
 

A Fidelíssima 
São Paulo, novembro de 2012                                                                         Ano I nº 2 

O Instituto Piratininga, por seus membros, comunica 
à comunidade maçônica que, no curso do último mês 
vem realizando: 
• A continuidade dos cursos, em convênio com o 
SEBRAE que se realizam em nossas dependências do 
Edifício Piratininga, na Praça da Sé; 
• Que, em passado recente, visitou a sede do SE-
SI-SENAI, tendo sido recebido pelo Diretor Regional 
do SENAI-SP e Superintendente do SESI-SP Dr. Walter 
V. Gonçalves quando se deu início aos estudos de 
futuro convênio educacional entre nosso Instituto e 
estas entidades; 
• Que, em 16 de outubro último, em visita à Se-
cretaria Municipal do Trabalho de São Paulo, foi re-
cebido pelo Supervisor Geral de Qualificação Dr. José 
Luiz do Prado de quem ouviu elogiosas referências 
sobre nossos trabalhos e a promessa de futuro inter-
câmbio/Convênio, visando a consolidação de nossos 
objetivos; 
• Informa ainda que o prédio recém-adquirido 
por nossa Sociedade para sediar as futuras instala-
ções do Instituto Piratininga foi recuperado e será 
reformado, devidamente adaptado às nossas neces-
sidades; 
• Por último informa seu endereço eletrônico:   
 ip@institutopiratininga.org.br              OMC-MI 

“INSTITUTO PIRATININGA” 

                     ....fiel ao Grande Oriente do Brasil desde os seus primórdios..... 

CARTA DO EDITOR 

Andamento das Obras 

Quanto ao Edifico Barão de Ramalho... 
Concluída a pressurização das escadas, importante obra 
de segurança em caso de incêndio, que permitirá retira-
da do AVS. 
Liberação do Habite-se Total previsto para o final de 
2012, permitindo iniciarmos as reformas do segundo e 
terceiro andares. 
Climatizados nosso Salão Nobre do 7º andar, o Restau-
rante/área de lazer do 9º andar e a Sala das Cunhadas. 
Concluímos a pintura do Salão Nobre e 9º andar. 
Interfones dos elevadores novos e funcionando. 
Já no Prédio Piratininga... 
Conseguimos terminar a individualização dos relógios de 
luz para cada conjunto comercial, depois de importante 
modernização das instalações elétricas de todo o edifí-
cio. 
Reformamos 14 conjuntos comerciais, o que permitiu 
elevação nos valores de locação. 
Está em andamento o serviço de troca das portas de en-
trada dos conjuntos e fechaduras. 
O  Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) foi 
aprovado. 
Genebra 256: 
Estão em fase de conclusão as obras de emergência nas 
paredes e no telhado do imóvel que ameaçavam ruir.                                                                    
               GT-MM 

                         Sessão Magna de Aniversário 
 

 No dia 29 de agosto de 2012, nosso Venerável Mestre Eurico Marcus Marques 
Mattos iniciou a Sessão Magna para celebrar o 162º aniversário de nossa Loja Piratininga 
e entregar o diploma de Membro Honorário ao Sapientíssimo Irmão Cláudio Roque Buo-
no Ferreira, que lá estava também representando o Soberano Grão Mestre Do Grande 
Oriente do Brasil – Marcos José da Silva. Contamos ainda com as ilustres presenças do 
Eminente Grão Mestre do Grande Oriente de São Paulo – Mário Sérgio Nunes da Costa e 
o Eminente Grão Mestre Adjunto do Grande Oriente de São Paulo – Benedito Ballouk 
Filho, entre os demais irmãos, cunhadas, lowtons e diversos convidados. Nosso Templo estava lotado! 
 Foi uma grande alegria para todos presenciarem a entrega do diploma pelas mãos de nosso irmão Ormando de 
Maria Colacioppo ao irmão Cláudio, atual Grão Mestre Adjunto do Grande Oriente do Brasil, que sempre teve muito 
carinho pela Loja Piratininga, bem como pelos irmãos do quadro. Também disse ser o único a ter sido eleito Grão 
Mestre do Grande Oriente de São Paulo por uma Loja Acadêmica – a Fraternidade Acadêmica Piratininga.  
 Para completar tivemos a apresentação do Quarteto do Teatro Municipal de São Paulo que prestigiou a todos 
com um Recital de maravilhosas músicas clássicas. Foi uma noite fantástica que acabou com um grande coquetel pa-
ra todos os convidados. 
 Nas páginas a seguir teremos a evolução de nosso periódico, que chega ao seu 2º exemplar. Mudamos o for-
mato para torná-lo mais agradável, com mais colunas e mais matérias para nossos irmãos e amigos. 
Espero que aproveitem. Boa leitura a todos!                                                                                                                    RNP-AP 

ESTAMOS NA PRIMAVERA, VAMOS FLORESCER. 
 

 A primavera, do latim prima vernas, que significa “primeiro verão”, época em que as plantas florescem, é a pri-
meira das quatro estações. 
 Na primavera, além de mais quentes, os dias se tornam mais longos e as noites, mais curtas, assim como o sol 
nasce rigorosamente a leste e se põe a oeste. 
 É na primavera (assim como também no outono) que ocorrem os equinócios, nome dado pelos romanos pro-
veniente do latim aequus (igual) e nox (noite).  
 Nessa posição, toda a Terra é iluminada por igual, onde o dia e a noite duram 12 horas cada. 
 As estações estão tradicionalmente associadas ao ciclo anual das plantas, especialmente aquelas cultivadas. 
 A primavera é conhecida como o tempo do plantio e da germinação. 
 A primavera, em quase todas as tradições, é tida como a fase de fertilidade e beleza da “Mãe Terra”. 
 É óbvio que na existência humana não podemos ter ciclos tão bem definidos como na natureza, pois a vida nos 
coloca diariamente diante de situações inesperadas e o livre arbítrio nos direciona de formas surpreendentes. 
 Porém, é justamente com este dom do livre arbítrio, que generosamente o Grande Arquiteto do Universo nos 
deu, que podemos aproveitar os exemplos que emanam da natureza, desde 22 de setembro, plantando e germinan-
do novas idéias, novas atitudes, buscando objetivos além dos já alcançados e buscando sempre uma melhora pesso-
al, assim como dos nossos semelhantes.                                                                                                                    EMMM-VM 

O PROGRAMA MAÇONARIA CONTRA AS DROGAS – GOB 
É uma proposta de reflexão que desmistifica a questão das drogas e inicia a discussão abordando a mais 
perigosa das drogas, muito presente na família, que é o álcool. 
É opinião unânime entre especialistas e estudiosos, que o melhor combate ao seu uso é a PREVENÇÃO. 
Tudo aquilo que pode ser feito ou empreendido antes que a droga chegue. Este é o compromisso do 
Grande Oriente do Brasil, dos Grandes Orientes Estaduais em todos os Estados Brasileiros e das Lojas 
Maçônicas em mais de 2 mil municípios. Uma campanha, que cada vez mais se estrutura, não centrada 
em histórias tristes de ruínas e na mensagem da droga em si. É compromisso em favor de uma vida sau-
dável. 
Assim é que o trabalho educativo, humano e pedagógico do Grande Oriente do Brasil, tem sido praticado 
e recebido por várias instituições públicas, federais, estaduais e municipais; particulares e científicas. Tra-
ta-se de um movimento aberto, democrático e que conclama homens e mulheres, maçons ou não, a dele 
participarem a se tornarem multiplicadores de uma causa em favor da FAMÍLIA, ESCOLA E COMUNIDADE. 
Estamos permanentemente construindo um instrumento de capacitação ao trabalho de prevenção ao uso de drogas. Coloca-
mo-nos à disposição de toda a comunidade Brasileira, fazendo um chamamento para que juntos, coloquemos em prática, 
ações constantes e abrangentes que se apoiem em educadores naturais, que são pais, professores, líderes comunitários e ou-
tros. 
Procuramos enfocar o assunto Droga com segurança, competência, verdade, abertura e espontaneidade, transmitindo noção 
clara de que o assunto deve ser abordado em casa, na escola, especialmente no diálogo entre pais e filhos, professores e alu-
nos. 
É muito importante chamar a família, o adulto e coloca-lo no centro da discussão, mostrando que o jovem não é causa e sim 
vítima de um mundo, de um meio social, de um ambiente em que o adulto cultua a droga. Se o adulto não mudar este modelo 
de vida que oferece, o adolescente terá dificuldades em não criar na sedução do uso. Pais e Educadores só podem desestimu-
lar o uso de drogas através do exemplo, da coerência, da alegria de viver e usufruindo as coisas boas da vida, mostrando que é 
possível resistir a desconfortos, dores ou distúrbios emocionais sem usar drogas para fugir à realidade. 
Assim, a nossa clientela principal é o Adulto, na figura de pais, professores e líderes comunitários, pois como pontos de refe-
rências positivas, serão recebidos como exemplos para a vida dos jovens. 
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Examinado o movimento abolicionista no Esta-
do de São Paulo, observa-se em destaque a 
figura de Antônio Bento de Souza e Castro 
membro da Loja Piratininga e de seus liderados 
irmãos. Antonio Bento nasceu em São Paulo no 
dia 17 de fevereiro de 1843 aonde veio a fale-
cer em 08 de dezembro de 1898. Foi promotor 
público e juiz, formado na Faculdade de Direito 
do Largo de São Francisco. 
Tornou-se notável pela dedicação à libertação 
dos escravos contrabandeados para São Paulo 
e abrigados em sua residência e na de irmãos 
de sua loja. Juntou-se ao negro Luiz Gama, lí-
der do movimento abolicionista paulista, e veio 
a sucedê-lo depois de sua morte no comando 
da luta pela emancipação dos negros escraviza-
dos. 
Erudito, trabalhou na criação de leis que garan-
tissem a liberdade de negros contrabandeados. 
Liderou a propaganda abolicionista, principal-
mente nas lojas maçônicas. 
Organizou o movimento dos Caifazes, e com 
ele enviava emissários ao interior da Província 
de São Paulo, que por sua vez entravam em 
contato com os escravos das fazendas e lhe 
incentivava a fuga garantindo recursos para as 
viagens e refúgios. Os negros fugitivos, depois 
de acomodados nas casas de Antonio Bento e 
seus irmãos eram enviados ao quilombo Jaba-
quara em Santos e daí para a Província do Cea-
rá  (que já havia decretado a liberdade aos se-
res humanos da raça negra). Antônio Bento 
conseguiu que alguns senhores contratassem 
os negros fugitivos como trabalhadores livres e 
assalariados, permitindo que voltassem do Ce-
ará para São Paulo. 
A atividade dos Caifazes foi tão marcante ao 
ponto de historiadores afirmarem que em pou-
cos anos já não existiriam escravos no país. 
Esta participação de nossa loja no movimento 
abolicionista é descrita em toda a obra histórica sobre a 
escravidão no Brasil. 

Carta de alforria. 
A carta de alforria era um título que assegurava a liber-
dade ao escravo, pela qual seu senhor abdicava de seus 
direitos sobre o servo. A palavra tem sua origem do ára-
be “Al Horria” que quer dizer: “a liberdade”. Podiam ser 
gratuitas, ou onerosas. Estas proporcionadas por tercei-
ros, pois o escravo nenhum bem possuía. Escravo é coi-
sa, sem nenhuma capacidade, “res” objeto de direito,  

Carta de Alforria da Escrava Gertrudes 
não sujeito de direito. 
Entretanto, no Brasil encontramos escravos que realiza- 
vam alguns humildes serviços em troca de dinheiro, e  
desta forma conseguiam adquirir a própria salvação, li-
berdade. 
A escravidão é instituição do direito das gentes, admiti-
da até pelos sábios da antiguidade, embora reconheces-
sem ser contra a natureza.                                     CLG-MM 

A Loja Piratininga e... 

 “a abolição dos escravos” 

MÚSICA NA A.∙.R.∙.L.∙.S.∙. PIRATININGA Nº140  “A FIDELÍSSIMA”. 

Esta coluna sente-se especialmente feliz em comunicar aos nossos Irmãos e leitores, o sucesso em que se consti-
tuiu a Sessão Magna do dia 29/08 onde se comemorou o centésimo sexagésimo segundo aniversário da nossa 
A.∙.R.∙.L.∙.S.∙. PIRATININGA Nº 140 “A FIDELÍSSIMA”. Para abrilhantar este magnifico evento e enquanto víamos des-
filar o cortejo para a abertura dos trabalhos, ouviu-se ecoar pelo Templo as Aberturas das Suítes “Music for the 
royal fireworks” (Música para os fogos de artifícios reais) e a “Water Music” (Música sobre a água) peças estas de 
especial significado simbólico compostas por Georg Friedrich Haendel. A este tempo, toda a Sessão se revestia de 

alegria e emoções e como tudo isto não bastasse, tivemos um momento de ex-
pressão cultural que somente em nossa Augusta Loja acontece, a apresentação 
primorosa do Quarteto de Cordas formado por professores da Orquestra Sinfôni-
ca do Theatro Municipal de São Paulo executando obras de Wolfgang Amadeus 
Mozart, Franz Shubert, Piotr Ilyich Tchaikovsky e Heitor Villa-Lobos. Queridos Ir-
mãos, este Mestre de Harmonia agradece a todos pelo apoio dado ao trabalho 
musical desenvolvido em nossa Loja e roga ao GADU que permita podermos co-
memorar esta maravilhosa data por muitos e muitos anos.                     MAB-MH 

A Biblioteca da Loja 
A primeira manifestação efetiva de se organizar a Biblioteca em nossa Sociedade data de 1º de agos-
to de 1951. O projeto aprovado em 22 de agosto de 1951 só foi levado a efeito em 1º de março de 
1952, conforme registro em ata de 5 de março do mesmo ano com a inauguração da sala Ramon Roc-
ca Dordal onde foi instalada a biblioteca. 
 Dordal, espanhol de nascimento, foi aprendiz de tipógrafo em Madri, migrou para o Brasil e foi 
empregado desenhista na estrada de ferro Macaé-Campos, Rio de Janeiro, e tipógrafo do Jornal do 
Commercio, RJ. Chega a professor após diplomar-se tardiamente, aos 35 anos. 
 Concursado como professor público do Estado de São Paulo assumiu como titular a 1ª Cadeira 
Masculina em Itatiba no ano de 1890. Teve também sob sua responsabilidade o primeiro curso notur-
no público de alfabetização de adultos da cidade, permanecendo como professor nesta localidade 
até 1894. 
 No ano de 1892 escreveu o livro Arithmetica Escolar cuja vanguarda ficava por conta da elabora-
ção de um livro com respostas de uso exclusivo dos professores, algo pouco difundido na época. 
 Em 1894 veio para São Paulo para fazer parte do quadro de professores da Escola Normal da Ca-
pital. Figura ativa no campo político lutou em defesa da educação e também da valorização da ativi-
dade docente. 
 Dordal, em 1896, foi articulista da Revista Eschola Publica que circulou na cidade de São Paulo, e 
integrou, em 1902, o grupo de redatores oficiais da Revista de Ensino, da Associação do Professorado 
Público Paulista. 
 Em 1922 publicou mais dois livros didáticos: Pequenas Leituras, em 1913 e Instrucção moral e 
cívica: páginas cívicas. 
 Membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e  integrante do Partido Republicano, 
foi maçom, tendo ingressado na Loja Antonio Carlos em 14.07.1893 e se filiado à Loja Piratininga em 
08.02.1905, tornando-se seu Venerável em 1919. Dordal faleceu em 19 de setembro de 1938 aos 84 
anos de idade. 
 Voltando à nossa biblioteca, em 16 de agosto de 2000, dentro do programa comemorativo do 
Sesquicentenário da Loja Piratininga, foi reinaugurada com critérios técnicos da área de Bibliotecono-
mia. 
 O objetivo da Biblioteca é selecionar, adquirir e catalogar, através de métodos internacional-
mente aceitos, a literatura maçônica e correlata de forma a facilitar a busca em seus conteúdos para 
os seus associados. 
 Atualmente seu acervo monográfico impresso é de 1.708 títulos muitos deles com até 4 exem-
plares.  Com temática predominantemente maçônica a coleção contempla ainda seus usuários 
com obras de Filosofia, Psicologia, História e de Autoconhecimento e uma coleção digital composta 
de livros, trabalhos acadêmicos e artigos maçônicos.  
 A coleção de publicações periódicas é formada pelos Boletins Oficiais do Grande Oriente do Bra-
sil (GOB) e do Grande Oriente de São Paulo (GOSP), revistas, anuários e relatórios oficiais. 
 Uma das preocupações prioritárias com o patrimônio cultural da Sociedade foi a preservação do 
conteúdo referente ao Volume 1 das Atas de Sessões Ordinárias da Loja Maçônica Piratininga que re-
úne as atas Nº 1 de   agosto de 1850 até hoje e do Breve Constitutivo da Loja Piratininga. 
 As atas manuscritas à tinta e registradas em papel almaço apresentam fragilidade tanto no su-
porte como na legibilidade e diante do risco da perda das informações contidas neste documento his-
tórico buscaram-se alternativas para sua perpetuação. A solução encontrada foi o restauro, a digitali-
zação e medidas preventivas de acondicionamento em caixa, revestida em velino, com visor e fita de 
engavetamento para evitar o contato com a obra. 
 Quanto ao Breve Constitutivo da Piratininga assinado pelo então Conde de Caxias, posterior-
mente Duque de Caxias foi usado no restauro papel japonês com gramatura que permite através da 
transparência e textura a visualização do documento. O acondicionamento escolhido foi em embala-
gem tipo envelope, revestido em velino com fita de engavetamento. 
 Sem dúvida a Biblioteca Ramon Rocca Dordal  é mais um  marco indicativo da vocação da Loja 
Piratininga como paradigma pela reafirmação dos supremos ideais maçônicos, definidos no preâm-
bulo de sua Constituição, dentre os quais destacamos a INVESTIGAÇÃO CONSTANTE DA VERDADE. 

 


