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Atas de Reunião

DIRETORIA EXECUTIVA

11 de Janeiro
08 de Fevereiro

03, 08 e 22 de Março
12 e 26 de Abril

10, 24 e 31 de Maio
14 e 28 de Junho
12 e 26 de Julho

09 e 23 de Agosto
13 de Setembro

12 e 25 de Outubro
08 e 22 de Novembro
13 e 27 de Dezembro



 

 

Ata # 15 - 11 de janeiro de 1971 
Diretoria Executiva 

 
Aos quatro (correto é onze) dias do mês de janeiro de 1971, reuniu-se ordinariamente a DE da 
USE, em sua sede social, nesta Capital, presentes os seguintes diretores: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Abel Glazer, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giorgini, 

como visitante o confrade Milton Filippelli, e o signatário desta. 
 
Ata anterior — Foi lida e aprovada. 
 
Expediente — Recebemos: a) Carta da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, convidando-
nos para participarmos das suas festividades da 50ª de fundação, informando que constará das 
solenidades a realização de itinerário para avaliação da Unificação Espírita naquele estado. b) 
Proposta da Fundação Educandário Pestalozzi sobre problemas educacionais, a qual será 
encaminhada ao Instituto Espírita de Educação. Carta circular do CME sobre o Encontro de 
Dirigentes que será realizado dia 7 de fevereiro p. f. 
 
Tesouraria — apresentado pelo confrade Carlos Dias o Balancete levantado em 31-12-70. Sobre 
a inscrição da USE no CGC do Ministério da Fazenda, foi autorizado o confrade Carlos Dias a 
consultar escritório especializado e também a Secretaria da Receita Federal. 
 
Decreto no 52.497/70 — Foi apresentada pelo Dr. Luiz M. Barros proposta contendo 
providências a serem tomadas em relação ao decreto em referência, cujo estudo e apreciação 
serão feitas na próxima reunião. 
 
Proposta 4º CRE - Taubaté — foi feita a leitura do ofício dirigido à USE pelo 4º CRE e entregue 
na reunião do CDE de 13-12-70. O confrade Milton Filippelli, na qualidade de assessor seccional 
do Departamento de Mocidades contesta algumas considerações expedidas naqueles 
documentos. Após longo debate em torno do assunto, participando dele a maioria dos 
presentes tomou a DE as seguintes deliberações: a) que nas Concentrações de Mocidades 
Espíritas e demais conclaves auspiciados pela USE, só sejam permitidas a distribuição de 
impressos, jornais, livros e revistas, e similares, que estejam integralmente relacionados com 
os termos dos programas das Concentrações ou que sejam de difusão da Doutrina Espírita; b) 
Escrever ao 4º CRE para reconsiderarem a proposta, em virtude de nem todos os termos 
estarem bem colocados, e também que não ser distribua ao Estado e nem ao CFN o relatório 
da sua Comissão. Sobre a revista METO aludida nos debates deste assunto, deliberou-se 
escrever à Sociedade Espírita 3 de outubro, alertando-a sobre suas responsabilidades face aos 
termos dessa revista, publicada pelo seu Departamento de Mocidades. 
 
Vários — Dr. Luiz M. Barros comunicou o desencarne ocorrido hoje do famoso médium José 
Pedro de Freitas, mundialmente conhecido como Zé Arigó, devendo o dr. Eurípedes de Castro 
representar a USE em suas exéquias. 
 



 

 

E, em vista do adiantado da hora, 22,30 horas, a reunião foi encerrada. Eu, Primeiro Secretário, 
lavrei da ata a qual depois de lida e aprovada vai assinada como de praxe. 
 
Em tempo: no início desta ata onde se lê quatro leia-se onze de janeiro. 
 

Secretaria aos 11 de janeiro de 1971. 
 
Em tempo: foi justificada a ausência do confrade Carlos Jordão da Silva, que na oportunidade, 
encontrava-se no Rio de Janeiro a serviço da USE. 
 

Secretaria, aos 11 de janeiro de 1971. 
 
 
Carlos Jordão da Silva 
Attílio Campanini 









 

 

Ata # 16 - 08 de fevereiro de 1971 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de fevereiro de 1971, reuniu-se ordinariamente a DE da USE, em sua sede 
social, nesta Capital, presentes os seguintes diretores: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves de Godói, 
Carlos Dias, 
Dr. Eurípedes de Castro e 
Ignácio Giovine. 

Justificadas as ausências de Apolo Oliva Filho, Antonio Schiliró e Attílio Campanini. Às 20,00 
horas, após proferir a prece o confrade Carlos Jordão da Silva a reunião foi iniciada. 
 
Decreto 52.497/70 - O sr. Presidente diz da convocação que fez aos médicos e advogados 
espíritas afim de ser concluir o trabalho relativo ao decreto em referência, estando presentes 
os seguintes confrades: dr. Carlos Neves, dr. Freitas Nobre, dr. Wilson Ferreira de Melo e o dr. 
Mário Ferreira. Em seguida solicita aos presentes um trabalho que abranja o aspecto legal e os 
direitos religiosos dos espíritas. O dr. Castro Neves usa da palavra dizendo da possibilidade de 
ser feita uma síntese jurídica do direito de curar, dentro do Código Penal. O dr. Eurípedes de 
Castro faz a leitura de um trabalho de sua autoria a respeito do decreto. O dr. Freitas Nobre 
apoia a elaboração de um trabalho sintético a respeito do assunto e a formação de uma 
comissão permanente para cuidar de casos concretos que venham a surgir. O dr. Monteiro de 
Barros informa a necessidade desse trabalho, definindo a posição da DE junto ao CDE. 
Relativamente à parte médica o dr. Wilson Ferreira de Melo sugere que os médicos deem 
cumprimento ao item “ F “ da proposta apresentada pelo sr. Presidente, ou seja, dos “ casos 
cientificamente comprovados e comprováveis de auxílio real, ou cura, conseguidos através da 
mediunidade“. O dr. Mário Ferreira exibe um folheto impresso em 1959, de autoria do 
advogado Haroldo Lourenço, acerca do assunto, o qual foi entregue á Comissão. 
 
Departamento Artístico - foi apresentado à DE o confrade Hélio Rossi, cujo nome foi sugerido 
para a direção do Departamento em referência, o que foi aprovado. 
 
Várias - o Presidente concedeu a palavra ao confrade Jacques Conchon, que falou do trabalho 
em que está empenhado, de prevenção ao suicídio e do sanatório que está sendo construído 
em São José dos Campos. Fala da fundação de um Centro Espírita na Capital, com filial naquela 
cidade, e a adesão solicitada a UDE da 2ª Zona. O assunto é encaminhado ao CME. Tendo 
mencionado o impasse sugerido com a UME daquela cidade, a Comissão Executiva da mesma 
será convocada a esclarecer o assunto. O confrade Rino Curti, da FEESP, convidou o Diretor do 
Departamento de Mocidades da USE para comparecer a uma reunião especial de estudos sobre 
a fusão USE/FEESP, a fim de prestar esclarecimentos sobre o movimento de Mocidades 
Espíritas no Estado, tendo em vista a sua estrutura junto ao estatuto em elaboração. Foi 
convocada reunião extraordinária desta DE para dia 17 próximo. 
 
E por nada mais haver a tratar o sr. Presidente encerrou a reunião às 22,30 horas, após prece 
feita por Carlos Dias. 
 

Secretaria, aos 8 de fevereiro de 1971. 



 

 

 
Luiz Monteiro de Barros 
Attílio Campanini 







 

 

Ata # 17 - 03 de março de 1971 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos 3 dias do mês de março de 1971, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, em sua sede 
social nesta Capital, presentes membros da diretoria, conforme assinaturas no livro próprio. As 
20,00 horas após proferir a Prece o Sr. Presidente deu por iniciada a reunião. 
 
Expediente. A Secretaria Geral acusou o recebimento do seguinte: a) da Fundação Educandário 
Pestalozzi, com um prêmio de Cr$ 1.000,00 ao vencedor e a ser entregue no dia 20/5/71. O 
prazo é até 31/3/71; b) da Fundação Espírita Cairbar Schutel, dizendo da preparação dos novos 
estatutos, perdendo o caráter intermunicipal e passando a localizar-se e trabalhar somente em 
Jaú, com duas principais atividades: 1º o Jogral Espírita Bezerra de Menezes e 2º o Grupo 
Assistencial Divaldo Pereira Franco; c) da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo 
comunicando completar 50 anos de existência no próximo dia 27/3/1971 e solicitando a ida de 
confrades das federações estaduais durante o ano de 1971, em caravanas de até 3 elementos, 
avisando com antecedência para programação; d) da Campanha Nacional de Combate ao 
Câncer, solicitando que os conferencistas espíritas  convidem os associados das sociedades 
espíritas a colaborarem na campanha; pedindo relação pedindo nomes e endereços para o 
envio de material de divulgação; anexando material; informando de campanha financeira com 
a venda de plásticos a Cr$ 5,00. A Associação Médico – Espírita será consultada a respeito; e) 
do CME, comunicando o realização do Curso Preparação de Evangelizadores da 16ª Zona – Vila 
Maria; f) da Confederação Espírita Argentina, comunicando a realização de 3 Simpósios, nos 
meses de maio, agosto e dezembro. g) da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, flâmulas 
alusivas ao seu cinquentenário de fundação. h) da Federação Espírita do Paraná, apostila 
contendo material relativo à organização da FEP; i) do confrade Mário Ferreira, pedindo relação 
de nomes e endereços das UMEs e UDEs e Instituições do Interior para o envio de material de 
seu livro Parapsicologia e Espiritismo decidindo a CE solicitar livros para que a distribuição seja 
feita por nós; j) da UME de Caçapava, calendário das suas atividades; k) da UME de São 
Bernardo do Campo, comunicando a V Semana Espírita de 21 a 28/3/71. l) da Instituição 
Assistencial Emmanuel, convidando para a solenidade de lançamento da pedra fundamental 
do Hospital Psiquiátrico Dr. Bezerra de Menezes, dia 28/3/71, á rua 1, Jardim Brasilândia, São 
Bernardo do Campo; m) da União Espírita Cearense, comunicando nova Diretoria; n) da UME 
de São Roque enviando súmulas de atas; o) da UME de Ribeirão Preto, enviando súmulas de 
atas e p) da UME de Campinas, enviando cópia dos estatutos registrados em cartório. 
 
Conselho Deliberativo Estadual. – Entregue aos Diretores presentes a circular convocatória da 
próxima reunião do CDE, dia 14 próximo na cidade de Ribeirão Preto. Informando que na 
véspera, dia 13, será lançada a campanha “Evangelho do Lar”, com palestra do confrade 
Divaldo Pereira Franco, pelo CRE da região e pela Feesp. Entregue aos diretores presentes, 
cópias das duas propostas enviadas por Bauru e que são o ponto de vista da DE a respeito. 
Deverá ser lembrado na reunião do CDE que nessa data (14/3) termina o prazo para a 
apresentação de propostas referentes ao assunto Natalidade. Após a reunião do CDE, será 
convocada nova reunião dos membros daquela comissão para analisar as possíveis sugestões 
recebidas, as quais serão enviadas aos órgãos da USE para a devida apreciação. Quanto ao 
Decreto Estadual nº 52497/70, informar que há vários trabalhos em elaboração por elementos 
da D.E. pelos advogados e pelos médicos. 
 



 

 

FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA: O sr. Presidente trouxe uma circular da FEB sobre o 
zoneamento do país em 4 zonas. O assunto será tratado na próxima reunião da DE. Não 
obstante, a DE trocou ideias relativamente ao prazo, que considera melhor como sendo de três 
dias, e a respeito dos Temas. 
 
Departamento de Mocidades: Realizou sua XVII Reunião Geral, nos dias 27 e 28/2, na cidade 
de Santo André, ressaltando: a) Concentrações: as quatro concentrações que ocorrerão nos 
próximos dias da chamada Semana Santa, estão praticamente concluídas em seus preparativos, 
estando em ordem para levarem a efeito tais realizações; b) IV Curso Intensivo para a 
preparação de Dirigentes de Mocidades Espíritas: presentes confrades de Taubaté; dizendo das 
providências em andamento para a realização do Curso no próximo mês de julho; c) II Comjesp: 
referendada por esta Diretoria a eleição do Conselho Diretor da II Confraternização de 
Mocidades e Juventudes Espíritas do Estado de São Paulo, a realizar-se em 1972, com sede em 
Marília e que está assim constituído: Presidente: Leopoldo Zanardi; 1º Secretário: Marília 
Cecília Alves; 2º Secretário: Emmanuel Tavares Costa; 1º Tesoureiro: João Rocha, 2º Tesoureiro: 
Dirceu Gomes da Silva; Diretor: Abel Glaser; Assessores: Ivan Dutra, José Antônio Luiz Balieiro 
e Milton Filipelli. Apresentado relatório do trabalho desenvolvido até agora pelo CD. Aprovado 
teor de uma conclamação a ser dirigida aos jovens espíritas paulistas, o qual foi referendado 
pela DE. 
 
Conselho Metropolitano Espírita. Comunica a realização de um Simpósio de Evangelizadores a 
ser realizado na Capital, em julho próximo. Em agosto haverá um curso de preparação de 
evangelizadores compreendendo as 4 sedes da zona norte. 
 
Várias: Esteve presente á reunião nossa irmã Alcita Camargo de Souza, entregando à DE uma 
apostila completa do Curso de Preparação de Evangelizadores, realizado pela UDE da 4ª zona.  
 
Às 22,15 horas, após prece proferida pelo sr. Eurípedes de Castro a reunião foi encerrada. Eu, 
Secretário Geral, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada como de 
praxe. 
 

Secretaria, aos 3 de Março de 1971. 
 
 
Abel Glaser, secretário 
 











 

 

Ata # 18 - 08 de março de 1971 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de março de 1971 reuniu-se ordinariamente a DE da USE, em sua sede 
social nesta Capital, presentes os seguintes diretores: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Paulo Alves de Godoi, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovane, 
Fábio Dutra e 
Attílio Campanini, 

justificada a ausência do confrade J. Gonçalves, do Departamento de Assistência Social. Às 
20,15 horas, após Prece proferida pelo confrade Carlos Jordão a reunião foi iniciada. 
 
Ata anterior: Foram lidas a aprovadas as atas nos 15, 16 e 17. 
 
Expediente: A Secretaria Geral recebeu: a) carta da Feesp ratificando pedido feito pelo seu 
representante Otávio Zilioto, na reunião de 13/12/70, anexando circular e carnês; b) carta de 
Marília, anexando folheto entregue ao dr. Luiz Monteiro de Barros para estudo; c) convite da 
Federação Espírita do Estado do Rio, convidando para as solenidades dos dias 28 a 31/03/1971, 
deliberando-se solicitar ao confrade Francisco Thiesen que represente a USE naquela 
oportunidade. 
 
Conselho Deliberativo Estadual: 1) Foi aprovada pela DE a proposta do CRE de Bauru, devendo 
a mesma ser incluída na “ordem do dia” da próxima reunião do CDE; 2) Aprovada a proposta 
da UME de Bauru sobre a criação do Fundo de Divulgação Doutrinária devendo a mesma 
constar da “ordem do dia” da próxima reunião do CDE; 3) Sobre o pedido da FEESP de 
colaboração pró-construção de sua nova sede, deliberou-se a DE enviar circular aos órgãos da 
USE, fazendo ligeiro histórico, anexando material para prévio conhecimento e consultando-os 
sobre a possibilidade de a FEESP enviar um representante diretamente, comunicando o CDE tal 
resolução por via do relatório a ser apresentado na reunião. Quanto ao pedido da FEESP sobre 
a venda do livro “Agenda Cristã” nos conclaves patrocinados pela USE, deliberou a DE escrever 
que nada tem a opor, devendo, porém, cada direção ser consultada a respeito. 
 
Departamento de Evangelização: O titular deste Departamento dá notícias do curso realizado 
em janeiro, informando que houve 58 alunos, participando 23 cidades de São Paulo, Maringá 
e Careaçu, de Minas Gerais. Sua duração foi de 80 horas. Verificou que a maioria das Escolas já 
instaladas estão divididas em 3 classes, formadas do jardim, primário e intermediário. 
Comunicou a realização do próximo curso extensivo da FEESP, a partir de 23/3/71. Informou 
ainda, que estando em Uberaba, com demais confrades de outros Estados, aventaram a 
possibilidade de um “encontro” entre os dirigentes estaduais de Evangelização da Infância, dos 
Estados de Minas, São Paulo e Guanabara, com vistas a futuros entendimentos sobre 
programas de Evangelização, e que seu Departamento irá se preparar para esse “encontro”. 
Apresenta plano para a realização de suas atividades, havendo necessidade, porém, de ajustá-



 

 

lo em virtude de o CME já ter elaborado o seu programa, consoante informações prestadas 
pelo confrade Inácio Giovane e o subscrevente desta. 
 
Às 22,00 horas, após Prece habitual a reunião foi encerrada. E eu, 1ª Secretário, lavrei da 
reunião a presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada como de praxe. 
 
 

Secretaria, aos 8 de março de 1971. 
 
 









 

 

Ata # 19 - 22 de março de 1971 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e dois de março de 1971, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, em sua sede social 
nesta Capital, presentes os seguintes diretores conforme assinaturas no Livro de Presença: 

Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Fábio Dutra, 

justificada a ausência de Antônio Schiliró. Esteve presente à reunião a irmã Delma Crotti, 
diretora do Departamento de Evangelização da Criança do CME, às 20,15 horas, após prece 
proferida por Carlos Jordão da Silva a reunião foi iniciada. 
 
Ata anterior: Foi lida e aprovada a ata no 18. Com respeito ao nosso representante nas 
comemorações da Federação Espírita do Estado do Rio, informou o confrade Carlos Jordão que 
o indicado foi o confrade Dr. Abelardo Idalgo Magalhães, vice-presidente da FEB. 
 
Expediente: A Secretaria geral recebeu: 1) A Nova Fagulha; 2) Convite da 2ª. Comecelesp, a 
realizar-se de 8 a 11/4/71; 3) carta da FEB, de 8/3/71, recomendando à USE não participar do 
III Congresso Internacional da Reencarnação; 4) Carta do MUE de Campinas, em resposta à 
proposta desta DE entregue a essa entidade na nossa reunião do CDE de 13/12/70, 
deliberando-se tirar xerox e distribuir aos diretores, apreciando-a na próxima reunião; 5) 
Convite do Instituto Espírita de Educação para o “chá” de 27/3/71; 6) Carta da UME de 
Campinas respondendo solicitação nossa sobre constituição de (persol) personalidade jurídica; 
7) Carta do CME comunicando a realização do I Simpósio Metropolitano sobre Evangelização 
da Infância, anexando carta do Conselho Diretor desse conclave solicitando anuência para pedir 
subsídios a outras instituições estaduais. 
 
CME – Simpósio: Solicitada, a irmã Delma Crotti comunica a realização do I Simpósio Espírita 
Metropolitano, fornecendo detalhes da sua realização, tais como: época do conclave; 8, digo 
9, 10 e 11/7/71 na sede do Instituto Espírita de Educação, criação de comissões de 4 a 5 
confrades, abertura, dia 9 com uma palestra pública, e horário das reuniões dos dias 10 e 11, 
que deverá ser das 8 às 18,30 horas, com almoço oferecido pelos organizadores. O confrade 
Fábio Dutra, usando da palavra expende opinião de que a letra que consta do Temário lido pela 
Delma não condiz com as finalidades do conclave, e que a seu ver o Simpósio não deve fornecer 
material às redes, mas sim, de estudar assunto da Evangelização, preparar sugestões, etc. 
Continuando indaga se pode indicar elementos para as comissões. A respeito da reunião que 
deverá manter com elementos do CME, acha que a mesma deverá ser de âmbito menor, porém 
deverá estar presente, A respeito da distribuição do temário e regulamento sugere à DE que os 
mesmos devam ser enviados às patrocinadoras e especializadas que possuam elementos 
dedicando-se às tarefas da Evangelização da Criança, formulando-se convites a tais elementos. 
 
Conselho Deliberativo Estadual: Foi apreciada a súmula do CDE do dia 14/3/71, a qual deverá 
ser publicada no jornal unificação. 



 

 

 
Conselho Federativo Nacional: A respeito do trabalho recebido da FEB sobre as reuniões zonais 
do País, nosso representante junto àquele órgão informará que estamos estudando as 
proposições e que posteriormente remeteremos nossas apreciações. 
 
Várias: O confrade Giovine apresenta à DE carta recebida da Feesp convidando-o para expositor 
da próxima reunião do seu Departamento Federativo, e que irá formular convite ao confrade 
Aluísio Palhares para integrar-se no CME. O confrade Abel Glazer faz a entrega ao confrade 
Apolo Oliva de uma sugestão para agrupar os CREs em zonas objetivando maior dinamização 
dos mesmos. 
 
Às 23,00 horas, após prece proferida pelo confrade Fábio Cintra a reunião foi terminada. E eu, 
Secretário, lavrei a presente ata que após sua leitura e aprovação vai assinada como de praxe.  
 

Secretaria, aos 22 de março de 1971. 
 
 
Abel Glaser, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 









 

 

Ata # 20 - 12 de abril de 1971 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos 12 dias do mês de abril de 1971 reuniu-se ordinariamente a DE da USE, em sua sede social 
nesta Capital, presentes os seguintes diretores: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Ignácio Giovine, 
José Gonçalves Pereira, 
Fábio Dutra, 

justificada a falta de Antonio Schiliró. Presentes também uma comissão do CME, seu Vice-
presidente e seus organizadores do I Simpósio Espírita Metropolitano.  
 
Às 20,00 após prece preferida por Carlos Jordão a reunião foi iniciada. 
 
Expediente: a Secretaria Geral recebeu: 1) de retorno para ser formalizada, nossa sugestão 
sobre termos das reuniões Zonais do País, comunicando Carlos Jordão que já deu 
conhecimento verbal ao CFN; 2) da FEB, pedido feito por instituição de Itu, a nós encaminhada 
por ser de competência do nosso Estado; 3) livreto em francês, editado em Montpellier - 
France, escrito por Augustin Lesage Peintre-Médium. Abel distribuiu o xerox da resposta do 
MUE de Campinas. A respeito do agrupamento dos CREs, a Secretaria vai tirar cópias e distribuir 
aos diretores em próxima reunião, informando Apolo de seus temores deste agrupamento de 
órgãos em vista da fusão USE/Feesp. Lê o 1º Secretário a relação dos CREs ausentes as últimas 
reuniões, devendo este assunto ser examinado em próxima reunião.  
 
Departamento de Evangelização: Fabio diz que já mimeografou seu plano de trabalho e que irá 
submeter aos órgãos do Interior. 
 
CME - Simpósio: Giovine diz, a respeito do I Simpósio Espírita Metropolitano, que o CME irá 
realizar o conclave, aceitando nomes que o Departamento da DE fará para compor as 
comissões, e que, quanto às conclusões serão sujeitas à aprovação desta DE. Se a DE as aprovar 
serão distribuídas às UDEs, e se forem rejeitadas serão “congeladas”, havendo, porém, 
possibilidade do CME recorrer ao CDE. Em vista do impasse que está havendo, foi o assunto 
amplamente discutido participando dos debates os seguintes: dr. Luiz, dizendo que irá 
apresentar trabalho estabelecendo normas para atividades dos órgãos; Apolo, dizendo que 
Simpósios são de competência do Estado e que a matéria (Evangelização) foi aprovada pelo 
CDE, que confiou esta tarefa à Feesp; Giovine, que lê o Unificação de outubro/70 onde está 
transcrito in-totum o Calendário Unificado de Eventos Espíritas; Jordão, tecendo críticas aos 
objetivos do conclave; Fábio, dizendo das possibilidades de entendimentos no impasse; Abel 
tecendo considerações gerais; Nilsa Lemos esclarecendo assuntos tratados em reunião 
anterior. Após os calorosos debates o confrade dr. Luiz, na qualidade de Presidente, propõe ao 
CME na pessoa do Giovine que reconsidere o trabalho “Simpósio”, retornando-o ao CD do CME, 
aceitando eventuais prorrogações e reformulações com vistas a um melhor entrosamento com 
o Departamento especializado da DE, e a um Simpósio com o máximo de sua eficiência. Giovine, 



 

 

em vista da presença de diversos companheiros do CME, (presentes) decidiu consultá-los sobre 
essa proposta, tendo a maioria decidido pela rejeição da proposta do dr. Luiz. Em seguida 
Giovine convida Flávio ou a irmã Alvina Gonçalves Dutra ou outro elemento do Departamento 
especializado da USE para integrar o Conselho Diretor daquele conclave. Às 23,00 horas, após 
prece proferida por Hélio Rossi a reunião foi encerrada. E eu, 1º Secretário, que lavrei da 
reunião a presente ata a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada como de praxe. 
 
 

Secretaria, aos 12 de abril de 1971. 
 
Abel Glaser 
Carlos Jordão da Silva 
Luiz Monteiro de Barros 









 

 

Ata # 21 - 26 de abril de 1971 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e seis dias do mês de abril de 1971, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, em sua 
sede social, presentes os seguintes diretores: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glaser, 
Apolo Oliva Filho, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 

Justificada a ausência de Attílio Campanini. Às 20,00 horas, após prece proferida por Carlos 
Jordão da Silva, a reunião foi iniciada. 
 
Ata anterior: foram lidas e aprovadas as atas nos 19 e 20. 
 
CFN: O confrade Carlos Jordão da Silva fala da realização, em Belém do Pará, de 8 a 11/4/71, 
da primeira reunião zonal do CFN da FEB, realizada sob a presidência do confrade dr. Armando 
de O. Assis. Comunica, também, a edição em japonês de “O Livro dos Espíritos”. 
 
Movimento Universitário Espírita: Conforme programado a DE passou a examinar a carta de 
13/3/71 do Conselho Diretor da 4ª Concentração dos MUEs do Estado de São Paulo, que insta 
a DE a fornecer esclarecimentos concernentes à proposta formulada ao MUE de Campinas, 
proposta esta contida no ofício de 9/12/70 da DE e que teve por objeto a tentativa de dirimir 
dúvidas quanto à posição de alguns confrades componentes do MUE. Depois de todos os 
diretores presentes terem feito uso da palavra, prevaleceu a deliberação seguinte, aceita por 
unanimidade: “Tomando conhecimento do teor da carta acima citada, a DE da USE deliberou: 

a) Dar o assunto, na DE por encerrado; 
b) Submeter o expediente em apreço à próxima reunião do CDE, com proposta, cujas 

razões na oportunidade apresentará, para que decida sobre a continuidade ou não da 
permanência do MUE na movimentação estadual de unificação das sociedades 
espíritas, que vem se processando sob a direção e responsabilidade desta USE.” 

 
Departamento de Mocidades: Seu Diretor dá notícias da realização da 7ª Centro-Sul, a qual 
compareceu pessoalmente, discorrendo sobre as falhas doutrinárias que constatou; diz, ainda, 
da realização da 7ª Nordeste, 17ª Noroeste e 2ª Leste, de cujas concentrações ainda não 
recebeu os respectivos relatórios. Com relação à II Conjesp, informa que seu presidente, 
confrade Leopoldo Zanardi, esteve também em Rio Claro (sede da 7ª Centro-Sul) o que ensejou 
larga troca de ideias sobre o movimento que será realizado em Marília, em 1972, e ressaltando: 
a) a solicitação de que o jornal Unificacão de marco/72 consigne ao máximo material da II 
Conjesp; aprovado, optando-se pelo suplemento se julgado conveniente; b) solicitação de 
envio da copia da ata que consignou a constituição do Conselho Diretor da II Conjesp, a fim de 
abrir conta bancária em nome da Confraternização: aprovado; c) realização do I Encontro de 
Presidentes e Representantes de Mocidades e Juventudes Espíritas junto à II Conjesp, dias 29 
e 30/5/71, na cidade de Franca; d) que se reserve para a II Conjesp o tema “Metas, Meios e 
Ética do Movimento Espírita”, sugerido pelo Departamento de Doutrina da DE em seu plano 
bienal: aprovado. A próxima reunião geral do DM será dia 29/5/71, em Franca, aproveitando-
se o I Encontro. Prosseguem ativas as providências relativas ao IV Curso Para Preparação de 



 

 

Dirigentes. Recente contato foi feito com os elementos chaves, de Taubaté e de Lins, que 
respondem, respectivamente, pelas providencias de infraestrutura e da organização didático-
pedagógica. 
 
Em vista do adiantado da hora o confrade Presidente, após proferir a Prece Final, encerrou a 
reunião às 23,30 horas; e eu, Secretário, lavrei da reunião a presente ata a qual depois de lida 
e aprovada vai assinada como de praxe. 
 

Secretaria, aos 26 de abril de 1971. 
 
 
Abel Glaser, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 
 
 
 









 

 

Ata # 22 - 10 de maio de 1971 
Diretoria Executiva 

 
Aos dez dias do mês de maio de 1971, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, em sua sede 
social, presentes os seguintes diretores: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glaser, 
Attílio Campanini, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Fábio Dutra e 
José Gonçalves Pereira 

Às 20,00 horas, após Prece proferida por Carlos Jordão da Silva, a reunião foi iniciada. 
 
Expediente: A Secretaria recebeu: carta da UME de Santo André, comunicando a realização da 
3ª Jornada da Mulher Espírita, de 28 a 30/5/71; carta-resposta da UME de Campinas juntando 
cópia dos estatutos do MUE, comunicando que o mesmo não está unificado e fornecendo 
detalhes; texto de “leitura dirigida”, elaborada por Airton Toledo, a ser introduzida no próximo 
Curso de Dirigentes de Mocidades. 
 
Departamento de Mocidades: Seu Diretor, além de informações gerais, comunica que foi a 
Taubaté, em 16/5/71, a pedidos dos moços daquela região e que tomou conhecimento de 
impasse surgido entre os mocos e os componentes do CRE, motivado pelo MUE de Campinas, 
o qual convenceu os jovens a criar o MUE de Taubate1, que mereceu a reprovação do CRE. 
Informou ainda ter um dos secretários do CRE, militar, convidado pelo Quartel General do 
Exército para ser responsável pela parte doutrinária do Espiritismo. Comunicou também que o 
CRE recomendou aos mocos não receberem o MUE de Campinas. 
 
Conselho Metropolitano Espírita: Comunica seu Presidente que a abertura do I Simpósio se 
dará a 9/7 no salão do Instituto de Educação Caetano de Campos. Participa a realização, em 
6/6/71, de um Chá Beneficente. Comunica a desencarnação do confrade Antonio Moll Moura, 
líder espírita do Tremembé. Continuação dos Encontros Mensais, das Entrevistas Doutrinárias 
e a realização, nos distritos, das Semanas do Livro. 
 
Departamento Artístico: Seu Diretor propõe a realização do I Salão de Arte Espírita. Para tanto, 
esclarece que já tem nomes para formar a Comissão de Críticos e exibe um dístico de sua 
autoria representativo dessa realização. Falando sobre música pergunta da possibilidade de se 
dirigir à Madame Brou, sensitiva de Copenhague, a qual, em psicografia, vem recebendo pecas 
de Chopin, Beethoven e outros. Diz que entrou em contato com os maestros Guarnieri e Sergio 
Augusto mostrando-se eles interessados em conhecer essas partituras. Dada a importância e 
complexidade do trabalho, o dr. Luiz pediu ao confrade Rossi formular sua proposta por escrito 
para que a DE a aprove e seja em seguida publicada no Unificacão. 
 



 

 

Departamento de Evangelização: Seu Diretor indaga da Secretaria se tem chegado resposta à 
sua proposta para realização em julho próximo de uma reunião com dirigentes de cursos de 
evangelização. 
 
Movimento Universitário Espírita: O sr. Presidente recolhe os subsídios de cada Diretor 
presente, a fim de elaborar a justificativa da proposta que será levada ao CRE, sobre os MUEs. 
Participou o confrade Jordão a deliberação do CFN a respeito dos MUEs e de outros 
movimentos. Faz a leitura parcial da Resolução no 1/71 e sua justificativa de voto, publicada no 
Reformador no 4 de abril/71. 
 
Correção – Departamento de Mocidades: Exclui-se desta ata, por ter sido lavrada 
indevidamente, o tópico integral referente ao Departamento de Mocidades, transcrito na 
página anterior. 
 
Às 22,00 horas, após proferir a Prece o sr. Presidente encerrou a reunião; e eu, 1º Secretário, 
lavrei da reunião a presente ata a qual depois de lida e aprovada vai assinada como de praxe. 
 

Secretaria, aos 10 de maio de 1971. 
 
Em tempo: onde se lê Quartel General do Exército, leia-se, Quartel do Exército, sediado em 
Caçapava. 
 
Abel Glaser, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 
 
 
 









 

 

Ata # 23 - 24 de maio de 1971 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de maio de 1971, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, em 
sua sede social, nesta Capital, presentes diretores conforme assinaturas no registro próprio. Às 
20,00 horas, após Prece proferida pelo confrade Carlos Jordão a reunião foi aberta. 
 
Expediente: Cartas recebidas: do CME, de 3/5/71, dizendo que continuam aguardando a 
relação dos confrades indicados pela DE para integrarem as Comissões de Estudo do I Simpósio. 
Fábio Dutra declarou que as pessoas consultadas por ele informaram não poder colaborar e 
que ele e sua esposa também estão impossibilitados, pelos inúmeros compromissos que já têm; 
ainda do CME, pedindo as dependências da rua Maranhão para a realização do Chá 
Beneficente, dia 6/6/71, o que foi aprovado; de Lins, pedindo mensagens doutrinárias para o 
Boletim editado pelo Rotary Clube daquela cidade; do dr. Mário Ferreira, dizendo ter remitido 
200 exemplares do seu livro “Parapsicologia e Espiritismo”, informando Abel só ter recebido 20 
até o momento; circular da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, convidando-nos 
para as solenidades do 50º aniversário de fundação; e circular no 1 do II Festival de Mu1sicas e 
Poesias Espíritas do Vale do Paraíba. 
 
Departamento de Mocidades: Além de informações gerais, seu Diretor comunica ter isso a 
Taubaté, a convite dos moços para prestar esclarecimentos sobre o Curso Para Dirigentes de 
Mocidades, que está em preparativos. Diz que percebeu estar havendo incompatibilidades 
entre os moços e os dirigentes do CRE, em virtude de interferência do MUE de Campinas, o 
qual convenceu os jovens a criar o MUE de Taubaté. O CRE, por sua vez, recomendou aos moços 
daquela cidade a não integrarem, digo, receberem os moços do MUE de Campinas. Informou 
ainda, que soube ter o secretário do CRE, militar, sido escolhido pelo Quartel do Exército, 
sediado em Caçapava, para se responsabilizar pela parte doutrinária do Espiritismo. Ainda a 
respeito do assunto, diz o confrade Gonçalves da influência dos MUEs na Casa Transitória da 
FEESP, inclusive dos ataques e observações pejorativas contra a Assistência Social, enaltecendo 
o Serviço Social. 
 
Fusão USE - FEESP: Estiveram presentes à reunião representantes da 6ª, 17ª e 18ª UDEs, que, 
a convite do presidente do CME, vieram prestar depoimentos a respeito do movimento 
encetado pelo Departamento Federativo da FEESP; em suas alegações informam que muitos 
Centros está2o sendo visitados por confrades desse Departamento, procurando incentivar 
sociedades à filiação, distribuindo formulários, alguns alegando que não haverá mais fusão, 
enaltecendo a assistência que a FEESP pode prestar às sociedades espíritas. Ainda nesse 
sentido o representante da 6ª Zona lê, em cópia, carta dirigida pelo signatário desta ao CME, 
na qual relata em pormenores as atividades desse Departamento. O sr. Presidente, na 
qualidade de Vice-presidente da FEESP, procurando contestar essas afirmações, dizendo ser 
assunto que a Diretoria da FEESP ignora, solicita essa cópia de carta, dizendo que irá solucionar 
essas pendências. Diz ainda o confrade Giovine das dificuldades que está sentindo, no que 
tange aos Estatutos, em virtude de ter sido convidado a apreciar as alterações introduzidas no 
anteprojeto elaborado pela Comissão Mista, dizendo ferir frontalmente estes últimos, e em 
detrimento da USE. 
 
Movimento Universitário Espírita: o confrade Antonio Schiliró, solicitando a palavra, diz que, 
após ter examinado detidamente o assunto, julga melhor que a proposta a ser apresentada ao 
CDE, o seja diferentemente, fornecendo para tanto, por escrito, um substitutivo, o qual após 



 

 

ter sido lido, é aprovado por todos em princípio, devendo ser apresentado ao CDE depois de 
revisto, e quanto às justificativas que estão sendo compiladas serão dadas a público por 
insistência ou a pedidos dos conselheiros. Em virtude do adiantado da hora, julgou melhor o 
confrade Presidente convocar uma reunião extraordinária para tratar especificamente deste 
assunto, marcando-a para o dia 31 deste mês, neste local, no que todos concordaram. Ainda 
se compromete Abel a fazer declarações na reunião do CDE, de suas afirmações verbais, em 
colaboração às justificativas da nossa proposta. 
 
Às 24,20 horas, após proferir a prece, o sr. Presidente encerrou a reunião. E eu, 1º Secretário, 
lavrei da reunião a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada como de praxe. 
 

Secretaria, aos 24 de maio de 1971. 
 
 
Abel Glaser, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 
 
 
 









 

 

Ata # 24 - 31 de maio de 1971 
Reunião Extraordinária 

Diretoria Executiva 
 
Aos trinta e um dias do mês de maio de 1971, reuniu-se, extraordinariamente, a DE da USE, em 
sua sede social, nesta Capital, presentes diretores conforme suas assinaturas no livro próprio. 
Às 20,00 horas, após proferir a Prece o confrade Presidente deu por iniciada a reunião. 
 
Movimento Universitário Espírita: Passando ao assunto objeto desta reunião, deliberou-se 
ratificar a proposta do confrade Schiliró, devendo a DE apresentar sua proposta ao CDE nos 
seguintes termos: 
 
“A Diretoria Executiva da USE, após 3 reuniões realizadas durante o mês de maio do corrente 
ano, por unanimidade de votos dos seus membros, 
 
a) Considerando a precariedade com que foi aceita a adesão dos MUEs à USE; 

b) Considerando terem sido negativos os resultados desta adesão, principalmente pela 
conduta de alguns dos seus dirigentes que, utilizando-se da palavra oral e escrita, deram provas 
de desejarem palmilhar caminhos contrários àqueles indicados pela Doutrina Espi1rita e pelo 
Movimento de Unificação Estadual e Nacional; 

c) Considerando o apoio unânime dos demais membros da DE da USE ao voto do seu 
representante presente à reunião de 6 de fevereiro de 1971 do Conselho Federativo Nacional 
da FEB, que aprovou por unanimidade a Resolução no 01/71, publicada em “O Reformador” de 
abril último; 

d) Considerando que a conduta referida no item “b” dessa proposta contraria a referida 
Resolução, em seu item 1º, que recomenda: conscientização entre os profitentes, da 
necessidade de opção por uma “filosofia de vida”, a compreensão do aspecto filosófico da 
Doutrina Espírita implica a não aceitação de qualquer doutrina filosófica que apresente 
incompatibilidade com seus princípios. O espírita precisa tornar-se espírita a partir de uma 
internalização (assimilação interior) da Moral Cristã, pois “reconhece-se o verdadeiro espírita 
pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações 
infelizes (Kardec)”; 

e) Considerando terem sido infrutíferas as tentativas de esclarecimento através de diálogos 
levados a efeito pela Diretoria Executiva da USE, em relação a dirigentes dos MUEs, como tais 
ou como representantes de uma ala da Mocidade da região Centro-Sul, 
 
Deliberou: 
 
solicitar ao Conselho Deliberativo Estadual que a prerrogativa concedida aos MUEs na reunião 
de 10/12/1967, pela qual poderiam eles permanecer ligados à USE em caráter precário, seja 
revogada, ficando assim os MUEs desligados de todos os órgãos da USE e, portanto, 
responsáveis exclusivos por suas atividades.: 
 
Terminada a redação da proposta, passou-se à revisão final das justificativas que levaram esta 
Diretoria a formular a proposta acima, as quais serão lidas aos membros do CDE, por insistência 
ou solicitação dos conselheiros. Esgotado o assunto foi a reunião encerrada, às 23,00 horas, 
após Prece proferida pelo confrade Presidente. 
 



 

 

 
Secretaria, aos 31 de maio de 1971. 

 
 
Abel Glaser, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 
 
 
 







 

 

Ata # 25- 14 de junho de 1971 
Diretoria Executiva 

 
Aos catorze de junho de 1971, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, em sua sede social, 
nesta Capital, presentes 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Apolo Oliveira Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Inácio Giovine e 
Hélio Rossi. 

Às 20,00 horas após prece proferida pelo dr. Luiz M. Barros a reunião foi aberta. 
 
ATA ANTERIOR: Foram lidas e aprovadas as atas 21 e 22. 
 
EXPEDIENTE: Cartas recebidas: da FEB, solicitando que as entidades estaduais cooperem na 
circulação da revista “Reformador”, na condição de agentes, cujo assunto será tratado 
oportunamente; do Centro Espírita Amor e Caridade perguntando como formar dirigentes de 
mocidades; da OSCAL comunicando a realização da Semana da Fraternidade, de 22 a 25/7/71, 
em Guaratinguetá. Dr. Eurípedes representará a USE e pediremos também ao 4º CRE para 
representar-nos; circular da União Espírita Cearense sobre a 1ª união zonal e pedindo 
estatutos; da Federação Espírita Catarinense comunicando nova diretoria; súmula de ata da 
UME de São Roque; formulário cadastral do 3º CRE; da UME de Jundiaí comunicando a criação 
de diversos Departamentos e seus respectivos regimentos;  Estatuto da Fundação Cristã 
Espírita Cultural; relatório da Maternidade Casa da Mãe Pobre; proposta de Campinas para 
Fundo de Divulgação Doutrinária. 
 
CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL: Elaborada a súmula da reunião do dia 13/6/71, a qual 
além de sua publicação será enviada às sociedades espíritas, FEB, órgãos da USE, Confederação 
Espírita Argentina e federativas. 
 
DEPARTAMENTO ARTÍSTICO: Seu titular entregou a proposta para realização de atividades 
culturais espíritas. 
 
TESOURARIA: Carlos Dias comunicou o aumento havido no preço dos jornais custando 5.800 
exemplares Cr$ 1.420,00. 
 
DEPARTAMENTO DE MOCIDADES: Comunica a realização da 18º Reunião Geral do 
Departamento, dia 29/5/71, em Franca. Diz também que a II Comjesp vai desabrigar os MUEs 
dos compromissos assumidos, os quais não receberão correspondência daquele conclave, 
doravante. 
 



 

 

Esgotados os assuntos foi a reunião encerrada, às 22,30 horas após prece feita pelo dr. 
Eurípedes de Castro. E eu, 1º secretário, lavrei a presente ata, a qual depois de lida e aprovada 
vai assinada como de praxe. 
 

Secretaria, aos 14 de junho de 1971. 
 
 
Attílio Campanini, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 







 

 

Ata # 26- 28 de junho de 1971 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e oito dias do mês de junho de 1971, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE em sua 
sede social, nesta Capital, presentes: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Abel Glazer, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoi, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Fábio Dutra, Hélio Rossi e 
Inácio Giovine. 

Às 20,00 horas após prece proferida pelo Dr. Eurípedes de Castro a reunião foi aberta. 
 
Ata anterior: lida e aprovadas as atas nos 23, 24, e 25, respectivamente de 24/5, 31/5 e 14/6/71. 
 
Expediente: a) a Secretaria enviou carta lamentando ausência à última reunião do CDE, e 
convidando para que compareçam à próxima aos seguintes órgãos faltosos: 5º, 11º, 14º, 15º e 
27º CRE, e ao Clube dos Jornalistas; b) comunicação recebida da 6ª Semana Espírita de 
Araçatuba, de 25 a 31/7/71. 
 
DEPRTAMENTO ARTÍSTICO: O confrade Rossi vai apresentar planificação geral do seu 
Departamento, que será submetida ao CDE, em sua próxima reunião. Nesse espaço de tempo 
irá tomar algumas providências preparatórias que julgar conveniente, inclusive marcando data 
para uma reunião dos interessados neste assunto. 
 
FUNDO DO LIVRO ESPÍRITA: Abel informa que a Edicel está fornecendo livros às sociedades 
espíritas em consignação, e que o confrade Gianini, diretor daquela editora, está disposto a 
colaborar no trabalho que a USE vier a desenvolver relativo à divulgação do livro espírita. 
 
DEPARTAMENTO DE MOCIDADES: Perguntado, o confrade Schiliró diz que tomou 
conhecimento da apostila sobre “assuntos sociais” a ser distribuída no Curso para Dirigentes 
de Mocidades, em julho próximo, a ser transmitida através a técnica “leitura dirigida”, e que o 
trabalho contém pouca doutrina, tendo sido convidado a ir a Taubaté. Em vista da exiguidade 
de tempo Abel vai mimeografar a apostila como está, esperando poder reformulá-la para o 
curso do próximo ano. 
 
DEPARTAMENTO DE EVANGELIZAÇÃO: Fábio comunica que está elaborando o temário para a 
Reunião Geral de Dirigentes do interior do Estado, e que já recebeu resposta afirmativas do 3º, 
8º, 11º e 17º CRE. Comunica também que pretende realizá-la aqui na Capital, no dia 29 de 
agosto vindouro. 
 
DEPARTAMENTO DE DOUTRINA: Dr. Luiz pede colaboração aos demais diretores, indicando 
nomes de confrades de gabarito cultural que possam elaborar trabalhos doutrinários a serem 
publicados no nosso jornal. Foi aprovada proposta do confrade Apolo de se publicar no 
Unificação o trabalho de autoria do Dr. Freitas Nobre intitulado “Transplante e a Lei”. Dr Luiz 
informa que o confrade Jorge Rizzini pediu para publicar no Unificação mensagens mediúnicas 



 

 

psicografadas por ele, e que delicadamente irá negar o pedido feito por não considerá-lo 
interessante. 
 
VÁRIAS: a) Apolo comunica ter proferido palestra, dia 26/6, no Centro Espírita Joanna D’Arc, de 
Mogi Mirim; b) a Diretoria toma conhecimento do desencarne do confrade Flávio Pinheiro, 
membro do nosso CDE, e do confrade Francisco Raitani, da Federação Espírita do Estado do 
Paraná; c) a DE deliberou fazer uma revisão em todos os trabalhos que tratam a respeito de 
dinamização dos nossos órgãos; d) encaminhado ao dr. Eurípedes de Castro o trabalho do 
confrade Adalberto Paranhos sobre o Decreto Estadual nº 52497/70, prefaciado pelo confrade 
Jony Doin; e) Dr. Luiz vai encaminhar o trabalho “Controle da Natalidade” ao confrade prof. 
Herculano Pires; f) Schiriló propõe que os custos do jornal sejam cobrados dos órgãos 
devedores através a cobrança bancária; g) Giovine convida a DE para a reunião de abertura do 
I Simpósio, tendo o sr. Presidente designado o confrade Fábio para nos representar, se não 
puder comparecer. 
 
Esgotados os assuntos, às 22,30 horas, foi a reunião encerrada, após a prece proferida pelo dr. 
Luiz. Eu, 1º secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada vai assinada como 
de praxe. 
 

Secretaria, aos 28 de junho de 1971. 
 
 
Attílio Campanini, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 









 

 

Ata # 27- 12 de julho de 1971 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze dias do mês de julho de 1971, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, em sua sede 
social, nesta Capital, presentes os confrades 

Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Paulo Alves de Godoi, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine,  
José Gonçalves Pereira e 
Hélio Rossi, 

justificadas as faltas do Dr. Luiz Monteiro de Barros e Fábio Dutra. Às 20.oo horas após Prece 
proferida por Carlos Jordão da Silva a reunião foi iniciada. 
 
ATA ANTERIOR: Foi lida e aprovada a ata nº 26 de 28/6/71. 
 
EXPEDIENTE: A Secretaria recebeu: a) carta do 3º CRE anexando apostilas das prévias pró-
Encontro de Confraternização; b) comunicação de Taubaté sobre a 18ª Semana Espírita de 3 à 
10 /7/71; c) carta da UME de Campinas a respeito do trabalho “Controle da natalidade”; d) 
comunicação de São José do Rio Preto sobre ciclo de conferências aos sábados e domingos, 
durante o mês de julho/71; e) da UME de Lins, pedindo esclarecimentos sobre o Decreto 
Estadual nº 52497/70; f) do Dr. Acorsi juntando cópia da carta que recebeu, em  vida, do Dr. 
Flávio Pinheiro, as quais serão publicadas no Unificação pelo teor doutrinário que contém. 
 
FUNDO DIV. LIVRO: Schiliró comunica que recebeu, de Santos, material sobre divulgação do 
livro e que vai dirigir-se à Edicel. 
 
DEPARTAMENTO ARTISTICO: Rossi apresenta trabalho intitulado “Objeto, objetivos e 
subjetivos da Spiritart”. O mesmo é lido e por sugestão do seu autor esse trabalho não será 
publicado na íntegra, por ora, ficando referido confrade de elaborar notícia mais simples e 
noticiosa para o unificação. 
 
TESOURARIA: Carlos Dias apresenta e comenta o balancete levantado em 30/4/71. 
 
VÁRIAS: a) Abel justifica sua ausência à próxima reunião; b) Giovine discorreu sobre o I Simpósio 
Espírita Metropolitano de Evangelização da Criança; c) a respeito do trabalho de autoria de 
Adalberto Paranhos, Dr. Eurípedes sugere a DE indagar da Ordem dos Advogados e á 
Procuradoria do Estado de São Paulo sobre as funções do dr. Jony Doin, prefaciador daquele 
trabalho, como medida preliminar para aprovações mais judiciosas do referido trabalho; d) 
Jordão vai tratar pessoalmente assunto relacionado à divulgação da revista Reformador pela 
USE. 
 
Nada mais a tratar, foi a reunião encerrada às 22,10 horas após Prece proferida por Carlos 
Jordão da Silva. E eu, 1º secretário lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada vai 
assinada como de praxe.  



 

 

 
Secretaria, aos 12 de julho de 1971. 

 
 
Attílio Campanini, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 







 

 

Ata # 28 - 26 de julho de 1971 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e seis dias do mês de julho de 1971, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, em sua 
sede social, nesta Capital, presentes os seguintes confrades: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Attílio Campanini, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovane, 
Emílio Manso Vieira e 
Hélio Rossi, 

justificada a falta de Abel Glazer. 
 
ATA ANTERIOR: Foi aprovada a ata da reunião anterior, do dia 12/7, observando o confrade 
Hélio Rossi que o trabalho intitulado “Spiritart”, será publicado no “Unificação” apenas para 
simples promoção. 
 
EXPEDIENTE: A Secretaria recebeu: a) carta do confrade Rubens Neves, de Pinhal, pedindo 
esclarecimentos sobre filiação, e b) ofício do Instituto Assistencial Emmanuel de São Bernardo 
do Campo, sobre o mesmo assunto. A Secretaria responderá a ambos, comunicando inclusive 
aos órgãos locais da USE. 
 
CONSELHO DELIBERATIVO ESTADUAL: Foi elaborada a ordem do dia da próxima reunião do 
CDE, a ser realizada em Piracicaba, a qual será entregue à Secretaria Geral para expedir as 
circulares convocatórias. 
 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO: Emílio Manso Vieira diz que o Instituto Espírita de Educação, 
embora tendo sido criado pela USE, está atualmente relativamente distanciado do movimento 
unificacionista, pretendendo essa entidade incluir no seu Conselho Deliberativo alguns 
confrades da USE, objetivando sua reaproximação. E que, no momento, estão estudando um 
plano de atividades educacionais a ser desenvolvido juntamente com o CME. 
 
DEPARTAMENTO ARTÍSTICO: Hélio Rossi diz que, provavelmente, seu Departamento deverá ter 
dispêndios financeiros com a importação das partituras musicais. 
 
DEPARTAMENTO JURÍDICO: Dr. Eurípedes de Castro diz que procurou se inteirar das condições 
advocatícias do Dr. Jony Dohin, tendo sido informado que o referido confrade não tem sua 
inscrição na Ordem dos Advogados, e que foi, até 1955, época em que se aposentou, secret, 
digo funcionário administrativo da Secretaria da Justiça. Embora considerando como 
verdadeiras essas afirmações, mas para resguardar nossos interesses em eventuais situações 
futuras, a Secretaria expedirá pedido por escrito à Ordem dos Advogados, Secretaria da Justiça 
e Procuradoria do Estado solicitando elementos ou informes sobre aquele confrade. Discorreu 
ainda sua ida à Taubaté, onde representou a USE na Confraternização Regional promovida pela 
Oscal. 
 



 

 

DEPARTAMENTO DE MOCIDADES: Embora ausente o titular deste Departamento, registramos 
a realização, em Taubaté, do IV Curso Intensivo para Preparação de Dirigentes de Mocidades 
Espíritas, informando o confrade Schiliró que esteve presente em um dos dias do Curso, 
manifestando sua satisfação e dizendo que a confreira Eny foi muito feliz quando discorreu 
sobre assuntos sociais. 
 
FUNDO DIV. LIVRO: O confrade Schiliró informa que já manteve contato com a Edicel, colhendo 
novos subsídios e que agora vai elaborar um trabalho por escrito sobre o assunto. 
 
CME: O confrade Giovine dá notícias da futura Jornada Espírita, nesta Capital, em 1972, e das 
atuais Entrevistas Doutrinárias nos distritos. 
 
TESOURARIA: O confrade Carlos Dias apresenta o Balancete referente ao mês de maio/71, e 
dando notícias do Jornal Unificação. 
 
FUSÃO USE/FEESP: Dr. Luiz informa que recebeu carta dos representantes da USE, na Comissão 
Mista, e que marcou reunião da Comissão para o dia 28/8/71. 
 
VÁRIAS: Dr. Luiz diz que na próxima reunião espera receber nomes de confrades, aos quais se 
poderão pedir colaboração para o Jornal. 
 
Esgotados os assuntos a reunião foi encerrada às 21,30 horas após prece proferida por Attílio. 
Em tempo: a reunião teve início às 20,00, proferindo a Prece inicial o confrade Carlos Jordão 
da Silva.  
 

Secretaria, aos 26 de julho de 1971. 
 
 
Attílio Campanini, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 









 

 

Ata # 29 - 09 de agosto de 1971 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos nove dias do mês de agosto de 1971, reuniu-se ordinariamente a DE da USE, em sua sede 
social, nesta Capital, presentes os seguintes diretores: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
José Gonçalves Pereira, 
Hélio Rossi, 
Fábio Dutra 

e como visitante a 
Sra. Luiza Gonçalves Pereira. 

Às 20,10 horas, após prece proferida por Carlos Jordão da Silva, a reunião foi iniciada. 
 
ATA ANTERIOR: Foi lida e aprovada a ata da reunião do dia 26/7/71. 
 
EXPEDIENTE: A Secretaria recebeu: a) carta da UDE 9ª Zona, de 5/7/71, solicitando a DE que se 
dirija ao Diretor dos Institutos Penais pedindo autorização para levar o ensino da Doutrina à 
Penitenciária do Carandiru, junto aos detentos daquela instituição; b) carta da UME de 
Itapetininga pedindo instruções para a organização da Escola de Médiuns, para o que nos 
dirigiremos à Feesp; c) carta do sr. José Roberto Curitiba, presidiário pedindo os livros Há dois 
mil anos e 50 Anos depois, no que será atendido; d) comunicação da realização de uma Semana 
Espírita pela União Espírita Sorocabana, de 24 a 31/7/71; e) ofício da 5ª Conferência Espírita 
Regional, em Mar Del Plata. 
 
TESOURARIA: Apresenta balancetes de junho e julho/71, informando que o jornal de agosto/71 
já está pago. 
 
DEPARTAMENTO DE DOUTRINA: Dr. Luiz informa que está aguardando pareceres sobre o 
trabalho “Controle da Natalidade”, e que na próxima reunião espera apresentá-la em 
condições de ser levado ao CDE. Diz também que, na reunião do CDE vai pedir nomes de 
colaboradores, pedido a ser ratificado por carta. Entrega ao Dr. Eurípedes trabalho que julga 
bom, feito pelo Departamento Federativo da Feesp, a respeito da organização de sociedades 
espíritas. Por solicitação do confrade Hélio Rossi é feita a leitura de seu trabalho intitulado 
“Contenção da Gravidez pelo uso da Ovulatório”, que deverá ser publicado na revista da Casa 
André Luiz e que por sugestão de Apolo, é entregue ao Dr. Luiz como subsídio ao “Controle da 
Natalidade”. 
 
DEPARTAMENTO DE EVANGELIZAÇÃO: Fábio Dutra comunica que seu Departamento está em 
preparativos para a reunião do dia 29/8, nesta Capital com dirigentes do Interior, e que já 



 

 

estabeleceu contato com diversas regiões. Acrescenta que pretende examinar pontos e  
programar próximos Encontros, e preparando elementos para esses novos Encontros. 
 
FUNDO DE DIVULGAÇÃO DO LIVRO: Antonio Schiliró comunica que elaborou esboço do 
trabalho a ser apresentado ao CDE, sobre o Fundo de Divulgação do Livro Espírita. 
 
DEPARTAMENTO DE MOCIDADES: Abel Glazer dá notícias do Curso realizado em Taubaté, 
comparecendo 48 jovens sendo 9 de Taubaté, 31 de outras cidades e 8 de outros estados. O 
próximo curso será em São João da Boa Vista, e o mesmo será repetido no Paraná, em 1972. 
Sobre o tema “Assuntos Sociais”, o confrade Schiliró vai sugerir, por escrito, algumas 
modificações. 
 
VÁRIAS: Dr. Luiz Monteiro sugere que se peça ao CDE aprovação para centralização da 
campanha em favor da nova Sede da Feesp, e que os órgãos da USE solicite de suas entidades 
a subscrição de carnês no valor de Cr$ 120,00 pagáveis em 12 vezes. Carlos Jordão pediu licença 
até o fim do mês, o que foi concedido. Diz ainda que passou por São Paulo o confrade Cel. Paulo 
Freitas, vice-presidente da Federação do R. G. do Sul, e que o mesmo hipotecou solidariedade 
à USE no caso dos MUEs. Informa ainda que foi enviada carta, em nome conjunto da USE e da 
Feesp, congratulando-se com os Diários Associados, pela entrevista do querido confrade 
Francisco Cândido Xavier, no programa Pinga-Fogo, pelo canal 4, de repercussão excepcional. 
Apolo Oliva diz que foi convidado a participar do 5º Encontro de Jornalistas, a realizar-se em 
1972 na cidade de Niterói, pedindo informações sobre a posição da FEB. Nesse sentido Carlos 
Jordão vai auscultar possibilidades de aproximação FEB/Congressos de Jornalistas, devendo o 
“Unificação”, provavelmente, inserir publicações do 5º Encontro em suas páginas. José 
Gonçalves Pereira comunica ter ido a Ribeirão Preto, solucionando o assunto relacionado às 
Campanhas “Auta de Souza”. 
 
Esgotados os assuntos a reunião foi encerrada às 22,15 horas, após prece proferida pelo dr. 
Luiz Monteiro. E eu, 1º secretário, lavrei da reunião a presente ata, a qual depois de lida e 
aprovada vai assinada como de praxe.  
 

São Paulo, 9 de agosto de 1971. 
 
Attílio Campanini, secretário 
???, presidente. 









 

 

Ata # 30 - 23 de agosto de 1971 
Diretoria Executiva 

 
Aos vinte e três dias do mês de agosto de 1971, reuniu-se ordinariamente a DE da USE, em sua 
sede social nesta Capital, presentes os seguintes diretores: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Inácio Giovine e 
Hélio Rossi.  

A reunião foi aberta às 20,10 horas e foi dirigida pelo dr. Luiz M. de Barros. 
 
ATA ANTERIOR: Foi lida e aprovada a ata da 29ª reunião, do dia 9/8/71. 
 
EXPEDIENTE: A Secretaria recebeu: a) ofício do Tribunal de Justiça pedindo cópia dos Estatutos 
da USE para juntada em prestação de contas de subvenção recebida pela UME de São Carlos; 
b) carta da Federação Espírita Brasileira pedindo informação sobre o ofício anexo, a ela dirigido 
pela Secretaria da Promoção Social do nosso Estado, solicitando a indicação de duas pessoas 
na formação do Conselho Estadual da Promoção Social. Por se tratar de assunto relacionado à 
Assistência Social o ofício será entregue ao confrade Gonçalves para verificar de que se trata, 
e se for confirmado o que se depreendeu, isto é, que o ofício foi dirigido à FEB por engano e 
que a destinatária deveria ser a própria USE, ficam indicados desde já os confrades J. Gonçalves 
Pereira e Roberto Previdelo, de Bauru, ou o Dr. Wilson Ferreira de Melo, se os assuntos se 
referirem mais principalmente a psicopatas; c) ofício da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, 
encaminhando cópia do requerimento por ela aprovada, congratulando-se com a USE pela 
entrevista feita, na televisão, pelo confrade Francisco Cândido Xavier. Será entregue ao 
confrade Paulo A. de Godoi para publicação no Unificação; d) carta do Instituto de Cultura 
Espírita de João Pessoa pedindo mensagens e abordando diversos assuntos; e) carta da 
Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, convidando-nos para sua solenidade de aniversário de 
fundação, dia 28 próximo, devendo representar a USE o confrade Schiriló; f) comunicações 
sobre atividades desenvolvidas pelo grupo da Oscal, de São Bernardo do Campo. 
 
DEPARTAMENTO DE DOUTRINA: Dr. Luiz M. de Barros lê, à Diretoria, o trabalho por ele 
elaborado, e o elaborado pela confreira dra. Marlene Rossi S. Nobre, a respeito do Controle da 
Natalidade à luz do Espiritismo. Os assuntos neles contidos foram debatidos pelos presentes, 
sem o sentido de votação, pois serão encaminhados ao CDE, em nome da Comissão 
encarregada de sua elaboração. 
 
FUNDO DIVULGAÇÃO DO LIVRO: O confrade Schiliró submete à aprovação da DE o trabalho por 
ele elaborado com base nos subsídios fornecidos pelas UMEs de Santos e Bauru, e que 
compreende, além dos “considerandos”, um estatuto padrão para sociedades civis, modelo de 
ata de fundação, modelo de diploma de doação e recomendações, os quais foram aprovados 
com emendas de Apolo Oliva e de Eurípedes de Castro. O trabalho que trata da divulgação 
doutrinária em geral, será mimeografado e encaminhado ao CDE. 



 

 

DEPARTAMENTO DE EVANGELIZAÇÃO: Esteve presente à reunião a confreira Dilma Crotti, 
diretora do CME, procurando saber se poderá participar da reunião do próximo dia 29, 
promovida por este Departamento, com representantes do Interior. Dr. Luiz diz que esse 
encontro será apenas para marcar datas de novos encontros, e por ser assunto de interesse 
especificamente aos confrades do Interior não vê conveniência na sua participação. Mas que, 
entretanto, se dirija diretamente ao confrade Fábio, por ser assunto diretamente ligado ao 
Departamento. 
 
DIRETORES FALTOSOS: Em virtude das faltas verificadas por diversos diretores, acarretando 
prejuízos de ordem funcional nas atividades desta DE, deliberou-se que a Secretaria envie carta 
a esses confrades, reclamando sua presença às nossas reuniões pelo menos uma vês por mês, 
sob pena de aplicação de medidas disciplinares. 
 
VÁRIAS: A respeito da campanha pró-nova Sede da Feesp, ventilada na reunião anterior, 
concluiu-se pela conveniência de se cumprir o quanto determinado pelo CDE, na reunião de 
dezembro/70, devendo a Secretaria providenciar a correspondência a ser distribuída aos 
órgãos da USE, anexando material a ser fornecido pela Feesp. Dr. Luiz M. de Barros fala de sua 
intenção de participar da próxima reunião do Conselho Federativo Nacional, quando pretende 
abordar o assunto relacionado à divulgação das obras de J. B. Roustaing, editadas pela FEB, e 
que não são aceitas, doutrinariamente, pelos espíritas paulistas, pretendendo demonstrar a 
necessidade de se evitar futuras  querelas decorrentes da insistente divulgação feita por aquela 
instituição. Apolo Oliva faz a leitura de dois requerimentos dirigidos pelo Deputado Agenor Lino 
de Matos à mesa da Assembleia, o primeiro congratulando-se com o confrade Francisco 
Cândido Xavier, pela sua entrevista na televisão e o segundo propondo constar dos Anais 
daquela Casa a entrevista citada, na sua íntegra. Dr. Luiz pede para Abel que se comunique com 
Piracicaba, acertando a realização de palestra na véspera da reunião do CDE, e pedindo reserva 
para hospedar 40 confrades da Capital. 
 
Esgotados os assuntos o confrade Presidente procedeu ao encerramento da reunião, às 23,40 
horas, após Prece proferida pelo confrade Schiliró. E eu, 1º secretário, lavrei da reunião a 
presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada como de costume. 
 
 

Secretaria aos 23 de agosto de 1971. 
 
 
Attílio Campanini, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 
 











 

 

Ata # 31 - 13 de outubro de 1971 
Diretoria Executiva 

 
Aos treze dias do mês de outubro de 1971, reuniu-se ordinariamente a DE da USE, em sua sede 
social nesta Capital, presentes os seguintes diretores: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva,  
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Antônio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
José Gonçalves Pereira, 
Fábio Dutra e 
Hélio Rossi. 

Às 20,15 horas a reunião foi aberta após prece proferida por Carlos Jordão da Silva. 
 
ATA ANTERIOR: Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
 
EXPEDIENTE: A secretaria recebeu: a) folheto da 26ª Semana Espírita de Jacareí, de 5 a 12/9/71; 
b) carta da União Espírita do Distrito Federal de 28/8 aplaudindo as medidas tomadas contra 
os MUEs; c) aprovou a súmula da ata da reunião do CDE, realizada ontem em Piracicaba, a qual 
será publicada na unificação. 
 
DEPARTAMENTO DE EVANGELIZAÇÃO: Fábio Dutra faz a leitura do relatório referente à reunião 
dos Dirigentes do Interior, feita dia 29/8/71, nesta Capital. Ressaltou, dentre as conclusões 
finais, a que considera mais importante, qual seja: incentivar e fortalecer os Encontros 
Regionais, ao invés de se realizar grandes Encontros Estaduais. Deu conhecimento também, 
das recomendações aprovadas nessa reunião, as quais serão mimeografados e distribuídos aos 
interessados. 
 
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: A DE ouviu a leitura de artigo publicado no jornal 
Folha de São Paulo, veiculando atividades e princípios da Casa Transitória dizendo  o confrade 
Gonçalves Pereira que pretende mais artigos  desse teor, pretendendo dar publicidade deles 
no nosso meio, por considerar que mantém, digo contém matéria de interesse dos espíritas 
que atuam no campo da assistência social. 
 
CME: Ignácio Giovine fala da continuidade das reuniões nos primeiros domingos de cada mês, 
na Feesp; comunicou estar programando a reunião de encerramento das Entrevistas 
Doutrinárias para o dia 6/12/71, no Palácio Mauá, devendo pronunciar conferência doutrinária 
o confrade Divaldo P. Franco. Justificou a demora na entrega das conclusões do I Simpósio que 
ainda estão sendo elaboradas. 
 
DEPARTAMENTO DE ARTE: Hélio Rossi comunica que por intermédio de sua irmã, seu 
Departamento recebeu doação de 11 selos, aos quais serão expostos na futura Pinacoteca. 
Sobre a organização desta pede aos diretores que respondam à carta que enviou a todos 
pedindo sugestões. 



 

 

 
CREs: Em vista do grande número de órgãos ausentes na reunião do CDE de ontem, for 
aventada a hipótese de se sugerir a esse órgão realizar suas reuniões somente na Capital. 
Ignácio Giovine propõe que essa sugestão seja feita no decorrer da próxima reunião que será 
na Capital, após dados estatísticos para tanto apurados. 
 
TESOURARIA: Apresentado balancete de agosto/71. A Tesouraria recebeu: a) carta da 
Federação Espírita solicitando jornais e mensagens; b) carta do confrade João B. Barbosa 
pedindo assinatura do jornal e apostila sobre Curso de Espiritismo. O confrade Schiriló 
reclamou dos nomes (???) cadastrados que não estão funcionando, tornando inútil boa parte 
das cópias tiradas do trabalho Fundo de Divulgação Doutrinária. Carlos Dias pede controle 
sobre os interurbanos feito pelo telefone desta sede dizendo não ser de competência da Feesp. 
Dr. Luiz pede informações sobre o CGC da USE, tendo nela esclarecido sobre a decisão do CDE 
a respeito do assunto. Carlos Dias tece comentários a respeito da fusão USE/Feesp. 
 
VÁRIAS: Paulo Alves de Godoi representou a USE no 1º aniversário da União Espírita Cadsem, 
na Lapa, dia 31/8/71, e na 2ª Semana Bezerra de Menezes da Fraternidade Espírita Cristã, de 
São Caetano do Sul dia 26/8/71. Antônio Schiliró compareceu na solenidade de aniversário da 
Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, representando a USE. 
 
Esgotados os assuntos, a reunião foi encerrada as 22,30 horas após prece proferida por um dos 
presentes. E eu, 1º secretário, lavrei da reunião a presente ata que depois de lida e aprovada 
vai assinada como de praxe. 
 

Secretaria aos 13 de setembro de 1971. 
 
 
Attílio Campanini, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 
 









 

 

Ata # 32 - 12 de outubro de 1971 
Diretoria Executiva 

 
Aos doze de outubro de 1971, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, em sua sede social, 
nesta Capital, presentes os seguintes diretores: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Hélio Rossi, 
Emílio Manso Vieira e 
Fábio Dutra. 

Às 20,00 horas, após proferir a Prece habitual o sr. Presidente abriu a reunião. 
 
ATA ANTERIOR: Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior, de 13 de setembro p. findo. 
 
EXPEDIENTE: A Secretaria Geral recebeu : a) comunicação do CRE da 3ª região de Campinas, 
sobre o Encontro Confraternativo realizado no dia 3 último; b) correspondência do CME, 
anexando duas pastas contendo material do I Simpósio e mais Relatório Administrativo e 
Técnico. 
 
TESOURARIA: Dr. Luiz comunica que, por ocasião da sua presença à reunião do CFN, teve 
oportunidade de comunicar ao presidente da FEB a impossibilidade de a USE representar a 
revista “Reformador” no Estado de São Paulo. 
 
DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇÃO: Carlos Dias encarece a necessidade de pedir a todos os 
órgãos da USE informações cadastrais dos seus elementos integrantes, ou sejam: órgãos e 
sociedades espíritas a fim de se atualizar o nosso cadastro geral. 
 
DEPARTAMENTO DE ARTE: Hélio Rossi solicita mais uma vez, aos diretores presentes que 
respondam sua carta na qual pede sugestões sobre as atividades festivas do seu Departamento. 
Solicita, também, anuência para apresentar projeto que modifica a capa e a contracapa do 
Jornal “Unificação”. Finalizando entrega material para ser publicado no nosso jornal. 
 
FUSÃO USE/FEESP: Ignácio Giovane propõe que os assuntos examinados atualmente pela 
Comissão Mista sejam trazidos para esta Diretoria para conhecimento e discussão, em virtude 
de alguns diretores desconhecerem a situação desses trabalhos. O dr. Luiz M. de Barros, como 
coordenador da Comissão Mista, dá esclarecimento das démarches dizendo que considera 
mais interessante a adoção dessa medida após o término da revisão que o Sr. Eurípedes de 
Castro está fazendo no anteprojeto elaborado pelos confrades Ignácio Giovane e Edson Leonis. 
 
VÁRIAS: Antonio Schiliró informou ter ido à Sinagoga proferir palestra sobre o tema 
“Unificação”, revelando detalhes dos acontecimentos havidos. Emílio Manso Vieira participa 



 

 

que a cidade de Bauru terá uma importante praça com o nome de “Allan Kardec”, e que os 
espíritas farão a sua ornamentação. Comunica que o Instituto Espírita de Educação fará realizar 
dois Festivais, dia 23 deste e dia 6 de novembro p.f. Finaliza tecendo comentários em torno do 
ensino doutrinário na Escola Espírita. Sr. Eurípedes de Castro participou à DE o desencarne do 
confrade Júlio de Abreu Filho, ex-militante das fileiras unificacionistas. 
 
Esgotados os assuntos foi a reunião encerrada, às 22,40 horas. E eu, 1º secretário, lavrei esta 
ata, a qual depois de lida e aprovada vai  assinada como de praxe.  
 

Secretaria, 12 de outubro de 1971. 
 
 
Attílio Campanini, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 







 

 

Ata # 33 - 25 de outubro de 1971 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos vinte e cinco de outubro de 1971, reuniram-se ordinariamente a D.E. da USE, em sua sede 
social, nesta Capital, presentes os seguintes diretores 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Attílio Campanini, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine e 
Hélio Rossi. 

Às 20:00 horas, após proferir a Prece o confrade Carlos Jordão abriu a reunião presidindo-a até 
a chegada do Dr. Luiz Monteiro, que ocorreu instantes após. 
 
ATA ANTERIOR: Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. 
 
EXPEDIENTE: A secretaria recebeu : a) convite do CME para a 6ª Comecar, a realizar-se nesta 
Capital dia 28 de novembro próximo; b) cópias das atas da 4ª e 5ª e 6ª reunião da UME de São 
Roque; c) convite  da Instituição Beneficente Nosso Lar  para a inauguração da Creche Fonte 
Viva; ocorrida dia 23 último; e d) circular e cartaz sobre a II  Confraternização de Centros e 
Grupos Espíritas do Ceará. 
 
DEPARTAMENTO DE MOCIDADES: O confrade Abel Glazer pede para justificar sua ausência à 
reunião de hoje e comunica que a próxima reunião geral do Departamento será em Bauru, em 
virtude de Jaú ter  desistido de sediar essa reunião bem como o III Encontro  de Representantes 
de Mocidades junto à II Comjesp. 
 
DEPARTAMENTO DE ARTE : O confrade Hélio Rossi aludindo ao pedido que fez aos diretores, e 
em vista de alguns se declararem desconhecerem a “arte“ do ponto de vista técnico, esclarece 
o que espera receber de cada consultado. 
 
TESOURARIA : O confrade Carlos Dias apresenta o Balancete referente ao mês de setembro de 
1971, comentando alguns dos seus itens. 
 
CME: O confrade Ignácio Giovine comenta, em síntese, o plano de atividades do CME para 
1972, destacando a Jornada Doutrinária de Unificação e a Assessoria Técnica às redes aludindo 
mais uma vez à reunião de encerramento das Entrevistas Doutrinárias, no 1º sábado de 
dezembro, no Palácio Mauá, o confrade  Giovine ficou ciente de que a Feesp alterou o horário 
da reunião de encerramento para às 15,00 horas para não coincidir a mesma do CME. 
 
VÁRIAS: A DE aprovou proposta de Carlos Jordão para publicar no Unificação e distribuir para 
todo o Estado artigo do confrade Herculano Pires intitulado “Meu desencontro com os MUEs“. 
Antonio Schiliró fala dos contatos que tem mantido com elementos da União Federativa 
Espírita Paulista. 
 



 

 

Esgotados os assuntos foi a reunião encerrada às 22:40 horas após a Prece proferida pelo sr. 
Luiz Monteiro de Barros. E, eu 1º secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida se 
aprovada será assinada como de praxe. 
 
 

Secretaria, aos 25 de outubro de 1971. 
 
 
Em tempo: onde se lê: Meu Desencontro com os MUEs, leia-se Meu Desencontro com a 
Fagulha. 
 
 
Elfay Luiz Appollo, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 
 
 







 

 

Ata # 34 - 08 de novembro de 1971 
Diretoria Executiva 

 
Aos oito dias do mês de novembro de 1971, reuniu-se ordinariamente a DE da USE, em sua 
sede social nesta Capital, presentes os seguintes diretores: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Apolo Oliva Filho, 
Paulo Alves de Godoy, 
Antônio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Hélio Rossi e 
o signatário desta. 

Foram justificadas as faltas de José Gonçalves Pereira e Fábio Dutra. A reunião foi aberta às 
20,00 horas, após prece proferida por Carlos Jordão da Silva tendo sido presidida por ele 
inicialmente. 
 
Ata anterior: Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior, realizada dia 25 de outubro último. 
 
CDE: Foi elaborada a “ordem do dia” para a próxima reunião do CDE. A propósito dessa reunião 
o confrade Apolo comunica que a FEESP já cedeu o salão Bezerra de Menezes para essa 
realização. Diz também que a FEESP oferece as dependências da Casa Transitória para local de 
uma das próximas reuniões do CDE. O confrade Carlos Jordão pede ao Secretário Geral que 
mande telegramas aos representantes do interior, reclamando a presença deles no CDE, 
correndo esses gastos por sua conta. 
 
Departamento de Arte: Hélio Rossi propõe nova estruturação para a “capa” e “contracapa”  do 
jornal Unificação, permitindo-lhe maior penetração no meio espírita, inclusive oferecendo sua 
colaboração. Para facilitar essa colaboração e confrade Schiliró propõe que o confrade Rossi 
ingresse no quadro, digo, no Conselho de Redação, eventualmente no lugar do dr. Luiz 
Monteiro de Barros, já que este último, na qualidade de Presidente da USE, participa de todos 
os setores administrativos. A proposta foi acolhida em princípio. Hélio Rossi e Paulo A. Godoy 
deverão, então, promover entendimentos para a aplicação dessa proposta. 
 
CME: Ignácio Giovani ao confrade Fábio, hoje ausente, que dê resposta urgente sobre a 
organização do Departamento da Capital. Informa que na Capital será obedecido o mesmo 
“roteiro” do Interior. Em se aproximando o fim do ano propõe a realização de uma reunião 
confraternativa entre DE e CME, como nos anos anteriores. Foi aprovada e marcada data de 13 
de dezembro às 20,30 horas. Nesse dia a DE iniciará a sua reunião administrativa às 19,30 
horas. 
 
Fusão USE/FEESP: Dr. Eurípedes dá informações sobre o andamento dos trabalhos. Foi 
aventada a possibilidade de uma reunião confraternativa entre os membros da Comissão 
Mista. Nesse sentido o signatário desta propõe que se convide os confrades da FEESP para a 
reunião do dia 13 de dezembro. Proposta rejeitada. 
 



 

 

Vários: A DE tomou conhecimento do desencarne do confrade  Arthur da Silva Araújo, membro 
do CFN da FEB. 
 
Esgotados os assuntos a reunião foi encerrada às 22,45 horas. Proferiu a prece Abel Glazer. E 
eu, 1º secretário, lavrei a presente ata a qual depois de lida e aprovada vai assinada como de 
praxe. 
 

Secretaria, aos 8 de novembro de 1971.  
 
 
Carlos Jordão da Silva 
Attílio Campanini (???) 







 

 

Ata # 35 - 22 de novembro de 1971 
Diretoria Executiva 

 
Aos 22 dias do mês de novembro de 1971, reuniu-se ordinariamente a DE da USE, em sua sede 
social, nesta Capital, presentes os seguintes diretores: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Apolo Oliva Filho, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Fábio Dutra, 
José Gonçalves Pereira, 
Emílio Manso Vieira, 
Hélio Rossi, 

e este, a quem esta subscreve. Às 20,00 horas, após proferir a Prece o confrade Carlos Jordão 
da Silva abriu a reunião, presidindo-a até a chegada do sr. Presidente. 
 
Ata anterior: Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior do dia 8/11/71. 
 
Expediente: A Secretaria Geral recebeu: a) material doutrinário de Araçatuba; b) circular da 
União Espírita Divinista e c) ofício de 5/11/71 da Federação Espírita do Paraná endereçado ao 
Presidente da USE, hipotecando solidariedade à USE pela posição tomada no CFN da FEB, no 
assunto relacionado à divulgação de Roustaing, por aquela instituição. 
 
Departamento de Mocidades: Seu Diretor comunica que: a) dia 20 deste foi realizada em Bauru 
a 20ª Reunião Geral do Departamento e b) dia 21 também deste foi realizado o 2º Encontro de 
Presidentes e Representantes de Mocidades com o Conselho Diretor da II Conjesp, contando 
esse Encontro com 41 Mocidades e cerca de 108 jovens, tendo sido feita inclusive uma síntese 
para o jornal Unificacão. Aos Diretores da USE foi distribuída cópia do relatório elaborado por 
aquele CD. 
 
Departamento de Arte: Hélio Rossi sugere a realização de um concerto musical, com orquestra 
de “câmara”, objetivando dinamizar seu Departamento. Já entrou em contato com um dos 
maestros desta cidade, pessoa de suas relações, tendo essa referida pessoa aceitado o convite. 
Em princípio, a DE aprovou a sugestão marcando a data de 1º domingo de abril de 1972, em 
um trabalho conjunto da USE, CME e FEESP, devendo realizar-se nas dependências desta 
última. 
 
CFN: O sr. Presidente chama a atenção da DE para a necessidade de se estudar os temas para 
a reunião Zonal desse Conselho, que deverá ser realizada na região sul do País. Esse assunto 
deverá voltar na ordem do dia da nossa próxima reunião. 
 
Fusão USE / FEESP: Dr. Eurípedes faz a entrega ao dr. Luiz Monteiro, este na qualidade de 
coordenador da Comissão Mista, de parecer por ele elaborado, assinado pelos demais 
membros efetivos da USE nessa Comissão, no sentido, ou melhor, pelo qual nossos 
representantes pretendem que a revisão do anteprojeto oficial seja feita pela própria Comissão 



 

 

Mista. Dr. Luiz marca a data do 2º sábado de janeiro de 1972, às 16,00 horas, na FEESP para se 
reunir a Comissão Mista. 
 
Departamento de Evangelização: Fábio informa que o Departamento está enviando circulares 
aos confrades que irão colaborar nos Encontros. Consulta o Presidente do CME sobre a 
possibilidade de inscrição para o Curso de Preparação de Evangelizadores, a iniciar em março 
de 1972, ficando o confrade Giovine de levar este assunto ao Departamento do CME. Sobre o 
Departamento do CME diz o confrade Giovine que estão aguardando do Departamento 
Estadual as providências para o entrosamento entre os confrades da Capital e da FEESP. 
 
Tesouraria: Carlos Dias apresenta o Balancete levantado em 31/10/71, comentando alguns dos 
seus itens. 
 
Várias: Carlos Jordão convida a DE para a solenidade de passagem de alunos da Escola de 
Aprendizes do Evangelho para a Fraternidade, a realizar-se dia 4/12/71, às 15,00 horas, na nova 
sede. Dá conhecimento de que o confrade Herculano Pires, em nome da FEESP e a convite da 
PUC (Pontifícia Universidade Católica) realizou diversas conferências espíritas, há dias atrás, 
naquela entidade e em favor de seus alunos, cumprindo assim parte de um ciclo de 
conferências sobre “problemática do homem contemporâneo”. A DE enviará carta à Reitoria 
daquela Universidade louvando sua atitude liberal, permitindo essas conferências, e 
remetendo cópia dessa carta ao confrade Herculano. Ignácio Giovine reitera o convite para a 
reunião do dia 4/12/71. O sr. Presidente reclama do confrade Gonçalves o trabalho intitulado 
“Conceituação da Assistência Social à luz do Espiritismo”. 
 
Esgotados os assuntos, foi a reunião encerrada às 22,20 horas, após Prece proferida pelo dr. 
Luiz Monteiro de Barros. E eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada 
vai assinada como de praxe. 
 
Secretaria, aos 22 de novembro de 1971. 
 
Carlos Jordão da Silva 
 









 

 

Ata # 36 - 13 de dezembro de 1971 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos treze dias do mês de dezembro de 1971, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, em sua 
sede social, nesta Capital, presentes os seguintes diretores: 

Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Antonio Schiliró, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine, 
Hélio Rossi, 
Emílio Manso Vieira e 
Fábio Dutra, 

justificada a ausência do dr. Luiz Monteiro de Barros. Às 19,30 horas, e após proferir a Prece o 
confrade Carlos Jordão da Silva, no exercício da Presidência, deu por iniciada a reunião. 
 
Ata Anterior: Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior, do dia 22/22/1971. 
 
CDE: Foi aprovada a súmula da ata da reunião realizada ontem, a qual foi entregue ao confrade 
Paulo Alves de Godoy, para eu a publique no nosso jornal. Foi aprovado, inclusive, que uma 
cópia dessa súmula, mimeografada, fosse enviada a todos os órgãos da USE, presentes e 
ausentes à reunião de ontem. Consoante sugestão feita no CDE de ontem pelo representante 
de Franca, esta DE indicou o confrade Paulo Alves de Godoy para representar o jornal 
Unificacão no Congresso de Jornalistas a realizar-se em Niterói, no ano vindouro, e o fará na 
qualidade de observador. 
 
Expediente: A Secretaria Geral recebeu: a) Carta da Mocidade Espírita de Osasco comunicando 
sua dissolução; b) Ofício de 6/11/71, da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 
participando o pedido que fez ao Prefeito Municipal para que se coloque, em uma das 
principais praças daquela cidade, o busto de Francisco Cândido Xavier; c) Carta da UME de 
Piracicaba dizendo da possibilidade de se incluir princípios espíritas no “Manual do Escoteiro”, 
cujo assunto será melhor examinado por esta DE. 
 
Várias: Foi negado pedido feito por telefone pelo sr. Adalberto Paranhos ao confrade Paulo 
Alves de Godoy, para que o “Unificação” publicasse artigo de sua autoria denominado “Meu 
desencontro com Herculano Pires”, por não pretendermos alimentar polêmica no nosso jornal 
e por só publicarmos artigos de fundo doutrinário. Ficou resolvido enviar carta à UME de São 
Caetano do Sul, com cópia ao 26º CRE, de Santo André, lamentando a iniciativa tomada, 
convidando para orador em uma de suas reuniões da Semana Espírita, um integrante dos 
MUEs, sr. Adalberto Paranhos, em vista da decisão do nosso CDE, excluindo-os do movimento 
de unificação. O prof. Emílio Manso Vieira comunica que a Câmara Municipal vai promover o 
Dia da Bíblia, no próximo dia 16/12/71, às 20,30 horas e que está convidando os espíritas em 
geral para essa solenidade. Convida também a DE da USE para o encerramento dos cursos do 
Instituto Espírita de Educação, no próximo dia 18, às 18,00 horas. 
 



 

 

Às 20,40 horas, o sr. Presidente procedeu ao encerramento dos trabalhos, a fim de 
proporcionar a realização da reunião de confraternização entre membros desta DE e do CME. 
A Prece Final foi proferida por Fábio Dutra. E eu, 1º Secretário, lavrei a presente ata que depois 
de lida e aprovada será assinada como de praxe. 
 
 

Secretaria, aos 13 de dezembro de 1971 
 
 
 
Abel Glaser, secretário 
Carlos Jordão da Silva, presidente. 
 
 
 







 

 

Ata # 37 - 25 de outubro de 1971 
Diretoria Executiva 

 
 
Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de 1971, reuniu-se, ordinariamente, a DE da USE, 
em sua sede social, nesta Capital, presentes diversos diretores conforme suas assinaturas no 
registro próprio: 

Dr. Luiz Monteiro de Barros, 
Carlos Jordão da Silva, 
Abel Glazer, 
Attílio Campanini, 
Paulo Alves de Godoy, 
Carlos Dias, 
Dr. Eurípedes de Castro, 
Ignácio Giovine e 
Hélio Rossi, 

Justificada a falta de Antonio Schiliró. Às 20:00 horas, o confrade Carlos Jordão da Silva abriu a 
reunião, presidindo-a até o final. 
 
ATA ANTERIOR: Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior, realizada dia 13 último. 
 
EXPEDIENTE: A secretaria recebeu : a) carta da UME de Marília de 28/11/71, pedindo dispensa 
para colaborar na Campanha pró-sede da FEESP, em virtude das atividades que desenvolvem 
em favor da II Comjesp; b) Carta-relatório da UME de Taubaté relatando atividades artísticas 
no ano de 1971 e mencionando seu programa para 1972; c) trabalho doutrinário denominado 
“Fé Raciocinada” elaborado pelo 4º CRE e entregue ao sr. Luiz; d) carta da USE da 9ª Zona de 
20 deste comunicando o ini1cio do que denominam de “Palestras Espíritas Kardecistas” na 
Penitenciária do Carandiru, dia 8 de janeiro próximo, devendo representar esta Diretoria o 
confrade Schiliró; e) carta de 25/10/71 sobre conferência da CEPA, em Mar del Plata; e f) carta 
de 15/12/71 das Casas André Luiz, convidando para o lançamento do livro “Soja, 
Vegetarianismo e Saúde”, em sua 2ª edição. 
 
TESOURARIA: Comunica ter recebido valores de diversos órgãos, dentre eles, do CME e Cr$ 
400,00 de Santos. Comunica também que a Federação receberá, em doação, diversos móveis, 
máquinas e equipamentos de contabilidade, que serão depositados na sala ao lado, devendo a 
Tesouraria da USE valer-se deles para os seus serviços. 
 
FUSÃO USE - FEESP: A respeito de diversas manifestações de confrades pedindo o 
apressamento da Fusão, o confrade Giovine recomenda a leitura do capítulo 9º da obra Nosso 
Lar, de André Luiz e a leitura da lição no 11 da obra Rumo Certo, de Emmanuel, a respeito de 
manifestações negativas que tem chegado ao seu conhecimento. 
 
MUEs : Estiveram presentes diversos membros do MUE de Campinas e solicitaram do sr. 
Presidente que acolhesse e publique a réplica que elaboraram ao artigo do prof. Herculano 
Pires. Dizem também da sua estranheza em o jornal Unificacão ter publicado o artigo do prof. 
Herculano, após o rompimento de relações entre USE / MUEs, bem como da cópia xerox 
enviada pela USE a seus órgãos, sob carimbo. Dizem que consultaram o dr. Freitas Nobre e o 
mesmo se manifestou dizendo que, segundo a Lei de Imprensa, a USE é obrigada a publicar 
uma réplica. Respondendo, diz o sr. Presidente que esta Diretoria irá consultar nossos 



 

 

procuradores e só publicaremos se formos legalmente obrigados, e que futuramente eles terão 
notícias a respeito. Após a saída dos moços a Diretoria trocou ideias a respeito e antes de 
decidir resolveu consultar diversas pessoas: Francisco Ghighone, da Federação Espírita do 
Paraná, dr. Armando de Oliveira Assis, presidente da FEB, o próprio prof. Herculano Pires, o dr. 
José Francisco de Almeida Castilho e o dr. Francisco Carlos de Castro Neves. 
 
Esgotados os assuntos o ser. Presidente, às 22,15 horas encerrou a reunião, pedindo ao 
confrade Hélio Rossi que proferisse a Prece Final. 
 
E, eu 1º secretário, lavrei da reunião a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada 
como de praxe. 
 
 

Secretaria, aos 27 de dezembro de 1971. 
 
 
Em tempo: o Procurador Juri1dico da USE manifestou-se a respeito do assunto e declarou que 
preferia que o MEU acionasse a USE, dando-nos a oportunidade de esclarecermos em Juízo a 
verdade dos fatos e a incompetência da justiça comum para decidir sobre o mérito da questão. 
A USE tomou apenas uma atitude doutrinária e a bem da ordem social no Brasil. 
 
 

São Paulo, 27 de dezembro de 1971. 
 
Elfay Luiz Appollo, secretário 
Luiz Monteiro de Barros, presidente. 
 
 
 








