
 

CIRCULAR Nº. 007/2019-2021 

 

Aos: Capítulos e demais instituições afiliadas 

Assunto: Integração da Família DeMolay MG no CLOD 2020 

 

Estimados irmãos Maçons e DeMolays, após o fato histórico da Unificação Nacional da Ordem DeMolay, 

muito temos feito em Minas Gerais para iniciarmos a integração da nossa Família DeMolay Mineira, e 

consolidaremos essa Unificação Mineira nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2020, data em que realizaremos 

o nosso Curso de Líderes da Ordem DeMolay e passaremos a ser oficialmente uma única família nas 

alterosas. 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Anualmente, em janeiro ou fevereiro, na cidade sede do GCEMG, ou em sua região metropolitana, é realizado 

o Curso de Líderes da Ordem DeMolay de Minas Gerais, denominado de CLOD-MG. Nele, apresentaremos 

a redistribuição das nossas Oficialarias, sendo os Oficiais Executivos e Mestres Conselheiros Regionais, 

nessa ocasião, nomeados e instalados através de ato do Grande Conselho. Estaremos com toda a Diretoria do 

GCEMG, Mestres Conselheiros Estaduais e Comissões para conversarmos sobre o funcionamento da nossa 

instituição, o que já foi feito e o que ainda faremos, além de recebermos lideranças nacionais do SCDB 

(Supremo Conselho DeMolay Brasil) para a conversa ser ainda mais ampla.  

 

Na programação haverá ainda uma apresentação comentada da reunião ritualística de um Capítulo com 

palestra sobre duas das principais ferramentas da nossa instituição, o SISDM (sistema operacional digital) e 

a CNIE (campanha nacional de incentivo à excelência). Realizaremos um treinamento sobre educação 

financeira com profissional da área, painéis coordenados pela Alumni MG sobre política apartidária, a 

postura do Sênior DeMolay e marketing digital para Capítulos. Além disso tudo, haverá também uma 

cerimônia especial e restrita para os Mestres Conselheiros eleitos, ex Mestres Conselheiros, Seniores e 

Maçons presentes, cerimônia esta realizada somente neste evento. Por fim, claro, muita confraternização, 

aproveitando de tudo que o espaço nos oferece. 

 

Programação, inscrições e tudo mais você encontra em www.clod.demolaymg.org . 

 

QUEM PODE PARTICIPAR 
 

Este evento é voltado especialmente para os DeMolays e Maçons que estarão à frente dos Capítulos e demais 

organizações afiliadas no ano de 2020, mas é aberto a todos os membros da nossa Ordem que desejarem 

participar, todos os DeMolays Ativos, Seniores e Maçons. É importante salientar que para aqueles que 

ainda não possuem o Curso e desejam pleitear o cargo de Mestre Conselheiro que, de acordo com o 

Regulamento Geral do GCEMG, é requisito para a candidatura a esse cargo a participação no Curso 

de Líderes pelo menos dois anos antes da eleição.  

 
ONDE SERÁ 
 
O CLOD-MG 2020 ocorrerá na Pousada do Rei, situada na Rua Santa Efigênia, 320, Bairro Santa Rita, 

Sarzedo/MG. A Pousada do Rei conta instalações para até 1.100 congressistas e todos podem saber mais 

sobre ela no site www.pousadadorei.com.br .  

 

http://www.clod.demolaymg.org/
http://www.pousadadorei.com.br/


 

INSCRIÇÕES 
 

Como forma de facilitar o pagamento das inscrições, foram disponibilizadas duas formas de pagamento, 

sendo uma para pagamento através de depósito ou transferência bancária diretamente para o GCEMG cujos 

dados estão no site (neste caso, sem tarifas ou taxas adicionais). Já a segunda forma, é via Sympla, que 

oferece parcelamento no cartão de crédito ou boleto, mas há acréscimos de taxas específicas para a plataforma 

Sympla que as cobra. Fique atento à opção que melhor atenda a sua necessidade! 

 

Além disso, separamos em lotes as inscrições. O 1º lote vai até dia 26/01/2020 e tem o valor de R$155,00. O 

2º lote vai do dia 27/01/2020 ao dia 05/02/2020 (sem prorrogação da data) com o valor de R$170,00. Na 

inscrição, está inclusa a estadia no local com alojamento, toda a farta alimentação, churrasco e kit com 

caderno, crachá, caneta e sacola.  

 

O Grande Conselho subsidia grande parte do custo do evento para conseguirmos oferecer estes valores. A 

inscrição é confirmada após verificação do pagamento. O valor para inscrição e igual para todos os 

participantes do Curso de Líderes. O deslocamento da residência de cada participante até o local de 

realização do CLOD-MG é de responsabilidade do próprio participante. Como forma de diminuir o custo 

individual com o transporte, é recomendável que sejam organizadas comitivas regionais. 

 

CONTATOS 
 

Restando dúvidas, solicitamos entrar em contato com o GCEMG. Reforçamos ainda que tudo que você queira 

saber sobre a Ordem DeMolay em Minas Gerais, você encontra em www.demolaymg.org . 

 

Grande Mestre Estadual: Anderson da Silva Pinto C. Calais – (31) 9 9828-3079 

Grande Mestre Estadual Adjunto: Bruno Araújo Oliveira – (35) 9 8857-1357 

Grande Secretário Estadual: Pedro Henrique de Abreu Cunha – (38) 9 9103-5264 

Grande Secretário Estadual Adjunto: Amauri Cassimiro Faria – (34) 9 9969-4727 

Grande Tesoureiro Estadual: Paulo Júnio de Lima (PJ) – (31) 9 9915-3160 

Grande Tesoureiro Estadual Adjunto: Phelipe Tadeu O. Azevedo (Dodorias) – (38) 9 9159-7563 

Grande Orador Estadual: José Gabriel Pontes Baeta da Costa (Zega) – (35) 9 9941-6325 

Grande Orador Estadual Adjunto: Alessandro de Oliveira Ferraz (Alê) – (33) 9 9973-1031 

Secretário Administrativo: Leandro Barcelos – (31) 3241-6759 

Mestre Conselheiro Estadual: Jorge Tarabal – (34) 9 9841-4350 

Mestre Conselheiro Estadual Adjunto: Caio Tranche – (35) 9 8878-3856 

 

Desde já, na certeza de encontrá-los bem, agradecemos a atenção dispensada e rogamos ao Pai Celestial que 

os ilumine e guarde.  

 

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2020. 
 

 

  

Anderson da Silva Pinto Coelho Calais 

Grande Mestre Estadual 
 

Pedro Henrique de Abreu Cunha 

Grande Secretário Estadual 
 

 

http://www.demolaymg.org/

