
Na última quinta-feira, dia 1º de dezembro, sob a 
direção do Verdadeiro Conde, o Pod.•. Ir.•. João Luiz 
Barbosa Costa, 33, presidente do Consistório de Prín-
cipes do Real Segredo Áttila de Mello Cheriff, foi reali-

zada no Templo de Mestre da A.•.R.•.L.•.S.•. Vigilância 
e Resistência, Clima de Ilhéus, sul da Bahia, Sessão 
Especial de Iniciação ao Grau 31.
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AMALCARG REALIZA 
REUNIÃO ENCERRANDO O 
ANO ACADÊMICO DE 2022

CONSISTÓRIO DE PRÍNCIPES DO REAL SEGREDO 
ÁTTILA DE MELLO CHERIFF REALIZA SESSÃO 

ESPECIAL DE INICIAÇÃO NO GRAU 31

CLUBE DA FRATERNIDADE
 SEARA DO AMOR REALIZA

CONFRATERNIZAÇÃO



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 
iniciados dois novos IIr.•., sendo eles 
Anderson Mucury Santos e Joann Al-
ves Araújo.
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GIRO MAÇÔNICOGIRO MAÇÔNICO

25 DE DEZEMBRO 
REALIZA SESSÃO MAGNA 

DE INICIAÇÃO

BOAS FESTAS!
Dedico esta linda mensagem em 

“idioma maçom” para todos os maçons 
que repartem comigo e entre si o uni-
verso em que vivemos.

O Natal e o Ano Novo se aproxi-
mam!
Roguemos ao Grande Arquiteto do 
Universo, para que possamos:
Medir nossos projetos com a exati-
dão da régua de 24 polegadas;
Remover de nossos sonhos os em-
pecilhos, com a ajuda da alavanca;
Aplainar nossos caminhos com a 
horizontalidade do nível;
Vencer nossos problemas com a po-
tência do maço e o corte do cinzel;
Festejar nossos feitos com os olhos 
voltados para o Alto, tal qual a ver-
ticalidade do prumo;
Emitir nossos livres pensamentos 
nas linhas retas do esquadro e nos 
círculos do compasso;
Detectar as nossas imperfeições 
com o malho e o cinzel na Pedra 

Bruta;
Buscar o progresso espiritual rumo 
à Pedra Polida;
Afastar nosso desânimo com o con-
forto encontrado nas páginas do Li-
vro da Lei; 
Ter a prosperidade em nosso Lar, 
tal qual a profusão dos grãos das 
romãs;
Contar com o mais belo brilho do 
Sol em cada amanhecer que apon-
ta no Oriente;
Lembrar-nos de render graças ao 

Grande Arquiteto do Universo por tudo 
que Ele nos reserva no espetáculo de 
nossas Vidas, no tempo exaurido pela 
Ampulheta.

E na noite de Natal, ao lado dos 
nossos familiares, irmãos Maçons e ami-
gos, possamos elevar nossos pensamen-
tos por 3 x 3 vezes em favor da Huma-
nidade!

Feliz Natal a todos os Irmãos espa-
lhados pela face da Terra!

CRÔNICACRÔNICA

Por Rágio Lima

A ritualística sessão de Iniciação (Grau 
1 – Aprendiz), contou com a presença de 
43 IIr.•. da Loja, dos OOr.•. de Feira de 
Santana e Castro Alves.

Grau 1 - Ao ingressar na Ordem Ma-
çônica, o Candidato passa por uma ini-

ciação, um ritual em que o Aprendiz faz 
a sua morte simbólica no mundo profano 
e renasce ao encontrar a verdadeira luz. 
Ao final dessa jornada, ele é então aceito 
no Primeiro Grau da Maçonaria: Apren-
diz Maçom.
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SESSÃO MAGNA INICIA TRÊS NOVOS 
IRMÃOS NA MONTE DAS OLIVEIRAS

A A.•.R.•.L.•.S.•. Monte das Oliveiras, nº 
163, Or.•. de Oliveira dos Brejinhos, rea-
lizou uma maravilhosa Sessão Magna de 
Iniciação de três novos irmãos. O even-
to especial contou com a presença das 
cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, visitantes 
e irmãos das Lojas: Fraternidade e Virtude, 
nº 72, Or.•. de Paramirim; União e Frater-
nidade, nº 116, Or.•.  de Macaúbas; Amor, 
Pátria e Família, nº 104, Or.•.   de Ibotirama 
e Deus, Caridade e Justiça, nº 135, Or.•.  
de Paratinga.

 A Sessão também teve a honra de re-
ceber as presenças especiais do Delegado 

do 60º Distrito Carlos Portela, do Delega-
do do 63º Distrito Landulfo Alves e do Ir-
mão Sinval Estevam Gregório de Souza, da 
Loja Maçônica Oração e Trabalho, nº 128, 
Oriente de São Paulo que também é De-
legado Distrital do 1º Distrito da 1ª Região 
Maçônica.

A iniciação foi presidida pelo Ven.•.   
Mes.•. Danilo Ormonde que resumiu o 
evento como um momento de muita ale-
gria e emoção para todos, especialmente 
para as famílias dos iniciados. Os trabalhos 
transcorreram de forma justa e perfeita, 
com dinamismo de todos os presentes.

INICIAÇÃOINICIAÇÃO
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ESPAÇO DA LOJASESPAÇO DA LOJAS DIVERTIDASDIVERTIDAS

Uma Sessão Magna de Iniciação 
foi realizada pela A.•.R.•.L.•.S.•. Deus 
União e Trabalho Livramentense, nº 
93, Or.•.  de Livramento de Nossa 
Senhora. Nesse evento especial, 6 no-
vos obreiros foram iniciados: Antônio 
Jairo Meira Dourado, Carlos Henri-
que Morais Silva, Carlos Magno Silva 
Assunção, Muller Tadeu Azevedo Pi-
mentel, Patrick Marciel Neves Silva e 
Ronaldo Silva Soares.

A sessão foi presidida de forma 
justa e perfeita pelo Ven.•. Mes.•. Ir.•. 
Guto Rodrigues Tanajura e contou 
com a presença do Delegado do 31º 
Distrito da Gleb Ir.•. Ivan Teixeira Pi-
res. A cerimônia também teve a pre-
sença dos Membros do Conselho de 
Mestres Instalados: IIr.•. Elber Antô-

nio Tanajura Machado e Jorge Souza 
Melo. Esteve presente ainda o mem-
bro do Conselho Fiscal da Gleb Ir.•. 
Almir Assis.

Diversas oficinas participaram da 
Sessão de Iniciação: A.•.R.•.L.•.S.•.  
Aliança Sertaneja Baiana, Or.•.  de 
Brumado, liderada pelo Ven.•. Mes.•.  
Nildomar Lima Meira; A.•.R.•.L.•.S.•. 
Manoel Carvalho, Or.•. de Bruma-
do, com o Ven.•. Mes.•. Cleber Lobo 
Ataide; A.•.R.•.L.•.S.•. Fraternidade e 
Virtude, Or.•. de Paramirim, lidera-
da pelo Ven.•. Mes.•.  Roberto Lopes 
e A.•.R.•.L.•.S.•. Rio de Paz e União, 
Or.•.de Rio do Pires, liderada pelo 
Ven.•.Mes.•.Ir.•. Neto. Também este-
ve presente o Delegado Distrital Ir.•. 
Robertinho.

José e Joaquim foram Irmãos na mes-
ma Loja por muitos anos. Eles haviam pro-
metido um ao outro que o primeiro que 
retornasse ao Oriente Eterno iria retornar 
para contar ao outro se realmente existiam 
Lojas no Paraíso e como elas eram.

O tempo passou e aconteceu do Joa-
quim ir antes.

Poucos dias depois, José regava o seu 
jardim quando ouviu uma voz sussurando: 
- Ei... psst, Jo-sé! - Ele olhou em volta, mas 
nada viu.

Alguns minutos depois ele ouviu no-
vamente: - Ei, Zé! Sou eu, Joaquim, seu 
mano!

- Joaquim!!! - José exclamou - você 
está no Paraíso?

- Sim, eu estou! - disse Joaquim.
José parou por um minuto para se re-

cuperar do choque, e então disse: - Mas, 
meu Irmão, existem Lojas aí no Paraíso?

- Sim, certamente existem, José. Exis-
tem Lojas por todo o lado e são majes-

tosas, lindas, iguais ou melhores do que 
as Lojas mais bonitas que visitamos. As 
sessões são bem frequentadas, o ritual é 
executado com perfeição, os ágapes são 
maravilhosos e o espírito da verdadeira 
Maçonaria está em todos os corações! - 
responde Joaquim.

- Meu Deus do Céu, Joaquim, - diz 
José - Isso me parece perfeito, maravilho-
so, porém noto que está um pouco triste! 
Me diga, Irmão, qual é o problema?

- Bem, José, você está certo. É que te-
nho boas e más notícias. - responde Joa-
quim.

- Tudo bem, e quais são as boas notí-
cias? - pergunta José.

- A boa notícia, - responde Joaquim - 
é que faremos uma Exaltação na próxima 
quarta-feira.

- Que bom, meu Irmão! - diz José - E 
quais são, então, as más notícias?!

- É que você foi escolhido para ser o 
Primeiro Diácono!

DEUS, UNIÃO E TRABALHO 
LIVRAMENTENSE 

REALIZA SESSÃO MAGNA 
E INICIA 6 NEÓFITOS

OS DOIS IRMÃOS
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A A.•.R.•.L.•.S.•. Pensadores Livres 
nº 4448 do Or.•. de Vitória da Con-
quista, região sudoeste da Bahia, fe-
derada ao Grande Oriente da Bahia 
(GOB – BA), praticante do Rito Brasi-
leiro, realizou no dia 1º de dezembro 
do ano em curso, Sessão Magna de 
Elevação.

A prestigiada sessão foi brilhante-

mente conduzida pelo Ven.•..Mes.•. 
Ir.•. Cláudio Lima.

Grau 3 (Mestre Maçom) - É o cha-
mado grau da plenitude maçônica. 
No âmbito do Simbolismo (Lojas Sim-
bólicas) é o grau mais elevado que 
permite ocupar quaisquer cargos. O 
Mestre possui conhecimentos eleva-
dos da história e objetivos maçônicos. Na última quinta-feira, dia 1º de de-

zembro, sob a direção do Verdadeiro 
Conde, o Pod.•. Ir.•. João Luiz Barbosa 
Costa, 33, presidente do Consistório 
de Príncipes do Real Segredo Áttila de 
Mello Cheriff, foi realizada no Templo 
de Mestre da A.•.R.•.L.•.S.•. Vigilância 
e Resistência, Clima de Ilhéus, sul da 
Bahia, Sessão Especial de Iniciação ao 
Grau 31.

Nessa oportunidade, receberam o 
Grau de Grande Juiz Comendador os 
PPod.•. IIr.•. Denilson da Silva Ipuchima, 
Elvis Pereira Barbosa, Marcelo Cruz de 
Oliveira Santos, Thales Chaves Macedo, 
João Pezzo Filho, Nilton Rogério Yama-
çake, Roberto Magalhães, Klauss de Oli-
veira Martins Pinheiro Farias e Moisés 
Ferreira da Silva.

Estiveram presentes, o Gr.•. Insp.•. 

Lit.•.Ir.•. José Carlos Oliveira, 33, e o De-
legado da Inspetoria o Ir.•. Renato Burity 
Oliveira, 33.

Grau 31 Grande Juiz Comendador 
– É um grau nitidamente religioso, 
com reminiscências do Livro dos Mor-
tos da cultura egípcia, apesar de ser 
considerado um Grau Administrativo, 
na realidade é um grau de conteúdo 
esotérico, conservando uma doutrina 
gnóstica.

Neste Grau o iniciado se encontra-
rá com a justiça feita através do corvo, 
que a tudo regenera, jamais esquece o 
caminho percorrido; encontrará, tam-
bém, com a deusa da Justiça Temis, 
com seu pé direito sobre a frágil lei dos 
homens, entenderá porque a deusa 
Maat dos egípcios figura até hoje entre 
os maçons.

PENSADORES LIVRES REALIZA 
SESSÃO MAGNA DE ELEVAÇÃO

CONSISTÓRIO DE PRÍNCIPES 
DO REAL SEGREDO ÁTTILA 

DE MELLO CHERIFF REALIZA 
SESSÃO ESPECIAL DE 

INICIAÇÃO NO GRAU 31

ELEVAÇÃOELEVAÇÃO ALTOS CORPOSALTOS CORPOS
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VII COPA DEMOLAY PROMOVE 
INTEGRAÇÃO E ARRECADA 
ALIMENTOS PARA DOAÇÃO

A VIII Copa DeMolay Estudantil de 
Futsal 2022, organizada pelo Capítu-
lo Livramentense da Ordem Demolay 
n° 544 e patrocinada pela ARLS Deus 
União e Trabalho Livramentense, nº 93 
de movimentou os jovens DeMolays do 
Oriente de Livramento de Nossa Se-
nhora, Chapada Diamantina na Bahia.

O evento, realizado no último final 
de semana (2 e 4/12), tem cunho fi-
lantrópico com o objetivo principal de 
arrecadação de alimentos para ajudar 
famílias carentes com a Campanha 
Natal Sem Fome. Os jovens consegui-
ram arrecadar uma tonelada e meia de 
alimentos. O encontro tem também o 
objetivo de integração estudantil bem 

como a função social com a comunida-
de regional.

A Copa DeMolay vem sendo reali-
zada desde 2012 e é esperada todos 
os anos com grande expectativa pelos 
estudantes. Durante os anos de 2020 e 
2021, em decorrência da pandemia da 
Covid-19, o evento não foi realizado, 
mas o retorno ocorreu nesse ano com 
grande sucesso e êxito.

A realização foi dos DeMolays, lide-
rados pelo Mestre Conselheiro Lucas 
Freitas e com a colaboração dos mem-
bros do Conselho Consultivo através 
do Presidente José Orlando Nogueira 
e demais membros da Loja Maçônica 
Deus União e Trabalho Livramentense.

No sábado, dia 17/12 do ano cor-
rente, quem aniversariou foi o Ir.·. 
José Augusto Carvalho da vizinha 
e aprazível cidade de Ilhéus, sul da 
Bahia.

José Augusto é casado com a edu-
cadora (leia-se Colégio São Jorge) e 
imortal da Academia de Letras de 
Ilhéus (ALI), Neide Silveira. Médico 
veterinário, professor-doutor apo-
sentado da Universidade Estadu-
al de Santa Cruz (UESC), membro 
das Academias Grapiúna de Letras 
(AGRAL/Itabuna) e Maçônica de Le-
tras Ciências e Artes da Região Grapi-
úna (AMALCARG), além de membro 
Lions Clube Centro – Ilhéus, Venerá-
vel de Honra e Mestre Instalado da 
A.·.R.·.L.·.S.·. Vigilância e Resistência, 
Or.·.  de Ilhéus, Oficina maçônica 
que dirigiu por dois Venerelatos, e 
cujas ações maçônicas e maçônicas-
-sociais que realizou, reverberam até 

hoje nos quatro cantos da Bahia.
A direção dos jornais DIREITOS 

e O COMPASSO, deseja ao amigo 
José Augusto, pessoa de fino trato, 
um gentleman na acepção da pala-
vra, toda Paz, Saúde e Harmonia por 
importante e festiva data.

ORDEM DEMOLAYORDEM DEMOLAY

O IR.·. JOSÉ AUGUSTO 
CARVALHO DA VIGILÂNCIA E 
RESISTÊNCIA ANIVERSARIA

ORIENTE DE ILHÉUSORIENTE DE ILHÉUS
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político-populista José de Almeida Alcânta-
ra e suas práticas políticas.

E tudo isso sem perder de vista, o com-
promisso do Historiador, estampado nas 
palavras de Cícero (Marco Túlio Cícero, 
Roma Antiga), advogado, político, escritor, 
orador e filósofo: “O primeiro dever do 
historiador é não trair a verdade, não calar 
a verdade, não ser suspeito de parcialidade 
ou rancores”.

DIREITOS – Qual o tema central da 
obra?

Vercil Rodrigues – O livro, centraliza-
-se nos mecanismos e estratégias populistas 
que levaram José de Almeida Alcântara, 
coletor estadual de impostos, a tornar-se 
líder político em Itabuna e no sul da Bah-
ia, onde se elegeu prefeito por dois man-
datos e deputado estadual, bem como o 

Os  jornais e sites DIREITOS e O COMPASSO entrevistam o 
historiador e advogado Vercil Rodrigues, que acaba de lançar o livro “José 
de Almeida Alcântara, o populismo em Itabuna” (Direitos Editora: 2022).

“A VIDA ME LEVOU POR DIVERSOS 
CAMINHOS. E NESSE INTERVALO 

DE TEMPO DEDIQUEI-ME A 
ESTUDAR PARA CONCURSOS”

Vercil Rodrigues é advogado, licen-
ciado em História, historiador e pós-
-graduado (Especialização) em História 
Regional pela Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC). Professor de História 
da Secretaria de Educação do Estado da 
Bahia (SEC/BA) e membro do Instituto 
Histórico e Geográfico de Ilhéus.

DIREITOS – “José de Almeida Alcânta-
ra, o populismo em Itabuna” é o seu pri-
meiro livro publicado?

Vercil Rodrigues – Não, o primeiro 
foi “Breves Análise Jurídicas”, publicado 
no ano de 2010. Ele é o 8º livro, e todos 
foram publicados pela Direitos Editora, a 
mesma editora responsável pelas publica-
ções dos jornais Direitos (desde 2009) e O 
Compasso (desde 2010), bem como os sites 
Direitos www.jornaldireitos.com e www.
jornalocompasso.com.br. E esse é o nosso 
primeiro livro, mas na seara da História, 
sendo que os demais foram nas áreas ju-
rídica, sociologia, jornalismo e maçonaria.

DIREITOS – Porque esperar 22 anos 
para lançar “José de Almeida Alcântara, 
o populismo em Itabuna”? 

Vercil Rodrigues – A vida me levou 
por diversos caminhos. E nesse intervalo 
de tempo dediquei-me a estudar para con-
cursos, fundações de academias de letras, 
jornais, sites, revista, palestras, magistério, 
dentre outros. Até que estimulado por ami-
gos, colegas de jornalismo, advocacia e em 

especial da educação, decidi levar à execu-
ção um projeto, que descobri já dormitava 
no escaninho do subconsciente a mais de 
duas décadas, de transformar a pesquisa 
monográfica sobre “José de Almeida Alcân-
tara, trajetória populista” apresentada no 
ano de 2000 no curso de pós-graduação 
em História Regional da Universidade Esta-
dual de Santa Cruz (UESC) no sul da Bahia, 
como   um dos requisitos, em livro.

DIREITOS – Como se deu a trans-
formação do estudo/pesquisa “José de 
Almeida Alcântara, trajetória populista” 
em livro?

Vercil Rodrigues – O estudo monográ-
fico sofreu as devidas modificações, supres-
sões, revisões e acréscimos necessários ao 
formato de um livro, mas manteve fidedig-
nas as entrevistas e pesquisas levantadas no 
ano de 2000.

DIREITOS – Qual foi o caminho per-
corrido?

Vercil Rodrigues – “José de Almeida 
Alcântara, o populismo em Itabuna”, é fru-
to de acurada investigação sistemática das 
Atas do Legislativo de Itabuna, Diário Ofi-
cial do Município e jornais que circulavam 
nas décadas de 1950/1960, bem como na 
literatura nacional e regional, além das en-
trevistas/depoimentos de pessoas dos di-
versos segmentos sociais contemporâneas 
ao período versado, portanto, às fontes pri-
márias e secundárias, aborda o cidadão e o 

OPORTUNIZAMOS O 
SUL DA BAHIA, COM 

ESSA OBRA, O RESGATE 
DE UMA PARTE DE SUA 

HISTÓRIA, QUE  
ATÉ ENTÃO SÓ EXISTIA  

NA MEMÓRIA DE  
POUCOS CIDADÃOS

seu poder de transferir votos para quem 
ele apoiasse, além de ser considerado uma 
figura carismática, estimado por quase to-
dos os munícipes, passando inclusive, a ser 
considerado como o segundo Getúlio Var-
gas: “O pai dos pobres de Itabuna”.

DIREITOS – E quanto as contextuali-
zações históricas do livro?

Vercil Rodrigues – Não poderíamos fa-
lar do populismo em Itabuna sem abordar-
mos a figura do seu lídimo representante 
no município: José de Almeida Alcântara e 
sem contextualizarmos o conceito na Amé-
rica Latina e no Brasil. Portanto, José de Al-
meida Alcântara, o populismo em Itabuna” 
tem também como meta a compreensão 
dos contextos do populismo na América 
Latina e no Brasil, bem como dos contex-
tos socioeconômicos e políticos da região 
e da cidade de Itabuna, que propiciaram o 
surgimento dessa liderança nas décadas de 
1950/1960, sem deixar de fora a sua forma 
“peculiar” de administrar o município.

DIREITOS – “José de Almeida Alcân-
tara, o populismo em Itabuna” é um livro 
de História Regional?

Vercil Rodrigues – Sim. O livro nasceu 
com a intenção de contribuir e ampliar a 
literatura da História Regional, pois enten-
demos que as discussões, os estudos e li-
vros a respeito dessa área podem e devem 
contribuir com sua parcela, na busca do 
desenvolvimento para toda a região, à me-
dida que estuda, analiticamente, a forma-
ção, os caminhos, as vicissitudes e as pers-
pectivas que englobam a História da Região 
Cacaueira. 

Temos a pretensão de colaborar com 
a História Regional, preenchendo uma la-
cuna, considerando a inexistência de uma 
obra que tivesse abordado o tema do po-
pulismo em Itabuna e a figura do cidadão e 
do político José de Almeida Alcântara, um 
dos mais carismáticos líderes políticos da 
História de Itabuna, quiçá o maior, que a 
cidade já teve. 

Oportunizamos o sul da Bahia, com 
essa obra, o resgate de uma parte de sua 
História, que até então só existia na me-
mória de poucos cidadãos, mas com essa 
publicação, passa a existir também sob a 
forma escrita.

ENTREVISTAENTREVISTA
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I
Eu era ainda menino,
E me lembro muito bem,
De um outro pequenino,
Que nascera em Belém.
 
II
Filho de José e de Maria,
Sequer tinha onde nascer,
Nasceu numa estrebaria,
Enchendo o mundo de prazer!
 
III
Minha mãe que me contou,
Sobre a vinda especial,
Da criança que criou,
A linda noite de Natal.
 
IV
Negaram-Lhe estalagem,
Mas Ele pouco ligou,
Porque foi sua passagem,
Que a todos nós salvou.
 
V
No céu surge uma guia,
Estrela de muita Luz,
Leva os Magos à Maria,
Onde adoraram a Jesus.

 VI
Tudo tinha um ar de paz,
De alegria e de amor,
Com o nascer do rapaz,
Que era o nosso Salvador.
 
VII
Crescera fazendo o bem,
Não alimentava distinção,
O menino de Belém,
Que nos amava como irmão.
 
VIII
Chamaram de Jesus,
Ao menino Divinal,
A mais poderosa luz
Na noite de Natal.
 
IX
Pensemos na Sua vida,
Sem a tristeza da morte, espiritual,
Buscando na sua guarida,
Encontrar a nossa Sorte.
 
X
Que Ele nos proteja.
E que os anjos digam amem,
Pra que Ele sinta e veja,
Como Lhe queremos bem!

 XI
Seguimos o Seu exemplo,
De bondade e retidão,
Construindo nosso templo,
Bem dentro do coração.
 
XII
No Sacrário do nosso peito,
Tê-mo-Lo com capricho,
Guardado de um jeito,
No mais especial nicho.
 
XIII
É um Santo libertado,
Dentro do coração,
E ali é adorado
Na qualidade de Irmão.
 
XIV
Como homem, ensinou,
A discernir o bem do mal,
E noss’alma enfeitou,
Com sentimentos do Natal!
 
XV
Ao próximo amar e servir,
Estendendo-lhe nossa mão,
E o nosso espírito nutrir,
Por levantá-lo do chão.

 
XVI
A paz Ele nos deixou,
Aos homens de boa vontade,
E aos bons Ele mostrou,
Como encontrar a verdade!
 
XVII
Mostrou que a felicidade,
Não está na riqueza,
Mas está na humildade,
De quem ajuda a pobreza!
 
XVIII
Esteja, com Jesus, sintonizado,
Na Sua forma
Como cristão devotado,
Na magna noite de Natal.
 
XIX
Pois é isto aí, meu povo!
Tenha festa especial,
Viva Feliz ANO NOVO
E também FELIZ NATAL!

                                   
Por Ivann Krebs Montenegro

E-mail:ivannkmontenegro@yahoo.com.br 

Por Ir.·. Ivann Krebs Montenegro

FrAternidAde
Mes.·.Maç.·. Gr .·. 33 e 
fundador e ex-presidente 
da Academia Maçônica de 
Letras Ciências e Artes da 
Região Grapiúna (Almacarg). 
Itabuna – Bahia.

nAtAl de jesUs
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Na quarta-feira, 14/12 do ano em 
curso, o Clube da Fraternidade Seara do 
Amor, ligada a A.•. R.•. L.•. S.•. Areópa-
go Itabunense, Or.•. de Itabuna, sul da 
Bahia, entidade paramaçônica que reúne 
as esposas dos Maçons dessa Oficina, e 
comprometida com ações sociais em prol 
das instituições e comunidades carentes 
da cidade, realizou a sua tradicional con-
fraternização de fim de ano.

A entidade que é presidida pela cunha-
da Rejane Bussolar, esposa do saudoso Ir.•. 
Eraldo Bussolar (Venerelatos 2007/2009 
e 2009/2011), comandou junto com os 
demais membros de sua diretoria a con-
fraternização, que aconteceu no terceiro 
piso da Areópago Itabunense e onde não 
faltou animação, especialmente quando 
da realização do “amigo ladrão”.

 Na oportunidade, foi comemorado 

CLUBE DA FRATERNIDADE
 SEARA DO AMOR REALIZA

CONFRATERNIZAÇÃO

CONFRATERNIZAÇÃOCONFRATERNIZAÇÃO

o aniversário (14/12) do Ir.•. Marilúcio 
Dantas Ramos, Mes.•. Maç.•., que atual-
mente preside a Loja de Perfeição Alber-
to Coelho Mésseder, instituição filiada a 

3ª Região Litúrgica da Bahia e jurisdicio-
nada ao Supremo Conselho do Grau 33 
do R.•.E.•.A.•.A.•. para a República Fede-
rativa do Brasil.
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AMALCARG REALIZA REUNIÃO 
ENCERRANDO O ANO 
ACADÊMICO DE 2022

Na terça-feira, 6/12 do ano em curso, no 
Templo da A.•.R.•.L.•.S.•. 28 de julho, no 
Or.•. de Itabuna a Academia Maçônica de 
Letras Ciências e Artes da Região Grapiúna 
(AMALCARG), que no dia 21 de outubro 
passado completou 14 anos de fundação/
instalação, realizou a última reunião ordiná-
ria, que marca o encerramento do ano aca-
dêmico de 2022.

A reunião foi presidida pelo acadêmico-
-presidente Ir.•. Washington Farias de Cer-
queira, quando foi feito um breve balanço 
relativo do ano de 2022 e desenhado novos 
projetos para o ano de 2023, inclusive com 

a inclusão de visitações às Lojas Maçônicas 
da Região do sul da Bahia.

Na oportunidade, os presentes dese-
jaram votos de Feliz Natal e Prospero Ano 
Novo à toda Família Maçônica, e logo de-
pois o acadêmico-presidente entregou aos 
confrades o novo pelerine, que agora consta 
além do logotipo, o nome e o número da 
cadeira do acadêmico. 

Ao final no salão de festas da Loja anfitriã 
foi servido um coquetel para os acadêmi-
cos, regado a cervejas, sucos e refrigerantes, 
como confraternização e encerramento dos 
trabalhos Acadêmicos do ano de 2022. 

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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MENSAGEMMENSAGEM

MENSAGEMMENSAGEM

MENSAGEM DE NATAL
Natal é tempo do Advento. É momento 

de confraternização, solidariedade, união 
e comunhão de fé. Hora de reflexão para 
fazer-se um balanço não para saber o que 
foi feito, mas o que deixou de ser realizado 
para se construir um futuro melhor...

Enquanto o Ano Novo é o renascimen-
to da esperança. Tempo de refazer planos 
e recarregar as energias para 
enfrentamento de novos de-
safios. Época de renovar os 
sonhos com as sementes de 
otimismo plantadas na magia 
de Natal e de transformar si-
tuações difíceis em grandes 
oportunidades de superação 
e justiça.

Então, que as festivida-
des não sejam apenas uma 
simples comemoração e que 
os fogos de artifícios anun-
ciem não somente um ano novo, mas sig-
nifique a celebração de um pacto de ideias, 
com sentimentos e valores renovados, má-
xime dos Maçons, para construção de uma 
melhor qualidade de vida e bem-estar do 
Povo – que é o maior patrimônio da Hu-
manidade!

E nas hostes da Arte Real, roguemos 
ao Grande Arquiteto do Universo que nos 
permita continuar sendo garimpeiros da 
fraternidade para coroar as ocasiões ines-
quecíveis então vivenciadas e guardadas no 

relicário do coração; exemplo dos poetas 
que sacramentaram essa virtude em forma 
de reciprocidade com o manto da gratidão 
que ousamos parafraseá-los neste momen-
to sublime do Natal e oxalá nos faça evoluir 
como pessoas:

“Cada um que passa em nossa vida, 
leva um pouco de nós mesmos, e deixa um 

pouco de si mesmo. Há os 
que levam muito, e há os que 
deixam muito, mas não há 
os que não deixam nada...” 
(Trecho do livro “O Pequeno 
Príncipe” de Antoine de Sain-
t-Exupéry)

“Em cada encontro, em 
cada contato, vou ficando 
maior… Em cada retalho, 
uma vida, uma lição, um ca-
rinho, uma saudade… Que 
me tornam mais pessoa, mais 

humana, mais completa”. (Poesia “SOU 
FEITA DE RETALHOS” de Cris Pizziment)

 “Portanto, obrigada a cada um de vo-
cês, que fazem parte da minha vida e que 
me permitem engrandecer minha história 
com os retalhos deixados em mim. Que eu 
também possa deixar pedacinhos de mim 
pelos caminhos e que eles possam ser parte 
das suas histórias”. (Poesia “SOU FEITA DE 
RETALHOS” de Cris Pizziment)

Boas Festas. Um Santo Natal e um 
Abençoado Ano Novo.
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O Ir.•. Paulo Roberto Alves Dantas, foi 
eleito para comandar os destinos da A.•.  
R.•. L..•. S.•. da Areópago Itabunense nº 9, 
jurisdicionada a Grande Loja Maçônica da 
Bahia (GLEB), R.•.E.•.A.•.A.•.,  Or.•. de Ita-
buna no sul da Bahia (biênio 2021/2023).

A eleição que aconteceu no primei-
ro semestre/2021, além eleger o Mes.•. 
Maç.•. Paulo Dantas – que foi Ven.•. da 
Oficina entre os anos 2013/2015 –, elegeu 
também Os IIr.•. João Luiz Barbosa Costa, 
1º Vigilante e Pery Amorim Teixeira, 2º Vi-
gilante.

Cabem principalmente a esses três 
IIr.•., a responsabilidade na condução dos 
trabalhos da Loja Areópago Itabunense no 
seu primeiro centenário, que acorrerá em 
2 de fevereiro de 2022, com isso entran-
do para os anais da História da Maçonaria 
Grapiúna.

O Real Arco é a o culminação da “ma-
çonaria antiga e pura”. A Arte dá a seus 
membros regras eminentemente práticas 
que pelas quais eles podem viver suas vi-
das a serviço de Deus e da comunidade 
como um todo.

Entretanto, o homem não é simples-
mente um ser material, mas tem um 
aspecto espiritual essencial à sua natu-
reza. Isto é abordado no Real Arco no 
qual o candidato, sem transgredir as li-
gações religiosas, é levado a contemplar 
a natureza de Deus e sua relação pes-
soal com Ele.

Assim, o Real Arco leva o candidato 
do plano material e prático ao espiritual e 
completa a “maçonaria antiga e pura”, um 
fascinante jornada de autoconhecimento e 
autodescoberta que inicia no grau Apren-
diz da Loja Simbólica e culmina nos traba-
lhos de uma Maçonaria Capitular.

Quem pode entrar - Mestres Maçons 
oriundos das Obediências Simbólicas Re-
gulares brasileiras praticantes de qualquer 
Rito, poderão solicitar sua admissão a um 
dos Capítulos do Real Arco, na versão 
americana, depois de aprovado pela Co-
missão de Sindicância do Capítulo de sua 
escolha.

Isto é estatutário, plenamente aceito 
pelo General Grand Chapter, devido às 
condições peculiares da Maçonaria Brasi-
leira. O fato de conservarmos, vivos e ati-
vos, pelo menos seis Ritos tradicionais, nos 
deixa em situação quase única no mundo, 
constituindo-se em excelente oportuni-
dade de estudo comparativo e aprendi-
zado mais amplo. Isso nos leva a manter 
excelentes relações com Corpos dos Altos 
Graus de outros Ritos.

Você pode ser convidado, indicado ou 
solicitar sua admissão, todas essas formas 
são igualmente honrosas.

É obrigatório e indispensável que o Ir-
mão seja um Mestre Maçom e esteja regu-
lar em sua Obediência Simbólica.

Maçons pertencentes a Grande Loja de 
Marca e a Capítulos de Maçons do Real 
Arco oriundos do Arco Real Inglês, po-
derão frequentar as sessões de Mestre de 
Marca e Maçom do Real Arco do Supremo 
Grande Capítulo de Maçons do Real Arco 
do Brasil.

Prancha Padrão - 1 – O General Grand 
Chapter é um dos Corpos Maçônicos mais 
tradicionais e reconhecidos em todo o 
mundo. Os primeiros Grandes Capítulos 
americanos datam de 1797. A partir de 
1799, o corpo formado pelos diversos 
Capítulos passou a ser reconhecido como 

General Grand Chapter of Royal Arch Ma-
sons, acrescentando International a partir 
de 1954.

2 – Nossa Carta Constitutiva, a primei-
ra da América do Sul, foi outorgada pelo 
General Grand Chapter em 24 de maio de 
2001. Colocam sob a jurisdição do nosso 
Supremo Grande Capítulo em todo o ter-
ritório nacional, os quatro Graus do Real 
Arco, primeira etapa do Rito de York ame-
ricano.

Já em uma segunda etapa, passamos a 
praticar os 3 Graus Cripticos, através do 
Supremo Grande Mestre, Mestre Escolhi-
do e Super Excelente Mestre e atualmente 
Conselho de Maçons Cripticos do Brasil 
com a Cavalaria Templária. Chegamos ao 
topo da escada do Rito de York.

3 – O fato de aceitarmos Maçons oriun-
dos das Obediências Regulares brasileiras 
é estatutário, plenamente aceita pelo Ge-
neral Grand Chapter.

4 – Mantemos excelentes relações com 
Corpos dos Altos Graus de outros Ritos, 
tendo até o presente, formalizado tratados 
com o Supremo Conselho do Rito Moder-
no e do Excelso Conselho da Maçonaria 
Adonhiramita e Supremo Conclave do 
Rito Brasileiro.

5 – Os Rituais, joias, Diplomas, para-
mentos etc, são imutáveis e serão iguais 
em todo o território nacional, bem como 
no continente Sul-Americano onde já apa-
drinhamos e mantemos Tratado de Mútuo 
Reconhecimento e Amizade com o Gran-
de Capítulo do Paraguai, já existindo ma-
nifestações da parte do Chile, Peru e Bolí-
via com o aval do General Grand Chapter. 
Isto nos permite que não serão necessários 
“designers” para que cada qual fique mais 
“decorado” que o outro.

Nossos Capítulos estão abertos, portan-
to, à verdadeira dimensão da tão “decan-
tada – União Fraterna”, que nos une como 
verdadeiros Irmãos. O que no hemisfério 
norte é feito com naturalidade, é exata-
mente o que pretendemos fazer aqui, pois 
a filosofia do Real Arco não conflita com as 
demais, muito pelo contrário, acrescenta 
uma grande área para novos estudos ma-
çônicos.

Quando mencionamos Potências Re-
gulares, entendem-se as três reconhecidas 
no Brasil: CMSB, GOB e COMAB.

Participe do Real Arco, pois ele é seu 
independente de potência.  Nosso lema 
é: “Só traga para o nosso convívio, aquele 
quem você convida para frequentar Sua 
Casa”, pois nosso interesse é crescer e pra-
ticar Maçonaria com qualidade.

Real aRco do bRasil centenÁRio

Real aRco?

Paulo dantas é 
eleito VeneRÁVel da 

aReóPago itabunense 

FRase MaÇônica

“Para operar, os templários da Escócia serviram-se da Associação ou Grémio Se-
creto de Pedreiros ou Construtores de Catedrais que, tendo em si princípios ocul-
tos que datam de tempos remotos, tinham, todavia perdido a Palavra (isto é, o Sen-
tido, Logos) do ritual que conservavam e das estruturas que erguiam. Nesse rito 
morto introduziram os templários da Escócia a Palavra que traziam, erguendo-o; 
e, se o fizeram, é porque as analogias eram perfeitas.”  

Fernando Pessoa

FilosoFia MaÇônica

“o Menino Que sonhaVa
coM o 1o eMPRego”

hoMenageM
Mes.·. Maç.·.  da 
A.·. R.·. L.·. S.·.  Areópago 
Itabunense, Or.·.  
de Itabuna.

Por Ir.·. José Humberto Ramos Martins

BOAS FESTASBOAS FESTAS
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ESTADOESTADO

A campanha ‘Bahia: aqui é respeito’, 
do Governo do Estado, levou o bronze 
na categoria TV e Cinema do Prêmio 
Internacional Lusófonos da Criativida-
de. Sediada em Portugal, a premiação 
abrange todos os países que tem a língua 
portuguesa como a oficial. Realizado pela 
agência Leiaute, o vídeo foi veiculado em 
2021 e retrata situações cotidianas para 
conscientizar sobre as consequências do 
preconceito na sociedade. Com mensa-
gens fortes na voz das pessoas no vídeo, o 
filme fala de racismo, machismo, gordo-
fobia e lgbtfobia, por exemplo.

A ação buscou também provocar uma 
movimentação social contra a discrimina-
ção e teve a colaboração de movimentos 
e coletivos sociais. Os protagonistas da 
peça, inclusive, são pessoas e casos reais, 

que vivem na pele todos os dias as situa-
ções retratadas. A direção de criação do 
vídeo, com duração de 60 segundos, tem 
a assinatura de Raul Rabelo e Rodrigo 
Soares. Já a criação foi desenvolvida por 
Rodrigo Soares, Bruno Molicone, Will 
Vieira e Renato Nunes.

O prêmio Lusófonos da Criatividade 
é um festival internacional de criatividade 
sediado em Portugal e também o único 
no mundo dedicado exclusivamente a 
premiar, homenagear e debater os mer-
cados publicitários e de comunicação 
dos países de língua oficial portuguesa. 

Reconhecimento

Em 2021, outra campanha do Go-
verno da Bahia recebeu um dos maio-
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INTERNACIONAL DE PUBLICIDADE
res prêmios da publicidade nacional. 
O vídeo “Naquela Mesa” ganhou des-
taque ao vencer a categoria Valor So-
cial da 43ª edição do prêmio Profis-
sionais do Ano. O foco da peça  foi o 
combate à Covid-19. Produzida pela 
agência Morya, o trabalho tem a as-
sinatura do diretor de criação Bruno 
Cartaxo.

“Bahia: aqui é respeito” 
– FICHA TÉCNICA
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