
 

Belo Horizonte, 11 de junho de 2021. 
 

CIRCULAR Nº 001/2021-2023 
Ref. Reitera cuidados com a pandemia por Covid-19 

 
Aos Capítulos e Organizações Afiliadas jurisdicionados ao Grande Conselho da Ordem 
DeMolay para o Estado de Minas Gerais. 
  

Prezados Irmãos, 

 

Desde a declaração do Estado de Calamidade Pública em razão da pandemia por 

Covid-19, este Grande Conselho vem tomando todas as medidas necessárias para 

conscientizar e auxiliar nossos membros, especialmente no que diz respeito à necessidade de 

prevenção e contenção do vírus. 

Mais de 01 (um) ano após o início da pandemia, julgamos extremamente 

importante reiterar os cuidados e recomendações no que atine ao coronavírus, primando pelo 

bem-estar de toda a nossa Família DeMolay. 

Assim, solicitamos aos nossos membros que procurem – na medida do possível – 

evitar aglomerações e deslocamentos desnecessários. Igualmente, concitamos a todos que se 

atentem às medidas básicas de prevenção, citando, como exemplo:  

 

• Lavar as mãos com água e sabão;  

• Fazer uso do álcool gel; 

• Espirar ou tossir cobrindo a boca e o nariz com lenço descartável ou com a 

parte superior (próximo ao cotovelo) do antebraço; 

• Evitar colocar a mão na boca, nariz e olhos; 

• Observar o distanciamento social sempre que possível; 

• Uso de máscara facial; 



 

• Limpar regularmente objetos e superfícies frequentemente tocados; 

• Procure atendimento médico se tiver algum dos sintomas atribuídos à covid, 

como, por exemplo, tosse, febre, dor no corpo, dor de garganta, diarreia entre outros. 

 

O Grande Conselho da Ordem DeMolay para o Estado de Minas Gerais está 

monitorando a evolução da situação em nosso país, em constante contato com as potências 

maçônicas, acompanhando as informações prestadas pelos órgãos públicos de saúde e 

observando as novas instruções que porventura surgirem. 

 

Que o Pai Celestial ilumine a todos! 

 

Fraternalmente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Bruno Araújo Oliveira 
Grande Mestre Estadual 

 

José Gabriel Pontes Baeta da Costa 

Grande Secretário Estadual 
 

 


