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NOTA INFORMATIVA
ELEIÇÕES 2021

Esperando que esta Nota encontre cada um dos membros jurisdicionados ao Grande Oriente de
Minas Gerais, bem como seus familiares, em plena condição de saúde, apresentamos informações
preliminares acerca das Eleições 2021 para a escolha dos líderes das Oficinas para o próximo biênio
(ou ano, no caso excepcional das Lojas de Estudos e Pesquisas).
Afigura-se como de conhecimento público a situação ainda controversa e de manifestos cuidados
com relação ao surto de COVID 19. Em que pese o empenho para controle do vírus, alguns municípios
têm percebido majoração dos casos de contaminação e morte, trazendo reflexos na organização de
nossas eleições previstas para o presente exercício.
Desta feita, em face da instabilidade citada alhures, bem como o indubitável anseio de não
prejudicar a manutenção administrativa das Lojas sem, contudo, trazer quaisquer riscos aos Obreiros,
os 3 (três) poderes se reuniram e decidiram elaborar a melhor forma para as eleições em referência.
Assim, para que as Oficinas possam se organizar, remetemos a presente Nota para informar que
as eleições irão se realizar no prazo estipulado em nossa legislação. Contudo, a forma será alterada, na
medida em que as eleições serão realizadas eletronicamente, através de sistema que já foi contratado e
está sendo implementado. Os obreiros poderão votar remotamente, ou seja, pelo computador, celular ou
outro meio de acesso ao sítio do Grande Oriente de Minas Gerais, através de login individual.
Importante mencionar que quando finalizada a efetiva implementação do sistema, o Grande
Oriente de Minas Gerais fará a revisão e efetiva implementação de cada login individual, não sendo
necessário que os Irmãos, por enquanto, entrem em contato para verificar seu status. Tal adequação,
como dito, será feita oportuna e previamente ao pleito eleitoral.
De igual forma, será veiculado o respectivo Boletim Especial demonstrando como as Lojas
jurisdicionadas farão a inserção da(s) chapa(s) no sistema e, ainda, como os Irmãos realizarão a
votação.
O Grande Oriente de Minas Gerais, através dos 3 (três) poderes, tem empregado todos os
esforços cabíveis para que as eleições, mesmo na modalidade experimental e excepcional, atenda aos
anseios, possibilitando a continuidade das atividades de nossas Oficinas, contando, por derradeiro, com
a paciência e auxílio de todos.
Rogamos, fervorosamente, ao Grande Arquiteto do Universo, para que esta situação se normalize
e, por consequência, possamos nos encontrar, fraternal e presencialmente, com todos os Irmãos.
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