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NOV/DEZ•08/JAN • 2009

• 23.jan23.jan23.jan23.jan23.jan     - Reunião ordinária - Francisco RoratoFrancisco RoratoFrancisco RoratoFrancisco RoratoFrancisco Rorato
• 27.fev27.fev27.fev27.fev27.fev - Reunião ordinária - DDDDD. P. P. P. P. Pedro Iedro Iedro Iedro Iedro I
•••••13.mar13.mar13.mar13.mar13.mar - - - - - Seminário de Aprendiz - Hiram AbifHiram AbifHiram AbifHiram AbifHiram Abif
• 27.mar27.mar27.mar27.mar27.mar - Reunião ordinária - Coluna SantistaColuna SantistaColuna SantistaColuna SantistaColuna Santista
• 24.abr24.abr24.abr24.abr24.abr - Reunião ordinária - Cidade de SantosCidade de SantosCidade de SantosCidade de SantosCidade de Santos
• 22.mai22.mai22.mai22.mai22.mai - Reunião ordinária - União SantistaUnião SantistaUnião SantistaUnião SantistaUnião Santista
• • • • • 29.mai29.mai29.mai29.mai29.mai     - Seminário de Companheiro - Hiram AbifHiram AbifHiram AbifHiram AbifHiram Abif
• 07.jun07.jun07.jun07.jun07.jun - 5ª Jornada Maçônica - PPPPPalácio Maçônicoalácio Maçônicoalácio Maçônicoalácio Maçônicoalácio Maçônico
• 19.jun19.jun19.jun19.jun19.jun - 37º Banquete Ritual. de São João - Hiram AbifHiram AbifHiram AbifHiram AbifHiram Abif
• 26.jun26.jun26.jun26.jun26.jun - Reunião ordinária - Fraternidade de SantosFraternidade de SantosFraternidade de SantosFraternidade de SantosFraternidade de Santos
• 24.jul24.jul24.jul24.jul24.jul - Reunião ordinária - Luz e HarmoniaLuz e HarmoniaLuz e HarmoniaLuz e HarmoniaLuz e Harmonia
• 16.ago16.ago16.ago16.ago16.ago - Dia do Maçom 9 hs. S.Vicente - MonumentoMonumentoMonumentoMonumentoMonumento
• 16.ago16.ago16.ago16.ago16.ago - Dia do Maçom 11 hs. Santos - MonumentoMonumentoMonumentoMonumentoMonumento
• 16.ago16.ago16.ago16.ago16.ago - Dia do Maçom - Noite de Gala no ColiseuColiseuColiseuColiseuColiseu
• 22.ago22.ago22.ago22.ago22.ago - 3º Baile do Maçom - Ilha PIlha PIlha PIlha PIlha Porchat Clubeorchat Clubeorchat Clubeorchat Clubeorchat Clube
***** xx.agoxx.agoxx.agoxx.agoxx.ago - Homenagem Dia do Maçom - Câmara MunicipalCâmara MunicipalCâmara MunicipalCâmara MunicipalCâmara Municipal

***** (Obs.: data e horário a serem oportunamente definidos)
• 28.ago28.ago28.ago28.ago28.ago - Assembléia Geral: eleição e posse - Hiram AbifHiram AbifHiram AbifHiram AbifHiram Abif
•••••11.set11.set11.set11.set11.set     - Seminário de Mestre - Estrela de Santos Estrela de Santos Estrela de Santos Estrela de Santos Estrela de Santos
• 25.set25.set25.set25.set25.set - Reunião ordinária - XV de NovembroXV de NovembroXV de NovembroXV de NovembroXV de Novembro
• 23.out23.out23.out23.out23.out - Reunião ordinária - Estrela VicentinaEstrela VicentinaEstrela VicentinaEstrela VicentinaEstrela Vicentina
•••••09.nov09.nov09.nov09.nov09.nov -  -  -  -  - Reunião conjunta - Loja 7 de Setembro - Loja 7 de Setembro - Loja 7 de Setembro - Loja 7 de Setembro - Loja 7 de Setembro
• 27.nov27.nov27.nov27.nov27.nov - Reunião ordinária - Acácia de SantosAcácia de SantosAcácia de SantosAcácia de SantosAcácia de Santos

ObsObsObsObsObs: datas e locais sujeitos a eventuais alterações!

M E N S A G E MM E N S A G E MM E N S A G E MM E N S A G E MM E N S A G E M
Mais um ano termina. É certo, sem dúvida, que procuramos cumprir
com nossas obrigações de homem e de maçom que somos. Talvez

não tenhamos cumprido com perfeição tudo aquilo a que somos
obrigados, ou a que nos propomos uma vez que, embora a serviço do

Grande Arquiteto do Universo, somos apenas homens,
portanto falíveis.

Mas os princípios da Sublime Instituição de certo nos inspiram e
amimam a estarmos sempre no encalço da perfeição e da harmonia,

objetivando mais o aprender e o entender.
Assim, é mister que todos nós, escolhidos para servos do GADU,
procuremos também, além do aprendizado, exercitar os predicados

da paciência, da tolerância, do amor, da caridade e da dedicação para,
mais rápido e facilmente, galgarmos os degraus que nos levem mais

perto da sabedoria, da Verdadeira Luz.
Que neste tempo natalino e de ano que já adentramos, tenhamos

mais força para ir ao encontro de nossas obrigações e assim
podermos, cada vez mais, erguer as colunas de virtudes que é o

dever de cada Irmão.
Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo repleto de vida, saúde e

paz com os votos de que sempre estejamos firmes, de pé e à
ordem, para que o manto de luz do Senhor do Universo recaia

sobre todos nós.

Ir. Heitor Sanz Duro Neto, VM da Loja Nove de Abril Cubatão 239

Diretores do Instituto
São Paulo Contra a

Violência falam sobre a
atuação do Disque

Denúncia na Baixada
Ao alto, sentido

horário, IIr. Antonio
Carlos de Souza,

Mário Azevedo
Alexandre e Raul

Pedroso de Lima Jr.
Ao lado os diretores

do ISPCV José Rober-
to Bellintani (ao

microfone) e Paullo
Santos

erca de 160 Irmãos de Lojas coligadas participa-
ram da reunião conjunta promovida pelo Con-
selho Geral da Coligação das Lojas Maçônicas e

patrocinada pela Loja Amor e Silêncio.
Durante a reunião, realizada às 20 horas de 19

de novembro no Palácio Maçônica, houve a tradicio-
nal apresentação de Aprendizes recém-iniciados.

O serviço Disque Denúncia, criado em São Paulo,
capital, em setembro 1997, foi implantado na Baixa-
da Santista, pela Coligação, em março de 2004. (últ.
pág.)

Reunião conjunta

C
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Mensagem de Natal

M M
Presença na reunião conjunta

eus Irmãos,
Serei breve e objetivo.
Primeiramente gostaria de agradecer a todas as

Lojas que enviaram representantes em nossa reunião
conjunta realizada em 19 de novembro último, no Palá-
cio Maçônico, sob o patrocínio da Loja Amor e Silêncio.
Além da apresentação de Aprendizes recém iniciados,
momento tradicional nas conjuntas, ouvimos brilhante
exposição sobre o Disque Denúncia - 181 pelos senho-
res Paullo Santos, coordenador do projeto, e José Ro-
berto Bellintani, superintendente do Instituto São Paulo
Contra a Violência-ISPCV.

Agradecemos em especial às Lojas que transferiram
sua reunião para a reunião conjunta, engrossando des-
te modo o contingente de Irmãos presentes à reunião. À
Loja anfitriã todo nosso respeito e consideração. Gosta-
ríamos de destacar que estiveram presentes na reunião,
aproximadamente, 160 Irmãos. Considerando o acima
descrito, podemos considerar que esta nossa reunião
conjunta realizou-se com pleno sucesso.

Para que nossas atividades e eventos tenham sempre
sucesso, concito novamente a todas as Lojas Coligadas
que prestigiem sempre as Lojas patrocinadoras com a
presença dos seus obreiros.

Para uma Coligação Coligação Coligação Coligação Coligação sempre maior e forte, precisa-
mos sempre da presença de cada Loja coligada.

Encerrando quero desejar a todos os Irmãos e res-
pectivas famílias meu Feliz NatalFeliz NatalFeliz NatalFeliz NatalFeliz Natal e um Ano NovoAno NovoAno NovoAno NovoAno Novo ple-
no de saúde e felicidades.

Fraternalmente,
IrIrIrIrIr. Raul P. Raul P. Raul P. Raul P. Raul Pedroso de Lima Junioredroso de Lima Junioredroso de Lima Junioredroso de Lima Junioredroso de Lima Junior

Presidente do Conselho Geral

Você sabia?...

eus Irmãos.
Mais um ano chegando ao seu final. Muitas coisas
que planejamos fazer ficaram no meio do caminho,

algumas inacabadas, outras nem começadas. Mesmo
assim é hora de falar e ouvir: Feliz Natal e Próspero Feliz Natal e Próspero Feliz Natal e Próspero Feliz Natal e Próspero Feliz Natal e Próspero
Ano NovoAno NovoAno NovoAno NovoAno Novo.

É claro que desejamos isto a todos, mas é preciso
refletir sobre a importância de nos prepararmos sempre,
todos os dias, para sermos pessoas melhores. O que
venho fazendo para tornar mais feliz a humanidade, a
minha Pátria, a Maçonaria, a mim mesmo e
principalmente a minha família. Esta é uma época em
que todos param ou deveriam parar para pensar um
pouco na vida. Será que tudo está valendo a pena?
Como já dizia o poeta Fernando Pessoa tudo vale a pena
se a alma não é pequena.

Não podemos mais nos apegar a pequenas coisas,
pequenos detalhes. Esta época festiva em que a alegria
impera, deveria ser assim durante todos os dias do ano.
Na música Epitáfio, dos Titãs, há versos lindos que
sintetizam muito bem o que desejaria transmitir nesta
mensagem de Boas Festas: “Devia ter complicado menos,
trabalhado menos, ter visto o Sol se por. Devia ter me
importado menos com problemas pequenos, ter morrido
de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é, a cada
um cabe alegrias e a tristeza que vier”.

Desejo a todos os Irmãos, cunhadas e sobrinhos a
felicidade, a prosperidade e as boas ações como
alimento da alma. Que no ano de 2009 possamos olhar
para frente e dizer em alto e bom som: metas a gente
busca, caminhos a gente acha, desafios a gente enfrenta,
com união e vontade.

Que o Grande Arquiteto do Universo, em sua infinita
bondade, abençoe a todos e encha nossos corações de
pazpazpazpazpaz, não só na Noite de Natal, mas no ano inteiro.

Feliz Natal e um Ano Novo com muita saúde, paz e
prosperidade.

Fraternalmente,
IrIrIrIrIr. Antonio Carlos de Souza. Antonio Carlos de Souza. Antonio Carlos de Souza. Antonio Carlos de Souza. Antonio Carlos de Souza
Presidente do Conselho Diretor

... que... que... que... que... que o adiamento da sondagem de candidatos, por falta de
representação a três reuniões consecutivas, acarreta sua retirada
da pauta de votações?
... que... que... que... que... que a sondagem retirada da pauta de votação, por falta de
representação, só poderá ser reapresentada no prazo de seis meses
a partir do terceiro adiamento?
... que... que... que... que... que as sondagens vetadas poderão ser reapresentadas após
12 meses?
... que... que... que... que... que o prazo para pagamento ou reembolso dos falecidos é de
12 meses, mediante apresentação de prancha da respectiva Loja
acompanhada da Certidão de Óbito?
... que... que... que... que... que no caso de falecimento de pais, filhos ou irmãos de maçom
regular de Loja coligada há desconto nas despesas do funeral de
15% no ato do pagamento em necrotérios conveniados com a
ColigaçãoColigaçãoColigaçãoColigaçãoColigação?
... que... que... que... que... que a Coligação Coligação Coligação Coligação Coligação mantém contrato de prestação de serviço
com a UNIMED DE SANTOS?
... que... que... que... que... que a Coligação Coligação Coligação Coligação Coligação mantém convênio com os hospitais Santa
Casa de Santos, Beneficência Portuguesa e Hospital São José
(São Vicente) para pagamento de despesas de funerais de IIr.
regulares de Lojas coligadas e respectivas viúvas/companheiras?
... que que que que que o reembolso das despesas com funeral da cunhada, viú-
va/companheira será feito mediante apresentação de recibo de
pagamento, atestado de óbito acompanhado de prancha, infor-
mando se o Ir. é ou era regular à época do falecimento, e será
até o limite fixado pelo Conselho Diretor.

IrIrIrIrIr. Nelson A. Nelson A. Nelson A. Nelson A. Nelson Afonsofonsofonsofonsofonso

AAAAAtenção IIrtenção IIrtenção IIrtenção IIrtenção IIr. Hospitaleiros!. Hospitaleiros!. Hospitaleiros!. Hospitaleiros!. Hospitaleiros! - Lembramos que o
óbito de Ir. regular de Loja Coligada, ou de espo-
sa/viúva/companheira, deve ser imediatamente co-
municado ao VM da Loja que fará contato com o Ir.
Nelson Afonso para liberação dos procedimentos
nas funerárias credenciadas.
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GRÁFICA IMPRESSOS RÁPIDOS

Ir. Umberto De Vuono

Rua Itororó, 13 - Tel. 3219-5466
Av. Bern. de Campos, 509 - Tel. 3289-1373
Rua Joaquim Távora, 374 - Tel. 3251-3429

Mercadinho do papel - Rua Itororó, 17
Tel. 3219-5176 www.impressosrapidos.com.br

CASA DAS BOMBAS

Ir. Antonio Carlos

Tel. (13) 3491-6000

Banheiras Hidro, Saunas, Fibra Ótica,
Equipamentos para Piscinas, Ofurô

D.D. LIMP DESENTUPIDORA

Ir. Marcelo

Santos
Tels. 13 7804-3828 e 3473-1738

COSTA-MAR

CORRETORA DE SEGUROS

Ir. José Pereira da Costa Filho
Rua Comendador Martins, 270

Tel/fax 13 3229-7999
CEP 11015-531 Santos-SP

e-mail: costamarseguros@uol.com.br

Dedetizadora e Desentupidora

Reuniões ordinárias
Loja Laurindo Chaves – Dia
24 de outubro. Mesa: IIr. pre-
sidentes Antonio Carlos de Sou-
za (Conselho Diretor) e Raul
Pedroso de Lima Junior (Con-
selho Geral), e o VM da Loja Ir.
Luiz Fernandes Augusto. Na
ordem do dia: apresentação
prévia do calendário de even-
tos para 2009, assinatura de

contrato com o Memorial Ecumênico para cinco cremações,
andamento da campanha da Santa Casa para compra de
acelerador linear para aumentar o atendimento de pacientes
com câncer de toda a região e a reunião conjunta programa-
da programada para dia 26 de novembro na Loja Amor e
Silêncio. Sobre esta conjunta Ir. Raul informou que, além da
tradicional apresentação de novos Aprendizes, seria tratado
do Disque Denúncia por diretores da entidade São Paulo con-
tra a violência. Os IIr. Alfredo Rasteiro Mazitelli e Fábio
Evangelista dos Santos saudaram, respectivamente, as Lojas
e os VVMM aniversariantes. O mimo de gratidão à Loja anfi-
triã foi entregue pelo Ir. Newton Quinta, à direita, na foto.

Loja Irmãos e Amigos – Dia
28 de novembro. Mesa: IIr.
presidente Antonio Carlos de
Souza, vice-presidente do Con-
selho Geral Antonio Carlos
Luzio e o VM da Loja Irmãos e
Amigos Ir. Carlos Alberto
Tavares Russo. Na Ordem do
Dia foram tratados e discuti-
dos, entre outros assuntos:
composição final do calendá-

rio de eventos para 2009 (veja quadro na pág. 1), quota de
cremações, o andamento da campanha em favor da Santa
Casa (acelerador linear) e o sucesso da reunião conjunta re-
aliza na Loja Amor e Silêncio. Os IIr. Ronaldo Borges Silva e
Luiz Alberto José saudaram, respectivamente, as Lojas e os
VVMM aniversariantes. O mimo de gratidão à Loja anfitriã foi
entregue pelo Ir. Fábio Evangelista dos Santos, à direita, na
foto.

CONSULTORIA

IMOBILIÁRIA

Ir. Emílio Carlos Seoane Martinez
Rua Silva Jardim, 177 - V. Mathias-Santos

Tels. 3019-8174/2202-3271/2202-3273(fax)
www.impacto.cim.br

seoane.martinez@impacto.cim.br

FOTO CORTESIA IR. VLADIMIR TABOADA

genda 21 será
o tema de
abertura da

5ª Jornada Maçô-
nica da Baixada
Santista, promovi-
da pela Coligação
das Lojas Maçôni-
cas e pela Univen-
União dos Veneráveis da GLESP programada para dia 7 de
junho, no período da manhã, nas dependências do Palácio
Maçônico.

O Conselho Gestor, integrado pelos João José Viana (GOB),
IIr. Umberto De Vuono (GLESP) e Alcyr dos Santos (GOP) - na
foto - estima para esta edição da Jornada a presença de cer-
ca de 250 IIr. de Lojas simbólicas da região, da Capital e do
Grande ABC, e ainda de Grãos-Mestres de potências regula-
res e comitivas.

A preocupação com a ecologia e o meio ambiente origi-
nou a elaboração da Carta da Terra com 40 itens relaciona-
dos. Esta Carta originou a Agenda 21 que tem a participação
de 170 países. Cada país no todo, e cada município interes-
sado, cuida de sua realidade na questão ambiental. A pro-
posta da Jornada é estabelecer um ponto de contato entre a
Agenda e a comunidade da região, através das Lojas maçô-
nicas. As demais palestras abordarão temas maçônicos.

Mantendo a tradição, a inscrição de IIr. será gratuita, in-
cluídos o café colonial e o almoço de encerramento. Suges-
tões e colaborações devem ser encaminhadas ao Ir. Umberto
vuono@uol.com.br

Gosto de lembrar Guimarães Rosas que, em um dos seus es-
critos, disse que “o homem é um rascunho, está sempre em pro-
cesso de formação, às vezes afina e outras vezes desafina”.

Nós Mestres, apesar de assim sermos ritualisticamente consi-
derados no sistema evolutivo da nossa Instituição, na verdade igua-
lamo-nos aos IIr. Aprendizes, pois também somos seres humanos
em formação e sempre em busca do aprendizado.

Poderíamos dizer, usando uma metáfora, que uma Loja Maçô-
nica é um quadro pintado por especialistas que somos todos nós,
onde os símbolos parecem ser figuras vivas e interligados ao nos-

so universo subjetivo por conceitos esotéri-
cos, espiritualizados e filosóficos, originári-
os do pensar reflexivo da cada Irmão.

Entretanto, esse quadro composto de
símbolos e figuras humanas, somente po-
derá ter realce, vida e elevada significa-
ção, desde que emoldurado pela alvura dos
aventais dos queridos Irmãos Aprendizes.
IrIrIrIrIr. Jarbas T. Jarbas T. Jarbas T. Jarbas T. Jarbas Teixeira Feixeira Feixeira Feixeira Feixeira Filhoilhoilhoilhoilho

5ª Jornada Maçônica
A

Mensagem aos Aprendizes
O homem é um rascunho

ARQJIVO
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DOFER ENGENHARIA CONTABILIDADE SANCHES

UNIDAS RENT A CAR

Ir. Carballido

Av. Pres. Wilson, 1147-A - S.Vicente
Tels. 13 3466-9156

Av. Pres. Wilson, 1147 sl 102 - S.Vicente
Tels. 13 3468-5087 e 7804-3375

Ir. Rogério

Av. Pres. Wilson, 1935 Lj 10 - Santos
Tels. 13 3225-3664

M.D. MÁQUINAS

E FERRAMENTAS

Ir. Moacyr

www.mdmaq.com.br

Av. Pres.Kennedy, 200 - Boqueirão P. Grande
Tels. 13 3592-3030 e 7804-6723

EDINHO ALFAIAS
Aventais dos Graus SimbólicosAventais dos Graus SimbólicosAventais dos Graus SimbólicosAventais dos Graus SimbólicosAventais dos Graus Simbólicos

Graus Filosóficos - Luvas - BalandrauGraus Filosóficos - Luvas - BalandrauGraus Filosóficos - Luvas - BalandrauGraus Filosóficos - Luvas - BalandrauGraus Filosóficos - Luvas - Balandrau
Confecciona-se Paramentos, Jóias e outros sob encomendaConfecciona-se Paramentos, Jóias e outros sob encomendaConfecciona-se Paramentos, Jóias e outros sob encomendaConfecciona-se Paramentos, Jóias e outros sob encomendaConfecciona-se Paramentos, Jóias e outros sob encomenda

Ir∴EdinhoRua Campos Melo, 345 - Santos CEP 11015-013 Tels.: (13) 3221-2031 e  (13) 9102-5908
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isque Denúncia e sua atividade na Baixada Santista foi
o tema da palestra de José Roberto Bellintani, superin-
tendente do Instituto São Paulo Contra a Violência-ISP-

CV, e Paullo Santos, coordenador do projeto Disque Denún-
cia do ISPCV, na reunião conjunta promovida pelo Conselho
Geral da Coligação e patrocinada pela Loja Amor e Silêncio.

A reunião foi presidida pelo Ir. Mário Azevedo Alexandre,
VM da Loja Amor e Silêncio, acompanhado ao trono pelo
delegado distrital Ir. Valmir Pacheco e pelo past-VM Jorge Luiz
de Oliveira (foto ao lado). Na chamada das Lojas houve a
apresentação de aprendizes recém-iniciados (foto abaixo).
Durante a palestra o VM Mário Azevedo Alexandrino foi acom-
panhado ao trono pelos presidentes do Conselho Geral e
Conselho Diretor, respectivamente IIr. Raul Pedroso de Lima
Jr. e Antonio Carlos de Souza.

O tema Disque Denúncia foi amplamente explanado pe-
los palestrantes. Falou-se, inicialmente, dos objetivos do Ins-
tituto São Paulo Contra a Violência, organização não gover-
namental criada em novembro de 1997, integrada por enti-
dades empresariais em parceria com a Secretaria de Segu-
rança Pública do Estado; dos projetos de cidadania contra a
violência, do conceito de segurança pública e a participação
da sociedade lado a lado com as polícias civil e militar.

Desde a implantação do Disque Denúncia em São Paulo,
em outubro de 2000, até esta data,  foram recebidas 777.700

denúncias o
que - infor-
maram os
palestrantes -
mostra a cul-
tura do cida-
dão em rela-
ção à segu-
rança públi-
ca. A crimina-
lidade dimi-
nuiu porque
o Disque De-
núncia, pela

sua eficácia, transmite insegurança ao crime organizado.
Como funcionaComo funcionaComo funcionaComo funcionaComo funciona - As ligações para o número 181 são

gratuitas e podem ser feitas, 24 horas por dia em todos os
dias da semana, inclusive feriados. A denúncia é registrada

na Central;
o denunci-
ante, em to-
tal anonima-
to, recebe
uma senha
para acom-
panhar o
caso; uma
Central de
Análise e Triagem avalia a denúncia e a encaminha ao de-
partamento policial competente; as providências e os resul-
tados são registrados para que o acompanhamento pelo de-
nunciante que, durante o processo, pode ligar para fornecer
outras informações. As denúncias podem ser feitas, inclusi-
ve, contra integrantes de organismos policiais.

O Disque Denúncia é mantido com recursos da iniciativa
privada e funciona com total isenção em relação aos pode-
res constituídos.

O acesso ao 181 tem aumentado consideravelmente na
Baixada onde o maior número de denúncias relaciona-se ao
tráfico de drogas, seguido pelos jogos de azar e maltratos às
crianças (nestes casos com acompanhamento do Conselho
Tutelar).

No encerramento o Ir. Ademir Soares Silva, autor do texto
em nossa página na internet, lembrou que a implantação do
Disque Denúncia na Baixada é fruto da parceria da Coliga-Coliga-Coliga-Coliga-Coliga-
ção ção ção ção ção com o ISPCV e vem sendo mantida graças à contribui-
ção de cada Irmão de Loja coligada. E agradeceu ao Ir. Re-
nato Penteado Perronoud que agendou a presença dos pa-
lestrantes na reunião conjunta.

Lojas presentesLojas presentesLojas presentesLojas presentesLojas presentes - Registraram presença as Lojas coliga-
das: Acácia de Santos, Alberto Santos Dumont, Antonio dos
Santos Costa, Barão de Tschoudy, Cavaleiros Noaquitas, Ci-
dade de Santos, Cidade de São Vicente, Construtores Soci-
ais, D. Pedro I, Duque de Caxias, Francisco Rorato, Fraterni-
dade de Santos, Heraldo Ramos Leomil, Hiram Abif, Ideal e
Trabalho, Irmãos e Amigos, José Bonifácio, Lealdade e Civis-
mo, Liberdade, Luz e Harmonia, 9 de Abril-Cubatão, Phoe-
nix Fraternal, Renascença Santista, 7 de Setembro, 26 de Ja-
neiro e XV de Novembro.

E as visitantes Martim Afonso-Samaritá, Or. de São Vicen-
te, e Justiça e Trabalho, Or. de Mogi das Cruzes.

Disque Denúncia na reunião conjunta

D


