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Neste sábado (23) – 19 horas: apresentação de “Viva a Vida!” no Centro
Espírita Pedra de Luz, na Pedra Branca, Palhoça.
29, 30 e 1º/7 – “18º Enjoe”, na SEEDE
30 –19 horas: “1º Encontro Musical Solidário”, na SEOVE.

Em julho:
4 – 19 horas: Reunião da diretoria.
5 – 20 horas: “EncontrAr-te”.

PRESIDÊNCIA

Presidente: Vivian Françosi de Souza (99914-7865); Vice-presidente: Lucianne Barreto (99931-8605)

Próximo “EncontrAr-te” terá Simone e Crema
A próxima edição do “EncontrAr-te” será realizada no dia 5 de julho,
quinta-feira, às 20 horas, marcando a primeira apresentação no Teatro
Altina Quadros, após sua inauguração. A convidada para essa edição do
evento é a dupla Simone e Crema, integrantes do Centro Espírita
Leocádio José Correia, do Estreito. O projeto “EncontrAr-te – um
encontro com a arte e consigo mesmo” é um evento bimestral, realizado
alternadamente às quintas-feiras e aos sábados, na sede do NEA, com o
objetivo de proporcionar um espaço para que artistas e grupos espíritas
de arte possam apresentar-se e mostrar seus trabalhos, ao mesmo tempo
em que conhecem a sede do NEA. O evento busca com isso, fortalecer
o movimento espírita artístico em nossa cidade e região.
SECRETARIA

Secretário: Juarez A. P. Sacenti (99121-2307); Interino: Rodrigo A. Souza (99618-7705)

Reunião de Diretoria transferida para 4 de julho
A reunião de diretoria que ocorreria no dia 8 de junho foi transferida para o dia 4 de julho, quarta-feira, às
19h00, no NEA. A pauta será encaminhada para o grupo de whatsapp da diretoria e pode ser acrescentada
com novos assuntos sugeridos pelos diretores e coordenadores.
TESOURARIA

Tesoureiro: Rogério F. Silva (99971-0169)

Pagamento das contribuições
A tesouraria do NEA alerta aos associados que em dezembro deste ano ocorrerá assembleia geral para
eleição para nova diretoria da instituição, gestão 2019/2020. Somente os associados em dia com suas
contribuições poderão participar do processo eleitoral (votar e ser votado). Assim, lembramos aos
associados inadimplentes para que regularizem sua situação.

ESTUDO

Coordenador: Rodrigo Alexandre de Souza (99618-7705)

Conhecendo Leopoldo Machado
A reunião de estudo deste domingo terá por tema a vida e a obra de Leopoldo Machado.
Nascido em 30/09/1891, Leopoldo foi um educador e espírita brasileiro. Jornalista, professor,
escritor, poeta, pregador e dramaturgo, defendeu a Doutrina Espírita por todos os meios e
formas, sendo um dos grandes incentivadores das mocidades espíritas no Brasil. Sua obra é
composta por poesias, contos, crônicas e biografias. Desencarnou em 22/08/1957. A reunião
inicia às 15 horas e será coordenada por Rodrigo Souza e Gustavo Henrique.
MÚSICA

Coordenador: Rogério F. Silva (99971-0169); Regente: Emmanuel Lehmann (99191-5557)

Grupo de Música muda dia e horário de ensaio
O Grupo de Música do NEA está passando por uma reformulação. Reiniciou suas atividades no dia 19 de
maio e estava se reunindo aos sábados, das 16 às 18 horas. Porém, no último sábado (16), foi discutida a
possibilidade de mudança do horário da reunião de ensaio. Após verificar-se várias possibilidades de dias
e horários, estabeleceu-se duas alternativas para serem escolhidas, por meio de enquete, pelos participantes:
às segundas-feiras ou às quintas-feiras, em ambos os casos, das 19 às 21 horas. Desta forma, solicitamos
aos participantes e aos interessados em participar que se manifestem sobre qual o melhor dia: segunda ou
quinta-feira. As respostas devem ser encaminhadas para o WhatsApp do Grupo de Música. Os interessados
que não estão neste grupo podem encaminhar mensagem para o WhatsApp do coordenador de música,
Rogério, 99971-0169. A proposta do grupo é fazer um trabalho vocal a quatro vozes. Neste sábado (23/6)
não haverá ensaio. Na semana que vem, o grupo reúne-se na segunda-feira, às 19 horas, para definir o novo
dia dos ensaios, conforme resultado da enquete. O grupo tem a regência de Emmanuel Lehmann. Como
Emmanuel ainda não é associado do NEA (há necessidade de participação de pelo menos um ano no grupo,
segundo o Estatuto), ele não pode assumir ainda a coordenação do Grupo, que está, por este motivo, sob a
responsabilidade de Rogério Silva.
TEATRO

Coordenador: Gabriel Nunes do Carmo (99841-5804)

Tem Viva a Vida! neste sábado, na Pedra Branca
A Trupe dos Clowneanos apresenta neste sábado, a partir das 19 horas, a peça “Viva a Vida!” no Centro
Espírita Pedra de Luz, na Avenida das Águias, em frente ao nº 526, no bairro Pedra Branca, em Palhoça. A
apresentação será no evento 1º Encontro das Massas, cuja renda será revertida para a casa.

ANIVERSÁRIO

Parabéns pra você...
Queremos registrar que ontem, 19 de junho, o membro do Conselho Fiscal joão Vitor
Espíndola fez aniversário. A ele, nossos parabéns e muitas felicidades.
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