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Hoje (17) – 19h30: palestra de Fabiano Lima com o tema “Lei do Trabalho”, no
Teatro Altina Quadros (TAQ).
Neste domingo (21) – 09h30: mutirão de limpeza na sede do NEA.
(27) – 18h00: CiNEmA, com exibição do filme “Passageiros” e debate com
Gabriel Nunes, no TAQ.

ORGANIZANDO A SEDE

Neste domingo tem mutirão
Com a conclusão das pequenas obras de reparos que estavam sendo realizadas em nossa
sede, o momento agora é de faxina. Assim, a diretoria programou para este domingo (21),
mais um mutirão de limpeza na sede do NEA, tanto na parte das salas quanto no Teatro
Altina Quadros. Os neanos estão convidados a colaborar com a organização. A atividade
inicia às 09h30 da manhã.
EVENTO

Prosseguem as visitas às casas espíritas
da região para divulgar o Fetef
As visitas programadas pelo NEA aos centros espíritas de nossa região para
divulgação do “8º Festival de Teatro Espírita de Florianópolis (Fetef)”
prosseguem nesta semana. Hoje à noite será visitado o Instituto de Cultura
Espírita de Florianópolis, no bairro Córrego Grande. Depois, na sexta-feira
(19/7), às 20 horas, será a vez da Instituição Espírita Casa do Caminho, nos
Ingleses. No sábado (20/7), às 19h30, a visita ocorrerá no Centro Espírita
Amor e Humildade do Apóstolo, e no dia 26 de julho, às 20 horas, na
Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna, no Campeche.
Já foram visitados o Centro Espírita Juvêncio de Araújo Figueiredo na última
sexta-feira (12), o Centro Espírita União Fraterna no sábado passado (13), e
a Casa Espírita Frederico José Rola ontem (16).
O Fetef vai ocorrer de 18 a 20 de outubro, na Seara Espírita Entreposto da Fé
(Seede). As inscrições continuam abertas e podem ser feitas no site do NEA
(www.neartes.org.br).

EVENTOS

Projeto de cine-debate deste
mês tem o filme ‘Passageiros’
A programação cultural realizada pelo NEA nos últimos sábados de cada mês terá no
próximo dia 27, o “CiNEmA” com o filme “Passageiros”. Claire Summers (Anne
Hathaway) é uma jovem terapeuta designada por Perry (Andre Braugher), seu
mentor, a dar orientação psicológica aos cinco sobreviventes de um terrível acidente
aéreo. Ela enfrenta problemas ao ser confrontada por Eric (Patrick Wilson), que recusa sua ajuda e usa o
acidente para tentar cortejá-la. Isto faz com que, paralelamente, Claire lute contra as iniciativas de Eric e
os demais pacientes enfrentem dificuldades com as lembranças do acidente, distintas das explicações
oficiais fornecidas pela companhia aérea. O debate será conduzido pelo presidente do NEA, Gabriel Nunes.
ESTUDO

Espiritismo e ciência
Conforme programado pela Coordenação de Estudos, neste domingo, 21,
a reunião é reservada a um neano para que desenvolva um tema espírita
de sua escolha. No domingo passado ficou definido que Junior da Cruz
será o coordenador da atividade. Ele propôs o tema Espiritismo e ciência.
A reunião inicia às 15 horas.
TEATRO

Ensaio extra de “Le fantôme”
O núcleo de segunda-feira do Grupo de Teatro do NEA marcou um ensaio extra da nova peça “Le fantôme
du musée” nesta sexta-feira, 19, às 19 horas.

Marcada a pré-estreia da nova peça infantil
A nova peça infantil que está sendo montada pelo núcleo de domingo do Grupo de Teatro NEA já tem data
de pré-estreia. Será no dia 29 de setembro, domingo, às 17 horas, no Teatro Altina Quadros. A apresentação
integrará a programação da “3ª Semana Nacional de Arte Espírita” em nossa cidade.

