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Hoje (3) – 19h30: Palestra de Mara Rúbia (1ª URE/FEC) com o tema
“Lei de Conservação”, no Teatro Altina Quadros.
Neste sábado (6) – 19h00: “2º Encontro Musical”, na Seove, no
Campeche.
13 – 09h00: Reunião da Diretoria.

NA SEOVE

Novo Grupo de Música do NEA faz
primeira apresentação neste sábado
O novo Grupo de Música do NEA fará sua estreia neste sábado, 6 de
julho, às 19 horas, durante o “2º Encontro Musical”, promovido pelo
Coral Vozes da Seove. O evento vai se realizar na Sociedade Espírita
Obreiros da Vida Eterna (Seove), na Av. Pequeno Príncipe, 721, no
Campeche. Para esta apresentação, o grupo preparou três canções: “O
abraço da esperança”, de Aldo Motelevicz, “Já é tempo”, de James
Marotta – que será interpretada à capela – e “Força do Bem”, de André
Pirola.
Com quatro integrantes na sua formação atual – Anamaria Andrade
(voz e teclado), Bianca Zucchi (voz), Gabriel Nunes (voz e violão) e
Rogério Silva (voz) –, o Grupo de Música realiza seus ensaios às quintas-feiras, das 19 às 21 horas, na Sala
João Cabete, no NEA, e está aberto para a entrada de novos membros. A proposta do trabalho é preparar
canções para serem interpretadas em palestras proferidas pelos neanos.
Durante o “2º Encontro Musical”, além do NEA, haverá a participação das duplas Cabral & Carara, Sueli
Ramos & Bia Rodrigues, Neko Visentini & Ana Paula e do Coral Vozes da Seove. O ingresso custa R$
10,00 mais um quilo de alimento não perecível e será revertido para as obras assistenciais da Seove.
SECRETARIA

Reunião da diretoria é adiada para o dia 13
A próxima reunião de Diretoria do NEA, que estava marcada para ocorrer na próxima terça-feira, 9, foi
adiada para o sábado da próxima semana, dia 13, às 9 horas da manhã.

ESTUDO

A dança sob a ótica
do Espiritismo
Neste domingo, na reunião de estudos do NEA está programado um tema
sobre a Arte Espírita. A atividade será coordenada por Gustavo Henrique,
que abordará o tema “A dança sob a ótica do Espiritismo”. A reunião inicia
às 15 horas.
TEATRO

Marcada a pré-estreia da nova peça
O núcleo de segunda-feira do Grupo de Teatro do NEA, que está montando a peça “Le fantôme du Musée
(O fantasma do Museu)”, já definiu sua data de pré-estreia: será no dia 15 de setembro, domingo, às 15
horas, no Teatro Altina Quadros, do NEA, em apresentação aberta aos neanos e alguns convidados. A
estreia do espetáculo ocorrerá no dia 6 de outubro, às 19 horas, no Teatro Álvaro de Carvalho.

FOTO-MONTAGEM

Enquanto isso, em Brasília...

...um flagrante dos neanos participantes!

