
Relatório Trimestral – Gabinete Estadual de Rondônia 

O Gabinete Estadual de Rondônia 2020 – 2021 “Virtus” começa atuar no dia vinte e seis 

de setembro de dois mil e vinte. 

Nossa atuação tem sido extremamente administrativa atualmente, explico: 

Projetos 

O GE produziu guias de passo a passo de como confeccionar pacotes de maneira correta 

no SisDM, que podem ser encontrados em: bit.ly/guiasdogabinete. 

O GE promoveu um concurso artístico através do SisDM – Campanhas Estaduais, que 

contou com a participação de 10 DeMolays e o vencedor recebeu um certificado e um 

voucher de R$100,00 do GCE para ser utilizado no DeMolay Shop. 

Além disso, em conjunto com a ADAE-RO e ADAB conseguimos um incentivo no valor 

de R$:600 para que os capítulos utilizassem no dia do conforto na compra de cestas 

básicas. Dez dos dezoito capítulos regulares participaram. 

Campanhas nacionais 

Não tivemos recordes nos concluintes da CNIE ou Caneta de Ouro, mas estivemos 

trabalhando e promovendo eventos junto aos Capítulos para que eles pudessem utilizar 

dessas atividades na CNIE. Em números: 11 CNIES (de 18 caps.) 8 Canetas de Ouro (de 

18 caps.); 2 CNIEP (de 3 priorados); e dois protocolistas de ouro (de 3 priorados). 

CRN Gabinetes 

Estamos empenhados em conquistar o CRN – Gabinetes, desde a instalação do Gabinete 

temos disputado o primeiro lugar no farol de resultados. 

Gastos 

Os gastos do Gabinete Estadual atualmente compreendem: reembolso de duas viagens do 

MCE/A e uma 50% da encomenda dos pins da gestão (MCEs dividiram a outra parcela). 

 



No âmbito das visitas e eventos virtuais, discriminamos: 

2020/2021 – Virtus. 

27/09: Participação na convocação online que teve como participante o priorado Portal 

da Amazônia e outros 3 priorados do Brasil. O tema foi um debate sobre “O fim da jornada 

de um cavaleiro”. Discussões históricas, pessoais e filosóficas acerca do tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/10: No dia 03 de outubro de 2020 o Gabinete Estadual se reuniu com os Mestres 

Conselheiros dos capítulos do Estado de Rondônia para apresentação da nova equipe do 

Gabinete Estadual para a gestão Virtus do período administrativo de 2020-2021. 

O encontro teve por objetivo o alinhamento de pensamentos e planejamentos dos líderes 

capitulares com os gestores estaduais. Nesta oportunidade, instituímos a agenda estadual 

e fizemos uma capacitação com os MCs para ensiná-los a utilizar a ferramenta de comum 

alimentação, para que possamos evitar conflitos de horários nas nossas atividades 

estaduais. 

 

 



03/10: Participação do GE na reunião do Capítulo Vila de Rondônia, onde houve a 

apresentação do irmão GSE – João Endringer sobre o tema anual “Diversidade na Ordem 

DeMolay”.

 

04/10: No dia 04 de outubro de 2020 o Gabinete Estadual se reuniu com a Comissão de 

Cavalaria do GCE-RO, com o intuito de ouvir as preocupações, planos e pontos da 

comissão com os quais o GE poderia ajudar. 

  

  

 

 



04/10: Participação do GE na instalação da nova diretoria da ADAE. 

 

13/10: Reunião com o Gabinete Nacional, MCEs e coordenadores de projetos para tratar 

das novidades quanto ao sistema no que tange projetos e campanhas. 

 

22/10: Participação do GE na atividade do capitulo Monteiro Lobato, que promoveu uma 

atividade com um oficial do corpo de bombeiros.  



 

24/10: Participação do GCE na reunião do Capítulo Yuri Rocha da Cruz e Silva n°1022. 

A reunião teve como tema a palestra “Os 4 temperamentos humanos” ministrada pelo 

palestrante Paulo Gber Cota. 

   

25/10: Participação ativa do GE na atividade da Cavalaria Estadual, palestra com o 

presidente da comissão estadual da Ordem da Cavalaria, Lincon Fannuel sobre “O que é 

ser Cavaleiro”. A atividade contou com a presença de 04 priorados, sendo 3 do Estado de 



São Paulo. Atingiu até 30 pessoas. 

 

 

 

 

 



31/10: Assembleia do GCE. 

 

31/10: Feira de profissões, evento promovido por 16 capítulos do estado em conjunto 

com o Gabinete Estadual, atingiu aproximadamente 100 pessoas.  

 



 

 

 

07/11: Presença do GE, na pessoa do MCEA Lucca Dambrós, na reunião ritualística do 

Capítulo Vila de Rondônia n° 361. O irmão visitou o capítulo a pedido do MC Matheus 

Toginho com intuito de auxiliá-los a adequar-se ritualisticamente devido as alterações em 

decorrência da pandemia. 



 

 

07/11: Palestra com o MCNA Daniel Ribeiro sobre diversidade Racial na Ordem 

DeMolay. Houve a presença de aproximadamente 40 Pessoas.  

14/11: Palestra com o tio Alan Kelvin sobre a vida de FSL, em atenção ao dia em memória 



a Frank Sherman Land. Presença de aproximadamente 50 pessoas.

 

 

21/11: Palestra com o ex-MCNA e Vereador Eleito Jorge Eduardo – Juca, em referência 

ao dia do meu governo. Destaco a presença do GMNA – Tiago Gerônimo. Contou com a 

participação de aproximadamente 40 pessoas.  



 

21/11: Palestra do GE combinado com o priorado Portal da Amazônia com o assunto: 

descomplicando o regulamento nacional da cavalaria. Atingiu 15 cavaleiros.



 

 



28/11: Participação na cerimônia de elevação do capítulo Quintino Bocaíuva, em Cacoal. 

Nesta oportunidade estiveram os dois MCEs, houve participação ativa na cerimônia e 

entrega de alguns prêmios da gestão Cogitare – 2019-

2020.blob:https://web.whatsapp.com/e0ba58f6-d299-4801-9d0a-6b0619a24c43

 

 

blob:https://web.whatsapp.com/e0ba58f6-d299-4801-9d0a-6b0619a24c43
blob:https://web.whatsapp.com/e0ba58f6-d299-4801-9d0a-6b0619a24c43


28/11: Palestra com o professor Aldo Menezes sobre diversidade religiosa, 

desmistificando religiões. Atividade estadual com foco no tema anual.

 

29/11: No dia 29 de novembro o Gabinete Estadual, na pessoa do MCEA, participou da 

cerimônia de elevação do Capítulo Vila de Rondônia n° 361. Com o intuito de, a pedido 

do MC, ajudar na composição do time de grau, e também de realizar a entrega dos prêmios 

e certificados do concluintes e vencedores das campanhas finalizadas no fim do semestre 

anterior.   



  

 

29/11: No dia 29 de novembro o Gabinete Estadual, na pessoa do MCEA, participou da 

convocação do Priorado Cavaleiros do Portal da Amazônia n° 103, com intuito de 

prestigiar a convocação e também entregar prêmios referentes a campanhas estaduais 

findadas no semestre anterior. 

  



 

Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro: Durante esses meses o GE produziu 

diversos materiais de biblioteca, constituindo o ambiente virtual do Gabinete. Podem ser 

acessados em: bit.ly/guiasdogabinete (a senha é a palavra passe de um DeMolay). 

04, 05 e 06/12: O gabinete esteve presente no ELOD, em Brasília. Neste, participou de 

todas as programações do Encontro de Líderes. 

 



 

12/12: No dia 12 de dezembro o Gabinete Estadual, na pessoa do MCEA, participou da 

reunião ritualística do Capítulo Monteiro Lobato n° 421. A pauta da reunião era a eleição, 

e a visita foi realizada com intuito de entregar prêmios referentes à campanha findada no 

semestre anterior, além de prestigiar a cerimônia.

 



13/12: No dia 13 de dezembro o Gabinete Estadual, na pessoa do MCEA, participou da 

convocação on-line do Priorado Cavaleiros do Portal da Amazônia n° 103.

  

 

 

 

 

   Esthevan Lima Almeida                                                 Lucca Micheletti Dambrós               

Mestre Conselheiro Estadual                                     Mestre Conselheiro Estadual Adjunto 

 

 


