
 

CIRCULAR Nº. 012/2019-2021 
 
Aos: Capítulos e demais organizações filiadas de Minas Gerais 

Assunto: Adiamento do CEOD 2020 e 2021, bem como dos CREODs do 1º Semestre de 2020 

 

Informa sobre o adiamento do CEOD 2020 que seria realizado em junho de 
2020 na cidade de Caxambu passando para junho de 2021; adiamento do 

CEOD 2021 que seria realizado em junho de 2021 em Belo Horizonte passando 

para junho de 2022; adiamento dos Congressos Regionais do 1º semestre de 
2020 para o 1º semestre de 2021; bem como seus reflexos. 

 

Estimada Família DeMolay, 
 

Após diversas reuniões da Diretoria Executiva do GCEMG, Gabinete Estadual, Comissões Organizadoras dos 

eventos tratados neste documento, e, após ouvidos conselhos de diversos Irmãos dentro e fora de Minas Gerais, 

bem como seguindo o exemplo do Supremo Conselho, foi decidido pelo adiamento do CEOD 2020, CEOD 
2021 e CREODs do 1º semestre de 2020. 

 

 Fica estabelecido que o 14º Congresso Estadual da Ordem DeMolay para o Estado de Minas Gerais 

continuará sendo realizado em Caxambu/MG, mas em junho de 2021.  

 Fica estabelecido que o 15º Congresso Estadual da Ordem DeMolay para o Estado de Minas Gerais 

continuará sendo realizado em Belo Horizonte/MG, mas em junho ano de 2022. 

 Fica estabelecido que o CREOD SUL que ocorreria em 21/03 na cidade de Três Corações ocorrerá no 

3º ou 4º fim de semana de março de 2021 na mesma cidade, ficando o CREOD SUL 2022 realocado 

para a cidade de Poços de Caldas, que realizaria em 2021. 

 Fica estabelecido que o CREOD NORDESTE que ocorreria em 04/04 na cidade de Pavão ocorrerá no 

1º ou 2º fim de semana de maio de 2021 na mesma cidade, ficando o CREOD NORDESTE 2022 a ser 

eleito durante o CREOD NORDESTE 2021. 

 Fica estabelecido que o CREOD NORTE que ocorreria em 25/04 na cidade de Januária ocorrerá no 3º 

ou 4º fim de semana de abril de 2021 na mesma cidade, ficando o CREOD NORTE 2022 a ser eleito 

durante o CREOD NORTE 2021. 

 Fica estabelecido que o CREOD LESTE que ocorreria em 23/05 na cidade de Muriaé ocorrerá no 1º 

ou 2º fim de semana de abril de 2021 na mesma cidade, ficando o CREOD LESTE 2022 realocado 

para a cidade de Itabira, que realizaria em 2021. 

 Por hora, os eventos do 2º semestre de 2020 não terão suas datas alteradas, sendo eles: CREOD 

CENTRO NORTE em Diamantina dia 01/08, CREOD OESTE em São Gotardo dia 29/08, CREOD 
CENTRO em Belo Horizonte dia 05/09, CREOD TRIÂNGULO em Araguari dia 12/09, CREOD 

ZONA DA MATA em Juiz de Fora dia 26/09, e EMOC (Encontro Mineiro da Ordem da Cavalaria) 

em Governador Valadares dia 14/11. 
 

Portanto, comunicamos a todos os membros da Ordem DeMolay Mineira e de outros estados brasileiros que 

porventura estejam com suas inscrições confirmadas e pagas nos eventos adiados acima, que entrem em 

contato a respectiva Comissão Organizadora, e solicite o reembolso da sua inscrição ou informar que deseja 
mantê-la para o próximo ano. Caso a opção seja pelo reembolso, o congressista deverá informar: (1) nome 

completo, (2) número/código da inscrição, (3) banco (código), (4) agência, (5) conta corrente ou poupança e 



 

(6) CPF para a transferência do valor. Caso a inscrição tenha sido paga por meio de cartão de crédito o 

cancelamento será realizado junto à operadora do cartão de crédito e o reembolso será lançado nas próximas 

faturas. 
 

Ficam mantidas as eleições para os cargos de Mestre Conselheiro Estadual, Mestre Conselheiro Estadual 

Adjunto e Mestres Conselheiros Regionais, devendo os candidatos observar o disposto no EDITAL Nº. 
003/2019-2021 com a mesma data desta circular e que trata especificamente sobre o assunto. Os procedimentos 

relativos à eleição e à instalação dos eleitos também serão informados oportunamente. 

 

Por fim, esperamos que todos estejam participando das atividades da Família DeMolay em Casa, e 
principalmente, se cuidando bem com bastante higiene e limpeza. 

 

Que o Pai Celestial nos ilumine a todos! 
 

Fraternalmente, 

 
Belo Horizonte, 07 de abril de 2020. 

 

  

 

 

Anderson da Silva Pinto Coelho Calais 

Grande Mestre Estadual 

Pedro Henrique de Abreu Cunha 

Grande Secretário Estadual 

 


