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COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ/MF. nº 
61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001408-1 - Convocação As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 01.04.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Companhia Brasileira de 
Fiação a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 01 de 
abril de 2020, às 10:00hs, na sede social na Rua Cesário Alvim, 
498, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para 
o triênio 2020/2023; 3.-Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- 
Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos 
acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a 
que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 06 
de março de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor 
Presidente.

Disal - Distribuidores 
Associados de Livros S.A.

CNPJ - 62.277.041/0001-87 - NIRE - 35300131771
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à disposição dos Acionistas, no escritório 
da Companhia localizado na Avenida Marginal Direita 
do Tietê, 800, Vila Jaguara, São Paulo/SP, os documentos 
do Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos ao exercício 
social encerrado em 31.12.2019. São Paulo, 04 de 
março de 2020. Diretor Presidente - Renato Guazzelli

Considerada um calca-
nhar de aquiles do em-
preendedor brasileiro, a 
gestão financeira é vital 
para o sucesso de qualquer 
negócio. A partir da análise 
e controle das atividades 
financeiras da empresa, é 
possível tomar decisões 
mais acertadas, e conse-
quentemente, maximizar 
resultados. Pesquisas rea-
lizadas pelo Sebrae no ano 
passado revelaram que 77% 
dos Microempreendedores 
Individuais (MEI) nunca 
fizeram capacitação em 
finanças e 48% não fazem 
previsão de gastos. 

Quanto aos donos de 
microempresas (ME) e 
Empresas de Pequeno Porte 
(EPP), 52% admitiram que 
necessitam de uma maior 
capacitação na área de 
controle e gestão financeira. 
Um dos erros mais comuns 
cometidos pelos donos de 
pequenos negócios é mistu-
rar o orçamento da empresa 
com o das contas pessoais. 
Observa-se que quanto mais 
o empreendedor é respon-
sável sozinho pela gestão do 
negócio, mais suscetível ele 
fica para cometer tal prática. 

De acordo com o espe-
cialista do Sebrae, Hugo 
Cardoso, o problema acon-
tece em todos os níveis de 
negócios: “É uma realidade 
de todos os que gerenciam 
uma empresa, mas no caso 
dos microempreendedores 
individuais (MEI), a situa-
ção fica mais escancarada”. 
Para ajudar a organizar 
melhor o orçamento da 
sua empresa, preparamos 
cinco dicas junto com nosso 
especialista na área.
 1. Tenha contas ban-

cárias separadas 
- O primeiro passo 
é separar a conta da 
empresa da conta 
pessoal. Hoje em dia 
muitas instituições 
financeiras oferecem 
contas empresariais 
isentas de algumas 
cobranças ou com 
condições especiais. 

Erro comum do pequeno negciante é misturar o orçamento da 
empresa com o das contas pessoais
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Esse é o resultado 
da pesquisa “Global 
attitudes to gender 

equality”, realizada pela 
Ipsos e pelo Global Institute 
for Women’s Leadership, 
do King’s College London, 
para o Dia Internacional 
da Mulher. O estudo coloca 
o país em último lugar no 
ranking que engloba 26 na-
ções e aborda a percepção 
dos entrevistados sobre 
desigualdade de gênero no 
âmbito profissional.

A maioria das pessoas 
ouvidas em todo o mundo 
(56%) entende que os dois 
gêneros não são vistos da 
mesma maneira nos locais 
de trabalho de seus países. A 
nação com a percepção mais 
positiva sobre o tratamento 

Minoria acredita que 
homens e mulheres são tratados 

com igualdade no trabalho
No Brasil, apenas uma em cada quatro pessoas (25%) acredita que homens e mulheres são tratados de 
modo igualitário no mercado de trabalho
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ES ponta do ranking. 66% dos 
ouvidos localmente creem 
que as ações já tomadas no 
Brasil não são o bastante. A 
média global de desconten-
tamento é de 47%.

Para 58% de todos os en-
trevistados no mundo, um 
caminho para seu país atingir 
a igualdade de gênero é colo-
car mais mulheres em cargos 
de liderança no governo e 
nas empresas. O Brasil está 
ligeiramente acima da média 
global, com 59% afirmando 
que esta é uma medida ne-
cessária. O estudo on-line 
ouviu 20.024 pessoas de 26 
países, com idades entre 16 e 
74 anos, entre 24 de janeiro e 
7 de fevereiro de 2020 (Fonte 
e mais informações: www.
ipsos.com/pt-br).

igualitário entre homens e 
mulheres é a Malásia, onde 
68% dos entrevistados lo-
calmente afirmaram que 
há equidade no ambiente 
profissional. China (60%), 
Índia (54%), Rússia (50%) e 
Peru (48%) fecham o top 5.

Quando perguntados se 
seus países já fizeram o 
suficiente para garantir 
que os direitos de homens 
e mulheres sejam iguais, 
os entrevistados brasileiros 
colocaram – novamente – a 
nação sul-americana na 

Como separar o orçamento da 
empresa das contas pessoais

O Bradesco, por exem-
plo, oferece isenção de 
tarifas por 12 meses. 

 2. Defina o seu pró-
-labore - O pró-labore 
é o salário determinado 
para o proprietário da 
empresa e não deve 
ser confundido com 
os lucros. Tenha cons-
ciência de que o lucro 
deve ser utilizado prin-
cipalmente para inves-
tir no crescimento da 
empresa. Sendo assim, 
você deve ajustar o seu 
custo de vida ao fatu-
ramento da empresa, 
e não o contrário. Para 
definir seu pró-labore, 
pergunte-se quanto 
pagaria para um pro-
fissional desempenhar 
as mesmas atividades 
ou quanto o mercado 
paga para alguém com 
a função. 

 3. Anote tudo que é 
retirado da empre-
sa, seja em forma de 
produto ou serviço 
- Saiba fazer o controle 
dos gastos da sua em-
presa e, para isso, anote 
tudo que é retirado ou 
utilizado, em forma de 
produto ou serviço. 
Dessa forma, deixe 
claro o que é retirado 
do seu pró-labore, ou 
seja, tenha controle do 
que é despesa pessoal 
e o que é despesa da 
empresa. Por exem-
plo, gastos com luz 

e fornecedores são 
despesas da empresa, 
enquanto gastos com 
lanches são despesas 
pessoais. Também 
tenha cuidado com 
despesas feitas para 
familiares e amigos, 
que muitas vezes aca-
bam comprometendo 
o orçamento. 

 4. Faça um plano de 
contas - O plano de 
contas é uma ferra-
menta de controle 
que faz parte do fluxo 
de caixa e deve ser 
estruturado para que 
possibilite o acompa-
nhamento das movi-
mentações financeiras 
da sua empresa ao 
longo do tempo. Neste 
plano, enumere quais 
são as despesas e re-
ceitas pessoais e da 
empresa. 

 5. Não desista e tenha 
constância - Para 
quem nunca fez um 
controle financeiro, 
a tarefa pode parecer 
complicada. Tenha 
consciência de que no 
começo vai dar traba-
lho, mas os benefícios 
logo serão percebidos, 
após o período de 
no mínimo um mês. 
Não desista e tenha 
constância, pois aos 
poucos você irá perce-
ber com mais clareza 
a situação das suas 
contas (AI/Sebrae). 

AGRUS AGROPECUÁRIA S/A
CNPJ nº 17.783.175/0001-15 - NIRE nº 3530045151-1

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2020.
Data, Local e Horário: 14/02/2020, na sede social, São Bernardo do Campo/SP, na Avenida Senador Vergueiro, 2123, 
conjunto 1205, sala 19, Centro, CEP 09750-001, às 17h. Presenças - Acionistas representando a totalidade do capital 
social com direito a voto. Convocação: Dispensada nos termos do artigo 124, §4º da Lei 6.404/1976. Composição 
da Mesa de Trabalhos: Caetano Alberto Pessina, Presidente; e José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht, Secretário. 
Ordem do Dia e Deliberações tomadas por Unanimidade: 1) Redução do capital social, por ser ele 
excessivo em comparação com o objeto da sociedade, no valor de R$ 2.600.000,00, passando de R$ 19.623.104,00 para 
R$ 17.023.104,00, mediante o cancelamento de 2.600.000 ações representativas do capital da Companhia, sendo 1.417.754 
ações ordinárias nominativas e 1.182.246 ações preferenciais, todas sem valor nominal, e na mesma proporção das ações 
possuídas pelos acionistas antes da redução ora proposta e já aprovada, passando o capital, portanto, a ser representado 
por 17.023.104 ações das quais 9.282.531 são ordinárias nominativas e 7.740.573 são preferenciais, todas sem valor 
nominal. A restituição aos acionistas do valor das ações extintas se dará, parte, no valor de R$ 799.142,45 mediante 
compensação de créditos que a sociedade detém em face dos sócios, conforme contabilizado na conta 1.02.01.08, e o 
restante, no importe de R$ 1.800.857,55 em dinheiro, por meio de Transferência Eletrônica Disponível para a conta dos 
sócios a ser realizada até 31/12/2021. 2) Em razão das deliberações acima, o artigo 3º do Estatuto Social da sociedade 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado pelos acionistas, é 
de R$ 17.023.104,00, dividido em 9.282.531 ações ordinárias e 7.740.573 ações preferenciais, todas nominativas sem valor 
nominal.” 2.1) Ainda em razão da deliberação acima, resolvem os acionistas consolidar o Estatuto social da Sociedade 
conforme documento anexo II. 3) Por conta da redução do capital ora aprovada, as ações representativas do capital da 
sociedade ficam distribuídas entre os acionistas de acordo com o quadro que constitui o Anexo I desta ata. 4) Em razão 
dessas deliberações, os Diretores da companhia foram autorizados a praticar todos e quaisquer atos no sentido de 
formalizá-las. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura 
da presente ata, reabertos os trabalhos, foi lida por todos os presentes, que a aprovaram e assinaram o livro competente. 
SP, 14/02/2020. (aa) Caetano Alberto Pessina - Presidente; José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht - Secretário; Acionistas: 
Grevillea Participações S/A, representada por Caetano Alberto Pessina; Milena Dacomo Pessina; Caetano Alberto Pessina; 
Sandra Pessina e Rimc Participações Ltda., representada por Bruna Pessina. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. 
Caetano Alberto Pessina - Presidente; José Carlos O’Farrill Vannini Hausknecht - Secretário. Anexo II 
- Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede e Duração. Artigo 1o - A sociedade girará sob a 
denominação de Agrus Agropecuária S/A, com sede social na Avenida Senador Vergueiro, 2123, Conjunto 1205, sala 
19, Centro, São Bernardo do Campo - SP, CEP 09750-001 e filial estabelecida na Fazenda Santa Clara Dois Pontais Chay 
Kel, localizada na Rodovia MT-130, sem número, km 21+8 a esquerda, Paranatinga, Mato Grosso, CEP 78870-000, podendo 
abrir e criar filiais, agências, e sucursais, no país e no exterior, obedecidas as prescrições legais, sendo o prazo de duração 
por tempo indeterminado. Capítulo II - Do Objeto. Artigo 2o - A sociedade tem por objeto social a criação de bovinos 
parta corte; os cultivos de soja, milho, milheto, sorgo e girassol. Capítulo III - Do Capital Social e das Ações. 
Artigo 3º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado pelos acionistas, é de R$ 17.023.104,00, dividido em 
9.282.531 ações ordinárias e 7.740.573 ações preferenciais, todas nominativas sem valor nominal. Artigo 4º - Cada ação 
ordinária dá direito a um voto nas assembleias gerais. As ações preferenciais não terão direito a voto, porém, conferirão aos 
seus titulares prioridade no recebimento de dividendos e no reembolso do capital. Artigo 5o - As ações poderão ser 
representadas por cautelas, que poderão ter a forma una ou múltipla, contendo todos os requisitos legais e as assinaturas 
de dois (2) diretores. Artigo 6º - Na hipótese de qualquer acionista pretender alienar as suas respectivas ações, no todo 
ou em parte, deverá dar direito de preferência aos demais acionistas, mediante notificação extrajudicial, com o prazo de 30 
dias para o seu exercício, constando o preço e as condições de pagamento pretendidos. §Único - A não manifestação do 
acionista notificado no prazo que lhe for conferido, liberará o interesssado a negociar as ações com terceiros. Capítulo IV 
- Das Assembléias Gerais. Artigo 7o - A Assembléia Geral regularmente convocada e instalada é o órgão supremo 
da sociedade, com poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao seu objeto e tomar as resoluções de interesse 
dos negócios sociais. Artigo 8º - A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos quatro primeiros meses seguintes 
ao término de cada exercício social, na sede da sociedade, e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais 
exigirem a deliberação dos acionistas. Artigo 9° - A convocação para as Assembléias Gerais observará as formalidades 
previstas em lei. §Único - Na Assembléia Geral a que compareçam todos os acionistas, fica dispensada a obrigação de 
cumprimento das formalidades legais para a convocação. Artigo 10 - A diretoria deverá comunicar, até um mês antes da 
data marcada para a AGO, por anúncios publicados na forma prevista em lei, que se acham à disposição dos acionistas: a) 
o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; b) a cópia das 
demonstrações financeiras; e c) o parecer dos auditores independentes, se houver. §1o - Os documentos acima referidos 
serão obrigatoriamente publicados até cinco dias, pelo menos, antes da data marcada para a realização da Assembléia 
Geral. §2o - Fica dispensada a publicação de anúncios referidos no “caput” deste artigo, se a Assembléia Geral reunir a 
totalidade dos acionistas, com direito de voto, desde que feitas as publicações de que trata o § anterior. Artigo 11 - Os 
trabalhos da Assembléia serão dirigidos por um Diretor da sociedade, escolhido pelos acionistas presentes, que será o 
Presidente da Mesa e escolherá um acionista para Secretário. Artigo 12 - Os acionistas poderão fazer-se representar nas 
Assembléias Gerais por procurador constituído há menos de um ano, desde que seja acionista, diretor da sociedade ou 
advogado. Artigo 13 - Dos trabalhos e deliberações da Assembléia será lavrada, em livro próprio, ata assinada pelos 
membros da mesa e pelos acionistas presentes. Capítulo V - Da Administração. Artigo 14 - A sociedade será 
administrada por uma diretoria composta de até 4 membros, todos diretores, sem designação específica. Os diretores 
poderão ou não ser acionistas, residentes no país, com mandato de 03 anos, eleitos ou reeleitos por Assembléia Geral. 
§Único. Em caso de vacância por qualquer motivo do cargo de um ou mais diretores, os remanescenters acumularão 
funções até o preenchimento da vaga. Artigo 15 - A representação, ativa e passiva, judical e extrajudicial, da sociedade, 
em todos os seus atos, de forma mais ampla, geral e irrestrita, inclusive nos necessários para adquirir, alienar, hipotecar e 
gravar bens imóveis e todos os demais, assunção de obrigações, constituição, renúncia ou transção de garantias e ônus, 
inclusive reais, em todos os otros atos que envolvam esponsabilidade para a sociedade, será exercida pelos diretores, em 
conjunto ou isoladamente. §Único: A sociedade, representada por 02 diretores, poderá nomear um ou mais procuradores 
para agir isoladamente ou em conjunto com qualquer um dos diretores, de acordo com os poderes que lhe forem outorgados 
e por prazo determinado. Artigo 16 - Os diretores distribuirão entre si as respectivas funções, como deliberado em reunião 
de Diretoria, da qual será lavrada ata a ser transcrita no Livro respectivo. Artigo 17 - São expressamente vedados, sendo 
nulos e inoperantes em relação à companhia, os atos de quaisquer dos Diretores e/ou procuradores que envolverem 
obrigações estranhas aos objetivos sociais, tais como: fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de 
terceiros. Artigo 18 - Os diretores eleitos serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no 
Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, ficando dispensados de caução. §Único - Os diretores permanecerão em seus 
cargos até a investidura dos seus substitutos eleitos. Artigo 19 - A Assembléia Geral que eleger os diretores poderá ou 
não fixar o montante global ou individual da remuneração deles. Capítulo VI - Do Conselho Fiscal. Artigo 20 - A 
sociedade terá um Conselho Fiscal que atuará e se instalará nos exercícios sociais em que a Assembléia Geral determinar, 
a pedido de acionistas. §1o - Poderão solicitar a instalação do Conselho Fiscal, em qualquer Assembléia Geral, acionistas 
que representem, no mínimo, 1/10 das ações com direito a voto e 5% das ações sem direito a voto. §2o - O Conselho Fiscal 
será composto de no mínimo 3 e no máximo 5 membros efetivos, e suplentes em igual número, eleitos pela Assembléia 
Geral em que for aprovada a sua instalação. Artigo 21 - O Conselho Fiscal terá as atribuições fixadas em lei e fornecerá 
aos acionistas as informações sobre matérias de sua competência, conforme ficar estabelecido na Assembléia Geral que 
determinar a sua instalação. Capítulo VII - Exercício Social e Demonstrações Financeiras. Artigo 22 - O 
exercício social iniciar-se-á em 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 23 - Ao fim de cada 
exercício social, a Diretoria apresentará um relatório da administração sobre os negócios sociais e principais fatos 
administrativos do exercício findo e fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações 
financeiras exigidas por lei. §Único - As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros 
analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do 
exercício. Capítulo VIII - Lucro, Reservas e Dividendos. Artigo 24 - Do resultado do exercício serão 
deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e provisão para o imposto sobre a renda. §Único 
- O prejuízo do exercício, se houver, será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e 
pela reserva legal, nessa ordem, observada a legislação tributária a respeito. Artigo 25 - O saldo lucro líquido do 
exercício, após as deduções e destinações legais, poderá ser distribuído aos acionistas, sempre em confomidade com as 
disposições legais e com a deliberação da assembléia geral. O dividendo distribuído será pago em até 60 dias contados 
da data da referida deliberação, ressalvado a hipótese de decisão contrária, estabelecida pelos sócios. §1o - A Assembléia 
Geral poderá, por proposta da Diretoria, dispor a distribuição de dividendos em montante inferior, ou mesmo a sua não 
distribuição, na forma do §3° artigo 202 Lei 6.404/76, ou, ainda, destinar parte do lucro líquido à formação de reservas 
técnicas, inclusive com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada 
provável, cujo valor possa ser estimado. §2o - O saldo das reservas de lucros, exceto as de contingências e de lucros a 
realizar, não poderá ultrapassar o valor do capital social; atingido esse limite, a Assembléia deliberará sobre a aplicação 
do excesso na integralização ou no aumento do capital social, ou na distribuição de dividendos. Artigo 26 - A 
sociedade somente poderá pagar dividendos à conta de Lucro Líquido do Exercício, de Lucros Acumulados e de 
Reservas de Lucros. Artigo 27 - À diretoria é facultado providenciar o levantamento de balanços intermediários e 
intercalares, para fins de distribuição de dividendos. Capítulo IX - Da Dissolução, Liquidação e Extinção. 
Artigo 28 - A sociedade se dissolverá e se extinguirá nos casos previstos em lei, cabendo à Assembléia Geral 
determinar o modo de liquidação bem como nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deva funcionar durante o 
período de liquidação. Capítulo X - Das Transformações. Artigo 29 - A sociedade poderá transformar-se em 
outro tipo, mediante deliberação dos acionistas em Assembléia Geral convocada para essa finalidade, sendo obrigatória 
a aprovação dessa operação pelos sócios que representem a maioria do capital social com direito a voto. Capítulo XI 
- Disposições Gerais. Artigo 30 - Os casos omissos neste estatuto serão regulados pela legislação em vigor.” 

O trabalho no terceiro setor 
é geralmente associado ao 
voluntariado, sem remunera-
ção. Porém, as organizações 
da sociedade civil já em-
pregam formalmente cerca 
de 3 milhões de pessoas no 
Brasil, o que equivalia a 3% 
da população ocupada em 
dezembro de 2015, nos dados 
mais recentes divulgados 
pelo Ipea em 2018. A maior 
parte dessa força de trabalho 
reside no Sudeste (58,5%), 
são mulheres (65%) e atuam 
no setor de saúde (40%).

"Tradicionalmente, no Bra-
sil, o terceiro setor está 
ligado à filantropia, ao as-
sistencialismo e às questões 
sociais. Por isso, ainda atrai 
um público mais feminino, 
geralmente católico", explica 
a coordenadora do curso de 
Gestão de Organizações do 
Terceiro Setor do Centro 
Universitário Internacional 
Uninter, Denise Erthal. Em 
2015, 66% dos vínculos de 
empregos formais das organi-
zações da sociedade civil não 
detinham superior completo 
e ganhavam em média 3,2 
salários mínimos. Segundo 
a professora, nos próximos 
anos, a tendência é que cada 
vez mais pessoas com ensino 
superior estejam atuando nas 
organizações.

"Embora essas instituições 
não visem lucro, elas preci-
sam atingir seus objetivos e 
necessitam de gestão assim 
como qualquer outra orga-
nização da iniciativa privada. 
Elas têm receita, recebem 
doações e precisam gerir 
recursos, sejam financeiros, 
materiais ou humanos, o que 
está motivando a contratação 
de profissionais qualificados, 
gestores, captadores de 
recursos e gerentes de pro-
jetos", diz.

Para aqueles que desejam 
seguir carreira no terceiro 
setor, Erthal recomenda bus-
car qualificação profissional. 
"Além do interesse por uma 
causa, social ou ambiental, é 
preciso se qualificar para a 
função, compreender o pro-
pósito do terceiro setor e o 
funcionamento das políticas 
públicas. Com o entendimen-
to ampliado, é possível parti-
cipar de forma mais efetiva", 
pontua (AI/Uninter.com).

É possível fazer 
carreira no 
terceiro setor?
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O terceiro setor 
está ligado à filantropia, 
ao assistencialismo e às 

questões sociais.

A importância da mulher 
na irmandade 
e na sociedade

O Dia Internacional 
da mulher, celebrado 
neste domingo (8), 
foi oficializada em 
1975, ano em que a 
ONU intitulou como 
Ano Internacional da 
Mulher

Tem como origem a 
segunda metade do 
século XIX e as pri-

meiras décadas do século 
XX quando se desencadeou 
uma série de fatos, lutas e 
reivindicações das mulhe-
res (em especial nos EUA 
e Europa) por melhores 
condições de trabalho, 
direitos sociais e políticos. 
No Grande Oriente de São 
Paulo (GOSP), a mulher 
se faz presente em várias 
frentes. 

Inicialmente, não pode-
mos nos esquecer de nossas 
esposas (que, na Maçona-
ria, são identificadas como 
Cunhadas), e nossas filhas 
(as Sobrinhas) que nos 
apoiam e nos incentivam 
em nosso intuito de manter 
a potência maçônica sempre 
atuante e forte. Apesar de 
não poderem participar das 
sessões ritualísticas tradi-
cionais, engana-se quem 
pensa que as mulheres são 
vistas sob uma ótica distante 
ou até com indiferença pela 
maçonaria. 

Nas lojas do GOSP, rea-
lizamos diversas sessões 
mistas com o intuito de 
reforçar a importância e 
homenagear Cunhadas e 
Sobrinhas por todo o seu 
apoio, dedicação e atuação 
na maçonaria. Sim, atua-
ção! Cunhadas e Sobrinhas 

também participam de di-
versas atividades realizadas 
por meio das chamadas 
entidades paramaçônicas 
que possuem seus regimes 
e administrações próprias, 
porém, sob os princípios 
maçônicos. 

As paramaçônicas têm 
como fermento principal 
de suas ações a atuação de 
Cunhadas e Sobrinhas que 
auxiliam na preparação de 
jovens para assumir as res-
ponsabilidades e preceitos 
de honestidade, lealdade e 
amor fraterno, criação de 
líderes, além de realizarem 
diversas ações de cunho 
social.

Outro exemplo que vale 
a pena ser salientado é a 
participação de diversas 
Lojas na campanha do Ou-
tubro Rosa. Seja por meio 
de caminhadas, palestras 
ou exames, sempre há o 
cuidado e a preocupação 
de conscientizar as mu-
lheres da importância do 
diagnóstico precoce da 
doença.

Assim, como Grão-Mestre 
do Grande Oriente de São 
Paulo, estendo minha admi-
ração a todas as mulheres e 
parabenizo-as por este dia 
tão importante e que nos 
faz refletir sobre tudo o que 
elas têm feito em prol de 
nossa Irmandade e de nossa 
sociedade. 

Que o Grande Arquiteto 
do Universo possa iluminar 
a consciência de todos os 
homens de boa vontade 
para que valorizem suas 
companheiras dando-lhes 
o devido reconhecimento.

(*) - É Grão-Mestre do Grande Oriente 
de São Paulo (GOSP).

Raimundo Hermes Barbosa (*)
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