São Paulo, 9 de julho de 2018 (EV)

Aos
Irmãos do Estado de São Paulo

Ref.: Eleições 2018

Saúde, Força e União!

Prezado Irmão,
Como já realizado em eleições anteriores, o GEAP-SP com o apoio dos GLAP´s (Grupos Locais de Ação
Política), procura oferecer apoio eleitoral a candidatos livres e de bons costumes, e sempre referendados
por uma Loja Maçônica, que comunicará ao GEAP-SP por escrito, a indicação.
As Lojas podem indicar candidatos maçons e não maçons, inclusive mulheres, sem distinção partidária, que
a Loja reconheça como merecedor (a) do apoio maçônico.
Para tanto, o candidato (a) deve assumir um compromisso com a Loja, de agir com ética na política, com
princípios de moralidade pública e em conformidade com as regras de probidade administrativa.
Além disto, o candidato (a) deve assumir o compromisso (ver modelo do termo a ser assinado no site
www.geapsp.com.br) que inclui, retornar à Loja periodicamente, caso eleito (a), para que os irmãos sejam
informados de sua ação no cargo para o qual foi eleito (a) e também ouvir dos irmãos sugestões,
reclamações ou palavras que possam colaborar com a construção social no nosso Estado e no Brasil.
A Loja deve promover uma Sessão Magna Pública, onde o candidato (a) apresentará suas ideias e sua
plataforma eleitoral, ocasião em que firmará o compromisso acima citado. Para esta sessão, a Loja deve
convidar o maior número de pessoas, de modo que o candidato (a) perceba o valor do apoio citado, mesmo
que isto não signifique que os presentes votarão no candidato (a), uma vez que o voto é livre e pessoal.
Contudo, dispuseram-se a ouvi-lo.
Não serão aceitos candidatos (as) condenados pela justiça, ou que notoriamente estejam em vias de
condenação, especialmente na operação Lava-Jato.
Ao indicar um candidato (a), a Loja está dando um “aval moral” à candidatura. Aval este que poderá ser
retirado a qualquer tempo se o candidato não honrar os compromissos.
Como líderes sociais, é nosso dever estimular candidaturas que possam fazer a diferença para mudarmos o
quadro atual lamentável ao qual chegamos, muitas vezes até por omissão das pessoas de bem. Vamos
fazer a nossa parte, apoiando de verdade quem merece.
As indicações deverão ser enviadas ao GEAP-SP em arquivo pdf, para o e-mail
eleicoes2018@geapsp.com.br. A prancha deve ser em papel timbrado da Loja, com a assinatura do
Venerável Mestre, com identificação da Potência (GLESP, GOP ou GOSP).

Aproveitamos o ensejo para informar que para os cargos majoritários nas eleições de 2018, o GEAP-SP
estará apoiando candidatos Maçons a saber:
GOVERNADOR : Ir.´. MÁRCIO FRANÇA
SENADORES : Ir MARIO COVAS NETO e Ir.´. MAJOR OLÍMPIO
Agradecemos por participar do Programa de Ação Política Maçons Paulistas. Desejamos sucesso aos
candidatos (as) neste desafio eleitoral em 2018 e parabenizamos pelo comprometimento com a Ética na
Política, com a Moralidade Pública e a Probidade Administrativa. Estes são fatores essenciais para o
desenvolvimento das melhores políticas públicas e para o progresso econômico e social em nossa
sociedade.
Pedimos especial atenção para as ações e calendário abaixo:


Até 17/08/2018 – Realizar sessão em Grau 1 para definir apoio a pré-candidato (a) maçom ou não
maçom (preferencialmente maçons).



Até 30/08/2018 – Realizar Sessão Magna Pública para que o pré-candidato (a) apresente suas
propostas e assine o termo de compromisso (modelo disponível em www.geapsp.com.br).




Até 30/08/2018 – Comunicar ao GEAP a indicação de pré-candidato
Encaminhar através do e-mail eleicoes2018@geapsp.com.br., prancha da Loja: nome completo,
nome de campanha, foto de campanha, partido, cargo ao qual concorre.
Responsável: Loja apoiadora (enviar termo de compromisso assinado e vídeos do candidato).
O envio do termo de compromisso e vídeos será via site www.geapsp.com.br. Ou para o mesmo email onde fez a indicação do candidato




O GEAP publicará no site www.geapsp.com.br todos os candidatos apoiados pelas Lojas e disponibilizará a
inserção de até 05 (cinco) vídeos de 1 (um) minuto, sendo um com a apresentação do candidato e os
demais com suas principais propostas e posicionamentos.
Em caso de dúvidas, encaminhe e-mail para eleicoes2018@geapsp.com.br.

Contamos com a participação de todos.

Fraternalmente,

Ir Sérgio Rodrigues Jr.
Presidente do GEAP-SP

Ir Mauro Calló
GEAP-SP-GOP

Ir Alexandre Tirelli
GEAP-SP-GLESP

Ir Aleksandro Alencar
GEAP-SP-GOSP

