
 

 

MANIFESTO AO POVO MAÇÔNICO 

 

Nós, da Loja Maçônica Cavaleiros Templários, filiados à 
UNILOJAS - União Mineira de Lojas Maçônicas Independentes e 

cidadãos brasileiros, solicitamos aos membros da nossa Ordem que 
usem de todos os meios disponíveis para informar, orientar e pedir 
a irmãos, cunhadas, sobrinhas, sobrinhos, vizinhos, amigos, 
enfim, a todos os que fazem parte de seu círculo de convivência, 
que VOTEM CERTO NESSAS ELEIÇÕES! 

Não votem em candidato FICHA SUJA, no sentido amplo, ou seja, 
sem conhecer seu passado. Não votem em candidato que não 
tenha projetos concretos para resolver os problemas de 
saneamento e aumento da capacidade de atendimento nos 
estabelecimentos de Saúde da Rede Pública, para promover 
melhoria da qualidade da Educação e, sobretudo, da Segurança 
Pública.  

Terá nosso voto prioritariamente, nesse momento, o candidato que 
se dedicar ao enfrentamento da Criminalidade, aquele que se 
propuser a trabalhar no sentido de reduzir o número de 
assassinatos em nossas cidades. 

A principal razão da nossa indignação é o fato de as grandes e 

médias cidades brasileiras serem por demais violentas, e o nosso 
país um dos mais violentos do mundo, onde, somente em 2011, 
cinquenta mil pessoas foram assassinadas!  

Portanto, votemos no candidato que esteja interessado em produzir 
e apoiar leis que contemplem o fim da impunidade, retirando do 
nosso convívio os criminosos compulsivos e reeducando, de fato, 
aqueles ainda iniciantes, sem incentivá-los no aperfeiçoamento da 
marginalidade. 



Votemos em um candidato que defenda a existência de um poder 
judiciário ágil e eficaz, capaz de mediar efetivamente os conflitos 
entre os cidadãos, punindo exemplarmente os infratores e os 
corruptos! 

Declaremos nosso apoio ao candidato que esteja empenhado em 
transformar nossas cidades em lugares seguros, com boa 
qualidade de ensino e saúde pública, pois queremos viver em um 

ambiente tranquilo, assim como nossos filhos, netos, parentes e 
amigos, onde possamos sair e voltar para casa sãos e salvos, sem 
termos de lidar com sequelas de  torturas e perdas sofridas em 
sequestros e assaltos. 

 

 

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2012. 

Dia do 35° ano de fundação da Loja Cavaleiros Templários 
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