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Circular nº 044/ 2019-2021 GCG –BA 
                                                                                             
Dispõe sobre orientações gerais acerca 
do Relatório Anual 2020 dos Betheis da 
Bahia. 

 

OBRIGATORIAMENTE - DAR CIÊNCIA AOS MEMBROS DO CGB E FILHAS DE JÓ DE 

TODOS OS BETHEIS POR MEIO DIGITAL DISPONÍVEL. 

 

O Grande Conselho Guardião das Filhas de Jó do Estado da Bahia, no uso de 

suas atribuições, vem, através desta circular, divulgar orientações gerais acerca do 

Relatório Anual dos Betheis referente ao ano de 2020.  

Nesse sentido, o GCG-BA informa que serão coletadas informações dos Betheis e 

das Colmeias em atividade no estado da Bahia, conforme solicitado pelo Supremo 

Conselho Guardião das FDJI. 

O envio do RELATÓRIO ANUAL do Bethel e da Colmeia, deverá ser realizado 

até o dia 05/02/2021, via e-mail, para a Grande Secretária Jacyane Caroline 

Barretto, no endereço secretaria.gcgba@gmail.com , acompanhado do respectivo 

comprovante da taxa anual, realizado por meio de Depósito Identificado, 

Transferência Eletrônica ou PIX. 

O GCG-BA informa ainda que, em virtude da suspensão das atividades na 

jurisdição baiana desde março/2020, impossibilitando a realização de iniciação de novos 

membros, os valores cobrados para o relatório do ano de 2020 serão os seguintes: 

1. Taxa Anual: R$ 12,94 por MEMBRO ATIVO; 

2. Taxa de serviço de 5% aplicado à pagamentos via PayPal para o repasse ao 

SCG. Esses 5% deverão ser acrescidos sobre o valor total do seu relatório. 

Os Betheis deverão observar as correções feitas pela Grande Secretaria do GCG 

quanto ao RA/2019, no sentido de fornecer as informações ajustadas anteriormente 

para o RA/2020, conforme dados enviados pelo SCG das FDJI para o envio do Relatório 

Anual atual, as quais serão encaminhas a cada Bethel, individualmente e via e-mail 

pela Grande Secretária, que fornecerá as informações complementares. 
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O pagamento referente ao Relatório Anual deverá acontecer em forma de 

DEPÓSITO IDENTIFICADO, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU PIX, na seguinte 

conta: 

Banco do Brasil 

Agência: 4496-2 

Conta Corrente: 10.420-5 

Favorecido: Associação das Filhas de Jó do Estado da Bahia 

CNPJ: 23.713.146/0001-80 

 O GCG-BA informa ainda que, o envio e/ou pagamento do Relatório Anual em 

data posterior à programada implicará na aplicação de multa, uma vez que, apesar 

de o Grande Conselho Guardião da Bahia ser o responsável pelo recebimento dessas 

informações e valores, o mesmo deve repassá-las ao Supremo Conselho Guardião, e o 

envio das informações fora do prazo implica em multa ao Grande Conselho da Bahia e, 

consequentemente, ao Bethel que não cumprir o prazo determinado pelo GCG-BA. 

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

trabalhando de forma harmônica e 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 cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte um. 

Fraternalmente,  

 

 

 

 

  
 

 

  

 

  

 

 

 
 

SHIRLEY MORENO LIMA RAINER  
GRANDE GUARDIÃ 

AELTON DANTAS RAINER 

GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 


