
Caso fosse adotado pela Glomaron a possibilidade de realização de Sessões/Reuniões Hibridas (Presencial e Virtual), para isso a Loja 

proveria os meios tecnológicos a partir do Templo, qual sua opinião?

A favor 

A favor 

A favor.

A ideia e otiima, mas a loja não dispõe de meios tecnologicos e nem de recuso para compra.

A Loja já tem assinado com uma plataforma de reunião.

A loja não possui internet 

A minha loja não tem como prover meios tecnológicos

A Phoenix tem as condições necessárias para implementação das reuniões Híbridas.

A ritualística restaria prejudicada 

A ritualística restaria prejudicada 

A sessão virtual é muito bom para conhecer os irmãos de todas as partes do mundo, mas ainda sou a favor da presencial na 

qual sentimos o calor humano entre os irmãos

Aceedito q as sessões presenciais nos aproximam mais como irmãos que somos

Aceitação 

Aceitaria

Aceitaria

Aceito

Aceito.

Acho a ideia muito válida. Uma vez no mês uma reunião virtual para abranger Irmãos de outras localidades. 

Acho fundamenta a cobertura do Templo.

Acho interessante. 

Acho interessante. Há muitas questões que podem ser resolvidas assim

Acho interessante. Isso possibilitaria irmão de outros orientes e até impossibilitados de estar presente, participar de palestras 

facilitando o aperfeiçoamento e aproximação entre irmão de outros orientes.

Acho interessante. Isso possibilitaria irmão de outros orientes e até impossibilitados de estar presente, participar de palestras 

facilitando o aperfeiçoamento e aproximação entre irmão de outros orientes.

Acho isso muito temerario. Motivo para acomodacao.

Acho oneraria ainda mais a Loja. Prefiro as Sessões presenciais apenas para Sessões Magnas, até que todos os IIR.’.sejam 

Vacinados.

Acho oneraria ainda mais a Loja. Prefiro as Sessões presenciais apenas para Sessões Magnas, até que todos os IIR.’.sejam 

Vacinados.

Acho ótimo 

Acho ótimo 

Acho positivo

Acho positivo

Acho positivo

Acho positivo em casos especiais. 

Acho primordial a presença em Loja. Creio que seria um acréscimo ou atividade extra, não substituição.

acho q as reuniões virtuais não substituem as presenciais. Depois que acabar a pandemia acho q deveria voltar às reuniões 

presenciais. 

Acho que a Loja perde um pouco do impacto em termos de simbologia e ritualistica se fosse intercalado, porém acredito que 

algumas palestras podem ocorrer por meio virtual, mas as sessões e instruções são melhor assimiladas dentro do templo.

Acho que a sessão presencial ê mais importantes pois seriremos o calor humano dos irmaos. r

Acho que as sessões devem ser presenciais. Imagino ser difícil manter a concentração e deixar os problemas do cotidiano para 

trás sem o clima que o lado a lado do templo traz.

Acho que melhoraria muito a questão da assiduidade

acho que não funcionaria bem

Acho que nao seria saudável a exposição da loja em redes virtuais  

Acho que seria o melhor a fazer

Acho uma excelente idéia. 

acho uma ótima opção,  pois resolveriamos o problema da evasão dos irmãos. 

Acho válido! Principalmente para palestras pois é uma excelente maneira de realizar apresentações. 

Acompanho

Acredito que a Loja pode contribuir, cabendo aos irmãos proverem os meio necessários para participação das sessões virtuais.

Acredito que agora com a vacinação em andamento, será possível.

Acredito que deve ser mantida a tradição e cultura maçônica.. sem deixar de perder a essência..

Acredito que é uma ótima idéia, assim talvez mais irmãos participaria das reuniões

Acredito que o custo inviabilizaria a implementação.

Acredito que poderá ter um maior número de participantes
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proveria os meios tecnológicos a partir do Templo, qual sua opinião?

Acredito que poderia ser muito enriquecedor, a exemplo da troca de conhecimento que está acontecendo nas sessões virtuais

Acredito que reuniões da soberana assembleia,poderia ser virtual, onde os obreiros teria mais chances de interagir e participar 

mais da glomaron.

Acredito que será uma nova experiência para a maçonaria 

Acredito que seria bom.

Acredito que seria excelente... a tecnologia veio para ficar e facilitar os trabalhos em dias e horários que algum irmão não 

poderia estar! 

Acredito que seria excelente... a tecnologia veio para ficar e facilitar os trabalhos em dias e horários que algum irmão não 

poderia estar! 

Acredito que sim!

Acredito que sim.

Acredito qye as reuniões ADMINISTRATIVAS podem ser virtuais, as RITUALÍSTICA devem ocorrer presidenciais 

Afasta a essência, egregora.

Ainda não. Teria que adaptar. 

Ainda prefiro a presença de irmãos em loja,pois fortalece laços de amizades

Algumas seções dada a intempestividade ou assunto a ser tratado pode facilmente ser realizada virtualmente, para deliberar 

algum assunto específico, só nesse caso, imagino ser viável a sessão virtual. 

Apenas palestras.

Apesar das reuniões virtuais serem de grande importância, jamais substituirá as reuniões presenciais.

Apesar das reuniões virtuais serem de grande importância, jamais substituirá as reuniões presenciais.

Apesar de crer no sigilo de quem participa da sessão virtual, creio que nem todos conseguem evitar contato da familia e 

estariamos com a Loja aberta expondo, creio ser um risco relevante, bem como irá prejudicar a presença em Loja quando 

possível a realização de Sessão Presencial.

Apesar de marcar não para a pergunta anterior, é interessante a ideia de sessões híbridas, considerando que algumas sessões 

com ordem do dia reduzida se enquadrariam muito bem nas virtuais.

Aprovo com algumas ressalvas.

As administrativas seriam de grande valia, enxugaria as sessões presenciais.

As reuniões deverão ser presenciais.

As sessões virtuais é  muito bem indicada quando não há a possibilidade de realizar as presenciais.  As virtuais é uma boa 

segunda opção. Já  pata a realização de SAG acaba sendo indo interessante mesclar as duas formas, por questões de 

diminuição de drspesa dos iir, das lojas e da Glomaron, além fa questão de segurança do translado 

As virtuais pode existir como auxiliar da presencial

Bastante pertinente

Boa ideia

Boa idéia

Boa ideia 

Boa iniciativa 

Boa opção

Boa.

Bom

Bom como iniciante prefiro a presencial ,tanto para o aprendizado como para as regras , mais concodo sim em ter sessões 

virtuais!!!

Cada loja deve se adequar a sua realidade. 

Concordo

Concordo

Concordo

Concordo

Concordo

Concordo

Concordo

Concordo

Concordo

Concordo

Concordo

Concordo

Concordo

Concordo

Concordo

Concordo 

Concordo 
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Concordo 

Concordo com sessões hibridas

Concordo com sessões hibridas

Concordo e acho uma evolução. 

Concordo e aprovo a ideia.

Concordo plenamente!!

Concordo que haja reuniões presenciais só em caso de iniciações, elevações ou exaltações ou em casos excepcionais. Para 

isso o número minimo de participantes necessário 

Concordo que haja reuniões presenciais só em caso de iniciações, elevações ou exaltações ou em casos excepcionais. Para 

isso o número minimo de participantes necessário 

Concordo que seja feita uma por mês da glomaron com as demais lojas da jurisdição

Concordo, desde que seja tomadas as precauções necessárias.

Concordo, é o futuro, quase todas as mudanças geram descrença e resistência mas não podemos fechar os olhos para a 

evolução acelerada que ocorre fora dos nossos templos

Concordo, seria uma alternativa viável

Concordo, uma semana sim e outra não.

Concordo,para maior interação entre irmãos de diversas lojas

Concordo.

Concordo. Existem atividades  dentro do contexto maçônico que são possíveis de serem realizadas através  de sessões 

virtuais. Nesse caso entendo que a evolução tecnológica não pode ser ignorada, quando permite evitar deslocamentos e 

despesas desnecessarias,  mas desde que sejam limitadas a situações que não afetem a essência da ritualística e dos 

segredos maçônicos.   

Concordo. Seria interessante

Contra

Contrario 

Contrário 

Contrário 

Creio na decisão SOBERANA em SESSÃO VIRTUAL de cada LOJA REGULAMENTADA, sobre esta possibilidade. 

Creio que enfraqueceria as colunas das Lojas

Creio que manter Reuniões Conjuntas específicas teriam um melhor aproveitamento nas sessões ordinárias.

Creio que nao deve haver gastos desnecessarios, quem aceitar deve ter como faze-lo 

Creio que nossa loja em si nao teria tais meios de efetuar 

Creio que sim... como disse, se é para preservar os Irmãos em risco, concordo plenamente

Creio ser interessante, assim,  adequa-se a realidade que vivemos.

De acordo

De acordo

De acordo 

De acordo 

de acordo 

De acordo 

De acordo 

De acordo em realizar reuniões híbridas e fazer o investimento necessário para tal.

De acordo, durante a pandemia. A partir do Templo creio ser mais consentâneo com nossos ritos e costumes.

Defendo a realização presencial, desde q passada a situação pandêmica 

Defendo a realização presencial, desde q passada a situação pandêmica 

Depende do quorum, depende da disponibilidade, depende do evento. As vezes se faz muito investimento para depois não ser 

utilizado e termos "elefantes brancos tecnológicos".

Depende muito do financeiro de cada loja.

Dependerá de instruções aos irmãos, principalmente àqueles que não lidam bem com tecnologia, a fim de preservar discrição 

da associação.

Desafios e oportunidades em crescer e poder atender a diferetes irmãos.

Desnecessário 

Deveria ser priorizada as sessões presenciais (APÓS a pandemia), mas com uma sessão mensal em uma plataforma virtual.

Discordo pois essas imagens podem vazar.

Discordo. Havendo retorno, as reuniões presenciais são prioritárias.

Duas vozes por mês séria suficientes 

Durante pandemia, concordo.

É INTERESSANTE PERMITIR UM PALESTRANTE ON LINE PRA IRMÃOS PRESENCIAIS. MAS NÃO PODE SER 

FACULTADO AO IRMÃO O DIREITO DELE ESCOLHER SEM UM MOTIVO QUE O IMPEÇA DE IR AO TEMPLO. NUNCA 

SABERIAMOS SE HAVERA OU NÃO QUORUM PRA SENCIAL
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É uma ferramenta que pode abrir possibilidades de evolução ainda inexploradas, que darão uma dinâmica melhor à instituição.

É uma possibilidade que vem em a agregar!

É valido. A maçonaria tem que se adaptar. 

Em casos específicos como por exemplo, sessões abertas.

Em casos excepcionais acredito ser possível. Todavia,  não deve se tornar regra uma excepcionalidade vivida em decorrência 

da pandemia. Mas, é necessário se pensar em sessões virtuais sempre que os temas a serem tratados e a urgência de 

tomadas de decisão exigir uma rápida mobilização das Lojas. Então,  tudo dependerá da necessidade e urgência. 

Em minha loja haveria dificuldades, pois a mesma não tem nenhum equipamento e muitos irmãos tem dificuldades de 

mamuseio de mídias.

Em tempos normais os irmãos devem estar fisicamente juntos.

Entendo que é o caminho por conta da resposta anterior. 

Entendo que perde o sentido da reunião 

Entendo que perde o sentido da reunião 

Estar com os irmãos é o que faz sentido na maçonaria 

Eu iria para presencial

Eu iria para presencial

Excelente

Excelente

Excelente

Excelente

Excelente

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente 

Excelente a idéia. Acredito que a participação será muito melhor.

Excelente ideia

Excelente idéia

Excelente ideia. Propiciará a participação mesmo estando em outro oriente. 

Excelente metodologia, facilitará a participação ao irmãos que trabalham viajando.

EXCELENTE.

Experiência nova podemos tentar

Falta a interação de tecnologia

Favorável

Favorável 

Favorável 

Favorável 

Favorável apenas em caso de permanência das restrição da pandemia.

FAVORÁVEL APÓS TERMINO PADEMIA

favorável mas para ausentes do oriente ou justificativa justa

Favorável! Que haja planejamento prévio.

Favorável, pois há irmãos que não se sentem seguros para reuniões presenciais.

Favoravel. Algumas Reunioes Virtuais seriam benvindas

Favorável. O VM deve discutir isso administrativamente. Uma reunião mensal e suficiente. 

Fica complicado, pois compromete a ritualística.

Glomaron, deveria fornecer a ferramenta, para que haja padronização 

Glomaron, deveria fornecer a ferramenta, para que haja padronização 

Glomaron, deveria fornecer a ferramenta, para que haja padronização 

Grandes palestras de assunto variados.

Havendo ritualística eu não sou favorável a ser virtual em nenhuma hipótese

Importante para a ritualistica

Interessante

Interessante

Interessante 

Interessante, desde que essas reuniões virtuais fossem somente reuniões administrativas.

Interessante.

Interessante. Pode-se testar.
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Interesse 

Irei me afastar. 

Ja está difícil congregar os irmãos em Loja imaginemos a virtual

Justo.

Me parece uma boa iniciativa, dependendo das regras.

Minha loja tem dificuldafes físicas, tecnológicas e de pessoas habilitadas em conduzir sessões virtuais.

Modalidade  pertinente

Muito boa ideia

Muito boa idéia. 

Muito bom

Muito Bom

Muito bom... grande iniciativa e deve ser aplicado

Muito importante as sessões híbridas, uma vez que têm. Possibilidade de agregar mais obreiros, em dace da disponibilidade de 

cada um.

Muito importante as sessões híbridas, uma vez que têm. Possibilidade de agregar mais obreiros, em dace da disponibilidade de 

cada um.

Muito importante as sessões híbridas, uma vez que têm. Possibilidade de agregar mais obreiros, em dace da disponibilidade de 

cada um.

Muito interessante 

Muito interessante a ideia 

Na minha opinião  distanciaria os irmãos, faltaria o calor humano 

Na minha opinião, estamos em uma fase de transição, em três  passos : 1- Reuniões Virtuais (pandemia). 2- Reuniões Hibridas 

(pandemia). 3- Reuniões só Virtuais, sendo Presenciais apenas as Sessões Magnas (pós pandemia). É assim que visualizo o 

futuro da maçonaria, ante à realidade tecnológica vivenciada por toda a humanidade, ou acompanhamos ou ficaremos no 

passado. Em poucas palavras minha visão do futuro maçônico. TFA 🤗 🤗 🤗

Na nossa loja fica difícil por ter irmão que não tem acesso a internet 

Não

Não

Não

Não

NÃO 

Não 

Não  concordo, mesmo com sessões virtuais temos pouca presenca , imagine com a hibrida

Não  sou de acordo, porém o que for decidido será acatado 

Não acho bom, tradição é tradição.

Não acho proveitosa essa opção, visto que estando em templo estaremos em Loja (com sinais) 

Não acho qie seja conveniente

não acho uma boa ideia

não concofdo

Não concordo

Não concordo

Não concordo

Não concordo

Não concordo

Não concordo

nao concordo 

Não concordo 

Não concordo devido a ritualistica. 

Não concordo e não participaria 

Não concordo!

Não concordo, a união a fraternidade necessita de calor humano.

Não concordo, acho a ritualística presencial de fundamental importância. Sendo virtual, será filmada, o que é proibido em 

nossos costumes e preceitos legais.

Não concordo, em face a situação atual, em caso de controle ou possível recuo da doença, entendo avaliar um retorno parcial 

de ordem presencial as Sessões.

Não concordo, minha opinião é ter simente sessões presenciais.

Nao concordo, pois elas devem ser uma ou outra.

Não concordo. 

Não concordo. No mesmo instante estaríamos ferindo o sigilo da reunião. Tem certas coisas que devem permanecer como 

sempre foram. Sou contra balaústre em whatsapp tb
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Não concordo..perderia todo o sentido tendo em vista a nossa maior busca que é a egregora perfeita na presença dos IIr

Não faria em minha loja sessão Híbrida , a sessão presencial é um momento ímpar de reflexão e qualquer interferência tirar a 

atenção.

Não gosto dessa ideia, penso que isso iria contribuir para evasão dos obreiros 

Não havendo pandemia não acho legal reunião virtual 

Não havendo pandemia, deveria voltar presencial 

Não me adaptei com as sessões virtuais . Para mim as sessões perdem um pouco o sentido . Assim que possível as sessões 

presenciais deve retornar 

Não me adaptei com as sessões virtuais . Para mim as sessões perdem um pouco o sentido . Assim que possível as sessões 

presenciais deve retornar 

Não participaria das reuniões por não concordar com reunião virtual

Não proveria

Não sou a favor de Sessões híbridas, perderia a essência ritualística de nossas tradições. As reuniões virtuais só estão sendo 

realizadas devido ao momento atípico que estamos atravessando.

Não sou favorável à esta hibridação. Acho que perde-se a essência das sessões

Nao substitui a forma tradicional e dificulta a visitacao, um direito previsto em nossos landmarks

Não tenho ainda. Para essa questão, eu tenho dúvidas quanto a ritualística.

Não tenho opinião sobre este tema ainda

Não tenho opniao formada sobre.

Não tenho opniao formada sobre.

Nao tenho uma opinião  firmada

Não vejo necessidade com o fim da pandemia.

Não vejo necessidade de se prover meios tecnológicos a partir do templo, pois as sessões virtuais podem ser menos 

ritualística, menos formal... 

Não vejo sentido após a pandemia

Não vejo sentido em manter reuniões híbridas com o final da pandemia 

Nas sessões virtuais, trataríamos de outros temas fora da ritualística.

Negativo

Neste momento as lives são melhores opções 

Neste momento discordo, para quê ficar teimando. Não conseguimos ver o vírus.

Neste momento discordo, para quê ficar teimando. Não conseguimos ver o vírus.

Neste momento discordo, para quê ficar teimando. Não conseguimos ver o vírus.

No casa da nossa loja não possui meios e tecnologia suficiente para que isso ocorra 

No caso das SAGs seria bem interessante pois economizaria recursos e possibilita a participação de mais membros.

Nossa loja ainda não tem condições. 

Nossa Loja tentará fazer, sempre, Sessões Presenciais. Mas para aquelas que tem dificuldade de se reunir, este é um 

mecanismo interessante de tentar manter ativa a Oficina.

Nossa Loja teria dificuldades por falta de equipamento e irmãos que se dizem não capazes de operar tecnologias. 

Novas tecnologias sempre bom 

O calor humano e a presença em loja sao fundamentais para a ritualistica e interação entre a família maconica

Ótima ideia

Ótima idéia só assim passaremos ter melhor informação 

Ótima ideia!

ótimo

Ótimo 

Ótimo 

Ótimo, é uma realidade que twmos denos adaptar com ou sem pandemia.

Ótimo.

Para algumas lojas talvez ficasse dispendioso

Penso que as lojas necessitariam aprimorar e capacitar os palestrantes para evitar sessões cansativas e massantes

Penso que daria certo somente para administrativas, sem formalidades

Penso que importante.

Penso que uma opção ou outra! Quando virtual apenas isso, quando presencial também.

Penso, que de nossas casas, não conseguiremos manter as discrições de nossas sessões.

Perderíamos a identidade. Poderia haver evasão de obreiros. Muitos não querem participar na presencial. Online seria muito 

pior.

Perfeito 

Pode funcionar e beneficiária os irmãos que estão fora do do oriente da loja.

Pode ser analisado da melhor forma

Pode ser analisado da melhor forma
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Pode ser feito 

Pode ser interessante p o futuro. Mas enquanto toda a população não estiver vacinada, temos que manter reuniões virtuais.

Pode ser interessante para irmãos que estejam fora de sua cidade.

poderia ser uma boa solução

Poderia sim

Poderia sim

Poderíamos aprofundar a proposta? 

Poderíamos aprofundar a proposta? 

Poderíamos ter  que reuniões híbridas 

Por fazer parte de Grupo de risco tenho algumaa restricoes

Positiva

Positiva. Possibilitaria a participação de obreiros que estão em deslocamento.

Positiva... Inclusive nas reuniões presenciais se puder realizar rodízio entre os irmão para que se evite aglomerações e 

podemos mesclar a presença dos irmãos....

Positivo

Positivo temos que nos adaptar ao momento 

Precusariamos fazer um projeto piloto e analisar a aceitacao.

Prefiro a presencial

Prefiro as reuniões presenciais. 

Prefiro presenciais, excepcionalmente as virtuais com palestras de irmãos de outros orientes.

Prefiro presencial

Prefiro presencial

Prefiro presencial

Prefiro presencial 

Prefiro seção em loja com todos fisicamente no local. 

Prefiro seção em loja com todos fisicamente no local. 

Provavelmente sim. 

Quando houver segurança acho interessante embora poderá haver o distanciamento de alguns irmãos das lojas. As reuniões 

presenciais poderá reagrupar os irmãos, com o tempo sim poderemos intercalar as reuniões presenciais e virtuais

Quero me abster de opinião. Acolherei a decisão do VM e GLOMARON.

Reuniões virtuais somente para casos especiais

Sairia da Loja

Satisfatoria

Se houver ritualística sou contra 

Sem problemas

Sem problemas 

Sem problemas a loja ja providenciou os meios tecnólogos 

Sensacional 

Sensacional 

Será uma boa prática 

Seria bom

Seria bom

Seria bom para intereção dos Irmãos 

Seria bom. Faria uma presencial e outra virtual.

Seria de grande valia, visto que poderíamos continuar a conhecer obreiros de outros Orientes , assim como as Lojas

SERIA EXCELENTE

Seria excelente !

Seria excelente no caso de alguns irmãos não poder estar, participaria virtualmente da sessãopresente 

Seria ideal já que poderíamos interagir com um número maior de irmãos 

Seria interesante para sessões adiministrativas

Seria interessante 

Seria interessante .

Seria interessante facultar a cada loja a forma de execução dos trabalhos, porém, a necessidade de ocorrer pelo menos uma 

mensal de forma presencial

Seria interessante para promover o isolamento de irmãos mais vulneráveis a doença

Seria interessante para promover o isolamento de irmãos mais vulneráveis a doença

Seria interessante, principalmente quando haveria necessidade em aprovar atos

Seria muito bom 

SERIA MUITO INTERESSANTE
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Seria ótima

Seria perfeito! Toda loja deveria ter um telão e no 1/4 de hora de estudo poderia um irmão em outro lugar proferir uma palestra 

virtual no meio da sessao presencial 

Seria uma boa solução para os grupos que são contra e os favoráveis

Seria uma experiência interessante, a conferir o resultado.

Seria uma ideia muito boa para assuntos extraordinários.

Seria uma nova fase de interação, pois temos IIr que dificilmente iria conhecer outros ir advindo de outros orientes tanto na 

brasil como no exterior 

Seria uma nova fase de interação, pois temos IIr que dificilmente iria conhecer outros ir advindo de outros orientes tanto na 

brasil como no exterior 

seria uma ótima aquisição

Seria uma ótima oportunidade para participar, mesmo não estando aqui nesse Oriente

Seria uma possibilidade interessante, tal qual as reuniões conjuntas realizadas pelas delegacias regionais.

Seria uma renovação positiva. Como sugestão... sessões virtuais no máximo 1/3 do total das sessões.

Sessão Ritualística não 

Sessões virtuais. A loja tem condições de manter.   

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim 

Sim favoravel

Sim, na minha opinião. 

Sim, seria importante uma vez ao mês a reunião virtual

Sim,trariam maior união entre irmãos. 

Sim...

Só senão acabar a pandemia.

Só senão acabar a pandemia.

Só senão acabar a pandemia.

Só temos que os custos.

Somente em casos excepcionais, diante da fragilidade de segurança e acesso de profanos durante as sessões, que ocorreram 

muitas vezes durante o perperíodo da pandemia.io

Somente presenciais depois da pandemia

Somente se a pandemia permanecer 

Sou a favor

Sou a favor

Sou a favor

Sou contra

Sou contra pois poderia divulgar o que ocorre dentro do templo com o livro aberto.

Sou contra, sob pena ficar adormecido

Sou contra, visto que além de ensinamento o que mais nos unem são os rituais e a convivência presencial com os Irr.

Sou contra. Foge dos princípios maçonicos nos quais fui formado

Sou favor, pois possibilitará maior participação dos irmãos, sem contar que representa evolução em sintonia com a realidade 

moderna e atual, circunstância que tende a se apefeiçoar com o passar do tempo.

Sou favorável

Sou favorável, desde que sejam adotados comportamentos que proporcionem o sigilo e estavam de acordo com os nossos 

juramentos. 

Sou totalmente contra reuniões híbridas. Assim que terminar a Pandemia deveremos voltar as nossas reuniões presenciais.

Sou totalmente contra reuniões híbridas. Assim que terminar a Pandemia deveremos voltar as nossas reuniões presenciais.
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Caso fosse adotado pela Glomaron a possibilidade de realização de Sessões/Reuniões Hibridas (Presencial e Virtual), para isso a Loja 

proveria os meios tecnológicos a partir do Templo, qual sua opinião?

Sou totalmente contrário a reunião híbrida, pois pode expor nossos segredos. Muito não sabem usar meios eletrônicos e pedem 

ajuda a familiares levando a estas pessoas a possibilidade de assistirem uma sessão maçônica. Isto pode levar a revelar 

nossos segredos a profanos quebrando deste modo nossos votos de sigilo. Ainda o templo jamais ficaria acoberto o que vai 

impossibilitar o início da sessão.

Talvez funcione

Talvez pode haver pouco interesse dos obreiros .....

Tambem seria muito bom presencial e virtual

Tem de se pensar custos.

Tem que ver o financeiro de cada loja. Existe loja com poucos obreiros e dificuldades financeiras. 

Temerário. Poderia esvaziar a loja; a segurança e nossa discrição ficam comprometidos.

Temos em nossos quadros de obreiros bons palestrantes e nosso irmão Aldino Brasil está  apto a fazer uma organização de 

temas de palestras e enviar aos obreiros de maneira virtual e sem a nessecida de abrir uma loja virtual Acho que isso já está 

existindo 

Temos q manter o ritual presencial e adotar as sessoes de estudos e administrativas virtuais.

Temos que nos adaptar e reconhecer que o futuro está logo aí e devemos inovar sempre visando o crescimento de nossa 

instituição 

Temos que pensar nos nossos segredo, não acho segura essa opção 

Tera que se adaptar ao avanco tecnológico 

Teria que ter uma decisão do VM

Teria que ter uma decisão do VM

Teria que vivenciar pra saber, hoje não saberia formalizar uma resposta adequada.

Total concordância e apoio

Tudo bem

Tudo bem ficaria bom

Um pouco complicado para lojas com pouco obreiros 

Uma boa solução 

Uma ótima alternativa quando necessário, esse é o futuro e agora claro o nosso presente , então se temos essa ferramenta 

porque não usá-la.

uma ótima ideia pois dá mais oportunidades de participação

Uma possibilidade a ser discutida

Uma potencialidade a ser aproveitada 

Vai expor de mais a ordem, 

Vejo que a GLOMARON poderia prover num pacote meios tecnológicos para tal.

Vejo que deve ser mantida e preservada as tradicoes como ja praticadas a milenios.

Virtual apenas para questões administrativas.

Virtual uma vez por mês
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