COMUNICADO
Em 21 de março de 2020, foi sancionado o Decreto 3.735-A, que teve como objetivo alcançar
duas finalidades: o primeiro foi reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor das capitações
mensais, referentes aos meses de março e abril do ano de 2020, a serem recolhidas pelas Lojas
jurisdicionadas ao GRANDE ORIENTE DE MINAS GERAIS; o segundo objetivo foi a reversão
destes valores, em favor do sistema de saúde e serviços essenciais de Minas Gerais.
Na data de hoje, realizamos uma doação no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil
Reais) em favor do SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO – SSA SERVAS, entidade com personalidade
jurídica de direito privado, sem fins econômicos, de interesse coletivo e de utilidade pública.
A situação emergencial vivenciada por nossa sociedade, com iminente risco de disseminação
da pandemia do COVID-19, nos impôs a adoção desta medida em caráter de urgência.
Enfatizamos que a doação acima citada, foi possível graças às capitações provenientes das
Lojas jurisdicionadas ao GOMG.
No preâmbulo do Artigo 1º, da Constituição do Grande Oriente de Minas Gerais, a Maçonaria é
definida como “uma Instituição essencialmente iniciática, filantrópica, educativa e progressista
que proclama a prevalência do espírito sobre a matéria, pugna pelo aperfeiçoamento moral,
intelectual e social da humanidade, por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática
desinteressada da beneficência e da investigação constante da verdade, sob o lema liberdade,
igualdade e fraternidade”.
Aproveito o ensejo para cumprimentar e parabenizar nossas Lojas e a todos os nossos
obreiros, pois graças a estes valorosos irmãos, cumprimos nossa missão. Busco em nosso Hino
Nacional, uma frase que resume toda minha satisfação. “Verás que um filho teu não foge à
Luta”. Podemos dizer com muita alegria, que os nossos trabalhos, no dia de hoje, encerraramse de forma justa e perfeita.
Belo Horizonte, MG, 1º de abril de 2020.
Fraternalmente,

Grande Oriente de Minas Gerais
José Humberto Bahia
Grão-Mestre
Av. Barbacena, 85 Barro Preto – CEP 30190-130- Belo Horizonte – MG – Brasil
Tel.: (31) 3226-3455 www.gomg.org.br – gomg@gomg.org.br

