No dia 23 de março de 2.015, a LOJA MAÇONICA LUZ DE BRODOWSKI 072 esteve em
festa, quando em sessão aberta, foi entregue o honroso titulo de MAÇOM EMÉRITO ao Ir.´. ANTONIO
CARLOS FURLAN, em cerimônia presidida pelo Venerável Ir.´. Euclides José Mininel.
Iniciando as homenagens da noite, o Ir.´. Orador Carlos Cezar Cola leu o currículo maçônico do
Irmão homenageado Antonio Carlos Furlan, (Iniciado em 09/07/1988; Elev.´. em 09/08/1988; Exaltado
em 24/10/1990 e Ven.´. Mest.´. no AM 1999/222. A palavra foi concedida ao Ir.´. Roberto Toshiaki
Furukawa, Palestrante, que fez um completo histórico da ARLS Luz de Brodowski 072 que completou
115 anos no dia 01/03/2015, e detalhou o A.´. M.´. 1999/2000, quando o Ir.´. homenageado foi Ven.´.
Mest.´. , ressaltando a comemoração do centenário da Loja em 01/03/2000, com a presença do então
Grão Mestre do GOP, saudoso Ir.´. Arnaldo Faria e seu Adjunto, Ir.´. Dalson Leônidas Romagnoli de
Benedetti, em magnífica sessão realizada no Clube da Velha Guarda. Lembrou também no A.´.M.´.
1999/2000, foi realizada a primeira promoção do JANTAR BENEFICENTE, com sorteio de um carro O
km, sendo que esta promoção já está no seu 17º ano que será realizada em novembro de 2.015 e o
lançamento do livro sobre o centenário da Loja – ...E A LUZ FOI FEITA..., de autoria do Ir.´. Antonio
Douglas Zapolla. Encerrando, bastante emocionado, deu as boas vindas ao Ir.´. Antonio Carlos Furlan
no seleto grupo de Irmãos Eméritos, que já conta com os Irmãos Antonio Douglas Zapolla e José Ângelo
Poloni, e que certamente em breve fará parte dos BENEMÉRITOS que hoje conta com os Irmãos
AMANDO FABBRI, JOSÉ LUIZ CARREIRA, AYLTON RONALDO DA SILVEIRA e o saudoso Ir.´.
JOSÉ PRIMO PUGNOLI JUNIOR.

Ao final de sua palestra, o Ir.´. Roberto Toshiaki Furukawa recebeu um certificado de mérito
maçônico pelo seu trabalho, entregue pelo Ir.´. Orador. Depois para fazer a entrega do Titulo de Maçom
Emérito, aprovado e concedido pela Loja em 22 de setembro de 2.014, ao Ir.´. Antonio Carlos Furlan foi
convidado o Ir.´. Amando Fabbri, Maçom Benemérito, dizendo palavras de agradecimento, apoio e

incentivo para que o Ir.´. possa continuar tendo esta vida maçônica ativa e participativa. Como
demonstração de agradecimento por tudo que a cunhada representa neste importante trabalho do irmão
homenageado, a cunhada Regiane Salgado Mininel, esposa do Ven.´. Mest.´., entregou um ramalhete de
flores para a cunhada Flávia Alves da Silva Furlan . Colocado a palavra falou o Ir.´. Chanceler João
Carlos Saia, anunciando a presença de 27 Irmãos do quadro (71,05%) 6 irmãos visitantes, de 13
cunhadas e 11 convidados.

Falaram também Ir.´. Aylton Ronaldo da Silveira, maçom benemérito e padrinho do
homenageado, dizendo de sua alegria por ver o seu afilhado estar recebendo tão justa homenagem; Ir.´.
Antonio Carlos Cadamuro Virginio, da ARLS Compromisso de União, de Brodowski (GOSP/GOB) e
Ir.´. Paulo Sérgio de Oliveira, da ARLS Phylantropia de Batatais 052 (GOP), ambos para agradecerem a
hospitalidade, cumprimentarem o Ven.´. Mest.´. e os oficiais pela beleza dos trabalhos e dirigirem
palavras de reconhecimento ao Ir.´. Antonio Carlos Furlan por tudo que nestes 25 anos de vida
maçônica, sempre fez em prol da loja e da Maçonaria; e o Ir.´. Antonio Douglas Zapolla, secretario,
dizendo de sua felicidade em também fazer parte da vida maçônica do Ir.´. homenageado, quando foi
secretário no AL 1999/2000, e ter feito parte da comemoração do centenário presidida por ele, tendo a
oportunidade de ter registrado tudo no livro de sua autoria ... E A LUZ FOI FEITA...; disse também à
cunhada Flávia, aos filhos Carolina e Ricardo, e a todos família Furlan que poderiam se orgulhar de
terem uma pessoa integra, honesta, dedicada, bom chefe de família e cidadão exemplar em nossa
comunidade, e que a honraria concedida nada mais era que o sincero reconhecimento da LUZ DE
BRODOWSKI e dos Irmãos.

A seguir a palavra foi concedida ao irmão homenageado. O Ir.´. Antonio Carlos Furlan disse que
esta era noite de agradecimentos por tudo que aconteceu em sua vida maçônica. Agradeceu inicialmente
ao G.´.A.´.D.´.U.´. ter lhe permitido chegar a estes 25 anos de vida maçônica; e que era gratificante
poder receber este carinho de todos, frisando a importância da maçonaria em sua vida. Fez questão de
dar um abraço fraternal no Ir.´. Aylton Ronaldo da Silveira, seu padrinho na Maçonaria. Continuando
falou o Ven.´. Mest.´. Ir.´. Euclides José Mininel, convidou os IIr.´. VVig.´. e os dignos convidados a
saudarem com uma vibrante salva de palmas o irmão homenageado, teceu novos comentários sobre esta
vida de trabalho e dedicação do irmão, frisando que todo ser humano irradia energia, algumas boas,
outras nem tanto, mas que o Ir.´. Furlan sempre passou a energia boa, e que é um amigo que tanto nos
momentos bons e principalmente nos ruins, sempre está presente com uma palavra de incentivo, de
apoio, o que já sentiu pessoalmente quando enfrentou problemas pessoais. Frisou que ser amigo nos
momentos bons é fácil, mas o difícil e ser amigo nos momentos ruins, mas que o Ir.´. Furlan sempre foi
este AMIGO/COMPANHEIRO/IRMÃO. Disse também que nesta vida vale o que somos e como
agimos, e comprovou o coração fantástico, repleto de bondade, compreensão e bom senso do Ir.´.
homenageado e desejou saúde e paz para ele e todos os seus familiares.

