Informativo Rede Colmeia 05/08/2022 – SP

Visite nosso portal http://www.redecolmeia.com.br/
RECONDUÇÃO NA LOJA "ASTRO DA ARÁBIA Nº 163" GLESP - ORIENTE DE SÃO PAULO.

Dia 02/08/2022 (3ªf) às 20h na Loja "Astro da Arábia" nº 163, RITO
ESCOCÊS ANTIGO E ACEITO, fundada em 03/01/1948, Av. Francisco
Nóbrega Barbosa, 110 Pq. Alves de Lima - São Paulo- SP.
Sessão de Recondução do Venerável Mestre: CARLOS EDUARDO ALMAGRO
THOMAZINI, 1° Vigilante: RICARDO TABACH, 2° Vigilante: OSWALDO DE
TOI LEDO PIZA NETO, Tesoureiro: RICARDO NICOLAU, Hospitaleiro:
ROBERTO FAKHOURY, Secretário: RONALDO TABACH, Orador: JOSÉ
ALBERTO RODRIGUES ALVES, Chanceler: FILIPPO DE LUCA, Guarda do
Templo: FABIO FAKHOURY.
Comissão Instaladora:- Presidente Ronaldo Tabach, 1º Vigilante Vicente
Paulo de Arruda Camargo Filho, 2ª Vigilante José Siqueira.
Presentes na sessão:- Fernando Colacioppo Secretário Geral de
Comunicação e Informática Adjunto do Grande Oriente do Brasil, Ricardo
Sawaya Ilustre Conselheiro do GOB-SP, Wilmer Bucheb Grande Secretário
das Relações Interiores da GLESP e representante do GM, Ricardo Nicolau
Ministro do Superior Tribunal Maçônico da GLESP, os Past. Master:Roberto Fakhoury, Jose Alberto Rodrigues Alves, Ronaldo Tabach, Ricardo
Nicolau, Fábio Fakhoury, Ricardo Tabach, entre outras autoridades,
mestres instalados, mestres, companheiros e aprendizes.
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ACOMPANHE A REDE COLMEIA TAMBÉM NAS OUTRAS PLATAFORMAS:
Site: https://redecolmeia.com.br/

YouTube: https://www.youtube.com/redecolmeia/
Podcasts: https://anchor.fm/redecolmeia
Newsletters: https://groups.google.com/g/redecolmeia
Facebook: https://www.facebook.com/redecolmeia.maconaria
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Tik Tok: https://www.tiktok.com/@redecolmeia/
Envie sua matéria para a Rede Colmeia http://redecolmeia.com.br/formulario/

http://www.matsukura.com.br/

Temos livres para Locação de Templos, temos
Restaurante Árabe no complexo.
Temos vaga no templo de terça-feira, quarta-feira, sexta-feira e Sábado.

Os Templos estão localizados na Zona Oeste de São Paulo, no
bairro da Pompeia, com Desconto nos dias citados, para ver a
localização e as fotos www.complexooliva.com.br; Contato
pelo Cel. (11) 994289973 Ir.’. Humberto Oliva.

Aluga-se Templo em São Paulo/SP na Rua Bárbara Heliodora,
307 - Pompéia - São Paulo/SP.
http://www.complexooliva.com.br/ / e-mail para contato: humbertooliva@uol.com.br

Newsletter cadastrando seu email, você fica por dentro de nossas noticias.
Datas Comemorativas 05/08
Dia Nacional da Saúde
Aconteceu...
05/08/1963 Os Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética assinam um
tratado em Moscou banindo os testes nucleares na atmosfera, espaço e água.
05/08/1962 Marilyn Monroe, símbolo sexual de Hollywood, suicida-se com overdose
de barbitúricos. A morte da estrela de cinema foi um choque para seus milhões de
admiradores. Estrelou filmes de grande sucesso, como Gentlemen Prefer Blondes
(1953; Os homens preferem as louras), Bus Stop (1956; Nunca fui santa) e Some
Like It Hot, (1959; Quanto mais quente melhor).
05/08/1954 Atentado a tiros na rua Toneleros, no Rio de Janeiro, fere Carlos
Lacerda e mata o major-aviador Rubens Vaz. Lacerda era, além de um dos mais
combativos líderes conservadores do país, um grande orador e um adversário
ferrenho do então presidente Getúlio Vargas. O inquérito militar sobre o atentado
levou Vargas a se suicidar.
05/08/1950 O Partido Comunista Brasileiro (PCB) publica o Manifesto de Agosto.
05/08/1941 Tropas da Alemanha nazista e da URSS se enfrentam em Smolenks.
05/08/1940 A Latvia entra para a União Soviética como a República Socialista
Soviética da Latvia.
05/08/1936 Nos Jogos Olímpicos de Berlin, o atleta afro-americano Jesse Owens
quebra o recorde olímpico na corrida dos 200 metros. Ao final dos Jogos Olímpicos,
Owens havia conquistado quatro medalhas de ouro. O chanceler alemão Adolf Hitler
havia planejado que os Jogos fossem uma demonstração da supremacia ariana,
mas Owens transformou-os em sua vitória pessoal.
05/08/1919 Início de um levante militar na Turquia contra a monarquia otomana.
05/08/1915 O exército alemão conquista Varsóvia, durante a Primeira Guerra
Mundial.
05/08/1914 Ao eclodir a Primeira Guerra Mundial, na Europa, os EUA proclamam
sua neutralidade no conflito.
05/08/1914 Montenegro declara guerra contra a Áustria-Hungria na Primeira
Guerra Mundial. Cuba, México, Uruguai e Argentina declaram sua neutralidade.
05/08/1844 A pedra base da Estátua da Liberdade é posta na Ilha Bedloe, hoje Ilha
da Liberdade, em Nova Iorque. Em 28 de outubro de 1886, a verdadeira estátua foi
aceita como um presente do povo da França aos Estados Unidos. A estátua se torna
um símbolo de liberdade e aceitação para os imigrantes que chegavam aos Estados
Unidos, por Nova Iorque.

Trabalhos de Jose Geraldo de Lucena Soares
http://redecolmeia.com.br/category/trabalhos-geraldo-lucena/
Lucena Textos de José Geraldo de Lucena Soares nasceu em Recife-PE em
1935 e se formou em Direito pela então Universidade do Recife,
atualmente Universidade Federal de Pernambuco em 1959 ; Foi Delegado
de Polícia, por concurso de provas e títulos de 1961 a 1974 do Estado de
São Paulo, quando ingressou na Magistratura Paulista também por
concurso de provas e títulos; É Desembargador aposentado do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; Foi iniciado na Sublime Ordem
em 1976 e exerceu o Veneralato da ARLS Fraternidade Judiciária 3614 –

GOSP-GOB de 2011 a 2013 tendo se desligado dessa presidência para
assumir o cargo de Juiz do Tribunal Eleitoral do Grande Oriente de São
Paulo- Grande Oriente do Brasil;
É articulista de veículos de divulgação sobre temas maçônicos.
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Só os administradores escrevem, não tem bom dia, boa tarde nem boa noite, só
noticias maçônicas, desde que não comprometam seus segredos.
No WhatsApp da Rede Colmeia Informativo diariamente é publicado: noticias, pílula
maçonica do Ir.’. Alfério Di Giaimo, Datas Comemorativas e eventos maçônicos
grandes no Brasil.
Grupo informativo maçônico, não é para fazer discussão - postagens das 6 ás meia
noite, fora deste horário só notícias urgentes.
www.redecolmeia.com.br
Rede&Blog Colmeia é a rede que permite você
conhecer mais irmãos.
Na rede se troca informações e se confraterniza, segredo é de boca para o ouvido.
Obs.: Não precisa se inscrever nos vários grupos, a noticia é a mesma em todos.

A Rede Colmeia não se responsabiliza pelos Zap´s e sites que estão linkados na
nossa rede.
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www.redecolmeia.com.br A Rede Colmeia é a rede que permite você conhecer mais
irmãos.
Na rede se troca informações e se confraterniza, segredo é de boca para o ouvido.

Facebook = https://www.facebook.com/redecolmeia.maconaria
Twitter = https://twitter.com/redecolmeia / YouTube = http://www.youtube.com/redecolmeia
Instagram = http://instagram.com/redecolmeia/ / Blog = http://redecolmeia.wordpress.com/
Site da Rede Colmeia http://www.redecolmeia.com.br - e-mail redecolmeia@gmail.com
A Rede Colmeia não se responsabiliza pelos e-mal's e sites que estão linkados na nossa rede.

Para compartilhar esse conteúdo, por favor utilize o link “www.redecolmeia.com.br” ou as ferramentas
oferecidas na página. Textos, fotos, artes e vídeos da Rede Colmeia estão protegidos pela legislação
brasileira sobre direito autoral. Não reproduza o conteúdo do jornal em qualquer meio de comunicação,
eletrônico ou impresso, sem autorização da Rede Colmeia (falecom@redecolmeia.com.br). As regras têm
como objetivo proteger a Rede Colmeia na qualidade de seu jornalismo. Se precisa copiar trecho de
texto da Rede Colmeia para uso privado, por favor logue-se como assinante ou cadastrado
http://www.redecolmeia.com.br/portal/newsleter.htm.

