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PRODUTOS E SERVIÇOS DOS IRMÃOS DA GLESP
Respeitáveis Irmãos,
Estou necessitando da ajuda de todos para colocar em
prática uma de nossas propostas de campanha, e o momento
não poderia ser mais oportuno e necessário, por isso, não
percamos mais tempo.
É tempo de nos unirmos e colocarmos toda a nossa força
para ajudar milhares de Obreiros que no momento, como
toda humanidade, estão passando por dificuldades e, devido
ao isolamento, estão sem condições de prestar serviço ou
mesmo comercializarem seus produtos.
Sendo assim, vamos estudar um meio rápido e seguro de
abrirmos canais, nos quais nossos Irmãos de Ordem possam
divulgar seus produtos e serviços para toda jurisdição e seus
familiares.
Estamos aqui falando de 24.000 Irmãos, que poderão contar
com todos os serviços e ter acesso aos mais variados
produtos que nossos pares prestam ou comercializam.
Devemos utilizar de todos os meios para auxiliar os Irmãos
na divulgação, e a princípio, solicitar às Lojas que façam um
cadastramento dos interessados, com produtos ou serviços
que oferecem e, a partir daí, separarmos por Região. Abrindo
também oportunidade para aqueles que conseguem atender
além de sua própria Região.
Já provamos em outras ocasiões que fizemos a diferença na
História de nosso País e agora, vamos fazer a diferença na
História de nossos pares, ajudando, através deste canal, a
divulgação de seus serviços e produtos.
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Cada um de vocês deverá trabalhar de forma maciça junto
aos Delegados Regionais e estes, diretamente nas Lojas que
estão sob sua representação.
Tenho certeza que os Veneráveis Mestres apoiarão esta ideia,
afinal, a Fraternidade é um dos pilares de nossa Ordem e
neste momento, deve se fazer presente.
Meus Irmãos, não podemos nos abater, temos que seguir em
frente e sempre apresentar soluções e apoio aos nossos
Obreiros.
Parceria e Irmandade andam de mãos dadas.
Que o GADU nos fortaleça e ilumine nossos projetos!
Juntos somos mais fortes!
Or.´. de São Paulo, 01 de abril de 2020 da E.´. V.´.

João José Xavier
Grão-Mestre
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