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Bahia
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de julho de 2019

geral do evento



As orientações dispostas neste Regulamento visam a
concretização de um evento seguro e agradável para todos

os participantes, portanto deverão ser obedecidas por todos
os inscritos na V Grande Sessão Bahia, sendo de

responsabilidade dos membros executivos do Conselho
Guadião de cada Bethel da jurisdição e presente no evento o
compartilhamento das informações, ainda que as mesmas
também estejam públicas no site das filhasdejobahia.org

 
 

Não será permitida a participação de pessoas que não
estejam devidamente inscritas na Grande Sessão Bahia.

 

Qualquer dano causado às instalações e/ou dependências do
Hotel Fazenda Recanto (Local do Evento) deverá ser

ressarcido pelo autor(a) do prejuízo.

I

II

III
É essencial que os horários a serem divulgados em breve

na programação sejam cumpridos para que seja viabilizado
o andamento das atividades. Modificações poderão ocorrer,

mas somente em casos realmente inesperados.

IV
Cada participante será responsável por seus pertences

pessoais, cabendo os cuidados que entender pertinentes.
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Os participantes deverão comparecer as atividades
estipuladas na programação (a ser divulgada), não sendo
permitida a permanência em local diferente do indicado

para a atividade programada, exceto em casos
extraordinários sob a supervisão de um adulto.

V

VI

VII
Não é recomendada a movimentação de meninas sozinhas
durante o evento. Duplas e trios são estimulados a serem

definidos. Os inscritos devem ter em mente que o Hotel Fazenda
possui uma extensa área de quase 500 hectares (cerca de 5km),
possuindo animais, praia, piscinas, lagos sendo, desse modo, a

prudência uma virtude.

CADA MEMBRO DE CONSELHO GUARDIÃO SERÁ DIRETAMENTE
RESPONSÁVEL PELAS FILHAS DE JÓ DE SEU BETHEL DEVENDO

ESTIPULAR PREVIAMENTE AS REGRAS DE DISCIPLINA E
CONDUTA PARA A IDA AO EVENTO.

Não será permitida a ida a praia, piscinas e lago pelas Filhas
de Jó ativas sem o acompanhamento de um membro adulto,
sendo atribuição dos membros do Conselho Guardião e/ou
responsáveis realizar a supervisão direta e repreensão em

caso(s) de insubordinação.
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O uso de aparelhos sonoros e/ou eletrônicos deverá ocorrer
somente nos momentos de horário livre, sendo respeitada a
vedação de sua utilização nas atividades privadas e reuniões

VIII

XI
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IX

Somente Lojas e/ou Betheis credenciados para vendas
de objetos durante a Grande Sessão poderão realizá-la, devendo

respeitar, de logo, os horários previstos.

X

Um TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ
será disponibilizado para preenchimento no ato de

credenciamento, sendo documento obrigatório.

XII

Não será possível a ocorrência de mudança das acomodações
designadas. As mesmas foram organizadas previamente para
permitir que inscritos idosos e com dificuldade de locomoção
permaneçam em andares térreos e, também, permitir que os

membros de mesmos betheis possam ficar juntos ou em
apartamentos/chalés próximos.

A Grande Sessão será amplamente divulgada através da nossa
rede social (@gsbahia2019), sempre utilizando a hashtag

#GSBAHIA2019.



XIII
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XIV

Todos os participantes estão convidados a acompanhar, 
 comentar e compartilhar os conteúdos, sendo reservada a

exclusão de conteúdo que não reflita os valores e interesses das
Filhas de Jó Internacional.

Os participantes que violarem este regulamento estarão sujeitos
à penalidades, de acordo com a infração cometida, sujeitando-se
também às penalidades previstas nas Leis e Regulamentos das

Filhas de Jó Internacional.

XV

Dúvidas e/ou esclarecimentos devem ser enviados para o email:
idelmondes.gcg@gmail.com

XVI

Conforme informado, as Filhas de Jó ativas serão divididas pela
organização, no momento das Oficinas, em dois grupos entre as
idades de 10 a 14 anos e 15 a 20 anos para melhor atender alguns

momentos das Oficinas. Devendo ser cumprida a divisão.



TRAJES DO EVENTO
ANEXO 

 
Pela manhã/tarde: camisa do evento e calça jeans/legging, ou, saia ou

bermuda com comprimento no joelho.

As roupas a serem utilizadas durante a V Grande Sessão devem ser de
responsabilidade de cada membro, sendo essencial, contudo, que a

mesma demonstre respeito as atividades que serão realizadas no final
de semana do evento e sejam um espelho da imagem positiva das

Filhas de Jó Internacional.

DIA 05 - Sexta-feira:
Pela tarde: Camiseta do Bethel de origem e calça jeans/legging, saia

ou bermuda com comprimento no joelho.
Obs.: Shorts e blusas/vestidos muito decotados não serão

aconselhados.
Pela noite: Paramento oficial ou uniforme dos Conselhos Guardiões ou

roupa adequada para Cerimônias 
Pela noite: Traje leve e roupa de banho para a festa na Piscina

 
MEMBROS QUE PARTICIPARÃO DAS OFICINAS DEVERÃO UTILIZAR CALÇA

LEVE/LEGGING, pois as atividades irão requerer muitos movimentos
intensos e as roupas devem permitir o conforto necessário.

DIA 06 - Sabado

Pela noite: Paramento oficial ou uniforme dos Conselhos Guardiões ou
roupa adequada para Cerimônias 

Pela noite: Roupa do Baile do Reino de Mutá. 
Tema: Acredite na Magia que há em você.

DIA 07 - Domingo 
Pela manhã: Camiseta do Bethel e calça jeans/legging, saia ou

bermuda com comprimento no joelho. Traje de banho.


