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MANIFESTO À NAÇÃO BRASILEIRA
A ACADEMIA MINEIRA MAÇÔNICA DE LETRAS, entidade sociocultural movida pelo
espírito de brasilidade, inspirada nos princípios da Maçonaria, sua “celula mater”, e seguindo o
caminho dos relevantes ideais da Inconfidência Mineira, em particular do seu patrono, Tiradentes,
pela vontade unânime de seus membros efetivos, não conformados com a série de episódios que vem
manchando o foro de civilidade, em função do baixo desempenho que se vê na vida política brasileira,
e considerando:
Que, em virtude de uma corrupção desenfreada, exemplo negativo para os vários setores da
vida nacional, seja pela deslavada impunidade e atentados à moralidade, pela falta de clareza nos atos,
pelo egocentrismo político exagerado, pela inversão de valores que se observa em áreas oficiais e pelo
completo desconhecimento das reais prioridades do país;
Que, cabe a cada um de nós, cidadãos, zelarmos pela ética no comportamento de suas
lideranças políticas, por efeito da natureza, da amplitude e consequência nos destinos do nosso povo;
Que, é compromisso liminar da figura política a manutenção de uma conduta sóbria, ilibada e
transparente;
Que prega a revolução pela palavra, a conscientização do poder exercido pela vontade
soberana do povo, através da escolha livre dos seus representantes e dos quais se espera uma
responsabilidade ética como fundamentos de um projeto ideal para o Brasil;
Que, recorrendo ao amplo e democrático direito de externar o livre pensamento;
Que, a Academia Mineira Maçônica de Letras não tendo escopo partidário, mas inserindo-se
no contexto cívico e político da nação brasileira, por ser uma instituição forjada no ideal de
Tiradentes, prega a revolução pela palavra, a conscientização do poder exercido pela vontade
soberana do povo, através da escolha livre dos seus representantes e dos quais se espera uma
responsabilidade ética como fundamentos de um projeto ideal para o Brasil.
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MANIFESTA, publicamente, o seu repúdio aos acontecimentos que enxovalham a nossa
tradição e a nossa história. Decidiu lutar com todos os meios disponíveis e legais, onde possa atingir
com abrangência, com seus propósitos e como seu brado de alerta a reversão desse infeliz quadro que
a todos humilha, orientando aos que ignoram a atual realidade brasileira e sofrem pela desinformação
de órgãos públicos.
A Academia Mineira Maçônica de Letras está convencida de que dos seus esforços advirá um
resultado positivo que prevalecerá em nosso cenário político com honra, verdade e justiça.
Belo Horizonte, 03 de julho de 2012.
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