Benefícios para Família Maçônica –
Instituições de Ensino
Meus Irmãos,

No inicio de Julho de 2008 a Secretária Geral de Educação e Cultura começou a
implantar no Grande Oriente do Brasil os Termos de Incentivos Educacionais,
promovendo a assinatura de contratos com instituições educacionais que estivessem
devidamente credenciadas junto ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) e ao mesmo
tempo fossem reconhecidas e aprovadas pela opinião pública diante seus serviços
educacionais prestados em cada região do país.
Esta simples e objetiva ação, hoje pode proporcionar ao irmão e também aos seus
familiares à oportunidade única de ser agraciado com descontos em suas mensalidades
escolares que vão de 10% podendo incidir em até 44 % dependendo da universidade e do
curso escolhido entre as 126 instituições educacionais devidamente credenciadas em
todo o território nacional onde são oferecidas mais de 200 opções de cursos nas
diversas áreas educacionais que vão desde a Pré - Escola até um curso de Pós
Graduação, sem contar que a grande maioria das nossas parceiras disponibilizam suas
dependências de forma gratuita para encontros maçônicos e principalmente quando se
tratar de alguma campanha que envolva a comunidade local.
Hoje um irmão ou seu familiar de primeiro grau que usufrui deste incentivo educacional,
com certeza estará sendo beneficiado diretamente em seu orçamento familiar.
Os dados abaixo foram calculados através de uma média nacional dos valores cobrados
nas mensalidades escolares, bem como nos descontos oferecidos em cada instituição
parceira deste projeto, podendo variar em cada região ou curso escolhido.
É sempre bom frisar que existem Instituições de Ensino que nos oferecem até 46% de
desconto em vários cursos.

CALCULO DOS VALORES MÉDIOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS:
Valor médio de uma mensalidade universitária = R$ 600,00
Média dos descontos oferecidos = 20%
Desconto de R$ 120,00 mensais
Desconto Anual por beneficiado R$ 1.440,00
Total de beneficiados = 356
MÉDIA TOTAL DE BENEFICIOS CONCEDIDOS = R$ 512.640,00

Ressaltamos que estes números podem e devem aumentar de uma forma
significativa no exercício de 2010, basta tão somente à divulgação interna deste
beneficio dentro de cada loja maçônica.
Uma pergunta que sempre é feita para nós: Tenho que pagar alguma coisa para usufruir
deste beneficio? A resposta é simplesmente, NÃO.
O custo é zero para todos os membros do Grande Oriente do Brasil e seus familiares de
primeiro grau, basta somente escolher a instituição parceira e fazer sua solicitação do
desconto oferecido junto a esta secretária através do nosso formulário padrão divulgado
no site do Grande Oriente do Brasil.
Manter, preservar e investir neste projeto de uma forma responsável e constante é o
nosso objetivo, a continuidade deste projeto com absoluta certeza irá refletir futuramente
de uma forma positiva para toda a comunidade maçônica, onde estaremos ofertando ao
nosso mercado de trabalho profissionais altamente qualificados e comprometidos com
nossos princípios morais.
Devemos ressaltar que a implantação deste projeto demandou de uma logística muito
grande e trabalhosa, pois se trata de um projeto pioneiro a nível nacional, estamos muito
felizes com os resultados obtidos até o presente momento, porém sabedores de que este
projeto ainda necessita de um maior aprimoramento logístico a fim de melhor atender
todos os membros do Grande Oriente do Brasil. Continuaremos trabalhando com
determinação para aperfeiçoar possíveis erros, que outras instituições venham fazer parte
deste projeto que julgamos ser de extrema importância para todos, e assim promovendo o
bem estar e a satisfação para toda família maçônica.
Rogamos para que o Grande Arquiteto do Universo continue nos iluminando com muita
Saúde, Paz e Harmonia.
Visitem sempre o site do GOB: www.gob.org.br

Fraternalmente,

Cássio Araújo Borges da Silva
Secretário Geral Adj. de Educação e Cultura do GOB

