89ª Assembleia Geral
Extraordinária da COMAB
Realizou-se no dia 07 de outubro
de 2011 a 89ª Assembleia Geral
Extraordinária da COMAB, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, com a
análise e discussão diversos projetos entre os quais: a expansão da
COMAB; as diretrizes acerca do relacionamento institucional da
COMAB com CMSB – Confederação
da Maçonaria Simbólica do Brasil e
GOB – Grande Oriente do Brasil; a
responsabilidade social da Maçonaria, a motivação do líder maçom e o
projeto “Escola de Cidadania”.
Na ocasião, ficou aprovada a
adesão formal aos Projetos: “O que
você tem a ver com a corrupção” http://www.oquevocetemavercom
acorrupcao.com e ao “Movimento
de combate à corrupção eleitoral” http://www.mcce.org.br . Para ambos, com a proposta de atuação
conjunta e ativa.

Outro tema importante, que gerou
bastante interesse dos membros da
assembleia foi a apresentação do projeto FreeMenc - http://freemenc.org (rede de relacionamento profissional
entre maçons).
Aprovado ainda, nesta mesma
Assembleia: o desencadeamento de

Assembleia aprova apoio ao CNJ através de
ações dos Grandes Orientes Confederados
Em 2004 foi criado o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), instituição que
recebeu dupla missão: democratizar o
Poder Judiciário por meio de políticas
de gestão, modernização e transparência, e fiscalizar os deveres funcionais
dos juízes, punindo aqueles que se
desviassem da pauta ética e das obrigações previstas na Constituição e nas
leis.
Mais do que fiscalizar o Judiciário,
o CNJ tem criado as condições e fornecido os instrumentos para que a socie-

dade civil também cumpra esse papel.
Tem estimulado o surgimento de uma
cultura de zelo pela coisa pública, que
permitirá a cada brasileiro ser fiscal.
É justamente nesse contexto e participando dos debates sobre a competência concorrente ou subsidiária do
CNJ para processar e punir desvios funcionais, que a COMAB e os seus Grandes Orientes Confederados manifestam
o apoio para que se cumpram o real e
intenso papel e atribuições a que este
Conselho foi criado e instituído.

ações através dos Grandes Orientes
Confederados para o apoio ao cumprimento integral das funções do CNJ-Conselho Nacional de Justiça e a expedição de moção de apoio Senador Pedro
Taques (MT) em razão dos trabalhos que
vem realizando para a regulamentação
integral da Constituição Federal.
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COMAB convoca Grandes
Orientes Confederados
para o Fórum:
“Responsabilidade
Social da Maçonaria:
Conhecer, Agir, e
Transformar”.
http://www.comab.org/arquivos/forumCOMAB.pdf
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1º Fórum COMAB
“Responsabilidade Social da Maçonaria:
Conhecer, Agir e Transformar”
A Confederação Maçônica do Brasil –
COMAB, orientada pelo objetivo estratégico
de “Contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico do Brasil com sustentabilidade”, convoca os Grandes Orientes Confederados a participar do 1º Fórum COMAB:
“Responsabilidade Social da Maçonaria: Conhecer, Agir e Transformar” –
vide:http://www.comab.org/arquivos/forumCOMAB.pdf
OBJETIVO ESTRATÉGICO: “Contribuir para
o desenvolvimento socioeconômico do Brasil com sustentabilidade”.
Ênfase em:
“Responsabilidade Social da Maçonaria:
Conhecer, Agir e Transformar o Edifício Social.”
TEMA Nº 1
DESENVOLVIMENTO DEMOCRÁTICO:
Sub-temas:
1. Democracia e o exercicio político com cidadania, ética e moralidade contribuindo
para o desenvolvimento sustentável da
nação.

2. Cidadania com segurança e alicerçada no
respeito aos direitos humanos contribuindo para o avanço das questões relacionadas a deveres e direitos ante os princípios
maçônicos de “liberdade” e “igualdade”.
3. Liberdade de expressão e do pensamento
na segunda década do século XXI, como
fator de sustentáculo da tríade: “liberdade, igualdade e fraternidade” para a solidez democrática da nação.
TEMA Nº 2
DESENVOLVIMENTO COM
SUSTENTABILIDADE:
Sub-temas:
1. Educação cidadã, aliada aos valores familiares e no estimulo do espirito empreendedor como fatores para impulsionar o
desenvolvimento com sustenta-bilidade.
2. Um novo pacto nacional: federativo ou confederado, para a realidade exigida no século XXI e que contribua para um novo modelo de desenvolvimento, com equilibrio
socioeconomico para o Brasil.

1º CONCURSO DE LITERATURA DA AMCLA
Academia Maçônica de Ciências, Letras e Artes da
Confederação Maçônica do Brasil – COMAB (Edição 2011 / 2012).
A Academia criou e instituiu o seu Concurso de Literatura da Academia e editou o seu
Regulamento que está disponível na íntegra
no seguinte endereço:
http://www.comab.org.br/arquivos/
concurso_amcla_2011.pdf .
O concurso estará estruturado na forma
de artigos, cuja participação é exclusiva para
obreiros, maçons regulares das Potências
Maçônicas confederadas à COMAB.
O concurso é divido em três (03) categorias temáticas:
• Aprendiz: podendo inscrever-se artigos
escritos por aprendizes, companheiros e
mestres maçons.
• Companheiro: podendo inscrever-se artigos escritos por companheiros e mestres
maçons.

• Mestre: podendo inscrever-se artigos escritos por mestres maçons.
Observação: Os temas deverão ser escolhidos a partir do conteúdo apresentado no
anexo I.

A inscrição é gratuita, devendo ser realizada diretamente através do Portal da
COMAB – www.comab.org.br – e-mail: amcla.comab@gmail.com .

3. A carga tributária como instrumento de
política de governo, orientada para a promoção do desenvolvimento socioeconômico com sustentabilidade.
TEMA Nº 3
RESPONSABILIDADE DA MAÇONARIA NO
CONTEXTO SOCIAL:
Sub-temas:
1. Conhecer, traduzir e aplicar os princípios,
filosofia e simbolismo maçônico para agir
e transformar o edifício social, ante a necessidade de um novo humanismo, contribuindo para o desenvolvimento com
sustentabilidade.
2. A missão e os desafios da maçonaria diante dos avanços: tecnológicos,
globalização e as mudanças sociais emergentes e a sua contribuição para o desenvolvimento humano com equilíbrio social.
3. A formação do Mestre Maçom e a sua atuação na Câmara do Meio em prol dos projetos estratégicos da maçonaria ante a sua
responsabilidade humana e social – conhecer, agir e transformar.
2.4. PERÍODO CONSULTIVO:
Este convite inclui o período da seguinte consulta:
• Período de trabalho nos Grandes Orientes:
de 01/11/2011 a 30/06/2012.
• Remessa dos documentos produzidos nos
Estados, para as etapas setoriais e consolidação de proposta de documento
setorial: 01/07/2012 à 15/07/2012.
• Periodo de realização das etapas setoriais:
01/09/2012 à 30/09/2012.
• Remessa dos documentos produzidos nas
Setoriais, para a etapa nacional e consolidação de proposta de documento nacional: 01/10/2012 à 15/10/2012.
• Período para a realização do Fórum Nacional: 2ª. Quinzena do mês de novembro de
2012 em Brasília (DF) em data a ser definida na Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada em fevereiro de 2012.
Orientações, informações e esclarecimentos: deverão ser direcionados à SecretariaGeral da COMAB, através do e-mail: secretaria-geral@comab.org.br.

Informativo da Confederação Maçônica do Brasil (fundada em 06 de abril de 1973) e sucessora do Colégio de Grão-Mestres
da Maçonaria Brasileira. Endereço da Secretaria Geral: Rua dos Ilhéus nº 38 - Ed. Aplub, 1º andar - C. Postal 30 - CEP 88010560 - Centro - Florianópolis/SC - Fone (48) 3952-3300 - E-mail: comab@comab.org.br- Site: www.comab.org.br Presidente: Ir∴ Carlos Augusto Braz Cavalcante; Vice-Presidente: Ir∴ José Simioni. Secretário Geral: Ir∴ Rubens Ricardo Franz; Tesoureiro: Ir∴ Jurandir
Alves de Vasconcelos; Grande Orador: Ir∴ Antônio do Carmo Ferreira; Jornalista responsável: Rogério Junkes - DRT/SC 775.

Maçonaria Unida do
Rio Grande do Sul e a
Semana Farroupilha
No dia 13 de setembro, a
Maçonaria Unida do Rio Grande
do Sul realizou o acendimento
da Chama Crioula, junto ao Monumento à Paz, em Porto Alegre.
Presentes entre diversas autoridades, os Sereníssimos GrãoMestres, Ir∴ José Aristides
Fermino do GORGS, Ir∴ Gilberto Moreira Mussi da GLERGS e

o Ir∴ Jorge Colombo do GOB-RS.
Neste evento, destacamos ainda, os cavalarianos dos Piquetes: Fraternidade Gaúcha
(GORGS) e Mala de Garupa
(GLMERGS) que estiveram presentes também ao acendimento
da Chama Crioula em diversos
pontos de Porto Alegre. (Colaborou: Rádio GORGS)

2º Encontro da Maçonaria
Regional de Presidente
Prudente e Região

Reunião na CNBB
No dia 22/09/11, a COMAB – Confederação Maçônica do Brasil - www.comab.org.br e a CMSB – Confederação da Maçonaria
Simbólica do Brasil – www.cmsb.org.br, através dos seus respectivos Secretários Gerais, os irmãos Rubens Ricardo Franz (COMAB) e
Vanderlei Valente (CMSB), realizaram audiência com o Cardeal Dom
Raymundo Damasceno - Presidente da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tendo como tema da referida audiência “a
atuação em prol da melhoria na educação do povo brasileiro e o
fortalecimento dos valores familiares”, no que ficou estabelecido,
entre outros, que as instituições desenvolverão esforços que resultem na efetivação do tema junto a sociedade brasileira.
Ressaltamos que no âmbito da maçonaria brasileira, é de fato,
o primeiro projeto que está sendo conjuntamente compartilhado
pelas Confederações em prol da transformação social do Brasil.

Em São Paulo, no dia 28 de maio de 2011, o
Sereníssimo Grão-Mestre Ir∴ Jurandir Alves de Vasconcelos, juntamente com os Grão-Mestres da GLESP,
Ir∴ Francisco Gomes da Silva e do GOSP, Benedito
Marques Ballouk Filho, estiveram reunidos no II Encontro da Maçonaria Regional de Presidente Prudente e Região. O Encontro ocorreu no Auditíoria da “Casa
do Médico”, no Oriente de Presidente Prudente - SP.

A COMAB em sua Assembleia
Geral (extraordinária), levou ao
conhecimento do Senador Pedro
Taques (MT), que esta
Confederação aprovou moção de
reconhecimento e apoio a sua
excelência e ao grupo de juristas
que estão se esmerando no
processo de levantamento dos
dispositivos constitucionais
pendentes de regulamentação e
dos projetos em tramitação no
Congresso Nacional, visando
complementar a normatização da
nossa Constituição Federal. Como
também, informamos e que
estamos prontos para contribuir
para com este trabalho.

SESSÃO MAGNA
PÚBLICA da
Independência
exalta patriotismo
Maçom
O grande Patriotismo dos
Maçons das três Potências
Maçônicas que compartilham o
território de Santa Catarina
(Grande Oriente de Santa
Catarina - GOSC, Grande Loja
de Santa Catarina - MRGL-SC e
Grande Oriente do Brasil - GOBSC) ficou evidenciado na Sessão Magna Pública Comemorativa ao Dia da Independência do
Brasil, realizada na noite de

segunda-feira (05/09/2011) no
Clube Doze de Agosto, Oriente
de Florianópolis.
O Grande Oriente de Santa
Catarina cumpriu com perfeição
a missão de organizar, em conjunto com as demais obediências, a iluminada solenidade, que
foi marcada por ritualística perfeita e participação de mais de
700 Irmãos, cunhadas, sobrinhos, convidados e autoridades.

A exemplo do que fez ano
passado a MRGL-SC, e como
fará o GOB-SC em 2012, o
Grande Oriente de Santa
Catarina responsabilizou-se, no
presente ano, pelo evento que
é tradicional no calendário Maçônico. Irmãos do GOSC contribuíram efetivamente na preparação e execução dos trabalhos. Coube ao Poderoso Irmão
João Paulo Sventnickas - Grão-

Mestre Adjunto do GOSC, instalar a Sessão e prosseguir na
condução dos trabalhos, por
delegação do Sereníssimo Irmão Alaor Francisco Tissot Grão-Mestre do GOSC, que pronunciou um brilhante discurso
em nome das autoridades maçônicas, justamente versando
sobre o tema daquela Sessão:
“Educação de Qualidade”. (Colaborou: Júlio Cancellier)

2ª SESSÃO DA MAÇONARIA UNIDA MATO-GROSSENSE
A Maçonaria Unida
Mato-grossense (Grande Oriente do Estado de
Mato Grosso, Grande
Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso e
Grande Oriente do Brasil - Mato Grosso) reuniu mais de 400 obreiros na 2ª Sessão da
Loja Especial Concórdia, Harmonia e Paz,
realizada no dia 19 de
agosto de 2011, às
20h00, no Templo do
GOEMT, em comemoração ao “Dia do Maçom”.
O tema central foi
IGUALDADE, com palestra proferida pelo professor Delarim Martins
Gomes, doutor em Teologia e Teosofia. O
ponto alto da sessão foi
a assinatura de um Protocolo de Intenções propondo a criação do Conselho Maçônico do Estado de Mato Grosso.
Para o Soberano
Grão-Mestre
do
GOEMT, Irmão José
Simioni, “a sessão foi

gratificante, onde os
três Grão-Mestres, nas
suas falas, ratificaram
o propósito de trabalharem unidos em torno de
uma Maçonaria fraterna, respeitável e
participativa”. Segundo
ele, “o professor
Delarim abordou o
tema IGUALDADE com
uma profundidade tamanha que nos convoca a uma reflexão muito grande, partindo do
exame da desigualdade
para chegar à igualdade; e foi aí que ele nos
levou a refletir sobre as
desigualdades existentes, desde a nossa fa-

mília, o nosso trabalho,
o conjunto de composição de nosso meio até
a sociedade”.
O Grão-Mestre da
GLEMT, Irmão Jurandir
da Silva Vieira, disse
que “quis o Grande Arquiteto do Universo que
irmanados nesse Templo escrevêssemos a
segunda página do livro
histórico da Concórdia,
Harmonia e Paz, idealizado pelas três Potências maçônicas, num
gesto de grandeza humana que adorna o
aperfeiçoamento a partir da consciência de
que podemos mudar

nossos costumes e atos em
prol da Igualdade, da Liberdade e da Fraternidade”.
Ele enfatizou que a 2ª
Sessão Conjunta reforçou
ainda mais os
laços de amizade e de trabalho, uma vez que os
princípios e fundamentos da Maçonaria são
os mesmos. “Diante da
grandiosidade do exemplo das três Potências
e seus obreiros, dado
hoje aqui, só me resta
convidar todos para a
3ª Sessão da Loja Especial Concórdia, Harmonia e Paz, no dia 18
de agosto de 2012,
que será organizada
pela Grande Loja Maçônica do Estado de Mato
Grosso”, concluiu.
Na visão do GrãoMestre do GOB-MT, Irmão Júlio Tardin, o projeto da Loja Especial

Concórdia, Harmonia e
Paz é um ato de boa
vontade, onde os GrãoMestres demonstram a
preocupação com a
idéia da Ordem. “Embora sejamos três Potências distintas, o objetivo da Maçonaria é comum: o construtor social, o homem livre e de
bons costumes em busca do progresso da humanidade.
O Irmão Júlio Tardin
fez questão de alertar
que sem o apoio da sociedade organizada, dificilmente a Maçonaria
conseguirá fazer alguma coisa. “Precisamos
ser repetitivos com nossos familiares, com os
vizinhos da nossa rua,
do nosso bairro, da nossa cidade e assim trabalhar em prol da sociedade. É por isso que
digo que precisamos
não só de vontade, mas
de boa vontade para
atingir os nossos objetivos”. (Colaborou:
Moises Portugal)

