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Maçons da GLOMARON pelo mundo – Agilizaremos à expedição de passaporte 
maçônico e carta de apresentação para os irmãos com destino ao exterior, por 
intermédio de solução digital no sistema de gestão (SisGM) da GLOMARON.

Participação Política - Incentivaremos a efetiva participação por meio de 
candidaturas dos membros (irmãos, cunhadas e sobrinhos) a cargos políticos, 
nas três esferas de governo.

ACÕES SOCIAIS
a) Casa de Apoio Filhos de Hiram – Desenvolveremos ações estratégicas com 
vistas à capitação de recursos financeiros objetivando a construção desta 
importante obra de socorro para as pessoas que fazem tratamento no Hospital 
de Amor em Porto Velho; 

b) Casa de Apoio Amor Fraterno – Desenvolveremos ações estratégicas com 
vistas à capitação de recursos financeiros, para seu pleno funcionamento, que 
atender pessoas em tratamento de câncer no Hospital de Câncer de Cacoal 
(Hospital São Daniel Comboni); 

PROMOÇÃO DE EVENTO
Realizaremos grandes eventos sociais, sem, contudo, onerar as Lojas, cuja 
finalidade é promover a integração da família maçônica, ao mesmo tempo em 
que serão arrecadados recursos financeiros com vistas a subsidiar as ações 
sociais da GLOMARON.

RITUALÍSTICA E LITURGIA
Por intermédio do CEMEC promoveremos encontros regionais de instrução e 
treinamento ritualísticos das sessões Econômicas e Magnas envolvendo todos 
os ritos.  Capacitaremos irmãos para a assunção do cargo de Venerável Mestre, 
visando o aprimoramento da didática nas instruções de graus, tornando a 
Ordem do Dia mais atrativa visando à fixação do irmão em loja, com a utilização 
dos avanços dos instrumentos eletrônicos e tecnológicos, implantar instruções 
complementares, intercaladas às ritualísticas,  ( já utilazada na GBLS Palmares 
19, de Pimenta Bueno-RO).
Nomearemos os Grandes Subsecretários de Liturgia e Ritualística para atender 
ao Rito de York e ao Rito Schröder.

Redução de custos – Proporemos projeto de emenda à constituição da 
GLOMARON visando à redução do número de SAG ordinária (art. 37, § 1º), logo, 
a redução de custos para as Lojas e GLOMARON.

GRÃO MESTRE
Paulo Benevenute Tupan

GRÃO MESTRE ADJUNTO
Francimar  Dias Rodrigues

CANDIDATO À GRÃO MESTRE:
PAULO BENEVENUTE TUPAN, MI, CAD:. 359, 
Grau 33º, do REAA; Cavaleiro Templário (KT), 
pelos Graus Crípticos do Rito York Americano.

Na Ordem Maçônica foi iniciado em seus augustos mistérios no dia 17 de fevereiro de 
1990, na GBLS Estrela Renascente nº 02. Foi fundador de várias lojas da jurisdição, com 
ênfase da BLS Estrela da Fraternidade. Foi Venerável Mestre 1995, na cidade de 
Jaru/RO. Exerceu diversos cargos em Loja. Em 2003 foi Eleito Grão-Mestre Adjunto 
para a conclusão do mandato do Grão Mestrado, do Grão-Mestre Ad Vitam Ricardo 
Ramires Pavon.
No dia 26 de julho de 1991 ingressou nos graus superiores do REAA e investido no Grau 
33 em 9 de agosto de 1997. Presidiu vários Altos Corpos. Fundou o Emérito Consistório 
de Príncipes do Real Segredo “Marechal Rondon”, em Ji-Paraná. Em 2007 foi nomeado 
Delegado da Inspetoria Litúrgica para o centro sul do Estado de Rondônia. 
Atendendo ao plano de governo do atual Grão Mestrado quanto ao fortalecimento da 
Grande Inspetoria Litúrgica de Rondônia, assumiu como Grande Inspetor Litúrgico, a 
Grande Inspetoria Litúrgica do Estado de Rondônia, em setembro de 2015, dando uma 
nova dinâmica nas atividades da GIL-RO, buscando oportunizar, a todos os Irmãos 
Mestres, acesso ao Grau 4, e conhecerem a história da Maçonaria e para dar cabo a 
essas demandas, fundou mais 13 (treze) Altos Corpos na Região Litúrgica de Rondônia, 
sendo estes:
- Magnífico Conselho de Cavaleiro Kadosch "Norberto Lopes Amaral" -  Vilhena-RO;
- Magnífico Conselho de Cavaleiro Kadosch "Vale do Café" - Cacoal-RO;
-Magnífico Conselho de Cavaleiro Kadosch "Cacildo Pinho da Silva" - 
Guajará-Mirim-RO;
- Magnífico Conselho de Cavaleiros Kadosch "Vale do Rio Branco" - Ariquemes-RO;
- Magnífico Conselho de Cavaleiros Kadosch "James Anderson" - Rolim de Moura-RO;
- Sublime Capítulo Rosa Cruz "Portal da Amazônia" -  Vilhena-RO;
- Sublime Capítulo Rosa Cruz "Barão do Melgaço" - Cacoal-RO;
- Sublime Capítulo Rosa Cruz "Albert Mackey" - Rolim de Moura-RO;
- Sublime Capítulo Rosa Cruz "Claudiné Manoel de Almeida Salles" - Ariquemes-RO;
- Sublime Capítulo Rosa Cruz "Maximahon Torres de Castro" - Guajará-Mirim-RO;
- Excelsa Loja de Perfeição "Albert Pike" – Rolim de Moura-RO;
- Excelsa Loja de Perfeição "Vale do Guaporé" - São Francisco do Guaporé-RO; e,
- Excelsa Loja de Perfeição "Fraternidade Sagrada" - Jaru-RO; e,
- Membro da Ordem Shiriners, Capítulo Madeira-Mamoré.
Na GLOMARON, como Grão-Mestre Adjunto Ad Vitam, membro do Alto Corpo, 
participou ativamente de quase todas as SAG´s, bem como de todas as decisões que o 
credencia ao pleito de Grão Mestre. 

69 99984-9954

CANDIDATO À GRÃO MESTRE ADJUNTO:

FRANCIMAR DIAS RODRIGUES, MI, CAD. 1969, 
GRAU 33 do REAA, Cavaleiro Templário (KT) do Rito 
de York Americano e membro das Ordens Aliadas.

Iniciado  em seus augustos mistérios no dia 30 de abril de 2008. Na ARLS de São João 
nº 33;
- Foi fundador de ARBLS Ricardo Ramirez Pavon nº 42;
- Venerável Mestre por duas gestões consecutivas da Loja de São João nº 33 (2011/2013);
- Membro da Ordem Shriners, Clube Madeira-Mamoré, desde sua fundação no Estado 
de Rondônia;
- No Alto Corpo da Glomaron, exerceu o cargo de Delegado da Região 1 e Grande 
Secretário de Relações Interiores (GSRI);
- Em março de 2017, foi um dos fundadores da Associação Casa de Apoio Filhos de 
Hiram (ACAFH), sendo eleito seu primeiro presidente e reeleito para a gestão 
2019/2021;
- Iniciado no Grau 4, na Excelsa Loja de Perfeição “Vitor Arantes”, no dia 01.10.2010, 
galgando todos os Graus o que o levou a Investidura no grau 33º do Rito Escocês 
Antigo da Maçonaria para a República Federativa do Brasil no dia 23.09.2016.
-  Ocupou as presidências de Altos Corpos, sendo a primeira na Excelsa Loja de 
Perfeição “Vitor Arantes”, em Porto Velho, 2016 e 2017, quando teve a oportunidade de 
iniciar nos Altos Graus, 54 Irmãos e em 2018 a presidência do 
- Sublime Capítulo Rosa Cruz “Zenildo Pinto do Nascimento”.
- Ingressou no Supremo Grande Capítulo de Maçons do Real Arco, mediante Capítulo 
Madeira Mamoré nº 93 do Rito de York, iniciado como Mestre de Marca, Past Master, 
Mui Excelente Mestre e Maçom do Real Arco.
- Ingressou no Supremo Grande Conselho de Maçons Crípticos do Brasil, no Conselho 
Lux Mundi nº 54, tendo se iniciado como Mestre Real e Mestre Escolhido e Super 
Excelente Mestre.
- Iniciado membro da Ilustre Ordem da Cruz Vermelha e Cavaleiro da Ordem de 
Malta. No Supremo Grande Conselho de Maçons Crípticos do Brasil faz parte da 
Ordem dos Cavaleiros Templários e no Grande Conselho dos Graus Maçônicos 
Aliados para a República Federativa do Brasil, a Ordem de Monitor Secreto, a Antiga e 
Honorável Fraternidade dos Nautas da Arca Real e Membro do Conselho Brasil nº 1.
Todos estes Graus e Títulos recebidos foram essenciais para compor seus 
conhecimentos maçônicos.

69 99913-9933

JUNTOS CONSTRUIREMOS

paulotupan@hotmail.com f.dias.r@gmail.com
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No dia 10/06/2019, contamos

com seu voto e o seu apoio
para o progresso da GLOMARON

INCENTIVAR O CRESCIMENTO 
MAÇÔNICO ATRAVÉS DE ESTUDO 

TRABALHO DE GRANDE 
ALCANCE SOCIAL E HUMANO

ELEIÇÃO DA GLOMARON - 2019/2023

PLANO DE
TRABALHO



CENTRO MAÇÔNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
- CEMAS -

O CEMAS, tem por finalidade prestar assistência à família maçônica da 
Jurisdição nos acompanhamentos médicos hospitalares, encaminhamentos, 
consultas, exames médicos e laboratoriais, internações, obtenção de 
equipamentos de necessidades especiais de locomoção, nos limites de sua 
competência e capacidade.

Disponibilizar  um profissional  para apoiar nosso Irmão Roberto, atual 
Presidente e que desempenha suas atividades com exação e brilhantismo, para 
auxiliá-lo na filtragem dos pedidos, fazendo o encaminhamento conforme cada 
necessidade.

CENTRO MAÇÔNICO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
- CEMASCO -

O CEMASCO, tem por finalidade promover a aproximação da Grande Loja no 
seio das comunidades locais, estreitando laços, promovendo eventos, 
encontros, campanhas, parcerias e convênios com instituições de bairros e 
assistenciais, objetivando minimizar o sofrimento e necessidades dos 
rondonienses.

Para dar cumprimento ao desígnio desta entidade, desenvolveremos um 
sistema de consolidação das ações promovidas pelas Lojas Jurisdicionadas à 
GLOMARON com vistas a mensurar a efetividade das ações encetadas junto à 
comunidade. Alinhamento das ações apresentadas pelas Lojas, em seu Plano de 
Trabalho, Gestão e Planejamento Estratégico, já implementado nessa atual 
Administração.

CENTRO MAÇÔNICO DE DISPENSÁRIO
- CEMADIS -

O CEMADIS, tem por finalidade prestar assistência à família maçônica da 
Jurisdição na obtenção de atendimento médico e de medicação prescrita, nos 
limites de sua competência e capacidade, auxiliando nos encaminhamentos 
legais.

Para desenvolvermos um sistema de consolidação das ações da entidade 
daremos continuidade à execução de convênios com farmácias, laboratórios e 
clínicas médicas, designando um Irmão que tenha um perfil adequado ao 
cumprimento desta missão tão necessárias à família maçônica.

CENTRO MAÇÔNICO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- CEMEC -

O CEMEC, tem por finalidade promover o crescimento moral, espiritual e 
intelectual dos maçons da jurisdição, por meio de promoção de seminários, 
encontros, cursos, sessões, palestras, estudos dirigidos, aulas e outros, de forma 
presencial ou virtual.

Para o fortalecimento  das atividades inerentes a esta subsidiária, além do que 
já vem sendo executado com excelêcia pela atual gestão, faremos Seminários 
Regionais, à fim de melhor oportunizar aos Irmãos do interior, o acesso às 
palestras e criaremos também o Programa de Ensinos Maçônicos à Distância 
(PEMAD). O aludido programa será provido de conteúdo maçônico e assunto 
correlacionado, a ser desenvolvido por maçons com experiência nas área de 
docência e literatura diversas. A produção será compartilhada com os irmãos 
(vídeo conferência) e em seguida disponibilizada no ambiente digital da 
GLOMARON. 

CENTRO MAÇÔNICO DE DESPORTO E RECREAÇÃO
- CEMADER -

O CEMADER, tem por finalidade promover o desporto e a recreação no âmbito 
da GLOMARON, realizando eventos que integrem a família maçônica, 
seminários e palestras que motivem a prática do desporto e lazer.

Esta entidade será utilizada para a realização de eventos desportivos, 
recreativos, lúdicos e sociais, de forma periódica, com o objetivo de reunir Lojas 
e Potências, com finalidade de integração social como verdadeira Família 
Maçônica Universal, tanto na capital como no interior. Tais práticas 
contribuem para a saúde, além de fomentarem a qualidade de vida. 
Realizaremos ainda a 1ª Olimpíada Maçônica da GLOMARON com a 
participaçao de toda família maçônica.

ASSOCIAÇÃO MAÇÔNICA DE ASSINTÊNCIA
- AMARO -

A AMARO, tem por finalidade prestar assistência aos maçons e familiares por 
meio de auxílios, pecúlio maçônico, seguro de vida ou outros, nos limites da sua 
competência, conforme estabelecido em seu estatuto. (DEC N° 
020/GM/2015-2019 )

No que tange à função da AMARO realizaremos estudos com vistas a eventual 
redução da mensalidade recolhida pelos irmãos, sem comprometer a 
capacidade financeira ou o serviço atualmente prestado pela entidade e a 
auto-gestão do nosso seguro de vida.

CENTRO MAÇÔNICO DE TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS
- CMTE -

O CMTE tem por finalidade articular e oferecer treinamentos à família 
maçônica, com intuito de qualificar e aperfeiçoar os profissionais para inserção 
no mercado de trabalho.
Por intermédio desta entidade, continuaremos com as parcerias e apliaremos 
com Faculdades, Universidades e Escolas Técnicas de Formação Profissional, 
tais como: SENAI, SENAC, Escolas Agrícolas, etc... Finalidade a ser atingida: 
inserção no mercado de trabalho dos participantes, com excelência. 
Disponibilização de vitrine com a criação de um banco de currículos da família 
maçônica.

OUTRAS PROPOSTAS
CRIAÇÃO DO FUNDO DE AMPARO AO MAÇOM - FAM, Com a finalidade de 
amparar os irmãos nas ações não abrangidas pela AMARO, nos momentos de 
infortúnio da saúde e necessidade oportuna através de recursos obtidos com a 
realização de eventos envolvendo toda a sociedade.

 
SIMPLIFICAÇÃO PROCESSUAL - Daremos continuidade na desburocratização 
dos processos com vistas à redução de custos e celeridade processual. 
Melhoraremos e implementaremos novas soluções digitais para a simplificação 
dos processos.

GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS LOJAS - Realizaremos cursos presenciais e 
desenvolveremos um manual consolidado de boas práticas administrativas de 
Gestão das Lojas, que facilitará as instruções destinadas às tarefas dos 
Veneráveis, Secretários e Tesoureiros.

GLOMARON DIGITAL – Intensificaremos o uso do site e e-mail institucional 
(www.glomaron.org.br). Realizaremos ajustes no sistema de gestão, visando a 
facilitar o seu uso e promoveremos o incentivo à utilização do sistema de gestão 
(SisGM) da GLOMARON, aplicáveis às Lojas, inclusive com a publicação das 
demonstrações contábeis neste ambiente. Criação de aplicativo para celular, que 
permitirá ao Irmão acesso às suas informações e identidade maçônicas. 

PALÁCIO MAÇÔNICO - Faremos estudos financeiros e econônicos com vistas a 
vializar a construção de um novo Palácio Maçônico para a GLOMARON, de forma 
a oferecer condições de trabalho a todas as Grandes Secretarias Administrativas, 
Entidades Subsidiárias, Tribunal de Justiça, Administração da SAG e outras.

UNIÃO DA FAMÍLIA - Apoiaremos as Lojas no sentido de incentivar as cunhadas, 
sobrinhos e sobrinhas, com vistas à uma maior aproximação e consequente  
fortalecendo a Família Maçônica através de eventos que os envolvam 
diretamente.

PAPEL DA MAÇONARIA NA JUVENTUDE: 
Ordem DeMolay e Ordem das Filhas de Jó - Incentivaremos as Lojas à criação de 
Capítulos e Bethéis, ao menos um por região; apoiaremos os Capítulos e Bethéis 
existentes através da criação de um fundo contribuitivo espontâneo, que será 
administrado pela Grande Secretaria de Finanças e gerido pela Grande Secretaria 
de Assuntos Paramaçônicos. 

POSICIONAMENTO E IMAGEM FRENTE À MAÇONARIA UNIVERSAL - 
Manteremos a GLOMARON em evidência, com o destaque já conquistado, junto 
às Grandes Lojas, CMSB, CMI, outras potências regulares do Brasil e a Maçonaria 
Internacional. 

À∴G∴D∴G∴A∴D∴U∴

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

ELEIÇÕES PARA GRÃO MESTRADO 2019/2023

Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos
vivam em união.

É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce 
sobre a barba, a  barba de Arão, e que desce à orla 

das suas vestes.
É como o orvalho de Hermom, que desce sobre os 

montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a 
bênção e a vida para sempre. 

Salmos 133:1-3

‘’Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.’’João 8:32
Juntos somos muito mais fortes, venha conosco!!!

Se o trabalho é uma bênção, vamos trabalhar. 

O crescimento da

GLOMARON 
não pode parar 

Chapa FRATERNIDADE & PROGRESSO
ATIVIDADES EM PROL DA SAÚDE DAS

CRIANÇAS MENOS FAVORECIDAS
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Maçons da GLOMARON pelo mundo – Agilizaremos à expedição de passaporte 
maçônico e carta de apresentação para os irmãos com destino ao exterior, por 
intermédio de solução digital no sistema de gestão (SisGM) da GLOMARON.

Participação Política - Incentivaremos a efetiva participação por meio de 
candidaturas dos membros (irmãos, cunhadas e sobrinhos) a cargos políticos, 
nas três esferas de governo.

ACÕES SOCIAIS
a) Casa de Apoio Filhos de Hiram – Desenvolveremos ações estratégicas com 
vistas à capitação de recursos financeiros objetivando a construção desta 
importante obra de socorro para as pessoas que fazem tratamento no Hospital 
de Amor em Porto Velho; 

b) Casa de Apoio Amor Fraterno – Desenvolveremos ações estratégicas com 
vistas à capitação de recursos financeiros, para seu pleno funcionamento, que 
atender pessoas em tratamento de câncer no Hospital de Câncer de Cacoal 
(Hospital São Daniel Comboni); 

PROMOÇÃO DE EVENTO
Realizaremos grandes eventos sociais, sem, contudo, onerar as Lojas, cuja 
finalidade é promover a integração da família maçônica, ao mesmo tempo em 
que serão arrecadados recursos financeiros com vistas a subsidiar as ações 
sociais da GLOMARON.

RITUALÍSTICA E LITURGIA
Por intermédio do CEMEC promoveremos encontros regionais de instrução e 
treinamento ritualísticos das sessões Econômicas e Magnas envolvendo todos 
os ritos.  Capacitaremos irmãos para a assunção do cargo de Venerável Mestre, 
visando o aprimoramento da didática nas instruções de graus, tornando a 
Ordem do Dia mais atrativa visando à fixação do irmão em loja, com a utilização 
dos avanços dos instrumentos eletrônicos e tecnológicos, implantar instruções 
complementares, intercaladas às ritualísticas,  ( já utilazada na GBLS Palmares 
19, de Pimenta Bueno-RO).
Nomearemos os Grandes Subsecretários de Liturgia e Ritualística para atender 
ao Rito de York e ao Rito Schröder.

Redução de custos – Proporemos projeto de emenda à constituição da 
GLOMARON visando à redução do número de SAG ordinária (art. 37, § 1º), logo, 
a redução de custos para as Lojas e GLOMARON.

GRÃO MESTRE
Paulo Benevenute Tupan

GRÃO MESTRE ADJUNTO
Francimar  Dias Rodrigues

CANDIDATO À GRÃO MESTRE:
PAULO BENEVENUTE TUPAN, MI, CAD:. 359, 
Grau 33º, do REAA; Cavaleiro Templário (KT), 
pelos Graus Crípticos do Rito York Americano.

Na Ordem Maçônica foi iniciado em seus augustos mistérios no dia 17 de fevereiro de 
1990, na GBLS Estrela Renascente nº 02. Foi fundador de várias lojas da jurisdição, com 
ênfase da BLS Estrela da Fraternidade. Foi Venerável Mestre 1995, na cidade de 
Jaru/RO. Exerceu diversos cargos em Loja. Em 2003 foi Eleito Grão-Mestre Adjunto 
para a conclusão do mandato do Grão Mestrado, do Grão-Mestre Ad Vitam Ricardo 
Ramires Pavon.
No dia 26 de julho de 1991 ingressou nos graus superiores do REAA e investido no Grau 
33 em 9 de agosto de 1997. Presidiu vários Altos Corpos. Fundou o Emérito Consistório 
de Príncipes do Real Segredo “Marechal Rondon”, em Ji-Paraná. Em 2007 foi nomeado 
Delegado da Inspetoria Litúrgica para o centro sul do Estado de Rondônia. 
Atendendo ao plano de governo do atual Grão Mestrado quanto ao fortalecimento da 
Grande Inspetoria Litúrgica de Rondônia, assumiu como Grande Inspetor Litúrgico, a 
Grande Inspetoria Litúrgica do Estado de Rondônia, em setembro de 2015, dando uma 
nova dinâmica nas atividades da GIL-RO, buscando oportunizar, a todos os Irmãos 
Mestres, acesso ao Grau 4, e conhecerem a história da Maçonaria e para dar cabo a 
essas demandas, fundou mais 13 (treze) Altos Corpos na Região Litúrgica de Rondônia, 
sendo estes:
- Magnífico Conselho de Cavaleiro Kadosch "Norberto Lopes Amaral" -  Vilhena-RO;
- Magnífico Conselho de Cavaleiro Kadosch "Vale do Café" - Cacoal-RO;
-Magnífico Conselho de Cavaleiro Kadosch "Cacildo Pinho da Silva" - 
Guajará-Mirim-RO;
- Magnífico Conselho de Cavaleiros Kadosch "Vale do Rio Branco" - Ariquemes-RO;
- Magnífico Conselho de Cavaleiros Kadosch "James Anderson" - Rolim de Moura-RO;
- Sublime Capítulo Rosa Cruz "Portal da Amazônia" -  Vilhena-RO;
- Sublime Capítulo Rosa Cruz "Barão do Melgaço" - Cacoal-RO;
- Sublime Capítulo Rosa Cruz "Albert Mackey" - Rolim de Moura-RO;
- Sublime Capítulo Rosa Cruz "Claudiné Manoel de Almeida Salles" - Ariquemes-RO;
- Sublime Capítulo Rosa Cruz "Maximahon Torres de Castro" - Guajará-Mirim-RO;
- Excelsa Loja de Perfeição "Albert Pike" – Rolim de Moura-RO;
- Excelsa Loja de Perfeição "Vale do Guaporé" - São Francisco do Guaporé-RO; e,
- Excelsa Loja de Perfeição "Fraternidade Sagrada" - Jaru-RO; e,
- Membro da Ordem Shiriners, Capítulo Madeira-Mamoré.
Na GLOMARON, como Grão-Mestre Adjunto Ad Vitam, membro do Alto Corpo, 
participou ativamente de quase todas as SAG´s, bem como de todas as decisões que o 
credencia ao pleito de Grão Mestre. 

69 99984-9954

CANDIDATO À GRÃO MESTRE ADJUNTO:

FRANCIMAR DIAS RODRIGUES, MI, CAD. 1969, 
GRAU 33 do REAA, Cavaleiro Templário (KT) do Rito 
de York Americano e membro das Ordens Aliadas.

Iniciado  em seus augustos mistérios no dia 30 de abril de 2008. Na ARLS de São João 
nº 33;
- Foi fundador de ARBLS Ricardo Ramirez Pavon nº 42;
- Venerável Mestre por duas gestões consecutivas da Loja de São João nº 33 (2011/2013);
- Membro da Ordem Shriners, Clube Madeira-Mamoré, desde sua fundação no Estado 
de Rondônia;
- No Alto Corpo da Glomaron, exerceu o cargo de Delegado da Região 1 e Grande 
Secretário de Relações Interiores (GSRI);
- Em março de 2017, foi um dos fundadores da Associação Casa de Apoio Filhos de 
Hiram (ACAFH), sendo eleito seu primeiro presidente e reeleito para a gestão 
2019/2021;
- Iniciado no Grau 4, na Excelsa Loja de Perfeição “Vitor Arantes”, no dia 01.10.2010, 
galgando todos os Graus o que o levou a Investidura no grau 33º do Rito Escocês 
Antigo da Maçonaria para a República Federativa do Brasil no dia 23.09.2016.
-  Ocupou as presidências de Altos Corpos, sendo a primeira na Excelsa Loja de 
Perfeição “Vitor Arantes”, em Porto Velho, 2016 e 2017, quando teve a oportunidade de 
iniciar nos Altos Graus, 54 Irmãos e em 2018 a presidência do 
- Sublime Capítulo Rosa Cruz “Zenildo Pinto do Nascimento”.
- Ingressou no Supremo Grande Capítulo de Maçons do Real Arco, mediante Capítulo 
Madeira Mamoré nº 93 do Rito de York, iniciado como Mestre de Marca, Past Master, 
Mui Excelente Mestre e Maçom do Real Arco.
- Ingressou no Supremo Grande Conselho de Maçons Crípticos do Brasil, no Conselho 
Lux Mundi nº 54, tendo se iniciado como Mestre Real e Mestre Escolhido e Super 
Excelente Mestre.
- Iniciado membro da Ilustre Ordem da Cruz Vermelha e Cavaleiro da Ordem de 
Malta. No Supremo Grande Conselho de Maçons Crípticos do Brasil faz parte da 
Ordem dos Cavaleiros Templários e no Grande Conselho dos Graus Maçônicos 
Aliados para a República Federativa do Brasil, a Ordem de Monitor Secreto, a Antiga e 
Honorável Fraternidade dos Nautas da Arca Real e Membro do Conselho Brasil nº 1.
Todos estes Graus e Títulos recebidos foram essenciais para compor seus 
conhecimentos maçônicos.

69 99913-9933
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www.graficaimediata.com.br
(69) 3212-0505 3222-2290

Maçons da GLOMARON pelo mundo – Agilizaremos à expedição de passaporte 
maçônico e carta de apresentação para os irmãos com destino ao exterior, por 
intermédio de solução digital no sistema de gestão (SisGM) da GLOMARON.

Participação Política - Incentivaremos a efetiva participação por meio de 
candidaturas dos membros (irmãos, cunhadas e sobrinhos) a cargos políticos, 
nas três esferas de governo.

ACÕES SOCIAIS
a) Casa de Apoio Filhos de Hiram – Desenvolveremos ações estratégicas com 
vistas à capitação de recursos financeiros objetivando a construção desta 
importante obra de socorro para as pessoas que fazem tratamento no Hospital 
de Amor em Porto Velho; 

b) Casa de Apoio Amor Fraterno – Desenvolveremos ações estratégicas com 
vistas à capitação de recursos financeiros, para seu pleno funcionamento, que 
atender pessoas em tratamento de câncer no Hospital de Câncer de Cacoal 
(Hospital São Daniel Comboni); 

PROMOÇÃO DE EVENTO
Realizaremos grandes eventos sociais, sem, contudo, onerar as Lojas, cuja 
finalidade é promover a integração da família maçônica, ao mesmo tempo em 
que serão arrecadados recursos financeiros com vistas a subsidiar as ações 
sociais da GLOMARON.

RITUALÍSTICA E LITURGIA
Por intermédio do CEMEC promoveremos encontros regionais de instrução e 
treinamento ritualísticos das sessões Econômicas e Magnas envolvendo todos 
os ritos.  Capacitaremos irmãos para a assunção do cargo de Venerável Mestre, 
visando o aprimoramento da didática nas instruções de graus, tornando a 
Ordem do Dia mais atrativa visando à fixação do irmão em loja, com a utilização 
dos avanços dos instrumentos eletrônicos e tecnológicos, implantar instruções 
complementares, intercaladas às ritualísticas,  ( já utilazada na GBLS Palmares 
19, de Pimenta Bueno-RO).
Nomearemos os Grandes Subsecretários de Liturgia e Ritualística para atender 
ao Rito de York e ao Rito Schröder.

Redução de custos – Proporemos projeto de emenda à constituição da 
GLOMARON visando à redução do número de SAG ordinária (art. 37, § 1º), logo, 
a redução de custos para as Lojas e GLOMARON.

GRÃO MESTRE
Paulo Benevenute Tupan

GRÃO MESTRE ADJUNTO
Francimar  Dias Rodrigues

CANDIDATO À GRÃO MESTRE:
PAULO BENEVENUTE TUPAN, MI, CAD:. 359, 
Grau 33º, do REAA; Cavaleiro Templário (KT), 
pelos Graus Crípticos do Rito York Americano.

Na Ordem Maçônica foi iniciado em seus augustos mistérios no dia 17 de fevereiro de 
1990, na GBLS Estrela Renascente nº 02. Foi fundador de várias lojas da jurisdição, com 
ênfase da BLS Estrela da Fraternidade. Foi Venerável Mestre 1995, na cidade de 
Jaru/RO. Exerceu diversos cargos em Loja. Em 2003 foi Eleito Grão-Mestre Adjunto 
para a conclusão do mandato do Grão Mestrado, do Grão-Mestre Ad Vitam Ricardo 
Ramires Pavon.
No dia 26 de julho de 1991 ingressou nos graus superiores do REAA e investido no Grau 
33 em 9 de agosto de 1997. Presidiu vários Altos Corpos. Fundou o Emérito Consistório 
de Príncipes do Real Segredo “Marechal Rondon”, em Ji-Paraná. Em 2007 foi nomeado 
Delegado da Inspetoria Litúrgica para o centro sul do Estado de Rondônia. 
Atendendo ao plano de governo do atual Grão Mestrado quanto ao fortalecimento da 
Grande Inspetoria Litúrgica de Rondônia, assumiu como Grande Inspetor Litúrgico, a 
Grande Inspetoria Litúrgica do Estado de Rondônia, em setembro de 2015, dando uma 
nova dinâmica nas atividades da GIL-RO, buscando oportunizar, a todos os Irmãos 
Mestres, acesso ao Grau 4, e conhecerem a história da Maçonaria e para dar cabo a 
essas demandas, fundou mais 13 (treze) Altos Corpos na Região Litúrgica de Rondônia, 
sendo estes:
- Magnífico Conselho de Cavaleiro Kadosch "Norberto Lopes Amaral" -  Vilhena-RO;
- Magnífico Conselho de Cavaleiro Kadosch "Vale do Café" - Cacoal-RO;
-Magnífico Conselho de Cavaleiro Kadosch "Cacildo Pinho da Silva" - 
Guajará-Mirim-RO;
- Magnífico Conselho de Cavaleiros Kadosch "Vale do Rio Branco" - Ariquemes-RO;
- Magnífico Conselho de Cavaleiros Kadosch "James Anderson" - Rolim de Moura-RO;
- Sublime Capítulo Rosa Cruz "Portal da Amazônia" -  Vilhena-RO;
- Sublime Capítulo Rosa Cruz "Barão do Melgaço" - Cacoal-RO;
- Sublime Capítulo Rosa Cruz "Albert Mackey" - Rolim de Moura-RO;
- Sublime Capítulo Rosa Cruz "Claudiné Manoel de Almeida Salles" - Ariquemes-RO;
- Sublime Capítulo Rosa Cruz "Maximahon Torres de Castro" - Guajará-Mirim-RO;
- Excelsa Loja de Perfeição "Albert Pike" – Rolim de Moura-RO;
- Excelsa Loja de Perfeição "Vale do Guaporé" - São Francisco do Guaporé-RO; e,
- Excelsa Loja de Perfeição "Fraternidade Sagrada" - Jaru-RO; e,
- Membro da Ordem Shiriners, Capítulo Madeira-Mamoré.
Na GLOMARON, como Grão-Mestre Adjunto Ad Vitam, membro do Alto Corpo, 
participou ativamente de quase todas as SAG´s, bem como de todas as decisões que o 
credencia ao pleito de Grão Mestre. 

69 99984-9954

CANDIDATO À GRÃO MESTRE ADJUNTO:

FRANCIMAR DIAS RODRIGUES, MI, CAD. 1969, 
GRAU 33 do REAA, Cavaleiro Templário (KT) do Rito 
de York Americano e membro das Ordens Aliadas.

Iniciado  em seus augustos mistérios no dia 30 de abril de 2008. Na ARLS de São João 
nº 33;
- Foi fundador de ARBLS Ricardo Ramirez Pavon nº 42;
- Venerável Mestre por duas gestões consecutivas da Loja de São João nº 33 (2011/2013);
- Membro da Ordem Shriners, Clube Madeira-Mamoré, desde sua fundação no Estado 
de Rondônia;
- No Alto Corpo da Glomaron, exerceu o cargo de Delegado da Região 1 e Grande 
Secretário de Relações Interiores (GSRI);
- Em março de 2017, foi um dos fundadores da Associação Casa de Apoio Filhos de 
Hiram (ACAFH), sendo eleito seu primeiro presidente e reeleito para a gestão 
2019/2021;
- Iniciado no Grau 4, na Excelsa Loja de Perfeição “Vitor Arantes”, no dia 01.10.2010, 
galgando todos os Graus o que o levou a Investidura no grau 33º do Rito Escocês 
Antigo da Maçonaria para a República Federativa do Brasil no dia 23.09.2016.
-  Ocupou as presidências de Altos Corpos, sendo a primeira na Excelsa Loja de 
Perfeição “Vitor Arantes”, em Porto Velho, 2016 e 2017, quando teve a oportunidade de 
iniciar nos Altos Graus, 54 Irmãos e em 2018 a presidência do 
- Sublime Capítulo Rosa Cruz “Zenildo Pinto do Nascimento”.
- Ingressou no Supremo Grande Capítulo de Maçons do Real Arco, mediante Capítulo 
Madeira Mamoré nº 93 do Rito de York, iniciado como Mestre de Marca, Past Master, 
Mui Excelente Mestre e Maçom do Real Arco.
- Ingressou no Supremo Grande Conselho de Maçons Crípticos do Brasil, no Conselho 
Lux Mundi nº 54, tendo se iniciado como Mestre Real e Mestre Escolhido e Super 
Excelente Mestre.
- Iniciado membro da Ilustre Ordem da Cruz Vermelha e Cavaleiro da Ordem de 
Malta. No Supremo Grande Conselho de Maçons Crípticos do Brasil faz parte da 
Ordem dos Cavaleiros Templários e no Grande Conselho dos Graus Maçônicos 
Aliados para a República Federativa do Brasil, a Ordem de Monitor Secreto, a Antiga e 
Honorável Fraternidade dos Nautas da Arca Real e Membro do Conselho Brasil nº 1.
Todos estes Graus e Títulos recebidos foram essenciais para compor seus 
conhecimentos maçônicos.
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CENTRO MAÇÔNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
- CEMAS -

O CEMAS, tem por finalidade prestar assistência à família maçônica da 
Jurisdição nos acompanhamentos médicos hospitalares, encaminhamentos, 
consultas, exames médicos e laboratoriais, internações, obtenção de 
equipamentos de necessidades especiais de locomoção, nos limites de sua 
competência e capacidade.

Disponibilizar  um profissional  para apoiar nosso Irmão Roberto, atual 
Presidente e que desempenha suas atividades com exação e brilhantismo, para 
auxiliá-lo na filtragem dos pedidos, fazendo o encaminhamento conforme cada 
necessidade.

CENTRO MAÇÔNICO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
- CEMASCO -

O CEMASCO, tem por finalidade promover a aproximação da Grande Loja no 
seio das comunidades locais, estreitando laços, promovendo eventos, 
encontros, campanhas, parcerias e convênios com instituições de bairros e 
assistenciais, objetivando minimizar o sofrimento e necessidades dos 
rondonienses.

Para dar cumprimento ao desígnio desta entidade, desenvolveremos um 
sistema de consolidação das ações promovidas pelas Lojas Jurisdicionadas à 
GLOMARON com vistas a mensurar a efetividade das ações encetadas junto à 
comunidade. Alinhamento das ações apresentadas pelas Lojas, em seu Plano de 
Trabalho, Gestão e Planejamento Estratégico, já implementado nessa atual 
Administração.

CENTRO MAÇÔNICO DE DISPENSÁRIO
- CEMADIS -

O CEMADIS, tem por finalidade prestar assistência à família maçônica da 
Jurisdição na obtenção de atendimento médico e de medicação prescrita, nos 
limites de sua competência e capacidade, auxiliando nos encaminhamentos 
legais.

Para desenvolvermos um sistema de consolidação das ações da entidade 
daremos continuidade à execução de convênios com farmácias, laboratórios e 
clínicas médicas, designando um Irmão que tenha um perfil adequado ao 
cumprimento desta missão tão necessárias à família maçônica.

CENTRO MAÇÔNICO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- CEMEC -

O CEMEC, tem por finalidade promover o crescimento moral, espiritual e 
intelectual dos maçons da jurisdição, por meio de promoção de seminários, 
encontros, cursos, sessões, palestras, estudos dirigidos, aulas e outros, de forma 
presencial ou virtual.

Para o fortalecimento  das atividades inerentes a esta subsidiária, além do que 
já vem sendo executado com excelêcia pela atual gestão, faremos Seminários 
Regionais, à fim de melhor oportunizar aos Irmãos do interior, o acesso às 
palestras e criaremos também o Programa de Ensinos Maçônicos à Distância 
(PEMAD). O aludido programa será provido de conteúdo maçônico e assunto 
correlacionado, a ser desenvolvido por maçons com experiência nas área de 
docência e literatura diversas. A produção será compartilhada com os irmãos 
(vídeo conferência) e em seguida disponibilizada no ambiente digital da 
GLOMARON. 

CENTRO MAÇÔNICO DE DESPORTO E RECREAÇÃO
- CEMADER -

O CEMADER, tem por finalidade promover o desporto e a recreação no âmbito 
da GLOMARON, realizando eventos que integrem a família maçônica, 
seminários e palestras que motivem a prática do desporto e lazer.

Esta entidade será utilizada para a realização de eventos desportivos, 
recreativos, lúdicos e sociais, de forma periódica, com o objetivo de reunir Lojas 
e Potências, com finalidade de integração social como verdadeira Família 
Maçônica Universal, tanto na capital como no interior. Tais práticas 
contribuem para a saúde, além de fomentarem a qualidade de vida. 
Realizaremos ainda a 1ª Olimpíada Maçônica da GLOMARON com a 
participaçao de toda família maçônica.

ASSOCIAÇÃO MAÇÔNICA DE ASSINTÊNCIA
- AMARO -

A AMARO, tem por finalidade prestar assistência aos maçons e familiares por 
meio de auxílios, pecúlio maçônico, seguro de vida ou outros, nos limites da sua 
competência, conforme estabelecido em seu estatuto. (DEC N° 
020/GM/2015-2019 )

No que tange à função da AMARO realizaremos estudos com vistas a eventual 
redução da mensalidade recolhida pelos irmãos, sem comprometer a 
capacidade financeira ou o serviço atualmente prestado pela entidade e a 
auto-gestão do nosso seguro de vida.

CENTRO MAÇÔNICO DE TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS
- CMTE -

O CMTE tem por finalidade articular e oferecer treinamentos à família 
maçônica, com intuito de qualificar e aperfeiçoar os profissionais para inserção 
no mercado de trabalho.
Por intermédio desta entidade, continuaremos com as parcerias e apliaremos 
com Faculdades, Universidades e Escolas Técnicas de Formação Profissional, 
tais como: SENAI, SENAC, Escolas Agrícolas, etc... Finalidade a ser atingida: 
inserção no mercado de trabalho dos participantes, com excelência. 
Disponibilização de vitrine com a criação de um banco de currículos da família 
maçônica.

OUTRAS PROPOSTAS
CRIAÇÃO DO FUNDO DE AMPARO AO MAÇOM - FAM, Com a finalidade de 
amparar os irmãos nas ações não abrangidas pela AMARO, nos momentos de 
infortúnio da saúde e necessidade oportuna através de recursos obtidos com a 
realização de eventos envolvendo toda a sociedade.

 
SIMPLIFICAÇÃO PROCESSUAL - Daremos continuidade na desburocratização 
dos processos com vistas à redução de custos e celeridade processual. 
Melhoraremos e implementaremos novas soluções digitais para a simplificação 
dos processos.

GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS LOJAS - Realizaremos cursos presenciais e 
desenvolveremos um manual consolidado de boas práticas administrativas de 
Gestão das Lojas, que facilitará as instruções destinadas às tarefas dos 
Veneráveis, Secretários e Tesoureiros.

GLOMARON DIGITAL – Intensificaremos o uso do site e e-mail institucional 
(www.glomaron.org.br). Realizaremos ajustes no sistema de gestão, visando a 
facilitar o seu uso e promoveremos o incentivo à utilização do sistema de gestão 
(SisGM) da GLOMARON, aplicáveis às Lojas, inclusive com a publicação das 
demonstrações contábeis neste ambiente. Criação de aplicativo para celular, que 
permitirá ao Irmão acesso às suas informações e identidade maçônicas. 

PALÁCIO MAÇÔNICO - Faremos estudos financeiros e econônicos com vistas a 
vializar a construção de um novo Palácio Maçônico para a GLOMARON, de forma 
a oferecer condições de trabalho a todas as Grandes Secretarias Administrativas, 
Entidades Subsidiárias, Tribunal de Justiça, Administração da SAG e outras.

UNIÃO DA FAMÍLIA - Apoiaremos as Lojas no sentido de incentivar as cunhadas, 
sobrinhos e sobrinhas, com vistas à uma maior aproximação e consequente  
fortalecendo a Família Maçônica através de eventos que os envolvam 
diretamente.

PAPEL DA MAÇONARIA NA JUVENTUDE: 
Ordem DeMolay e Ordem das Filhas de Jó - Incentivaremos as Lojas à criação de 
Capítulos e Bethéis, ao menos um por região; apoiaremos os Capítulos e Bethéis 
existentes através da criação de um fundo contribuitivo espontâneo, que será 
administrado pela Grande Secretaria de Finanças e gerido pela Grande Secretaria 
de Assuntos Paramaçônicos. 

POSICIONAMENTO E IMAGEM FRENTE À MAÇONARIA UNIVERSAL - 
Manteremos a GLOMARON em evidência, com o destaque já conquistado, junto 
às Grandes Lojas, CMSB, CMI, outras potências regulares do Brasil e a Maçonaria 
Internacional. 

À∴G∴D∴G∴A∴D∴U∴

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

ELEIÇÕES PARA GRÃO MESTRADO 2019/2023

Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos
vivam em união.

É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce 
sobre a barba, a  barba de Arão, e que desce à orla 

das suas vestes.
É como o orvalho de Hermom, que desce sobre os 

montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a 
bênção e a vida para sempre. 

Salmos 133:1-3

‘’Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.’’João 8:32
Juntos somos muito mais fortes, venha conosco!!!

Se o trabalho é uma bênção, vamos trabalhar. 

O crescimento da

GLOMARON 
não pode parar 

Chapa FRATERNIDADE & PROGRESSO
ATIVIDADES EM PROL DA SAÚDE DAS

CRIANÇAS MENOS FAVORECIDAS



CENTRO MAÇÔNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
- CEMAS -

O CEMAS, tem por finalidade prestar assistência à família maçônica da 
Jurisdição nos acompanhamentos médicos hospitalares, encaminhamentos, 
consultas, exames médicos e laboratoriais, internações, obtenção de 
equipamentos de necessidades especiais de locomoção, nos limites de sua 
competência e capacidade.

Disponibilizar  um profissional  para apoiar nosso Irmão Roberto, atual 
Presidente e que desempenha suas atividades com exação e brilhantismo, para 
auxiliá-lo na filtragem dos pedidos, fazendo o encaminhamento conforme cada 
necessidade.

CENTRO MAÇÔNICO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
- CEMASCO -

O CEMASCO, tem por finalidade promover a aproximação da Grande Loja no 
seio das comunidades locais, estreitando laços, promovendo eventos, 
encontros, campanhas, parcerias e convênios com instituições de bairros e 
assistenciais, objetivando minimizar o sofrimento e necessidades dos 
rondonienses.

Para dar cumprimento ao desígnio desta entidade, desenvolveremos um 
sistema de consolidação das ações promovidas pelas Lojas Jurisdicionadas à 
GLOMARON com vistas a mensurar a efetividade das ações encetadas junto à 
comunidade. Alinhamento das ações apresentadas pelas Lojas, em seu Plano de 
Trabalho, Gestão e Planejamento Estratégico, já implementado nessa atual 
Administração.

CENTRO MAÇÔNICO DE DISPENSÁRIO
- CEMADIS -

O CEMADIS, tem por finalidade prestar assistência à família maçônica da 
Jurisdição na obtenção de atendimento médico e de medicação prescrita, nos 
limites de sua competência e capacidade, auxiliando nos encaminhamentos 
legais.

Para desenvolvermos um sistema de consolidação das ações da entidade 
daremos continuidade à execução de convênios com farmácias, laboratórios e 
clínicas médicas, designando um Irmão que tenha um perfil adequado ao 
cumprimento desta missão tão necessárias à família maçônica.

CENTRO MAÇÔNICO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- CEMEC -

O CEMEC, tem por finalidade promover o crescimento moral, espiritual e 
intelectual dos maçons da jurisdição, por meio de promoção de seminários, 
encontros, cursos, sessões, palestras, estudos dirigidos, aulas e outros, de forma 
presencial ou virtual.

Para o fortalecimento  das atividades inerentes a esta subsidiária, além do que 
já vem sendo executado com excelêcia pela atual gestão, faremos Seminários 
Regionais, à fim de melhor oportunizar aos Irmãos do interior, o acesso às 
palestras e criaremos também o Programa de Ensinos Maçônicos à Distância 
(PEMAD). O aludido programa será provido de conteúdo maçônico e assunto 
correlacionado, a ser desenvolvido por maçons com experiência nas área de 
docência e literatura diversas. A produção será compartilhada com os irmãos 
(vídeo conferência) e em seguida disponibilizada no ambiente digital da 
GLOMARON. 

CENTRO MAÇÔNICO DE DESPORTO E RECREAÇÃO
- CEMADER -

O CEMADER, tem por finalidade promover o desporto e a recreação no âmbito 
da GLOMARON, realizando eventos que integrem a família maçônica, 
seminários e palestras que motivem a prática do desporto e lazer.

Esta entidade será utilizada para a realização de eventos desportivos, 
recreativos, lúdicos e sociais, de forma periódica, com o objetivo de reunir Lojas 
e Potências, com finalidade de integração social como verdadeira Família 
Maçônica Universal, tanto na capital como no interior. Tais práticas 
contribuem para a saúde, além de fomentarem a qualidade de vida. 
Realizaremos ainda a 1ª Olimpíada Maçônica da GLOMARON com a 
participaçao de toda família maçônica.

ASSOCIAÇÃO MAÇÔNICA DE ASSINTÊNCIA
- AMARO -

A AMARO, tem por finalidade prestar assistência aos maçons e familiares por 
meio de auxílios, pecúlio maçônico, seguro de vida ou outros, nos limites da sua 
competência, conforme estabelecido em seu estatuto. (DEC N° 
020/GM/2015-2019 )

No que tange à função da AMARO realizaremos estudos com vistas a eventual 
redução da mensalidade recolhida pelos irmãos, sem comprometer a 
capacidade financeira ou o serviço atualmente prestado pela entidade e a 
auto-gestão do nosso seguro de vida.

CENTRO MAÇÔNICO DE TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS
- CMTE -

O CMTE tem por finalidade articular e oferecer treinamentos à família 
maçônica, com intuito de qualificar e aperfeiçoar os profissionais para inserção 
no mercado de trabalho.
Por intermédio desta entidade, continuaremos com as parcerias e apliaremos 
com Faculdades, Universidades e Escolas Técnicas de Formação Profissional, 
tais como: SENAI, SENAC, Escolas Agrícolas, etc... Finalidade a ser atingida: 
inserção no mercado de trabalho dos participantes, com excelência. 
Disponibilização de vitrine com a criação de um banco de currículos da família 
maçônica.

OUTRAS PROPOSTAS
CRIAÇÃO DO FUNDO DE AMPARO AO MAÇOM - FAM, Com a finalidade de 
amparar os irmãos nas ações não abrangidas pela AMARO, nos momentos de 
infortúnio da saúde e necessidade oportuna através de recursos obtidos com a 
realização de eventos envolvendo toda a sociedade.

 
SIMPLIFICAÇÃO PROCESSUAL - Daremos continuidade na desburocratização 
dos processos com vistas à redução de custos e celeridade processual. 
Melhoraremos e implementaremos novas soluções digitais para a simplificação 
dos processos.

GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS LOJAS - Realizaremos cursos presenciais e 
desenvolveremos um manual consolidado de boas práticas administrativas de 
Gestão das Lojas, que facilitará as instruções destinadas às tarefas dos 
Veneráveis, Secretários e Tesoureiros.

GLOMARON DIGITAL – Intensificaremos o uso do site e e-mail institucional 
(www.glomaron.org.br). Realizaremos ajustes no sistema de gestão, visando a 
facilitar o seu uso e promoveremos o incentivo à utilização do sistema de gestão 
(SisGM) da GLOMARON, aplicáveis às Lojas, inclusive com a publicação das 
demonstrações contábeis neste ambiente. Criação de aplicativo para celular, que 
permitirá ao Irmão acesso às suas informações e identidade maçônicas. 

PALÁCIO MAÇÔNICO - Faremos estudos financeiros e econônicos com vistas a 
vializar a construção de um novo Palácio Maçônico para a GLOMARON, de forma 
a oferecer condições de trabalho a todas as Grandes Secretarias Administrativas, 
Entidades Subsidiárias, Tribunal de Justiça, Administração da SAG e outras.

UNIÃO DA FAMÍLIA - Apoiaremos as Lojas no sentido de incentivar as cunhadas, 
sobrinhos e sobrinhas, com vistas à uma maior aproximação e consequente  
fortalecendo a Família Maçônica através de eventos que os envolvam 
diretamente.

PAPEL DA MAÇONARIA NA JUVENTUDE: 
Ordem DeMolay e Ordem das Filhas de Jó - Incentivaremos as Lojas à criação de 
Capítulos e Bethéis, ao menos um por região; apoiaremos os Capítulos e Bethéis 
existentes através da criação de um fundo contribuitivo espontâneo, que será 
administrado pela Grande Secretaria de Finanças e gerido pela Grande Secretaria 
de Assuntos Paramaçônicos. 

POSICIONAMENTO E IMAGEM FRENTE À MAÇONARIA UNIVERSAL - 
Manteremos a GLOMARON em evidência, com o destaque já conquistado, junto 
às Grandes Lojas, CMSB, CMI, outras potências regulares do Brasil e a Maçonaria 
Internacional. 

À∴G∴D∴G∴A∴D∴U∴

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

ELEIÇÕES PARA GRÃO MESTRADO 2019/2023

Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos
vivam em união.

É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce 
sobre a barba, a  barba de Arão, e que desce à orla 

das suas vestes.
É como o orvalho de Hermom, que desce sobre os 

montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a 
bênção e a vida para sempre. 

Salmos 133:1-3

‘’Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.’’João 8:32
Juntos somos muito mais fortes, venha conosco!!!

Se o trabalho é uma bênção, vamos trabalhar. 

O crescimento da

GLOMARON 
não pode parar 

Chapa FRATERNIDADE & PROGRESSO
ATIVIDADES EM PROL DA SAÚDE DAS

CRIANÇAS MENOS FAVORECIDAS



CENTRO MAÇÔNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
- CEMAS -

O CEMAS, tem por finalidade prestar assistência à família maçônica da 
Jurisdição nos acompanhamentos médicos hospitalares, encaminhamentos, 
consultas, exames médicos e laboratoriais, internações, obtenção de 
equipamentos de necessidades especiais de locomoção, nos limites de sua 
competência e capacidade.

Disponibilizar  um profissional  para apoiar nosso Irmão Roberto, atual 
Presidente e que desempenha suas atividades com exação e brilhantismo, para 
auxiliá-lo na filtragem dos pedidos, fazendo o encaminhamento conforme cada 
necessidade.

CENTRO MAÇÔNICO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS
- CEMASCO -

O CEMASCO, tem por finalidade promover a aproximação da Grande Loja no 
seio das comunidades locais, estreitando laços, promovendo eventos, 
encontros, campanhas, parcerias e convênios com instituições de bairros e 
assistenciais, objetivando minimizar o sofrimento e necessidades dos 
rondonienses.

Para dar cumprimento ao desígnio desta entidade, desenvolveremos um 
sistema de consolidação das ações promovidas pelas Lojas Jurisdicionadas à 
GLOMARON com vistas a mensurar a efetividade das ações encetadas junto à 
comunidade. Alinhamento das ações apresentadas pelas Lojas, em seu Plano de 
Trabalho, Gestão e Planejamento Estratégico, já implementado nessa atual 
Administração.

CENTRO MAÇÔNICO DE DISPENSÁRIO
- CEMADIS -

O CEMADIS, tem por finalidade prestar assistência à família maçônica da 
Jurisdição na obtenção de atendimento médico e de medicação prescrita, nos 
limites de sua competência e capacidade, auxiliando nos encaminhamentos 
legais.

Para desenvolvermos um sistema de consolidação das ações da entidade 
daremos continuidade à execução de convênios com farmácias, laboratórios e 
clínicas médicas, designando um Irmão que tenha um perfil adequado ao 
cumprimento desta missão tão necessárias à família maçônica.
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já vem sendo executado com excelêcia pela atual gestão, faremos Seminários 
Regionais, à fim de melhor oportunizar aos Irmãos do interior, o acesso às 
palestras e criaremos também o Programa de Ensinos Maçônicos à Distância 
(PEMAD). O aludido programa será provido de conteúdo maçônico e assunto 
correlacionado, a ser desenvolvido por maçons com experiência nas área de 
docência e literatura diversas. A produção será compartilhada com os irmãos 
(vídeo conferência) e em seguida disponibilizada no ambiente digital da 
GLOMARON. 

CENTRO MAÇÔNICO DE DESPORTO E RECREAÇÃO
- CEMADER -

O CEMADER, tem por finalidade promover o desporto e a recreação no âmbito 
da GLOMARON, realizando eventos que integrem a família maçônica, 
seminários e palestras que motivem a prática do desporto e lazer.

Esta entidade será utilizada para a realização de eventos desportivos, 
recreativos, lúdicos e sociais, de forma periódica, com o objetivo de reunir Lojas 
e Potências, com finalidade de integração social como verdadeira Família 
Maçônica Universal, tanto na capital como no interior. Tais práticas 
contribuem para a saúde, além de fomentarem a qualidade de vida. 
Realizaremos ainda a 1ª Olimpíada Maçônica da GLOMARON com a 
participaçao de toda família maçônica.
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- AMARO -

A AMARO, tem por finalidade prestar assistência aos maçons e familiares por 
meio de auxílios, pecúlio maçônico, seguro de vida ou outros, nos limites da sua 
competência, conforme estabelecido em seu estatuto. (DEC N° 
020/GM/2015-2019 )

No que tange à função da AMARO realizaremos estudos com vistas a eventual 
redução da mensalidade recolhida pelos irmãos, sem comprometer a 
capacidade financeira ou o serviço atualmente prestado pela entidade e a 
auto-gestão do nosso seguro de vida.
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(SisGM) da GLOMARON, aplicáveis às Lojas, inclusive com a publicação das 
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permitirá ao Irmão acesso às suas informações e identidade maçônicas. 

PALÁCIO MAÇÔNICO - Faremos estudos financeiros e econônicos com vistas a 
vializar a construção de um novo Palácio Maçônico para a GLOMARON, de forma 
a oferecer condições de trabalho a todas as Grandes Secretarias Administrativas, 
Entidades Subsidiárias, Tribunal de Justiça, Administração da SAG e outras.

UNIÃO DA FAMÍLIA - Apoiaremos as Lojas no sentido de incentivar as cunhadas, 
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Capítulos e Bethéis, ao menos um por região; apoiaremos os Capítulos e Bethéis 
existentes através da criação de um fundo contribuitivo espontâneo, que será 
administrado pela Grande Secretaria de Finanças e gerido pela Grande Secretaria 
de Assuntos Paramaçônicos. 

POSICIONAMENTO E IMAGEM FRENTE À MAÇONARIA UNIVERSAL - 
Manteremos a GLOMARON em evidência, com o destaque já conquistado, junto 
às Grandes Lojas, CMSB, CMI, outras potências regulares do Brasil e a Maçonaria 
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www.graficaimediata.com.br
(69) 3212-0505 3222-2290

Maçons da GLOMARON pelo mundo – Agilizaremos à expedição de passaporte 
maçônico e carta de apresentação para os irmãos com destino ao exterior, por 
intermédio de solução digital no sistema de gestão (SisGM) da GLOMARON.

Participação Política - Incentivaremos a efetiva participação por meio de 
candidaturas dos membros (irmãos, cunhadas e sobrinhos) a cargos políticos, 
nas três esferas de governo.

ACÕES SOCIAIS
a) Casa de Apoio Filhos de Hiram – Desenvolveremos ações estratégicas com 
vistas à capitação de recursos financeiros objetivando a construção desta 
importante obra de socorro para as pessoas que fazem tratamento no Hospital 
de Amor em Porto Velho; 

b) Casa de Apoio Amor Fraterno – Desenvolveremos ações estratégicas com 
vistas à capitação de recursos financeiros, para seu pleno funcionamento, que 
atender pessoas em tratamento de câncer no Hospital de Câncer de Cacoal 
(Hospital São Daniel Comboni); 

PROMOÇÃO DE EVENTO
Realizaremos grandes eventos sociais, sem, contudo, onerar as Lojas, cuja 
finalidade é promover a integração da família maçônica, ao mesmo tempo em 
que serão arrecadados recursos financeiros com vistas a subsidiar as ações 
sociais da GLOMARON.

RITUALÍSTICA E LITURGIA
Por intermédio do CEMEC promoveremos encontros regionais de instrução e 
treinamento ritualísticos das sessões Econômicas e Magnas envolvendo todos 
os ritos.  Capacitaremos irmãos para a assunção do cargo de Venerável Mestre, 
visando o aprimoramento da didática nas instruções de graus, tornando a 
Ordem do Dia mais atrativa visando à fixação do irmão em loja, com a utilização 
dos avanços dos instrumentos eletrônicos e tecnológicos, implantar instruções 
complementares, intercaladas às ritualísticas,  ( já utilazada na GBLS Palmares 
19, de Pimenta Bueno-RO).
Nomearemos os Grandes Subsecretários de Liturgia e Ritualística para atender 
ao Rito de York e ao Rito Schröder.

Redução de custos – Proporemos projeto de emenda à constituição da 
GLOMARON visando à redução do número de SAG ordinária (art. 37, § 1º), logo, 
a redução de custos para as Lojas e GLOMARON.

GRÃO MESTRE
Paulo Benevenute Tupan

GRÃO MESTRE ADJUNTO
Francimar  Dias Rodrigues

CANDIDATO À GRÃO MESTRE:
PAULO BENEVENUTE TUPAN, MI, CAD:. 359, 
Grau 33º, do REAA; Cavaleiro Templário (KT), 
pelos Graus Crípticos do Rito York Americano.

Na Ordem Maçônica foi iniciado em seus augustos mistérios no dia 17 de fevereiro de 
1990, na GBLS Estrela Renascente nº 02. Foi fundador de várias lojas da jurisdição, com 
ênfase da BLS Estrela da Fraternidade. Foi Venerável Mestre 1995, na cidade de 
Jaru/RO. Exerceu diversos cargos em Loja. Em 2003 foi Eleito Grão-Mestre Adjunto 
para a conclusão do mandato do Grão Mestrado, do Grão-Mestre Ad Vitam Ricardo 
Ramires Pavon.
No dia 26 de julho de 1991 ingressou nos graus superiores do REAA e investido no Grau 
33 em 9 de agosto de 1997. Presidiu vários Altos Corpos. Fundou o Emérito Consistório 
de Príncipes do Real Segredo “Marechal Rondon”, em Ji-Paraná. Em 2007 foi nomeado 
Delegado da Inspetoria Litúrgica para o centro sul do Estado de Rondônia. 
Atendendo ao plano de governo do atual Grão Mestrado quanto ao fortalecimento da 
Grande Inspetoria Litúrgica de Rondônia, assumiu como Grande Inspetor Litúrgico, a 
Grande Inspetoria Litúrgica do Estado de Rondônia, em setembro de 2015, dando uma 
nova dinâmica nas atividades da GIL-RO, buscando oportunizar, a todos os Irmãos 
Mestres, acesso ao Grau 4, e conhecerem a história da Maçonaria e para dar cabo a 
essas demandas, fundou mais 13 (treze) Altos Corpos na Região Litúrgica de Rondônia, 
sendo estes:
- Magnífico Conselho de Cavaleiro Kadosch "Norberto Lopes Amaral" -  Vilhena-RO;
- Magnífico Conselho de Cavaleiro Kadosch "Vale do Café" - Cacoal-RO;
-Magnífico Conselho de Cavaleiro Kadosch "Cacildo Pinho da Silva" - 
Guajará-Mirim-RO;
- Magnífico Conselho de Cavaleiros Kadosch "Vale do Rio Branco" - Ariquemes-RO;
- Magnífico Conselho de Cavaleiros Kadosch "James Anderson" - Rolim de Moura-RO;
- Sublime Capítulo Rosa Cruz "Portal da Amazônia" -  Vilhena-RO;
- Sublime Capítulo Rosa Cruz "Barão do Melgaço" - Cacoal-RO;
- Sublime Capítulo Rosa Cruz "Albert Mackey" - Rolim de Moura-RO;
- Sublime Capítulo Rosa Cruz "Claudiné Manoel de Almeida Salles" - Ariquemes-RO;
- Sublime Capítulo Rosa Cruz "Maximahon Torres de Castro" - Guajará-Mirim-RO;
- Excelsa Loja de Perfeição "Albert Pike" – Rolim de Moura-RO;
- Excelsa Loja de Perfeição "Vale do Guaporé" - São Francisco do Guaporé-RO; e,
- Excelsa Loja de Perfeição "Fraternidade Sagrada" - Jaru-RO; e,
- Membro da Ordem Shiriners, Capítulo Madeira-Mamoré.
Na GLOMARON, como Grão-Mestre Adjunto Ad Vitam, membro do Alto Corpo, 
participou ativamente de quase todas as SAG´s, bem como de todas as decisões que o 
credencia ao pleito de Grão Mestre. 

69 99984-9954

CANDIDATO À GRÃO MESTRE ADJUNTO:

FRANCIMAR DIAS RODRIGUES, MI, CAD. 1969, 
GRAU 33 do REAA, Cavaleiro Templário (KT) do Rito 
de York Americano e membro das Ordens Aliadas.

Iniciado  em seus augustos mistérios no dia 30 de abril de 2008. Na ARLS de São João 
nº 33;
- Foi fundador de ARBLS Ricardo Ramirez Pavon nº 42;
- Venerável Mestre por duas gestões consecutivas da Loja de São João nº 33 (2011/2013);
- Membro da Ordem Shriners, Clube Madeira-Mamoré, desde sua fundação no Estado 
de Rondônia;
- No Alto Corpo da Glomaron, exerceu o cargo de Delegado da Região 1 e Grande 
Secretário de Relações Interiores (GSRI);
- Em março de 2017, foi um dos fundadores da Associação Casa de Apoio Filhos de 
Hiram (ACAFH), sendo eleito seu primeiro presidente e reeleito para a gestão 
2019/2021;
- Iniciado no Grau 4, na Excelsa Loja de Perfeição “Vitor Arantes”, no dia 01.10.2010, 
galgando todos os Graus o que o levou a Investidura no grau 33º do Rito Escocês 
Antigo da Maçonaria para a República Federativa do Brasil no dia 23.09.2016.
-  Ocupou as presidências de Altos Corpos, sendo a primeira na Excelsa Loja de 
Perfeição “Vitor Arantes”, em Porto Velho, 2016 e 2017, quando teve a oportunidade de 
iniciar nos Altos Graus, 54 Irmãos e em 2018 a presidência do 
- Sublime Capítulo Rosa Cruz “Zenildo Pinto do Nascimento”.
- Ingressou no Supremo Grande Capítulo de Maçons do Real Arco, mediante Capítulo 
Madeira Mamoré nº 93 do Rito de York, iniciado como Mestre de Marca, Past Master, 
Mui Excelente Mestre e Maçom do Real Arco.
- Ingressou no Supremo Grande Conselho de Maçons Crípticos do Brasil, no Conselho 
Lux Mundi nº 54, tendo se iniciado como Mestre Real e Mestre Escolhido e Super 
Excelente Mestre.
- Iniciado membro da Ilustre Ordem da Cruz Vermelha e Cavaleiro da Ordem de 
Malta. No Supremo Grande Conselho de Maçons Crípticos do Brasil faz parte da 
Ordem dos Cavaleiros Templários e no Grande Conselho dos Graus Maçônicos 
Aliados para a República Federativa do Brasil, a Ordem de Monitor Secreto, a Antiga e 
Honorável Fraternidade dos Nautas da Arca Real e Membro do Conselho Brasil nº 1.
Todos estes Graus e Títulos recebidos foram essenciais para compor seus 
conhecimentos maçônicos.

69 99913-9933

JUNTOS CONSTRUIREMOS

paulotupan@hotmail.com f.dias.r@gmail.com
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No dia 10/06/2019, contamos

com seu voto e o seu apoio
para o progresso da GLOMARON

INCENTIVAR O CRESCIMENTO 
MAÇÔNICO ATRAVÉS DE ESTUDO 

TRABALHO DE GRANDE 
ALCANCE SOCIAL E HUMANO
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