FRATERNIDADE FEMININA CRUZEIRO DO SUL
LOJA MAÇÔNICA LUZ NO HORIZONTE Nº 2038
União e solidariedade nos fazem crescer!!!

Safira
Ano I – Edição 02 – Outubro/2007
(veículo da Associação Feminina – Luz no Horizonte)

Caríssimas cunhadas da Fraternidade Feminina da Loja Luz no Horizonte, é com
grande satisfação que dirijo-me a todas vocês com orgulho, para inicialmente agradecer,
com a graça de Deus, por podermos continuar apoiando o jornalzinho.
Temos como destaque nesta edição, acontecimentos importantes para o
conhecimento de todas as associadas, quais sejam:
1- A edição II do jornal Safira vem falar dos 10 anos de prevenção as drogas no
Estado de Goiás, dia 05 e 06 de outubro com a presença de muitos convidados ilustres.
Entre eles nosso Grão-Mestre Barbosa Nunes, Ernesto Roller – Secretário de Segurança
Pública, o Prefeito Íris Rezende Machado, e Valdivino José de Oliveira – Vice-prefeito.
Onde todos reconheceram o trabalho do grupo Maçonaria Contra as Drogas, na busca de
melhoria na vida da população. Incentivando a continuação deste tipo de trabalho.
Representando a Loja Luz no Horizonte o Nosso Venerável Wanderlan Procópio e sua
esposa Vanderlúcia Procópio e Abel Tolentino e esposa Maria José.
2 - Convite: Contamos com sua presença para abrilhantar a festa de comemoração
do Natal. Que será dia 08 de dezembro, local: Jardins na Avenida Consolação nº 2.800
Setor Cidade Jardim (saída para Guapo à direita), a partir das 12:00 horas.
3 – O nosso primeiro jornal informativo teve sua divulgação na internet através do
site da Loja Luz no Horizonte no seguinte endereço: http://www.masonic.com.br/safira/,
do qual recebemos elogios dos cunhados: Adivar Ferreira de Aguiar - Grande Secretário
Geral de Entidades Paramaçônicas (Brasília – DF) e José Maria Bonachi Batalla Soberano Grande Inspetor Geral (São Paulo – SP).

MAÇONARIA E A PROTEÇÃO FLORESTAL DA AMAZÔNIA VERDE
INFLUÊNCIA DAS QUEIMADAS DA AMAZÔNIA SOBRE O EFEITO ESTUFA
Por Nilton José Sousa
A emissão e acumulação de gases como o dióxido de carbono na atmosfera, é
conhecida mundialmente como efeito estufa, ou de uma maneira mais simplificada como o
aquecimento da terra pela emissão excessiva de gases poluentes. Entre as principais causas
do efeito estufa estão: a queima de combustíveis fósseis (tanto a nível industrial como
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urbano); a devastação e queima de áreas florestais como a floresta Amazônica; a
associação destes e outros processos. Sendo assim, existem muitas controvérsias e muitas
teorias sobre este assunto, onde algumas entidades ecológicas intitulam as queimadas da
Amazônia como um dos principais causadores do efeito estufa. Sendo assim o presente
trabalho pretende demonstrar de maneira sucinta as diferentes interpretações sobre as
causas e conseqüências das queimadas na Amazônia sobre o efeito estufa.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
O clima da Terra e um produto de interações complexas da atmosfera, oceanos,
calotas glaciais, seres vivos e até mesmo rochas e sedimentos. Quando o sistema climático
esta em equilíbrio como estava antes da Revolução Industrial, que gerou um grande
aumento das emissões de gases-estufa, a radiação solar absorvida encontrava-se em
equilíbrio perfeito em relação à radiação emitida para o espaço pela Terra e atmosfera. Os
fatores que alteram este equilíbrio mudando o clima são chamados de agentes de coerção
radioativa, entre estes agentes estão os gases-estufa.
Segundo LEGGET (1992), gases-estufa são aqueles que provocam a retenção da
radiação infravermelha na atmosfera, aquecendo assim a superfície da Terra e camada
inferior da atmosfera (Figura 01). Traços destes gases têm estado na atmosfera durante a
maior parte da história da terra. O vapor d’água, por sua abundância, é de longe o mais
importante gás natural causador do efeito estufa. O dióxido de carbono (CO2), o segundo
gás-estufa em importância, é lançado na atmosfera de maneira tanto natural quanto não
natural. Vem sendo lançado de maneira natural pelos vulcões ao longo da história da
Terra, percorrendo os vários ciclos que o carbono segue na natureza. Se não fosse a
presença do CO2 a temperatura na superfície da Terra seria cerca de 33 oC mais baixa do
que é hoje (tornando-se nociva a vida). Mas o CO2 também entra na atmosfera de forma
não natural em decorrência de atividades humanas habituais, principalmente queima de
combustíveis fósseis e destruição das florestas. Além do CO2, existem outros gases que
são de extrema importância no contexto do efeito estufa.
CONCLUSÃO
Se analisarmos a emissão de gases na atmosfera, como uma conseqüência para o
aquecimento da Terra, encontraremos evidências cientificas que comprovarão este
fenômeno, bem como são indiscutíveis as evidências de que as queimadas emitem um
grande número de gases que passam a funcionar na atmosfera como gases-estufa. Porém,
na maioria dos casos a maior parte das informações que tentam prever as conseqüências do
efeito estufa, são baseadas em teorias que ainda precisam ser comprovadas.
Este fato é admitido inclusive no relatório do grupo GREENPEACE, que ao tentar
demonstrar que a Terra esta tendo um aquecimento acelerado e que uma das causas deste
aquecimento são as queimadas admite, em muitos momentos que pouco se sabe sobre as
reais conseqüências do efeito estufa. Além disso, deve ser considerado que a emissão de
CO2 na verdade e muito mais intensa e constante nas áreas urbanas do que em regiões
como a Amazônia. Isto deve-se ao fato de que nas zonas urbanas as indústrias e a
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circulação de automóveis têm um ritmo acelerado e constante, ao passo que as queimadas
antes de tudo estão relacionadas ao clima.
Fonte: http://www.floresta.ufpr.br/~lpf/efeitoestufa.html

CURIOSIDADES
As mulheres de origem Celta eram criadas tão livremente como os homens. A elas
era dado o direito de escolher seus parceiros e a segurança de que nunca poderiam ser
forçadas a uma relação que não era do seu agrado. Eram ensinadas a trabalhar para que
pudessem garantir seu sustento, além de serem excelentes amantes, donas de casas e mães.
A primeira lição que aprendiam era a seguinte: "Ama teu homem e o segue, mas
somente se ambos representarem um para o outro: amor, companheirismo e amizade."
POEMA CELTA
Jamais permita
Jamais permita que algum homem a escravize:
você nasceu livre para amar, e não para ser escrava
Jamais permita que o seu coração sofra em nome do amor.
Amar é um ato de felicidade, por que sofrer?
Jamais permita que seus olhos derramem lágrimas por alguém que nunca fará você
sorrir!
Jamais permita que o uso de seu próprio corpo seja cerceado.
Saiba que o corpo é a moradia do espírito, por que mantê-lo aprisionado?
Jamais se permita ficar horas esperando por alguém que nunca virá, mesmo tendo
prometido!
Jamais permita que o seu nome seja pronunciado em vão por um homem cujo nome
você sequer sabe!
Jamais permita que o seu tempo seja desperdiçado com alguém que nunca terá tempo
para você!
Jamais permita ouvir gritos em seus ouvidos.
O Amor é o único que pode falar mais alto!
Jamais permita que paixões desenfreadas transportem você de um mundo real para
outro que nunca existiu!
Jamais permita que os outros sonhos se misturem aos seus, fazendo-os virar um grande
pesadelo!
Jamais acredite que alguém possa voltar quando nunca esteve presente!
Jamais permita que seu útero gere um filho que nunca terá um pai!
Jamais permita viver na dependência de um homem como se você tivesse nascido
inválida!
Jamais se ponha linda e maravilhosa a fim de esperar por um homem que não tenha
olhos para admirá-la!
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Jamais permita que seus pés caminhem em direção a um homem que só vive fugindo
de você!
Jamais permita que a dor, a tristeza, a solidão, o ódio, o ressentimento, o ciúme, o
remorso e tudo aquilo que possa tirar o brilho dos seus olhos a dominem, fazendo arrefecer
a força que existe dentro de você!
E, sobretudo, jamais permita que você mesma perca a dignidade de ser MULHER!
A todas as mulheres um beijo no coração! Muita Luz e Amor!
Sônia M. Milano
REFLEXÃO
O Amor - Coríntios 13
Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria
como o metal que soa ou como o símbolo que retine.
E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a
ciência, e ainda que tivesse toda fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não
tivesse amor, nada seria.
RECEITA
Delícia de maracujá
2 maracujás;
1/3 de xícara licor Curaçao;
¼ de açúcar;
4 cubos de gelo;
Modo de preparo
Bata todos os ingredientes no liquidificador por alguns minutos.
Depois é só servir
ESPAÇOS PARA PROPOSTAS
1.
2.
3.
4.

Visitar creches;
Organizar cursos de artesanato;
Trazer profissionais de psicologia para trabalhar dinâmicas em grupos.
Profissionais da saúde da mulher.
MURAL DE RECADOS

Gostaríamos de contar com a presença de todas as cunhadas na próxima reunião,
todas as quartas quintas-feiras de cada mês.
Oportunidade em que estaremos realizando um bingo, com a intenção de arrecadar
fundos para aquisição dos utensílios para a cozinha da Loja.
Até a próxima!!!!
ELOGIOS RECEBIDOS PELA 1ª EDIÇÃO DO JORNAL
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Prezadas Cunhadas da Fraternidade Feminina Safira e aos Irmãos da Luz no Horizonte.
Parabéns pelo lançamento de seu informativo. É buscando a total integração entre a Loja e
a Fraternidade e divulgando suas ações que atingiremos nossas metas e daremos a nossa
Ordem o alcance e visibilidade que ela deve ter perante a Sociedade Civil. Na qualidade de
Grande Secretário-Geral de Entidades Paramaçônicas do GOB, que tem sob sua gestão a
Fraternidade Feminina me congratulo com todos e coloco-me a disposição.
Um grande abraço,
Adivar Ferreira de Aguiar
Grande Secretário Geral de Entidades Paramaçônicas
Grande Oriente do Brasil

A todos os que colaboraram para a realização desta obra, meus parabéns.
Transmita às nossas cunhadas nosso desejo que, iniciada esta circulação,
continuem firme para a sua manutenção.
Fraterno Abraço
José Maria Bonachi Batalla
Soberano Grande Inspetor Geral do
Supremo Conselho do Rito Moderno
ANIVERSÁRIANTES DO MÊS
NOVEMBRO
03/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11
14/11
15/11
16/11
16/11
18/11
21/11
22/11
22/11
27/11
30/11

Helênio Rodrigues Cardoso
Wanderlan Procópio da Silva
Abimael Barbosa Nogueira
Fernanda Vilela Teixeira Storti

Élcio Rabelo de Rezende Júnior
Ana Laura Cruz
Maria de Fátima Silva Nascimento
Poliana Oliveira Santos
Bruno Narciso Borges
Sebastião Selmo Alves
Alessandro de Sá
Vitor Hugo Barbosa Nogueira
Stefanie Louise Cruz
Flávio Domingues de Castro
Hadja Martins Sahb Lopes Novaes
Carlos Rubens de Menezes

Irmão
Irmão
Sobrinho
Sobrinha
Sobrinho
Sobrinha
Cunhada
Sobrinha
Sobrinho
Irmão
Sobrinho
Sobrinho
Sobrinha
Sobrinho
Sobrinha

Sobrinho

Ir∴ Toninho
Ir.: Adelino Júnior
Ir∴ Élcio
Ir.: Paulo Rogério
Ir.: Cecílio
Ir∴ Milton
Ir∴ Heliomar
Ir.: Luiz Antônio de Sá
Ir.: Toninho
Ir.: Paulo Rogério
Ir.: Helvécio
Ir∴ Nagib
Ir∴ Luiz Menezes
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