Escolas públicas de
qualidade e hospitais
mais humanos?
Mais segurança e
qualidade de
vida?

Participe, divulgue,
assine já!
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Venerável Mestre,
Ao longo dos anos, os
Maçons sempre
clamaram por ações
mais incisivas e
ostensivas por parte de
nossa Sublime Ordem
com a finalidade de
combater os males que
afligem nosso querido
B r a s i l .
E s t a s
manifestações são
naturais em um
ambiente onde são
respeitadas as
diferenças e as opiniões
e que congrega homens
oriundos de todos os
setores da sociedade e
que são dotados de
liderança, como são as
nossas Oficinas.

Nos últimos tempos,
cotidianamente, os
órgãos de imprensa
estão a noticiar a
corrupção que,
amparada pela
impunidade que grassa
em nosso País, estende
seus tentáculos em
todas as áreas da
administração publica e
em todas as esferas do
poder, independente de
partido político que o

ocupa, transformandose no grande câncer
social que está a
aniquilar a população
brasileira ao privá-la de
serviços públicos de
qualidade e que lhe
garantam dignidade e
atendam seus anseios.
Como não poderia deixar
de ser, este assunto
ecoou em nosso meio e
foi alvo de discussões em
nossas Lojas.
O projeto “POR UM
PAÍS MAIS HONESTO!
CORRUPÇÃO NUNCA
MAIS!” é fruto destes
debates. Idealizado pela
Augusta e Respeitável
Loja Simbólica
R e g e n e r a ç ã o
Barbacenense – Nº
317, da cidade de
Barbacena / MG, e
abraçado pelos
dirigentes da Maçonaria
Brasileira, ele busca
e s t a b e l e c e r
procedimentos e
punições mais severas e
reduzir a impunidade
para todos os delitos que
estejam relacionados ao
uso indevido, desvio,

ORIENTAÇÕES

PROJETO DE LEI DE INICIATIVA POPULAR

Deseja um
país melhor?

malversação ou
apropriação de recursos
públicos, através de um
projeto de lei de
iniciativa popular que
chegará ao Congresso
com o peso da assinatura
de mais de um milhão e
meio de eleitores e,
assim, pressionar os
parlamentares a votá-lo.
Para o êxito desta
e m p r e i t a d a
a
participação dos
Veneráveis Mestres será
primordial, pois sendo os
grandes líderes de seus
Obreiros, representam a
mola mestra que
movimentará toda a
estrutura da Ordem na
coleta das assinaturas
necessárias.
Re s p e i t a n d o e
reconhecendo esta
liderança, estas
orientações/sugestões
têm a finalidade de
elencar e indicar
medidas que possam
auxiliá-lo neste
processo.

Medidas Sugeridas:
1. Conheça o projeto “POR UM PAÍS
MAIS HONESTO! CORRUPÇÃO
NUNCA MAIS!”;

Maçonaria está viva e atenta às suas
responsabilidades (a Ordem se torna
visível através de nossas ações);

A cartilha disponível no site
www.corrupcaonuncamais.org.
br contém informações úteis sobre
ele.

4. Mostre aos seus Obreiros que a
Maçonaria sempre se fez presente
nos momentos mais delicados de
nossa nação e que agora a sociedade
clama por ações e medidas que
possam aliviá-la deste câncer
denominado corrupção;

Outros materiais sobre o projeto
(formulário para coleta de
assinaturas, banner de identificação
de pontos de coleta, modelos de
bottons e adesivos, texto do projeto
de lei, etc), também são encontrados
no site;
2. Solicite a um Irmão que aprofunde
o conhecimento sobre o projeto e
inclua a sua discussão na Ordem do
Dia, propondo um amplo debate
sobre o assunto – aborde a corrupção
e seus males: impostos elevados
(todos nós pagamos quase 40% de
nossos rendimentos em impostos),
sem termos a contrapartida em
serviços públicos de qualidade,
criação de uma cultura popular
tolerante com tais práticas
delituosas e que permite a estas se
incorporem ao cotidiano social como
algo normal, a perda do sentimento
de civismo, o assassinato do futuro
de gerações, etc;
3. Relembre que todos nós Maçons
sempre clamamos por uma ação
mais contundente de nossa Ordem
contra os problemas que a sociedade
está sofrendo e que este é o grande
momento para materializarmos este
clamor, demonstrando que a

5. Conclame-os a participarem do
projeto como se estivessem
participando de uma “conspiração
para o bem”, como aconteceu com
nossos antepassados, e demonstre
que estaremos escrevendo e fazendo
parte da história de nossa Pátria,
como ocorreu com aqueles que nos
antecederam;
6. Distribua a cada Obreiro o
impresso para coleta de assinaturas
e demonstre como é fácil coletá-las,
uma vez que são líderes em seus
grupos sociais. Peça que cada um se
responsabilize por preencher, pelo
menos, dois formulários. Sugira que
iniciem com os familiares e vizinhos,
pois é mais fácil. Oriente-os,
detalhadamente, sobre como
preencher o Formulário de Coleta de
Assinaturas;
7. Os clubes de serviços (ROTARY,
LIONS, etc) e outras associações
(OAB, CDL, sindicatos, etc) são
excelentes parceiros para atingirmos
os objetivos. Sempre temos em
nossas Oficinas Irmãos que fazem
parte destas entidades. Solicite a

estes Irmãos que divulguem o
projeto nestes locais e aproveitem
para coletar assinaturas. Caso
inexistam Irmãos nestas condições,
procure os dirigentes dos clubes de
serviços e das associações e
apresente-lhes o projeto e peça-lhes
apoio, demonstrando que este é um
projeto dos cidadãos de bem que
desejam melhorar a qualidade de
vida em nosso País;
8. Igrejas e templos religiosos
também são ótimos locais para
coletar assinaturas. Caso tenha
dificuldades para realizar divulgação
neles, busque algum conhecido que
seja frequentador e solicite a ele
divulgar e realizar a coleta de
assinaturas, fazendo a mesma
demonstração sugerida para os
clubes de serviço;
9. Utilize as rádios e os jornais de
sua cidade para divulgar o projeto.
Use o material disponível no site para
tal e dê entrevistas (ou solicite a
algum Irmão do quadro que o faça)
convidando os cidadãos a assinarem
e, assim, nos ajudarem a ajudar a
sociedade brasileira;
10. Reproduza o material
promocional do site, principalmente
o panfleto, e distribua-o em seu
município;
11. Caso haja possibilidade, reúna as
Lojas de seu município e mande
confeccionar um outdoor de
divulgação do projeto e conclame os
munícipes a assiná-lo,
estabelecendo locais onde as
assinaturas serão colhidas;

12. Nada impede que os Obreiros se
mobilizem e programem um movimento público em sua cidade para
divulgação do projeto;
13. Realize sessões brancas para
tratar sobre o tema, convide a
sociedade a participar e se valha do
momento para coletar assinaturas;
14. Caso exista em sua cidade,
envolva os Demolays e as Filhas de
Jó. Lembre-se que eles conseguem
penetrar numa camada social que
talvez nós tenhamos dificuldades, os
adolescentes que, dependendo da
idade, também podem votar;
15. Divulgue os endereços
eletrônicos do projeto, inclusive em
suas redes sociais;
Acesse e curta:
www.facebook.com/corrupcaonunca
mais.cmsb
www.corrupcaonuncamais.org.br
https://twitter.com/corrupcaonunca
16. Este é um momento especial
para reforçar a fraternidade que nos
une e para divulgação da Ordem
Maçônica em geral e de cada Loja em
particular, quer seja junto à
comunidade na qual está incluída,
quer junto à sua Potência;
17. LEMBREM-SE: Para
solucionarmos os problemas que
surgem necessitamos apenas de
uma coisa: ATITUDE...

