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CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA COM A 

MULHER – 2013 

As raízes da violência contra a mulher estão arraigadas e, infelizmente, 

disseminadas em nossa sociedade. Apesar de vivermos em um século 

marcado por avanços tecnológicos e humanitários a ideologia 

patriarcal, na qual os homens reservam o direito sobre a vida e a morte, 

ainda impera em muitos segmentos sociais. Ações governamentais e leis 

não são suficientes para conter essa prática, a luta contra essa 

violência, portanto, deve também partir de nós: homens e mulheres das 

Filhas de Jó Internacional. 

Como uma organização feminina, as Filhas de Jó Internacional visam o 

aperfeiçoamento moral de seus membros. Partindo desse pressuposto, o 

Conselho Guardião Jurisdicional da Bahia, em parceria com o Bethel 

Jurisdicional da Bahia, realizaram no ano de 2012 a campanha contra a 

violência com a mulher, sendo essa a primeira campanha realizada por 

toda a jurisdição, que abrange vinte e três betheis ativos.  

A nossa campanha tem como principal objetivo explanar essa triste 

realidade que, já considerada pela ONU como um surto global, ainda 

está presente na realidade baiana. Para retirarmos a Bahia do segundo 

lugar no ranking de violência doméstica, os nossos betheis realizam 

palestras sobre o tema com a participação de psicólogos e membros 

da corporação policial, divulgação em redes sociais/rádios e o “DIA D” 

no qual ocorre a panfletagem/blitz sobre o projeto. 

Particularmente acreditamos que a continuidade do projeto é muito 

importante, tanto para o nosso crescimento como Filhas de Jó quanto 

para o nosso papel social, por isso, esse foi novamente aprovado para 



uma nova jornada na próxima gestão do CGJ/BJ, para o período 2013 - 

2014. É importante lembrar que a participação dos betheis é vital para 

a continuidade do sucesso da campanha afinal, “na união de 

propósitos está a força.” 

Lara Alves e Poliana Caires. 

 

Observações Importantes: 

 O projeto foi apresentado em 2012, no Congresso Baiano, pelo Tio 

Joel, representante do Bethel #23. 

 O site oficial da campanha é: http://fdjmulher.webnode.com/ 

 Acessando a página da Miss Filha de Jó Bahia 

(https://www.facebook.com/missfdjba) e do BJ 

(https://www.facebook.com/BethelJurisdicionalDaBahia) você 

poderá encontrar semanalmente postagens sobre dados 

importantes a respeito da campanha. 

 No dia 25 de Novembro é o dia internacional do combate à 

violência contra a mulher. 

 A Grande Loja Maçônica do estado da Bahia é a patrocinadora 

da campanha. 

 

Contatos do Time Jurisdicional 2012 - 2013 

 Guardiã Jurisdicional Daniela Nascimento: nielaba@hotmail.com 

 Guardião Associado Jurisdicional Ricardo Mateus: 

ricardomateus@mateushoteis.com.br 

 Honorável Rainha do Bethel Jurisdicional da Bahia Lara Alves: 

lara.inhaalves@gmail.com 

 Idealizador do projeto Joel Junior: bethel.casanova@hotmail.com 

 Miss Filha de Jó Bahia 2012 – 2014 Poliana Caires: 

polianacaires@gmail.com 
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