
Grande Conselho Guardião 

do Estado da Bahia das 

Filhas de Jó Internacional 
 

Instalado em 19 de Outubro de 2014. 
 

Circular 002/ 2014-2015 GCG – BA. 
 

Dispões sobre a Convocação para a votação do 
Estatuto do Grande Conselho Guardião da Bahia.  

 

LEITURA OBRIGATÓRIA – TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO 

ENVIO PARA LEITURA – LOJAS MAÇÔNICAS PATROCINADORAS DE BETHÉIS DO ESTADO 

 

O Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia das Filhas de Jó Internacional vem, através desta 
Circular, convocar a Guardiã e o Guardião Associado de cada um dos Bethéis da Bahia para a 
Assembleia Geral Extraordinária de votação do Estatuto do Grande Conselho Guardião da Bahia. 

O Propósito dos trabalhos dessa Assembleia é de estabelecer todas as regras que englobam o referido 
Estatuto, a fim de promover seu registro e dar ao Grande Conselho Guardião do Estado da Bahia uma 
personalidade jurídica, o que possibilitará a ele uma atuação mais efetiva e autônoma. 

O evento acontecerá nos dias 27 e 28 de fevereiro e 01 de março de 2015, nas instalações do Hotel 
Fazenda Guimarães, na cidade de Amélia Rodrigues, estado da Bahia, com um custo previsto de R$ 
180,00 (cento e oitenta reais) por participante. 

Conheçam a Pousada, acessando seu site: www.hotelfazendaguimaraes.com.br 

 

Segue a programação: 

Dia 27/02  

Entrada a partir das 17:00h 

Jantar 19:00h 

Inicio dos trabalhos de aprovação as 20:00h 

 

Dia 28/02 

07:00 Café 

08:00 inicio dos trabalhos 

12:00 almoço 

14:00 continuação dos trabalhos 

18:00 jantar 

20:00 continuação dos trabalhos 

 

Dia 01/03 

Café - liberação das comitivas. 

 

Precisamos, com a máxima urgência, da confirmação de suas presenças nesse evento. O prazo limite 
para as confirmações é até o dia 26/01/2015 e os pagamentos deverão ser realizados até o dia 

http://www.hotelfazendaguimaraes.com.br/
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30/01/2015. Caso a Guardiã e/ou o Guardião Associado do Bethel não puderem comparecer, deverão 
ser substituídos por pelo menos um integrante do Conselho Guardião. 

Caso algum participante queira levar seu esposo(a) ou filho(s), é necessário passar essa informação à 
Grande Deputada de seu Distrito. 

O custo para as crianças é Zero para aquelas com idade até os 04 anos. Dos 05 aos 08, o custo é de 70% 
(setenta por cento) do valor acima mencionado. Para crianças com idade superior a 09 anos, o custo é 
integral. 

 

Seguem os dados bancários para depósito dos valores acima listados: 

BANCO DO BRASIL 

Agência: 2489-9 

Conta Poupança: 45048-0 

Variação: 51 

Favorecido: Carlos Soares de Souza 

 

Na certeza de contar com a compreensão e colaboração de todos, despedimo-nos rogando ao Pai 
Celestial que derrame sobre todos nós as Suas bênçãos. 

Dado e traçado no gabinete do Grande Conselho Guardião do estado da Bahia das Filhas de Jó 
Internacional aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e quinze. 

 

Fraternalmente, 

 

JEANNE DE CARVALHO NUNES   JOEL ASSIS BATISTA JÚNIOR 
              GRANDE GUARDIÃ             GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

 
 

DANIELA NASCIMENTO DA SILVA 
GRANDE SECRETÁRIA 


