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Hoje (12) – 19h30: palestra de Alexsandro Serratine, com o tema “Pedi e
obtereis”, no Teatro Altina Quadros (TAQ).
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.

Em julho:
6 – Participação do Grupo de Música no “2º Encontro Musical”, na Seove.

ATÉ 18 DE AGOSTO

Inscrições de peças para o
FETEF são prorrogadas
As inscrições de peças para o “8º Festival de Teatro Espírita de Florianópolis
(Fetef 2019)”, incialmente previstas para encerrar no dia 30 de junho, foram
prorrogadas e agora vão até 18 de agosto. Já as inscrições para participar do
evento encerram em 15 de setembro. O valor da inscrição é de R$ 100,00 por
pessoa e dá direito à hospedagem e alimentação. O Festival ocorrerá de 18 a 20
de outubro, na Seara Espírita Entreposto da Fé (Seede), com apresentações
teatrais, oficinas técnicas, rodas de conversa e atividades de integração.
Também haverá programação extra, com apresentações teatrais nos dias 16 e
17 de outubro, no Teatro Altina Quadros (NEA), na Seede, para crianças do
projeto social desenvolvido pela entidade, e nas ruas de Florianópolis. O
regulamento e formulários de inscrição estão disponíveis no site do NEA
(www.neartes.org.br). Mais informações podem ser obtidas pelo Facebook
(fb/neartes), Instagram (@neartes_nea) e WhatsApp (48) 99617-0169. O Fetef
é uma promoção do NEA e da Seede com apoio da Federação Espírita Catarinense, da 1ª URE/FEC e da
Associação Brasileira de Artistas Espíritas (Abrarte).
PRÓXIMO EVENTO

CiNEmA será no dia 22 deste mês
A próxima edição do “CiNEmA” foi antecipada para o dia 22 de junho, pois no dia 29 (último sábado)
haverá o “Encontro de Jovens Espíritos – Enjoe”, na SEEDE. O filme a ser exibido será “Passageiros”,
filme de 2009, dirigido por Roberto Garcia. O debate será coordenado pelo presidente Gabriel Nunes.

ESTUDO

Existência e sobrevivência do espírito
Retomando o ESDE, o tema da reunião de estudo deste domingo será “Existência e sobrevivência do
espírito” e será coordenado por Rogério Silva. A reunião começa às 15 horas.

MOVIMENTO FEDERATIVO

NEA participa do CFR
No último sábado, 8, ocorreu o Conselho Federativo Regional (CFR)
da 1ª União Regional Espírita, no Centro Espírita Juvêncio de Araújo
Figueiredo. O presidente do NEA, Gabriel Nunes, e o vice, Rogério
Silva, participaram do evento, que debateu pontos relacionados a
unificação do movimento espirita a nível regional. Na oportunidade, os
representantes do NEA falaram sobre o “8º Festival de Teatro Espírita
de Florianopolis (Fetef)”, solicitando o auxílio das casas espiritas da
1°URE na divulgação do evento.
NA MIDIA

NEA é destaque no Garimpo
A revista Garimpo, mensário de poesia e espiritualidade, de Mesquita/RJ, em sua
edição nº 36, deste mês de junho, republicou na íntegra, inclusive com chamada de
capa, matéria do NEAnews de 29/5, sobre o “Sarau de Poesia Espírita”, que comemorou
nosso aniversário de 31 anos. Garimpo é uma publicação editada por Glaucio Cardoso.
Para conferir, clique aqui e veja na página 7 do periódico.

ANIVERSÁRIO

Parabéns pra você...
Na última segunda-feira, dia 10, o presidente do NEA, nosso amigo Gabriel Nunes,
completou mais um aniversário. A ele, nossos votos de felicidades.

