MANIFESTO À SOCIEDADE
A CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL – C.M.S.B., instituição que
congrega as 27 Grandes Lojas Maçônicas dos Estados brasileiros e do Distrito Federal,
acompanha na Capital da República com preocupação e solidária com os que se preocupam
e atuam neste grave momento por que passa a sociedade brasileira, dirige-se aos cidadãos
para expressar:
1. O reconhecimento, pela Ordem Maçônica, da legitimidade do direito de reivindicação,
nos limites da Lei, da Ética e da Moral, sustentáculos da sociedade e da convivência dos
povos;
2. A necessidade de respeito ao direito de reivindicar e de ir e vir, de todos os cidadãos,
com as vozes discordantes e a preservação do abastecimento da população, muito
especialmente no que diz respeito aos itens básicos para a manutenção da vida e da ordem
social;
3. A premente necessidade da sociedade brasileira, de um projeto estratégico de
desenvolvimento socioeconômico com sustentabilidade, construído em bases sólidas e
democráticas;
4. O combate implacável, em todos os níveis da sociedade, à corrupção e aos crimes de
Estado, que dilapidaram e dilapidam o patrimônio e espancam a ética e a moralidade
públicas;
5. A reestruturação do Estado brasileiro, com a construção de um novo pacto federativo,
com o prestígio da eficiência e eficácia dos serviços e investimentos públicos com menor e
racional uso de recursos;
6. A implementação de uma completa e radical reforma tributária, reduzindo a carga que
pesa sobre os ombros da sociedade e impede o crescimento econômico e o
desenvolvimento social, simplificando a estrutura do sistema e os processos de
arrecadação e destinação dos recursos;
7. A urgência de uma reforma política, com a implantação do voto distrital.
É a cada dia mais evidente que a sociedade brasileira não mais suporta a tirania
econômico-financeira, o regime de verdadeira espoliação a que está submetida, com o
comprometimento de recursos essenciais ao desenvolvimento econômico e até mesmo à
satisfação das mais elementares necessidades humanas, no sustento de uma máquina
ineficiente, ineficaz, perdulária e reconhecidamente incapaz de atender aos anseios
mínimos da população.

Nesse contexto, conclama o povo maçônico e a sociedade em geral, a quem a Maçonaria
jamais faltou em situações de instabilidade institucional, a uma séria e profunda reflexão
sobre o papel e a responsabilidade do Estado e dos cidadãos e a uma ação firme e decidida
em prol de uma sociedade pautada nos princípios da Ética, da Moralidade pública e privada
e da solidariedade.
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