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Novo futuro. + Fraternidade.

Estamos construindo um novo Pemeg

O
 Pecúlio Maçônico do 
Estado de Goiás respira 
n o v o s  a r e s .  Q u e m 

acompanha a rotina do Pemeg 
sabe que as dificuldades, embora 
ainda existam, hoje são de nova 
ordem. Basta olhar os números 
para ver que a recuperação está 
no caminho certo.

 Não é exagero dizer que no 
início de 2014 o Pemeg estava 
com seus dias contados. O fim era 
somente uma questão de tempo. 
Havíamos perdido 50% de nossos 
inscritos. As cunhadas que haviam 
perdido seus maridos recebiam 
c a d a  v e z  m e n o s .  A s a ú d e 
financeira do Pecúlio estava a 
caminho do vermelho.

 Uma série de ações iniciadas 
após 2014 foram responsáveis por 
esse novo momento do Pemeg. A 
primeira decisão foi estabelecer 
uma  ro t i na  de  pa les t ras  e 
conversar com obreiros das lojas 
maçônicas de Goiás, Tocantins, 
Brasília e Maranhão para entender 
os motivos das saídas dos irmãos 
e  s e n s i b i l i z a r  t o d o s  d a 
necessidade de ser solidário nos 
momentos de dor. Nunca é demais 
ressaltar que não contribuímos 
com as chamadas de forma 
egoísta, é sempre pensando em 
dar algum conforto a uma cunhada 
em situação de desamparo.

  Depois dessas conversas 
quando a diretoria foi muito bem 
recebida por onde passou, foi 
p o s s í v e l  e s t a b e l e c e r  a s 
i m p o r t a n t e s  m u d a n ç a s 
estatutárias que reoxigenaram o 
P e m e g .  C o n s i d e r a m o s  a 
Assembleia que definiu essa 
alterações, em junho de 2017, 
como histórica.

 A partir dali, começamos uma 
renovação do quadro de inscritos. 
Com a filiação voltando a ser das 
lojas, os novos maçons passaram 
a ser naturalmente cobertos pelo 
Pemeg. Reduzimos a chamada 
para 1% do salário mínimo para 
facilitar novas adesões e trazer 
de volta quem havia deixado de 
contribuir, uma vez que esse era o 

entrevistados. Em praticamente 
um ano, conseguimos recuperar 
cerca de 14% dos irmãos inscritos 
em nossa instituição.

 Sabemos que os remédios foram 
amargos, mas temos a mais plena 
c o n v i c ç ã o  d e  q u e  s ã o 
responsáveis pela atual situação 
de maior  t ranqui l idade.  Os 
resul tados obt idos nos dão 
garantia de que estamos no 
caminho certo. O Pemeg voltou a 
respirar. E agora podemos projetar 
novos sonhos para nosso querido 
Pecúlio Maçônico.

motivo alegado pela maioria dos 

Saneamento financeiro da 
entidade foi fundamental 
para novos projetos

Acesse www.pemeg.org.br
e conheça nosso novo site

Foto da histórica assembleia de 2017.

Reestruturação



T
odos sabemos que existem 
muitos irmãos que enfrentam 
sérias dificuldades ao fim da 

vida. Conscientes e atuando firme 
no propósito de transformar o 
Pemeg em uma instituição cada vez 
mais próxima dos irmãos, teve 
início em 2018 o Pemeg Social.

 O projeto funciona de maneira 
s imples.  Um percentual  dos 
rendimentos bancários agora é 
revertido para os irmãos idosos que 
se encontram em situação de 
doença e necessitando de amparo. 
O Pemeg Social atende uma antiga 
reivindicação para que o nosso 
pecúlio auxilie também os irmãos 
que passam dificuldade em vida.

 Se sua loja possui um irmão idoso 
em situação de doença e com 
dificuldades financeiras, saiba que 
agora você pode contar também com 
o auxílio do Pemeg. Entre em nosso 
site e saiba como solicitar.

 O primeiro cheque do Pemeg 
Social foi entregue ao venerável 
mestre da Arls Milton Finotti – 
Número 152 do Oriente de Goiânia. 
Por meio da assembleia de sua 
oficina foi solicitado ao fundo amparo 
a um irmão em grave dificuldade para 
manter seus medicamentos. Ele 
recebeu nosso auxílio. Foi atendido 
com o nosso fundo social. 

 Por meio dessas páginas vamos 
apresentar nossos projetos, repassar 
as definições de assembleias, dar 
publicidade ao nosso balanço, contar 
um pouco da história do Pemeg, 
dentre outras pautas.

 E se você quiser ajudar as 
próximas edições do Tribuna Ramo da 
A c á c i a ,  c o n t a m o s  c o m  s u a s 
sugestões. Estamos ao dispor.

Prezado irmão,

 A c r e d i t a m o s  q u e  é  u m 
investimento bem feito quando 
conversamos diretamente com você 
por meio das páginas desse jornal 
que, a princípio, tem periodicidade 
semestral. Quem sabe, mais para 
frente, a gente não consiga entregar 
aos irmãos em um intervalo menor? 
No futuro, talvez.

 Talvez você não consiga imaginar 
a satisfação de nossa diretoria ao 
entregar na suas mãos o primeiro 
exemplar da Tribuna Ramo da Acácia.

 Criar esse jornal é prova de nosso 
compromisso com a transparência na 
gestão do nosso valioso Pemeg e da 
necessidade de estreitarmos os 
canais de comunicação com os 
irmãos da Maçonaria.

Presidente do Pemeg

Um fraterno abraço!

Anadir Souza Guimarães
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Pemeg Social - Ajuda para quem precisa

Da esquerda para direita: José Faleiros (2º Vice-presidente), José Ernestiano (Venerável da Loja),
Anadir Guimarães (Presidente), Thiago Ferreira (1º Vice-presidente).

Projeto oferece suporte a 
irmãos que enfrentam 
dificuldades

Solidariedade

Tribuna Ramo da Acácia

Expediente

Informativo ocial do PEMEG. Circulação
restrita às lojas incritas.

Editorial

Presidente - Anadir Souza Guimarães
1º Vice Presidente - Thiago Manoel Ferreira

2º Vice Presidente - José Batista Faleiro

Criação e Diagramação: L3A Comunicação
Jornalista Responsável: Pablo Kossa

Fenaj GO 1776JP

www.pemeg.org.br

Novo Site

+ Moderno + Eciente + Próximo 

Você sabia?

 Pemeg não é um seguro de      

Ovida. O Pemeg não é uma 
previdência privada onde você 

paga todos mês e seu dinheiro fica 
aplicado. O Pemeg é diferente. 
Conheça um pouco mais.

 O Pemeg é uma inst i tu ição 
filantrópica, maçônica e feita para 
amparar a família do Maçom. Ao longo 
dos meses você contribui com um 
valor para cada óbito ocorrido, que 
intitulamos de Chamada, destinado às 

 famílias dos irmãos que faleceram 
naquele mês. 

 Ao longo de 63 anos de história, o 
Pemeg já amparou 4.078 viúvas. Em 
valores corrigidos, já foram entregues 
mais de R$ 270 milhões em pecúlio. 
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 Não temos dúvidas que, de cara nova e zelosos da 
tradição, o Pemeg dá um salto seguro para o futuro, mas sem 
esquecer nossa história

 As cores nobres são utilizadas a fim de valorizar nossa 
imagem. A tipologia especialmente trabalhada para o Pemeg 
induz a ideia de elegância, harmonia e integração.

 O novo logo que agora adotamos tem os pés também 
fincados na tradição, mas apontando para o século XXI. 
Nossos conceitos de fraternidade, paz, união e igualdade 
estão al i ,  mas envoltos em tipologia moderna e 
contemporânea do mundo atual.

 Tudo isso calcado nos símbolos que são caros à nossa 
própria cultura maçônica.

Um novo Pemeg de cara nova

Identidade visual passa por modernização para os novos temposNovidade

emos certeza de que quando o irmão pegou esse 

Tjornal, a primeira coisa que lhe chamou atenção foi o 
novo logotipo do Pemeg, não é mesmo? Sim, o nosso 

Pecúlio está de cara nova. Mais moderno, mais 
contemporâneo, mas evidentemente zeloso das tradições 
que nos são caras e de nos esforçarmos para manter todas.

 Esse é a terceira marca do Pemeg em sua história. A 
primeira contava com o então mapa de Goiás, ainda no 
formato sem a divisão com o nosso estado coirmão, o 
Tocantins, agora na região Norte do Brasil.

 A segunda versão é nossa última e mais conhecida. Ela 
explicitava os objetivos de nosso trabalho: solidariedade 
entre os irmãos em um momento de dor. Acreditamos que ela 
cumpriu de forma digna seu papel. E agora ela entra para 
nossa honrosa e extensa história.

Primeira logo do Pemeg

Segunda versão

Um sonho: A Casa do Maçom

 necessitam de atendimento especializado. Também seria 
interessante ter um local para a prática de esportes 
aquáticos, dentre outras atividades.

 Se formos um pouco mais ousados, podemos imaginar 
quartos de hospedagem para receber os irmãos do interior 
que precisam pernoitar em Goiânia. Seja por trabalho, seja 
para tratamentos de saúde. Os maçons receberiam um 
atendimento digno dos melhores hotéis que estão no 
mercado e cobram altos valores pelas diárias

 
 E sempre é bom repetir: sem mexer em nossos recursos, 
sem criar novas contribuições. Você topa abraçar esse 
grandioso projeto da Maçonaria em Goiás?

 

 Pense no quanto seria relevante se tivéssemos uma 
Casa do Maçom. O que poderíamos fazer ali? Um espaço 
para atendimento ao idoso, talvez. Um centro de 
convivência, com salão social para eventos festivos, um 
auditório, dentre outras possibilidades.

 

 Dizem que sonhar ainda não custa nada, não é mesmo? 
Então vamos aproveitar que ainda não cobram imposto dos 
sonhos e vamos exercitar um pouco a imaginação e soltar o 
pensamento, deixando as ideias pelo ar.

 Essa possibilidade agora está ao alcance de nossas 
mãos. Usando os rendimentos de nossas reservas e sem 
criar nenhum tipo de nova contribuição, podemos ampliar de 
forma significativa nosso patrimônio e ainda contribuir com a 
qualidade de vida de todos irmãos. Poderíamos ter um 
espaço para fisioterapia para atender aos irmãos que 

Futuro Qualidade de vida para os irmãos idosos e doentes sem criar novas contribuições

Perspectivas ilustradas da futura Casa do Maçom

O Pemeg de casa nova. Mais moderno e muito mais eciente.
Conheça nosso novo site: pemeg.org.br
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Prestação de Contas - 1º Semestre de 2018

    Além disso, a partir de janeiro de 2019, todos os meses 

serão disponibilizados no nosso site a prestação de 

contas mensal, após a aprovação pelo conselho fiscal.

  Muito em breve, todos os irmãos poderão acessar 

mensalmente e conferir tudo que acontece em nossa 

instituição, tendo acesso ao que foi arrecadado e gasto 

com toda transparência que o Pemeg merece.

D
e acordo com o nosso estatuto, nossas 

prestações de contas são apresentadas 

anualmente nos meses de março para 

serem aprovadas pela assembleia das lojas.

 A Diretoria do Pemeg, no propósito de tornar nossa 

instituição cada vez mais transparente, divulga abaixo 

a prestação de contas do primeiro semestre de 2018.

A PRESTAÇÃO DE CONTAS COMPLETA ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO SITE.


