
pois aguentei um tempão um cara falar umas 
baboseiras que não entendi nada e, até que 
enfim, mandaram fazer as propostas.

Veio então um cara com um saquinho 
e começou a recolher as propostas, man-
dei logo a minha: Dava cincoenta mangos 
naquela corda, cheia de nós, pendurada 
lá encima. Sabe? Achei que fui “munhe-
ca” demais. Eles inventaram que tava cho-
vendo, que tinha goteira e acabaram me 
botando pra fora.

Tá certo. Era justo. Era perfeito. Mas bem 
que podiam fazer uma contraproposta.

CRÔNICACRÔNICA
Autor do livro 
Reflexões 
Maçônicas – 
Crônicas

Por .·. Ir.·. Jorge Vicente

INFORMABIMINFORMABIM
Presidente da ABIM 
e Grão-Mestre do 
Grande Oriente 
Maçônico do Distrito 
Federal (GOMDF)

Por .·. Ir.·. Antônio do Carmo Ferreira
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A Excelsa Loja de Perfeição “Fran-
cisco Kallil Medauar”, Clima de 
Ilhéus, realizou nesta quinta-feira, 
dia 24/11, no Templo de Mestre da 
Loja Maçônica Vigilância e Resistên-
cia, Sessão de Iniciação ao Grau 19, 
Grande Pontífice ou Sublime Esco-
cês, sob a Presidência do TVPM Raul 
César Requião, 33.

Naquela oportunidade, foram ini-
ciados ao Grau 19, os Mestres Maçons 
Ânderson Cunha Santana do Vale, Gil-
ter da Silva Ramos, Jário Rodrigues de 
Melo, José Batista dos Santos Junior e 
Victor Araújo Alvarindo. Contou com a 
presença do Delegado da 3ª Inspetoria 
Litúrgica da Bahia o Ir.•. Renato Burity 
Oliveira, 33.

O Sublime Capítulo de Cavaleiros Rosa 
Cruz “Álvaro Figueiredo”, Clima de Ilhéus, 
realizou no dia 12/11, no Templo de Mes-
tre da Loja Maçônica Vigilância e Resis-
tência, Sessão de Iniciação ao Grau 15, 
Cavaleiro do Oriente, dos IIr.•. Antonio Cí-
cero Souza Guimarães, Diego Ramos Silva, 
Eduardo Borges Fernandes, Josevandro Rai-

mundo Ferreira Nascimento, Lourival Leal 
Filho, Reginaldo Souza Santos e Thiciano 
Gonçalves Arléo Barbosa, sob a direção do 
Pod.•. Ir.•. Fábio Oliveira Silva, 32. Contan-
do com as presenças do Grande Inspetor 
Litúrgico Pod.•. Ir.•. José Carlos Oliveira, 33 
e do Delegado da 3ª Insp.•. Lit.•. da Bahia 
Ir.•. Renato Burity Oliveira, 33.

A Excelsa Loja de Perfeição “Francisco 
Kallil Medauar”, Clima de Ilhéus, realizou 
no dia 03/11, no Templo de Mestre da 
Loja Maçônica Vigilância e Resistência, 
sob a Presidência o Ir.•. Rafael Wagmaker 
C. Lorenzinni Portela, na oportunidade 
investiu no Grau 14, Grande Eleito ou 
Perfeito e Sublime Maçom, os Irmãos; Ál-
varo Augusto Nunes Serafim, Carlos Viní-

cius Silva Oliveira, Fernando Augusto do 
Amaral Fernandes Filho, Fernando Gomes 
Belline, Tedeu Gomes Pereira, Walter 
Vasconcelos Lemos Filho, Paulo Campos 
de Oliveira Santos e Erick Ramos Ferreira. 
Contou com as presenças do Gr.•. Insp.•. 
Lit.•. Pod.•. Ir.•. José Carlos Oliveira, 33 e 
do Delegado da 3º Insp.•. Lit.•. o Ir.•. Re-
nato Burity Oliveira, 33.

CONSELHO DE CAVALHEIRO 
KADOSCH REALIZA SESSÃO 
DE INICIAÇÃO AO GRAU 19

SUBLIME CAPÍTULO DE 
CAVALEIROS ROSA CRUZ

REALIZA SESSÃO DE 
INICIAÇÃO AO GRAU 15

EXCELSA LOJA DE PERFEIÇÃO 
FRANCISCO KALLIL MEDAUAR 

REALIZA SESSÃO DE 
INICIAÇÃO NO GRAU 14

ORIENTE DE ILHÉUSORIENTE DE ILHÉUS
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SESSÃO DO GRAU 33 É 
REALIZADA NO CLIMA DE ILHÉUS

Na quinta-feira, dia 13 de outubro do 
ano em curso, no Templo da A.•.R.•.L.•.S.•. 
Vigilância e Resistência, Clima de Ilhéus, 
sul da Bahia, foi realizada a tão esperada 
Sessão no Grau 33. 

A sessão contou com as presenças do 
Soberano Grande Comendador, o Gran-
de Inspetor Litúrgico Ir.•. José Carlos Oli-
veira, Lugar Tenente Comendador o Ir.•. 
João Luiz Barbosa Costa, Grande Ministro 
de Estado o Ir.•. José Orlando Dias de Oli-
veira, Grande Secretário Geral do S.•.I.•. 
o Ir.•. Ernande Costa Macedo, Grande Se-
cretário do Interior o Ir.•. José de Carva-
lho Peixoto, Grande Tesoureiro do S.•.I.•. 

o Ir.•. Helder Pereira Dantas, Grande 
Mestre de Cerimônias o Ir.•. Renato Bu-
rity Oliveira, Grande Hospitaleiro o Ir.•. 
Antônio Eduardo Lima de Moura, Gran-

SESSÃO ESPECIALSESSÃO ESPECIAL

de Capitão das Guarda o Ir.•. Raul César 
Requião.

Após a Sessão, foi realizada no salão 

nobre da Loja a ritualística do ágape com 
os brindes e com a participação de todos 
os Grande Inspetores Gerais.
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Na noite do dia 22 de novembro do ano 
corrente, no Templo da A.•.R.•.L.•.S.•. Maha-
choan nº 79, Or.•. de Camacã, Jurisdicionada 
a Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia 
(GLEB), a Excelsa Loja de Perfeição José Car-
los Oliveira, Clima de Camacã, realizou a sua 
segunda Iniciação. 

A Sessão Magna, que foi presidida 
T.•.V.•.P.•.M.•. Ir.•. Ernande Costa Macedo, 
iniciou os IIr.•. Carlito Leal dos Santos; Gean 
Mantovanelli de Almeida e, Lucas da Silva Bri-
to; após a Iniciação foi passado aos IIr.•. ini-
ciados sinais, toque e palavras do Grau 4, que 
foi ministrado pelo Mestre de Cerimonias Ir.•. 
Alan Novaes Cerqueira. 

Durante a sessão o Ir.•. José Carlos Olivei-
ra, fez uma homenagem ao Ir.•. Khalil Augusto 
Botelho Nogueira, 1º Vig.•. da Excelsa Loja de 
Perfeição José Carlos Oliveira com a medalha 
dos 193 anos de fundação do Supremo Con-
selho do Grau 33 do Rito Escocês Antigo e 
Aceito da Maçonaria para a República Federa-
tiva do Brasil, convidando o Ir.•. José Orlando 
Dias de Oliveira para entrega-lo. 

A sessão de iniciação foi prestigiada por 
19 IIr.•., dentre eles, os IIr.•. José Carlos Oli-
veira, Gr.•. Insp.•. Lit.•. e Antônio Eduardo 
Lima de Moura, que também é Delegado 
da 3ª Inspetoria Litúrgica da Bahia. O Gran-

de Inspetor Litúrgico Ir.•. José Carlos Oli-
veira, disse da sua alegria em mais uma vez 
está presente à reunião da Loja de Perfei-
ção que leva o seu nome, comentou sobre 
a iniciação e finalizou parabenizando os 
IIr.•. iniciados; logo depois o T.•.V.•.P.•.M.•. 
Ir.•. Ernande Costa Macedo, encerrou ritu-
alisticamente a Sessão Magna de Iniciação 
e convidou todos a se dirigirem ao salão de 
banquetes da Loja, onde foi servido um de-
licioso jantar.

Grau 4 (Mestre Secreto) – é o primeiro 
da segunda classe de graus. O Mestre Secreto 
sem dar a conhecer a sua qualidade deve es-
palhar os conhecimentos adquiridos na oficina 
de perfeição e no capítulo e colocá-los ao al-
cance de todos os maçons de graus menores. 
Tem também o dever de procurar com discri-
ção e discernimento, os Veneráveis Mestres 
que, por suas características naturais e e do 
seu trabalho, são dignos de serem iniciados ao 
grau superior.

O 4º Grau, ensina-nos o silêncio para en-
trar no Santo dos Santos e abrir as suas portas 
com a chave de marfim, em busca da Verda-
de e da Palavra Perdida, de forma a iniciar a 
sua ascensão até às mais altas de conhecimen-
to espiritual, pela remoção da lápide oculta e 
pelo cumprimento do dever.

ALTOS CORPOSALTOS CORPOS

LOJA DE PERFEIÇÃO JOSÉ CARLOS 
OLIVEIRA PROMOVE MAIS UMA 

INICIAÇÃO NO GRAU 4

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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ESPAÇO DA LOJASESPAÇO DA LOJAS

A A.•.R.•.L.•.S.•. Templo de Salomão nº 
102 do Or.•. de Itamaraju, extremo sul da 
Bahia, Jurisdicionada a Grande Loja Ma-
çônica do Estado da Bahia, (G.•.L.•.E.•.B.•.), 
praticante do R.•.E.•.A.•.A.•., na noite de 
sábado 26/11, realizou Iniciação de cinco 
novos maçons no Grau de Aprendiz sen-
do eles: Rodrigo Alves Rodrigues, Thiago 
Santos Tamandaré, Fernando Barbosa de 
Paula, Ricardo de Castro Almeida e Iuri 
Matteide Pavuna.

A Solene Sessão Iniciática, presidida 
pelo Ven.•. Mes.•. da Oficina, o Ir.•. Sil-
vano Pereira do Nascimento, foi presti-
giado por IIr.•. das Lojas Deus Caridade e 
Justiça, do Or.•. de Itamaraju; Benjamin 
Pereira Mascarenhas, do Or.•. de Prado; 
Caridade e Sigilo, do Or.•. de Teixeira de 
Freitas; Mahachoan, do Or.•. de Cama-
cã; Acácia Grapiúna do Or.•. de Itabuna 
e por representantes de órgãos públicos 
da cidade.

Após a Ritualística Sessão de Inicia-
ção, os IIr.•. neófitos foram apresentados 
a comunidade de Itamaraju em uma ce-
rimônia pública no salão de banquetes, 

onde o Ven.•. Silvano Pereira do Nasci-
mento declarou que era com muita ale-
gria que recebia os cinco novos membros 
para fazer parte da família maçônica. E 
disse ainda que eles certamente contri-
buirão para elevar ainda mais o nome da 
Maçonaria e que serão lapidados com os 
nossos valores e ensinamentos a fim de se 
tornarem pessoas ainda melhores para a 
vida em sociedade.

Ao final foi oferecido pela diretoria 
da Loja Templo de Salomão um jantar 
aos IIr.•., cunhadas, sobrinhos (as) e con-
vidados.  

TEMPLO DE SALOMÃO 
REALIZA SESSÃO MAGNA E 
INICIA 5 NOVOS IRMÃOS
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DIVERTIDASDIVERTIDAS

LITERATURALITERATURAESTANTE ESTANTE 
MAÇÔNICAMAÇÔNICA

DISCURSO SOBRE MAÇONARIA

IR.•. LUIZ MAIA 
LANÇA O LIVRO 

RITO BRASILEIRO 
– GRAUS 

FILOSÓFICOS
O professor, historiador, advogado e 

jornalista Vercil Rodrigues lança no merca-
do literário o seu oitavo livro pela Direitos 
Editoria. Nesta nova obra: “José de Almei-
da Alcântara: o populismo em Itabuna”, ele 
conta parte da rica e emocionante trajetó-
ria do saudoso ex-prefeito de Itabuna, que 
nas décadas de 1950/1960 arrastava mul-
tidões, especialmente os pobres, quando 
moldou e mudou a forma de fazer política 
no interior baiano, dividindo suas atenções 
com todas as classes sociais, sendo o pri-
meiro grande político populista da região 
cacaueira e que fez “escola”.

“José de Almeida Alcântara: o populis-
mo em Itabuna”, tem 222 páginas divididas 

EDITOR DE O COMPASSO VERCIL 
RODRIGUES LANÇA LIVRO SOBRE 
JOSÉ DE ALMEIDA ALCÂNTARA E 

O POPULISMO EM ITABUNA

em 5 capítulos, com uma narrativa precisa 
dos fatos, baseada em apurada pesquisa e 
depoimentos, além de diversas fotos que 
tão bem retratam o momento e a época. 
Vercil Rodrigues, que é autor dos livros 
“Breves Análises Jurídicas” (2010), “Análi-
ses Cotidianas”, “Dicas de Direito Imobi-
liário”, “Dicas de Direito Previdenciário”, 
“Jornal Direitos, 12 anos de História...
Entrevistas”; “Tribunal do Júri – História, 
origem e evolução no Direito Processual 
Penal” e “Jornal O Compasso, 10 anos de 
História Maçônica... Entrevistas” (2022) to-
dos pelo selo Direitos Editoria, não escon-
de que esse livro é um sonho antigo que ele 
finalmente realizou.

Para o autor a política grapiúna e a forma 
de administrar Itabuna tem dois momentos: 
o primeiro, até Alcântara e o segundo, pós 
Alcântara. O livro tem um corte temporal 

nas décadas de 1950/1960 e conta um pe-
ríodo dos tempos áureos da região cacauei-
ra e da retomada da democracia no Brasil, 
além do surgimento de políticos populistas e 
próximo ao povo e seu eleitorado.

Essa obra mostra uma nova faceta desse 
inteligente e multiprofissional Vercil Rodri-
gues, que divide o seu dia como professor, 
advogado, historiador, jornalista e imortal 
das academias de Letras de Ilhéus (ALI), 
Grapiúna de Letras (AGRAL/Itabuna) e de 
Letras Jurídicas do Sul da Bahia (Aljusba) e 
ainda arruma tempo para realizar esse pro-
jeto inovador, rico em história de Itabuna e 
regional e que servirá como fonte de pes-
quisa para essa e as futuras gerações.

Quem é Vercil Rodrigues
O autor é casado com a empresária 

Angélica Rodrigues e apesar das inúmeras 
profissões e graduações, não esconde de 
ninguém que tem alma “camelô”, “vende-
dor” e “comerciante”, ou seja, de empreen-
dedor. O bem sucedido e multiprofissional 
é filho de uma comerciante/camelô e cres-
ceu se aventurando pelos campinhos de 
terra da Mangabinha e tomando banho no 
rio Cachoeira. O menino cresceu, virou co-
brador de ônibus, vendedor, produtor de 
bandas regionais (sempre estudando mui-
to), virou professor, advogado, historiador, 
jornalista e hoje é um dos grandes autores 
que Itabuna tem, com oito livros lançados 
nos últimos 10 anos. “Trabalho diariamen-
te pelo menos 18 horas por dia, pois acre-
dito que o trabalho e o conhecimento são a 
base do sucesso profissional do indivíduo”, 
diz Vercil Rodrigues.

Por Arnold Coelho
Designer Gráfico, diagramador 
e jornalista MTB 6446/BA

Um homem, andando pelo meio da 
rua às 3 horas da manhã e muito bêbado!

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

- EEEu exxxttoouuu indooo ouvir um dis-

cuuurso 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 poli-
ciaaalll... quando eu chegaaar em casa!!! 

O Ir.•. Luiz Roberto Albuquerque 
Rodrigues Maia, que é membro da 
A.•.R.•.L.•.S.•. Sabedoria, Equilíbrio e 
Poder, Or.•. de Ilhéus, sul da Bahia, 
Oficina filiada ao Grande Oriente da 
Bahia (GOB – BA), acaba de lançar o 
livro “Rito Brasileiro – Graus Filosófi-

cos”, que tem prefácio do Soberano 
Primaz Supremo Conclave do Brasil, 
Ir.•. Nei Inocêncio, que além da im-
portância, dá-lhe legitimidade.

Luiz Maia é Grau 33, Mestre Ins-
talado, Deputado Estadual/PAEL-BA e 
vice-presidente da Academia Maçôni-
ca de Letras Ciências e Artes da Re-
gião Grapiúna (AMALCARG). Além de 
um estudioso da Ordem Maçônica. 
Este é o seu terceiro livro editado so-
bre a Maçonaria, os anteriores foram: 
“R.•.E.•.A.•.A.•. Graus Simbólicos” e 
“R.•.E.•.A.•.A.•. Graus Filosóficos” e da 
sua participação na obra: “Jornal O 
Compasso, 10 anos de História Maçô-
nica...Entrevistas”. (Direitos Editora, 
2022).
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ANTÔNIO DA SILVA 
COSTA COMPLETA QUATRO 

ANOS DE FUNDAÇÃO

A A.•.R.•.L.•.S.•. Antônio da Silva Costa nº 
4.610, or.•. Itabuna, sul da Bahia, jurisdicio-
nada ao Grande Oriente Estadual da Bahia 
(GOB – BA), rito Schröder, completou no 
último dia 15 de outubro do ano em curso, 
quatro anos de sua fundação/instalação.  

Comemorando este marco, o Ven.•. 
Mes.•. Joel Macedo capitaneou a organi-
zação de um belíssimo evento maçônico, 
no Complexo Maçônico 28 de Julho, com 
a realização de uma iniciação e homena-
gens, como a entrega da placa de Membro 
Honorário da Loja para o Grão Mestre Es-
tadual Adjunto – GOB-BA, o Ir.•. Luciano 

Pinto Sepúlveda. 
O belo e organizado evento, contou 

com a presença de aproximadamente 50 
IIr.•., dentre eles diversas lideranças maçô-
nicas da região. E após a cerimônia todos 
se confraternizaram em um jantar dançan-
te, num clima de muita harmonia e alegria.  
O sucesso deste evento é fruto do belíssimo 
trabalho que o Ven.•. Mes.•. Joel Macedo 
e sua diretoria administrativa vem fazendo 
a frente da Oficina Antônio da Silva Costa, 
cada vez mais buscando o entrelaçamento 
maçônico com as LLoj.•. coirmãs da região 
sulbahiana.

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

www.jornaldireitos.com
T E L E F O N E S :
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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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ESTADOESTADO

A agricultura familiar da Bahia conti-
nua fazendo história no país, com a rea-
lização da maior feira do Brasil com itens 
produzidos por agricultores e agricultoras 
familiares do estado. Trata-se da 13ª Fei-
ra Baiana da Agricultura Familiar e Eco-
nomia Solidária, que acontecerá no pe-
ríodo de 14 a 18 de dezembro de 2022, 
no Parque Costa Azul, na orla marítima 
de Salvador. 

Durante os cinco dias do evento, es-
tarão disponíveis 2.293 produtos de 209 
empreendimentos da agricultura familiar, 
de todas as regiões do estado. São bens 
de consumo carregados das histórias de 
famílias que trabalham para alimentar 
com qualidade, saúde e respeito ao meio 
ambiente, todos os baianos e baianas.   

Tem espaço para a inovação e cria-
tividade dos empreendimentos no bene-
ficiamento de produtos únicos, como as 
pastas de castanha de caju, as cervejas de 
cacau, licuri, umbu e maracujá da Caa-
tinga, chocolates de origem, cafés espe-
ciais, mel com pedaços de favo, flocão 
de milho não-transgênico e muito mais. 
Como nas edições anteriores, terão lan-
çamentos de novos produtos com pão de 
queijo, produzido em Vázea Nova, e a 
cerveja de Mel de Cacau, de Ilhéus, entre 
outros. 

Os visitantes poderão desfrutar de 
uma Vila Gastronômica para consumo 
e confraternização em família, com uma 
grade de shows para animar os dias de 
Feira e um telão para acompanhar os jo-
gos do Brasil na Copa do Mundo 2022. 

Repetindo o sucesso de 2021, a 13ª 
Feira mantém também espaços como a 

licuriteria, umbuteria, cachaçaria, cafete-
ria e chocolateria, para reforçar a varie-
dade de produtos destes itens tão presen-
tes na cultura baiana. 

Para valorizar a diversidade dos po-
vos tradicionais, o evento contará com 
uma Tenda de Artesanato, que vai reunir 
peças de artesanatos de comunidades in-
dígenas e quilombolas da Bahia. 

Espaço para família 

O Parque Costa Azul é o espaço 
ideal para levar a família inteira nos 
próximos dias 14 a 18 de dezembro. As 
crianças e os pets também vão participar 
da diversão, com espaço kids e espaço 

para adoção de animais. Para os mais 
interessados na gastronomia, a Feira terá 
uma programação rica de sabores na 
Cozinha Show, com ricas e diversifica-
das apresentações de receitas culturais 
recheadas de histórias, com os produtos 
da agricultura familiar, de renomados 
chefs de cozinha. 

Para quem não conseguir participar 
presencialmente terá a possibilidade de 
fazer as compras, com entrega gratui-
ta em Salvador e municípios da região 
metropolitana, acessando o site: www.
mercaf.com.br, o mercado virtual da 
agricultura familiar. 

Fonte: Ascom/SDR

SALVADOR RECEBE NO MÊS DE DEZEMBRO MAIOR 
FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PAÍS




