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 A A.’.R.’.L.’.S.’. "A CAMINHO DA LUZ" no. 3925 - Oriente de Joinville/SC - comunica aos 
Maçons de Santa Catarina que esta Oficina mantém, dentre suas atividades maçônicas, um 
programa denominado "Irmão Acolhe Irmão", cujo escopo é a prática da fraternidade, um dos 
baluartes das Maçonaria Universal, pelo auxílio aos IIr.’. que eventualmente passarem por alguma 
necessidade. 
 
Assim, a Loja disponibiliza um plantão de atendimento permanente (nas 24 horas do dia), através 
do Celular (47) 9672-9685 (NOVO NÚMERO). 
 
O Ir.’. Plantonista do Quadro fica à disposição de todos os IIr.’. que residem ou não em Joinville, ou 
passando por aqui, ou tiverem viagem programada para cá, ou ainda, estando em nossa cidade, e 
vierem a precisar de algum tipo de orientação, serviço ou ajuda: serviço médico-hospitalar, serviços 
advocatícios, socorro mecânico para automóvel, clínicas especializadas, serviços odontológicos, 
hospedagem, restaurantes, endereços das Lojas na cidade, contatos, dentre outros.  
 
O Ir.’. que recebe a ligação imediatamente procurará dar os devidos encaminhamentos à 
solicitação. Emergencialmente, a ligação poderá ser feita A COBRAR. 
 
IMPORTANTE: ao fazer a ligação é necessário que o Ir.’. se identifique maçonicamente, para que 
sejam evitados os trotes ou mal entendidos. Em se tratando de solicitação de IIr.’. em favor de 
terceiros (familiares ou pessoas do relacionamento), a mesma deverá ser feita pelo próprio Ir.’.. 
 
Estejam certos de que encontrarão em Joinville IIr.’. dispostos a defendê-los e ajudá-los sempre. 
 
DIVULGUEM EM SUAS OFICINAS! 
 
SEJAM SEMPRE MUITO BEM-VINDOS A JOINVILLE! 
 
 
T.'.F.'.A.'. 
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