
 

 
 

 

 
Memorando 002 – 2019/2021 

Padronização de Publicações do GCEMG 
Comissão de Marketing – 2019/2021 

 
Visando maior eficiência na gestão de comunicação da Ordem DeMolay Mineira, o Grande 
Conselho da Ordem DeMolay para o Estado de Minas Gerais publica este memorando que 
trata da padronização da comunicação sobre ações estaduais e nacionais da Ordem DeMolay 
no âmbito do Estado de Minas Gerais a partir da presente data, 20 de maio de 2020. 
 

 AÇÕES DE MARKETING (dias comemorativos, confirmações de visitas, atividades online, 

lançamentos de projetos, divulgações de atividades, etc.) - (ações do GCEMG, GE, ADAMG, 

SCDB, GN E ADAB): 

o E-Mail para os MCs, PCCs, MCRs, OEs, MCEs e Diretoria do GCEMG; 

o Publicação no Site do GCEMG; 

 Exceto dias comemorativos. 

o Publicação no Feed e Stories do Instagram e Facebook do GCEMG; 

o Grupo de Whatsapp DMMG News, DeMolay MG Oficial, MCRs e Oficiais Executivos; 

o Solicitar aos MCRs e Oficiais Executivos que façam chegar nos grupos dos Capítulos; 

o Grupos de Whatsapp Regionais Oficiais; 

 Nestes casos, pode-se enviar somente ao grupo de Whatsapp regional de uma 

região à qual o documento trata especificamente dela, como uma visita a um 

Capítulo daquela região, o apoio do GCEMG a um projeto de um Priorado 

daquela região, etc.; 

o Entra no resumo diário do “Boletim DMMG News” para os grupos regionais. 

 
 ATOS, DECRETOS, OFÍCIOS e CICRULARES (documentos do GCEMG, GE, ADAMG, SCDB, GN E 

ADAB): 

o E-Mail para os MCs, PCCs, MCRs, OEs, MCEs e Diretoria do GCEMG; 

o Publicação no Site do GCEMG; 

 Neste caso, somente os documentos emitidos pelo GCEMG e GE. 

o Publicação no Feed e Stories do Instagram e Facebook do GCEMG; 

o Grupo de Whatsapp DMMG News, DeMolay MG Oficial, MCRs e Oficiais Executivos; 

o Solicitar aos MCRs e Oficiais Executivos que façam chegar nos grupos dos Capítulos; 

o Grupos de Whatsapp Regionais Oficiais; 

 Nestes casos, pode-se enviar somente ao grupo de Whatsapp regional de uma 

região à qual o documento trata especificamente dela, como um decreto de 

luto pelo falecimento de um irmão daquela região, ou um ato de nomeação 

de Oficial Executivo daquela região, etc.; 

o Entra no resumo diário do “Boletim DMMG News” para os grupos regionais. 

 
 
 



 

 
 
 
 

 EDITAIS (documentos do GCEMG, GE, ADAMG, SCDB, GN E ADAB): 

o E-Mail para os MCs, PCCs, MCRs, Oes, MCEs e Diretoria do GCEMG; 

o Publicação no Site do GCEMG; 

 Neste caso, somente os documentos emitidos pelo GCEMG e GE. 

o Publicação no Feed e Stories do Instagram e Facebook do GCEMG; 

o Grupo de Whatsapp DMMG News, DeMolay MG Oficial, MCRs e Oficiais Executivos; 

o Solicitar aos MCRs e Oficiais Executivos que façam chegar nos grupos dos Capítulos; 

o Grupos de Whatsapp Regionais Oficiais; 

o Entra no resumo diário do “Boletim DMMG News” para os grupos regionais. 

 
 Importante: Somente por decisão colegiada do GME e do MCE, estas regras serão alteradas 

para mais ou para menos.  

o Exemplos: (1) Caso haja algum projeto que ambos julguem importante serem 

divulgados em todos os grupos, logo, providenciarão tal divulgação. (2) Se acharem 

necessário o envio por e-mail de alguma divulgação de confirmação de viagem, 

bastará que solicitem tal envio. (3) Se decidirem que algum decreto precisa ser 

publicado no Instagram, basta solicitarem a publicação.  

 
 


