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Hoje (5) – 19h30: palestra de Jorge Peres, com o tema “Lei de Reprodução”,
no Teatro Altina Quadros (TAQ).
Neste domingo (9) – 15h00: Reunião ampliada da diretoria.
20 a 23 – “16º Fórum Nacional de Arte Espírita”, em Teresina/PI.
22 – 18h00: CiNEmA, no TAQ.
28 a 30 – “19º Encontro de Jovens Espíritos (Enjoe)”, na SEEDE.

FETEF

Inscrições de
peças terminam
no fim do mês
As inscrições de peças para o “8º Festival de Teatro
Espírita de Florianópolis (Fetef 2019)” vão até o dia 30
deste mês. Já as inscrições para participar do evento
encerram em 15 de setembro.
Promovido pelo NEA em conjunto com a Seara Espírita
Entreposto da Fé (Seede), mais uma vez parceira do
projeto, o Fetef será realizado de 18 a 20 de outubro, na
Seede, no Monte Verde, e terá, além das apresentações
teatrais abertas ao público em geral, oficinas técnicas,
rodas de conversa e atividades de integração voltados aos
participantes inscritos.
O valor da inscrição é de R$ 100,00 por pessoa e dá direito à hospedagem e alimentação durante a realização
do evento, no período da noite de sexta-feira ao almoço de domingo. 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 as 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 do evento e formulários de inscrição estão disponíveis no site do NEA
(www.neartes.org.br).

Mais informações, além do site, podem ser obtidas em nossas redes sociais: Facebook (fb/neartes),
Instagram (@neartes_nea) e por meio do telefone WhatsApp (48) 99617-0169.
O Fetef 2019 tem o apoio institucional da Federação Espírita Catarinense (FEC), da 1ª União Regional
Espírita (1ª URE) e da Associação Brasileira de Artistas Espíritas (Abrarte).
SECRETARIA

Neste domingo tem reunião de diretoria
aberta à participação dos neanos
Conforme definido no início do ano pela atual gestão, de três em três meses as
reuniões de diretoria serão abertas à participação dos neanos. Assim sendo,
cumprindo a programação estabelecida, neste domingo, às 15 horas, ocorrerá a
segunda reunião ampliada da diretoria do ano, para a qual estão convidados todos
os participantes do NEA (dos grupos de teatro de domingo e segunda-feira, do
grupo de música e das palestras públicas). O objetivo é que os neanos tomem
conhecimento da estrutura e dos encaminhamentos da administração, oportunizando maior
comprometimento com a instituição. Em função da reunião, o grupo de estudos foi suspenso neste domingo
e será retomado na próxima semana.

NEANEWS

Oito anos divulgando o trabalho do NEA
Esta edição registra os oito anos de publicação ininterrupta do NEAnews. Lançado
em 8 de junho de 2011 para ser um canal de comunicação entre a diretoria e os
associados e participantes do NEA, desde então, o informativo é distribuído
semanalmente, às quartas-feiras. Se no início a distribuição era restrita aos neanos,
com o passar do tempo o foco passou a ser também o público externo, e o NEAnews
transformou-se no veículo oficial da instituição, divulgando suas atividades,
apresentações e eventos.
Experiências anteriores demonstram que os momentos mais férteis da vida do NEA
coincidem com o mesmo período em que algum periódico esteve em atividade. Assim
foi com o antigo informativo ELO, que circulou de 1988 a 2007, e que agora se repete
semana a semana, desde 2011, com este informativo eletrônico. Que o NEAnews continue seu trabalho por
muito tempo, como veículo de integração entre os neanos e de divulgação do Núcleo Espírita de Artes.

