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10 de junho de 2021 

Grandes Conselhos Guardiões, “Bethéis” Subordinados ao Supremo, Supremas(os) Deputadas(os) e 
membros permanentes do Supremo Conselho Guardião: 

Temos orgulho em anunciar que a Suprema Sessão 2021 está pronta! Você, provavelmente, já sabia 
disso há muito tempo, mas é bom dizer isso em voz alta! Dito isso, é importante garantir que todos 
saibam que esta Suprema Sessão não será como nenhuma outra que tenham conhecido no passado e, 
também, pretendemos que ela estabeleça alguns novos padrões sobre como as Supremas Sessões 
serão conduzidas no futuro. Nossas orientações sobre o COVID provavelmente incluirão o uso de 
máscara em ambientes fechados, algum distanciamento social e ausência de Filhas. Por favor, fique 
ligada(o) para mais informações sobre isso em julho. 

Os novos padrões que estão sendo adotados tratam da inclusão total do mundo das FJI. Já passou da 
hora de abraçarmos a parte ‘Internacional’ do nosso nome, e uma grande parte disso é abraçar a 
tecnologia e definir esses novos padrões para nossas sessões anuais. O número de membros e 
voluntários adultos fora da América do Norte é duas vezes maior do que dentro dela. Já passou da hora 
de incluirmos todos. Embora esta pandemia tenha sido muito difícil para nós, devemos também 
abraçar o que aprendemos, abraçar novas formas de fazer as coisas, novas oportunidades para nossos 
membros e plena inclusão mundial. 

A Suprema Sessão de 2021 será a oportunidade de aprender algumas coisas novas e o  Comitê de 
Organização da Suprema, os Comitês de Miss Internacional, Supremo Bethel, de competição e o 
Supremo Conselho Guardião têm trabalhado diligentemente para colocar todos os novos 
conhecimentos e habilidades que adquirimos este ano para funcionar. Imagine a habilidade que é 
preciso ter para incluir Filhas de todo o mundo das FJI em um concurso de Miss Internacional, no 
Supremo Bethel e em todas as competições - a emoção é palpável. 

Agora vamos abordar especificamente como a votação será conduzida. Todas as votações serão feitas 
em julho por meio de uma ferramenta on-line gerenciada por nosso parceiro de inscrição. 
Experimentamos o sistema no ano passado e este ano ele foi expandido para incluir emendas. Não 
haverá votação presencial este ano, mas ainda haverá reuniões administrativas presenciais para 
adultos na quarta e quinta-feira. Essas reuniões serão para relatórios, anúncio de resultados de 
emendas, introduções e apresentações. Sem eleições acontecendo na Sessão, a sexta-feira ficará livre 
para a realização de alguns “workshops” emocionantes, objetivando o lançamento do nosso novo 
plano estratégico para os próximos 5 anos das FJI. 

Vamos falar de alguns detalhes: 

O Sistema de Votação do Supremo das FJI será para delegados(as) votantes qualificados do Supremo 



Conselho Guardião. As oportunidades de votação serão para todos os 8 (oito) Oficiais de Linha do SCGE, 2 
(dois) cargos do Conselho de Curadores com mandato aberto de três anos, emendas, votação do 
Orçamento para 2021/2022 e aprovação do local e datas para a Suprema Sessão de 2024. 

Cartas de Intenção para Eleição 
 

Todos(as) os(as) candidatos(as) que desejam aspirar aos cargos do Supremo Conselho Guardião 
Executivo ou ao Conselho de Curadores, deverão apresentar uma carta de intenção. O envio de uma 
carta implica na aceitação automática do cargo para o qual for eleito. Todas as qualificações do estatuto 
para cada cargo ainda estão em vigor e podem ser encontradas descritas na Constituição do SCG, Artigo 
VI, Elegibilidade, que também inclui a qualificação CAV atual. As cartas de intenção devem ser enviadas 
por e-mail até 29 de junho de 2021 para o Supremo Escritório (SGC@iojd.org). A carta deve estar em 
formato PDF com, no máximo, uma página e conter: 

- Foto do(a) candidato(a) (recomenda-se uma foto de rosto) 
- Primeiro e Último Nome 
- Estado/Província de residência 
- Indicação do cargo ao qual aspira 
- Qualificação nas FJI para o cargo desejado (se PGG, PGGA, PGJ, PGJA) e jurisdição 

(Estado/Província) onde ocorreu essa qualificação 
- Descrição dos objetivos, qualificações e currículo pertinente para o cargo, a fim de 

auxiliar os delegados votantes. 

Todas as cartas de intenção serão traduzidas e publicadas em inglês e português na página da Web 
das Filhas de Jó Internacional, até 6 de julho, para que os delegados votantes as estudem antes da 
abertura do sistema de votação. Quaisquer cargos vagos serão preenchidos pela nova Suprema 
Guardiã de acordo com a lei das FJI. 

Elegibilidade para Votar 
 

Como de costume, são delegados votantes: 

- Past e Atuais Grandes Guardiãs  e Grandes Guardiões Associados 
- Atuais Vice-Grandes Guardiãs e  Vice-Grandes Guardiões Associados 
- Past e Atuais Guardiãs Jurisdicionais e Guardiões Associados Jurisdicionais 

- Past Guardiãs de Bethel e Past Guardiões Associados de Bethel de “Bethéis” subordinados 
ao Supremo 

- Um delegado selecionado de cada Bethel subordinado ao Supremo que tenha sido eleito 
pelo CG Executivo do Bethel local para esse fim.  

Os delegados votantes devem estar inscritos na Suprema Sessão 2021 como delegados votantes 
presenciais ou remotos. O sistema de inscrição fechará em 30 de junho e não haverá como adicionar 
taxas de votação após essa data, então, por favor, ajude-nos a divulgar para que os delegados votantes 
sejam inscritos imediatamente. As credenciais de voto serão verificadas e será enviada uma 
comunicação por e-mail a cada eleitor qualificado com o link e as instruções para o sistema de votação 
on-line. Esse e-mail está programado para ser emitido em 8 de julho. 

Delegados Votantes de “Bethéis” subordinados ao Supremo 
 

Cada Bethel subordinado ao Supremo (BSS) tem o direito de ter um (1) delegado votante escolhido 
dentre os membros atuais de seu Conselho Guardião Executivo. A seleção deste delegado deve ser feita 
com antecedência e deve ser enviado, eletronicamente, ao Supremo Escritório, o Formulário de 



Delegado para “Bethéis” Subordinados ao Supremo até 30 de junho. Este delegado é eleito pelos 
membros do Conselho Guardião Executivo do Bethel. Por favor, observe que este delegado é uma pessoa 
a mais além de todas(os) as Past Guardiãs e Past Guardiões Associados do Bethel de um Bethel 
subordinado ao Supremo, que desejam votar. 

 

Emendas 
 

Há aproximadamente 50 emendas propostas pelo Supremo este ano. Uma grande parte dessas emendas 
visa permitir opções de inclusão virtual no futuro. Uma lição importante aprendida nos últimos meses é 
que a capacidade de expandir nosso alcance com oportunidades virtuais pode fortalecer e expandir 
nossa Ordem. Outras emendas importantes também estão na pauta e esperamos que cada delegado dê 
a devida consideração a elas. Originalmente 102 emendas foram apresentadas e algumas delas são 
controversas e precisam de um debate vigoroso, outras não são urgentes e podem ser tratadas em uma  
Suprema Sessão futura. Com a permissão dos proponentes, essas outras emendas serão adiadas para a 
Suprema Sessão de 2022 de forma que haja bastante tempo para uma boa discussão. 

Com tantas emendas, o processamento demorou mais do que o normal, até que o material fosse 
traduzido e publicado. Nosso objetivo é que sejam postadas no site da Suprema até 22 de junho. 
Haverá um período planejado de 10 dias para perguntas e comentários, tratado por e-mail pela 
Suprema Jurisprudência. O endereço de e-mail deles é jdijurisprudence@gmail.com. Esta oportunidade 
permitirá que todos revisem as emendas, façam perguntas e obtenham qualquer esclarecimento da 
Suprema Jurisprudência ou do autor da emenda. As emendas finais com os esclarecimentos necessários 
com base nas perguntas e comentários serão republicadas aproximadamente no dia 6 de julho. 

Informações Sobre o Sistema de Votação do Supremo das FJI 

O sistema de votação está planejado para estar disponível por uma semana, começando em 13 de julho 
e indo até 20 de julho. O anúncio dos resultados das eleições ocorrerá por meio de uma comunicação 
do Supremo Escritório e do site das FJI na semana de 26 de julho. Os resultados da votação das 
emendas serão anunciados na reunião administrativa da Suprema Sessão na quarta-feira, 4 de agosto 
e, posteriormente, no site das FJI. 

OBS.: O sistema de votação tem um cronômetro limitado para permitir os votos assim que o eleitor 
começa. Recomenda-se muito que seja feita a revisão de todo o material antes de iniciar o processo de 
votação, evitando assim que tempo acabe e seja necessário iniciar o processo novamente. Os votos não 
podem ser alterados depois enviados e nenhum delegado pode votar mais de uma vez. 

Obrigada a todos(as) pela incansável paciência enquanto navegamos por todos os desafios que temos 
enfrentado nos últimos 15 meses. À medida que seguimos adiante, esperamos que as coisas que 
aprendemos e experimentamos resultem em algumas ideias transformacionais. Por favor, entrem em 
contato conosco caso haja quaisquer perguntas ou dúvidas que possam ter. Criamos um e-mail especial 
para qualquer questão sobre a votação, se preferir, é JDIVoting@gmail.com 

Atenciosamente, 

Shelly D. Cole, Presidente do Conselho de Curadores FJI Susan M. Goolsby, Gerente Executiva das 
FJI GoJobie@aol.com sgc@iojd.org 
Cel.EUA: 801-674-6766 Fone do Escritório EUA: 402-592-7987 


