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Circular nº 01/ 2021-2022 GCG –SP 
 

São Paulo, 17 de janeiro de 2022. 
 
 

Dispõe sobre a divulgação do 
comunicado da Suprema Guardiã e 

agradecimento a Mariana Velho. 
 

LEITURA OBRIGATÓRIA – 
TODOS OS BETHÉIS DO ESTADO, MEMBROS DO CGB, FILHAS DE JÓ E 

MEMBROS DO GCG  
 

 
O Grande Conselho Guardião do Estado de São Paulo das Filhas de Jó Internacional vem, por meio deste, 
divulgar comunicado enviado pela Suprema Guardiã Diane Bloch, informando sobre a situação dos 
Supremos Deputados Assistentes (SDAs) do Brasil. 
 
Nesse sentido, informamos que a partir do dia 06 de janeiro de 2022, os estados que são Grandes Conselhos 
Guardiões (GCG), não terão mais o Supremo Deputado Assistente e foram reduzidos o número de SDAs no 
Brasil para 4 (quatro), sendo eles divididos por “região”, para auxiliar as jurisdições que possuem Conselhos 
Guardiões Jurisdicionais na transição para GCG. 
 
Diante disso, todos nós que compomos o Grande Conselho Guardião em nome de toda a família “Roxa e 
Branca” do Estado de São Paulo, nos dirigimos a MM MARIANA VELHO, que nos conduziu na função de SDA 
(2019 a 2021), para agradecer toda a sua dedicação ao trabalho, atenção, delicadeza e cordialidade, ao 
longo desses anos. Saiba Mariana, que você nos ajudou a construir a história do Grande Conselho em São 
Paulo. Somos profundamente gratos e reconhecedores que o seu trabalho jamais será esquecido. 
 
Em anexo, o comunicado enviado pela Suprema, a fim de que todos os Betheis paulistas fiquem cientes do 
teor da decisão. 
 
Com desejo de saúde e bênçãos, 

         

            
         ITAGIRA DE SENA PIRES                                           CARLOS CESAR FALCI DE CARVALHO 
            GRANDE GUARDIÃ                                                          GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 
 

                                                           
                                                              ELISABETE DE OLIVEIRA SOTO 

                                                                        GRANDE SECRETÁRIA 
 
 
“Quem sabe, ensina. Quem ensina, aprende. Quem aprende, faz. E quem faz, nunca esquece”. 
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