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LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO. 
 

 

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

através desta Circular, informar a todos os Betheis do Estado o INÍCIO DAS 

INSCRIÇÕES DA GRANDE SESSÃO 2017. 

Diante da importância e obrigatoriedade da realização da Grande Sessão anual, o Grande 

Conselho Guardião do Estado da Bahia, fixou para esse ano a taxa de inscrição no valor de 

R$ 280,00, referida taxa da direito à participação no evento, Kit GS 2017, alimentação e 

hospedagem durante todo o evento. 

Os valores individuais das inscrições poderá ser pago em: 

1 - 03 parcelas iguais e sucessivas com vencimento em 30/04, 16/05 e 16/06/2017; 

2 - 02 parcelas iguais e sucessivas com vencimento em 16/05 e 16/06/2017; 

3 - Parcela única com vencimento em 16/06/2017. 

 

Para que as pessoas, com direito a inscrição especial, possam obter os descontos 

previstos é necessário que o seu Bethel esteja adimplente com o GCG referente ao 

Relatório Anual e Trimestralidade. 

Maiores detalhes sobre descontos, parcelamentos e pagamentos serão disponibilizados no 

site oficial (www.filhasdejobahia.org) na abertura das inscrições de 25/04/2017 a 

11/06/2017, período de Inscrição na GS 2017.  
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Os Betheis que possuem inadimplência (Relatório Anual e/ou Trimestralidades), poderão 
efetuar o pagamento total e/ou negociação (pagamento parcelado), com o Grande 
Tesoureiro, Aderbal Santos - contato: (71) 98281-2934 / (71) 3492.4438 e e-mail: 
aderbalsantos33@hotmail.com. 
 
Por oportuno lembramos que caso haja inadimplência não terão condições necessárias 
para votar em qualquer reunião do GCG-BA, incluindo a Sessão Anual [E-GCG-BA - Art 
VI - Finanças - Seção 2 (c)].  

 

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

vez mais unidos pelos laços da fraternidade.  

 

Dado e traçado no gabinete do Grande Conselho Guardião do estado da Bahia das Filhas 

de Jó Internacional aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezessete. 

 
Fraternalmente, 

 
 
 
 
 
            CLEYTIANE DA SILVA LIMA                                       UBALDÉSIO NOVAIS DA SILVA 
                      GRANDE GUARDIÃ                                           GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 
 
 
                                                                                              

AELTON DANTAS RAINER 
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