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INTRODUÇÃO 

 

 A maçonaria é uma das Instituições mais antigas do mundo e, 
desde seus primórdios, é constituída por homens livres e de 
bons costumes, geralmente, membros da elite da sociedade e 
por esta razão, seus filiados sempre participaram ou influíram 
nos grandes acontecimentos nos últimos quinhentos anos. Nas 
suas fileiras, além de personagens marcantes da história da 
humanidade, surgiram outros tantos que, anonimamente, muito 
trabalharam para o desenvolvimento e igualdade social, bem 
como para mitigar o sofrimento dos menos favorecidos. 
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 Isto se mostra pela ação dos clubes de serviços como o 
Rotary, Lions e pelo trabalho das milhares de entidades de 
benemerência em nosso país e no mundo. Via de regra, onde 
existe uma obra de benemerência, lá estão os maçons. 

 

 Para que se possa concretizar todo esse trabalho de cunho 
político e social, faz-se mister ter influência e/ou poder. E é 
essa a característica do Maçom. 
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 A prática da maçonaria se dá através de rituais criados no 
decorrer dos séculos seguindo ditames filosóficos e 
doutrinários para se manter a essência, mesmo quando da 
mudança de formas. 

 

 Assim, no Brasil, os maçons, embora façam parte da mesma 
instituição, podem praticar diferentes Ritos. 

 

 No caso do Supremo Grande Capítulo de Maçons do Real 
Arco do Brasil, seus membros já estão em um nível superior 
da maçonaria e aí praticam o Rito de York desenvolvido no 
século XVIII nos Estados Unidos. 
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 Perfil sócio econômico 
 

 O perfil sócio econômico dos membros da maçonaria  em geral é: 

 

• Pertencerem às camadas sociais B, B+, A; 

 

• 93% tem nível universitário; 

 

•  Idade média de 45 anos; 

 

• Intensa atividade social e/ou política 

 

• Grande número de empresários, gerentes, diretores e consultores de 
empresas 
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Informação: 
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 1º encontro Brasileiro de Litúrgia  

e Ritualística de Maçons do Arco Real. 

 OBJETIVOS: 
 Aprimoramento e uniformização  

da prática ritualística e da liturgia a  

partir do quatro grau ; 

 Preparação para a Conferência                                          

da Guatemala, internacional; 

 Lançamento da “ Ordem dos Mestres de Instrução”, 

como instrumento de desenvolvimento ritualístico com a 

manutenção da fidelidade ao ritual original. 
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Público Alvo 

 Maçons graduados (Elite Maçônica); 

 Dirigentes de Lojas Maçônicas; 

 Autoridades Maçônicas; 
 Constituídas de: 

 Classe social: A, AB 

 Empresários, Diretores, Gerentes de 
empresas, Políticos; 

 Idade: 30 anos aos 65 anos; 
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Participantes: 

 Autoridades Políticas e Sociais; 

 

 Autoridades Maçônicas dos EUA e do 
Brasil; 

 

 Maçons do Brasil e da América Latina. 
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Informações do projeto: 

 Data do Evento: 17 a 19 de agosto de 
2012 

 Valor do Evento: R$ 150.000,00 

 Local: São Paulo – Capital – Brasil 

 Reunião para aproximadamente 600 
maçons de todos os estados do 
Brasil, da América Latina e dos EUA. 
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Porque você deve ser um Patrocinador: 

 

 ·  Oportunidade para divulgar e promover sua marca e 
produto de sua empresa para cerca de 1.000 visitantes 
(Maçons e familiares) que são formadores de opinião;  

 ·  Relacionamento com um público altamente qualificado 
e especializado;  

 ·  Estreitar relacionamento com clientes potenciais com 
possibilidade e oportunidade de negócios e 
fortalecimento do networking;   

 ·  Associação da sua marca (empresa) com um evento 
que é referência; 
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 Resumo do Projeto: 
 

 Dia 17 
 Abertura em Sessão Solene na Assembléia Legislativa; 
 Encontro com Autoridades de São Paulo. 

 
 Dia 18  

 Palestras 
 Almoço 
 Palestra 

 
 Dia 19  

 Palestras 
 Almoço 
 Palestra 
 Cerimônia de Encerramento 
 Jantar de Confraternização 
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Justificativa: 

 

 Um dos mais importantes encontros de Mestre Maçons 
Graduados da América Latina, com possibilidade de 
reunir mais de 1.000 Maçons que em suas comunidades 
são os grandes formadores de opinião.  

 Intercâmbio entres Maçons da América Latina,  abrindo 
portas para futuros encontros (sócio econômico), pela 
influência dos Maçons em suas comunidades. 

 Promoção de sua marca junto a esse público 
selecionado. 

 Oportunidade para novos contatos e relacionamentos 
comerciais. 
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Forma de participar: 

 

 01 Cota Ouro 

 05 Cotas Prata 

 Apoiadores 

 Expositores 
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Patrocinador Ouro: 

 
 01 Estande no local do evento; 
 06 banners em cada dos salões do evento; 
 02 banners na entrado do Hotel do Evento; 
 Vídeo de ate 2 minutos para ser apresentado antes e após cada palestra; 
 Possibilidade de 01 palestra no salão principal do evento; 
 Possibilidade de 01 sala para apresentação do seu produto ou para negociação; 
 Autorização para divulgação de material de promocional, em pasta a ser entregue aos 

participantes; 
 Aplicação da Logomarca em destaque como Patrocinador Ouro no material de 

divulgação do Evento: 
 Anuncio na revista O Mundo Maçônico; 
 Banner em destaque no site do Arco Real; 
 Convite para o evento; 
 Divulgação  com destaque nos Grupos Fechados ligado a maçonaria nas rede sociais; 
 No Crachá do evento 
 Anúncio na Revista Arte... Que circulará após o evento para todos os patrocinadores e Lojas 

Maçônicas; 
 Logomarca como patrocinador na cor pra na camiseta dos organizadores 

 Valor da Cota: R$ 50.000,00 
 Forma de pagamento: 03 parcelas sendo: 1 de 10% no ato, 1 parcela de 50% 30 dias 

antes do evento e 1 de 40% no evento. 
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Cota Prata: 
 
 04 banners em cada nos salões do evento; 
 01 banners na entrado do Hotel do Evento; 
 Vídeo de ate 60 segundos para ser apresentado antes e após cada palestra; 
 Possibilidade de 01 palestra no salão principal do evento; 
 Autorização para divulgação de material de promocional, em pasta a ser entregue aos 

participantes; 
 Aplicação da Logomarca em destaque como Patrocinador Prata no material de 

divulgação do Evento: 
 Anuncio na revista O Mundo Maçônico; 
 Banner  no site do Arco Real; 
 Convite para o evento; 
 Divulgação nos Grupos Fechados ligado a maçonaria nas rede sociais; 
 No Crachá do evento 
 Anuncio  1 pagina na Revista Arte... Que circulará após o evento para todos os patrocinadores e 

Lojas Maçônicas; 
 Logomarca  como patrocinador Prata na camiseta dos organizadores 

 Valor da Cota: R$ 20.000,00 
 Forma de pagamento: 3 parcelas sendo: 1 de 10% no ato, 01 de 50% 30 dias antes do 

evento e 1 de 40% no evento. 
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Apoiadores: 
 
 01 banners com todos os apoiadores em cada nos salões do evento; 
 01 banners com todos os apoiadores na entrado do Hotel do Evento; 
 Autorização para divulgação de material de promocional, em pasta a se 

entregue aos participantes; 
 Aplicação da Logomarca em destaque como Apoiador no material de 

divulgação do Evento: 
 Anuncio na revista O Mundo Maçônico; 
 Banner no site do Arco Real; 
 Divulgação nos Grupos Fechados ligado a maçonaria nas rede sociais; 
 Convite para o evento; 
 Anuncio ¼ de pagina na Revista Arte... Que circulará após o evento para todos os 

participantes e Lojas Maçônicas; 
 Logomarca  como apoiador na camiseta dos organizadores. 

 Valor da Cota: R$ 10.000,00 
 Forma de pagamento: 03 parcelas sendo: 1 de 10% no ato, 01 de 50% 30 

dias antes do evento e 1 de 40% no evento. 



Supremo Grande Capítulo de Maçons do Real Arco do Brasil 

Expositor: 
 
 01 Estande no local do evento; 
 Nome no Banner como expositor na entrada do Hotel do 

Evento; 
 Autorização para divulgação de material de promocional, 

em pasta a se entregue aos participantes; 
 Aplicação da Logomarca  

 Banner no site do evento; 
 Divulgação nos Grupos Fechados ligado a maçonaria nas rede 

sociais; 
 Anuncio de 1/8 pagina na Revista Arte... Que circulará após o 

evento para todos os patrocinadores e Lojas Maçônicas; 

 Valor da Cota: R$ 5.000,00 
 Forma de pagamento: 03 parcelas sendo: 1 de 10% no ato, 

01 de 50% 30 dias antes do evento e 1 de 40% no evento. 
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 Passagens aéreas e 
estadias para 
autoridades maçônicas 
do EUA; 

 Locação de Vans para 
transporte dos 
participantes; 

 Locação do Espaços 
para o evento; 

 Coffee BreaK; 

 Almoço dos 
participantes; 

 Jantar de 
encerramento; 

 Produção dos 
materiais para o 
evento; 

 

Custo do Evento: 
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Dados da Instituição Proponente: 

 

 Nome Fantasia: Supremo Grande Capítulo de Maçons do 
Real Arco do Brasil 

 Fundado em 1º de janeiro de 2001 

 Carta Constitutiva Outorgada em 24 de maio de 2001 

 CNPJ: 04.714.817/0001-82 

 End. Completo:Rua São Vicente, 127 – Tijuca – Rio de Janeiro 

 CEP: 20.260- 140 

 Responsável: Paulo Roberto Curi (Grande Secretario Geral) 

 Telefone RJ: (21) 3972-1723 / 2502-2667 

 Responsável SP: Edson Oniche (Secretario Regional). 

 Telefone SP: (11) 7612-0238 
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Área Comercial: 

 

 Responsável pelo comercialização. 

 

             CG Eventos e Publicidade Ltda.  
 Responsável comercial: Cesar Guimarães:. 

 Consultor Comercial  

 Telefones comerciais: (11) 6881-1005 

 


