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Apresentação

Estamos
divulgando
as
notícias, ações e atividades da
Diretoria Executiva da USE, neste
novo formato digital, o USE
informativo. O que você vai
encontrar aqui e, mensalmente,
retornaremos, dirá respeito ao que
aconteceu durante o mês da
edição. No caso, maio de 2020.
Esta é a forma que a Diretoria
Executiva decidiu para que os
dirigentes de órgãos conhecem
nossas ações e o que estamos
executando cumprindo as funções
do órgão executivo da USE.
Apesar de contarmos com
grupos de whatsapp do CA Conselho de Administração e do
CDE - Conselho Deliberativo
Estadual, a periodicidade das
reuniões sendo trimestrais e
semestrais, respectivamente, torna
difícil o acompanhamento efetivo
do trabalho da USE.
Assim, mensalmente pretendemos trazer, pelo USE
informativo, nome já utilizado no
passado, na década de 1980, a
visibilidade de ações em desenvolvimento e execução pela
Diretoria Executiva.

Grupo Espírita Paulista

Iniciado desde o ano passado, o Grupo Espírita Paulista é
constituído por representantes da Aliança Espírita Evangélica, da
Federação Espírita do Estado de São Paulo e da União das
Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo que tem o objetivo de
realização ações conjuntas para a divulgação da Doutrina Espírita.
O primeiro evento em desenvolvimento é o Encontro Espírita
Paulista 2021, a ser realizado em São Paulo, nos dias 21 a 23 de maio,
com palestras e rodas de conversa, comemorando os 160 anos de
lançamento de O livro dos médiuns. O tema do evento é
Mediunidade em um mundo de regeneração.

Encontro Espírita Paulista

Como forma de divulgar o evento do próximo ano, o Grupo
Espírita Paulista decidiu pela realização de 11 eventos mensais
virtuais, sempre no último final de semana dos próximos meses. O
primeiro encontro aconteceu no dia 30 de maio, das 15 às 16h30,
com a participação de Eulália Bueno, desenvolvendo o tema
Mediunidade no isolamento social. Neste evento, houve a participação de
A.J.Orlando (USE SP), Eduardo Miyashiro (AEE) e Roberto
Watanabe (FEESP), além de Maria Cândida, jornalista, como
mediadora.
A próxima live será dia 28 de junho, domingo, com Suely Caldas
Schubert. Todos os temas estão alinhados com o tema central do
evento em 2021.

Pacto Áureo; 70 anos

Conforme deliberado na
reunião
extraordinária
do
Conselho Deliberativo Estadual
realizada no dia 8 de março,
último, a Diretoria Executiva
revisou o documento inicialmente redigido pela Comissão
do CDE, que após aprovação
desta, foi encaminhado aos
representantes para análise final,
discussão e aprovação na reunião
ordinária de junho, dia 7,
agendada para início às 9:30
horas, em primeira convocação,
no formato virtual.

Cadastro de Centros Espíritas

Importante meio de comunicação com as instituições unidas, o
Cadastro dos Centros Espíritas está em desenvolvimento pela
Secretaria da DE. Após as implementações dos e-mails institucionais
dos órgãos regionais e locais, agora é a vez desta iniciativa, mais
complexa para ser estabelecida.
A proposta de trabalho não é somente atualizar o cadastro, mas
de mantê-lo continuamente atualizado. Os responsáveis pelos órgãos
de unificação e instituições espíritas continuarão a ser consultados.
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Guarani d’Oeste

A USE recebeu, por decisão
de sentença judicial, terreno na
cidade de Guarani d’Oeste, na
região de Jales. Estamos em
processo de transferência do
imóvel. O objetivo é, em
seguida, fazer contrato de
comodato com grupo espírita
daquela cidade, possibilitando
local para a continuidade de seus
trabalhos na divulgação da
Doutrina. O processo está sendo
acompanhado por advogado de
Fernandópolis, em regime de
voluntariado.

Mudança

O
Departamento
de
Comunicação da DE da USE
teve a saída do seu Diretor,
Marcelo
Uchôa,
que,
temporariamente, está sendo
substituído
por
Aparecido
Orlando. Houve reuniões com
os membros da Comissão
Diretora do Departamento para
a
continuidade
de
suas
atividades. Lista de trabalhos a
serem
desenvolvidos
foi
apresentada e analisada nestas
reuniões com definição de
prioridades e responsáveis.

Lei Geral de
Proteção de Dados

Adiada por duas vezes, esta
lei, relacionada a dados e
cadastros de pessoas, passa a
entrar em vigor a partir de 3 de
maio de 2021. Para verificar sua
implicações nos processos da
USE, o Departamento JurídicoAdministrativo está desenvolvendo estudos e análises.
A lei é aplicada para qualquer
nível e tamanho de organização,
com foco nos cuidados de
informações e dados de cadastro
de pessoas. Caso haja algum
impacto nos órgãos, traremos as
informações pertinentes.
2

Revista digital

O Dirigente Espírita
se transformou em
revista digital a partir de
sua edição # 177, de
maio/junho. Um dos
fatores para esta decisão
foi o resultado negativo
de cada edição impressa
que bimestralmente era
produzida. Agora, além
de facilitar o processo de
edição, podemos encaminhar o Dirigente a
muito mais pessoas.
Além
disso,
pela
diminuição dos custos,
pudemos ampliar o
número de páginas. Das
16 tradicionais, a edição
digital foi divulgada com
55 páginas.

Edição especial

A previsão é para que no mês de julho, a revista digital Dirigente
Espírita divulgue, como edição especial, trabalho que está sendo
preparado pelo Departamento de Estudos Sistematizados, referente
às diferentes modalidades de estudo contínuo as obras da Doutrina
Espírita.

Museu de fotos

O Departamento de Comunicação está organizando o Museu de
fotos de eventos realizados pela DE da USE. Elas estão sendo
disponibilizadas no site usesp.org.br.
O objetivo é resgatar os eventos realizados com as respectivas
fotos. Solicitamos a todos que tenham fotos e que queiram
compartilhar
conosco,
que
sejam
enviadas
para
comunicacao@usesp.org.br.
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Relatório anual

Congresso Estadual em 2021

Contribuição

Memória Histórica

A Diretoria Executiva da
USE elaborou o relatório anual,
referente ao período de junho
2019 a maio 2020, para
encaminhamento
aos
representantes do CA –
Conselho de Administração e do
CDE – Conselho Deliberativo
Estadual. Após, o referido
documento será encaminhado às
instituições espíritas unidas.

Nova
proposta
de
contribuição associativa será
encaminhada aos representantes
de órgãos de unificação, tanto do
CA como do CDE, nas
próximas reuniões de junho. O
objetivo da proposta é contar
com maior envolvimento dos
órgãos e reajustando os valores a
serem
contribuídos
pelas
instituições espíritas unidas.
Neste ano de 2020, houve
significativa
redução
de
contribuição passando de 30%
de instituições pagantes para
apenas 17% neste ano. As
contribuições
dos
centros
existem desde a fundação da
USE em 1947. Na época, o valor
definido conforme era de Cr$
20,00 (vinte cruzeiros).

Evangelho da USE

A Diretoria Executiva e
representantes de Departamentos realizam semanalmente,
aos domingos, a partir das 18
horas, reunião no formato do
Evangelho no Lar, com estudo
de trecho do livro e com
momento de vibrações.
São convidados tambe1m os
membros do Conselho Deliberativo Estadual para se juntar ao
grupo e participar deste momento de reflexão e de confraternização.

A Comissão Organizadora do 18º Congresso Estadual de
Espiritismo, considerando as condições observadas e previstas para a
pandemia do novo coronavirus, decidiu pela suspensão de sua
realização neste ano e, após negociações com o Hotel Taua1, decidiu
pela sua realização em 2021, no período de 25 a 27 de junho. Os
inscritos terão todos os direitos adquiridos.
Ao mesmo tempo, foi montada uma Comissão para tratar de
possi1veis solicitações de cancelamento das inscrições. Até o final de
maio, o número de solicitações recebidas foi de 15. Há política de
cancelamento, mas a maioria teve seu dinheiro de volta.
Os expositores e participantes das rodas de conversa estão sendo
contatados para confirmação de suas presenças para o próximo ano.
Agradecemos a dedicação e
o trabalho de 33 voluntários
distribuídos pelo estado de São
Paulo terminaram os trabalhos
de digitalização e digitação de
documentos da USE, dentro
do
projeto
denominado
Memória Histórica.
Foram
digitalizadas
e
digitadas 2691 páginas, correspondentes a 792 atas de
reuniões da Diretoria Executiva, Assembleias Gerais e do
Conselho Deliberativo Estadual dos anos de 1947 a 1989.

Reuniões das áreas da CRSul

Durante o mês de maio, aconteceram reuniões virtuais de trabalho
envolvendo as áreas de Atendimento Espiritual, Infância e Juventude,
Comunicação, Família, Mediunidade da Comissão Regional Sul do
Conselho Federativo Nacional.
Longa pauta, definida inicialmente pelos dirigentes das federativas
da região, quando da reunião ordinária do CFN em novembro de
2019, foi desenvolvida com participação de representantes dos
departamentos da USE SP.
A reunião dos dirigentes, que seria realizada em Campo GrandeMS, será também virtual, no final de semana de 18 a 20 de julho,
próximo.

Seminários do Departamento da Infância

O Departamento de Infância realizou dois Seminários durante o
mês de maio. Dia 15, a reflexão na ação evangelizadora, e no dia 29,
Como abordar o tema da pandemia na evangelização, envolvendo
inscrições de mais de 2.000 pessoas, do Brasil e de outros países.
No dia 17 de maio, por solicitação da UEP União Espírita
Paraense, o Departamento realizou novamente o seminário sobre a
reflexão na ação evangelizadora, para a região Norte do Brasil, com a
participação de 80 pessoas.
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Retorno às atividades presenciais

A Diretoria Executiva da USE desenvolveu conjunto de
orientações e recomendações visando o possível retorno dos centros
espíritas às atividades presenciais como consequência de decisão
governamental, liberando as atividades religiosas.
O documento estabelece que somente após a autorização das
autoridades competentes é que o retorno deveria ser realizado. No
entanto, enquanto a autorização não é definida, os dirigentes de
centros espi1ritas devem realizar planejamento para este possível
retorno.
Mesmo com a autorização, a USE recomenda que os dirigentes
decidam se é o momento adequado para o retorno às atividades
presenciais.

Página da USE

Desde o dia 28 de maio, a
USE tem página na enciclopédia
livre da Wikipedia com a
colocação das informações sob a
responsabilidade do Departamento de Comunicação. É mais
uma forma de divulgação das
atividades do nosso órgão
federativo estadual.

Legalização

Depois de haver entrado com
documentos
buscando
a
legalização do imóvel do Centro
Cultural USE, no Brás, a
Diretoria de Patrimônio está
finalizando a preparação dos
documentos necessários para a
legalização do imóvel da sede
Santana. O processo se utiliza de
anistia concedida pela Prefeitura
paulistana para imóveis nas
condições até 2014.
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Campanha USE Conecte

Nos últimos 45 dias, o Departamento de Tecnologia de
Informação, em conjunto com o Departamento de Comunicação,
tem cadastrado instituições espíritas interessadas na aquisição da
plataforma G-Suíte, disponibilizada pela USE, para a continuação das
práticas e atividades espi1ritas utilizando-se dos meios digitais e
virtuais.
Como resultado do interesse
das casas espíritas, até o final de
maio, foram cadastradas 300
instituições, algumas, inclusive,
fora do estado de São Paulo,
como dos estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e
Rondônia.
Os
interessados
podem
acessar o site da USE,
usesp.org.br, para solicitar o
cadastro e passar a receber os
serviços disponibilizados pela
plataforma.

