INFORMATIVO PEMEG – CORONA VÍRUS
Prezados irmãos VENERÁVEIS/TESOUREIRO/REPRESENTANTE,
São nos momentos das crises e da dor que identificamos os verdadeiros amigos, e durante
seus 65 anos Pemeg sempre esteve ao lado da família maçônica no momento de maior dor, e
neste momento de crise que passa a humanidade não poderíamos deixar de dar nossa
contribuição.
Pensando na necessidade da loja em auxiliar a comunidade e principalmente os obreiros e
seus familiares a DIRETORIA do PEMEG, decidiu por SUSPENDER AS COBRANÇAS DOS
BOLETOS NOS PROXIMOS 60 DIAS, portanto os boletos com vencimento em 30/03 – 15/04 –
30/04 e 15/05 TIVERAM SUAS COBRANÇAS SUSPENSAS. E os valores devidos pelas oficinas
neste período serão divididos em 4 parcelas com vencimentos nos boletos de Agosto,
Setembro, Outubro e Novembro. Neste período nosso fundo de reserva manterá o pronto
atendimento as viúvas.
Aproveitamos ainda a oportunidade para reforçar junto aos irmãos que o nosso caixa
destinado ao PEMEG SOCIAL continua a disposição das oficinas para auxílio aos irmãos idosos
que encontram em dificuldade de manter seus tratamentos médicos e necessidades alimentar.
Gostaríamos também de reforçar a importância das lojas de ATUALIZAR o cadastro dos
OBREIROS em nosso site, estamos iniciando este ano uma série de benefícios aos obreiros
inscritos e sem a atualização dos dados não conseguiremos implementar tais benefícios. O
processo é bem simples e o SECRETÁRIO DA LOJA de posse da agenda social da loja, consegue
atualizar os dados de toda a loja em menos de 15 minutos em nosso SITE.
Com esta ATUALIZAÇÃO DOS DADOS além dos novos benefícios que estamos trabalhando para
implementar, os irmãos passarão a ter informações atualizadas do Pemeg, recebimento do
Jornal digital e acesso ao nosso site com todas as informações, inclusive das prestações de
conta do nosso pecúlio, que a partir do final deste mês de MARÇO passará a ser
disponibilizado de forma mensal em nosso site.
Nossa diretoria esta construindo um pecúlio cada dia mais fraterno e mais transparente para
todos os irmãos, contamos com o apoio da oficina e estamos a disposição de todos.
Goiânia 24 de março de 2020

Thiago Manuel de A K Ferreira
Presidente

Se o pemeg gera discussão em sua oficina, AGENDE UMA PALESTRA COM NOSSA DIRETORIA.
O maior INIMIGO do PEMEG é a DESINFORMAÇÃO.
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COMO ACESSAR NOSSO SITE.
1º - Entre no site PEMEG.COM.BR

Ou PEMEG.ORG.BR

- Canto superior esquerdo CLIQUE no botão “ENTRAR”.

2º - Digite sua identificação e Senha e CLIQUE no botão “Entrar”.
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- A identificação será A SIGLA DA POTÊNCIA + O “NUMERO DA LOJA”
EX: A Loja 17 (Paz Universal) da Potência Grande loja Maçônica do Estado de Goiás.
IDENTIFICAÇÃO: GLEG17
SENHA: Pemeg2019
Relação das siglas das Potências
SIGLA
GLEG
GOBGO
GOBDF
GLDF
GLMTO
GOBTO
GLMMA

POTÊNCIA
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS
GRANDE ORIENTE DO BRASIL – GOIÁS
GRANDE ORIENTE DO BRASIL – DISTRITO FEDERAL
GRANDE LOJA DO DISTRITO FEDERAL
GRANDE LOJA DO ESTADO DO TOCANTINS
GRANDE ORIENTE DO BRASIL – TOCANTINS
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO

- A Senha Para o primeiro acesso será igual para todos “Pemeg2019” digite com o “P”
maiúsculo;
A senha deverá ser trocada no primeiro Acesso.
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