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Circular nº 062/GCG –BA/2019-2021 
                                                                                             
Dispõe sobre criação e recolhimento de 
informações para Banco de Dados de 
Membros do CGB das FDJBA. 

 

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, divulgar orientações acerca do BANCO DE DADOS DE MEMBROS 

DO CONSELHO GUARDIÃO DE BETHEIS DAS FILHAS DE JÓ DO ESTADO DA BAHIA. 

Nesse sentido, o GCG-BA informa que, será criado e mantido um Banco de Dados de 

Membros Adultos da jurisdição baiana, dos adultos que atuam ou daqueles que já atuaram 

em Conselho Guardião de Betheis da Bahia, uma vez que todos fazem parte da história da 

instituição, por seu valoroso trabalho e dedicação. 

O GCG-BA reforça ainda que, cientes da importância de cada membro das FDJI, 

necessária se faz a preservação da memória da jurisdição e que, a manutenção do banco de 

dados servirá tanto para mapear quantitativamente os adultos colaboradores das FDJBA, 

quanto para organizar e armazenar dados institucionais em arquivo digital, permanente e 

atualizado regularmente, garantindo ainda, a confirmação das informações, quando 

necessárias. 

Assim sendo, será disponibilizado um formulário digital (Forms Google) no site oficial 

das FDJBA e demais mídias sociais da jurisdição, no qual serão recolhidas informações 

pessoais e institucionais, devendo ser preenchido APENAS por MEMBROS ADULTOS 

(Tios e Tias, que NÃO SÃO Membros de Maioridade), direcionados à manutenção do banco 

de dados.  

As respostas são obtidas automaticamente e estarão, direta e exclusivamente, 

vinculadas à Secretaria do GCG-BA, com acesso restrito e sigiloso, respeitando-se a 

intimidade e legislações vigentes. Nesse sentido, o GCG-BA informa ainda que, o formulário 
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pode ser acessado clicando neste link: Membro Adulto CGB, o qual também se encontrará 

disponível no site oficial e demais mídias sociais das Filhas de Jó Bahia. 

O GCG-BA salienta que, a divulgação e preenchimento do formulário é de suma 

importância, pois permitirá resgatar dados institucionais e históricos dos 27 (vinte e sete) 

anos de existência das Filhas de Jó Bahia, que serão mantidos em arquivo digital 

permanente e disponíveis à jurisdição, uma vez que diversos Tios e Tias estão afastados das 

atividades nos Betheis, não exercendo cargo no CGB ou GCG, ou ainda que, por 

impossibilidade de contato ou registros materiais indisponíveis. 

Desse modo, considerando que alguns membros poderão ter dificuldade ao informar 

datas ou dados precisos, informações adicionais ou correções posteriores poderão ser 

encaminhas à secretaria do GCG-BA, no e-mail secretaria.gcgba@gmail.com . 

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 

onze 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 
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