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JÓIAS OFICIAIS: PROCEDIMENTOS PARA COMPRA LEGALIZADA
E COMO ADQUIRIR OS PARAMENTOS DE UM BETHEL
Que atire a primeira pedra quem nunca teve vontade de comprar aquele anel
com o símbolo das Filhas de Jó ou a famosa medalha de Past Honorável Rainha! Pois é,
difícil encontrar uma Filha de Jó que nunca quis um “acessório” da Ordem. Porém, a
questão é: como adquiri-lo?
Como todos já estão cansados de saber, a Filhas de Jó Internacional é uma
marca registrada, e para usar seu logotipo na confecção de jóis e paramentos, é
necessário uma autorização de direitos autorais. Entretanto, nossa Ordem possui uma
loja de artigos oficiais nos Estados Unidos, chamada Doc Morgan Inc (DMI) e para
comprar nela basta ter internet e um cartão de crédito internacional! Esta é uma loja
regulamentada e a única até o momento.
Mas agora vamos lá: já tenho meu cartão de crédito e internet, como faço para
comprar?
- Acesse o site: www.jdistore.com;
- Adicione no carrinho os itens a serem adquiridos (obs: atenção para o texto de
algumas jóias. Eles tem opções em inglês e português);
- Depois que tudo já estiver no carrinho, calcule o preço do frete adicionando
seu país e CEP, e escolha a melhor opção;
- Ao prosseguir, você pode fazer seu login no site (recomendado) ou prosseguir
como visitante;
- Preencha os formulários com endereço de entrega (Ship address), cobrança
(Billing address), dados do cartão e método de entrega;
- Revise seu pedido;
- Clique em concluir.
Tá vendo? Não é um processo muito diferente do que estamos acostumados
por aqui.
Caso seu Bethel precise de paramentos novos (pomba, cornucópia, incensário,
coroas), o procedimento através do site da DMI é o mesmo. A única coisa diferente é
com relação à Bandeira das Filhas de Jó: Caso você deseje adquiri-la, deve enviar um email em inglês para o Supremo Escritório (sgc@iojd.org) fazendo a solicitação (não se
esqueça de incluir o endereço de entrega e Bethel). Eles te retornarão com o preço
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total da compra e pedirão os dados do seu cartão de crédito internacional. Uma vez
debitado, a bandeira será enviada pelo correio. Ela custa algo em torno de 50 dólares
(sem frete).
Vale lembrar que toda compra com cartão internacional tem sua fatura fechada
com o valor do dólar do dia da fatura. É preciso estar atento às tendências para não ter
surpresas. Além disso, sobre todo o valor da compra incide-se um valor de imposto de
aproximadamente 7% (iof), que deve ser levado em consideração no preço final, além
do frete.
No Brasil, muitas encomendas são taxadas pela Receita Federal, gerando 60%
de aumento sobre o valor da nota. Para evitar situações como essa, evite fazer
compras internacionais muito caras e verifique se algum conhecido não pode trazer
dos EUA para você, é só mandar no hotel da pessoa!

Escrito por: Cecília Amstalden Junqueira

