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Circular 003/ 2018-2019 GCG – BA. 
 

Dispõe sobre os materiais de divulgação da 
Campanha Estadual das Filhas de Jó da 
Bahia. 

 

LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 

 

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

vem, através desta Circular, compartilhar o material de divulgação, que se encontra em 

anexo, da Campanha Estadual de Combate à Violência contra a Mulher, a qual tem 

como tema esse ano Sororidade e o lema: “Todas juntas somos +” 

Com efeito, comunica que os Betheis possuem autorização do Grande Conselho 

Guardião para utilizar o material de divulgação em suas atividades sociais e recreativas, 

com fins promocionais e de crescimento da organização e expansão dos ideais da 

Campanha. 

Na oportunidade, informa aos Betheis que desejarem incluir, no banner/faixa e 

panfleto de divulgação da Campanha Estadual, a(s) Loja(s) Maçônica(s) 

patrocinadora(s), que os mesmos devem preencher o modelo de formulário, em anexo, 

para ciência e notificação do Grande Conselho Guardião sobre o intento, para que seja 

dada a devida permissão. O formulário deverá ser enviado para o e-mail 

secretaria.gcgba@gmail.com até o dia 03/09/2018, caso a divulgação ocorra no desfile 

cívico, ou  16/11/2018, para a divulgação no dia D. 

Dentro dessa dinâmica, consigna-se que por ser uma Campanha Social 

representativa de toda a organização na jurisdição baiana e dos ideais de seus membros, 

não será permitida a inserção de material de marketing de patrocínio de empresas, 

empreendimentos e/ou estabelecimentos comerciais juntamente com o material de 

divulgação da campanha disponibilizado pelo Grande Conselho Guardião.  

Na certeza de contar com o suporte da jurisdição para que possamos trabalhar 

guiados pelas Leis e Regulamentos das Filhas de Jó Internacional de forma coesa e 
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harmoniosa, 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 agosto de dois mil e 

dezoito. 

 

Fraternalmente, 

 

 

 

ISABELLA DELMONDES PINTO DA SILVA           JOHN LYNDON PINTO DA SILVA  

GRANDE GUARDIÃ          GRANDE GUARDIÃOASSOCIADO 

 

 

                            NATÁLIA DIAS TAVARES 

                 GRANDE SECRETÁRIA 

 

 

 

 

 


