
REGULAMENTO 
GERAL



Este regulamento deverá ser obedecido por todos os 

congressistas, sendo de responsabilidade individual o 

conhecimento deste documento.

1. Não será permitido o consumo ou a comercialização 

de bebidas alcoólicas durante todo o período de 

realização do Congresso. 

 

2. O uso do crachá é obrigatório durante 

todo o Congresso. 

 

3. É obrigatório utilizar o vestuário indicado no 

cronograma durante todo o Congresso. 

 

4. Não será permitida a participação de pessoas que 

não estejam devidamente inscritas no Congresso 

(exceto na Cerimônia de Encerramento, onde haverão 

convidados de outras organizações Maçônicas, 

Paramaçônicas e civis). 

 

5. Qualquer dano causado às instalações e dependências 

do Congresso deverá ser ressarcido imediatamente pelo 

autor do prejuízo. 

 

6. É imprescindível que todos os congressistas respeitem 

os Toques de Despertar e Recolher, bem como os 

horários estipulados no cronograma. 



7. O participante deverá comparecer a todas as 

atividades estipuladas no cronograma, não sendo 

permitida a permanência em local diferente do indicado 

para a atividade programada, exceto em casos 

extraordinários sob a supervisão de um adulto. 

 

8. Não será permitido nenhum ato de discriminação, 

intolerância ou desrespeito as opiniões, crenças, 

religiões, nacionalidade, raça, valores, entre outros. 

Aceitar aquilo que não se quer ou ouvir com paciência 

opiniões diferentes das suas, são virtudes 

necessárias para conviver com as diferenças. 

 

9. O uso de aparelhos sonoros ou eletrônicos somente 

será permitido nos horários livres. 

 

10. Cada participante será responsável por seus 

pertences deixados no alojamento, cabendo ao 

Congressista adotar as medidas de segurança que 

entender pertinentes (cadeados, sistema de travas de 

mala, etc). A Instituição PL e a Comissão Organizadora 

do CONABB não se responsabilizarão pelos 

itens pessoais deixados nos alojamentos. 

 

11. Os participantes que violarem este regulamento 

estarão sujeitos à penalidades, de acordo com a infração  

cometida, sujeitando-se também às 

penalidades previstas na Constituição 

das Filhas de Jó Internacional.  



 

12. VENDAS 

 

 

 

Haverá credenciamento para vendas 

de objetos durante o Congresso. 

Não será permitida a venda de itens que 

contenham a marca registrada das Filhas de Jó 

 

Internacional sem a autorização do  Supremo Conselho 

Guardião. Existindo autorização de uso, esta deverá 

ser enviada ao Comitê Organizador  do IV CONABB 

no ato da informação de venda. 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

 

13. FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE 

IMAGEM E VOZ 

 

 

O Formulário de Autorização de uso de imagem e voz 

disponível no site oficial (www.conabb2019.com.br) é 

documento obrigatório, deve ser preenchido por todos 

os congressistas e entregue no ato de credenciamento no 

Congresso.

14. PREMIAÇÕES

Durante o Congresso, serão avaliadas e premiadas 

algumas categorias, de acordo com o 

Regulamento disponível no site oficial 

(www.conabb2019.com.br). 



 

15. AUTORIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM 

 

 

 

A Autorização de Hospedagem disponível no site 

oficial (www.conabb2019.com.br) deve ser preenchida  

por todas as congressistas menores de 18 anos de idade, 

sendo obrigatório o reconhecimento em Cartório da   

 

 

 

16. AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM 

 

 

A Autorização de Viagem disponível no site oficial 

(www.conabb2019.com.br) deve ser preenchida por 

todas as congressistas menores de 12 anos de idade, 

sendo obrigatório o reconhecimento em Cartório da 

firma da assinatura do seu responsável legal, devendo 

a mesma ser entregue no ato de credenciamento do 

Congresso.

assinatura do seu responsável legal, 

devendo a mesma ser entregue no ato de 

credenciamento do Congresso. 

 

17. ENFERMARIA 

 

A Enfermaria estará disponível nas 

dependências da PL durante todo o Congresso. 

Haverá sinalização acerca de sua localização,  

podendo qualquer congressista fazer uso caso aconteça 

alguma intercorrência. Não haverá nenhum custo 

adicional ao usar o serviço no local do evento. 



 

18. TRAJES 

 

 

Traje adequado será responsabilidade de cada 

congressista. Estaremos ocupando as dependências de 

um local sagrado, equivalente a uma Loja Maçônica, é 

importante que todos os participantes utilizem trajes 

que demonstrem respeito e uma imagem positiva sobre 

as Filhas de Jó.  Pensando nisso e de forma que seja 

confortável para todos, ficam definidos os trajes para 

uso em cada dia: 

Sexta-feira: camiseta do Bethel de origem e  

calça jeans/legging, saia ou bermuda com 

comprimento no joelho. 

Obs: Shorts e blusas/vestidos decotados não serão permitidos. 

11
OUT

12
OUT

13
OUT

Sábado: Camiseta do Congresso e calça 

jeans/legging, ou, saia ou bermuda com 

comprimento no joelho. 

Domingo:  Paramento oficial ou uniforme. 



 

19. MÍDIAS SOCIAIS 

 

 

O Congresso será amplamente divulgado e transmitido 

através das nossas redes sociais, sempre utilizando a 

hashtag #IVCONABB e #CONABB2019. 

Todos os participantes estão convidados a acompanhar, 

comentar e compartilhar os conteúdos. 

Não discriminamos nenhum ponto de vista, mas a 

organização do IV CONABB se reserva o direito de 

excluir qualquer conteúdo ou comentário ou 

bloquear/remover qualquer usuário de acessar a página 

diante dos motivos, não limitados a isso, abaixo: 

✓ Comentários que não refletem os valores e os melhores 

interesses das Filhas de Jó Internacional e seus membros 

✓ Obscenidade, nudez, difamação ou incitação ao ódio 

(discurso que tenha como alvo pessoas ou grupos em razão 

da sua raça, etnia, religião, sexo ou qualquer outro status 

protegido) 

✓ Comentários / posts que ameaçam prejudicar indivíduos, 

grupos ou organizações 

✓ Anúncios comerciais ou solicitação de fundos 

✓ Endosso ou encorajamento de atividades ilegais 

✓ Vários posts off-topic, ou posts repetitivos,  que são 

copiados e colados 

✓ Informações pessoais, incluindo mas não limitadas, a 

endereços de e-mail, números de telefone, endereços de 

correspondência  



www.conabb2019.com.br

@conabb2019

conabb2019@gmail.com


