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Palavra do GM
Novos Tempos
Todo tempo de mudança
estará sempre testando a
nossa capacidade de ousar, de sair da mesmice que
nos mantém aprisionados e
nos impede de construir um
futuro diferente e melhor.
É de conhecimento
geral que toda mudança
gera desconforto em seu
início. Porém, quando sabemos onde queremos chegar, passamos a entender
que essa é apenas uma primeira fase.
Por essa razão confeccionamos um Plano de
Gestão, demos publicidade
e o registramos na Biblioteca Nacional.
Dessa forma, vale lembrar
que ao assumirmos a gestão do Grande Oriente do
Brasil no Estado do Rio de
Janeiro, colocamos em prática um projeto de modernização e reestruturação
administrativa. Lembramos
e ratificamos que somos um
Grão-Mestrado de todos e
para todos os Irmãos e Lojas
da Jurisdição, indiscriminadamente!
Iniciamos então a necessária reestruturação administrativa-financeira, implantando um sistema moderno,
ágil e eficiente a fim de tornarmos os serviços do GOB-RJ mais qualificados e profissionais.
Primeiramente, fizemos um
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trabalho de levantamento das funções, distribuição
de tarefas e os custos relacionados, tanto em relação aos recursos humanos
quanto ao nosso operacional, maquinários e infraestrutura em geral.
Com isso, reformamos a
sede administrativa melhorando a prestação de nossos serviços. Superada essa
etapa, passamos a verificar
atentamente o rendimento,
resultado e qualidade oferecidas aos Irmãos e Lojas,
bem como aos nossos colaboradores. Aliado a isso,
passamos também a considerar outros componentes,
chaves como em qualquer
empresa: pontualidade, espírito de equipe, diligência,
respeito às normas e à hierarquia, urbanidade etc.
Após todo o levantamento
administrativo, fomos surpreendidos com a pandemia que ainda nos assola
e nos vitima, pois é irreparável a perda que temos
sofrido com o passamento
ao Oriente Eterno de tantos Irmãos queridos! Com
as famílias de nossos Irmãos
dilaceradas por essas “partidas” tão abruptas...
Nesse sentido, ratificando
desde sempre nosso compromisso com Irmãos e Lojas do GOB-RJ, destacamos
e enfatizamos nossa priori-

dade em atender às suas
necessidades: passamos a
reduzir todos os custos injustificados para que possamos
ter folga em nosso orçamento e destinar esses recursos,
antes desperdiçados, à sua
Loja e, consequentemente,
a vocês meus Irmãos.
Nos deparamos com tarefas
árduas, pois, o primeiro passo, foi cortar na própria carne. Fizemos e faremos o que
tem de ser feito, sem privilégios. Assim, temos hoje, por
exemplo, a começar pelo
gabinete do Grão-Mestre,
mão de obra especializada
e com valor bem enxuto!
Sem falar na redução dos
encargos sociais, que em
muito onera as empresas.

Continua na próxima
página
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Além disso, através do foco
na eficiência e, sobretudo,
no custo-benefício de nossas ações, temos uma política de gastos mais austera.
Por exemplo, a Secretaria
Estadual de Transporte e
Hospedagem, hoje, tem o
menor gasto dos últimos 10
anos.
Ainda, saneamos diversos
contratos firmados em gestão passada que se demonstravam ineficazes, inócuos ao que se propunham.
Chegamos ao absurdo de
encontrarmos suprimentos
de informática para equipamentos que nunca possuímos!
Vale ressaltar que, os recursos financeiros, bens e serviços do GOB-RJ são frutos
das contribuições de cada
Irmão, de cada Loja! Ou
seja, estamos tratando, administrando e gerindo a coisa alheia! Já não dava mais
para tratar tais assuntos importantes com tanto descaso!
Hoje, com o seu voto de
confiança, podemos aplicar um plano de gestão
que visa atender a todos indistintamente, independente da região geográfica do
GOB-RJ.
Prometemos uma reforma
administrativa, um GOB-RJ
mais eficaz, moderno, com
as finanças em dia... Prometemos A SUA LOJA EM
PRIMEIRO LUGAR! Porém,
para isso, é indispensável
rompermos com os vícios
passados! Não há como fazer diferente.
Cabe esclarecer que nes4

se processo, infelizmente,
nos deparamos com grandes inconsistências: insubordinações, às vezes veladas,
falta de espírito de equipe e
até negligência... Em alguns
casos, antes de qualquer
atitude nossa, conversamos
com alguns Irmãos em particular, para relatar casos
de desídia e dano, quase
que irreparável, às finanças
do GOB-RJ. Essa atitude foi
em respeito e consideração
a todos da Jurisdição do
GOB-RJ: Maçons, Lojas e os
próprios colaboradores.

Ainda nesse sentido, e
você, meu Irmão empresário? Manteria em
seus quadros aqueles
que, por ventura, tentassem sabotar sua orientação? Que se manifesta
de forma deseducada
com outros funcionários,
em absoluto desequilíbrio emocional? Manteria alguém que, embora
os “resultados externos”
se demonstrem bons e/
ou ótimos, mas internamente, causam distúrbios e, em alguns casos,
até mesmo prejuízo pela
falta de atenção e displicência com suas funções?
Cabe ressaltar que com certeza todo e qualquer gestor
deve refletir e agir em tais
circunstâncias.
Portanto, conclamamos todos os Irmãos que desejarem acompanhar, que desejarem realmente fazer a
diferença, a participarem

conosco!
Não percam tempo em discussões infrutíferas, em especulações infundadas e,
sobretudo, replicando desinformações e possíveis
provocações. Sempre que
um Irmão nos procura diretamente, o respondemos!
Tratamos o assunto! Buscamos a solução!
Assim, finalmente, convidamos a todos que possam:
venham ao nosso encontro
solidificar as bases de um
futuro mais promissor para o
Grande Oriente do Brasil no
Estado do Rio de Janeiro!
Vamos juntos, com União
e Comprometimento, demonstrar o verdadeiro sentido de nos consideramos
Irmãos!
Concluímos com uma reflexão: O plantio é opcional,
mas a colheita é obrigatória.
Por isso muito cuidado com
o que você planta, mesmo
que seja em pensamento,
pois será ele que dirá o que
você colherá.

Aildo Virginio Carolino
Grão-Mestre

Palavra do GMA
1871 - 2021: 150 anos da aprovação da Lei do Ventre Livre de
autoria do Grão-Mestre Visconde do Rio Branco
O raiar de um novo ano para Maçonaria Gobiana Fluminense
No sábado, dia 23 de janeiro de 2021, o Grão-Mestre
do Grande Oriente do Brasil no Estado do Rio de Janeiro e grande parte de seu
Secretariado promoveu a
abertura do ano Maçônico
Fluminense ocorrido na Loja
Obreiros de Macaé 2075.
Indagar-nos-iam os mais céticos, das razões pelas quais
tal fato passou a ocorrer,
bem como as razões pelas
quais tal evento ocorreu no
Oriente de Macaé.
Pois bem, desde que nós
decidimos submeter o nosso
nome ao escrutínio público,
com vistas à candidatura
ao Grão-Mestrado, tivemos
a oportunidade de ouvir diversas sugestões e reclamos
sobre a forma com a qual o
GOB-RJ deveria se posicionar sobre diversos aspectos.
Em nossas visitas ao interior,
o reclamo uníssono era no
sentido de que o Poder Executivo Estadual estaria muito distante das Lojas dessa
região do Estado.
Assim sendo, atendendo ao
clamor dos Irmãos do interior e corroborado pelo fato
de que tanto o Grão-Mestre
quanto o Grão-Mestre Adjunto serem oriundos do interior, o primeiro de Campos
dos Goytacazes, enquanto
o último de Poços de Caldas, foi implementada uma

série de medidas em prol do
atendimento das Lojas localizadas em Orientes mais
distantes.
Neste sentido, no ano de
2020 foi realizada a Cerimônia de abertura do ano Maçônico Gobiano Fluminense, no receptivo e acolhedor
Oriente de Cordeiro, Região
Serrana, na centenária Loja
Pátria e Família 579.
Atravessamos um ano de
muitas dificuldades: pandemia, distanciamento social,
reclusão em nossos lares e
assim por diante, razão porque não pudemos realizar
solenidade de encerramento do ano. Contudo, com
a chegada do novo ano,
esposamos o entendimento de que seria de vital importância a realização da
Cerimônia de abertura do
ano Maçônico, talvez como
uma forma de marcar o fim
de um período tão difícil em
nossas vidas, bem como a
chegada de um novo e alvissareiro ciclo que haverá
de ser farto e abundante
em saúde, bonança, paz e
harmonia entre todos os
seres de bem.
Dessa forma, através do
Decreto 176 de 17 de dezembro de 2020, da lavra do
Eminente Grão-Mestre do
GOB-RJ, foram transferidas,
temporariamente, para o

Oriente de Macaé as Secretárias de Administração
e Patrimônio, bem como a
de Interior, Relações Públicas, Transportes e Hospedagem, a fim de que os Irmãos
da proximidade pudessem
ter melhor atendimento, tirar dúvidas e resolver todos
e quaisquer problemas que
as suas respectivas Lojas
porventura pudessem ter.
Assim, nos dirigimos ao
Oriente de Macaé para
trocar experiências com
os Irmãos da região até a
chegada da tão esperada
Sessão.
Como era de se esperar,
tomadas todas as medidas
de segurança sanitária exigidas na atual circunstância, realizamos uma Sessão
robusta, de grande representatividade para todos os
envolvidos direta e indiretamente, com transmissão ao
vivo pelo Facebook.
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Vale ressaltar que houve a
presença de todos os Veneráveis Mestres das Lojas da
34ª e 38ª Circunscrições, a
exceção do Irmão Wilson
França, da Loja Ortodoxa
3743, que se recupera da
COVID-19, mas que se fez
representado por outros Irmãos de seu quadro que
estavam presentes.
Na ocasião, também fora
instalada a Fraternidade Feminina da Loja Obreiros de
Macaé, presidida pela prestativa cunhada Monalisa
Rodrigues Marotti, que externou a todos a importância das Fraternidades Femininas e das cunhadas no
apoio e desenvolvimento
de projetos na Ordem Maçônica Nacional.
Além do Venerável Mestre
e anfitrião MARCUS VINICIUS
ASSIS DE SCHUELER VIEIRA,
da Loja Obreiros de Macaé
2075, marcaram presença
as respectivas Lojas e Veneráveis: Loja Lacerda Agostinho 3769 - LEANDRO GAMA
ALVITOS; Loja Prometheus
4422 - VITOR GOULART RAVIZZINI MONTEIRO; Loja Confraternidade Macabuense
0920 - ECIOMAR TEIXEIRA;
Loja Mac Andrew 4425 - PAULO CESAR DAMACENO; Loja
Duke of Sussex 2236 – MARIO LUIS GOMES; Loja Obreiros de Canaan 2750 - WASHINGTON GONDIM; Loja
Antônio Vieira de Macedo
1611 – DANIEL DE OLIVEIRA
GUIMARÃES; e representando a Sereníssima GLIMERJ,
a Loja Gonçalves Ledo 49 –
EMERSON RODRIGUES E. DA
SILVA; e Perseverança II 08 –
SILNEI DIÓGENES TEIXEIRA DE
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MENDONÇAS.
Todos os Veneráveis Mestres presentes fizeram o uso
da palavra sempre no sentido de externar a importância da realização da Sessão
para as suas respectivas Lojas, assim como para a região.
Vencidas as formalidades
só nos cabe desejar a todos
um ano profícuo, de muitas realizações positivas, na
certeza de que estaremos
sempre aqui trabalhando
duro em prol da construção
de um GOB-RJ mais ágil, dinâmico e próximo das Lojas
e de seus membros, além
de torná-lo cada vez menos
oneroso para todos.
Contem conosco, hoje e
sempre!

André Luís Rosa
dos Santos
Grão-Mestre Adjunto

Em tempo:
1- A de se registrar que,
no dia seguinte ao da
realização da cerimônia,
tivemos duas devastadoras
notícias dando conta do
passamento para o Oriente
Eterno dos Sapientíssimos
Irmãos Gedyl Ferreira de
Carvalho, iniciado na Loja
Atalaia do Sul, Oriente de
Campos dos Goytacazes
em 14.03.1953 e Osmar
de Almeida, da Loja
Nova Estrela do Oriente,
Oriente de São Gonçalo.
Ambos Irmãos de enorme
conhecimento maçônico,
figuras exemplares tanto
do ponto de vista moral,
quanto intelectual. Amigos
admiráveis que se vão e
nos aguardam para um
novo encontro em data e
local que ainda não nos
foram revelados.
2- A de se registrar o apoio
incondicional ao evento,
prestado pelo Jornalista
e Irmão Jaricé Braga,
paladino da maçonaria
contemporânea e a sua A
VOZ DO ESCRIBA.

Abertura do Ano
Maçônico do
GOB-RJ - 2021
No sábado, 23 de janeiro, nas dependências da Loja Maçônica Obreiros de Macaé e sob a condução do nosso Eminente
Grão-Mestre Aildo Carolino, do Poderoso
Grão-Mestre Adjunto André Luís Rosa dos
Santos e ainda do Venerável Mestre da
Loja, o Irmão Marcus Schueler foi realizada a sessão pública de abertura do ano
Maçônico no Estado do Rio de Janeiro.
Importante ressaltar que uma semana
antes o nosso Eminente Grão-Mestre e
o Poderoso Grão-Mestre Adjunto, André

Luís Rosa dos Santos e o Venerável Mestre Marcus Schueler estiveram configurando o espaço onde seria realizada a
sessão pública e estabeleceram todos
os procedimentos protocolares contra a
eventual disseminação do Covid-19. O
espaçamento das cadeiras, a limitação
de pessoas no ambiente, o fornecimento de álcool gel, tudo foi criteriosamente
pensado com antecedência, para que a
sessão transcorresse dentro da maior segurança sanitária possível.

Na ocasião, além do Venerável da ARLS Obreiros de Macaé n° 2075 - MARCUS VINICIUS
ASSIS DE SCHUELER VIEIRA, também abrilhantaram a sessão os seguintes Veneráveis:
1. ARLS Lacerda Agostinho n° 3769 - LEANDRO GAMA ALVITOS
2. ARLS Prometheus n° 4422 - VITOR GOULART RAVIZZINI MONTEIRO
3. ARLS Confraternidade Macabuense n° 0920 - ECIOMAR TEIXEIRA
4. ARLS Mac Andrew n° 4425 - PAULO CESAR DAMACENO
5. ARLS Duke of Sussex nº2236 – MARIO LUIS GOMES
6. ARLS Obreiros de Canaan n° 2750 WASHINGTON G. DA SILVA
7. ARLS Antônio Vieira de Macedo nº1611 – DANIEL DE OLIVEIRA GUIMARÃES
8. ARLM Gonçalves Ledo nº49 – EMERSON RODRIGUES E. DA SILVA
9. ARLM Perseverança II nº 08 – SILNEI DIÓGENES TEIXEIRA DE MENDONÇAS
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Destacamos ainda a instalação da Fraternidade Feminina da ARLS Obreiros de Macaé,
que será presidida pela cunhada Monalisa Rodrigues Marotti. A cunhada destacou
que a Loja Obreiros de Macaé sempre foi
muito atuante em fraternidade, e que neste
momento, a criação da FRAFEM reúne um

misto de alegria e responsabilidade, visto
que passa a tratar de algo institucional. Ela
pretende, com a ajuda de cada uma das
cunhadas que hoje estão ao seu lado, honrar o nome de cada uma das que lhes antecederam.

O Grão-Mestre Aildo Carolino lembrou as dificuldades ocorridas no ano de 2020, e que
a administração do GOB-RJ direcionará todos os seus esforços no sentido de trazer condições para que as lojas possam atravessar
mais esse período de pandemia sem perder
suas estruturas.
O Grão-Mestre lamentou a morte de cada
um dos Maçons que foram acometidos pela

pandemia, alertou que mesmo com a chegada próxima da vacina, ainda não é hora
de relaxarmos com os cuidados individuais,
tais como, uso de máscara, higiene e também com o distanciamento social. Ainda
ressaltou que nossas gerações nunca antes
haviam vivido experiência semelhante e que
precisamos nos adequar cada vez mais.

Tanto o nosso Grão-Mestre como o nosso
Grão-Mestre Adjunto afirmaram que a decisão
de fazer a abertura do Ano Maçônico em Macaé é parte das promessas realizadas ainda
em 2018, à época de campanha, de aproximar o GOB- RJ às Lojas Jurisdicionadas.
O Grão-Mestre agradeceu a recepção dada
a sua comitiva pela Loja e, em especial a
atenção recebida por parte do Venerável
Marcus Schueler, ressaltou que esse é o espírito
que deve reger não só a relação entre o GOB-RJ e Lojas, mas também entre as Lojas.
Apesar das limitações impostas pelo momento que vivemos, destacou-se na sessão a presença de Veneráveis de Lojas de vários pontos de nosso Estado.
O Venerável Mestre Marcus Schueler agradeceu ao Eminente Grão-Mestre pela
escolha da Loja Obreiros de Macaé para a cerimônia de abertura do Ano Maçônico-2021 e ainda pela presença de toda comitiva do GOB-RJ no evento. Por
conta dos protocolos contra a proliferação
da pandemia, não houve ágape.
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Abertura do Ano Maçônico
do GOB-RJ - 2021
Autoridades Presentes:
1. Aildo Virgilio Carolino – Grão-Mestre Estadual
2. André Luís Rosa dos Santos – Grão-Mestre Adjunto Estadual
3. João Dias – Sec. Est. de Administração e Patrimônio
4. Augusto Cesar Carvalho Pimentel – Sec. Est. de Planejamento
5. Marco Aurélio L. da Silva– Sec. Est. de Comunicação e Informática
6. Carlos Alberto de Lima Gomes – Sec. Est de Previdência e Assistência
7. João Carlos Alves dos Santos – Sec. Est. de Gabinete
8. Vandir Encarnação dos Santos – Sec. Est. de Entidades Paramaçônicas
9. Alcione Valente Marconi – Presidente Mútua Maçônica
10. Silvio Rodrigues Laranja – Sec. Est. de Orientação e Ritualística Adjunto
para o Rito Adonhiramita
11. Alnez V. Alves – Presidente do Tribunal Eleitoral Maçônico
12. Anderson Ávila – Juiz do Tribunal Eleitoral Maçônico
13. Celso Barbosa – Deputado Estadual
14. José Adail Costa – Deputado Estadual
15. Dirceu da Silveira Borges – Deputado Estadual - Representante da PAEL
Jarice Braga, da Voz do Escriba, desejou
a todos um ano profícuo, de muitas
realizações positivas, na certeza de que
estaremos sempre aqui trabalhando duro
em prol da construção de um GOB-RJ mais
ágil, dinâmico e próximo das Lojas e de seus
membros

Alcyone Valente, Presidente da Mutua
Maçônica ressaltou:
“A Filosofia adotada pelo GOB-RJ de abrir
os trabalhos maçônicos no interior reflete
a Seriedade e Comprometimento de uma
Gestão voltada para a União sólida das
LLoj.: e IIr.:!”
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vale a pena falar...
Participação efetiva do GOB-RJ na live “Fraternidades
que inspiram” realizada pelo GOB
No dia 28/01/2021, o GOBRJ esteve presente na
live “Fraternidades que
inspiram”, realizada pelo
GOB. Além de outras
pautas, a reunião discorreu
e apresentou as atividades
da FRAFEM, da APJ, do
DeMolay e muitos outros
trabalhos desenvolvidos
pela família do GOB-RJ.
É possível conferir a live na íntegra através do link:
https://www.youtube.com/watch?v=nzwAa57l6l4

Projeto Rede Solidária Maçônica
Essa futura Rede ou Sistema terá como finalidade a orientação
dos Irmãos e/ou familiares, sobretudo no deslocamento e
outras necessidades dentro de nossa jurisdição.
Criação de uma rede de benefícios em prol da coletividade
maçônica. Através dessa rede, entre outras coisas, visando a
prestação de alguns serviços ligados à área social, de turismo,
entretenimento e capacitação, colocação e recolocação no
mercado de trabalho.
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