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Dispõe sobre o lançamento e materiais de 
divulgação da Campanha Anual de combate à 
Violência contra a Mulher das Filhas de Jó da 
Bahia. 

 

 

LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 

ENVIO PARA LEITURA – LOJAS MAÇÔNICAS PATROCINADORAS DE 

BETHÉIS DO ESTADO 

 

O Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia das Filhas de Jó Internacional vem, 

através desta Circular, compartilhar o material e diretrizes de divulgação da Campanha 

Estadual de Combate à Violência contra a Mulher, a qual neste ano apresenta  como tema: 

“Lutamos juntas: a resistência começa em nós!” 

Com efeito, comunica que os Betheis possuem autorização do Grande Conselho 

Guardião para utilizar o material de divulgação em suas atividades sociais e recreativas, com 

fins promocionais e de crescimento da organização e expansão dos ideais da Campanha. 

Salientamos que, nas campanhas anteriores, ocorria a entrega de materiais impressos 

ou ainda, camisas alusivas à Campanha durante a Grande Sessão Anual. Contudo, o material 

impresso, em algumas situações, era desperdiçado ou contribuía de forma negativa e indireta 

com a poluição e danos ao meio ambiente.  

Dessa maneira, na campanha deste ano, o Grande Bethel da Bahia optou pela 

disponibilização do material através de meio digital, informando que será responsabilidade 

dos Betheis, caso assim o desejarem, imprimir o banner/cartaz e o panfleto, ou ainda, 

confeccionar o boton de divulgação da Campanha Estadual disponibilizados no site, e que 

podem ser acessados e baixados acessando o link ou a página  

https://fdjbahia.wixsite.com/lutamosjuntas/downloads, clicando na opção “Downloads”, e 

em seguida, na opção “Materiais de Divulgação”. 

https://fdjbahia.wixsite.com/lutamosjuntas/downloads
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Convém ainda informar aos Betheis que desejarem incluir, no banner/cartaz e 

panfleto, ou ainda, no boton de divulgação da Campanha Estadual, a(s) Loja(s) Maçônica(s) 

patrocinadora(s), estes devem preencher o modelo de formulário anexo, para ciência e 

notificação do Grande Conselho Guardião sobre a finalidade, para que seja concedida a 

devida permissão. O formulário deverá ser enviado para o e-mail 

secretaria.gcgba@gmail.com até o dia 31/08/2019, caso a divulgação ocorra no desfile cívico, 

ou 15/11/2019, para a divulgação no dia D. 

Nessa perspectiva, por ser uma Campanha Social representativa de toda a 

organização na jurisdição baiana e dos ideais de seus membros, não será permitida a inserção 

de material de marketing de patrocínio de empresas, empreendimentos e/ou 

estabelecimentos comerciais juntamente com o material de divulgação da campanha 

disponibilizado pelo Grande Conselho Guardião. 

Na certeza de contar com o apoio da jurisdição para que possamos trabalhar 

conduzidos pelas Leis e Regulamentos das Filhas de Jó Internacional de forma coerente e 

harmoniosa, elevamos os nossos pensamentos ao Pai Celestial para que nos mantenha cada 

vez mais unidos pelos laços da fraternidade. 

Dado e traçado no Gabinete da Grande Guardiã e do Grande Guardião Associado aos 

18 (dezoito) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove. 

 

Fraternalmente,  

 

 
  
   

 
  

 
 

 

AELTON DANTAS RAINER 

GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

SHIRLEY MORENO LIMA RAINER  
GRANDE GUARDIÃ 


