
 



Olá, irmã! 

É uma grande alegria para nós do Grande Bethel da Bahia lhe convidar para mais uma 

edição do Show de Talentos das Filhas de Jó da Bahia! 

O Show de Talentos é uma atividade incorporada da Suprema Sessão com o intuito 

incentivar as aptidões e práticas artísticas dos Bethéis, promovendo uma integração entre 

as Filhas e a descoberta de novos talentos dentro da jurisdição baiana.  

Desde a primeira edição, em 2017, a atividade tem sido aperfeiçoada aos moldes de 

nossa jurisdição e dos membros participantes ano após ano, abrindo espaço para novas 

categorias como poesia e desenho. 

No ano de 2019, os moldes da atividade se mantém os mesmos. Para conhecer um 

pouco mais sobre o regulamento dessa atividade e se inscrever, esteja ciente de todos os 

tópicos desse material e esteja à vontade para procurar a ajuda do comitê.  

 

Nos vemos na V Grande Sessão das Filhas de Jó da Bahia! 

 

Com amor,  

 

Grande Bethel da Bahia 

V Gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema  

This is me – The  Greatest  Showman 

“Eu sou corajosa, eu tenho feridas, eu sou quem eu deveria ser, essa sou eu [...] Não tenho medo de ser vista” 

Inscrição  

 Cada inscrição deve conter a identificação de uma representante que será responsável pelo contato com a 

organização do Show de Talentos; 

 

 Para realizar a inscrição, cada representante deverá preencher o formulário online disponibilizado no Site 

Oficial das Filhas de Jó Bahia e enviar a autorização da Guardiã do Bethel para o e-mail 

showdetalentos.gsba@gmail.com com o assunto “Inscrição – Bethel x”;  

 

 As inscrições do concurso devem ser enviadas até dia 26/05/2019. Inscrições feitas com atraso ou com dados 

não preenchidos serão desconsideradas; 

 

 Todas as inscrições receberão um e-mail de confirmação. Caso você não o receba, por favor, entre em 

contato por WhatsApp com a organização do Show de Talentos (os contatos estão ao final deste arquivo);  

 

 Em caso de desistência, pedimos que comunique o quanto antes à organização do Show de Talentos, para 

que possamos reorganizar a programação; 

 

 Qualquer membro do Bethel poderá participar em mais de uma categoria, porém o Bethel só pode enviar 

um representante/dupla/equipe por categoria; 

 

 Todos os participantes deverão estar inscritos na Grande Sessão 2019. 

 

 

Regulamento  

Poesia 

 

 Participação individual; 

 

 Serão admitidos apenas trabalhos de autoria própria de Filhas de Jó ativas; 

 

 As poesias serão expostas em um dos saguões do local do evento para apreciação de todos participantes. 

Cada trabalho será identificado pelo nome da autora e seu Bethel; 

 



 Os jurados irão avaliar a criatividade, originalidade e adequação às regras gramaticais; 

 

 Não há limite de participantes nesta categoria; 

 

 A premiação acontecerá na sexta (05/07/2019) a noite, durante o Show de Talentos para 1ª e 2ª colocadas 

na categoria; 

 

 Banca de jurados: será composta por 3 pessoas não relacionadas com os membros participantes da categoria 

e que possuam requisitos para julgar esse tipo de produção artística. 

 

Desenho 

 

 Participação individual; 

 

 Serão admitidos apenas trabalhos de autoria própria de Filhas de Jó ativas; 

 

 O desenho poderá ser gráfico ou a próprio punho;  

 

 A ficha de inscrição deverá ser enviada por e-mail, juntamente com o desenho e sua descrição; 

 

 A participante deverá, assim que chegar à Grande Sessão, procurar a organização do Show de Talentos para 

entregar sua obra; 

 

 As obras serão expostas em um dos saguões do local do evento para apreciação de todos participantes. 

Cada trabalho será identificado pelo nome da autora, seu Bethel e a descrição da obra (a mesma que foi 

enviada pela própria participante);  

 

 Os jurados irão avaliar a criatividade, originalidade e qualidade artística; 

 

 A premiação acontecerá na sexta (05/07/2019) a noite, durante o Show de Talentos para 1ª e 2ª colocadas 

na categoria; 

 

 Banca de jurados: será composta por 3 pessoas não relacionadas com os membros participantes da 

categoria e que possuam requisitos para julgar esse tipo de produção artística. 

 

Dança 

 

 Participação individual, em dupla ou grupo; 

 A duração máxima da apresentação será de 4 minutos; 

 Será permitida a participação de Membros de Maioridade e membros do Conselho Guardião do Bethel, 
desde que este número não seja superior a 50% do grupo. Ou seja, em um grupo de 6 pessoas, no máximo 
03 participantes poderão ser Membros de Maioridade ou membros do Conselho do Bethel;  
 

 A música a ser utilizada deverá ser entregue na hora do evento em formato mp3 salva em pen-drive ou 

CD; 

 



 Todo e qualquer estilo de dança será aceito, desde que condizente com nossa organização e aprovado 

pelo Conselho Guardião do Bethel inscrito; 

 

 A apresentação será realizada na sexta (05/07/2019) a noite, durante o Show de Talentos, momento no 

qual também ocorrerá a premiação de 1ª e 2ª equipes colocadas na categoria; 

 

 Banca de jurados: será composta por 3 pessoas não relacionadas com os membros participantes da 

categoria. Eles irão avaliar a apresentação, originalidade, expressão corporal, coreografia e desenvoltura. 

 

Música 

 

 Participação individual, em dupla ou grupo; 

 

 Os inscritos poderão fazer apresentação vocal ou apenas instrumental, ficando a cargo da equipe; 

 

 A duração máxima da apresentação será de 4 minutos; 

 

 Será permitida a participação de Membros de Maioridade e membros do Conselho Guardião do Bethel, 

desde que este número não seja superior a 50% do grupo. Ou seja, em um grupo de 6 pessoas, no máximo 

03 participantes poderão ser Membros de Maioridade ou membros do Conselho do Bethel; 

 

 Se for necessária alguma música de fundo para acompanhar, esta deverá ser entregue na hora do evento 

em formato mp3 salva em pen-drive e CD;  

 

 Todo e qualquer estilo de música será aceito, desde que condizente com nossa organização e aprovado 

pelo Conselho Guardião do Bethel inscrito; 

 

 Os jurados irão avaliar a apresentação, presença de palco, expressão e afinação; 

 

 A apresentação será realizada na sexta (05/07/2019) a noite, durante o Show de Talentos, momento no 

qual também ocorrerá a premiação de 1ª e 2ª equipes colocadas na categoria; 

 

 Banca de jurados: será composta por 3 pessoas não relacionadas com os membros participantes da 

categoria. Eles irão avaliar a apresentação, originalidade, expressão corporal, coreografia e desenvoltura. 

 

Organização  

A organização do Show de Talentos 2019 é composta por 3 (três) membros do Grande Bethel da Bahia e 1 

(um) membro do Grande Conselho Guardião do estado da Bahia, sendo: 

 

Larissa Almeida – Primeira Princesa do Grande Bethel 

75 9 9169-6990 

 

Alessa Santos – Capelã do Grande Bethel 

75 9 8294-4494 

 



 

Lorena Soares – Bibliotecária do Grande Bethel 

77 9 9928-2101 

 

Jacyanne Caroline Barretto – Grande Guia do Grande Conselho 

71 9 9267-0918 

 

Em caso de dúvidas, a organização deverá ser contatada através do e-mail: showdetalentos.gsba@gmail.com. 


