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OFÍCIO CIRCULAR Nº 020/2017-2019                                               Florianópolis, 28 de Abril de 2019 

 

Assunto: Informações a respeito do XXX Congresso Estadual da Ordem DeMolay de Santa Catarina 

“100 anos de Ordem DeMolay” 

 

Caros Irmãos DeMolays e Maçons do Estado de Santa Catarina, 

 

A Diretoria Executiva do Grande Conselho Estadual da Ordem DeMolay para Santa Catarina 

optou para o ano de 2019 por gerir a organização do XXX Congresso Estadual da Ordem DeMolay em 

virtude das comemorações dos 100 anos da Ordem DeMolay. Para isso, foi nomeada uma comissão 

com o objetivo de executar esse projeto.  

A cidade escolhida para sediar o CEOD foi Jaraguá do Sul, nas dependências da Sociedade 

Cultura Artística (SCAR), um local com salas de aula para rodas de discussões e pequenas palestras, 

espaço panorâmico para fazer as refeições e um grande teatro com capacidade para mais de 900 

pessoas. Todos os espaços climatizados e confortáveis para receber os congressistas da maneira mais 

adequada. 

Para realizar a 30º edição do Congresso Estadual de maneira mais acessível a todos os 

DeMolays e Maçons de Santa Catarina, a comissão e o Grande Conselho estão ofertando um evento 

nos mesmos moldes do Congresso Nacional, disponibilizando na inscrição o acesso completo às 

atividades, refeições e tudo mais que o Congresso terá para oferecer, durante os dois dias – 15 e 16 

de novembro – em que ele ocorrerá, enquanto as acomodações ficam sob responsabilidade de cada 

congressista. 

A abertura das inscrições irá acontecer durante o mês de maio. O valor do primeiro lote das 

inscrições será de R$ 160,00 e estará incluso acesso total ao evento, almoço, coffee break e janta dos 

dias 15 e 16 de novembro e o kit congressista. Dentro deste valor não está incluso a taxa cobrada 

pela empresa que gerará o boleto ou parcelará as inscrição, tais valores vão variar – entre 4% e 8% – 

de acordo com a modalidade de pagamento que o congressista escolher.  

No que tange às acomodações para os congressistas, haverá duas opções: o alojamento ou a 

hospedagem em hotéis da região, tudo isso para atender nosso público, que hoje conta com mais de 

40 Capítulos e quase mil DeMolays ativos, além de Seniores e Maçons. 

Em relação ao alojamento, teremos vagas limitadas para 400 congressistas. Por conta disso, a 

Comissão Organizadora informa que as inscrições e a hospedagem serão feito em separado. Os 

DeMolays e Maçons farão suas inscrições para o congresso no site do CEOD, enquanto as vagas do 

alojamento serão reservadas entre Capítulo e Comissão Organizadora, então é necessário que os 

Capítulos interessados no alojamento se organizem e entrem em contato com a Comissão. Já quem 

optar por hotéis deverá entrar em contato diretamente com o mesmo. Para facilitar a comunicação 

entre hotel e congressista, a comissão do CEOD ofertará hotéis parceiros, com preços especiais, no 

site do CEOD. 
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Mais informações a respeito dos hotéis parceiros e do alojamento serão disponibilizadas 

ainda no mês de maio. Vale destacar que o valor da inscrição não inclui alojamento, sendo este 

cobrado a parte. Exclusivamente para quem optar pelo alojamento serão disponibilizados 

transportes para o local do evento, bem como café da manha em ambos os dias. 

Por fim, gostaríamos de convidar toda a Ordem DeMolay Catarinense para o maior evento 

estadual da Ordem DeMolay. A comissão está se esforçando muito para fazer um evento marcante, 

digno dos 100 Anos de nossa Ordem. 

Aproveitamos para deixar à disposição toda a comissão do Congresso para sanar qualquer 

dúvida. No mais, rogamos ao Pai Celestial que nos ilumine e guarde. Sendo o que se apresenta para o 

momento, renovamos protestos de elevada estima e apreço. 

 

 

 

 

VICTOR LEDUC MACHADO 

Grande Mestre Estadual 

NÍCOLA HILÁRIO MARTINS 

Grande Secretário Estadual

 

 

 

BERWARD EICKE JUNIOR 

Coordenador Geral do XXX CEOD - 2019

 


