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31 de Março de 2021

Prestação de contas/Apresentação de mensagem à PAEL 
sobre a gestão do GOB-RJ no ano de 2020

• Nossa saudação ao Eminente Irmão Gelcy 
Clovis Dias, Presidente da PAEL;

• Saudamos a todos os ex-presidentes 
da PAEL na pessoa do Eminente Irmão 
Winston de Matos;

• Cumprimentamos também aos Veneráveis 
Irmãos membros da mesa diretora, bem 
como a todos os Veneráveis Irmãos 
Deputados;

• Cumprimentamos ainda ao Poderoso 
Irmão André Luís Rosa dos Santos, 
proativo Grão-Mestre Adjunto, assim 
como nossos Poderosos Irmãos 
Secretários Affonso D`Anzicourt e Silva 
(Finanças), João Carlos Alves dos Santos 
(Gabinete) e Marco Aurélio Lucas da Silva 
(Comunicação e Informática).

A. Eminente Presidente, atendendo 
determinação do Artigo 34 Inciso VI da 
Constituição do GOB-RJ, aqui estamos para 
formalizar apresentação de mensagem 
encaminhada tempestivamente à PAEL 
sobre a gestão do GOB-RJ, inclusive a 
orçamentária, relativo ao ano de 2020,
para análise e votação.
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B. Nesse momento é de extrema 
importância que todos os esclarecimentos 
sejam prestados. Assim, peço vênia ao 
Eminente Presidente para após minha 
explanação, conceder a palavra ao Grão-
Mestre Adjunto para complementar a minha 
fala, bem como ao Secretário de Finanças, 
caso seja necessário esclarecer questões 
técnicas. 

C. Veneráveis Irmãos Deputados o ano de 
2020, como sabemos, atingiu a todos, não 
só individualmente e também a sociedade 
em geral. Mesmo com essa atipicidade os 
gestores do GOB-RJ buscaram acelerar as 
mudanças tão necessárias visando atingir 
os objetivos propostos em nosso plano de 
gestão, como mencionamos a seguir:

     1. Reduzimos o número de funcionários e 
consequentemente o custo da folha salarial;

     2. Revisamos e adequamos os contratos 
com prestadores de serviços;

     3. Reduzimos custos operacionais em 
cerca de 11%;

     4. Reduzimos taxas operacionais;

     5. Ampliamos o horário de atendimento 
ao público que era das 13h às 19h e agora 
de 09h às 18h (aumento da carga horária de 
atendimento aos Irmãos em cerca de 30%);

     6. Trabalhamos ininterruptamente 
durante a pandemia. Somente deixamos 
de atender presencialmente por um 
determinado período;

Escrito por:
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     7. Atuamos na adequação de benefícios 
de colaboradores/funcionários, uma vez 
que encontramos algumas inconsistências 
e distorções relativas a benefícios de 
alguns funcionários, os quais já foram 

equacionados, tais como:

• Plano de Saúde;
• Plano Odontológico;

• Vale transporte.

    8.  Instituímos abertura de 
oportunidades para jovens, em final 
de cursos (3° grau) os quais estão 
contribuindo efetivamente para o 
sucesso, até aqui, de nossas reformas, sem 
contar o novo estilo de relação funcional, 
custos menores e principalmente novas 
inteligências/ideias, a disposição de 

nosso GOB-RJ;

     9. A partir da atual gestão o GOB-RJ 
saiu da inércia e deu lugar à proatividade, 
com implantação de uma nova filosofia 

de gestão.

Um Verdadeiro Choque de Gestão

D. Reorganizamos a estrutura física 
interna da nossa sede administrativa a 
fim de facilitar a presença dos Secretários 
e com isso permitir o atendimento 

presencial aos nossos Irmãos.

E. Esperamos um dia podermos 
trabalhar juntos em um só endereço com 
todos os Poderes e órgãos do GOB-RJ.

F. Implantamos uma nova filosofia de 
Gestão, sempre com foco nas Lojas e 

Irmãos.

G. A partir da mudança de filosofia 

implantada, avançamos no sentido 
de ampliar a nossa capacidade de 
informação e também agilizar o contato 
direto com Irmãos, melhorar atendimento 
e interação. Assim, implantamos um 
sistema capaz de melhor atender as 

Lojas e Irmãos. Exemplo disso:

     1. Protocolo Digital, nova ferramenta 
moderna e extremamente necessária nos 
dias de hoje, sem falar na economia de 
tempo (deslocamento) e custo (dinheiro);
     2. Criamos a Revista Digital – “GOB-
RJ EM FOCO” dando visibilidade as 
ações executadas pelo GOB-RJ (mais 

informações e transparência);
OBS: O planejamento elaborado para 2020 foi 

prejudicado;

     3. Mesmo com todas as dificuldades 
do momento, promovemos palestras e 
debates virtuais para todos os 7 Ritos do 
GOB. Foram mais de 20 palestras (ação 
em movimento – 42 anos do GOB-RJ, 
além de curso de Gestão e Liderança de 

Lojas, etc;

     4. Investimentos na digitalização de 
toda documentação do GOB-RJ;

     5. Estabelecemos convênios e 
parcerias com universidades, redes de 
farmácias, escolas particulares e creches, 
atendimento funerário, revendedores de 
veículos, entre outros (tudo isso visando 
oferecer algum tipo de benefício à nossa 

família maçônica);

H. Com a base semiestruturada nesse 
curto espaço de tempo (2019 – 2020), 
partimos para projetos e atuações que 
incluem relações institucionais não 

maçônicas:
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     1. Instituímos oficialmente a abertura 
do Ano Maçônico no âmbito do GOB-RJ 
(Cordeiro 2020 – ARLS Pátria e Família 

N° 0579);

     2. Atuamos na execução e/ou apoio 
fortemente de ações beneficentes, 
filantrópicas e de assistências em geral.
Várias Lojas contaram com nosso apoio, 

até mesmo algumas que só criticam;

3. Instituímos o Projeto Disque Zero, 
atendimento de socorro emocional aos 
nossos Irmãos e familiares, durante 
vários meses de 2020. (Confesso que 
não tive notícia sobre essa iniciativa de 
nenhum Irmão que normalmente critica 

o GOB-RJ);

     4. Instituímos uma nova relação de 
apoio ao Instituto Conselheiro Macedo 
Soares (basta um olhar atento de 2 
anos para cá, para perceber a grande 

evolução);

     5. Tivemos uma atuação determinante 
em catástrofes como por exemplo Norte 
e Noroeste Fluminense, além de outras;

     6. Estabelecemos ótimas relações 
com Instituições como por exemplo: 
a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 
Secretarias de Estado, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, dentre outros;

I. Além disso, preocupados com a 
situação financeira das Lojas e, sobretudo 
dos Irmãos, resolvemos adotar a 
estratégia de uma política visando à 
manutenção e o funcionamento das 
Lojas de nossas jurisdições. Para tanto 
colocamos em prática várias medidas:

     1. Mantivemos a Quota (taxa) de 

atividade que permanece inalterada, 
desde 2018 (4 anos);  

OBS: Por acaso alguém sabe de quanto foi a 
inflação nesse período?

     2. O valor da “jóia” de iniciação 
também foi mantido, mas podendo ser 

parcelada em 3 vezes;

     3. Os custos da situação cadastral 
(certidões) foram reduzidos em torno 

de 90%;
     4. Isenção da taxa de atividade 50% 
para os maiores de 70 anos e de 100% 
para maiores de 80 anos (Trata-se de 

benefício exclusivo do GOB-RJ);

     5. Taxa de regularização foi reduzida 
de R$ 500,00 para R$ 100,00;

     6. Taxa de Filiação foi reduzida de R$ 
115,00 para R$ 50,00;

     7. Taxa de registro de Quite Placet, 
Placet, Ex-Ofício e Diplomas foi reduzido 

de R$ 115,00 para R$ 50,00;

     8. Flexibilização do pagamento das 
Taxas de Atividades durante os seis 

primeiros meses da pandemia;

     9. No final de 2020, em parceria com 
esta Casa de Leis, tivemos a aprovação 
da Lei de Auxílio Emergencial para as 
Lojas devido ao período pandêmico 

aprovado na íntegra pela PAEL.

Registramos aqui nossos 
agradecimentos a todos Veneráveis 
Deputados que apoiaram essa justa 

iniciativa. 

Essas foram algumas das nossas ações 
compensatórias.
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J. Também tivemos de equacionar 
problemas por nós encontrados, 
principalmente no recolhimento do FGTS 

referentes a gestões passadas. 

K. Meus Irmãos, é preciso estarmos 
sempre atentos, pois os novos tempos 
de mudanças estão sempre testando a 
nossa capacidade para sair da mesmice 
que as vezes, nos mantém aprisionados 
e nos impede de construir um futuro 

diferente e melhor.

L. Lembramos que nós Maçons somos 
formadores de opinião e agentes de 
transformação social! Portanto, nossa 
responsabilidade é enorme, sobretudo 
em nossa sociedade atual com valores 
extremamente fragmentados, por isso 
é preciso termos responsabilidades 
e cuidados para não fomentarmos 
deturpação da verdade, da ética, da 
moral e dos bons costumes. Portanto, 
mais que nunca, devemos observar e 

seguir os princípios da Ordem.

M.  Nós, atuais gestores do GOB-RJ, 
estamos renovando, trazendo o novo 
para a atual gestão, sem, entretanto, 
abandonar nossas tradições. Esse 
novo precisa ser sinônimo de preparo, 
de conhecimento, de capacidade 
transformadora, de alinhar tradição 
com modernização, mas que, sobretudo 
possa trazer benefícios à nossa família 

maçônica.

N. Apesar do momento restritivo em 
que estamos desde março de 2020, não 
esquecemos nem deixamos de observar 
o nosso “Plano de Gestão”, muito menos 
nosso compromisso com as Lojas da 

Jurisdição, bastando um olhar superficial 
dos itens estabelecidos para constatar o 
esforço por nós empenhado com vista à 

sua implantação...

O. É claro que ainda é pouco; precisamos 
de muito mais colaboração; por isso, mais 
uma vez aproveitamos para convidar 
a todos vocês, bem como a todos os 
Irmãos do GOB-RJ que venham conhecer 
de perto o que efetivamente estamos 
realizando em prol de uma gestão 
moderna e que elegeu a meritocracia e 

descartou o jeitinho.

P. Mas tudo isso só está sendo possível 
em razão da harmonia reinante entre os 
poderes do GOB-RJ, sobretudo com a 

PAEL.

Q. O GOB-RJ é um só corpo, porém 
com vários órgãos, todos igualmente 
importantes. Se um órgão enfraquece 
ou fica doente pode enfraquecer ou 
contaminar os demais. Por isso, temos 
que nos dar as mãos, ficarmos juntos 
e com isso fortalecer o GOB-RJ, que 
pertence a todos nós e assim, possamos 

sair vitoriosos. 

R. Finalmente, agradecemos a atenção 
e colaboração de todos e pedimos aos 
Veneráveis Irmãos Deputados que após 
exame de praxe, sejam aprovadas as 

nossas contas de 2020.

Certo de ter cumprido o nosso dever, 
desejamos a todos um grande e fraternal 

abraço. 
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“ Cada Loja sabe de 
suas próprias demandas 
fragilidades e forta-
lezas, razão porque 
não temos dúvidas da 
capacidade de esco-
lha destas, bem como 
da qualidade dos esco-

lhidos.”

Porque os competentes não precisam de sorte...

   Desde os primeiros anos 
de minha vida aprendi 
que maio é o mês das 
Mães, que maio é o mês 
de Maria e, também, de 
que maio é o mês das 

Noivas.

   Passados muitos anos, 
já atingida a maioridade 
e alguma maturidade, 
ingresso eu em nossa 
sacrossanta instituição 
e aprendo que maio 
dos anos impares é o 
mês de eleição para a 
administração de todas 
as Lojas do Grande 
Oriente do Brasil, além do 

cargo de Orador.

   E o por que trazemos 
este assunto à baila 
nesta edição de nosso 

informativo?

Palavra do GMA

Contudo, ressalte-se que 
outras têm entendimento 
diametralmente oposto, 
ou seja, no sentido de 
que a administração que 
deixa o cargo já foi por 
demais sacrificada neste 
período de exceção em 

nossas vidas.

 Cada Loja sabe de 
suas próprias demandas 
fragilidades e fortalezas, 
razão porque não temos 
dúvidas da capacidade 
de escolha destas, bem 
como da qualidade dos 

escolhidos.

A função do Poder 
Executivo Estadual é 
a de proporcionar às 
administrações, tanto as 
eleitas, quanto as reeleitas, 
as melhores condições 
para o desempenho de 
suas respectivas funções.

O fazemos por se tratar 
da verdadeira festa da 

democracia gobiana 
nacional, momento em 
que os membros das 
inúmeras Lojas indicam 
e escolhem aqueles 
irão comandar os seus 
destinos pelo próximo 

biênio.

  Somos sabedores 
de que em razão dos 
fatos amplamente 
difundidos em nossos 
meios de comunicação 
– Pandemia causada 
pela COVID 19 -, várias 
administrações que 
desempenharam as 
funções no último biênio 

serão reeleitas.

   Em outras palavras, 
algumas Lojas entendem 
que seus atuais 
administradores não 
tiveram durante o atual 
período condições 
de desempenhar na 
plenitude as suas funções 

a frente da Oficina.
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   Visando diminuir aglo-
merações e, consequen-
temente, a possibilidade 
da propagação do vírus 
entre a família maçônica 
fluminense, materializada 
através do desejo de re-
duzir a realização de apro-
ximadamente trezentas 
festividades em razão das 
cerimonias de instalação 
e posse ou reassunção, 
disponibilizamos cerimo-
nias de instalações cole-
tivas, respeitando as pe-
culiaridades de cada um 

dos ritos praticados.

  Melhor esclarecendo, 
cada rito terá o seu dia e 
horário em que uma equi-
pe da administração do 
GOB-RJ fará cerimônia de 
Instalação e Posse ou Re-
assunção em local amplo 
onde o distanciamento 

social será respeitado.

   Menos custo para as Lo-
jas, mais segurança sani-
tária para a família maçô-
nica gobiana fluminense.   

   Como já é sobejamente 
conhecido, aquelas Lojas 
que porventura preferirem 
realizar as aludidas ceri-
monias as suas expensas, 
após homologada a elei-
ção junto ao egrégio Tri-
bunal Eleitoral Maçônico 
Estadual, deverão enca-
minhar prancha à che-
fia do Poder Executivo, 
mais especificamente ao 
Grão-Mestre do GOB-RJ, 
solicitando a indicação 

de membros a compor a 
Comissão de Instalação e 
Posse ou reassunção, de-

pendendo do caso.

   Importante salientar que 
é facultado às Lojas a su-
gestão de nomes, no má-
ximo três, a compor as re-
feridas comissões, sendo 
certo que a indicação 
das Comissões é prerroga-
tiva exclusiva do Eminente 
Grão- Mestre Estadual, no 
nosso caso o Irmão Aildo 

Virginio Carolino.

   Seja como for as Lojas 
devem resguardar-se de 
que as Oficinas eleitorais 
atentem às formalidades 
previstas no Código Eleito-
ral Maçônico, na Constitui-
ção Federal, Regulamen-
to Geral de Federação e, 
também, nas Resoluções 
exaradas pelos Tribunais, 
lembrando que o voto é 
secreto, inexistindo, por 
conseguinte eleição por 

aclamação.

    Nunca é demais ressaltar 
que o Chefe Poder Execu-
tivo Estadual somente po-
derá determinar a emis-
são de Ato autorizando a 
nomeação de comissão 
de instalação e posse, 
após proferida sentença 
homologatória do proces-
so eleitoral realizado pelas 
Lojas, razão porque se faz 
imprescindível que pro-
cesso eleitoral corra sem 

máculas.

    Às futuras administrações 
que assumirão ou reassu-
mirão nossas Lojas para o 
próximo biênio, não dese-
jaremos sorte, pois como 
acima mencionado – os 
competentes não preci-
sam de sorte -, mas sim su-
cesso, na certeza de que 
toda estrutura do GOB-RJ, 
nesta incluindo o Grão-
-Mestrado, Secretários e 
funcionários estará, como, 
aliás, sempre esteve, a in-
teira disposição dos irmãos 
para auxiliar em tudo aqui-
lo que se fizer necessário.

   Contamos com vocês no 
auxílio para a construção 
de um GOB-RJ, a altura 
do que a maçonaria go-
biana fluminense merece.

   Por óbvio, os elogios são 
sempre muito bem vindo, 
porém somente as críticas 
e sobretudo as sugestões 
são capazes de corrigir 
possíveis equívocos nas 
rotas tomadas, portanto 
estaremos aqui de olhos e 

ouvidos bem abertos.

   Seguiremos unidos e 
comprometidos na cons-
trução de um GOB-RJ me-
lhor, plural, que trate a to-
dos os jurisdicionados de 

forma igualitária.

Contem conosco, 
SEMPRE!

  Até a próxima.
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Ainda sobre o Projeto “Concurso Cultural Literário - Vidas e Obras 
de Álvaro Palmeiras, Grão-Mestre Honorário do Grande Oriente 
do Brasil”, que teve premiação realizada em 25 de Fevereiro 
de 2021, no Palácio do Lavradio, gostaríamos de agradecer às 
empresas Toulouse Jóias e Oficina das Artes pela participação 

e patrocínio na premiação dos vencedores.
Cabe esclarecer que ambos as instituições pertencem a valo-
rosos Irmãos, que sempre estiveram prontos a colaborar com o 

projeto do GOB-RJ

Agradecimento 
Concurso Cultural

Queremos agradecer e parabenizar 
também a todos os Irmãos que 
enviaram seus textos, o GOB-
RJ acredita na importância das 
manifestações artísticas e culturais 
e reconhece a literatura como 
instrumento de identificação social, 
como também a compreensão da 
história maçônica, o valor da escrita 
e da leitura, a organização de ideias 
e o desenvolvimento do pensamento 

crítico são fundamentais para a 
conscientização e educação dos 

Irmãos.
Extendemos nosso agradecimento 
a quem compareceu ao evento ou 
o assistiu através da Live. O evento 
teve a maior audiência de todos 
os eventos realizados até agora no 
Sistema GOB e devemos esse sucesso 

à toda nossa Família Maçõnica.

Atenciosamente
Grão-Mestrado e Admnistração do GOB-RJ

Gravações em Jóias, Placas, Medalhas, Trofeus, Vidro e Etc. 

Confecção de : Placas em Fotocorrosão, Placas 

de Aço, Placas de Bronze e Placas de Latão.

Pins, chaveiros, medalhas, bandeiras, flâmulas e estandartes.

E-mail : rogeriopacheco@globo.com

gelimrio@gmail.com
Tel. 21-990666047

OOffiicciinnaa  ddaass  AArrtteess
RRooggeerriioo  GGrraavvaaddoorr
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Ao final, também é disponibilizado um tempo para que os Irmãos 
possam se despedir; e também refletir aos resultados do evento.
 “Essa parceria permite que, mesmo durante a pandemia, os 
trabalhos não sejam totalmente interrompidos e principalmente 
é um indicador da boa relação existente, o que possibilita a 
convivência dentro do respeito que cada poder trata o outro”, 

afirma o presidente da PAEL/RJ, o Eminente Irmão Gelcy.

Parceria Sec. de Comunicação e 
Informática do GOB-RJ com a PAEL/RJ

Por determinação do Eminente Grão-Mestre 
Aildo Carolino, a Secretaria de Comunicação 
e Informática do GOB-RJ vêm apoiando a 
Poderosa Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro – PAEL/RJ em suas reuniões 

virtuais.

Com uma atuação estritamente dentro 
dos parâmetros técnicos para realização 
de reuniões virtuais a Secretaria de 
Comunicação do GOB-RJ tem viabilizado 

as reuniões via plataforma online. 

O secretário Marco Aurélio, juntamente 
com o colaborador da pasta Jimmy 
Laureano, criam as salas de reunião, geram 
e distribuem os links, admitindo cada um 
dos Irmãos. Sendo assim, é possível realizar 
a assessoria técnica ao Eminente Irmão 
Gelcy Clovis Dias e a mesa durante os 

eventos.

As salas são abertas com pelo menos 
30 minutos de antecedência, assim, os 
Irmãos podem trocar amenidades antes 

do efetivo início das reuniões. 
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No dia 08 de maio de 2021, o  
Grão-Mestre Aildo Carolino e o 
Grão-Mestre Adjunto André Luís 
do Grande Oriente do Brasil no 
Estado do Rio de Janeiro (GOB-RJ) 
realizaram uma tradicional visita 
de cortesia a Poderosa Assembleia 
Estadual Legislativa-PAEL no Palácio 

do Lavradio para uma reunião.

Tradicional visita de cortesia a 
PAEL no Palácio do Lavradio

Em uma cerimônia de alta cordialidade e 
na presença de suas autoridades, a reunião 
se desenvolveu abordando os temas 

referentes à aprovação de contas do 
ano de 2020 do GOB – RJ, também sendo 
realizada a posse de novos deputados 

suplentes que foram ressagrados.

A transparência e o esclarecimento das 
ações são os principais pontos a serem 
considerados em uma dinâmica. Hoje, 
mais do que nunca, essa atitude que 

deve ser estimulada e valorizada.

Com resultado positivo, foi efetivada a 
posse dos irmãos e a aprovação de todas 

das contas apresentadas. 
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Em busca da integração e valorização das 
Lojas, em especial as do interior do Estado, o 
Eminente Grão-Mestre Aildo Virginio Carolino, 
acompanhado do Grão-Mestre Adjunto André 
Luís Rosa dos Santos, dos Secretários João 
Carlos dos Santos, Augusto César Carvalho 
Pimentel e Carlos Alberto de Lima Gomes, 
dos Assessores de Circunscrição Diorgenes 
Penteado, Getúlio Pereira, David Carvalheira 
e, também, do Conselheiro Clair Marques 
Corrêa, compareceram à Sessão na Augusta 
e Respeitável Loja Simbólica Independência 

e Luz nº 1261 - Oriente de Volta Redonda.

vale a pena falar...

Estiveram presentes à Sessão Irmãos de várias 
Lojas, a destacar o atual Venerável Mestre e o 
Venerável eleito da Loja Bandeirantes do Século 
XXI nº 3328, respectivamente Otávio Luiz Gama 
e Giovani Valim, além do Irmão Jorge Neves.

Na oportunidade foram apresentados pelo 
Venerável Mestre Artur Spinelli os progressos e as 
reformas efetuadas na Loja pela administração 
que se encerra, enquanto o Grão-Mestre elencou 
alguns dos os avanços da atual administração 
em prol da valorização dos Irmãos e Lojas do 

interior.

Sessão na Independência e Luz nº 1261 - Oriente de Volta Redonda.
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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.

Projeto Rede Solidária Maçônica

Cerimônia de Ressagração do Templo da Centenária Loja Indústria e 
Caridade 0049 – Oriente de Nova Friburgo

Na manhã do último sábado, dia 22.05.2021, 
foi realizada a Cerimônia de Ressagração 
do Templo da Centenária Loja Indústria e 
Caridade 0049 – Oriente de Nova Friburgo, 
onde compareceram Irmãos de diversas 

Oficinas da Região.

O Venerável Mestre, Edmar Bernabé em 
sua fala ressaltou o quão rápido se deu o 
atendimento do Grão-Mestre Aildo Virginio 
Carolino ao pedido da Loja que ansiava 

pela realização da cerimônia.

O Grão-Mestre, Aildo Virginio Carolino 
deixou claro a satisfação de voltar à querida 
Loja Indústria e Caridade, discorrendo 
sobre a importância da Cerimônia, que na 
condição de prestador de serviços nunca 
poderia negar atendimento ao legítimo 
pleito da Oficina, rogando para que esta 
seja a primeira de muitas outras visitas à Loja

O Grão-Mestre Adjunto, André Luís Rosa 
dos Santos salientou a importância da 
região serrana para a atual administração 
do GOB-RJ, relembrando a abertura do 
ano maçônico gobiano fluminense de 
2020 ocorreu no oriente de Cordeiro, 
deixando claro que a atual gestão valoriza 
sobremaneira a união entre os Irmãos e Lojas 
da Jurisdição, além do comprometimento 
destes para com a causa, qual seja a 

elevação de toda a nossa jurisdição.

A Comissão de Ressagração que teve 
como presidente o Irmão Augusto 
Cesar Carvalho Pimentel, Secretário de 
Planejamento do GOB-RJ, contou com a 
presença de 9 outros Irmãos componentes 

do Secretariado do GOB-RJ.
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