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03ºpasso

01ºpasso

Inicie o seu processo de associação
enviando o pagamento da taxa no valor

mínimo de R$35 para o GCG BA:

Agência: 4.496-2    Conta: 10.420-5
Chave pix (CPNJ): 23.713.146/0001-80

Preencha a Petição para Associação à
Alumni com informações pessoais e da
sua atuação nas Filhas de Jó. A Petição

pode ser encontrada em:
www.filhasdejobahia.org/associacao-alumni

Após o envio da sua Petição, o Comitê
receberá as informações e enviará uma
mensagem de confirmação por email.

 
O Pin e Certificado de Associação serão

entregues em momento oportuno.
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Alumni

@ a l u m n i f d j b a

a l u m n i f d j b a @ g m a i l . c o m
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Vem ser Alumni!
Acesse para preencher a
Petição para Associação.



Julho de 2019
Aprovação da Emenda de

criação da Associação Alumni 

Julho de 2020
Primeiros membros associados

no Encontro de MMs

Julho de 2021
Entrega de Bolsas de Estudo
com o Comitê Educacional

Julho de 2022
2ª Entrega de Bolsas de Estudo

com o Comitê Educacional

Janeiro de 2020
Fundação da Associação

Alumni das Filhas de Jó Bahia

Setembro de 2020
Projeto Estudo Virtual doa

R$200 para filantropia

Novembro de 2021
Realização do Projeto Revisão

ENEM 

Outubro de 2022
Novos projetos e medidas
aprovadas para a AAFJBA

45
reais

Camisa Alumni

 O valor arrecadado com as
vendas será destinado ao

projeto Meu Ritual.
.

100% algodão

Entrega na GS,
eventos ou correios

Em breve, novos projetos de
arrecadação serão divulgados.
Acompanhe em @alumnifdjba.

Associação Alumni?O QUE É A

A Associação Alumni das Filhas de Jó Bahia
(AAFJBA) foi fundada em 22 de janeiro de
2020 e tem como propósito fornecer
recursos para auxiliar a perpetuação das
Filhas de Jó Internacional. A Associação
deve auxiliar no aumento de número de
membros de Bethéis, identificar pessoas que
possam ser membros de Conselhos
Guardiões de Betheis, fornecer recursos
financeiros adicionais e identificar
habilidades especiais que possam ser
usadas para o engrandecimento das Filhas
de Jó Internacional.

 Podem ser membros da AAFJBA os
Membros de Maioridade de Bethéis da
Bahia e também os Adultos Voluntários que
tenham trabalhado com um Bethel da
jurisdição baiana por no mínimo um ano.

Atualmente, a Associação tem 2 anos de
atuação e conta com mais de 40 membros.

Para a gestão 2022-2023 do Comitê Alumni,
dois novos projetos estão aprovados, assim
como a manutenção das Bolsas de Estudo
em parceria com o Comitê Educacional.

O projeto consiste no trabalho da AAFJBA
em parceria com os Bethéis baianos através
de ações administrativas e de divulgação.
Ao fim do projeto, 10 Bethéis baianos serão
presenteados com 10 Rituais, diminuindo os
valores para seus novos membros.

Reconhecendo os altos custos envolvidos na
instituição de novos Bethéis, a Associação
Alumni promove esse projeto que prevê o
custeio das taxas referentes a criação de 2
novos Bethéis na jurisdição e as taxas de
iniciação de seus primeiros membros.

por vir agora?O QUE ESTÁ

Meu Ritual

Bethel Taxa Zero

COMO POSSO AJUDAR
COMO POSSO AJUDAR
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COMO POSSO AJUDAR

nas iniciativas?


