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Hoje (17) – 19h30: palestra de Laercio Ventura, com o tema “A vida atual”,
no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Neste fim de semana (19 a 21) – Encontro de Música Espírita (EMUSE),
em Santa Maria/RS
27 – 18h00: “CiNEmA”, com o filme “Sexto Sentido”, no Teatro Altina
Quadros.

PRESIDÊNCIA

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

Clowneanos no Parque de Coqueiros
A Trupe dos Clowneanos, do Grupo de Teatro do NEA,
apresentou a peça “Viva a Vida!” no último domingo, pela
manhã, no Parque de Coqueiros. A apresentação, ao ar livre,
foi por ocasião da Feira do Livro Espírita, promovida pela 1ª
e 14ª UREs. O público, pequeno no início, foi crescendo
gradativamente, e ao final, divertiu-se com as brincadeiras da
trupe, especialmente as crianças. O vídeo desta apresentação
está disponível no Instagram do NEA (@neartes_nea). Esta
foi a segunda vez que “Viva a Vida!” foi apresentada ao ar
livre. A primeira ocorreu em dezembro de 2017, no evento
“Natal Verde”, no Parque Estadual do Rio Vermelho.
CINEMA

‘O sexto sentido’ será debatido no NEA
No próximo dia 27 de abril (sábado), às 18 horas, ocorrerá a primeira edição do
“CiNEmA”, com a exibição do filme “O sexto sentido”, escrito e dirigido por M. Night
Shyamalan. Após o filme ocorrerá um debate coordenado por Luíza Nunes. Um garoto
(Haley Joel Osment) vê o espírito de pessoas mortas à sua volta. Um dia, ele conta o
segredo ao psicólogo Malcolm Crowe (Bruce Willis), que tenta ajudá-lo a descobrir o
que está por trás dos distúrbios. A pesquisa de Crowe sobre os poderes do garoto causa
consequências inesperadas a ambos.
O evento acontecerá no Teatro Altina Quadros, aberto ao público, com entrada franca.
Haverá venda de pipoca, suco e refrigerante.

EM MAIO

Aniversário do NEA terá sarau de poesia
Para comemorar os 31 anos de fundação do Núcleo Espírita de Artes, será realizado
no dia 25 de maio (sábado), às 18 horas, uma edição especial do “EncontrAr-te”, com
o Sarau de Poesia Espírita. O evento ocorrerá no Teatro Altina Quadros e terá a
participação de Glaucio Cardoso, do Rio de Janeiro. Aproveitando sua presença em
Florianópolis, Glaucio também coordenará uma oficina de poesia no mesmo dia, à
tarde, das 14 às 17 horas, no NEA.
Interessados em participar do Sarau para divulgar suas poesias espíritas no varal
literário e/ou declamá-las durante o evento ou ainda em participar da oficina poderão
fazer inscrição pelo telefone/whatsapp (48) 99617-0169. A inscrição é gratuita e pode
ser feita até o dia 22 de maio.
FETEF

Mostra a tua ação no bem
Este é o tema do “8º Festival de Teatro Espírita de Florianópolis (Fetef 2019)” que
ocorrerá de 18 a 20 de outubro, na Seara Espírita Entreposto da Fé (Seede), na capital.
As inscrições de peças vão até 30 de junho e as inscrições para participar do evento
vão até 15 de setembro. Promovido pelo NEA e pela Seede, o Fetef terá apresentações
teatrais, oficinas técnicas, rodas de conversa e atividades de integração. O valor da
inscrição é de R$ 100,00 por pessoa e dá direito à hospedagem e alimentação durante
o evento.
Além deste período, em regime de internato para os grupos e participantes inscritos,
a coordenação geral do evento pretende desenvolver uma programação extra, com
apresentações teatrais nos dias 16 e 17 de outubro, no Teatro Altina Quadros (NEA),
na própria Seede, para crianças do projeto social desenvolvido por esta entidade, e também nas ruas de
Florianópolis. Outra atividade relacionada ao evento é uma apresentação no Teatro Álvaro de Carvalho, no
centro da capital, no dia 6 de outubro (domingo), às 19 horas.
O regulamento e formulários de inscrição estão disponíveis no site do NEA (www.neartes.org.br). Mais
informações podem ser obtidas em nossas redes sociais: Facebook (fb/neartes), Instagram (@neartes_nea)
e WhatsApp (48) 99617-0169. O Fetef tem o apoio da Federação Espírita Catarinense, da 1ª União Regional
Espírita (1ª URE) e da Associação Brasileira de Artistas Espíritas (Abrarte).

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Reunião para estruturar área musical
A diretoria do NEA começa a implementar algumas diretrizes do planejamento estratégico realizado no início deste
ano, e, considerando a necessidade de aumentar a quantidade de participantes na instituição, definiu reiniciar ações
para reativar a área de música. Para tanto, está convocando uma reunião na sexta-feira da próxima semana, dia 26,
às 19 horas, no NEA, para tratar do assunto e para a qual estão sendo convidadas várias pessoas, entre elas, alguns
amigos que, em algum momento, já passaram pelo NEA, em seus diversos grupos musicais, ao longo dos anos.
Na reunião serão definidos o formato do grupo, o objetivo do trabalho, o dia e horário de ensaios, levando-se em
consideração as disponibilidades dos possíveis participantes do grupo.
A área musical sempre foi um setor importante no NEA, ao longo de sua história. Vale registrar que o primeiro grupo
que deu base à formação da instituição foi um coro de câmara, oriundo do antigo Coral da Federação Espírita
Catarinense, e que depois da oficialização do NEA transformou-se no nosso primeiro Coral. Posteriormente, outras
experiências surgiram, como o Grupo Vocal, o Grupo NEA Em Canto, o Grupo Instrumental, o Grupo Cores da
Alma e, por fim, o Grupo de Música que realizou um trabalho com palestras cênico musicais, e que encerrou suas
atividades em fins de 2017. Desde então, a área musical do NEA está inativa. Por entender a importância desta
atividade para a instituição, a Diretoria optou então por resgatar esta área, neste momento de reestruturação do NEA.

ESTUDO Coordenador: Rogério Silva (99971-0169); Assistente: Gustavo Henrique (98405-1672)

Pausa no estudo
Neste domingo, em função da viagem dos neanos a Santa Maria/RS, onde participará do 8º Encontro de Música
Espírita (Emuse) – ver matéria abaixo –, não haverá a reunião do grupo de estudos, que retorna no dia 28, com tema
livre a ser desenvolvido por Gabriel Nunes.

8º EMUSE

O poder de transformação da arte
Será realizado neste fim de semana, de sexta-feira (19) a domingo (21), o “8º Encontro de
Música Espírita – EMUSE”, no Rio Grande do Sul. O evento, que neste ano tem por tema
central “A começar em mim”, ocorrerá no Instituto Federal Farroupilha, Campus Júlio de
Castilhos (Rodovia RS-527, s/n - Distrito de São João do Barro Preto, Júlio de Castilhos/RS).
O evento tem por objetivo geral promover a integração, estudo, reflexão e troca de experiências
entre trabalhadores da arte espírita e pessoas interessadas em desenvolver a arte na doutrina,
visando a divulgação e a unificação do fazer artístico. Sete integrantes do NEA (Gabriel Nunes,
Rogério Silva, Susana Frescura, Luísa Angelina, Gustavo Henrique, Luiza Nunes e Willian
Rafael) estarão presentes no evento.

FOTO-MONTAGEM

Enquanto isso, no Parque de Coqueiros...

... os preparativos para mais uma apresentação.

NÚCLEO ESPÍRITA DE ARTES
Fundado em 13/05/1988. Filiado à Federação Espírita Catarinense. Adeso à Abrarte
Rua Dr. Cid Gonzaga, 69, Centro, Florianópolis. www.neartes.org.br
INFORMATIVO ELETRÔNICO DO NEA
Distribuído semanalmente, às quartas-feiras, desde 08/06/2011.
EQUIPE EDITORIAL: Rogério F. Silva, Gabriel Nunes, Gustavo Henrique.

