
EMENDA 01 

Artigo: Artigo ARTIGO V - REGRAS E REGULAMENTOS CONCURSO DE MISS FILHA 
DE JÓ ESTADUAL 

No momento se lê:  

ARTIGO V 
ELEGIBILIDADE 
Seção 1. Concorrente 
(a) A Filha deve ser: 
1. Um membro em dia com seu Bethel. 
2. Ter no mínimo dezesseis (16) anos. 
3. Ter menos de vinte (20) anos na data do Concurso. 
 

EXCLUIR 
ADICIONAR 
ALTERAR (Sublinhe as palavras alteradas) 

Será lido:  

ARTIGO V 
ELEGIBILIDADE 
Seção 1. Concorrente 
(a) A Filha deve ser: 
1. Um membro em dia com seu Bethel. 
2. Ter no mínimo dezesseis (16) anos. 
3. Ter menos de vinte (20) anos na data do Concurso. 
4. Apresentar o formulário 174 (Certificado de proficiência) 

Motivo da mudança:  Acreditamos ser de extrema importância que a Filha tenha passado pelo 
exame das lições de proficiência para que represente o seu Bethel, vez que ela demonstra que 
já se empenhou em uma responsabilidade em seu Bethel, e agora está preparada para buscar 
uma maior. 

EMENDA 02 

Manual de Regras e Regulamentos  

ARTIGO XIV 
AJUDAS DE CUSTO 

Seção 1 - O Grande Conselho Guardião oferecerá ajuda custo: 
(a) À Honorável Rainha do Grande Bethel quando for solicitado oficialmente sua atuação como 
Oficial Instaladora em instituições de novos Betheis, arcando com despesas de deslocamento, 
alimentação e hospedagem se for necessário, a ser providenciado pelo GCG; 
(b) Ao Grande Bethel de Minas Gerais, na forma que segue: 9% do salário mínimo por 
membro, no limite de cinco Filhas ativas e frequentes do GBMG, em situações específicas: 
Congressos, aniversário de Betheis (5, 10, 15, 20, 25 anos...), encontros regionais solicitados 
pelo GCG, Instalação de novos Betheis; 
(c) À Miss Filha de Jó Minas Gerais, conforme necessário durante sua gestão, respeitando o 
limite de dois salários mínimos e meio. 



 
EXCLUIR 
ADICIONAR 
ALTERAR (Sublinhe as palavras alteradas) 

Motivo da mudança: A prática dessas ajudas de custo já ocorrem, e estamos visando apenas a 
regulamentação das mesmas. 

EMENDA 03 

Manual de Regras e Regulamentos – Regras e Regulamentos do Concurso Miss Filha de Jó 
Minas Gerais 

ARTIGO IV 
QUALIFICAÇÕES 

Seção 1.  
(a) A Miss Filha de Jó de Minas Gerais deve ser uma menina que tenha conhecimento sobre a 
Ordem, dignidade, equilíbrio, charme e uma boa personalidade. Ela deve saber falar em 
público.  
(b) Se ela competir no Concurso de Miss Filha de Jó Internacional, sera útil que fale Inglês.  
(c) Cada candidata terá oportunidade de participar uma única vez do concurso 
 
Seção 2. 
(a) Cada Bethel tem direito a selecionar e enviar apenas uma candidata para representar no 
Concurso. O critério de seleção ficará a cargo de cada Conselho Guardião Executivo. 
 

EXCLUIR 
ADICIONAR 
ALTERAR (Sublinhe as palavras alteradas) 

Será lido: não se aplica 

Motivo da mudança: Participar apenas uma vez: importante critério para poder dar igualdade 
à oportunidade entre as candidatas. Assim evita que uma candidata esteja à frente por já ter 
participado uma vez. 

Participar apenas uma por Bethel: para evitar que um Bethel esteja em vantagem a respeito da 
votação da Miss Simpatia, e todos Betheis tenham iguais chances. 

 

 


