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Mogi das Cruzes / SP, 20 de maio de 2020. 
 

 
A Apolo Artes Gráficas tem a satisfação de apresentar o Ritual das Filhas de Jó, Edição 2020, Modelo Standart.  
 

 
Este ritual foi elaborado após reunião com Marcy Jaqua, Suprema Deputada para o Brasil, durante a visita ao país, 
juntamente com Pamela Henderson, à época, Suprema Guardiã e, atualmente, Past Suprema Guardiã. 

Foi solicitado um projeto para que o Ritual fosse confeccionado o mais próximo possível dos parâmetros utilizados 
nos modelos internacionais, tanto no que diz respeito a cor quanto ao tamanho, de forma a possuir boa qualidade 
por um custo acessível. 

Desta forma, após estudos para chegar ao objetivo mencionado, o tamanho do Ritual foi definido com 18 x 13 cm e 
a cor da capa foi feita em textura escolhida pela Suprema Guardiã. A Capa atual é impressa em Papel Couchê 300g 
com Verniz BOPP total e Verniz Brilho localizado nas letras e símbolo, ficando com uma apresentação muito bonita e 
resistente. A parte interna possui 150 páginas impressas em papel offset 90g na cor preta, frente e verso e o 
acabamento é feito em Wire-O Branco. 
 
Este Ritual modelo Standart não possui Capa Dura nem páginas internas coloridas e seu valor unitário é de R$ 16,00 
mais o custo do frete, para pedidos inferiores a 100 unidades. Para compras superiores a 100 unidades será dado 
descontos especiais, dependendo da quantidade. Solicito que, nestes casos, entre em contato para obter maiores 
informações. 
 
Fico feliz em poder disponibilizar os Rituais, com pronto envio, a partir desta semana! 
Para fazer o pedido é necessário o envio dos seguintes dados: 
- Nome Completo e CPF (para emissão da Nota Fiscal) 
- Endereço Completo para o envio (com CEP). 
- Quantidade de Rituais 
Será calculado o frete e informado o valor do pedido, juntamente com o número de nossa conta corrente para 
depósito do valor. Após confirmação da concordância e pagamento, o mesmo será postado no prazo de 24 horas ou 
conforme a disponibilidade da empresa de transporte, sendo que será encaminhado o código de rastreamento da 
encomenda. 
 
Fica aqui nosso agradecimento a todos envolvidos na continuidade desta linda entidade, a FDJ Internacional, ao 
Supremo Conselho e ao seus representes no Brasil, tanto pela confiança em nosso trabalho, como na oportunidade 
de servir. É nosso interesse suprir as necessidades de todos o mais prontamente possível e ajudar no que mais for 
possível. 
 
Qualquer esclarecimento, sugestão ou pedido, fico totalmente ao dispor pelo WhatsApp 11 97152 5020. 
 
 
 Atenciosamente, 
 
 Carlos José Santos Mendes 


