
1



Sagração do Templo II 

2

Palavra do GM

Parece que tenho medo. E tenho! O medo 
é a capacidade de ser prudente. Também 

dizem que: “quem ama, tem medo”.

Acredito que toda empresa, individual 
ou não, assim como o Grande Oriente do 
Brasil no Estado do Rio de Janeiro, precisa 
ter a aparência do seu gestor, ou seja, 
deve espelhar seu modo de ser e, dentre 
outros, demonstrar seu caráter, atitudes e 

comprometimento.

Por acaso, algum de vocês já ouviu ou se 
lembra de termos agido de forma desonesta, 

desrespeitosa ou com falsidade?

Precisamos servir de exemplo e referência 
primeiramente para nós mesmos e, depois, 
para nossos familiares e sociedade em geral. 
Seguir os princípios maçônicos também é 

ser um bom exemplo para a sociedade.

É certo que, a princípio, muitos de nossos 
sonhos foram adiados neste ano de 
2020. Contudo, necessitamos continuar 
acreditando e sonhando cada vez mais, pois, 
somente assim alcançaremos os patamares 
desejados através da perseverança, da 
serenidade, da responsabilidade e das 

ações proativas. 

Esse período de distanciamento social 
ainda vai promover muitas mudanças e 
exigir de nós um bom planejamento. A nova 
realidade já chegou e não somos mais os 
mesmos de antes e isso, com certeza, reflete 

nas Instituições em geral.

A quarentena me fez e ainda me faz pensar 
muito mais nos meus parentes, familiares, 
Irmãos, amigos etc. Confesso que não 
sabia que a ausência presencial de todos 
me faria tanta falta. Por outro lado, tenho 

certeza que tudo isso vai passar. 

2020 - O medo que desperta força

2

Parece visível que, durante a pandemia, 
a solidariedade se fez mais presente e 
vem se aperfeiçoando entre nós. Quanto 
a esperança, esta ainda precisa ser 
fortalecida. Quando tudo isso passar 
estaremos mais unidos e comprometidos. 

2021 já está batendo à nossa porta e, 
brilhando mais do que nunca para todos 

nós. 

Lute e lute novamente até o cordeiro virar 
leão. Nunca desista!

Feliz 2021!
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Visando facilitar o pagamento das Iniciações: Estabelecemos o parcelamento

da “joia” de Iniciação, que hoje é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em 3

parcelas, sendo a primeira quando da expedição do Placet de Iniciação de R$

750,00 (setecentos e cinquenta reais), a segunda quando da Elevação de R$

450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e a terceira e última de R$ 300,00

(trezentos reais) devidos quando da Exaltação. 

Visando dar maior transparência sobre os gastos: A Secretaria de Finanças

apresentará mensalmente um balancete contendo colunas com as seguintes

descrições: Orçado, Realizado e Saldo.

Visando facilitar o retorno de Irmãos evadidos: Foi diminuída a taxa de

Regularização de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 100,00 (cem reais) 

Visando baratear todos os atos: Foram reduzidas todas as taxas de registro,

Quite Placet, Placet Ex-Ofício e Diplomas de R$ 115,00 (cento e quinze reais)

para R$ 50,00 (cinquenta reais). 

Visando fomentar o intercâmbio entre os Irmãos através da Filiação: Foram

reduzidas as taxas de Filiação de R$ 115,00 (cento e quinze reais) para R$ 50,00

(cinquenta reais).    

Lembramos que os valores devidos pela primeira anuidade, que até então eram

pagos de uma só vez quando da Iniciação do Candidato, doravante serão diluídos

mensalmente.

Estabelecemos parceria com uma empresa de verificação da situação cadastral

que culminou na redução dos custos de emissão de certidões. Os custos foram

reduzidos em aproximadamente 90%.
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atendimento ao público, antes das 13h às 19h, sendo agora de 09h às 18h;

Foram promovidas obras de adequação do espaço interno para melhor

receber e atender aos Irmãos;

Visando tornar a administração mais ágil: Foi promovida a realocação de

funcionários com a distribuição destes em novas tarefas.

Visando baratear os custos administrativos: 

Visando reduzir os custos bancários: Entabulamos negociação com a

entidade bancária a qual o GOB-RJ detém contrato, reduzindo as taxas de R$

9,60 (nove reais e sessenta centavos) para até 1,80 (um real e oitenta centavos)

pela emissão de boleto; Firmamos contrato com banco privado no qual a tarifa

foi reduzida para R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) por boleto, eliminando

a possibilidade de permanência por mais de 30 dias.

Foi determinado que cada um dos Secretários, inclusive o Presidente da Mútua

Maçônica se faça presente, pelo menos uma vez por semana, em regime de

plantão na sede administrativo do GOB-RJ; 

Iniciamos o protocolo digital pelo qual se torna desnecessário o comparecimento

dos Irmãos na sede do GOB-RJ para protocolizar um único documento. Trata-se

de um grande avanço que beneficia todos os Irmãos, sobretudo os do interior.

Visando facilitar o funcionamento prático do protocolo digital, foi oferecido aos

interessados várias palestras explicativas sobre o tema.

 

1- Foi diminuído o número efetivo de funcionários;

2 - Foi reduzido o custo da folha salarial;

3 - Foram revistos todos os contratos com prestadores de serviços;

4 - Reduzimos os custos operacionais para o exercício financeiro de 2021 em

aproximadamente 11%. Conseguimos, também, reduzir todas as taxas

operacionais.
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promovida a mudança do local de funcionamento do Tribunal de Contas

Maçônico para um espaço mais amplo e capaz de atender todos os seus

membros, com conforto e segurança.

Reconhecendo o Trabalho efetivo das Lojas do Interior: Pela primeira vez na

história do GOB-RJ, o Grão-Mestre, Secretários e demais membros de sua

comitiva, deram início oficialmente ao Ano Maçônico em uma Loja do Interior

do Estado: a centenária ARLS Pátria e Família nº 0579, Oriente de Cordeiro.

Reconhecimento àqueles que tanto fizeram pela Maçonaria Fluminense:

Agilizamos a entrega de medalhas e comendas – justo reconhecimento aos

Irmãos que, durante anos, prestaram relevantes serviços à Maçonaria

Fluminense -, mas que estavam represadas no GOB-RJ, algumas desde 2013. 

 Foram realizadas entregas de medalhas e comendas em hospitais, leitos

domésticos, post mortem e, também, em Lojas das diversas partes da

Jurisdição.

Em razão das chuvas que se abateram sobre a Região Norte e Noroeste

Fluminense: Foi promovida a doação de mais de duas toneladas de alimentos,

10 mil litros de água, além de roupas e brinquedos entregues pessoalmente

pelo Grão-Mestre, Secretário de Previdência e Assistência e Secretário de

Gabinete, na Loja Fraternidade Norte Fluminense nº 1106, em Itaperuna,

encarregada da distribuição. A campanha de arrecadação financeira obteve

diretamente na conta bancária da referida Loja aproximadamente R$

20.000,00 (vinte mil reais) integralmente revertidos aos necessitados.

Aumentamos significativamente o intercâmbio entre as Lojas, fomentando e

estreitando a relação entre os Veneráveis Mestres e o Poder Executivo Estadual.

Efetuamos visitas a todas as regiões do Estado.

6



Ed
iç

ão
 E

sp
ec

ia
l Em razão da comemoração de um ano de gestão: Durante a semana de

aniversário de um ano de gestão foram promovidos debates envolvendo

autoridades e Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além do

Procurador Geral, do Grão-Mestre Geral e do Grão-Mestre Geral Adjunto.

Quanto ao Instituto Conselheiro Macedo Soares: Contribuição com inúmeras

cestas básicas às famílias das crianças assistidas;

Na comunicação: Dinamizamos o contato com os Irmãos através do serviço

de WhatsApp “GOB INFORMES”;

Intermediamos a doação de medicamentos e outros produtos significativos, todos

destinados a valorização da Instituição;

Locação do espaço para armazenamento do material que estava no Palácio

Maçônico do Lavradio, aumentando a receita da Instituição;

Cessão de uso de dois aparelhos de ar condicionado usados;

Direcionamento de Loja para a locação do Templo;

Apoio à Iluminação de Natal do Jardim do ICMS;

Fomentamos atividades culturais através da assinatura de convênio com o

Instituto Brasileiro de Música e Educação com vistas a criação da Orquestra

Sinfônica Juvenil Carioca do Lins, já em funcionamento;

Comparecimento aos eventos do Instituto em busca do aumento de prestígio e

visibilidade do local.

Melhora sensível do Boletim Informativo, com nova linguagem visual;

Diminuição da periodicidade da publicação do Boletim Informativo, que passou a

ser quinzenal;

Publicização com mais agilidade nas redes sociais do GOB-RJ, com divulgação de

notícias e eventos de Lojas;

Notificação do aniversário de fundação das Lojas em nossas mídias;

Notificação diária e imediata do passamento de Irmãos ao Oriente Eterno;

Lançamento da revista digital “GOB-RJ em Foco”;

Melhorias no trato das imagens levadas aos canais do GOB-RJ;

Divulgação de datas marcantes e fatos maçônicos relevantes.
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Com relação ao trato da documentação: Procedemos a digitalização de todo o

arquivo ainda em papel;

Plano Plurianual: Elaboramos plano plurianual visando adquirir um espaço

que possa abranger e receber com conforto e comodidade a sede dos três

Poderes, ou seja, Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Tribunal de

Contas.

No setor de Informática: Modernização do sistema de telefonia;

- Aumento da capacidade de armazenamento de dados;

- Desenvolvimento de um novo sistema capaz de abrigar as demandas de todos os

Poderes;

- Início dos trabalhos com vistas a adequação do GOB-RJ a nova LGPD;

- Integração dos arquivos entre os setores de Finanças e Guarda dos Selos;

- Diminuição das inconsistências entre os dados do Poder Executivo Central e do

Poder Executivo Estadual;

- Já estamos na fase final de implantação e implementação de reestruturação do

setor de finanças.

Agilizamos o recebimento das situações cadastrais;

Atualização das fichas e dados cadastrais das Lojas e dos Irmãos;

Realocação do espaço físico, visando atender os Irmãos com maior conforto

através do suporte mais ágil e dinâmico.

Aumento da capacidade de armazenamento de dados;

Desenvolvimento de um novo sistema capaz de abrigar as demandas de todos os

Poderes;

Início dos trabalhos com vistas a adequação do GOB-RJ a nova LGPD;

Integração dos arquivos entre os setores de Finanças e Guarda dos Selos;

Diminuição das inconsistências entre os dados do Poder Executivo Central e do

Poder Executivo Estadual;

Já estamos na fase final de implantação e implementação de reestruturação do

setor de finanças.
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Com relação ao trato da documentação: Procedemos a digitalização de todo o

arquivo ainda em papel;

Plano Plurianual: Elaboramos plano plurianual visando adquirir um espaço

que possa abranger e receber com conforto e comodidade a sede dos três

Poderes, ou seja, Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Tribunal de

Contas.

Na educação: Promovemos seminários sobre administração de Loja,

envolvendo assuntos pertinentes a todas as secretarias;

Visando reduzir as despesas da família maçônica firmamos os seguintes

convênios, os quais oferecerão grandes descontos.

Agilizamos o recebimento das situações cadastrais;

Atualização das fichas e dados cadastrais das Lojas e dos Irmãos;

Realocação do espaço físico, visando atender os Irmãos com maior conforto

através do suporte mais ágil e dinâmico.

Promovemos palestras em várias Lojas sobre Sindicância Maçônica, gestão e

administração de Loja, Ritualística, Oratória, etc;

Promovemos palestras discorrendo sobre os sete Ritos praticados no GOB-RJ;

Promovemos palestras sobre a integração das novas administrações com os

sistemas de informática do GOB-RJ, tais como protocolo digital.

- Universidade Santa Úrsula

- Universidade Estácio de Sá

- Colégio OpçãoInteração Creche Escola

- Drogaria Galante

- Funerária Velorium

- Funerária São Lázaro
9
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Patrimônio: Efetuamos rigoroso levantamento do patrimônio móvel e imóvel

do GOB-RJ;

Benemerência: Desenvolvemos várias atividades na área de benemerência

através da doação de cestas básicas aos mais necessitados;

Revisão de todos os contratos de prestação de serviços anteriormente firmados;

Com o intuito de aumentar a arrecadação e diminuir os custos, locamos o imóvel

que estava desocupado;

Estudamos a destinação do imóvel alugado, bem como a possibilidade de

renovação ou não de aluguel com contrato renovado pela administração anterior;

Obras para melhor adequação da sede as novas exigências da atual administração;

Em conjunto com os chefes dos outros poderes e várias lideranças maçônicas,

promovemos a abertura do envelope contendo as joias deixadas para o GOB-RJ

pela Sobrinha Jacira. 

- Projeto Disque Zero: Atendimento psicológico aos Irmãos e Familiares num

período de crise durante 4 meses (de Maio a Agosto), sendo que, alguns casos

especiais, o atendimento permanece até hoje;

- Auxiliamos direta ou indiretamente diversas Lojas quanto a prestação de

filantropia aos desassistidos;

- Fizemos chegar doação ao Hospital Mario Kroeff;

- Doação de 1000 capotes cirúrgicos para a clínica médica do Hospital Miguel

Couto;

- Viabilização de doação em espécie para o programa profissionalizante na

Comunidade da Mangueira;

- Atendimento ao Asilo;

- Atendimento a casa Maria de Lourdes: especializada em crianças com paralisia

cerebral.
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com a Diretoria Nacional da Fraternidade Feminina;

Relações institucionais não maçônicas: Procuramos estreitar laços com os

novos gestores de diversas instituições tanto públicas quanto privadas.

Concretizamos a aproximação, dentre outros, com: 

Relações institucionais maçônicas: Buscamos a aproximação e integração

entre os três Poderes do GOB-RJ, através de diálogo franco e direto entre os

seus principais interlocutores.

Durante os seis primeiros meses da Pandemia: Foi suspensa a exigibilidade

do pagamento da taxa de anuidade, flexibilizado o pagamento das quotas de

atividade durante o período. Em outras palavras, o Executivo Estadual não

deixou de prestar nenhum serviço à Lojas e/ou Irmãos em razão do

pagamento ou não das taxas;

Ampliou o número de Fraternidades das Lojas;

Capitaneou e viabilizou vários dos projetos de benemerência desenvolvidos pelo

GOB-RJ.

- Secretaria de Estado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de

Janeiro;

- Secretaria de Estado da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro;

- Secretaria de Estado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro;

- Câmara Municipal dos Vereadores do Rio de Janeiro

- Reitoria da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro;

- Reitoria da Universidade Santa Úrsula.

- Reitoria da Universidade Estadual da Zona Oeste.

Foi determinada uma escala de plantão entre os colaboradores e alta

administração a fim de que os Irmãos necessitados não ficassem desassistidos;

Foi editado Ato determinando que todos os processos da Mútua Maçônica teriam

prioridade de trâmite em relação aos demais;

O Conselho Estadual da Ordem manteve o seu funcionamento auxiliado pela

Comissão de Médicos especialmente designada para este momento.
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Auxilio Emergencial Covid 19

Os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo do Grande Oriente do Brasil no

Estado do Rio de Janeiro, seus Secretários e Membros da Mesa Diretora,

respectivamente, em atenção a atual situação de Pandemia em razão do

coronavírus, decidiram, em comunhão, entabular um plano emergencial e

extraordinário visando o auxílio às Lojas da Jurisdição. 

O auxílio às Lojas da Jurisdição ocorrerá, apenas e tão somente, para fazer frente

as taxas de atividade porventura devidas ao GOB-RJ, sendo vedado o uso do

Auxílio Emergencial ora estipulado para outros fins. 

Neste sentido, ciente da flagrante desigualdade entre as diversas Lojas da

Jurisdição, pretende-se atender prioritariamente aquelas que hoje atravessam

situação financeira mais sensível, auxiliando-as com o abatimento da taxa de

atividade porventura devida nos anos de 2020 ou 2021, alternativamente. 

Assim sendo, o presente auxílio visa atender a até 100 (cem) Lojas, ou seja, 1/3 das

Lojas da Jurisdição, podendo chegar a 2000 (dois mil) Irmãos em todo o Oriente

Estadual.

Para o recebimento do auxílio, as Lojas Jurisdicionadas terão de atender a

algumas contrapartidas. Contudo, não haverá aumento da taxa de anuidade para

fazer frente ao presente auxílio que terá como fonte de custeio recursos já

existentes, constantes da Lei Orçamentária 75/2020, para o exercício de 2021, em

especial, reservas de operação e reservas de superávit.

Instituído o presente auxílio emergencial e temporário, o Grão-Mestrado e a

PAEL esperam aliviar, ainda que, mínima e temporariamente, o ônus das Lojas

mais necessitadas e com o pagamento das taxas de atividade devidas ao GOB-RJ,

contribuindo para a diminuição da evasão e fomento da prática maçônica que

deve, acima de tudo, ser balizada pela fraternidade. Isso prova que juntos somos

mais fortes e podemos fazer melhor.
12
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Fim do recesso:Visando melhor atender aos jurisdicionados do GOB-RJ, ou

seja, reafirmando o foco da atual administração no atendimento às Lojas e aos

nossos Irmãos e, em razão da excepcionalidade vivida, este ano o GOB-RJ não

terá recesso, sendo certo que a equipe se revezará durante os meses de

dezembro e janeiro.Assim, zelando pelo bom atendimento, temos um cenário

com assistência durante todos os meses do ano e, também, com horário

estendido. Contudo, ainda não estamos satisfeitos

Por que ainda não estamos satisfeitos? Ainda não implementamos, dentre

outros:

1- Rede Maçônica Solidária;

2- Integração total das Lojas com os sistemas do GOB-RJ;

3- Divulgação dos produtos e serviços de Irmãos;

4- Curso de formação de Instaladores;

5-    Curso presencial de Ritualística na prática.

Ainda que o ano de 2020 tenha sido excepcional diante das
circunstâncias, o Grande Oriente do Brasil no Estado do Rio de

Janeiro se mobilizou para atender aos Irmãos e às Lojas da
melhor forma possível.

As expectativas para 2021 são altas e, somente unidos e

comprometidos, alcançaremos nossos objetivos, criaremos

novas metas e tomaremos aquele cafezinho!
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GRANDE ORIENTE DO BRASIL
N O  E S T A D O  D O  R I O  D E  J A N E I R O

C O O R D E N A Ç Ã O
A i l d o  V i r g i n i o  C a r o l i n o
A n d r é  L u í s  R o s a  D o s  S a n t o s

E D I T O R  C H E F E
M a r c o  A u r e l i o  L u c a s  d a  S i l v a

C H E F E  D E  R E D A Ç Ã O
J o ã o  C a r l o s  A l v e s  d o s  S a n t o s

P R O D U Ç Ã O  E  A R T E S
É r i k a  M o t t a  T a v a r e s  d e  L i m a  ( E s t a g i á r i a )

R E D A Ç Ã O  E  P E S Q U I S A
B r u n a  L o p e s  C a b r a l  L i m a  ( E s t a g i á r i a )

/ GOBRJ

/ GOB_RJ

/ GOB-RJ

/ GOB.RJ

QUER SABER MAIS SOBRE 
O QUE ACONTECE NO GOB-RJ?

SIGA-NOS NAS NOSSAS REDES SOCIAIS E FIQUE POR DENTRO
DE AVISOS E NOVIDADES.
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