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#2020-002                                  Blumenau, 06 de abril 2020. 

 

COMUNICADO – AÇÕES PARA SOMAR! 

Meus irmãos, 

A SOMAR Vale Europeu, como anteriormente divulgamos, tem recebido diversas sugestões de ações a 
implementar neste momento. Excelentes sugestões! 

Em nosso último comunicado, reafirmamos que as iniciativas das Lojas Maçônicas de nossa região, seriam 

por nós apoiadas e assim temos feito. Arrecadação de donativos (EPI’s) para a área médica, doações em dinheiro 

para o HSA, gêneros alimentícios e higiene pessoal em iniciativas de algumas Lojas, etc. Todas as ações foram e 

continuam sendo apoiadas por nós!  

A partir de agora, após consenso em colegiado de nossa Diretoria e Conselho, pretendemos empenhar esforços 

em quatro frentes de trabalho, como abaixo descrevemos, obviamente, sem conflito com as iniciativas das Lojas e 

Potências, já em curso:  

1) Captação de Voluntários para os Observatórios Sociais a fim de ajudar a monitorar o uso do Fundo da Saúde 

nas cidades da nossa região, não apenas no âmbito de quem compra, mas igualmente no de quem fornece, 

preços abusivos, EPI’s sem regulamentação, etc. (Coordenador: Irmão Avelino Lombardi Junior - 47 9119-

0303) 

 

2) Divulgação e apoio institucional – e voluntariamente financeiro - em iniciativa de Teleatendimento Médico, 

iniciativa de empresários da região, sistema que objetiva diminuir o fluxo de pessoas nas portas dos centros 

de triagem e hospitais. O sistema, com primeiro atendimento feito por robô, tem por objetivo fazer triagem 

via whatsapp e proporcionar atendimento remoto por profissional da área médica (médicos do quadro da 

Prefeitura Municipal de Blumenau) para separar os sintomáticos dos que efetivamente necessitem 

internação. (Coordenador: Irmão Cioney Giovanella - 47 9915-6776) 

 

3) Motivar as Lojas da SOMAR Vale Europeu a participar e/ou aumentar participação nas Campanhas de 

Doação de Alimentos e Materiais de Higiene e Limpeza – na forma de cestas básicas e/ou materiais de 

higiene e limpeza - para serem doadas à comunidade da região, via canais já estabelecidos do Poder Público 

– Prefeituras e Defesa Civil locais. (Coordenadores: Irmão Alex Evaldt de Aragão 47 8417-1190 / Irmão 

Mário Celso Demmer 47 9973-6683) 

 

4) Criação e manutenção de um “Mural Empresarial Maçônico”, onde os irmãos da SOMAR Vale Europeu 

estariam informando suas iniciativas empresariais, produtos/serviços que ofertam ao mercado, para motivar  

que os irmãos, antes de qualquer compra, façam orçamentos entre os próprios irmãos. Assim estaremos 

ajudando a promover o sustento de nossas famílias bem como o de nossos colaboradores. Irmão ajudando 

irmão. (Coordenador: Irmão Márcio Gonçalves 47 8827-3541) 

Essas quatro ações foram alinhadas com nossas administrações superiores das três Potências (GOB-SC, GLSC e 

GOSC), bem como com o Poder Público local e estão dentro dos objetivos da SOMAR Vale Europeu, pela nossa 

Diretoria e Conselho validadas. 

Assim meus irmãos, agradecemos suas manifestações de apoio/críticas/sugestões adicionais às ações ora 

propostas, de forma privada caso achem necessário, diretamente para o meu whatsapp (47) 99983-2732 e  

principalmente com sugestões de como poderíamos nos mobilizar de forma organizada para ajudar a comunidade 

na qual estamos inseridos, a passar de forma menos traumática essa “maratona” que estamos percorrendo.  
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Em resumo, as ações envolvem:  

a) Voluntários para os Observatórios Sociais locais; 

Coordenador:  Irmão Avelino Lombardi Junior - 47 9119-0303 

b) Divulgação em suas Lojas e Comunidades sobre a possibilidade de Teleatendimento Médico via 

whatsapp e opcionalmente doações para a manutenção do sistema; 

Coordenador:  Irmão Cioney Giovanella - 47 9915-6776 

c) Participação nas Campanhas de Doação de Alimentos não perecíveis e materiais de higiene e limpeza 

para as centrais de arrecadação da Defesa Civil/Prefeituras dos municípios abrangidos pela SOMAR Vale 

Europeu; 

Coordenadores:  Irmão Alex Evaldt de Aragão 47 8417-1190 

    Irmão Mário Celso Demmer 47 9973-6683) 

d) Inserção de nossas empresas num banco de dados - Mural Empresarial Maçônico - com a descrição dos 

produtos/serviços que oferecemos para motivar negócios entre irmãos. 

Coordenador:  Irmão Márcio Gonçalves 47 8827-3541 

Em breve, eu e os Coordenadores que se voluntariaram para evolução das ações, por este mesmo canal, 

enviaremos detalhes de como TODOS podem – e devem – participar das ações propostas. 

Agradecemos o envolvimento e participação dos irmãos e rogamos ao Grande Arquiteto do Universo que nos dê 

Luz e Sabedoria para que essa Travessia, ainda que difícil, não intransponível, nos liberte das amarras da ignorância, 

da vaidade e da política partidária – inoportuna e máximo divisor de águas neste momento.  

Meus irmãos, estamos, e quero crer, queremos continuar navegando no mesmo barco, queremos o bem para 

nossas comunidades, nossas cidades, nosso estado e nossa amada Pátria, Pátria amada: BRASIL. 

T.’.F.’.A.’. 

 

Demócrates Schmitd 

Diretoria e Conselho SOMAR Vale Europeu 
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