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MARKETING E POLÍTICA
Segundo o dicionário Aurélio,
marketing é o conjunto de estudos e medidas
que provêem estrategicamente o lançamento
e a sustentação de um produto ou serviço no
mercado consumidor, garantindo o bom
êxito comercial. O dicionário salienta tratarse de um termo inglês, sugerindo a utilização
do equivalente em português mercadologia.
Segundo Phillipe kotler, Marketing é um
processo social e administrativo pelo qual
indivíduos e grupos obtém o que necessitam
e o que desejam através da criação e troca de
produtos de valor com outras pessoas. O
autor salienta que o uso do marketing é
extensivo para tudo aquilo que possa ser
transacionado: bens, serviços, indivíduos,
instituições, lugares e idéias. Tanto no
verbete do dicionário, quanto na definição
do especialista, fica clara a estreita e óbvia
relação entre marketing e venda (ou troca).
Portanto não resta dúvida que as duas
abordagens pressupõem a existência de um
mercado que, por definição, possui oferta e
demanda.
Transposto para o campo político,
nada mais natural que o marketing venha a
ser a atividade que se propõe vender idéias,
imagens e candidaturas a um eleitorado ou
população que necessita tomar alguma

decisão (demanda por consumidores de
política). Visto por este ângulo, o marketing
político teria necessariamente que estar
relacionado com a venda dos produtos da
política, ou seja, idéias, candidaturas,
imagens, etc. inerente à esta concepção
estaria a existência de um mercado político,
de produtos políticos, de consumidores de
política etc.
A origem do termo invoca o mercado.
No entanto, os princípios das técnicas
utilizadas para venda de produtos e para
convencimento de uma proposta política
podem ser os mesmos, com tudo, o jogo da
política tem (ou deveria ter) objetivos e
pressupostos éticos diferente daqueles de
um mercado, pois em um processo eleitoral,
estão subjacentes à disputa outros valores,
como democracia, liberdade e igualdade,
baseado fundamentalmente no social.
Dada a complexidade, em uma
campanha
político-eleitoral, há
profissionais que atuam desde o
levantamento e construção de dados de
opinião e de indicadores sociais, até os que
atuam no fim do ciclo, criando peças
publicitárias para serem veiculadas. É nesta
gama de profissionais que podemos
entender aquele que se dedica ao marketing.

Dito de forma direta, o profissional de
marketing é um dos que podem e devem
atuar na constituição de uma equipe
moderna de campanha política, contudo os
conhecimentos destes profissionais, embora
importantes e necessários, não são o centro
do processo político. O problema existe
quando se tenta inverter a lógica da política e
submetê-la à lógica da propaganda.
Uma das mais sérias mudanças é o que
se chamou de “desintermediação” da
campanha (via TV) ou seja, ao ser visto
diretamente pelos eleitores, sem a
necessidade de mediação, o político
aumenta a sua autonomia em relação aos
eleitores, criando assim uma dependência
junto ao profissional de marketing. Visto por
este ângulo, o marketing político nada mais
é que a utilização racional e inteligente de
técnicas conhecidas há muito pela a ação
política, esta característica em nada
desmerece os profissionais deste ramo de
atividade, ao contrário, lhes dá a devida
importância e mérito.
Olair Simões Nunes
Venerável Mestre da ARLS
Cavaleiros da Luz nº 18

MAÇONARIA E POLÍTICA
O advento das eleições no mundo
profano reflete-se no mundo maçônico
com a seguinte pergunta: Devem os
Maçons candidatarem-se a cargos eletivos?
No nosso entender a resposta é sim,
uma vez que a Maçonaria representa uma
alternativa de sociabilidade com
características próprias. Seu objetivo de
tornar feliz a humanidade pelo amor, pelo
aperfeiçoamento dos costumes, pela
lealdade, pela tolerância, enfim pelo
trabalho ético, é uma condição política.
Não devemos, porém, confundir a
atuação profana com as responsabilidades
que assumimos como Maçons. Estas não
permitem a identificação partidária da
Maçonaria com partido político ou
ideologia profana.

O Candidato Maçom, deve sempre
observar que ele pertence ao partido de sua
livre escolha. Na nossa concepção, não
pode existir Candidato da Maçonaria, uma
vez que a nossa Instituição não é um partido
político.
O Candidato Maçom, deve
desenvolver sua campanha baseada na
plataforma do partido que escolher e
apresentar para os Irmãos as propostas que
ele acredita serem as melhores para a
sociedade e, conseqüentemente, para a
Maçonaria.
A partir deste entendimento
constitucional, podemos concluir que a
Maçonaria não deve oficializar
candidaturas, uma vez que é impossível a
conciliação de diferentes ideologias dentro

da Instituição.
O que esperamos, fundamentalmente,
do Candidato Maçom, é que ele tenha
compreendido a responsabilidade para com
os princípios maçônicos e os aplique com
dignidade.
É natural que o Candidato Maçom
solicite o apoio de sua e de outras Lojas,
mas na qualidade de cidadão com pleno
gozo dos seus direitos civis e políticos.
Esperamos que esse Candidato, não
importando a ideologia que professe no
mundo profano, seja um digno
representante dos princípios da Maçonaria.
Antonio Carlos Bimbato
Orador

VISITE NOSSO SITE
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Editorial
ORGULHO DE SER MAÇOM
Tudo na vida acontece na hora certa, o momento
de nascer, o primeiro dia da escola, o primeiro beijo, o
casamento, os filhos e claro o convite para fazer parte
de um grupo de homens livres e de bons costumes.
Ai, neste momento, você já tem do que se
orgulhar. Você foi um escolhido na multidão, pois
algum irmão maçom viu em você características de
honestidade, de simplicidade, de amor ao próximo, de
vontade de ajudar, de participar.
“A palavra maçom vem gramaticalmente do
radical da palavra MAÇO, que significa essa espécie
de martelo de madeira usado por carpinteiros,
calceteiros e escultores no passado. Hoje esses
profissionais usam o cinzel. Também significa essa
porção de coisas juntas ou contidas no mesmo
invólucro; pacote; feixe. Todos os maçons são parte de
um grande feixe, de uma grande obra que alguns nem
sabem como divisarem nesta infinidade que é o
conhecimento humano. Ser maçom não é ser qualquer
coisa em relação a uma espécie a que pertence. Ser
maçom é fazer maçonaria “Ser maçom é um motivo
de orgulho”.”
Como está dizendo o parágrafo acima, somos
parte de um todo, somos responsáveis por um nome
muito respeitado por toda a sociedade e muitas vezes
até temido, que durante todos estes séculos vem
preparando homens para que possam trabalhar para o
bem comum. A MAÇONARIA.
Não basta ser pai, tem que participar.
Não basta ser maçom, tem que fazer maçonaria.
Temos que a todo instante bater em nosso peito e
mostrarmos a gratidão a alguém, que deu a
oportunidade para que pudéssemos fazer parte de uma
instituição que tem como maior símbolo “TORNAR
FELIZ A HUMANIDADE”.
A A.:R.:L.:S.: Cavaleiros da Luz nº 18, fez desde
a sua fundação a 28 anos e continua fazendo sua parte,
temos orgulho de pertencermos a Grande Loja
Maçônica do Estado do Espírito Santo, os irmãos desta
loja estão sempre de cabeça erguida, estão sempre de
pé e a ordem para ajudar a qualquer irmão, estão
sempre disponíveis para cooperar com qualquer
pessoa que deles necessite, e isto, não da “orgulho” a
um ou outro irmão. Dá orgulho de SER MAÇOM.

CACHORRO VELHO
Uma velha senhora foi para um safári
na África e levou seu velho vira-lata com
ela. Um dia, caçando borboletas, o velho
cão, de repente, se deu conta que estava
perdido. Vagando a esmo, procurando o
caminho de volta, o velho cão percebe que
um jovem leopardo o viu e caminha em sua
direção, com intenção de conseguir um
bom e farto almoço. O cachorro velho
pensa rápido (pois velho pensa rápido):
-Oh, ohuuuuuuu! Estou mesmo
enrascado! Olhou à volta e vê ossos
espalhados no chão bem próximo a ele. Em
vez de se apavorar, mais ainda, o velho cão,
ajeita-se junto ao osso mais próximo, e
começa a roê-lo, dando as costas ao
predador, fingindo que não lhe houvera
visto.
Quando o leopardo estava a ponto de
dar o bote, o Velho Cachorro exclama bem
alto: - Cara, este Leopardo estava
delicioso!!! Será que há outros por aí?
Ouvindo isso, o jovem leopardo, com um
arrepio de terror na espinha, suspende seu
ataque, já quase começado, e se esgueira na
direção das árvores, e pensa: - Caramba!!!
Essa foi por pouco!!! O Velho vira-lata
quase me pega! Um macaco, numa árvore
ali perto, viu toda a cena e logo imaginou
como fazer bom uso do que vira: em troca
de proteção para si, informaria ao predador
que o vira-lata não havia comido leopardo
algum...

E assim foi rápido, em direção ao
leopardo. Mas o Velho Cachorro o vê
correndo na direção do predador em
grande velocidade, e pensa:
-Aí tem coisa!
O macaco logo alcança o felino,
cochicha-lhe, o acontecido, e faz um
acordo com o leopardo.
O Jovem Leopardo fica furioso por ter
sido feito de bobo, e diz: -'Aí, macaco!
Suba nas minhas costas para você ver o que
acontece com aquele cachorro abusado!'
Agora, o Velho Cachorro vê um Leopardo
furioso, vindo em sua direção, com um
macaco nas costas, e pensa rápido
novamente:
-E agora, o que é que eu posso fazer?
Mas, em vez de correr (pois sabia que
suas pernas doídas não o levariam longe...)
o Cachorro senta, mais uma vez, dando
costas aos agressores, e fazendo de conta
que ainda não os viu, e quando estavam
perto o bastante para ouví-lo, o Velho Cão
diz:
-'Cadê o danado daquele macaco? Tô
morrendo de fome!!! Disse que iria trazer
outro leopardo para mim e não chega
nunca!'
Moral da história: não mexa com
Cachorro Velho... idade e habilidade se
sobrepõem à juventude e à intriga.
Sabedoria só vem com idade e experiência.

Irmão Antonio Carlos Barbará
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Deus nos concede, a cada dia, uma página de vida nova no livro do tempo.
Aquilo que colocarmos nela, corre por nossa conta.(CHICO XAVIER)

AGOSTO / 2008 - Nº 19

ÓRGÃO INFORMATIVO DA A R L S CAVALEIROS DA LUZ Nº 18

3

REUNIÃO DAS CUNHADAS
Toda ultima terça feira do mês,
acontece à reunião de nossas cunhadas.
Nestas reuniões além da confraternização,
são planejadas as instituições que irão
ajudar, são tratados assuntos de festas, são
comemoradas as datas dos aniversariantes
entre muitas outras coisas. Hoje, nosso
informativo presta uma homenagem
singela.
“ Depois de DEUS, o único ser
onipotente, em nossas vidas é a mulher.
Nascemos do útero de uma, morreremos
nos braços de outra. Entre um evento e
outro, em nome delas construímos a
civilização e seus destinos. Nunca
chegamos a compreendê-las. A natureza,
para nosso alívio, nos poupou dessa missão
impossível: cabe-nos apenas amá-las e
respeitá-las. Fui criado dentro da mística
machista. Mas confesso que, através da
vida, nunca presenciei nenhum fato que me
provasse ser o homem realmente o sexo
forte. Na escola, do primário à
universidade, os primeiros dez (10) lugares
da classe, em nota, invariavelmente
pertenciam às mulheres. Pertenço à geração
que assistiu à ascensão da mulher no
mercado de trabalho. Dói-nos reconhecer,
mas o fato é que elas são mais eficientes,
esforçadas e determinadas do que nós.
Pobre do executivo que, em uma reunião de
negócios, topa pela frente com um
interlocutor do sexo feminino. A luta é
desigual. Quando não nos fulmina com
argumentação melhor fundamentada,
tratam de derreter nossa intransigência com
um simples sorriso. Isso para não citar o
extremo e desleal recurso da lágrima, sem

dúvida a mais poderoso força hidráulica
criada pela humanidade. Apesar de sua
inegável superioridade, ainda lhes
reservamos, nas organizações, funções
quase exclusivamente subalternas.
Se, aos poucos, vão nos superando no
campo profissional, desde sempre nos
suplantaram na política de vida. São
biológica e afetivamente mais resistentes
do que o homem: vivem mais tempo do que
nós e são capazes de viver sem nós. Quem
nos dera poder afirmar o mesmo!
A arena onde os dois sexos medem forças é
o matrimônio. O homem o procura em
busca de carinho e sentido para a vida. A
mulher procura nessa aliança o ninho
seguro para criar seus filhos; obviamente, o
poder de barganha do homem é muito
menos. Acabam restando, nos dias atuais,
três tipos de casamento: aqueles que não
dão certo; aqueles que a mulher manda e
aqueles em que o homem pensa que
manda... A mulher concebe, homem não. E
aí esta fundamentalmente, a diferença.
DEUS delegou a elas o Dom de reproduzir a
vida. E nós nunca as perdoamos por isso.
Através dos séculos, as flagelamos, as
dominamos, as submetemos justamente
para que, dessa forma, pudéssemos
camuflar a nossa revolta, a nossa
frustração, o nosso inconsciente sentimento
de inferioridade. Impusemos a sua
virgindade, exigimos a sua exclusividade,
trancamo-las, a sete chaves, em nossos
castelos. Elas, mais seguras, nunca nos
reivindicam nada disso. As mulheres
multiplicam a vida, os homens só possuem
a sua. "A graça é enganadora e a beleza é

passageira, mas a mulher que tem a DEUS
merece louvor". (Juízes, 31:30).
A mulher acima de tudo, é MÃE. E não há
palavra mais bela, mais suave e mais plena
de conteúdo que lábios humanos sejam
capazes de pronunciar; ao mesmo tempo
pequena e imensa, significa o consolo da
aflição, a luz na desesperança, a força na
derrota; é o peito onde reclinamos nossa
cabeça, a mãe que nos abençoa, o olho que
nos protege. Quer o destino que nossas
MÃES cruzem os portões do infinito antes
que nós o façamos. E assim, por sabedoria
de DEUS, aprendemos a transferir todo o
seu significado para nossas mulheres, que
são mães de nossos filhos, e para nossas
filhas que serão mães de nossos netos. Este
é o sentido de nossa existência.
A mulher para nós, MAÇONS, é a maior
estrela brilhante neste universo. Tanto é
verdade que, quando iniciamos na Ordem
Maçônica, nos é entregue dois pares de
luvas brancas, sendo um par para nosso uso
e o outro para a mulher que mais
estimamos. As luvas, na Maçonaria, é
símbolo de pureza e de candura e também
de inocência. Por isso as luvas devem ser
brancas. Usadas pelo homem, devem
relembrar-lhe a mansidão e a pureza a que
esta obrigado, e aquelas entregues à mulher
simbolizam que o Maçom deve ter
consideração pelo belo sexo, presenteandoas não à mulher que mais ama, mas aquela
que considera mais digna de ser amada.
Sem dúvida alguma, a mulher é tudo para
nós. “
* trabalho publicado na edição nº 195
da Revista "A TROLHA", de Janeiro 2003

Dez coisas que levamos anos para aprender
(Luis Fernando Veríssimo)
1. Uma pessoa que é boa com você,
mas grosseira com o garçom ou
empregado, não pode ser uma boa
pessoa. (Esta é muito importante. Preste
atenção, nunca falha)
2. As pessoas que querem
compartilhar as visões religiosas delas
com você, quase nunca querem que você
compartilhe as suas com elas. (Tá cheio
de gente querendo te converter!)
3. Ninguém liga se você não sabe
dançar. Levante e dance. (Na maioria das
vezes quem está te olhando também não
sabe! Está valendo!)
4. A força mais destrutiva do universo

é a fofoca. (Deus deu 24 horas em cada
dia para cada um cuidar da sua vida e tem
gente que insiste em fazer hora-extra!)
5. Não confunda sua carreira com sua
vida. (Aprenda a fazer escolhas!)
6. Jamais, sob quaisquer
circunstâncias, tome um remédio para
dormir e um laxante na mesma noite.
(Quem escreveu deve ter conhecimento
de causa!)
7. Se você tivesse que identificar, em
uma palavra, a razão pela qual a raça
humana ainda não atingiu (e nunca
atingirá) todo o seu potencial, essa
palavra seria 'reuniões'. (Onde ninguém

se entende... Com exceção das reuniões
que acontecem nos botecos...)
8. Há uma linha muito tênue entre
'hobby' e 'doença mental'. (Ouvir música
é hobby... No volume máximo às sete da
manhã pode ser doença mental!)
9. Seus amigos de verdade amam
você de qualquer jeito. (Que bom!)
10. Lembre-se: Nem sempre os
profissionais são os melhores. Um
amador construiu a Arca. Um grande
grupo de profissionais construiu o
Titanic. (É Verdade mesmo!)

O sentimento de ódio é um processo de auto-obsessão.(CHICO XAVIER)
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Saudade...
Um dia a maioria de nós irá se separar.
Sentiremos saudades de todas as conversas jogadas fora, das
descobertas que fizemos, dos sonhos que tivemos, dos tantos risos e
momentos que compartilhamos.
Saudades até dos momentos de lágrimas, da angústia, das vésperas
de finais de semana, de finais de ano.
Enfim... do companheirismo vivido.
Em breve cada um vai pra seu lado, seja pelo destino, ou por algum
desentendimento, segue a sua vida. Talvez continuemos a nos
encontrar. Quem sabe, nos e-mails trocados...
Podemos nos telefonar, conversar algumas bobagens...
Passarão dias, meses, anos... até este contato tornar-se cada vez
mais raro.
Vamos nos perder no tempo...
Um dia nossos filhos verão aquelas fotografias e perguntarão:
Quem são aquelas pessoas?
Diremos que eram nossos amigos.
E isso vai doer tanto...
A saudade vai apertar bem dentro do peito.
Vai dar uma vontade de ligar, ouvir aquelas vozes novamente...
Quando o nosso grupo estiver incompleto... nos reuniremos para
um último adeus de um amigo.
Entre lágrimas, nos abraçaremos.
Faremos promessas de nos encontrar mais vezes daquele dia em
diante.
Por fim, cada um vai para o seu lado para continuar a viver a sua
vida isolada do passado. E nos perderemos no tempo mais uma vez.
Por isso, fica aqui um pedido deste humilde amigo: não deixe que a
vida passe em branco e que pequenas adversidades sejam a causa de
grandes tempestades...
“Eu poderia suportar, embora não sem dor, que tivessem morrido
todos os meus amores, mas enlouqueceria se morressem todos os
meus amigos”
Vinícius de Moraes

Breve diálogo entre o teólogo
brasileiro Leonardo Boff e
Dalai Lama.
Leonardo Boff explica:
"No intervalo de uma mesa-redonda
sobre religião e paz entre os povos,
na qual ambos participávamos,
eu, maliciosamente, mas também
com interesse teológico,
lhe perguntei em meu inglês
capenga:
- "Santidade, qual é a melhor
religião?"
Esperava que ele dissesse:
"É o budismo tibetano" ou "São as
religiões orientais, muito mais
antigas do que o cristianismo."
O Dalai Lama fez uma pequena
pausa,
deu um sorriso, me olhou bem nos
olhos
- o que me desconcertou um pouco,
por que eu sabia da malícia
contida na pergunta e afirmou:
"A melhor religião é a que mais
te aproxima de Deus.
É aquela que te faz melhor."
Para sair da perplexidade
diante de tão sábia resposta,
voltei a perguntar:
- "O que me faz melhor?"
Respondeu ele:
- "Aquilo que te faz mais compassivo
(e aí senti a ressonância tibetana,
budista,
taoísta de sua resposta),
aquilo que te faz mais sensível,
mais desapegado,
mais amoroso,
mais humanitário,
mais responsável...
A religião que conseguir fazer isso
de ti
é a melhor religião..."
Calei, maravilhado,
e até os dias de hoje
estou ruminando sua resposta
sábia e irrefutável.

Os números
Os números que todos usamos
(1,2,3,4,5,6, etc.) são chamados
“números arábicos” para os
distinguirmos dos “números romanos”
(I,II,III,IV,V,VI, etc.). Os árabes
popularizaram estes números, mas a sua
origem remonta aos comerciantes
fenícios que os usavam para contar e
fazer a contabilidade comercial. Mas
você alguma vez pensou por que motivo
“1” significa "um", “2” significa "dois“,

etc.? Os números romanos são fáceis de
compreender mas… Qual é a lógica que
há por detrás dos números arábicos ou
fenícios? Muito simples: Trata-se de
ângulos É pura lógica: Se você escrever o
número na sua forma primitiva, verá que:
O número 1 tem um ângulo. O número 2
tem dois ângulos. O número 3 tem três
ângulos e assim por diante E o "O" não
tem ângulo nenhum. E como uma
imagem vale mais que mil palavras:

SEM
ÂNGULOS

A criança desprotegida que encontramos na rua não é motivo para revolta ou exasperação,
e sim um apelo para que trabalhemos com mais amor pela edificação de um mundo melhor.(CHICO XAVIER)
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MAÇONARIA / MITOLOGIA
Atlas, filho de Jápeto e Climene, foi o
1º rei da mítica Atlântida. Uniu-se a Pleione
e com ela teve SETE filhas: Alcyone,
Asterope, Celaeno, Electra, Maia, Merope
e Taygete, também chamadas de Plêiades.
Como havia negado hospitalidade a Perseu,
este lhe mostrou a cabeça da Medusa,
transformando-o em uma montanha.
Particularmente, prefiro a versão de alguns
mitólogos que dizem que Atlas, havia sido
condenado a sustentar o Céu, com os
ombros. As filhas, desesperadas com o
sofrimento do pai, suicidaram e foram
metamorfoseadas em estrelas, assim
poderiam ficar mais perto dele. Alguns
livros contam que foi o deus Zeus, que as
transformou em estrelas para aliviar a dor
de Atlas. Há também o mito que Orion, era
um caçador gigantesco de grande beleza, e
que se encantou pelas SETE filhas de Atlas,
passando a perseguí-las para conjunções
carnais. A deusa Afrodite, compadecida
pela situação, as transformou em pombas
que voaram para o Céu e hoje estão lá como
estrelas. Temos também a versão que foi
Zeus, que as colocou no céu para salvá-las
da maldade de Orion. Estas, são apenas
algumas das vertentes deste mito. Mas, o
que isso tem a ver com Maçonaria? Na
realidade, Plêiades é um conjunto de
estrelas na Constelação de Touro, e não são
sete estrelas, são SETE E MAIS...,
ultrapassam 400 estrelas que transformam
este complexo, no mais luminoso do
Universo. Se prestarem atenção no teto da
Loja, verão sete estrelas circundando uma
maior. Atlas e suas filhas! Sete e
mais...Normalmente, a pintura está mais
para o lado da Col\do Norte, afinal, um
Touro, é um símbolo de “força”. Perto,
temos um conjunto de CINCO estrelas e
outro de TRÊS estrelas, que não cabe a
mim, explicar seus significados. O que
escrevi acima, é para reforçar o que lhes foi
sugerido no artigo anterior: (Que

compreendamos que, tudo aquilo que
vemos em uma Loja, não é “decoração”.
TUDO tem um significado maior do que
simplesmente compor os trabalhos. Nossos
antepassados ao projetarem os Templos,
deixaram milhares de mensagens,
instruções e conhecimentos “velados”, que
estão à disposição dos nossos olhos, mas,
necessitam de sensibilidade e estudos para
chegarem ao... Espírito). Vejamos também
um outro aspecto sobre estas estrelas. Há no
Livro da Lei, um Hino ao Criador citando as
Plêiades:
“É Ele quem fez as Plêiades e o Orion,
é Ele quem transforma as trevas em aurora,
o dia em noite escura.
Ele convoca as águas do mar para
inundar a face da Terra.
Seu nome é Javé. É Ele quem
determina a invasão da fortaleza e comanda
a destruição da praça forte”.
(Amós, capítulo 5, versículos 8 e 9).
Jó, admite a justiça de Deus, mas
proclama que ela é um mistério. Fala do
poder Dele, exemplificando: “Ele (Deus)
sozinho estende o céu, e caminha sobre as
ondas do mar. Ele criou a Ursa, a Orion, as
Plêiades e as Constelações do Sul” (Jó,
capítulo 9, versículos 8 e 9). Como
podemos perceber, a magnitude destas
estrelas, está há mais de 2500 anos,
vinculadas ao Supremo Artífice do
Universo. Mesmo na linguagem moderna,
esta palavra tem para nós uma mensagem
subliminar, pois, Plêiade na atualidade,
designa uma reunião, grupo de homens ou
de poetas célebres. E o que é uma Oficina
Maçônica senão uma reunião de homens
ilustres! Logicamente, estando presentes
Sete ou mais Irmãos.
Colaboração do Irmão Francisco
Carlos Nascimento

A desilusão é a visita da verdade.(CHICO XAVIER)

5

REUNIÃO DE TODAS AS LOJAS
MAÇONICAS DA 2ª REGIÃO
(VILA VELHA)
No dia 02 de Setembro, a
G.:L.:M.:E.:E.:S.:, irá dirigir-se a
todos os maçons de Vila Velha.
Todos os irmãos das lojas
maçonicas jurisdicionadas a
G.:L.:, estão convidados.
Nesta reunião o Grão
Mestre irmão Sérgio Muniz
Gianordoli, irá fazer um
comunicado de grande
importancia para todos os
maçons de Vila Velha e para o
estado.
O Delegado do Grão Mestre
para a 2ª região, irmão Walter
Noronha, já está convocando a
todos os irmãos para esta
reunião, ligando para todos os
Veneráveis Mestres para que
estes, transmitam a todos os
irmãos a importancia do
comparecimento.
A reunião acontecerá no
Condominio Maçonico de
Itapoã, no Templo do primeiro
andar as 19:30hs.
Não deixe de comparecer, a
maçonaria, precisa de você.
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Eleições
Com o objetivo único de levar a todos os integrantes da
família maçônica não só do município de Vila Velha, mas de
todo o Estado do Espírito Santo, o nome de cada um dos
candidatos que fazem parte da FAMÍLIA CAVALEIROS DA
LUZ Nº 18.
Tentaremos com estas entrevistas, ajudar a cada um dos
irmãos, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, amigos, enfim, a todos
que por ventura tenham acesso, a decidirem qual é o seu melhor
candidato e principalmente trabalhar para que este escolhido
seja eleito.
SÃO CANDITATOS A VEREADORES DE VILA
VELHA
OS IRMÃOS
EDUARDO ANTONIO BERTACCHI UVO
JOSÉ DE OLIVEIRA CAMILO
A CUNHADA
ROSELI MARIA S. PISSINATTI – Esposa de nosso
irmão José Natalino Camponez.
Foram feitas 6 perguntas a cada um dos candidatos:
1. PORQUE RESOLVEU SER CANDIDATO(A) A
VEREADOR(A) EM VILA VELHA?
2. SE ELEITO(A), QUAIS SERÃO SUAS
PRIMEIRAS PROVI-DÊNCIAS?
3. SE ELEITO(A), O QUE O POVO DE VILA
VELHA PODERÁ ESPERAR DE VOCÊ?
4. SE ELEITO(A), O QUE A MAÇONARIA
PODERÁ ESPERAR DE VOCÊ?

1.Para colocar à disposição da população de Vila Velha a
minha experiência de 25 anos como médico e empresário na
área da saúde, alem de 10 anos dedicados ao esporte
amador.
2.Constituir um grupo de conselheiros técnicos, de
preferência Maçons, para comigo planejarmos a minha
gestão.
3.Honestidade, personalidade, caráter, experiência técnica e
dedicação em busca de melhorias nas áreas da saúde e do
esporte (Centro de treinamento; Medicina Esportiva; Nutrição;
Psicologia e Fisioterapia).
4.Um Maçom na Política à disposição da Família Maçônica
em busca de uma Vila Velha melhor para todos.
5.Melhorias no atendimento à população nos Hospitais
Públicos, Centros de Saúde e Pronto Atendimentos com apoio
na criação de Policlínicas e ampliação do Programa de Saúde
da Família e da Mulher. Melhores condições para o
desenvolvimento do Esporte Amador.
6.Maçom há 15 anos, Mestre Instalado, Grau 33 e Assessor
do G:.M:., Médico Ortopedista especialista em Oncologia
Ortopédica. Fui Presidente da Sociedade de Ortopedia e
Traumatologia ES, Vice Presidente da Sociedade Brasileira
de Oncologia Ortopédica. Fundador e 1º Presidente da
Cooperativa dos Ortopedistas ES. Diretor Técnico do ISMOT,
Auditor da UNIMED. Diretor Médico do HANDPAES e Médico
da equipe de GRD.

5. SE ELEITO(A), QUAIS SERÃO OS SEUS
PROJETOS?
O QUE DEFENDERÁ NA CÂMARA DE
VEREADORES?
6. FALE UM POUCO DE VOCÊ COMO
CANDIDATO, PORQUE DEVEMOS VOTAR EM
VOCÊ.

VOTA
CAPIXABA!

Analisem suas respostas e decida-se por um dos
candidatos de nossa LOJA.

A verdade que fere é pior do que a mentira que consola.(CHICO XAVIER)
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VEREADOR
CAMILO
Nº 45699
“TESTADO E APROVADO”

1. Sou candidato à reeleição de Vereador em Vila Velha, pois
acho que tenho muito á
acrescentar nas discussões e
implantações de políticas públicas de qualidade em nossa
cidade.

1- Conhecedora do grande potencial do nosso município e cansada
como cidadã de ver políticos sem planejamento e atitudes Resolvi fazer a
minha parte. Se todos tivessem esta consciência, teríamos políticos
melhores, pois não adianta somente reclamar, temos que fazer.

2. Se eleito for, quero manter a mesma postura adotada ao longo
do meu atual mandato, discutindo, elaborando, fiscalizando e
mantendo uma postura harmônica, porem independente, junto
ao Poder Executivo, através de projetos de leis e propostas para
o bem estar e político da população.

2 - Cobrar da Prefeitura uma ação dinâmica no restabelecimento das
diretrizes do desenvolvimento sustentável, porque o PV quer preservar a
vida sobre a terra e isso inclui a espécie humana. Entretanto, não posso
esquecer que o cidadão tem que ter qualidade de vida: bom emprego,
melhores escolas, melhores hospitais, trânsito que não lhe cause stress,
para poder criar e educar seus filhos em um ambiente familiar e
saudável.

3. A mesma dedicação e transparência com que conduzo minha
vida publica, trabalhando sério para que tenhamos uma cidade
mais justa e que ofereça oportunidades na geração do
econômico, com a atração de novas empresas, para que a partir
daí possamos investir no social.

3 - Projetos de Leis que traduzam o sentimento de cidadania, que
priorizem a pro-ação que consiste em tirar as crianças das ruas, dar
apoio a família carente, a construção de colégios de tempo integral, o
que certamente irá diminuir a violência de forma radical, e economizar
recursos públicos.

4. Estarei sempre de pé e a ordem para inserir em minhas
proposições como político a verdadeira essência dos
ensinamentos Maçônicos que é em cima do compromisso maior
da LIBERDADE, IGUALDADE e FRATERNIDADE, reassumindo
sempre o compromisso de estar junto aos irmãos em todos os
momentos.
5. Sempre defendi e vou continuar defendendo, uma política de
melhor qualidade, onde os detentores de mandato procurem se
aperfeiçoar em todas as áreas. Penso que só podemos
transformar nossa sociedade com mais justiça e
desenvolvimento, através da política, por isso se eleito for vou
continuar defendendo uma política de qualidade, e políticos com
mais qualificações.
6. Eu sou defensor de uma política macro para o município de
Vila Velha em todas as áreas, com a implantação do nono PDM
(Plano Diretor Municipal), que ajudei a elaborar, abrimos uma
porta imensa, pois preparamos as discussões para em conjunto
com a sociedade organizada, nos próximos anos implantarmos
em todos os setores, seja ambiental, viário, geração de renda e
emprego, e principalmente a qualidade de vida através de um
desenvolvimento sustentável, tudo isso é possível através do
exercício de um mandato sério e transparente, que pretendemos
exercer através do seu voto.

4 - A maçonaria é uma instituição que tem por objetivo fazer feliz a
humanidade. Se a maçonaria quer fazer a humanidade feliz, seus
membros têm que ser bem resolvidos e felizes. Porque tristeza e
depressão e incerteza não somam atributos e virtudes a nenhuma
sociedade. Portanto, para melhorar a nossa cidade, primeiro temos que
procurar dar exemplo de que as pessoas podem mudar interiormente,
tornando-se: melhores mães, melhores companheiras, melhores
cidadãs, respeitando o próximo, amando seu desafeto, cuidando de
seus filhos e de seus maridos e companheiros.
5 - Como integrante do PARTIDO VERDE o primeiro projeto é filosófico.
Implantar a consciência de que se não preservarmos a natureza o ser
humano não sobreviverá! ...
Segundo: como não podemos viver do futuro, o PV é defensor da
qualidade de vida, que significa viver em uma cidade que lhe possibilite
uma fluência de trânsito condizente; uma residência cidadã, um
recolhimento de resíduos sólidos seletivo; um tratamento de efluentes
(esgoto) responsável; uma boa balneabilidade de nossas praias para
atrair o turismo; uma educação eficiente; uma cidade harmoniosa e
segura, nunca descuidando que a segurança depende da pro-ação.
6 - Nasci de uma família de 9 irmãos no Bairro Aribiri. Bem cedo, perdi
meu pai e vi minha mãe assumir sozinha a educação dos filhos. Ela sob
pesados encargos também veio a falecer prematuramente. Estudei e
trabalhei para sobreviver. Mais tarde participei dos trabalhos
comunitários e depois mudando para Vila Velha, tornei-me
secretária/conselheira da Associação dos Amigos e Moradores do Morro
do Moreno, onde desenvolvo até hoje um trabalho de preservação da
mata atlântica. Defendo a preservação da vida sobre a terra sob todos os
aspectos porque disto depende a humanidade..

Agradeço todas as dificuldades que enfrentei; não fosse por elas, eu não teria saído do lugar.
As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. (CHICO XAVIER)

8

AGOSTO / 2008 - Nº 19

ÓRGÃO INFORMATIVO DA A R L S CAVALEIROS DA LUZ Nº 18

POSSE DA NOVA ADMINISTRAÇÃO
No dia 24 de Junho de 2008, tomou
posse às novas luzes da ARLS
Cavaleiros da Luz nº 18. Como
Venerável Mestre, assumiu o irmão Olair
Simões Nunes, um irmão atuante, com
muitas idéias, com grande interesse no
crescimento de nossa Loja. Para ajudálo, foram escolhidos os irmãos João
Domingos Schultz como primeiro
vigilante e Dagoberto Ladeira Machado,
como o segundo vigilante. Para a
tesouraria, nosso irmão Luiz Paulo Rios
Midon, para a secretaria Lucio
Alexandre dos Santos, para chancelaria
nosso irmão Paulo Fernando Bimbato,
como orador Antonio Carlos Bimbato.
TODOS OS IRMÃOS DA ARLS
CAVALEIROS DA LUZ Nº 18 ESTÃO
COM VOCÊS NESTA CAMINHADA
PARA O SUCESSO.

Nosso Venerável e sua esposa

INAUGURAÇÃO DE NOSSA NOVA SECRETARIA
Um dos últimos
projetos da administração passada, foi
reorganizar a secretaria
de nossa loja. Para isto
necessitávamos de uma
reformulação física do
local. Com a ajuda do
irmão Antonio Carlos
Bimbato que doou o
projeto, com a ajuda do
irmão Jair Costa dos
Santos que gerenciou e
administrou toda a parte
física da construção, do
irmão Luiz Paulo Rios
Midon, que fez a pintura
da sala e de nosso irmão
José Roberto Vimercati
que fez a doação da tinta
obtivemos êxito e no dia
24/06, dia da posse da
nova administração, foi
inaugurada a nossa nova
sala.

Ambiente limpo não é o que mais se limpa e sim o que menos se suja.(CHICO XAVIER)

AGOSTO / 2008 - Nº 19

ÓRGÃO INFORMATIVO DA A R L S CAVALEIROS DA LUZ Nº 18

9

COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES
A Cavaleiros da Luz comemora
em grande estilo uma das datas mais
importantes para a maçonaria. O DIA
DAS MÃES. Estiveram presentes
mais de 140 pessoas para
homenagear nossa mãe do ano
MARLENE e a mãe idosa D.
ALMERINDA.
A emoção tomou conta do
ambiente, com apresentações dos
sobrinhos PEDRO VERDINE e
CAMILO FILHO, que fizeram uma
verdadeira declaração de amor a
todas a mães.
Após a cerimônia, todos se
confraternizaram com um jantar
maravilhoso.

Fazer uma mulher feliz é muito fácil. Só é necessário ser:
01) Amigo
02) Companheiro
03) Amante
04) Irmão
05) Pai
06) Chefe
07) Educador
08) Cozinheiro
09) Mecânico
10) Canalizado
11) Decorador de Interiores
12) Estilista
13) Eletricista
14) Sexólogo
15) Ginecologista
16) Psicólogo
17) Psiquiatra
18) Terapeuta
19) Audaz
20) Simpático

21) Esportista
22) Carinhoso
23) Atento
24) Cavalheiro
25) Inteligente
26) Imaginativo
27) Criativo
28) Doce
29) Forte
30) Compreensivo
31) Tolerante
32) Prudente
33) Ambicioso
34) Capaz
35) Valente
36) Decidido
37) Confiável
38) Respeitador
39) Apaixonado
40) Sensível

E é muito importante ainda, não
esquecer as datas:
Aniversário, noivado,
casamento, formatura,
menstruação, data do primeiro
beijo.
E também: Aniversário da
tia, irmão ou irmã mais querida,
aniversário dos avôs, da melhor
amiga, do cachorro e do gato.
VIU, É FÁCIL

Colaboração do irmão
Vitor Piovesam

Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo,
qualquer Um pode começar agora e fazer um Novo Fim. (CHICO XAVIER)
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PARA VOCÊ REFLETIR
Imagine que é uma típica tarde de
sexta-feira e você está dirigindo em
direção à sua casa. Você sintoniza o
rádio. O noticiário está falando de
coisas de pouca importância.
Você ouve que, numa cidadezinha
distante, morreram 3 pessoas de uma
gripe, até então totalmente
desconhecida. Não presta muita
atenção ao tal acontecimento e
esquece o assunto. Na segundafeira, quando acorda, escuta que já
não são 3, mas 30.000, as pessoas
mortas pela tal gripe, nas colinas
remotas da Índia. Um grupo do
Controle de Doenças dos EUA foi
investigar o caso. Na terça-feira, já é a
notícia mais importante, ocupando a
primeira página de todos os jornais,
pois já não é só na Índia, mas também
no Paquistão, Irã e Afeganistão.
Enfim, a notícia se espalha pelo
mundo. Estão chamando a doença de
"La Influenza Misteriosa", e todos se
perguntam: Que faremos para
controlá-la? Então, uma notícia
surpreende a todos: A Europa fecha
suas fronteiras. A França não recebe
mais vôos da Índia, nem de outros
países dos quais se tenham
comentado de casos da tal doença.
Por causa do fechamento das
fronteiras, você está ligado em todos
os meios de comunicação, para
manter-se informado da situação e,
de repente, ouve que uma mulher
declarou que num dos hospitais da
França, um homem está morrendo
por causa da tal "Influenza
Misteriosa". Começa o pânico na
Europa. As informações dizem que,
quando você contrai o vírus, é
questão de uma semana de vida. Em
seguida, as pessoas têm 4 dias de
sintomas horríveis e morrem.
A Inglaterra também fecha suas
fronteiras, mas já é tarde. No dia
seguinte, o presidente dos EUA fecha
também suas fronteiras para Europa
e Ásia, para evitar a entrada do vírus
no país, até que encontrem a cura. No
dia seguinte, as pessoas começam a
se reunir nas igrejas, em oração pela
descoberta da cura, quando, de
repente, entra alguém na igreja, aos
gritos: " Liguem o rádio! Liguem o

rádio! Duas mulheres morreram em
Nova York!". Em questão de horas,
parece que a coisa invadiu o mundo
inteiro.Os cientistas continuam
trabalhando na descoberta de um
antídoto, mas nada funciona.
De
repente, vem a notícia esperada:
conseguiram decifrar o código de
DNA do vírus. É possível fabricar o
antídoto!
É preciso, para isso, conseguir
sangue de alguém que não tenha sido
infectado pelo vírus.
Corre por todo o mundo, a notícia
de que as pessoas devem ir aos
hospitais fazer análise de seu sangue
e doar para a fabricação do antídoto.
Você vai de voluntário com toda sua
família, juntamente com alguns
vizinhos, perguntando-se o que
acontecerá. Será este o final do
mundo? De repente, o médico sai
gritando um nome que leu em seu
caderno. O menor dos seus filhos
está ao seu lado, se agarra na sua
jaqueta, e lhe diz:
Pai? Esse é meu nome! E antes
que você possa raciocinar, estão
levando seu filho, e você grita:
"Esperem!" E eles respondem: "Tudo
está bem!
O sangue dele está
limpo, e é sangue puro”.
Achamos que ele tem o sangue
que precisamos para o antídoto."
Depois de 5 longos minutos, saem os
médicos chorando e rindo ao mesmo
tempo. E é a primeira vez que você vê
alguém rindo em uma semana. O
médico mais velho se aproxima de
você e diz: - "Obrigado, senhor! O
sangue de seu filho é perfeito, está
limpo puro, o antídoto, finalmente,
poderá ser fabricado." A notícia se
espalha por todos os lados. As
pessoas estão orando e rindo de
felicidade. Nisso, o médico se
aproxima de você e de sua esposa, e
diz: -"Posso falar-lhes um momento?
Não sabíamos que o doador seria
uma criança e precisamos que o
senhor assine uma autorização para
usarmos o sangue de seu filho."
Quando você está lendo, percebe
que não colocaram a quantidade de
sangue que vão usar, e pergunta
"Mas, qual a quantidade de sangue

que vão usar?" O sorriso do médico
desaparece e ele responde: - "Não
pensávamos que fosse uma criança.
Não estávamos preparados...
Precisamos de todo o sangue de seu
filho...“ Você não pode acreditar no
que ouve e trata de contestar:
"Mas...mas..." O médico insiste: -"O
senhor não compreende? Estamos
falando da cura para o mundo inteiro!
Por favor, assine! Nós precisamos de
todo o sangue!" Você, então,
pergunta: -"Mas vocês não podem
fazer-lhe uma transfusão?” E vem a
resposta: "Se tivéssemos sangue
puro, poderíamos. Assine! Por favor,
assine!” Em silêncio, e sem ao menos
poder sentir a caneta na mão, você
assina.
Perguntam-lhe: -"Quer ver seu
filho agora?" Você caminha na
direção da sala de emergência onde
se encontra seu filho, que está
sentado na cama, e ele diz: -"Papai!?
Mamãe!? O que está acontecendo?"
O pai segura na mão dele e fala: "Filho, sua mãe e eu lhe amamos
muito e jamais permitiríamos que lhe
acontecesse algo que não fosse
necessário, você entende?” O
médico regressa e diz: -"Sinto muito
senhor, precisamos começar, gente
do mundo inteiro está morrendo, o
senhor pode sair?" Nisso, seu filho
pergunta: -"Papai? Mamãe? Por que
vocês estão me abandonando?" E
na semana seguinte, quando fazem
uma cerimônia para honrar o seu
filho, algumas pessoas ficam em casa
dormindo, e outras não vêm, porque
preferem fazer um passeio ou assistir
um jogo de futebol na TV.
E outras vêm, mas como se
realmente não estivessem se
importando. Aí você tem vontade de
parar e gritar: - MEU FILHO
MORREU POR VOCÊS!!! NÃO SE
I M P O RTA M C O M I S S O ?
Talvez isso é o que DEUS nos quer
dizer: -MEU FILHO MORREU POR
VOCÊS!!! NÃO SABEM O QUANTO
EU OS AMO?
Pensem nisso...
Colaboração Vitor Piovesan

Estou convencido de que todos os políticos, sejam eles quais forem,
merecem o nosso respeito e a nossa cooperação para serem para nós aquilo que nós esperamos deles. (CHICO XAVIER)
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Amanhã
Diz o preguiçoso: "amanhã
farei."
Exclama o fraco: "amanhã,
terei forças.»
Assevera o delinqüente:
"amanhã regenero-me.»
É imperioso reconhecer, porém,
que a criatura, adiando o esforço
pessoal, não alcançou, ainda, em
verdade, a noção real do tempo.
Quem não aproveita a bênção do dia,
vive distante da glória do século.
Alma sem coragem de avançar cem
passos, não caminhará vinte mil.
O lavrador que perde a hora de
semear, não consegue prever as
conseqüências da procrastinação do
serviço a que se devota, porque,
entre uma hora e outra, podem surgir
impedimentos e lutas de indefinível
duração.
Muita gente aguarda a morte
para entrar numa boa vida, contudo,
a lei é clara quanto à destinação de
cada um de nós.
Alcançaremos sempre os
resultados a que nos propomos. Se
todas as aves possuem asas, nem
todas se ajustam à mesma tarefa,
nem planam no mesmo nível.
A andorinha voa na direção do
clima primaveril, mas o corvo, de
modo geral, se consagra, em
qualquer tempo, aos detritos do
chão. Aquilo que o homem procura
agora, surpreenderá amanhã, à frente
dos olhos e em torno do coração.
Cuida, pois, de fazer, sem delonga,
quanto deve ser feito a benefício de
tua própria felicidade, porque o
amanhã será muito agradável e
benéfico somente para aquele que
trabalha no bem, que cresce no ideal
superior e que aperfeiçoa
valorosamente, nas abençoadas hora
de hoje.
Autor Espiritual: Emmanuel
Psicografada por Chico Xavier
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GRÃO MESTRE DO RIO DE JANEIRO IRMÃO WALDEMAR ZVEITER,
VISITA A ARLS CAVALEIROS DA LUZ Nº 18.
Durante o Primeiro Simpósio
Maçônico de Vila Velha, a ARLS
Cavaleiros da Luz nº 18, com a
concordância de nosso Grão Mestre
Sérgio Muniz Gianordoli, convidou o
Grão Mestre do Rio de Janeiro
Sereníssimo irmão Waldemar Zveiter e
sua comitiva para saborear um
delicioso Bacalhau.
Este almoço, preparado por irmãos
de nossa Loja foi um verdadeiro
sucesso, pois a harmonia, a vontade de
conversar sobre maçonaria, a troca de
informações entre Grandes Lojas, era o
único objetivo.
Nesta oportunidade, vários irmãos
expressaram a sua satisfação de estar ali
presente e a honra de pode estar entre
dois Grãos Mestres tão significativos e
expressivos.
Estavam presentes os irmãos da
ARLS Cavaleiros da Luz nº 18:
O Ex Eminente Grão Mestre da
Grande Loja Maçônica do Estado do
Espírito Santo, irmão Carlomar Silva
Gomes de Almeida;
O Grande Inspetor Litúrgico do
Estado do Espírito Santo, irmão Atyla
Quintaes de Freitas Lima
O Venerável da Loja, irmão
Antonio Carlos Barbará;
O futuro Venerável que assumirá
em Junho, irmão Olair Simões Nunes;
Os mestres instalados: Júlio César
Quitiba Carneiro Brandão e Antonio

Carlos Bimbato
Os irmãos: Gilson de Almeida
Lages, Luiz Fernando Neves Netto,
Vitor Henrique Piovesan, Paulo Sérgio
Bimbato e o nosso irmão Aprendiz José
de Oliveira Camillo, sendo este hoje o
Presidente da Câmara de Vereadores de
Vila Velha.
Acompanhavam o Grão Mestre da
Grande Loja Maçônica do Estado do
Espírito Santo irmão Sérgio Muniz
Gianordoli, o Grão Mestre adjunto
irmão Aides Bertoldo da Silva, o
delegado da região, o grande secretário
de relações interiores, o grande
secretário de relações exteriores entre
outros.
Acompanhavam o Grão Mestre da
Grande Loja Maçônica do Rio de
Janeiro, irmão Waldemar Zveiter toda a
sua comitiva.
Para ler a reportagem completa
transcrita do Jornal da Grande Loja do
Rio de Janeiro, visite nosso site
www.cavaleirosdaluz18.com.br

Av. Carlos Moreira Lima, Nº 61 Ed. Sain´t Marie - Térreo
Bairro: Bento Ferreira - Vitória - ES.
CEP: 19050-650
Telefone: (27) 3137-2560
Fax: (27) 3137-2567
vendasonline@logoslivraria.com.br

Fico triste quando alguém me ofende, mas, com certeza, eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor...
Magoar alguém é terrível!(CHICO XAVIER)
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Aniversariantes do mês de AGOSTO
CUNHADAS

IRMÃOS
DATA

NOME

DATA

02
02
03
10
16
16
19
20
20
21
26
30

Eduardo Antonio Betacchi uvo
Jorge Luiz Andrade Lins
Cesar Rodrigues de Souza
Jaime Carvalho do Carmo
Alessandro Luiz e Silva
Erlei Ferrari
Carlomar Silva Gomes de Almeida
José Maria Corrêa
Wilson Gouvea Freias
Carlos Alberto Gomes de Almeida
Júlio Cesar Quitiba Carneiro Brandão
Roberto Rocha Verdini

09
10
12
18
18
22

NOME

Sandra Lúcia de S. Lages
(IR Geraldo Vieira de G. Filho)
Regina Maria Neves Gomes
(IR Carlos E. Pereira Gomes)
Carmem Silvia Hidalgo O. Uvo
(IR Eduardo Antonio B. Uvo)
Marlene Silva Gomes de Almeida
(Carlos Alberto Gomes de Almeida)
Sonia Maria Chaves Gouveia
(IR Geraldo Vieira de G. Filho)
Mariléia Vicente Silva
(IR Sérgio Joaquim Wernerbach)

SOBRINHOS
DATA

01
03
04
11
11
11
11
14
17
17
17
24
28

NOME

Bruno Mastrorosa Machado
Marcelo Magalhães Carmo
Nielsen Fernandes T. da Silva Júnior
Bruno Vinícius Vega e Silva
Carlos Eduardo Pereira Gomes
Fábio Lucas Costa Freire
Giovana Spangemberg Barbosa
Bianca Mataveli Vimercati
Acádia do Carmo Cardoso
Edmilson Souza Junior
José Mario Barbosa Reis Junior
Thais Taliuli de Abreu
Miria Vicente Wernersbach

FILHO(A) DO IRMÃO

Dagoberto Ladeira Machado
Edson Ribeiro do Carmo
Nielsen F. Telles da Silva
Alessandro Luiz e Silva
Carlos Eduardo Pereira Gomes
Willis Leal Freire
Roberto Villela Barbosa
José Roberto Vimercati
Antonino do Carmo Filho
Edmilson Souza
José Mário Barbosa Reis
José Júlio de Abreu
Sérgio Joaquim Wernersbach

Aniversariantes do mês de Setembro
CUNHADAS

IRMÃOS
DATA

NOME

DATA

05
13
21
23
28

Marcos Alexandre Mataveli de Moraes
Sérgio Joaquim Wernrsbach
Jair Costa dos Santos
Silvio Dante Folli
Antonio Tadeu Neves

02
03
13

NOME

Rosely Maria S. Camponêz
(IR José Natalino Camponez)
Tania Maria da Costa Freire
(IR Willis Leal Freire)
Celia Regina Marques Midon
(IR Luiz Paulo Rios Midon)

SOBRINHOS
DATA

10
13
17
18
25
26

NOME

Felipe Antonio Rezende
Nathalia Tabachi Bimbato
Aston Marques Midon
Livia Meneghel de Almeida
Guilherme de Freitas Lima
Rosangela Silva Gomes de Almeida

FILHO(A) DO IRMÃO

Wagner Lima de Rezende
Antonio Carlos Bimbato
Luiz Paulo Rios Midon
Carlomar S. Gomes de Almeida
Atyla Quintaes de Freitas Lima
Carlos Alberto G. de Almeida

Hoje auxiliamos, amanhã seremos os necessitados de auxilio (CHICO XAVIER).

