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Hoje (2) – 19h30: Posse da nova Diretoria do NEA, no Teatro Altina
Quadros.
13, 20 e 27 – 18 horas: NEACine.
14 – 19 horas: Reunião da Diretoria

FIM DE GESTÃO

Muito obrigada!
Queridos neanos!
Nesses quatro anos de gestão tenho muito a agradecer, principalmente a Deus e aos amigos espirituais que
estiveram sempre ao meu lado. Cada aprendizado fez com que a caminhada ficasse um passo mais adiante,
cada tombo nos fortaleceu e fez com que a Doutrina estivesse acima de tudo. O amor pela arte espírita me
fortaleceu e fortalece a cada instante.
Cada momento vivido tem uma grande importância em minha vida. As mudanças, as descobertas, os
desafios, as risadas, os choros, alegrias e tristezas. Só tenho a agradecer por cada momento, agradecer a
todos. Agradeço a vocês, neanos, por me permitirem fazer isso com o máximo de esforço que consegui.
Qualquer evento dentro ou fora do NEA em que eu estive à frente, o NEA sempre esteve em primeiro lugar
em meu coração. Quem me conhece de verdade sabe disso!
Obrigada pela paciência, pela ternura, pelas escolhas. Agradeço a Deus meu mais novo desafio de ser mãe!
Estou feliz em saber que o NEA ficará em ótimas mãos, com gente que irá ter novas ideias, coisas diferentes
para nossa linda instituição. Participei durante 15 anos como membro da diretoria ou na coordenação de
grupo. Agora saio com a certeza de que fiz o meu melhor, e que novos ventos virão. Estarei sempre na
torcida e nos bastidores ajudando no que me compete.
Obrigada amigos! Aqui no NEA encontrei muitas pessoas, muitos amigos que levarei pra sempre em meu
coração. Despeço-me da diretoria por instante, mas continuo com integrante do teatro e da dança, com
algumas ausências, pois terei um pequeno ser que dependerá de mim nesse ano que se inicia.
Quero agradecer muito ao meu marido Rodrigo Souza (coordenador de estudo), pelo apoio em todos os
momentos, principalmente naqueles em que eu me achava errada em tudo que fazia. Nesses momentos fui
pega pela mão e ouvia: ‘calma tudo vai dar certo!’. E ao final, deu tudo certo, na medida do que era pra ser.
Ao Maico Guibson (coordenador de dança), por ser, além de parceiro, meu amigo incondicional, que amo
demais e sempre esteve do meu lado, dando broncas e me abraçando quando precisei. Obrigada, meu amigo!
Ao Rogério Silva (tesoureiro), por toda sua experiência, por ajudar no que foi possível para ele. Ao Gabriel
Nunes (coordenador de teatro), pela energia juvenil. À Lucianne Barreto (vice-presidente), pelo milhares
de conselhos e pelo ouvido. Obrigada, minha flor! Ao Rafael Cabral (coordenador de música), pelas

milhares de conversas e pela toda ajuda que sempre me deu, hoje valorizo cada palavra sua. Ao Juarez
Sacenti (secretário), por muitas conversas, lanches e risos. Adoro você rapaz.
Desejo à Susana Frescura e à Luísa Angelina (secretária e tesoureira eleitas para a nova gestão), que iniciam
nessa empreitada linda, muita energia e amor no coração e que Deus esteja sempre no comando de tudo.
Ao João Vitor e à Bianca Zucchi (membros do Conselho Fiscal) muito obrigada também.
Obrigada a todos os neanos, por tudo amigos, só tenho a agradecer. A gente se vê dentro da arte espírita.
Contem sempre comigo! Amo vocês de todo meu coração
Vivian Françosi de Souza
Presidente do NEA
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Nova diretoria toma posse hoje à noite
Gabriel Nunes, como presidente, Rogério Silva, como vice-presidente, Susana Frescura, como secretária,
e Luísa Angelina, como tesoureira, eleitos membros da nova diretoria do NEA no dia 9 de dezembro último,
tomam posse logo mais à noite, às 19h30, no Teatro Altina Quadros. Para a solenidade, foram convidados
membros da 1ª União Regional Espírita (URE/FEC) e de casas espíritas da região.

Como ficam as atividades em janeiro
Neste domingo, 6 de janeiro, as atividades do NEA ainda estarão suspensas. A partir do domingo seguinte
(13), até fim do mês, as atividades de domingo serão diferenciadas. Nos dias 13, 20 e 27 não haverá reunião
dos grupos de dança e de teatro – que recomeçam em fevereiro – e as reuniões de estudo serão realizadas
às 18 horas, com a exibição de filmes com conteúdo espírita ou espiritualista, seguida de debate. A
atividade, denominada “NEA Cine”, é aberta não apenas aos neanos, mas ao público em geral. Confira na
próxima edição do NEAnews a programação completa do evento, com a relação de filmes e debatedores.
Já as atividades de palestras públicas, às quartas-feiras, às 19h30, ocorrerão normalmente no mês de janeiro.
Hoje (2), excepcionalmente, não haverá palestra em função da solenidade de posse da nova diretoria. As
palestras recomeçam na próxima quarta-feira, dia 9.

ANIVERSÁRIO

Parabéns pra você...
Queremos registrar o aniversário amanhã (3), de nossa amiga Lucianne Barreto, e neste
domingo, 6, de Isaac Guilhon Nunes. A eles, nossos parabéns.
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