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CIRCULAR nº 070/GCG-BA/2019-2021 
                                                                                              

Dispõe sobre a divulgação de comunicado sobre o JDI 
Pride Award – Prêmio Orgulho FJI do Supremo Conselho 
Guardião. 

 

 

OBRIGATORIAMENTE – DAR CIÊNCIA AOS MEMBROS DO CGB, FILHAS DE JÓ DE TODOS OS BETHEIS 

E LOJAS PATROCINADORAS EM REUNIÃO REGULAR – REPASSAR POR MEIO DIGITAL 

 

 

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

Circular, divulgar informações enviadas pelo Supremo Conselho Guardião acerca do JDI PRIDE AWARD – 

Prêmio Orgulho das Filhas de Jó Internacional – “SONHO PARA O FUTURO (2020/2021)”. 

Nesse sentido, o GCG-BA informa que o prazo final das inscrições para o segundo semestre se 

encerra no dia 1º de julho de 2021 e que, os Betheis interessados em concorrer ao prêmio, deverão realizar 

inscrição, preenchendo as páginas 2 e 3 do formulário anexo à esta circular, enviando ao e-mail da 

Vice Suprema Guardiã – Diane Bloch, no endereço ddceggert@comcast.net , e que, poderá esclarecer 

todas as dúvidas sobre a premiação e realização das atividades. 

Deste modo, o GCG-BA informa ainda que, serão concedidas fitas aos “Betheis” conforme 

contagem de pontos por cada atividade realizada, que poderão ser exibidas no topo da bandeira do 

Bethel por 1 (um) ano, as quais serão removidas ao final do semestre, para dar espaço às fitas do próximo 

ano, da seguinte forma: de 90 a 100% - fita dourada; de 80 a 89% - fita roxa; de 70 a 79% - fita 

branca. As atividades precisam ser realizadas apenas uma vez por ano, sendo que a pontuação conta para 

ambos os semestres; os pontos deverão ser registrados em cada linha das atividades, os quais serão 

conferidos pela Honorável Rainha e pela Guardiã do Bethel, calculando-se o número total de pontos ganhos 

ao final do semestre. 

Na oportunidade, reforçamos que AS ATIVIDADES PRESENCIAIS NA JURISDIÇÃO 

BAIANA PERMANECEM SUSPENSAS, devendo os Betheis observarem as atividades propostas pelo 

SCG, no que concerne à realização de determinadas atividades. 

Na certeza de contar com o suporte da jurisdição para que, promovendo nossos ideais e princípios, 

na continuidade dos trabalhos durante este período emergencial, elevamos nossos pensamentos ao Pai 
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Celestial para que nos mantenha cada vez mais unidos pelos laços da fraternidade, resolutos e fortalecidos, 

com um coração repleto de Esperança e Fé. 

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

mês de junho do ano de dois mil e vinte um. 

Fraternalmente,  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 
 

AELTON DANTAS RAINER 

GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

SHIRLEY MORENO LIMA RAINER  
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