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Conectado a ondas e bits, o homem do século 21 está cada vez mais individualista 
e introspectivo. Mas não pode fugir à sua natureza divina, na condição de espíri-
to imortal.
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Destaque prevenção

homenagem

entre DoIs munDos

Tecnologia e 
Espiritualidade

Para todos os públicos
Novo programa da FEBtv, pela Rede 

Brasil de Televisão, é transmitido em TV 
aberta (UHF) e pela TV paga.
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Todos pela vida
Cartilha elaborada pelo IDE, com 

prefácio do jornalista André Trigueiro, 
será distribuída a centros espíritas de 
todo o Brasil.

Página 11

Altivo e sereno
Importante expressão do movimen-

to espírita, no Brasil e no mundo, Al-
tivo Ferreira despede-se das lutas ter-
renas. Aos 90 anos.

O projeto Vivo Espiritualidade, desenvolvido em parceria com a USE, abre 
novo canal de mensagens de paz, esperança e conforto espiritual para seus mais 
de meio milhão de assinantes

Livros
Assinantes terão acesso a 
uma interface agradável 
com livros de autoajuda 
selecionados pela USE, 

com capa e informações.
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DIRIGENTE
E S P Í R I T A

Campanha

eDItorIaL

Aobra de unificação não dispensa os 

gestos de companheirismo, gentileza 

e fraternidade. No trato com os irmãos do 

caminho não esqueçamos jamais de dar- 

-lhes a nossa melhor cota de consideração 

e carinho, porque, como ensinou nosso 

querido Emmanuel, os minutos da reencar-

nação correm vertiginosamente e pode ser 

que os estejamos vendo pela última vez.

Relendo recentemente Vinícius — O Edu-

cador de Almas, do nosso colega jornalista 

Wilson Garcia e saudoso Eduardo Carvalho 

Monteiro — emocionei-me mais uma vez 

com a história de João Leão Pitta, imigran-

te português que tanto trabalhou para a 

divulgação do Espiritismo. Após sua conver-

são à Doutrina Consoladora, depois que sua 

filha, cega, foi curada num centro espírita, 

a reação do clero foi imediata. “Em conse-

quência, perdeu ele o seu emprego e, as-

sim, ficou passando privações por mais de 

um ano, até que o recém-convertido Viní-

cius o agasalhasse em seu estabelecimento 

comercial”, narram os autores.

Emocionante também o relato do pró-

prio Pitta (em História do Espiritismo em 

Piracicaba e Região, de Eduardo C. Montei-

ro) de um encontro com a médium Eugênia 

Na hora difícil
Silva. “Quando d. Eugênia olhou para mim, 

vendo-me com as calças remendadas, ela, 

que conhecia todas as minhas lutas, en-

cheu-se de uma profunda compaixão. (...)

É o próprio Pitta quem narra: “Então, 

fato extraordinário presenciei: de dona Eu-

gênia saiu uma luz cor de ouro pálida e me 

envolveu, no mesmo instante que me senti 

dentro do seu coração. Em milésimos de se-

gundo fiquei a par de todas as dificuldades 

financeiras de D. Eugênia e do propósito 

dela de me oferecer um terno de brim, que 

era o que suas finanças comportavam; oito 

dias depois, recebi o terno de brim da for-

ma que senti em seu coração e então com-

preendi que amor é luz.”

O Editor
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mensagem Da presIDênCIamensagem Da presIDênCIa

Órgãos precisam sincronizar 
agenda com PGA

presidencia@usesp.org.br

Ancontramos, vez por outra, órgãos de 

unificação (Regional, Intermunicipal, 

Municipal e Distrital) realizando reuniões 

de Conselho Deliberativo, Comissão Exe-

cutiva e Departamentos em dias que estão 

fora da convenção do Conselho Deliberati-

vo Estadual (CDE) e Conselho de Adminis-

tração (CA) da USE.

Consequentemente, esse descompas-

so irá repetir-se nas datas preestabele-

cidas para reuniões do CDE, CA, CD da 

Regional e CD do órgão local, o que tem 

levado muitos representantes (titulares 

ou suplentes) a não comparecer aos en-

contros estaduais ou regionais, porque 

estão, no mesmo dia e horário, presen-

tes às reuniões da sua Distrital, Municipal 

ou Intermunicipal.

Para recordar, vamos explicitar, a se-

guir, essa sequência de reuniões na USE e 

seus órgãos: 

1º FINAL DE SEMANA: reunião da Direto-

ria Executiva e seus Departamentos e 

Assessorias (todos os meses).

2º FINAL DE SEMANA: reuniões do CDE nos 

meses de junho e dezembro; reuniões 

do CA em março, junho, setembro e de-

zembro de cada ano.

Na última reunião do Conselho Delibera-

tivo Estadual, a Diretoria Executiva pro-

pôs que as reuniões do CDE e do CA dos 

meses de junho e dezembro sejam rea-

lizadas no 1º final de semana, a fim de 

evitar o descompasso com esses órgãos, 

já que, em vários deles, sobretudo no 

último mês do ano, os dirigentes estão 

envolvidos em reuniões de avaliação, 

encerramento ou mesmo nas distribui-

ções de cestas básicas ou presentes de 

Natal. Essa mudança evitaria prejuízo 

na sequência das reuniões do órgão.

3º FINAL DE SEMANA: reuniões do CD da 

Regional e da Comissão Executiva e 

seus departamentos.

4º FINAL DE SEMANA: reuniões do CD do 

órgão local (Intermunicipal, Municipal 

e Distrital) e da Comissão Executiva e 

seus departamentos.

Para um dirigente estar na Diretoria 

Executiva da USE, necessitará ser indicado 

pelo órgão local onde colabora; para estar 

no órgão local, deverá vir indicado pela 

instituição espírita que representa. 

Esse diretor da Estadual, nesse caso, 

deve participar da reunião da Diretoria do 

Centro Espírita de que participa; do CD ou 

Comissão Executiva do respectivo órgão 

local, e das reuniões de competência da 

administração estadual. Mas, se as reu-

niões seguirem a sequência acima, esse 

diretor poderá participar de todas as reu-

niões: do centro espírita, do órgão local, 

da regional e da estadual. 

Outra utilidade dessas reuniões sequen-

ciais é que as deliberações da Diretoria Exe-

cutiva e seus departamentos serão levadas 

para o CDE e CA; o que se delibera nessas 

reuniões, por sua vez, será transmitido por 

seus representantes aos órgãos locais e re-

gionais. Também, por extensão, as delibera-

ções das Regionais (3º final de semana) se-

rão repassadas para os órgãos locais (estes 

se reúnem no 4º final de semana), e, final-

mente, esse órgão local levará tais delibe-

rações ao conhecimento dos representantes 

dos centros espíritas que o compõem.

Insistimos na lembrança dessa regra 

pactuada porque não raro um represen-

tante nos informa que não pôde participar 

do CDE ou CA porque tinha reunião simul-

tânea do seu órgão (se Regional, deveria 

acontecer no 3º final de semana; se local, 

no 4º final de semana). 

Para acompanhamento de todos os ór-

gãos anualmente, no CDE e CA de dezem-

bro, a Diretoria Executiva divulga e coloca 

à disposição no Portal USE o Plano Geral 

de Atividades do ano, no qual constam 

todas as reuniões ordinárias para o Es-

tado e as datas dos encontros estaduais, 

para que os órgãos se programem para  

participar.

Por proposta da Regional São Pau-

lo, e aprovada pelo CA e CDE, a partir 

do corrente ano o PGA do ano seguinte 

será apresentado e divulgado no CDE de 

junho, para que os órgãos regionais e lo-

cais tenham mais tempo para programar 

os eventos na área de sua jurisdição, sem 

que colidam com aqueles programados no 

calendário da USE, como, por exemplo, o 

Congresso Estadual, que deverá ocorrer 

nos dias 23, 24 e 25 de junho de 2017.



Março/Abril de 2016

4

PERFIL – ADONAY ANDRADE

Prazer em conhecer. 
Adonay!

por Martha Rios Guimarães

Paulistano, nascido em família espírita, 
Adonay Fernandes não esconde o cari-

nho por sua família. Além dos pais e dos 
irmãos e cunhados, conta com o carinho 
de três sobrinhas “maravilhosas”, como 
costuma dizer.  Presidente da USE Distrital 
Tatuapé e 1º vice-presidente da Regional 
São Paulo, nosso entrevistado é também 
membro da Sociedade Espírita Beneficen-
te Mínimus.

DIRIGENTE – Conte-nos sobre seus pri-
meiros trabalhos doutrinários.

Adonay Fernandes – Desde criança 
queria participar da Mocidade, o que só 
aconteceu aos 17 anos, quando comecei a 
me interessar pela literatura espírita, fa-
zendo um tímido trabalho na livraria da Mí-
nimus, sociedade espírita beneficente. Em 
seguida, passei a trabalhar com as crian-
ças maiores de 12 anos. Posteriormente, 
assumi a presidência dessa instituição.

DE – Até que ponto o Espiritismo in-
fluenciou suas escolhas e decisões 
na vida?

Adonay – Certamente, a Doutrina Es-
pírita não entrou em minha vida apenas 
como um objeto de admiração, mas sim 
como um modelo de conduta a ser segui-
do e exercitado. Vivenciar esses ensinos 

em nosso movimento é oportuni-
dade de aprendizado fraterno e 
dinâmico, proveniente das discus-
sões doutrinárias.

DE – Como foi seu ingresso 
na USE?

Adonay – Comecei na Mocidade, 
participando de eventos como Co-
mecap e Comelesp, que são as con-
fraternizações de mocidades espíri-
tas na Capital e Leste paulista. Não 
quero ser injusto com outros tantos 

companheiros dessa época, mas não pos-
so deixar de citar o querido amigo Agos-
tinho Andreoletti. Ele me convidou para 
participar do Departamento de Mocidade 
da USE Tatuapé, dando o apoio necessário 
para que executasse minhas tarefas. Nessa 
Distrital, assumi o Departamento do Livro.

DE – E na USE Regional São Paulo?
Adonay – No órgão regional, fui diretor 

de Mocidade, nas gestões 1988 e 1992, e 
também do departamento do Livro. Na 
Comissão Executiva, assumi o cargo de se-
cretário, auxiliando o companheiro André 
Luiz Gallembeck no setor administrativo e 
jurídico. Atualmente exerço a função de 1º 
vice-presidente.

DE – O movimento de Unificação pode 
contribuir muito para o crescimento das 
atividades espíritas. Concorda?

Adonay – Plenamente. Creio mesmo 
que é uma condição fundamental. O mo-
vimento espírita sai fortalecido, forman-
do uma grande coletividade. O espírito 
de unificação começa dentro da socieda-
de espírita, com ações de esclarecimen-
to, acolhimento e troca de informações 
doutrinárias e administrativas. Essa inte-
gração enseja crescimento para todos os 
colaboradores. “A USE somos todos nós” é 

um slogan que precisa ser mais bem com-
preendido e vivido.

DE – Você é um estudioso da História 
do movimento espírita...

Adonay – Muitos ignoram a história da 
própria instituição que frequentam. Pre-
ferem fazer “limpeza” nos armários, apa-
gando a memória. No mínimo, é um des-
respeito àqueles que, não raro, lutaram 
com dificuldade para que a instituição 
existisse e exista ainda hoje.

DE – Qual sua opinião sobre o movi-
mento atual?

Adonay – Sou otimista. Mas nossas lide-
ranças precisam promover mais ações em 
prol da Unificação, esclarecendo e cons-
cientizando os espíritas. Sei que, no pas-
sado, sempre havia, antes de todo evento 
doutrinário, um momento para divulgar 
o papel da USE, a importância da união 
etc. Precisamos retomar essa tarefa. Par-
ticularmente, sinto falta de diálogo, seja 
entre os jovens, entre os adultos e os mais 
maduros. A melhor fase que vivi no movi-
mento foi na Mocidade, aprendendo com 
os “veteranos”, trabalhando lado a lado.

DE – Uma saudação aos nossos leitores?
Adonay – Agradeço muito a oportu-

nidade e o convite carinhoso da equipe 
do Dirigente Espírita. Vivemos momento 
de dificuldades, mas poderemos superar 
tudo, agindo com gentileza e fraternida-
de no relacionamento com todos, dentro e 
fora do centro espírita. Valorizemos nossa 
família, porque é no círculo da parentela 
próxima que está nossa primeira escola. 
Trabalhemos para que, no futuro, possa-
mos nos lembrar dos dias atuais como be-
las histórias para serem contadas, tendo 
a certeza de que colaboramos para um 
mundo melhor.
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17º Congresso estaDuaL De espIrItIsmo

Inscrições já abertas

GARANTA JÁ SUA VAGA

Tauá Hotel Atibaia

Ao assinar o termo de adesão, o congressista estará garantindo sua hospedagem e  
também a inscrição no Congresso, dentro das seguintes opções: 
• Apartamento Duplo ou Tripo - R$ 870 por pessoa.
• Apartamento Single - R$ 1.500 por pessoa.
Estes valores, válidos até 30 de junho (*), incluem:
• Lanche de well-come e jantar na sexta-feira; 
• Café da manhã, almoço, 2 coffees e jantar no sábado; 
• Café da manhã, um coffee e almoço no domingo.

OBSERVAÇÃO: Consumo de Frigobar e Estacionamento (R$ 16 por dia) serão cobrados à parte.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A reserva no hotel pode ser paga em até 10 parcelas, na forma de 
cheque ou por depósito em conta da USE. Mas a última parcela não poderá exceder o prazo de 31/12/2016.
ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES: em 31/12/2016, ou antes, se todas as vagas tiverem sido preenchidas.
PARTICIPAÇÃO: As conferências e atividades estarão abertas exclusivamente aos congressistas.
DESISTÊNCIAS: Neste caso, congressista poderá transferir sua inscrição. Caso contrário, seu pagamento 
será considerado contribuição ao Congresso. 
Mais informações poderão ser obtidas no Portal USE (www.usesp.org.br/congresso).
(*) Após essa data os preços poderão sofrer revisão, se necessário.

Os preparativos para o 17º Congresso 
Estadual de Espiritismo, em junho de 

2017 na estância turística de Atibaia, já 
dão mostras de que esse será de fato um 
evento especial.

Além de marcar os 70 anos de história 
da USE — na abertura será lançado livro 
de 300 páginas! —, o Congresso de Ati-
baia é inovador já pela própria formata-
ção: todas as atividades do congresso se-
rão desenvolvidas no próprio Tauá Hotel. 
Com amplas instalações, o Tauá dispõe de 
brinquedoteca com monitores para tomar 
conta das crianças. (As atividades opcio-
nais para entretenimento das crianças são 
cobradas à parte.)

Os auditórios e as salas para oficina e 
rodas de conversa ficam no próprio hotel, 
em acomodações com muito conforto. 
”Haverá uma livraria e exposições his-
tóricas do movimento espírita paulista. 

Todos os 24 órgãos Regionais estão con-
vidados a escrever e enviar material, o 
que deverá compor o livro dos 70 anos”, 
informa Julia Nezu, presidente da USE e 
da Comissão Organizadora do 17º Con-
gresso Estadual.

Esse formato vai favorecer ainda mo-
mentos livres de confraternização nos 
salões, no espaço de lazer e junto às pis-
cinas. “Aliás, o calor humano e um cho-
colate quente serão bem apropriados, 
porque Atibaia costuma registrar tempe-
raturas muito baixas no Inverno”, alerta 
a presidente.

Livro dos 70 anos

Outro assunto que envolve os órgãos 
da USE é o livro comemorativo dos 70 

anos da USE, que será lançado na aber-
tura do 17º Congresso Estadual de Espiri-
tismo. O livro conterá um relato histórico 
de cada região do Estado, sob coordena-
ção da Regional respectiva, com partici-
pação dos órgãos locais.  Tomando-se por 
base atas, jornais locais, entrevistas com 
antigos companheiros da USE, os órgãos 
poderão pesquisar e escrever a história 
do movimento espírita, anexando fotos e 
documentos escaneados em boa resolu-
ção (300 dpi). 

O formato da publicação é A4, ou seja, 
tamanho de papel ofício, e deverá con-
tar 300 páginas, aproximadamente. Cabe 
a cada regional no máximo sete páginas 
(digitadas no corpo 12, fonte New Roman 
Times). O envio do material deve ser feito 
até 30/5/2016, no e-mail: use@usesp.org.
br. (Se o arquivo estiver “pesado” demais 
para ser enviado, o órgão poderá gravá-lo 
em CD ou pen-drive, enviando-o para a 
sede da USE, avisando a Secretaria da re-
messa por Correio).
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agenDa use

J á esclarecemos este assunto em edi-
ções anteriores, mas voltamos ao tema 

para que fique bem claro. O artigo 150, 
inciso VI, item “d” da Constituição Fede-
ral, cita também o livro, além de outros 
itens que gozam de imunidade de impos-
tos. Desta forma, tributos como o Imposto 
de Importação (II) ou ICMS não alcançam a 
venda de livros.

Mas há ainda as chamadas contribuições 
sociais, PIS e Cofins, não acobertadas pela 
imunidade. Neste caso, o livro é benefi-
ciado com a redução da alíquota (zero) in-
cidente sobre a receita bruta decorrente 
da venda no mercado interno. Esta lei só 
vale para livros impressos e livros digitais 
para uso exclusivo de deficientes visuais. 
(O livro digital só está isento de impostos, 
permanecendo, porém, o recolhimento 

Livros são imunes!
Tesouraria reforça o alerta aos órgãos e instituições:  

livros são imunes a impostos e têm alíquota zero para PIS/Cofins.

das contribuições sociais PIS/Cofins).
Para efeitos fiscais, considera-se livro 

a publicação de textos escritos em fichas 
ou folhas, não periódica, grampeada, co-
lada ou costurada, em volume cartonado, 
encadernado ou em brochura, em capas 
avulsas, em qualquer formato e acabamen-
to e outros equiparados. Portanto, a receita 
de livros não está sujeita a qualquer tipo 
de impostos ou contribuições. Base Legal: 
CF art.150, IV, item “d; Lei 10.753/2003, 
artigo 2º, § único; Lei 10.865/2004, art. 8º, 
§ 12, inciso XII e art. 28, incisos VI.

São equiparados a livro:
a) fascículos, publicações de qualquer na-

tureza que representem parte de livro;
b) materiais avulsos relacionados com 

o livro, impressos em papel ou em 
material similar;

Rosana A. Gaspar – 1ª Tesoureira – USE-SP

c) roteiros de leitura para controle e estudo 
de literatura ou de obras didáticas;

d) álbuns para colorir, pintar, recortar 
ou armar;

e) atlas geográficos, históricos, anatômi-
cos, mapas e cartogramas;

f) textos derivados de livro ou originais, 
produzidos por editores, mediante 
contrato de edição celebrado 
com o autor, com a utilização de 
qualquer suporte;

g) livros em meio digital, magnético e 
ótico, para uso exclusivo de pessoas 
com deficiência visual;

h) livros impressos no Sistema Braille.
Base Normativa: Lei 10.753/2003, artigo 

2º, § único e Lei 10.865/2004, art. 8º, § 12, 
inciso XII e art. 28, incisos VI e art. 8º, § 12, 
inciso XII.
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Atecnologia digital está revolucionando 
comportamentos no consumo de bens 

e serviços. O uso crescente de aplicativos 

nos smartphones permite uma pálida cari-

catura do homem do futuro, o homo tecno-

logicus, cada vez mais conectado a bits e 

ondas. E também cada vez mais individua-

lista. Os APPs já são aplicados na solução 

de problemas no transporte, nas relações 

profissionais, nos itens de segurança e ago-

ra também estão ajudando as pessoas a 

buscar apoio emocional e paz interior.

Os grupos de autoajuda e de prevenção 

ao suicídio também já utilizam essas fer-

ramentas, a qualquer tempo e lugar, sem 

custo. “Há casos de brasileiros morando 

em outros países e que, até por isso, se 

sentem muito solitários e procuram con-

versar com nossos voluntários, sem nenhu-
ma barreira”, assinala André Lorenzetti, 
responsável pela Imprensa no Centro de 
Valorização da Vida (CVV).

O trabalho de prevenção do suicídio e 
apoio emocional desenvolvido pelo CVV há 
54 anos ganhou muito com o avanço das 
tecnologias. O atendimento que antes era 
restrito ao telefone, à conversa pessoal e 
por cartas, agora pode ser feito também 
por chat, e-mail e Skype, embora o telefo-
ne ainda seja o meio mais utilizado. “Isso 
permite que mais pessoas utilizem gratui-
tamente o serviço, pois basta ter acesso 
à internet e às ferramentas necessárias”, 
diz o publicitário e jornalista. “Além dis-
so, há certas questões sobre as quais te-
mos mais facilidade de escrever do que 
falar”, acrescenta Lorenzetti.

S U P l E M E N T O

supLemento LIterárIo

Conexões superiores
Cada vez mais conectado ao mundo virtual, o homo tecnologicus dos tempos modernos não 

consegue fugir à sua natureza divina, a do homo spiritualis, fadado à perfeição.
Por Rubens Toledo

No movimento espírita também já é 
visível o uso desses aplicativos e tecno-
logias, seja na transmissão de eventos 
online ou na realização de reuniões de 
trabalho por teleconferência. A Federação 
Espírita Brasileira, por exemplo, criou um 
aplicativo (FEBtv) que permite ao usuário 
acessar programas de estudo, videoaulas, 
palestras, seminários, reportagens e pro-
gramação ao vivo, incluindo o programa 
“Entre Dois Mundos”, veiculado todos os 
sábados na Rede Brasil de Televisão.

O Vivo Espiritualidade, que você vai co-
nhecer mais nesta reportagem, é um servi-
ço de SMS prestado por essa operadora em 
parceria com USE, responsável pela sele-
ção de frases e pensamentos, textos e locu-
ção de mensagens que já alcançam mais de 
meio milhão de pessoas em todo o Brasil.

7
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Lançado em agosto de 2014, o Vivo Es-
piritualidade já alcança 500 mil assi-

nantes em todo o Brasil. Por esse serviço, 
são enviadas mensagens de texto diaria-
mente, e o assinante tem a opção de ou-
vir uma mensagem de voz ligando gratui-
tamente para *3387, que são os números 
que formam a palavra Deus no teclado 
do telefone.

O Vivo Espiritualidade não é a explo-
ração de um nicho de mercado com inte-
resses apenas corporativos. Sua proposta 
atende também valores e missão estabe-
lecidos no planejamento estratégico da 
empresa, convergindo em favor da paz e 
de uma sociedade mais feliz.

“Não fosse assim, essa parceria com 
a USE não teria sentido”, observa a pre-
sidente Julia Nezu. “Tudo concorre para 
o progresso e a evolução. A providência 
divina atua por diversos meios, ajudan-
do as criaturas por meio das próprias 
criaturas, não importando onde estejam 
nem a religião que elas professam”, diz 
a presidente.

O crescimento das adesões abre boas 

Mensagens de otimismo 
e esperança. No seu celular!

“Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador” –  
mensagem de texto no Vivo Espiritualidade, produto desenvolvido em parceria com USE.

perspectivas de investimento no produto, 
que deverá ser transformado num aplica-
tivo para smartphones, nas plataformas 
IOS e Android. Nesse caso, o usuário terá 
acesso a imagens e vídeos em uma timeli-

ne, como ocorre nas páginas do Facebook 
ou Instagram. “No aplicativo, o usuário 
encontrará músicas próprias para medita-
ção, relaxamento e reflexão, indicações 
de livros e eventos ligados ao cuidado da 
alma”, afirma Mauricio Romão, executivo 
da Operadora.

Ainda segundo Romão, a campanha 
de divulgação do Vivo Espiritualidade 
será ampliada para todo o Brasil. O ator 
Reynaldo Gianecchini, “embaixador” do 

No aplicativo, o usuário  

encontrará músicas próprias 

para meditação, relaxamento 

e reflexão, indicações  

de livros e eventos ligados  

ao cuidado da alma

“

“

Reunião da Diretoria Executiva: Maurício Romão (à esquerda), apresenta nova etapa 
do projeto “Vivo espiritualidade”

Reynaldo Gianecchini, “embaixador”.
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produto, estará gravando um vídeo de 
apresentação que será levado para todo 
o Brasil.

No formato atual, o assinante de Vivo 
Espiritualidade recebe diariamente, no 
seu celular, uma mensagem de texto e 
uma mensagem de voz, de conteúdos 
diferentes. A seleção das frases e pen-
samentos, por equipe de voluntários da 
USE, não se restringe à literatura espíri-
ta ainda que seja um manancial de es-
peranças e consolações — mas abrange 
toda a literatura universal, textos de 
grandes filósofos, homens de ciência, 

livres pensadores e líderes religiosos, 
como Chico Xavier, Madre Teresa ou Da-
lai Lama.

Com o novo formato, essa tarefa deve-
rá ser ampliada ainda mais, na produção 
de textos para vídeos e outros conteúdos 
do aplicativo, trabalho que terá supervi-
são direta da Diretoria Executiva e da pró-
pria Presidência.

Projeto social

A vinculação do Vivo Espiritualidade a 
uma ação social é um desdobramento na-

tural do projeto e atende 
aos valores e missão es-
tabelecidos pela corpo-
ração. Assim, parte das 
receitas advindas desse 
serviço é destinada a USE 
e à Associação Lar Crian-
ça Feliz (www.lcf.org.
br), localizada no Km 20 
da Rodovia Raposo Tava-
res. Fundado em 1978, 
o Lar possui atualmente 
três unidades, atendendo 
mais de 600 crianças en-
tre zero e 16 anos.

O diretor de Arte, Lirálcio Ricci, que faz 
a locução nas mensagens de voz, diz 
que o trabalho no estúdio da Suport-

Comm é totalmente voluntário e também 
prazeroso. “Gravamos um lote por vez, o que 
significa algo em torno de 60 mensagens”, 
calcula Ricci, lembrando que sua preocupa-
ção não é apenas com a qualidade da locu-
ção, que precisa estar no padrão profissio-
nal, mas também a de manter-se em sintonia 
com as equipes espirituais. “Este é um tra-
balho que certamente tem o dedo da Espi-
ritualidade”, completa Ricci, que é também 
narrador esportivo e cantor. Ao todo já fo-

ram gravadas mais de 300 mensagens de voz 
e ainda há outras tantas na lista de espera.

“Homem de Antares”

Mas isso não prejudicou a bela voz do 
nosso amigo, que acaba de lançar o álbum 
‘Homem de Antares”, com 16 canções, uma 
delas assinada por Nando Cordel.

Quem quiser conhecer seu trabalho mu-
sical e de outros “artistas”, basta partici-
par do sarau REspirarte, que se realiza na 
sede da USE todo último domingo de cada 
mês, a partir das 15 horas.

UM TOQUE DA ESPIRITUALIDADE

Creche do Lar Criança Feliz
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O labirinto das reencarnações 
Beatriz Aquino

Romance mediúnico • 14x21 cm 
272 páginas • R$ 29,00
Quando os atalhos do ódio lançam os 
indivíduos e suas famílias em labirin-
tos sem saída, qual será o caminho 
para superar os erros do passado? 

O evangelho de Judas
José Lázaro Boberg

Estudo • 14x21 cm 
208 páginas • R$ 28,00

Um trabalho audacioso onde o 
autor reflete sobre o verdadeiro 

papel deste apóstolo na passagem 
de Jesus pelo planeta Terra. Afinal, 

Judas é um traidor ou um herói?

ALéM-TExTO

Lançamentos EME

Kardec observa uma reunião mediúnica...
Seu envolvimento sincero e sua vontade de aprender trouxeram o espiritismo à luz.

ilustração: Matheus Vigliar
alemtexto.wordpress.com
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A desencarnação de Altivo Ferreira, em 
Santos, aos 90 anos, encerra um ca-

pítulo na história do movimento espírita 

brasileiro. Altivo talvez fosse a última tes-

temunha ocular do célebre Pacto Áureo, 

de 1949, tema sobre o qual discorria, em 

suas conferências pelo Brasil, com espe-

cial entusiasmo. Esteve presente também 

no Congresso Estadual de 1947, quando se 

deu a criação da USE.

Sua atuação no movimento espírita re-

monta ainda aos anos 30, em Colina (SP), sua 

cidade natal, e toda a região Norte do Esta-

do, em encontros memoráveis como a Con-

centração de Mocidades Espíritas do Brasil 

Central e do Estado de São Paulo (Combesp), 

movimento iniciado em Barretos em 1948 

e encerrado na mesma cidade em 1966.

Em Santos, onde passou a residir des-

de 1952, Altivo engajou-se igualmente à 

obra de unificação, tendo sido presiden-

te da União Municipal Espírita (hoje USE 

Intermunicipal de Santos). Sob sua lide-

rança, os praianos protagonizaram um dos 

primeiros atos públicos de divulgação do 

Espiritismo, por ocasião do centenário de 

O Livro dos Espíritos, em 1957. “Foi no 

prédio da Alfândega, na Praça da Repúbli-

ca, com uma palestra memorável. Em se-

guida, fomos à Praça Mauá, para inaugurar 

a Banca do Livro Allan Kardec”, recordou.

Trabalhando em Brasília, a partir de 

1980, Altivo Ferreira logo estabeleceu laços 

com a FEB, presidida à época por Francisco 

Thiesen, tendo exercido importantes fun-

ções na entidade, primeiro como diretor 

e depois como vice-presidente. “Ocupou 

o cargo de editor da revista Reformador, 

por mais de 30 anos. E mesmo já privado 

da visão, manteve atuação, com apoio de 

Até sempre, Altivo!
Diretor da revista Reformador, por mais de 30 anos, Altivo Ferreira deixa extensa  

folha de serviços à Doutrina Espírita. E muita saudade.

secretárias e revisoras, como redator da 
revista até março de 2012, quando deixou 
a vice-presidência da Federação”, lembra 
Antônio Cesar Perri de Carvalho, ex-presi-
dente da FEB, que privou da sua amizade 
desde os tempos de mocidade.

Homenageado no 16º Congresso Esta-
dual de Espiritismo, promovido pela USE, 
em abril de 2015, Altivo falou aos mais de 
mil participantes presentes à cerimônia 
de abertura: “A realização deste congres-
so em Santos é o coroamento desse perío-
do de lutas, anos a fio, em fidelidade a 
Kardec e a Jesus, no serviço de divulgação 
da Doutrina em toda a Baixada Santista.”

Sua desencarnação, aos 90 anos, deu-se 
na noite de 24 de fevereiro, em Santos. A 
cerimônia de sepultamento, no Memorial, 
teve homenagens de toda a família espírita.

“A nossa solidariedade aos familiares e 
companheiros de Altivo, que agora se jun-
ta a Dagmar, sua companheira na jornada 

terrestre. Desejamos que os Bons Espíritos 
possam acolher este amigo, na sua transição 
aos planos superiores da Vida”, escreveu o 
1º vice-presidente da USE, José Antônio Luiz 
Balieiro, em mensagem pelas redes sociais.

Altivo (de camisa escura) em visita ao médium Chico xavier, em uberaba (MG). Abaixo, em conferência 
no 4º Congresso Espírita Mundial, realizado em Paris (2004)
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agenDa BrasIL

Novo programa da FEBtv, pela Rede Brasil de Televisão,  
pode ser visto pelos canais UHF e também pela TV paga.

Novo programa da FEBtv, dirigido ao pú-
blico espírita e simpatizante, já está 

no ar e vem conquistando audiência em 
todo o Brasil. “Entre Dois Mundos — Uma 
visão espírita da realidade” é transmitido 
aos sábados, no horário das 12 às 12h30, 
pela Rede Brasil de Televisão, que pode ser 
sintonizada pelos canais de UHF e antena 
parabólica e ainda na TV por assinatura. 
Para os assinantes Sky, por exemplo, a 
emissora está nos canais 175 e 371.

“O programa discute temas ligados ao 
cotidiano das pessoas, mostrando a neces-
sidade e a importância da espiritualidade 
em suas vidas”, assinala Jorge Godinho 
Neri, presidente da Federação Espírita Bra-
sileira. “É um programa interativo, pelo 
qual o telespectador pode enviar pergun-
tas, por e-mail, a estudiosos do Espiritis-
mo”, acrescenta. A Rede Brasil de Televisão 
é sintonizada ainda na OI TV (canal 1), Vivo 
(237), Claro (13), GVT (248), CTBC (714) e 
nos seguintes canais UHF (TV aberta):

S ão  P au lo 50

R io de J an eiro 50

Belo Horizonte 14

Porto Alegre 58

B ras í lia 59

Salvador 51

V it ó ria 50

F lorian ó p olis 59

Cuiabá 47

Goiânia 40

Mac eió 59

Para espíritas e simpatizantes
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A polêmica Lei 13.209, que punha em 
risco o futuro das entidades assisten-

ciais, foi alterada em vários artigos culmi-
nando em nova lei, de nº 13.204, criada 
em 14 de dezembro último.

“Essa nova legislação atende a reivin-
dicações das sociedade civil, represen-
tada pela Rebrates, a Rede Brasileira do 
Terceiro Setor, que reúne centenas de 
instituições, muitas delas espíritas”, as-
sinala Neyde Schneider, diretora da área 
de Assistência e Promoção Social Espírita 
da USE.

Entre essas alterações, merecem des-
taque o novo texto dado ao Art. 2º item I, 
que recebeu a seguinte redação: Aplica-se 

às organizações da sociedade civil, entre 

as quais (a) entidade privada sem fins lu-

crativos, (c) organizações religiosas que 

se dediquem a atividades ou projetos de 

interesse público e de cunho social.

E ainda, no item VII: Disponibiliza re-

cursos públicos através de termos de co-

laboração para parcerias propostas pela 

administração pública. E no item VIII, o 
texto foi alterado para: termos de fo-

mento para parcerias propostas pelas 

organizações da sociedade civil e (VIII-A) 
acordos de cooperação para finalidades 

que não envolvam transferência de recur-

sos financeiros.

Outras alterações relevantes:
Art. 10 – O governo manterá na inter-

Marco Regulatório  
do Terceiro Setor

CIrCuIto IntegraDo

**apse**

Lei nº 13.204, de 14/12/2015, altera legislação atendendo reivindicações da sociedade civil.

net a relação das parcerias até seis meses 

(180 dias) após o encerramento.
Art. 11 – A organização da sociedade 

civil deve pôr na internet e locais visíveis 

todas as parcerias com o governo.

Art. 14 – O governo divulgará pelo rádio e 

tv campanhas publicitárias e programações 

das organizações no âmbito das parcerias.

Art. 62– Na hipótese de inexecução por 

culpa da organização da sociedade civil, 

para atender serviços essenciais à popu-

lação, o governo poderá assumir a respon-

sabilidade pela execução do restante do 

plano de trabalho.

Art. 65 – A prestação de contas será 

pela internet, permitindo a visualização 

por qualquer interessado.

Art. 71 – O governo tem prazo de cinco 

meses para apreciar a prestação final de 

contas, prorrogável por mais cinco meses.

Art. 71 § 4º. I – Não constatado dolo da or-

ganização da sociedade civil na apreciação 

das contas pelo governo, haverá atualização 

monetária, sem incidirem juros de mora.

Art. 80 – Compras e contratações com 

recursos de parceria podem ser feitas 

pelo sistema eletrônico disponibilizado 

pelo governo.

Art. 81-A – Os municípios até 100 mil 

habitantes não precisarão efetuar a pres-

tação de contas pela internet.

Art. 84-B – As organizações da socieda-

de civil farão jus aos seguintes benefícios:

I – receber doações de empresas;

II – receber bens móveis da Receita Fe-

deral; 

III – distribuir ou prometer distribuir 

prêmios, mediante sorteios, vale-brindes, 

concursos ou operações assemelhadas com 

o intuito de arrecadar recursos para sua 

manutenção ou custeio.

Art. 84-C – Os benefícios acima serão 

concedidos às organizações que, entre 

seus objetivos, incluam pelo menos um, 

como

I – promoção da assistência social;
XI – promoção da ética, da paz, da cida-

dania, dos direitos humanos, da democra-

cia e de outros valores universais;

XII – organizações religiosas que se de-

diquem a atividades de interesse público 

e de cunho social.

Art. 85-B – Permite a participação de 

servidores públicos na composição do con-

selho ou diretoria de Oscip.

Art. 88 – Esta lei entra em vigor após 

540 dias de sua publicação oficial.

A alínea a do § 2º. do art. 12 da Lei 
9.532, de 10/12/1997, passa a permitir 

a remuneração de dirigentes, pelos ser-

viços prestados, no caso de associações, 

fundações ou organizações da socieda-

de civil sem fins lucrativos, desde que 

atuem efetivamente na gestão executiva 

e cumpram os requisitos da Lei 9.790, de 

23/3/1999.
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Cartilha tem apoio da use

Cartilha orienta centros na prevenção e no trabalho de assistência espiritual aos suicidas.

Em tarefa de socorro

Está em produção, no Instituto de Difu-
são Espírita, de Araras (SP), a cartilha 

Suicídio – Uma epidemia silenciosa, que 
deverá ser distribuída gratuitamente aos 
centros espíritas de todo o Brasil. Além da 
USE, a iniciativa tem apoio da Aliança Es-
pírita Evangélica, Federação Espírita Bra-
sileira e da AME-Brasil.

O objetivo é informar e esclarecer so-
bre o problema do suicídio no Brasil e no 
mundo, orientando sobre como estruturar 
um trabalho de socorro a esses Espíritos, 
conforme consta do texto de abertura, 
assinado pelo organizador Antônio Car-
los Braga.

Além das estatísticas, que são alar-
mantes, a cartilha reúne textos de obras 
como Memórias de Um Suicida, do espí-
rito Camilo Castelo Branco, psicografia 
de Yvonne do Amaral Pereira, aponta-
mentos de Chico Xavier e referências 
em O Livro dos Espíritos. Tem ainda 
prefácio de André Trigueiro, autor de 
Viver é a Melhor Opção, e informações 
extraídas de sites e cartilhas do Centro 
de Valorização da Vida (CVV).

Para as casas espíritas há um capí-
tulo específico, orientando a criação 
de grupos de socorro para trabalhar em 
conjunto com as equipes espirituais en-
volvidas. “Esse grupo, cuidadosamente 
selecionado, ficará à disposição de uma 
equipe espiritual encarregada de trazer 
esses Espíritos, a fim de receberem as 
vibrações amorosas e revigorantes, tão 
necessárias, emitidas pelo grupo dos en-
carnados”.

A recomendação é que esse grupo seja 
exclusivo para o trabalho com suicidas e 
que as reuniões sigam uma agenda prees-
tabelecida. “Com outros grupos, formar-

-se-á, em pouco tempo, uma legião de 
socorristas que auxiliará as forças do bem, 
atentas ao saneamento desta esfera espi-
ritual”, reforça o texto.

O orientador lembra ainda: “É Impor-
tante selecionar, com critério, os mé-
diuns que vão participar do trabalho. Um 
pequeno grupo harmonioso é o bastante 
para sua realização. A emanação de flui-
dos e vibrações amorosas pelos partici-
pantes é a matéria-prima fundamental 
para o trabalho de socorro e auxílio dos 
Espíritos em sofrimento”.

Os pedidos de exemplares poderão 
ser feitos diretamente pelo endereço 

apoio.gaes@gmail.com
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***LIvro***

Diretores da USE participam da 34º Conrespi, em Matão,  
e visitam Memorial ao Bandeirante do Espiritismo

Na terra de Cairbar

A34ª Confraternização Regional da Fa-
mília Espírita (Conrespi), realizada 

de 7 a 9 de fevereiro, em Matão, ocorreu 
nas dependências da  Escola COC. O tema 
desta edição — “ O Homem de Bem” – foi 
trabalhado em palestras e num “pinga-fo-
go” nos períodos da manhã e tarde, com 
participação de André Bordini, de Ribeirão 
Preto; Valderez Lopes Teixeira de Godoy, 
de Ibitinga; Nazil Canarim, de Bauru, e Jú-
lio Fornazari, de Catanduva.

Ainda tivemos estudos desenvolvidos 
em salas de aula pelas Intermunicipais 
(Araraquara, Barretos, Bebedouro, Jaboti-
cabal, Matão, Ribeirão Preto, São Carlos e 
São Joaquim da Barra). E, para terminar as 
atividades do dia, apresentações musicais 
com nossos excelentes artistas espíritas.

O Memorial Cairbar Schutel  esteve 
aberto durante todos os dias da Con-
respi, na parte da tarde. Lá tivemos a 
oportunidade de conhecer as dependências 
do C.E. O Clarim (antigo C. E. “Amantes 
da Pobreza”), com seu bem estruturado e 
moderno salão, onde, no passado, Cairbar 
Schutel proferiu suas belas palestras.

Nas dependências do Centro está tam-
bém o antigo complexo gráfico do jornal O 

Por Rosana Roque (*)

Clarim, centenário, e da Revista Interna-

cional de Espiritismo (RIE).
A “caravana” da USE-SP a Matão, lide-

rada por Julia Nezu, presidente da Direto-
ria Executiva, contou ainda com o 1º vice
-presidente, José Antônio Luiz Balieiro; o 
secretário geral, Maurício  Romão, acom-
panhado da esposa, Esterlita, e ainda os 
diretores Lirálcio Ricci (Arte), Mauro dos 
Santos (AECE), Luiz Cláudio da Silva, res-
ponsável pela Campanha Evangelho no Lar 
e no Coração, e Etevaldo de Souza, assis-
tente de Patrimônio.

Conrespinha

Enquanto os adultos tinham suas ativi-
dades, as crianças participavam da “Con-
respinha”, sob a orientação de monito-

res locais. Frequentadoras dos cursos de 
evangelização em cidades da região, as 
crianças participaram de dinâmicas sobre 
o “O Homem de Bem” e atividades recrea-
tivas, que incluíram também uma ginca-
na doutrinária.

Outro ponto alto da Conrespinha foi o 
passeio à praça central da cidade, onde se 
encontra o busto de Cairbar Schutel, e a vi-

sita ao Memorial, na sede da Gráfica e Edi-
tora O Clarim. Elas puderam conhecer mais 
sobre a história dessa importante expressão 
do Espiritismo, que tanto contribuiu para 
a divulgação da Doutrina e também para 
o desenvolvimento da simpática cidade de 
Matão. Após o almoço, os pequenos despe-
diram-se da Conrespinha com uma apresen-
tação musical. Na volta para casa, todos 
estavam já com “Saudades de Matão”.

(*) Rosana Roque é 2ª Secretária na 
Área de Assistência e Promoção Social 

Espírita (APSE). Integrou a caravana 
acompanhada do esposo, Ivan, e do 

filho Vitório, de 3 anos.

Tema central foi abordado em palestras e 
“pinga-fogo” com quatro expositores.

Artistas da região revezaram-se  
no palco da Conrespi. 

Rosana Roque, do APSE, e Luís Cláudio Silva 
(Evangelho no Lar).

Crianças visitaram busto de Cairbar,  
na praça central.
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