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QUERIDOS IRMÃOS,

Ontem, 30-01 o pemeg vivenciou mais uma vez o ápice da democracia, aonde as lojas votaram em 
assembleia sobre a venda da sede atual e compra de uma nova sede administrativa. *Foi uma 
assembleia histórica com a participação de 120 lojas,* algo nunca obtido antes em nenhuma 
assembleia ao longo dos 65 anos de existência da instituição.

Como sempre foi dito pela diretoria, compete a nós apenas entender os problemas da instituição e 
apresentar propostas e soluções que julgamos viáveis, mas a decisão será sempre das lojas através 
do voto democrático. E se por um lado a proposta da diretoria de vender a sede antiga, algo que 
julgamos necessário para a instiuiçao devido a sua continua desvalorização e alto custo, não foi 
aprovada pela lojas (73 votos contra e 41 a favor), por outro lado ficamos felizes em ver tantos 
irmãos e lojas que resolveram se importar e debater a instituição.

A fundação do pemeg, também houve rejeição em suas primeiras discussões e assembléias,  mas o 
tempo mostrou que quando o ideal é genuíno e em prol da fraternidade as coisas acontecem.

O pemeg já esteve em franca decadência e desinteresse dos irmãos e somente quem conhece a 
instituição consegue ver e entender os problemas e suas soluções. *E o primeiro passo para isso ė a 
participação*.

Portanto acreditamos que com o trabalho que continuaremos fazendo de aproximação dos irmãos 
com as lojas, atendimento imediato as viúvas e órfãos e as ampliações dos auxílios aos irmãos em 
vida. Conseguiremos o retorno dos irmãos e assim AMPLIAREMOS também nosso principal 
objetivo de amparar as viúvas.

*Com sede antiga ou nova, um NOVO PEMEG NASCEU com muito mais fraternidade.*
- Amparo as viúvas e órfãos.
- Pemeg social.
- Clube de saúde bem estar
E teremos ainda mais....

E no que depender do empenho e dedicação desta diretoria, o pemeg continuará a crescer e a cada 
dia mais voltará a ocupar o seu devido lugar no coração e no entendimento  de todos os irmãos.?

DIRETORIA PEMEG
*NOVO FUTURO. +FRATERNIDADE* 


