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ATO nº 017/ 2019-2020 – GCG-BA 
                                                                                              

Dispõe sobre a suspensão das atividades na jurisdição 

baiana em virtude da propagação do COVID-19. 

 

 

LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 

ENVIO PARA LEITURA – LOJAS MAÇÔNICAS PATROCINADORAS DE 

BETHÉIS DO ESTADO 

 

SHIRLEY MORENO LIMA RAINER e AELTON DANTAS RAINER, Grande Guardiã e Grande 

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

respectivamente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição e Estatuto das Filhas 

de Jó Internacional; 

 

Considerando que o Grande Conselho Guardião das Filhas de Jó do Estado da Bahia trabalha de forma 

planejada, com intuito de desenvolver as atividades das Filhas de Jó no Estado, propiciando a todos os 

seus membros um ambiente sadio para o aperfeiçoamento de seus ensinamentos e ideais;  

 

Ponderando que o GCG-BA permanece atento às informações oficiais acerca da evolução da 

propagação do novo CORONAVÍRUS (COVID-19), e que, baseado em informações oficiais divulgadas e 

veiculadas pelos meios de comunicação, pela Organização Mundial da Saúde e Secretaria de Saúde do 

Estado da Bahia (SESAB), que orienta quanto aos cuidados de prevenção e para evitar a propagação do 

vírus; 

 

Considerando o aumento do número de casos no Brasil, e, em especial na Bahia, em atenção ao ATO nº 

0508/2018-2021 da Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia, que versa sobre a suspenção das 

atividades maçônicas pelo prazo de 30 (trinta) dias; 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - SUSPENDER as atividades do Betheis patrocinados pelas Lojas Maçônicas vinculadas à 

GLEB, pelo período de 30 (trinta) dias, podendo este ser prorrogado por recomendação posterior; 

 

Art. 2º - ORIENTAR aos Betheis patrocinados pelas demais potências maçônicas, a buscar 

recomendação junto às suas respectivas Lojas Patrocinadoras, acerca da medida de prevenção a ser 

adotada, levando em consideração, contudo, as orientações dos órgãos públicos e de saúde; 
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Art. 3º - SOLICITAR aos Betheis, que orientem aos seus membros, quanto aos cuidados 

necessários para evitar a propagação da doença, e, por conseguinte, informar com brevidade ao GCG-

BA qualquer caso confirmado na jurisdição baiana; 

 

Art. 4º - SUSPENDER os prazos estabelecidos para envio das atividades da jurisdição, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, ou enquanto durar a medida de prevenção, não ensejando nenhum tipo 

de prejuízo aos Betheis quando da realização posterior das atividades com datas pré-estabelecidas 

pelo Grande Bethel da Bahia, Miss Filha de Jó Bahia e Grande Conselho Guardião da Bahia; 

 

Art. 5º - AGUARDAR nova orientação da GLEB quanto ao retorno das atividades maçônicas, 

bem como quando houver notícias confirmando a segurança do retorno das atividades das Filhas de Jó 

no Estado da Bahia; 

 

Art. 6º - RECOMENDAR, por cautela, à toda jurisdição baiana, uma maior frequência de 

higienização das mãos, com água e sabão, ou utilização frequente de álcool gel, cuja a ação é a 

mais simples e eficaz de prevenção, de modo a minimizar as condições de transmissão de gripes 

provocadas por quaisquer tipos de vírus, reduzindo assim as possibilidades de eventual disseminação 

do COVID-19, devendo estes ainda, ficarem atentos às informações dos órgãos públicos e meios de 

comunicação. 

 

Art. 4º - A mui Ilustre Grande Secretária é a encarregada das anotações competentes, 

do registro e da publicação do presente ATO, que entra em vigor nesta data, para todos os 

efeitos legais, revogando-se as disposições em contrário. 

 

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

dias do mês de março do ano de dois mil e vinte. 

 

Fraternalmente,  
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GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

SHIRLEY MORENO LIMA RAINER  
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