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Circular 005/ 2017-2018 GCG – BA. 

 

 

Dispõe sobre a Grande Sessão do 
estado da Bahia do ano de 2018. 

 

 

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 a CIDADE SEDE e a 

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DA GRANDE SESSÃO 2018. 

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

Conselho Guardião do Estado da Bahia informa a mudança de localização da GS 2018, a 

ser realizada nos dias 06, 07 e 08 de julho do corrente ano, que antes possuía como sede a 

cidade de Salvador-Bahia e, agora, passará a ter como local de realização do evento a 

cidade de Amélia Rodrigues-Bahia, no Hotel Fazenda Mirage. Esta mudança se tornou 

necessária por motivos de inviabilidade financeira. 

Nesse sentido, divulga a abertura das inscrições da Grande Sessão 2018, com taxa fixa no 

valor de R$ 300,00, a qual dá direito à participação no evento, Kit GS 2018, alimentação e 

hospedagem durante todo o evento. O período das inscrições será de 21/01 até 

31/05/2018.  

Os valores individuais das inscrições poderá ser pago em: 

1 - 05 parcelas iguais e sucessivas com vencimento em 21/02, 21/03, 21/04, 21/05 e 21/06; 

2 - 04 parcelas iguais e sucessivas com vencimento em 21/03, 21/04, 21/05 e 21/06; 

3 - 03 parcelas iguais e sucessivas com vencimento em 21/04, 21/05 e 21/06; 

4 - 02 parcelas iguais e sucessivas com vencimento em 21/05 e 21/06; 

5 - 01 parcela única com vencimento em 21/06; 
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 Novidade 2018! 

Os participantes que efetuarem o pagamento em parcela única até o dia 21/04 ganharão 

R$20,00 de desconto na taxa de inscrição. 

Maiores detalhes sobre descontos, parcelamentos, pagamentos e inscrições especiais serão 

disponibilizados no site oficial (www.filhasdejobahia.org).  

Para que as pessoas, com direito à inscrição especial, possam obter os benefícios previstos 

pela organização do evento, é necessário que o seu Bethel esteja adimplente com o GCG 

referente ao Relatório Anual e Trimestralidade. Confira a lista de contemplados no site 

oficial. 

Os Betheis que possuem inadimplência (Relatório Anual e/ou Trimestralidades) poderão 
efetuar o pagamento total e/ou negociação (pagamento parcelado), com o Grande 
Tesoureiro, Aelton Rainer - contato: (73) 98811-4065 / (73) 3291-5369 e e-mail: 
aeltonrainer@uol.com.br. 
 
Por oportuno, lembramos que caso haja inadimplência por parte do Bethel seus membros 
não terão condições necessárias para direito à voto 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 um dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito. 

 
Fraternalmente, 
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