PODEROSA ASSEMBLÉIA ESTADUAL LEGISLATIVA
GRANDE ORIENTE DO BRASIL - MINAS GERAIS
FEDERADA AO GRANDE ORIENTE DO BRASIL
PODER LEGISLATIVO MAÇÔNICO

Or

de Belo Horizonte, fevereiro de 2.008 da E

V .

Ref

Projeto para Divulgação da Loja dos Deputados da PAEL-MG no site

Ven

Ir

Deputado da PAEL-MG,

Conforme explanação do Ven Ir Dep Marcos Maia na última Reunião da PAEL-MG, realizada no dia
23/02/2.008, sobre o Projeto em pauta; vimos conclamar os irmãos Deputados a aderirem ao mesmo.
O projeto tem como objetivo divulgar a Loja a qual o Deputado da PAEL-MG está ligado e facilitar a interação entre
os Deputados e também as Lojas do GOB-MG. Este serviço poderá ser estendido também aos ex-Deputados da
PAEL-MG.
Alguns dos benefícios:
 Custo mensal pequeno: hoje para inserir uma página na WEB a loja gastaria na faixa de R$ 850,00, fora as
despesas mensais com hospedagem e manutenção (valor aproximado de R$ 130,00) da página, além de taxa
anual de renovação de domínio - R$ 120,00.
 Colocação das lojas na era digital;
 Acompanhamento das atividades das lojas;
 Praticidade na publicação das informações.
Como funciona:
 Divulgação da Loja através do Site da PAEL-MG, com a criação de link no domínio da PAEL;
 Nesta seção serão divulgados dados básicos da Loja, tais como: Reuniões | Diretoria | Obreiros | História da
Loja | Galeria de Fotos | Notícias da Loja.
Como aderir:
 Faça depósito único na conta da Ação Maçônica Internacional-AMI, no valor de R$ 232,50 (taxa única anual)
conforme abaixo:
Banco do Brasil S/A
C/C: 50.000 - 3
Agência: 3014 - 7



Depois envie o comprovante de depósito para a secretária da PAEL (via e-mail ou fax);
Envie material para divulgação à secretaria da PAEL-MG - pael@pael.com.br (dia de reunião, diretoria, obreiros,
história da loja, fotos, logomarca da loja, etc).

Informações com:
 Ricardo Sodré - (31) 8881-68 43 / 2121-04 25
 Weslei Gomes (Secretaria da PAEL-MG) - (31) 3274-33 23
 Ven Ir Dep Marcos Maia -(31) 8451-54 74 / 3492-91 10
Não deixe de aproveitar esta oportunidade! Coloque a sua loja na era digital a um custo bem acessível. Para o
sucesso do projeto precisamos contar com o apoio dos VVen IIr Deputados.
Vamos mais uma fez sair na frente, lembre-se que o site da PAEL-MG é um dos pioneiros entre as PAEL’s do Grande
Oriente do Brasil.
Visite o link http://www.pael.com.br/Lojas_Deputados_PAEL_GOB_MG.html e veja lojas que já aderiram.
Fraternalmente,

Ir
Márcio Corrêa Fernandes
Emin Presidente da PAEL-MG

