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Hoje (21) – 19h30: palestra de Cláudio Luís, com o tema “Depressão e
Obsessão”, no Teatro Altina Quadros, no NEA.

Em dezembro
9 – Assembleia geral de associados para eleição da nova diretoria, gestão
2019-2020

PRESIDÊNCIA

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

Programação do NEA alterada neste domingo
Neste domingo (25), as atividades do NEA sofrerão uma alteração. A reunião do grupo de estudo inicia
mais tarde, porque às 15 horas os integrantes do teatro irão à residência de Vivian Françosi para verificar e
fazer uma seleção do material do grupo lá existente para trazer para a sede. Terminado o trabalho, os neanos
deslocam-se ao NEA para o grupo de estudo Em virtude dessa alteração, não haverá o ensaio do grupo de
teatro.

Nova diretoria será eleita dia 9 de dezembro
No próximo dia 9 de dezembro, domingo, acontece a assembleia geral ordinária de associados para a eleição
da nova diretoria da instituição, gestão 2019-2020. A posse da nova diretoria acontece no mesmo dia da
assembleia, porém o mandato inicia no dia 1º de janeiro de 2019, terminando no dia 31 de dezembro de
2020.

TEATRO

Coordenador: Gabriel Nunes (99841-5804)

Clowneanos em Itajaí
Quatro neanos (Rogério Silva, Gabriel Nunes, Luíza Nunes e
Susana Frescura) participaram no último sábado (17), do
Encontro de Jovens e da Família Espírita da 13ª URE/FEC,
no Lar Fabiano de Cristo, em Itajaí, onde apresentaram uma
versão adaptada de “Viva a Vida!” e desenvolveram a oficina
“Em busca do seu próprio clown”. Aos amigos Reginaldo
Wessler, Andreza Rodrigues, e a todos os membros da 13ª
URE/FEC, bem como aos participantes em geral do evento,
nossos agradecimentos pela acolhida e pela oportunidade.

“EncontrAr-te” especial de Natal
No próximo dia 20 de dezembro, quinta-feira, às 20 horas, será realizada no NEA uma edição do
“EncontrAr-te”, especial de Natal. Vários artistas espíritas já estão sendo contatados e já temos a
confirmação das duplas Simone & Crema e Paulo Tazzo & Patrícia Berto.

Confraternização de fim de ano
A confraternização de fim de ano dos neanos será realizada no dia 16 de dezembro, domingo, no Parque
Aquático Junckes, em Antônio Carlos. Mais informações serão repassadas pelo grupo do NEA no aplicativo
do WhatsApp.

4ª MOSTRA NACIONAL DE DANÇA ESPIRITA

Trabalhadores da dança reúnem-se na Seede
Foi realizado no último fim de semana (de quinta a
domingo), na Seara Espírita Entreposto da Fé
(Seede), no Monte Verde, a “4ª Mostra Nacional de
Dança Espírita”. O evento reuniu mais de 200
participantes de vários Estados do Brasil e teve
momentos de estudo, oficinas teórico-práticas,
exposição de painéis de socialização de
experiências, apresentações artísticas e fórum de
coordenadores e lideranças do movimento espírita
de dança. O objetivo foi proporcionar o estudo e a
prática da dança alicerçada na codificação espírita,
como elemento capaz de promover a integração, a
sensibilização, o autoconhecimento e a reforma íntima. Nove integrantes do NEA (Vivian Françosi, Maico
Guibson, Rodrigo Souza, Luísa Angelina, Davi Guilhon, Luís Bastos, Gustavo Henrique, Luciane Barreto
e Letícia Barreto) participaram do evento. A TV FEC, em parceria com a TV CEECAL, transmitiu as duas
noites de apresentações.
INTRCÂMBIO

Participantes do evento visitaram o NEA
No último domingo (18/11), o NEA recebeu a visita de nove participantes da “4ª
Mostra Nacional de Dança Espírita”: Júlio Nunes, Fátima Ricardi e Anderson
Daltro (SP), Mariângela Gonçales e Rômulo Baldez (RJ), Paulo Cezar (MG),
Perciliano Gomes (AP), Francisco Leite (SE) e Renata Verani (SC). Os visitantes
foram recepcionados por Vivian Françosi, Davi Guilhon e Luis Bastos. Aos amigos
visitantes, nosso abraço fraterno.
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