COMUNICADO 004/2021
09 DE JULHO DE 2021.

Ref. - Atividades das Filhas de Jó Internacional em julho de 2021 – Jurisdição de São Paulo
1ª Sessão Anual do Grande Conselho Guardião de São Paulo

Estimados Tios e Filhas,

Atendendo às instruções e determinações para o Brasil prolatadas pelo Supremo Conselho
Guardião das Filhas de Jó Internacional (Memorando transcrito ao final), o Grande Conselho
Guardião de São Paulo DETERMINA e COMUNICA que:

1) Permanecerão suspensas até o dia 31 de julho de 2021 todas as atividades presenciais das
Filhas de Jó Internacional em nosso Estado. Esta suspensão inclui, mas não se limita a:
reuniões do Bethel; reuniões do Conselho; atividades e/ou eventos para angariar fundos;
atividades sociais e/ou filantrópicas, inclusive drive thrus; competições, etc.

2) Enquanto permanecerem suspensas as atividades presenciais, todos os Bethéis devem dar
continuidade a seus trabalhos e reuniões, desenvolvendo-os virtualmente, conforme
procedimentos já estabelecidos.
3) O Grande Conselho Guardião de São Paulo realizará nos próximos dias 30, 31 de julho e 01
de agosto sua 1ª Reunião/Sessão Anual – Grande Sessão, a fim: de eleger seus oficiais para
a próxima gestão administrativa (2021/2022); aprovar e instituir suas Normas, Regras e
Estatutos; e, proporcionar às Filhas de Jó da nossa jurisdição um grande encontro através
de atividades de interação e aprendizado. Concomitantemente a essas atividades e nos
mesmos dias, será realizado o Concurso de Miss Filha de Jó do estado de São Paulo.

4) Tendo em vista o preconizado no item 1 acima, a Primeira Grande Sessão de São Paulo será
desenvolvida exclusivamente de maneira remota, ou seja, virtualmente; no entanto, para
participar, é obrigatório e imprescindível realizar inscrição, pois só serão admitidas nas
respectivas salas de reuniões, as pessoas devidamente inscritas para o evento.

5) A inscrição, totalmente gratuita, deve ser feita até o dia 20 de julho de 2021 através do
preenchimento deste formulário: https://forms.gle/BwtjRDthfhPBFYXK8.
6) Ficam dispensadas as reuniões dos Bethéis da jurisdição do estado de São Paulo
eventualmente designadas para os dias 30 e 31 de julho de 2021, bem como, 01 de agosto
de 2021.
7) Mantêm-se inalteradas todas as demais resoluções anteriores.

Segue anexo Memorando enviado pelo Conselho de Curadores das Filhas de Jó Internacional, o
qual integra este Comunicado para todos os fins e efeitos.

Alda Maria Rodrigues de Araújo
Grande Guardiã
Grande Conselho Guardião de São Paulo
Filhas de Jó Internacional –
1920 – 2020

anos

“Esse mundo que ai está foi feito por nós, portanto, pode ser por nós reinventado.” (Mario Sérgio Cortella)

30 de junho, 2021
Membros de voluntários das Filhas de Jó do Brasil,
Esta é a próxima atualização da declaração de Estado de Emergência COVID 19 específica para as Filhas
de Jó Internacional no Brasil.
Infelizmente, os números do COVID não melhoraram no Brasil, os números da vacinação ainda são baixo,
o surto de variantes está aumentando e a capacidade de atendimento dos hospitais ainda é limitada. Isso
levou o Conselho de Curadores das FJI a renovar por mais um mês a instrução de continuar apenas com
reuniões virtuais e atividades virtuais. Esta instrução continuará válida até 31 de julho de 2021.
Estamos usando este mês para trabalhar com os líderes da FJI no Brasil para encontrar algumas ideias
flexíveis e criativas que ajudarão os Bethéis a seguir em frente. Encorajamos que as iniciações e instalações
ocorram virtualmente, em vez de esperar. Sabemos do grande desejo de continuar as amizades, o trabalho
de caridade e as oportunidades de liderança e estamos esperançosos de poder encontrar algumas maneiras
de ajudar a facilitar essas atividades, mesmo durante este tempo.
Este continua sendo um momento difícil para todos nós e a perda de tantos membros da família das FJI no
Brasil tem sido de partir o coração. A decisão de continuar a instrução virtual não foi tomada de ânimo
leve, mas a saúde e a segurança dos membros e voluntários adultos devem ser nossa principal preocupação.
Portanto, continuem realizando reuniões e atividades virtuais para manter as Filhas e os adultos
conectados. Estamos confiantes de que as FJI no Brasil sairão desses tempos difíceis mais criativas,
inclusivas e mais fortes do que antes. Lembre-se, como diz nossa amiga Kathleen, ‘Paciência é uma Prova
de Amor’.
Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, não hesite em entrar em contato.
Sinceramente,
Shelly Cole, Presidente do Conselho de Curadores das FJI
GoJobie@aol.com
Diane Bloch, Suprema Guardiã em exercício das FJI
dceggert@comcast.net
Pam Henderson, Presidente em exercício do Comitê de Jurisprudência das FJI
henderson_pk@yahoo.com

