NOTA PÚBLICA Nº 002/2015-2017

Petrolina, PE, 24 de Abril de 2016.

Assunto: Nota pública do GCE-PE de
repúdio à agressão ao Sênior DeMolay
Thiago Dornelle Ribeiro Magalhães.

O Grande Conselho da Ordem DeMolay para o Estado de Pernambuco
recebeu com indignação a notícia de violência sofrida pelo Sênior DeMolay, Thiago
Magalhães, membro do Capítulo União da Torre nº 606 filiado ao SCODRFB.
No último dia 23, sábado, ás 14h45m durante seu trajeto para uma reunião
do seu capítulo no bairro da Torre, na cidade do Recife/PE, o membro foi abordado
sofrendo várias agressões ao ser confundido com um motorista associado ao Uber –
empresa de transporte privado urbano em funcionamento através de aplicativo. Em
questão, cerca de três agressores eram taxistas comuns carregando revoltas a estes
motoristas. Na ocasião, após várias agressões físicas, as pessoas em volta tentavam
cessar os golpes e solicitar a polícia, momento que possibitou a evasão ds agressores.
Esclarecemos que o membro não tem nenhum vínculo com o Uber, e
trabalha e estuda exclusivamente na área de Direito.
Diante deste fato, surgem questionamentos, sobre a segurança da
sociedade, sobre os pseudos-profissionais que estão em nosso mercado e sobre a
bruta intolerância humana.
O GCE-PE, pois, manifesta solidário ao membro acometido e condena o
lamentável aumento da violência que é de fato, um dos mais vergonhosos e
lamentáveis estigmas da sociedade brasileira. Mais do que reconhecê-la oficialmente,
é preciso enfrentá-la vigorosamente, por um lado, manifestando-se e repudiando toda
e qualquer ocorrência contra a população, por outro lado, tomando as providências
necessárias e cabíveis para que a situação seja investigada e que os (in)responsáveis
sejam punidos.
Sem mais para o momento, rogamos ao Pai Celestial que nos ilumine e guarde.
Atenciosamente,

RODRIGO LINS DE MELO DA COSTA E SILVA
Grande Mestre Estadual

RENAN SILVA FERREIRA
Grande Secretário Estadual
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