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Hoje (6) – 19h30: palestra de Ilani Nunes (AEFC), com o tema “Lei de
Adoração”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Próxima segunda-feira (11) – 19h15: Reunião da Diretoria.
16 – 10h30: Apresentação de “Viva a Vida!” no Centro Espírita União Fraterna.

Em março
2 a 4 – 35ª Confraternização de Jovens Espíritas de Santa Catarina (Conjesc), em Florianópolis.

PRESIDÊNCIA

Presidente: Gabriel Nunes (99841-5804); Vice-presidente: Rogério F. Silva (99971-0169)

Planejamento estratégico prossegue
Foi realizada no último sábado, 2, a segunda etapa do planejamento
estratégico do NEA, para a gestão 2019-2020, com a assessoria de
Gélcio Weiss. Durante à reunião foram escolhidas algumas
prioridades que deverão ser tratadas administrativamente, com base
na Matriz SWOT (Pontos Fortes, Fraquezas, Oportunidades e
Ameaças) realizada na primeira etapa. Após definição destas
prioridades, foi feito um brainstorming (técnica na qual são
levantadas várias ideias) sobre as possíveis causas que geram os
problemas detectados em cada uma das prioridades (principalmente
nos pontos fracos e ameaças), e também o elenco de possíveis ações
para fortalecer os pontos fortes e oportunidades. Como foram várias prioridades estabelecidas, não houve
tempo para a análise de todas elas, sendo contempladas apenas três. As demais serão avaliadas pelos
membros da diretoria, após a orientação de Gélcio sobre como desenvolver esta tarefa. O objetivo é, a partir
deste levantamento, alinhavar ideias para a posterior confecção de planos de ação ou projetos em que serão
elencados prazos e responsáveis, além de metas para controle das ações.
Durante a reunião, em virtude de não se ter tempo suficiente para avançar no trabalho em função da intensa
discussão dos assuntos, o grupo entendeu ser necessário a realização de mais uma reunião presencial com
Gélcio, para a continuação da tarefa. Ainda não foi definida a data desta nova etapa, mas, tão logo seja
marcada, será comunicada a todos os neanos via aplicativo Whatsapp.
SECRETARIA

Secretária: Susana Frescura (99163-6620)

Reunião de diretoria
A próxima reunião da diretoria será realizada na segunda-feira, dia 11, às 19h15. A pauta da reunião será
encaminhada aos diretores e coordenadores por meio do aplicativo Whatsapp.

ESTUDO

Coordenadores: Rogério Silva (99971-0169) e Gustavo Henrique (98405-1672)

Estudo reinicia dia 17 de fevereiro
A atividade de estudos do NEA reiniciará no dia 17 de fevereiro, às 15 horas, com o fim do horário de
verão, quando a programação de domingo do NEA volta ao normal.
TEATRO

Coordenador: Gabriel Nunes (99841-5804)

Duas atividades do teatro neste domingo
Neste domingo, 10, o grupo de teatro terá duas atividades. Inicialmente, das 16h30 às 18
horas, continuará com a elaboração dos roteiros dos vídeos de divulgação do 8º Festival
de Teatro Espírita de Florianópolis (FETEF 2019). Esse trabalho foi iniciado no domingo
passado. Depois, das 18 às 19h30, ocorrerá um ensaio da peça “Viva a Vida!” com Luíza
Nunes, Luísa Angelina, Davi Guilhon, Gabriel Nunes e Gustavo Henrique. Este elenco
é o que fará a apresentação no sábado da semana que vem, dia 16, às 10h30 da manhã,
no Centro Espírita União Fraterna, nos Ingleses, na abertura das atividades da
evangelização da casa.

EVENTOS ESPÍRITAS

Inscrições para Fecef e Fórum da Abrarte
As inscrições para o 17º Festival da Canção e Encontro de Arte Espírita de Franca
(FECEF) iniciaram na última sexta-feira, dia 1º. O evento, promovido pelo Instituto
Arte e Vida, de Franca, será realizado de 15 a 17 de novembro deste ano. Consta da
programação, além do Festival da Canção propriamente, outras atividades como
Mostra de Teatro, Mostra de Dança, Mostra de Artes Visuais, estudos, oficinas e shows
de música, reunindo artistas espíritas e pessoas ligadas à arte, com o objetivo de
sensibilizar e aprimorar o gosto pela arte com temática espírita, através da
confraternização e o intercâmbio. As inscrições acontecem em três etapas, sendo que a
primeira, com preços reduzidos, vai até o dia 31 de maio. Mais
informações, como períodos e preço das inscrições, logística, atrações, etc. podem ser
conferidas no site do evento: www.institutoarteevida.org.br/fecef/.
Já as inscrições para o “XVI Fórum Nacional de Arte Espírita”, que ocorrerá de 20 a 22
de junho próximo, em Teresina, vão até o dia 10 de maio ou até o preenchimento das
150 vagas disponibilizadas. Porém até este domingo, 10, o valor da inscrição é reduzido.
O evento é uma promoção da Abrarte, em parceria com a Federação Espírita do Piauí
(FEPI), e tem por tema “A Arte Espírita e o Despertar da Consciência”. Mais
informações no blog do evento: forumnacional.wordpress.com/.
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