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Evento

– Visita Instituição Orionópolis Catarinense –
Reuniram-se os Apejotistas do Núcleo Alfa
Cruzeiro do Sul, acompanhados dos preceptores da Loja
União Brasileira 2085, para, em conformidade com o
calendário de programações Núcleo Alfa Cruzeiro do
Sul/APJ-GOB, realizar a
ação
filantrópica
na
instituição Orionópolis, ocasião em que foram doados
vários itens mínimos necessários para manutenção de
seu conforto, higiene e bem estar. Inegável é a
experiência que todos obtivemos os que foram e os que
estavam aguardando por visitas.
Vivem na instituição somente aqueles que
comprovadamente são miseráveis. A breve historia
contada pelo Padre “Maneca” é sem duvida de arrepiar.
Isso que se limitou a “comentar” um que outro caso.
Contou de um incrível local que um dos internos vivia e
foi retirado: um galinheiro, tamanho descaso com o ser
humano.
Padre “Maneca” comentava da dupla dura
realidade, a primeira, a situação que cada interno foi
retirado e recolhido para a entidade. A segunda, como
manter a instituição. Momentos de extrema dificuldade
existem a cada segundo. A necessidade de profissionais
competentes e abnegados servidores de tão nobre causa,
surgem de quando em vez, por outro lado, as barreiras, as restrições, impetradas pelos
órgãos competentes, que mesmo existindo a intenção de melhor fazer, não poucas
vezes causas extrema dificuldade. Contou de um fato em que a “fiscalização bateu” e,
simplesmente impossibilitou o uso da carne que seria o almoço dos internos. Neste
dia presenciava a cena um que visitava e, acorreu servindo uma quantia suficiente
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para aquele almoço. Emocionava-se com os relatos e agradecia, aconselhava os
jovens que atentamente apreciavam a conversa.
Outra fonte de renda é o aluguel do espaço
disponível para a realização de almoço com a destinação
de reverter custeios para a entidade.
Podemos visitar também essas instalações que
alias, se encontrava em preparos para servir um
suculento churrasco no almoço do dia 09/10/16, quando
são esperadas por volta de 300 pessoas. O espaço comporta 800 pessoas, mas pode
ser ajeitado para 1.200. Um belo churrasco estava sendo preparados, alias, já
aguardando o tempero para ir ao brasido e servido no
próximo domingo. Cada porção a um custo de R$ 40,00
(quarenta reais) serve seguramente duas pessoas e
acompanha as saladas, arroz e farofa. Muitos preferem
“pagar” pelos complementos. Deu água na boca. Padre
“Maneca” na coordenação de todas as frentes sem se
importar com seus quase 87 anos. Incrível a disposição.
Nossa manifestação de “gratidão” pela arrecadação que foi destinada a essa
ação para maçônica. Obrigado Irmãos, pelo carinho demonstrado com vossa ação de
doar. Nossa manifestação de gratidão aos preceptores que de tudo fizeram para que o
evento ocorresse em conformidade com a programação da APJ Núcleo Alfa Cruzeiro
do Sul. Gratidão a Ductor. Gratidão às cunhadas. Enfim, Gratidão sem nominatas.
Esse núcleo Núcleo Alfa Cruzeiro do Sul/APJ-GOB só existe posto a
perceptível e nata liderança existente em cada um desses componentes. Quem
consegue falar com propriedades desses meninos e meninas! Muito difícil por maior
que seja o nosso individual esforço. Fica claro o quanto um preceptor apreende junto
desses e das atividades desses. Parabéns NACS/APJ-GOB. Preceptor da Loja União
Brasileira (LUB) do NACS/APJ-GOB
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