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CA e CDE realizam reunião histórica
Com representantes dos órgãos de unificação regionais e locais
da USE, aconteceu no último dia 7 de junho, a primeira reunião
virtual, pelo Google Meet, conjunta do Conselho Deliberativo Estadual
e do Conselho de Administração.
Iniciada a reunião com desenvolvimento de temas específicos
do Conselho de Administração, os dirigentes dos órgãos das regionais
de Araçatuba, Assis, Baixada Santista e Vale do Ribeira, Bauru,
Cachoeira Paulista, Campinas, Grande ABC, Ribeirão Preto, São José
do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba e Taubaté, aprovaram o relatório
financeiro até maio/20.
Também foi apresentada e aprovada proposta da Diretoria
Executiva de uma nova modalidade de contribuição associativa a ser
implementada no formato experimental em 2021. Nesta proposta, os
órgãos locais ficam responsáveis pelas contribuições, que serão
obtidas junto aos centros espíritas. Consultadas inicialmente, as USEs
Intermunicipais do Circuito das Águas, Ribeirão Preto e de Sorocaba
e a USE Distrital da Freguesia do Ó aceitaram e farão parte deste
projeto piloto.
Após estes temas, a partir das 10 horas, iniciou-se a reunião
conjunta do CA com o CDE. Na oportunidade, foi feita a
comemoração dos 73 anos de fundação da USE, quando o presidente
Aparecido José Orlando apresentou histórico dos seu momentos
iniciais, agradecendo aos trabalhadores que começaram a dar
estrutura e solidez nas ações de unificação da entidade federativa
paulista.
Foi apresentado a seguir, vídeo com mensagens de presidentes
de algumas Federativas do País, parabenizando a USE
Anteriormente encaminhado aos seus representantes, foi
aprovado por unanimidade a redação final do relatório de análise do
Pacto Áureo, apresentando avaliação do movimento espírita paulista
e nacional frente aos 18 itens do referido documento. A decisão do
Conselho Deliberativo Estadual é a base do que a USE vai apresentar
na reunião de julho da Comissão Regional Sul do Conselho
Federativo Nacional da FEB.
Também foram divulgados aos representantes dos órgãos os
projetos Campanha USE Conecte, a criação do GEP – Grupo Espírita
Paulista e a realização de eventos online nos próximos 11 meses,
divulgando o evento Encontro Espírita Paulista, em maio de 2021,
envolvendo a AEE – Aliança Espírita Evangélica; FEESP –
Federação Espírita do Estado de São Paulo e da USE.
Para a mudança de data de realização do 18º Congresso
Estadual de Espiritismo para o mês de junho de 2021, nos dias 25 a
27, foram apresentadas as razões como decorrência do atual estado
de evolução da pandemia do coronavírus.
Mereceu atenção especial, também, o documento Orientação ao
Centro Espírita – Retorno às Atividades Presenciais, recentemente

encaminhado aos órgãos e aos
centros espíritas do estado de
São Paulo.
Da solicitação encaminhada pela DE aos órgãos para que
enviassem propostas de temas
para discussão e análise pelo
Conselho Deliberativo Estadual,
apenas foram recebidas duas
sugestões, ambas pela mesma
instituição.
Roberto Watanabe, presidente da FEESP, apresentou
dois temas para conhecimento
do Conselho Deliberativo. O
primeiro reforça a utilização das
ferramentas digitais que temos
disponíveis para a prática e continuidade das diferentes atividades desenvolvidas pelas casas
espíritas.
O segundo assunto focou
na divulgação da Doutrina
Espírita em outras línguas,
ocupando o Brasil de seu papel
de divulgador da Doutrina
Espírita.
A reunião contou com 32
instituições, sendo a FEESP,
instituição inicialmente patrocinadora, o Instituto Espírita de
Educação, entidade especializada, as distritais de Brás /
Mooca, Carapicuíba, Ibirapuera,
Jabaquara, São Miguel Paulista e
Tucuruvi; órgãos municipais:
Osasco e Santo André; órgãos
Intermunicipais: Araras, Assis,
Bauru, Circuito das Águas,
Embu das Artes, Franca,
Guarujá, Guarulhos, Indaiatuba,
Itanhaém, Jacareí, Lins, Mauá,
Ourinhos, Peruíbe, Presidente
Venceslau, Rancharia, Ribeirão
Preto, São Carlos, São José dos
Campos, Sorocaba, e Tupã.
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Guarani d’Oeste

Conforme decisão judicial, de
9 de junho, a USE SP foi
nomeada administradora provisória do imóvel pertencente ao
CE Caminho de Damasco, da
cidade de Guarani d’Oeste,
fundado em 1963, mas sem
atividades por ausência de
associados e falecimento sem
sucessão dos membros da
diretoria.
A DE reviu a posição
anteriormente informada e convocou reunião extraordinária
com o CA – Conselho de Administração para deliberação sobre
o referido imóvel, conforme estabelecido no Estatuto da USE.
Nesta reunião, foi convidado
representante do CE Paulo de
Tarso para apresentar as atividades e os planos que pretendem desenvolver na cidade, com
a possibilidade de utilização des-

te terreno. O grupo com esta nova denominação representa os
continuadores do centro fundado em 1963. Houve invasão e tomada
parcial do imóvel que necessita ser regularizado junto à Prefeitura
local.

Terreno em Guarani d’Oeste

Reunião Geral

O Departamento de Infância realizou no
dia 14 de junho, das 8 às 11h30, reunião
extraordinária utilizando-se da plataforma
Google Meet, em substituição ao seu Fórum
planejado para a mesma data.
Representantes de departamentos de
infância de órgãos regionais e locais
participaram do evento, analisando, discutindo
e refletindo sobre os trabalhos a serem
desenvolvidos pelo departamento.
Com base nos resultados da reunião geral,
serão desenvolvidas as novas ações para os
próximos meses.
A primeira delas acontece no dia 3 de
julho, das 19h30 até às 21h30, com o objetivo
de fortalecer o comprometimento do
evangelizador/educador na sua tarefa espírita.
Este foi o quarto evento realizado pelo
Departamento, nos dois últimos meses.

Expediente

USE informativo é boletim que apresenta
informações sobre as ações e atividades
desenvolvidas pela Diretoria Executiva da
USE e pelos seus departamentos.
Jornalista responsável: A.J.Orlando – MTb 39.211
2

Regularização da sede Santana

Para se utilizar da Lei de Anistia de Imóveis, aprovada
pela Câmara Municipal de São Paulo, que permite o
ajuste de construções irregulares construídas até 2014,
a Diretoria de Patrimônio elaborou os documentos
necessários, ou seja, planta assinada, registro de ART
junto ao CREA e obtenção do CLCB – Certificado de
Liberação do Corpo de Bombeiros.
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e-Book e
e-Commerce

Duas ações foram iniciadas
pela DE: livros das Edições USE
serão convertidos no formato ebook (epub), para venda na
Amazon e outras plataformas. E,
também, passaremos a vender
livros pela internet.
O site da USE será utilizado
para disponibilizar e vender os
livros e com distribuição pelo
Correios. Estamos utilizando
recursos disponíveis para o
processo logístico de preparação
e distribuição, bem como para a
plataforma de compra.

Grupo Espírita Paulista continua
divulgação

No dia 28 de junho, das 17 às 18h30, aconteceu a segunda live
organizada pelo Grupo Espírita Paulista, constituído pela Aliança
Espírita Evangélica, Federação Espírita do Estado de São Paulo e
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo.
Na ocasião, Suely Caldas Schubert (MG) desenvolveu o tema
Mediunidade e suas modalidades, fazendo parte do trabalho de divulgação
do grande evento que se pretende realizar em 2021, em
comemoração aos 160 anos de lançamento de O livro dos médiuns.
O terceiro encontro será realizado dia 25 de julho, a partir das 15
horas, com participação de José Carlos de Lucca (SP), com o tema
Influência moral do médium e do meio, contando novamente com Maria
Cândida, como mediadora.

USE Regional da
Nova Alta Paulista

No último dia 06 de junho,
foi realizada reunião eletrônica
com representantes de centros
espíritas das cidades de Adamantina, Dracena, Junqueirópolis e
Osvaldo Cruz, visando a reativação da USE Regional da Nova
Alta Paulista.
Na oportunidade, foram
identificados os centros espíritas
interessados em manter a união à
USE e quais os passos para que
o órgão regional seja reativado.
Foram definidas ações de
seguimento que permitirão a estruturação de alguns órgãos
locais, também inativos, suas reativações e indicação de representantes para o órgão regional.
Hoje,
apenas
a
USE
Intermunicipal de Dracena encontra-se em atividade e estruturada de acordo com o estatuto
da USE.
Os participantes da reunião
estão em contato com os centros
da região e seus colaboradores,
visando a montagem das futuras
equipes de trabalho para os órgãos.
Nova reunião foi agendada
para o dia 11 de julho.

Inclusão, acessibilidade e evasão de
jovens das casas espíritas
A
Diretoria
Executiva
constituiu grupo de trabalho
para estudar o tema inclusão e
acessibilidade. O objetivo é
desenvolver conceitos e práticas
referentes a este tema para
divulgação junto aos órgãos e
casas espíritas do estado.
Algumas práticas têm sido
divulgadas e mesmo adotadas
por centros espíritas, mas o
objetivo é mais amplo, fazendo
com que todos os aspectos
ligados a trabalhadores e
frequentadores sejam contemplados neste estudo e documento.
Outro tema que está sendo
trabalhado, diz respeito à evasão
do jovem da casa espírita.

Coordenado pelo Diretor do
departamento de Mocidade,
pretende-se identificar causas e
motivos desta evasão, propondo
ações e soluções que sejam
implementadas por dirigentes,
visando a permanência dos
jovens nas atividades dos centros
espíritas.
Este tema, inclusive, faz parte
da pauta da próxima reunião da
Comissão Regional Sul, que será
realizado, de forma virtual, no
final de semana de 17 a 19 de
julho.
A USE é uma das responsáveis pelo desenvolvimento
deste tema, de significativo impacto para o movimento, apresentando o que tem sido feito.
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Seminário do APSE

No sábado, 20 de junho, das 15 às 18 horas, o
Departamento do APSE, da USE, realizou
seminário virtual desenvolvendo o tema A ação do
APSE em tempos de pandemia, contando com a
participação de Maria de Lourdes Ferreira de
Oliveira, vice-presidente da FEB, de Gislaine
Messias de Lima, diretora da área do APSE da
FEB e de Pascoal Antonio Bovino, diretor do
APSE da USE SP.
O objetivo do seminário foi a definição e o
compartilhamento de ações e iniciativas que
podem ser implementadas pelos centros espíritas
neste momento de distanciamento social.
Para Pascoal Bovino, organizador do evento e
diretor do Departamento do APSE, “foram feitas
sugestões e as próximas ações vão ser
desenvolvidas de forma coletiva por um grupo de
assessoria no Estado, envolvendo representantes
de Araraquara, Ilha Solteira, Itanhaém, Marília,
Nova Odessa, Ribeirão Preto, Santo André, São
Paulo, Sorocaba e Taubaté”. A próxima reunião
acontece no dia 4 de julho, às 15 horas.
O Seminário foi gravado e encontra-se
disponível no Canal USE, do Youtube.

Encontro de Dirigentes de
Atendimento Espiritual

Aconteceu no dia 27 de junho, sábado, das 15
às 18 horas, Seminário de Atendimento Espiritual
para dirigentes, representantes e diretores de
departamentos dos órgãos da USE.
Com mais de 60 pessoas presentes no
Encontro, Julia Nezu, diretora do Departamento
Jurídico-Administrativo apresentou a estrutura e o
funcionamento da rede USE, seus órgãos de
unificação e seus Conselhos.
Mauro dos Santos, diretor do Departamento de
AECE, apresentou as funções e as atividades
desenvolvidas e de responsabilidade do Departamento.
Ao final, Marco Milani, diretor do Departamento de Doutrina apresentou o tema O Centro
Espírita Pós Pandemia, utilizando de informações
contidas no documento Orientação ao Centro
Espírita – Retorno às atividades presenciais,
emitido pela USE no mês de maio.

Integração dos Departamentos com temas de interesse
Com o objetivo de se buscar maior integração
entre os departamentos da DE da USE, o
Departamento de Doutrina iniciou a realização de
reuniões com análise conjunta de temas de
interesse. Durante o mês de junho, o tema Idolatria
de médiuns e de espíritos foi desenvolvido com o
Departamento de Mediunidade.
O Departamento da Família trouxe o tema
Quem é minha mãe e quem são meus irmãos ?, com base
no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo XIV.
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Ainda estão programadas análises sobre Passe e
curas espirituais, com o Departamento de Atendimento Espiritual no Centro Espírita, e Pintura
mediúnica – aspectos éticos, legais e doutrinários, com o
Departamento de Arte.
Com as reuniões e as análises conjuntas, serão
elaborados textos para compartilhamento com os
órgãos de unificação e centros espíritas do estado
de São Paulo.

