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

TODOS OS BETHEIS E LOJAS PATROCINADORAS EM REUNIÃO REGULAR, 
REPASSANDO POR MEIO DIGITAL DISPONÍVEL  

 

 

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

através desta Circular, reforçar orientações acerca das Trimestralidades financeiras dos 

Betheis do estado da Bahia. 

Considerando a proximidade da Grande Sessão Anual e que, o Grande Conselho 

Guardião das Filhas de Jó do Estado da Bahia trabalha de forma planejada, no intuito de 

desenvolver as atividades das Filhas de Jó no Estado, sendo necessária, portanto, a prévia 

organização de todas as atividades da Grande Sessão Anual. 

Nesse sentido, o GCG-BA salienta que, embora a Sessão Anual ocorra na modalidade 

virtual e gratuita, os Betheis deverão observar a quitação das Taxas Trimestrais e Relatório 

Anual, no sentido de manter sua regularidade financeira-administrativa, uma vez ser 

necessária a regularidade do Bethel para habilitação de seus DELEGADOS VOTANTES e 

sua participação na Assembleia da Grande Sessão Anual do GCG-BA/2021.  

Desse modo, o GCG-BA reforça ainda que, no Ato nº 019/GCG-BA/2019-2021, 

restou estabelecido que os valores recebidos dos Betheis destinados ao fundo educacional e 

fundo promocional das FDJBA, seriam convertidos ao valor da Trimestralidade (vencidas ou 

a vencer), no montante dos valores enviados a título de fundos. 

Assim, o GCG-BA orienta que as particularidades da regularização sejam tratadas 

com o Grande Tesoureiro – Tio Fabrizio Sant’Ana – no e-mail gcg.tesouraria@gmail.com e que, 

dúvidas e/ou questões pendentes, podem ser encaminhadas ao e-mail da Grande Guardiã – 

Tia Shirley Moreno – no e-mail shirleymorenolima@hotmail.com , bem como mediante contato 

telefônico, a fim de que sejam resolvidas da maneira mais benéfica possível ao Bethel. 
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Na certeza de contar com o suporte da jurisdição para que possamos continuar 

trabalhando de forma efetiva durante este período emergencial, rogamos ao Pai Celestial, 

que nos mantenha cada vez mais unidos pelos laços da fraternidade, resolutos e 

fortalecidos, com o coração repleto de Esperança e Fé. 

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

dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um. 

Fraternalmente,  

 

  
 
 

  
 

  
 
 

 

AELTON DANTAS RAINER 

GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

 

SHIRLEY MORENO LIMA RAINER  
GRANDE GUARDIÃ 


