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Apresentação

Trazemos aos representantes das instituições espíritas, nesta Assembleia Geral
Ordinária da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, o relatório
da Diretoria Executiva, gestão 2018 a 2021.
As realizações desta Diretoria Executiva e de seus Departamentos, durante os
últimos três anos, foram apresentados nos relatórios anuais de 2018-2019 e
2019-2020 e nas edições mensais do USE informativo, que passou a ser elaborado
e circulado a partir de maio de 2020. Nestes meios de comunicação
apresentamos eventos, reuniões, atividades e resultados de ações junto ao
movimento espírita.
Nas próximas páginas, apresentaremos um resumo de resultados e atividades
desenvolvidas pela Diretoria Executiva. Para as realizações e os trabalhos dos
Departamentos da USE trazemos os relatórios dos próprios departamentos. Ao
final, um conjunto de documentos relacionados à atual situação da USE junto aos
órgãos governamentais.
Praticamente tivemos uma gestão em que metade do período foi realizada no
cenário da pandemia da Covid-19. Desde o estabelecimento desta situação, a
Diretoria Executiva tem sido protagonista de ações de impacto direto junto aos
centros espíritas, seja quanto ao conteúdo orientado para a prática das funções
neste novo momento, quer seja quanto a disponibilizar meios que a tecnologia
nos oferece para a continuidade das atividades dos centros no meio virtual.
Para todas estas ações e realizações, a participação e o envolvimento das pessoas
foram fatores fundamentais. Sem um trabalho de equipe, dificilmente a realidade
seria a que temos hoje.
Agradecemos a todos os componentes da Diretoria Executiva e dos
Departamentos da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Sem
eles, muito pouco poderia ser feito.
Agradecemos também a todos os dirigentes de órgãos de unificação pelo
trabalho dedicado e contínuo que realizam, demonstrando a responsabilidade
assumida na direção destes órgãos.

A.J.Orlando
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Realizações
70 ANOS DO PACTO ÁUREO, HISTÓRIA E
REFLEXÃO
Dia 19 de outubro, seminário "70 anos do Pacto Áureo. História
e Reflexão". Trata-se de análise sobre o histórico Acordo
assinado no dia 5 de outubro de 1949 entre o presidente da
FEB e representantes de algumas federativas estaduais do Sul
e do Sudeste e que redundou na criação do Conselho
Federativo Nacional da FEB. Exposições e Antonio Cesar Perri
de Carvalho (ex-presidente da USE e da FEB), sobre "Da
fundação da USE até o Pacto Áureo", Julia Nezu (expresidente da USE), sobre "A prática do Pacto Áureo"; e,
Rosana Gaspar, sobre o tema "Construindo o futuro".
Em seguida ocorreram as perguntas formuladas pelos
dirigentes de centros e órgãos da USE, principalmente da
Capital e alguns do interior.

Regimentos Internos do Conselho Deliberativo
Estadual e do Conselho de Administração
Nas reuniões do dia 12 de setembro de 2020, do CA, e do dia
13, reunião extraordinária do CDE, foram aprovadas as
atualizações dos respectivos regimentos internos, que datavam
de 1995. Tendo como base a proposta de revisão feita pela
Diretoria Executiva, os representantes de ambos os Conselhos
apresentaram suas sugestões, sendo cada uma delas
aprovadas para atualização dos referidos regimentos internos.

Regimento Interno da Comissão de Eleições
Atualizado e aprovado pelo Conselho de Administração e pelo
Conselho Deliberativo Estadual.

Realizações

Atas de reuniões do CDE, CA e
Diretoria Executiva
Com a ajuda de voluntários de todo o estado de
São Paulo, resgatamos a memória histórica da
USE. No total, 2198 atas da Comissão Central
Executiva, cuja primeira reunião aconteceu em 5
de janeiro de 1946, antes mesmo da fundação da
União Social Espírita, no 1º Congresso Estadual
em 1947, da DE - Diretoria Executiva, do CA Conselho de Administração, iniciado em 1992, e
do CDE - Conselho Deliberativo Estadual, desde
1947, foram digitalizadas, digitadas e organizadas.
Documentos digitais disponibilizados no site da
USE SP até o ano de 2018.

Memória Histórica da USE
Todos os documentos que conseguimos encontrar referentes
aos trabalhos, atividades, relatórios, atas de reunião, eventos,
jornais e livros foram classificados e organizados em ordem
cronológica constituindo a Memória Histórica nestes 74 anos
da USE SP.

Novos Departamentos
e Assessorias

Departamento Jurídico-Administrativo
Departamento com o objetivo de dar suporte à Diretoria Executiva, aos órgãos de
unificação e às instituições espíritas quanto aos aspectos jurídicos e administrativos de
suas atividades e funções.

Departamento da Família
Área dedicada ao desenvolvimento de atividades de evangelização da família no Centro
Espírita, de maneira que a família se reconheça como célula-máter da sociedade e
primeira responsável pela educação do Espírito, devendo trabalhar de forma integrada
com os demais departamentos, propiciando a ampliação da visão dos dirigentes,
trabalhadores e frequentadores da instituição sobre a necessidade de contribuir e
fortalecer a família no cumprimento de sua missão.
.

Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita
A Assessoria tem como objetivo fomentar o trabalho de pesquisa espírita e oferecer apoio
e orientação a grupos ou centros espíritas interessados em realizar trabalhos ou projetos
de pesquisa espírita, em quaisquer aspectos do Espiritismo. Seu trabalho será de natureza
consultiva, isto é, de prestação de esclarecimentos, orientações e recomendações sem
qualquer tipo de exigência ou imposição junto aos interessados.

Departamento de Tecnologia de Informação
Responsável por atividades e soluções providas por recursos de computação que visam a
produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança e o uso das
informações. Importante para as ações digitais desenvolvidas pela USE.

Realizações
Campanha USE Conecte
Disponibilização às instituições espíritas interessadas na
utilização da plataforma Google Meet e outras facilidades
para a continuação das práticas e atividades espíritas
utilizando-se dos meios digitais. Mais de 350 instituições
foram cadastradas na Campanha e, hoje, utilizam-se
destes benefícios

Novo site da USE SP: usesp.org.br

Grupos de WhatsApp

Conselho de Conselho Deliberativo
Administração
Estadual

Mídias sociais
Facebook, Youtube, Instagram e Twitter

Diretoria
Executiva

DE e Departamentos

Eventos
Espíritas

Realizações
Livros para as
penitenciárias do Estado de
São Paulo
No último dia 28 de abril, foram
encaminhados à Secretaria de
Assuntos Penitenciários, na avenida
Ataliba Leonel, próximo à USE SP,
3.492 livros para serem distribuídos
para 87 penitenciárias do estado de
São Paulo.
Para duas delas, a Penitenciária
Feminina da Capital e a Penitenciária de Itaí, pela população carcerária de fala espanhola, foram
direcionados grande quantidade de
livros espíritas naquela língua,
Os livros espíritas foram arrecadados por doações de espíritas, de
órgãos de unificação e do IDE
Instituto de Difusão Espírita, de
Araras.

Programa Momento Espírita
No ar desde 1972, o programa de rádio apresentado pela
equipe da USE São Paulo aborda a Doutrina Espírita, com
respeito às obras de Allan Kardec, enfocando assuntos
voltados à atualidade e ao cotidiano das Casas Espíritas e
divulgando notícias do movimento de unificação.
Os programas apresentados na Rádio Boa Nova, aos
domingos, a partir da 11h50, 1450 kHz ou pela internet, estão
disponibilizados no site da USE SP: usesp.org.br.

Projeto Nuvem
Com o desenvolvimento do projeto Memória Histórica,
que tem o objetivo de organizar todos os documentos da
USE, em seus 73 anos de atividades, verificou-se que
para os nos mais recentes, há uma tendência de
diminuição dos documentos disponibilizados em papel.
A explicação é que como temos os computadores
pessoais, estes documentos são compartilhados no
formato digital e estão distribuídos com todos os
diretores e trabalhadores da USE.
Para evitar o extravio de documentos, a DE implementou
o projeto Nuvem, para organização de seus documentos
em espaços digitais.

Realizações

Folheto Campanha Evangelho no Lar e no Coração
Folheto impresso com o apoio da ADDE – Associação de Divulgação da Doutrina
Espírita, de São José do Rio Preto.

Coral João Cabete
Coral João Cabete, da USE, com 55 componentes de quatro centro espíritas (três da Capital e
um de Jundiaí́), sob a regência de André́ Poeta.

Realizações
Tamanho da USE
Pesquisa realizada com os órgãos de unificação da USE SP, que recebeu 117 respostas, envolvendo
questões sobre existência de sede própria, livraria, clube de livro, jornal, programa de rádio/TV/web, sites
e páginas no Facebook.

Folheto de divulgação da USE
SP
Foi desenvolvido folheto para uso em
divulgação da USE SP, podendo ser
utilizado tanto no formato impresso como
no formato digital.

Folheto do Programa USE de
Relacionamento USE+
Desenvolvido para divulgação e obtenção de
novos associados para o Programa USE de
Relacionamento USE+.

Realizações
E-Mails institucionais dos órgãos de unificação
Visando manutenção mais perene de contato com os órgãos de unificação, deixando de lado e-mails
particulares, a Diretoria Executiva criou, usando a plataforma G-Suíte, e-mails gratuitos para os órgãos
distritais, municipais, intermunicipais e regionais, no formato @usesp.org.br

use.d.jabaquara@usesp.org.br
use.m.saovicente@usesp.org.br
use.i.saojosedoscampos@usesp.org.br
use.r.campinas@usesp.org.br
Cadastro de instituições unidas
Banco de dados com informações atualizadas e na identificação de falhas no processo de atualização
dessas informações. Visa melhor comunicação e estreitamento de laços com o movimento espírita do
estado de São Paulo

Página USE na Wikipedia
Elaborada e implantada página da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo (USE) na
enciclopédia livre Wikipedia.
https://pt.wikipedia.org/wiki/União_das_Sociedades_Espíritas_do_Estado_de_São_Paulo_(USE)

Realizações
Registro da Marca USE no INPI
Processo administrativo para registro da marca USE junto ao Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual.

Novas uniões de centros espíritas
Foram realizadas 34 (trinta e quatro) novas uniões de instituições espíritas. Total, em 2021, de
instituições unidas é de 1353.

Realizações

Galeria dos Presidentes – USE SP
Implantação da Galeria dos Presidentes da USE SP realizada na reunião do Conselho Deliberativo Estadual,
realizado em 06 de dezembro de 2019, com a presença dos ex-presidentes Julia Nezu e Antonio Cesar Perri
de Carvalho. Salão União na sede Santana.

Primeira
Assembleia Geral Extraordinária
On-line
No dia 28 de março de 2021 foi realizada
a primeira Assembleia Geral de forma online. Foi uma Assembleia Extraordinária
com o objetivo de aprovar alteração do
estatuto da USE SP para que as reuniões
virtuais possam ser aplicadas com
regularidade..
Para a sua realização foi utilizada a
plataforma Zoom. Estiveram presentes 33
instituições espíritas unidas.

Realizações
Logomarcas para os aniversários de fundação da USE

2019

2020

2021

Realizações
Comemoração dos 70 anos do Congresso Brasileiro de
Unificação Espírita
Para lembrar os 70 anos da realização do Congresso Brasileiro
de Unificação Espírita, a USE realizou nos dias 20 e 21 de
outubro de 2018, no Instituto Espírita de Educação, rua Atiílio
Innocenti, 669, no Itaim Bibi, o evento Para que todos sejamos
um – 70 anos do 1o Congresso Brasileiro de Unificação
Espírita.
No dia 20, das 19 às 21 horas, Antonio Cesar Perri de
Carvalho, ex-presidente da USE, historiou o Congresso, sua
contextualização, conteúdo temático e conclusões.
Do dia 21, houve duas rodas de conversa. A primeira com o
tema O legado do 1o Congresso e a segunda, Reflexão para o
futuro. Participação de dirigentes espíritas do Paraná
(Francisco Ferraz Batista), Rio de Janeiro (Hélio Ribeiro), Rio
Grande do Sul (Gladis Pedersen de Oliveira), Santa Catarina
(Olenyr Figueira), São Paulo (Julia Nezu Oliveira) e da
Federação Espírita Brasileira (Marta Antunes).

Anais do Congresso Brasileiro de Unificação
Espírita
Versão digital
Em parceria com Autores Espíritas Clássicos, foi lançado no
evento de comemoração dos 70 anos os Anais do Congresso
Brasileiro de Unificação Espírita, no formato digital, disponível
no site da USE.

Anais do 1º Congresso Espírita do Estado de
São Paulo
Versão digital
Disponibilizado no site da USE.

Realizações
GEP Grupo Espírita Paulista
Iniciado em 2020, o Grupo Espírita
Paulista
é
constituído
por
representantes da Aliança Espírita
Evangélica (AEE), da Federação
Espírita do Estado de São Paulo
(FEESP) e da União das Sociedades
Espíritas do Estado de São Paulo (USE
SP) que tem o objetivo de realização de
ações conjuntas para a divulgação da
Doutrina Espírita. De maio de 2020 a
abril de 2021 foram realizadas 11
encontros, com diferentes expositores
convidados, desenvolvendo temas de O
livro dos médiuns. Aprovada pelo
Conselho Deliberativo Estadual, em
reunião de setembro de 2020, a
continuidade das atividades do GEP. O
Grupo Espírita Paulista não terá
existência jurídica, de tal forma que as
três instituições signatárias manterão a
sua autonomia jurídica e independência
administrativa e financeira, sem que
qualquer uma responda por encargos e
responsabilidades das outras.

Encontro Espírita Paulista
2021
Primeiro projeto desenvolvido e
realizado pelo GEP Grupo Espírita
Paulista, de 21 a 23 de maio de 2021,
com cinco palestras de Eulália Bueno,
Juselma Coelho, Rossandro Klinjey,
Haroldo Dutra Dias e André
Trigueiro;3 palestras especiais com
Edelso da Silva Júnior, Marco Milani e
Sueli Kasai, e uma roda de conversa
(Milton Martins, Vera Millano e Silvio
Costa), além das apresentações
musicais de Andréa Bien, Moacyr
Camargo e Cacá Rezende,

Realizações

Participação no

14º ENLIHPE – Encontro da Liga de
Pesquisadores do Espiritismo
25 e 26 de agosto de 2018
Realizado em Belo Horizonte, estado de Minas
Gerais.
Local: União Espírita Mineira

Participação no

15º ENLIHPE – Encontro da Liga de
Pesquisadores do Espiritismo
24 e 25 de agosto de 2019
Realizado em Fortaleza, estado do Ceará.
Local: Federação Espírita do Estado do Ceará

Edições USE

A sobrevivência da alma em foco
Organizadores: Jáder dos Reis Sampaio e Marco Milani
Parceria Editora USE, CCDPE-ECM e LIGA DE
PESQUISADORES DO ESPIRITISMO (LIHPE);
Agosto de 2018;
2.000 exemplares

O legado de Allan Kardec, 2ª. Edição
Simoni Privato Goidanich
Parceria USE SP e CCDPE-ECM
Segunda edição
Agosto de 2018
3.000 exemplares

Chico Xavier, o homem, a obra e as
repercussões
Antonio Cesar Perri de Carvalho
Parceria USE SP e Editora EME
Primeira edição
Abril de 2019
3.000 exemplares

Edições USE

Orientação aos Centros Espíritas
Retorno às Atividades Presenciais
Divulgado aos órgãos de unificação e centros espíritas do
estado de São Paulo, contendo orientações e recomendações
aos dirigentes espíritas para quando o retorno for autorizado
pelos órgãos competentes e houver decisão, pelos mesmos
dirigentes, para a retomada de atividades presenciais,
preservando a saúde de frequentadores e trabalhadores frente
ao contágio do coronavírus.

O Espiritismo da França ao Brasil –
Estudos Escolhidos
O livro O Espiritismo da França ao Brasil é
edição em parceria com o CCDPE-ECM,
contendo os trabalhos apresentados no 15o
Encontro Nacional da Liga Nacional da Liga de
Pesquisadores do Espiritismo (ENLIHPE),
realizado em Fortaleza, nos dias
Organização de Jáder Reis Sampaio e Marco
Antonio F. Milani Filho.
127 páginas, formato 16 cm x 21 cm.
Lançado em agosto de 2019.

Primeiro e-Book das Edições USE
Disponibilizado a partir de agosto de 2020, no
site da Amazon.com.br

Edições USE
Guia de Comunicação Visual
Apresenta orientações e recomendações para
o emprego adequado da logomarca USE.
Aprovado pelo CA – Conselho de
administração e pelo CDE – Conselho
Deliberativo Estadual, a nova e moderna
logomarca permite a identidade da USE e de
seus órgãos de unificação.
Do mesmo modo que as denominações dos
órgãos foram definidas para se ter uma
identidade, a logomarca USE foi desenvolvida
para se ter a identidade visual da instituição.
O Guia permite o seu entendimento e facilita
o emprego da logomarca USE nas mídias e
meios de comunicação.

Estudo e Ensino do Espiritismo
Organizado
pelo
Departamento
de
Estudos
Sistematizados, o documento Estudo e Ensino do
Espiritismo, dedicado inteiramente ao tema Estudo e
Ensino do Espiritismo. Traz contribuição para
formação continuada dos trabalhadores dos centros
espíritas.
O trabalho fundamentou-se em instruções de Allan
Kardec, contidas em seus livros. Trata-se de um
documento com reflexões e sugestões para o
desenvolvimento do estudo nos centros espíritas.
Visa reforçar aos dirigentes espíritas a relevância do
estudo do Espiritismo e estimulá-los a buscarem mais
subsídios para o planejamento do ensino nas
instituições espíritas.

Tradução de A Gênese, 4ª. edição francesa
Trabalho desenvolvido por Sara Imad (in memorium)
com tradução da 4ª edição francesa de La Genese: les
miracles et les prédictions selon le Spiritisme.

Formação de
Dirigentes Espíritas

Curso Gestão de Centros Espíritas
08 e 09 de junho de 2019
Curso piloto, de duração de um final de semana, sábado
e domingo, com aproximadamente 16 horas, versando
sobre 4 módulos: (1) O Centro Espírita e o Movimento
Espírita; (2) O Dirigente Espírita e os Colaboradores; (3)
O Dirigente Espírita e seu processo de trabalho; (4)
Aspectos gerais da organização jurídica do Centro
Espírita.

Para Dirigentes e Trabalhadores das Centros Espíritas

º

º

O Centro Espírita e a
Sustentabilidade do
Centro Espírita

º

Curso Virtual

º

Liderança Espírita

Gestão de Centros Espíritas
Em seis módulos, com o objetivo de desenvolver
e qualificar dirigentes de centros espíritas, foi
realizado o Curso Virtual de Gestão de Centros
Espíritas, com reuniões semanais às sextas
feiras das 19h30 às 21h30 e aos sábados das
15h30 às 17h30. Início em 31 de julho e término
no dia 29 de agosto.

O Movimento Espírita

º

O Dirigente Espírita e
os Colaboradores

º

O Dirigente Espírita e o
seu processo de trabalho

Aspectos Jurídicos do
Centro Espírita

Inscrições gratuitas:
https://forms.gle/qXjAEbHBExja2Pe86

Formação de Lideranças Espíritas
Curso piloto, desenvolvido em 12 sessões ou
encontros, sempre aos sábados, das 15 às 18
horas, de 13 de março a 29 de maio de 2021. O
objetivo do curso é fornecer elementos básicos
para que dirigentes e trabalhadores espíritas
desenvolvam competências de liderança.
Na estrutura do curso constam os tipos e o
histórico sobre liderança, motivação, lições e
perfis de líderes servidores, gestão de conflitos,
a formação de novos líderes e a sustentabilidade
do movimento espírita.

Recebimento e
doação de imóveis

Imóvel em 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.
O grupo com a denominação de Centro Espírita Paulo de Tarso representa os continuadores do
centro fundado em 1963. Houve invasão e tomada parcial do imóvel que necessita ser regularizado
junto à Prefeitura local.
Em reunião extraordinária de 27 de julho de 2020, o Conselho de Administração aprovou a doação
pela USE do referido imóvel.

Imóvel em Novo Horizonte
A USE SP recebeu, como doação conforme Assembleia de dissolução do Centro Espírita Bezerra
de Menezes, imóvel na cidade de Novo Horizonte, SP, situado na Alexandre Baraldo, 505. Este
imóvel era a sede social do referido Centro Espírita. Foram feitas tratativas junto aos representantes
do Centro Espírita Jesus de Nazaré que modificaram a doação para o Centro Espírita Allan Kardec,
conforme o seu próprio estatuto social. Novembro de 2019.

Comissões do CDE
Conselho Deliberativo Estadual
Comissão do CDE
Na reunião do CDE de dia 6 de dezembro de 2020, foi constituída Comissão para avaliação e análise
de ações e temas de interesse do movimento espírita.
Participam desta Comissão, representantes do Conselho e da Diretoria Executiva: A. J. Orlando e
Silvio Costa (Diretoria Executiva), Marco Milani (Diretor do Departamento de Doutrina), Julia Nezu
(Diretora do Departamento Jurídico-Administrativo, Luiz Salvador Cacacci (USE Distrital do Brás),
Paulo Roberto Francisco (USE Distrital do Jabaquara), Antonio Carlos Amorim (USE Distrital do
Ibirapuera.
Temas aprovados pela Comissão:
1
2
3
4
5

Qualidade doutrinária da literatura espírita
Entendimento da USE e o senso de pertencimento do dirigente.
Como estimular a participação dos representantes nas reuniões do CDE
Incipiência de estudos e práticas sobre os aspectos científicos do Espiritismo
Religiosismo (e igrejismo) no MEB

Comissão do Pacto Áureo
Constituída na reunião do CDE de dezembro de 2018, como resultado das comemorações dos 70 anos
do Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, com participação de Luiz Salvador Cacacci (USE
Distrital do Brás), Paulo Roberto Francisco (USE Distrital do Jabaquara), Julia Nezu (Diretora do
Departamento Jurídico-Administrativo), Antonio Carlos Amorim (USE Distrital do Ibirapuera), Roberto
Watanabe (Federação Espírita do Estado de São Paulo) e Waldemar Fabris (USE Distrital de Pirituba).
Elaborado, ao final, documento de análise dos princípios do Pacto Áureo e aplicação para o movimento
espírita atual, que foi aprovado em 2019.

Comissão de Revisão do Estatuto Social
Constituída em reunião do CDE, iniciou seus trabalhos em novembro de 2020, tendo Rosana Amado
Gaspar (Diretoria Executiva) como coordenadora e participação de Alexandre G. Ferreira (USE
Intermunicipal de Indaiatuba), Allan Kardec Pitta Veloso (USE Regional da Baixada Santista e Vale do
Ribeira), Antonio Carlos Amorim (USE Distrital do Ibirapuera), Antônio Jander Miclos de Oliveira (USE
Intermunicipal de Sorocaba), Julia Nezu (Diretora do Departamento Jurídico-Administrativo), Marco
Antonio Milani (USE Regional de Campinas), Mário Gonçalves Filho (USE Intermunicipal de Ribeirão
Preto) e Maurício Ferreira Romão (Diretoria Executiva).

Congresso Estadual

18o Congresso Estadual de Espiritismo
Inicialmente previsto para o mês de junho de 2020 em São José do Rio Preto, foi transferido para a
cidade de Atibaia, no Tauá Hotel & Convention para os dias 26, 27 e 28 de junho. Devido às
condições da pandemia da Covid-19, o Congresso foi postergado para 2022 no mesmo local.

Divisão Territorial

Incorporação da USE Regional de Campinas
Foram aprovadas nas reuniões de dezembro de 2020 do CA e do CDE, as seguintes alterações
relativas a constituições de órgãos locais e regionais:
A USE Regional de Campinas passa a contar com a constituição das USEs Intermunicipais do
Circuito das Águas, de Jundiaí e de Bragança Paulista, como decorrência do cancelamento da
USE Regional de Jundiaí.
A USE Intermunicipal de Itu passa para a jurisdição da USE Regional de Sorocaba. Inclui a cidade
de Salto.

Criação da USE Intermunicipal da Cantareira
A USE Intermunicipal da Cantareira passa a ser constituída pelos municípios de Caieiras, Campo
Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã, na jurisdição da USE Regional de
São Paulo.

Alterações
Lucélia (cidade) saindo da USE Intermunicipal de Adamantina, e sendo incluída na USE
Intermunicipal de Osvaldo Cruz.
Pacaembu (cidade) saindo da USE Intermunicipal de Dracena, e sendo incluída na USE
Intermunicipal de Adamantina.
Borborema, Ibitinga e Itápolis (cidades) saindo da USE Intermunicipal de Araraquara, e sendo
incluídas na USE Intermunicipal de Matão.

Rede USE – Órgãos locais e regionais

Nova logomarca da USE SP,
departamentos e
órgãos de unificação
Foram aprovadas nas reuniões de dezembro de 2020 do CA e do CDE, as seguintes alterações
relativas a constituições de órgãos locais e regionais

Procedimentos da Secretaria
Elaborados procedimentos operacionais para formalização dos processos de trabalho na Secretaria:
PI-001 – Processo de União de Instituição Espírita
PI-002 – Processo para Ata de Reunião – Diretoria Executiva – Presencial
PI-003 – Processo para Ata de Reunião – Diretoria Executiva – Eletrônica
PI-004 – Processo para Estatutos e Regimentos Internos dos Órgãos de Unificação
PI-005 – Processo de Isenção no Pagamento de Contribuições Associativas

Encontros Fraternos
de Unificação 2019
Objetivo:
encontro com lideranças e trabalhadores do Movimento Espírita das regiões do
estado, com troca de informações e ideias sobre as atividades das casas espíritas e
do próprio Movimento Espírita.
16 de fevereiro – São João da Boa Vista
Regionais de São João da Vista e de Mogi Mirim

17 de agosto – Serra Negra
Regionais de Campinas e de Jundiaí

17 de fevereiro – Franca
Regionais de Franca e de Ribeirão Preto

18 de agosto – Guaratinguetá
Regionais de Cachoeira Paulista e de Taubaté

27 de abril – Bauru
Regionais de Bauru e de Jaú

13 de outubro – Regente Feijó
Regionais de Presidente Prudente e da Nova Alta
Paulista

01 de junho – São José do Rio Preto
Regionais de Jales e de São José do Rio Preto

Encontros Fraternos
de Unificação 2020

16 de agosto – Encontro Virtual
Regionais de Rio Claro e de Piracicaba

18 de outubro – Encontro Virtual
Regionais de Marília, de Assis e de Ilha Solteira

27 de setembro – Encontro Virtual
Regionais do Grande ABC e da Baixada Santista
e Vale do Ribeira

22 de novembro – Encontro Vìrtual
Regionais de Araçatuba, de São Paulo e de
Sorocaba

Encontros Fraternos
de Unificação 2021

21 de março – Encontro Virtual
Regionais de Campinas, Ribeirão Preto e São
José do Rio Preto

25 de abril – Encontro Virtual
Regionais de Cachoeira Paulista e de Taubaté

Revista Dirigente Espírita
Edições de julho/agosto 2018 a maio/junho 2021
Atualização, modernização e mudança do jornal Dirigente Espírita para revista digital Dirigente Espírita.

Revista Dirigente Espírita
Edições de julho/agosto 2018 a maio/junho 2021

USE informativo
Edições de maio 2020 a maio 2021
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo

USE informativo
Edição de Maio de 2020

União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo

USE informativo

União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo

USE informativo

Edição de Junho de 2020

Edição de Julho de 2020

Apresentação

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

Grupo Espírita Paulista

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

Encontro Espírita Paulista

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

Pacto Áureo; 70 anos

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

Cadastro de Centros Espíritas

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

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
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Os próximos Encontros de Unificação já estão
agendados. A preferência é para aquelas regiões
que não tiveram os encontros no ano passado.

Agenda
Dia 27 de setembro
EF de Unificação com as USEs Regionais da
Baixada Santista e Vale do Ribeira e do Grande
ABC.
Tema: O Centro Espírita durante e pós pandemia.
Dia 11 de outubro
EF de Unificação com as USEs Regionais de Ilha
Solteira e Araçatuba. Possivelmente, também,
com as regionais de Marília e de Assis.
Dia 22 de novembro
EF de Unificação com as USEs Regionais de São
Paulo e Sorocaba.

USE apresenta ferramenta para centros espíritas
Com base em texto da Revista Espírita, de
dezembro de 1868, em que Kardec considerada
que “um ponto essencial na economia de toda administração previdente é que sua existência não repousa sobre
produtos eventuais, que podem faltar, mas sobre recursos
fixos, regulares, de maneira que sua marcha, aconteça o que
acontecer, não possa ser entravada” e a situação com os
centros espíritas fechados, a USE apresentou, em
treinamento no último dia 22 de agosto, ferramenta digital para arrecadação de recursos financeiros.
A ferramenta permite que, mesmo durante a
ausência dos associados do Centro Espírita, as
contribuições mensais sejam feitas, o que permite à
instituição a continuidade do recebimento de
receitas para pagamentos de sua manutenção.
As informações podem ser obtidas no site da
USE SP (usesp.org.br), incluindo o vídeo do
treinamento.

USE informativo

30 anos de
Dirigente Espírita
Em 1990, com o objetivo
de deixar de ser apenas um
jornal mensal para apresentar o
que acontecia na USE, mesmo
que com algumas manifestações
contrárias, a Diretoria Executiva
eleita naquele ano retirava de
circulação o antigo e criava o
novo veículo para comunicação
direta com os dirigentes espíritas.
Era a voz da USE
chegando às organizações dos
centros espíritas. A primeira
edição foi em setembro/outubro
de 1990. Desde então, 179
edições foram disponibilizadas
levando reflexões, temas de
importância e análises, mas não
esquecendo de deixar registro
histórico do que realiza o
movimento espírita paulista.
Hoje, o jornal tornou-se
revista digital o que permite uma
maior circulação e redução
substancial dos custos de edição.

Coerência doutrinária foi tema
de encontro

No dia 22 de novembro, das 9 às 11h30, aconteceu o 5º
Encontro Paulista da Área de Estudos do Espiritismo, utilizando a
plataforma Zoom.
O evento teve o objetivo de reunir coordenadores e futuros
monitores de grupos de estudos, para tratarem de três aspectos
importantes: “Coerência Doutrinária, acolhimento e interação nos
grupos de estudos virtuais”. Procurou-se evidenciar que estes
aspectos, tão importantes nos grupos presenciais, são igualmente
relevantes para os estudos que acontecem via internet.
Houve a participação de 110 pessoas de várias regiões do Estado
de São Paulo e também se registrou a presença de confrades do Rio
Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco.
O Departamento de Estudos Sistematizados, responsável pelo
encontro, trabalha com cinco equipes assessoras, sediadas em São
Paulo, Sorocaba, Ribeirão Preto, Bauru e São José do Rio Preto.
Estas equipes se encontram à disposição do movimento espírita
paulista, especialmente das USEs Locais e Regionais para o
desenvolvimento de ações de incentivo e implantação de grupos de
estudos nas instituições espírita, de forma planejada e eficiente. Para
falar com o departamento escreva para esde@usesp.org.br.
1

Relatório
anual
Atividades e realizações desenvolvidas de junho de 2019 a
maio de 2020 foram apresentadas e identificadas em relatório
anual foi elaborado pela Diretoria Executiva e divulgado aos
órgãos e aos centros espíritas,
atendendo ao estabelecido no
estatuto da USE SP.
Reuniões, projetos em desenvolvimento, visitas, entrevistas,
conteúdos doutrinários, jornal,
cursos, encontros, seminários,
formação e desenvolvimento de
trabalhadores, treinamento nas
áreas de atuação da casa espírita,
livros publicados, congresso,
eventos no estado e fora dele.
Em síntese, temos neste relatório o que desenvolvemos junto
ao movimento espírita no estado
de São Paulo, servindo também
cmo registro da memória
histórica.

Em mais um projeto da Diretoria Executiva da USE para
qualificar o Centro Espírita e seus dirigentes, teve início no último dia
de julho, o Curso Virtual de Gestão de Centros Espíritas, com reuniões
semanais às sextas feiras da 19h30 às 21h30 e aos sábados das 15h30
às 17h30. O término do curso ocorre no dia 29 de agosto
Em mais um projeto da
Diretoria Executiva da USE
para qualificar o Centro
Espírita e seus dirigentes, teve
Para Dirigentes e Trabalhadores das Centros Espíritas
início no último dia de julho,
º
º
o Curso Virtual de Gestão de
O Movimento Espírita
O Centro Espírita e a
Centros Espíritas, com reuniões
Sustentabilidade do
Centro Espírita
semanais às sextas feiras da
19h30 às 21h30 e aos sábados
º
das 15h30 às 17h30. O
º
Liderança Espírita
O Dirigente Espírita e
término do curso ocorre no
os Colaboradores
dia 29 de agosto
A coordenação é do 2º Vice-Presidente, Pascoal Antoº
º
O Dirigente Espírita e o
Aspectos Jurídicos do
nio Bovino, que já aplicou o
seu processo de trabalho
Centro Espírita
mesmo curso presencialmente, e ainda conta com
apoio de outros dirigentes,
que têm conhecimento na
área administrativa, atuando
em instituições espíritas de
Bauru, Ribeirão Preto, São
José dos Campos, São Paulo e
Sorocaba.
O evento conta com 418 inscrições. Neste curso, o dirigente,
tanto de instituições pequenas como grandes, terá noção
administrativa adequada sobre a entidade, melhorando o desempenho
em planejar, organizar e gerenciar o uso de seus recursos pessoais,
materiais e financeiros. Vai conhecer e entender como elaborar meios
de maximizar os recursos, evitando desperdícios e reduzindo custos,
assim como formar voluntários e liderar pessoas. Conta ainda com
módulos sobre o Movimento e Liderança Espírita e aspectos jurídicos
do Centro Espírita.
Com o objetivo de conhecer melhor os interessados e inscritos no
acompanhamento do curso, foi elaborado e enviado a todos os
inscritos formulário contendo perguntas que possibilitam identificar o
perfil e as atividades desenvolvidas por todos eles.
Inscrições gratuitas:

https://forms.gle/qXjAEbHBExja2Pe86
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Guia de
Comunicação Visual
A Diretoria Executiva da
União das Sociedades Espíritas
do Estado de São Paulo desenvolveu o Guia de Comunicação
Visual, com orientações e recomendações para o emprego adequado da logomarca USE.
Aprovada pelo CA –
Conselho de administração e
pelo CDE – Conselho Deliberativo Estadual, a nova e moderna
logomarca permite a identidade
da USE e de seus órgãos de
unificação.
Do mesmo modo que as
denominações dos órgãos foram
definidas para se ter uma
identidade, a logomarca USE foi
desenvolvida para se ter a
identidade visual da instituição.
O Guia permite o seu
entendimento e facilita o emprego da logomarca USE nas mídias
e meios de comunicação.

Marcando o início das atividades do Setor de Poesia, o
Departamento de Arte trouxe a público o resultado da primeira
etapa de um projeto em homenagem ao poeta Cornélio Pires e ao
Médium Chico Xavier, intitulado Baú de Casos do Outro Mundo,
realizado em parceria com a USE Intermunicipal Franca. Alguns
dos mais conceituados compositores espíritas foram convidados
pelo Departamento de Arte para compor músicas com os poemas
mediúnicos de Cornélio e Chico. O resultado foram 16 belíssimas
canções com estilos variados, que vão do caipira paulista ao rock
rural, passando pelas tradições gauchesca e a nordestina, criadas por
doze autores de cinco cidades paulistas, além de três convidados de
outros Estados – Paraná, Goiás e Paraíba.
No dia 04 de outubro, pelas redes sociais da USE/SP, foi
realizada uma transmissão ao vivo reunindo os idealizadores,
compositores e declamadores para conversar sobre o processo de
criação e as motivações pessoais suscitadas pela obra corneliana,
bem como pela trajetória do poeta e empreendedor cultural, que
lançou as bases para a divulgação da música de raiz nos meios de
comunicação, trabalhando pela valorização da cultura caipira, a
partir dos anos 20 do Século passado.
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Chegamos ao final de 2020.
Desde o mês de maio, iniciamos
a divulgação de notícias, ações e
atividades da Diretoria Executiva
da USE e de seus departamentos, pelo USE informativo.
Mais uma vez, lembramos
que por este meio apresentamos
o que aconteceu durante o mês
da sua edição. Neste caso,
dezembro de 2020.
Com a definição do Planejamento Geral de Atividades em
novembro, já estamos com as
ações para seu cumprimento
desde o mês de janeiro.
Agradecemos a todos os
dirigentes dos órgãos pelo trabalho desenvolvido neste ano
diferente, longo e adverso, mas
que conseguimos com dedicação e trabalho, continuar o trabalho de união e de unificação.
Juntos conseguimos trabalhar
com as casas espíritas unidas
para a divulgação da Doutrina
Espírita, cumprindo as suas
funções, mesmo que no formato
digital.

Comissão Eleitoral
para 2021

O CDE Conselho Deliberativo Estadual constituiu Comissão
Eleitoral para o novo ciclo de
eleições que será finalizado em
junho de 2021.
Foram eleitos componentes
do próprio CDE, bem como da
Diretoria Executiva, que vão
receber e avaliar as candidaturas
a cargos para a Diretoria
Executiva gestão 2021 a 2024.
Em janeiro, a Comissão envia
ofício aos órgãos de unificação
comunicando o processo a ser
desenvolvido.
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Final de ano

Mais um número é colocado
para leitura, estudo e reﬂexão.
Neste número, iniciamos a
circulação de trabalho do
Departamento de Infância na
adaptação de histórias tiradas da
Revista Espírita, tendo evangelizadores e educadores como públicoalvo. Elas são adaptadas e desenvolvidas com desenhos, sempre
com o propósito de estudo e
compreensão
da
Doutrina
Espírita. Ao ﬁnal, é apresentada
sugestão para uso pelos evangelizadores.
Continuamos com o Circuito
Aberto para dar voz aos
Departamentos da USE quanto a
iniciativas e às suas funções,
mantendo comunicação contínua
com os dirigentes de centros
espíritas e de órgãos de
uniﬁcação.

Maio 2020

GUIA DE
COMUNICAÇÃO VISUAL

Edição de Novembro de 2020

Dirigente Espírita,
nova edição

Junho 2019

Começa o Curso virtual de
Gestão de Centros Espíritas

Cornélio Pires no Baú de
Casos do Outro Mundo

Mais de 100 pessoas, de 17 cidades componentes das USEs
Regionais da Baixada Santista e Vale do Ribeira e do Grande ABC
participaram do Encontro Fraterno de Unificação, no formato
virtual, no dia 26 de setembro, das 15 às 18 horas.
Os presidentes dos órgãos regionais Glauco Nepomuceno e
Allan Kardec Veloso apresentaram resultados da pesquisa feita com
os 162 inscritos. Estas informações serão utilizadas pelos órgãos
para análise e tomada de ações pertinentes.
Um dos temas escolhidos foi O centro espírita durante e póspandemia apresentado por Marco Milani, diretor do Departamento
de Doutrina, e Silvio Costa, diretor do Departamento de
Mediunidade.
Aparecido José Orlando, presidente da USE, discorreu sobre o
ciclo de eleições que se aproxima, que culmina com a Assembleia
Geral Ordinária, a ser realizada em 6 de junho de 2021, bem como
com a posse dos novos representantes do Conselho de
Administração e do Conselho Deliberativo Estadual. Comentou
sobre a importância dos centros espíritas no processo, atualizando
cadastro e indicando os representantes para os órgãos locais, pois
todos os participantes de Comissão e Conselho dos órgãos vêm
dos centros espíritas. Também no dia 6 de junho, acontece a
eleição da nova Diretoria Executiva, para um mandato de 3 anos.
O Encontro contou também com seção para perguntas pelos
participantes e respostas pelos Diretores da Diretoria Executiva e
de seus Departamentos.
Ao final, cinco novas salas foram abertas para reuniões
específicas dos Departamentos de APSE, Atendimento Espiritual,
Infância, Mediunidade e Mocidade.
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Encontro Fraterno de Unificação:
Baixada Santista e Vale do
Ribeira e Grande ABC

Encontros Fraternos em novo formato
Após reuniões preliminares para planejamento,
aconteceu no dia 16 de agosto, o Encontro
Fraterno de Unificação, no modelo virtual,
envolvendo as USEs Regionais de Piracicaba e Rio
de Claro, das 15 às 18 horas.
No início, além da abertura feita pelo
presidente da USE, Aparecido José Orlando, os
órgãos regionais fizeram suas apresentações.
Cláudio Schiavi e Cláudia Rosalém, respectivamente, presidentes da USE Regional de Piracicaba
e de Rio Claro, falaram sobre a atual situação dos
órgãos que dirigem. Em seguida, os temas acertados para análise e discussão foram analisados aos
participantes.
Na primeira parte, O centro espírita durante e póspandemia foi apresentado por Marco Milani, diretor
do Departamento de Doutrina, e Silvio Costa,
diretor do Departamento de Mediunidade.
Em seguida, foi a vez de Maurício Romão e
Rosana Gaspar apresentarem trema sobre a
sustentabilidade do centro espírita.
O evento contou com a presença de mais de 70
pessoas, representantes de órgãos e de centros.

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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Edição de Janeiro de 2021

Grupo Espírita Paulista formaliza parceria

Após aprovação dos seus respectivos Conselhos, a Aliança
Espírita Evangélica, a Federação Espírita do Estado de São Paulo e a
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, firmaram
termo formal de parceria no último dia 16 de dezembro.
O propósito da parceria é a divulgação do Espiritismo por todos
os meios disponíveis e o estudo conjunto, visando a consolidação do
seu corpo doutrinário.
A parceria se fundamenta no fortalecimento do movimento
espírita, na inspiração da convocação pelo Espírito Erasto, capítulo
XX, item 4, em O evangelho segundo o espiritismo: “Oh, verdadeiro adepto o
Espiritismo! Ide e pregai a palavra divina: os Espíritos elevados estão convosco”
e pelo alinhamento com a recomendação de Allan Kardec, em seu
Projeto 1868: “Dois elementos devem contribuir para o progresso do
Espiritismo: o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de popularizá-la”.
O Grupo Espírita Paulista – GEP não terá existência jurídica,
de tal forma que as três instituições signatárias manterão a sua
autonomia jurídica e independência administrativa e financeira, sem
que qualquer uma responda por encargos e responsabilidades das
outras.
Todo e qualquer documento e atividades, como eventos e outros,
deverão ter sua formalização através de documento próprio, assinado
pelas três entidades, através de seus representantes legais.
Qualquer uma das entidades pode deixar de fazer parte da
parceria por decisão do respectivo Conselho.
Independentemente de suas iniciativas individuais, as três
entidades envidarão todos os esforços para, em conjunto, levarem a
cabo a concretização do propósito que norteia o Termo de Parceria.
Os participantes do GEP, também, decidiram que outras
instituições podem fazer parte do Grupo, havendo o mesmo
alinhamento de objetivos de divulgação e de coerência dos princípios
doutrinários do Espiritismo.

Participantes na reunião do GEP de 18 de dezembro
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Comemoração dos 160 anos
de O livro dos médiuns

Dirigente Espírita,
janeiro/fevereiro
Ainda vivendo em tempos de
pandemia da Covid-19, a revista
digital Dirigente Espírita é meio de
comunicação com os dirigentes
das instituições espíritas e dos
órgãos de unificação, mesmo
considerando as muitas possibilidades apresentadas pela atual
tecnologia do mundo digital. Para
eles e para os espíritas, trazemos
mais uma edição.
José Lázaro Boberg apresenta
seu primeiro texto para o Dirigente
sobre o livre-arbítrio, tema da
capa desta edição. Além destes,
muitos outras temas de importância para os dirigentes espíritas.
Continuamos com o Circuito
Aberto, canal de comunicação dos
departamentos da USE com os
órgãos e centros espíritas do
estado de São Paulo.

O Departamento de Mediunidade, como homenagem aos 160
anos da primeira edição de O livro dos médiuns, em 15 de janeiro de
1861, organizou ciclo de palestras para comemorar a data.
Foram organizadas cinco palestras, tendo sido iniciadas no
mesmo dia 15 de janeiro, contando com a participação do
coordenador nacional da Área de Mediunidade, do Conselho
Federativo Nacional da FEB, Jacobson Santana.
As demais palestras de janeiro foram desenvolvidas por Andréa
Laporte (Campinas), Allê de Paula (São José do Rio Preto) e André
Sobreiro (Severínia), acontecendo sempre aos domingos no horário
das 9h30.
Para a última palestra, foi convidado Alexandre da Fonseca
(Campinas), da Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita, da USE,
no próximo dia 7 de fevereiro.
A média de público vem superando as 60 pessoas, com muitas
perguntas e participações. O evento tem transmissão pelos canais da
USE no Facebook e Youtube.
Para Silvio Costa, diretor do Departamento de Mediunidade, “o
maior presente para este conteúdo maravilhoso é seu estudo e a
divulgação de sua importância”.
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Roda de conversa sobre
Sexualidade
O Departamento de Atendimento Espiritual,
em parceria com a USE Regional de São Paulo,
realizaram uma roda de conversa com o tema O
Atendimento Espiritual e a Sexualidade, no último dia 27
de fevereiro. Os expositores e respectivos temas
foram: Ângela Bianco, Diretora do Departamento da
Família , Sexualidade e relacionamentos: família
carnal e família espiritual; Walteno Santos Bento da
Silva, do Departamento de Infância, Sexualidade e
pensamento: viciações mentais; Mauro Antônio dos
Santos, Diretor do Departamento de Atendimento
Espiritual, A Assistência Espiritual perante a
sexualidade; e Fernando Porto, do Departamento de
Atendimento Espiritual, Jesus e a terapêutica do
amor; sendo realizado das 17h às 19h30, sendo
reservado momento para perguntas e respostas; tendo
até o momento mais de cem visualizações .
O próximo evento também abordará temas
relevantes para os trabalhadores na Área de Assistência
Espiritual, e acontece no dia 14 de março, às 15 horas,
pelo Departamento de Atendimento Espiritual, em
parceria com a USE Regional da Baixada Santista e
Vale do Ribeira.

Capacitação para
Comunicação Social
Espírita

Na ocasião os inscritos poderão
acompanhar os expositores Helena Bertoldo da
Silva, Diretora da AAECE (Área de
Atendimento Espiritual no Centro Espírita) da
Federação Espírita do Rio Grande do Sul, com
o tema Recepção; Mauro Antônio dos
Santos, Diretor do Departamento de
Atendimento Espiritual, falando sobre

Atendimento Fraterno pelo Diálogo
‘presencial’; e Izaías de Jesus Ribeiro,

Presidente do DisKardec, de Ribeirão Preto,
desenvolvendo o tema Atendimento Fraterno
pelo Diálogo ‘online’.

Novo centro unido
Durante o mês de fevereiro, uma nova
instituição foi aprovada e passa a estar
unida à USE SP:

LE Bezerra de Menezes
Avenida Monte Sião, 709
Bairro Bela Vista
Águas de Lindóia

Formação de Lideranças
Espíritas

Começou no último dia 13 de março, o curso de
Formação de Lideranças Espíritas, em fase piloto,
contando com a participação de mais de 60 pessoas,
incluindo 5 convidados do estado do Paraná.
O curso está sendo desenvolvido em 12 sessões,
sempre aos sábados, das 15 às 18h30. O último
encontro está previsto para o dia 29 de maio.
O objetivo do curso é fornecer elementos
básicos para que dirigentes e trabalhadores espíritas
desenvolvam competências de liderança.
Na estrutura do curso constam os tipos e o
histórico sobre liderança, motivação, lições e perfis
de líderes servidores, gestão de conflitos, a
formação de novos líderes e a sustentabilidade do
movimento espírita.
Há previsão de segunda edição deste curso para
o próximo semestre, permitindo que novos
trabalhadores dos centros espíritas e de órgãos de
unificação tenham conhecimento de conceitos do
tipo de liderança mais adequado ao próprio
movimento.

União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo
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Dirigente Espírita,
edição # 183

No dia 20 de março de 2021, o
Departamento de Comunicação realizou o
primeiro
módulo
da
Capacitação
para
Comunicação Social Espírita. Mais de 150
participantes, representando não apenas órgãos da
USE,
mas
também
centros
espíritas,
demonstraram seu interesse nas ferramentas
digitais e em desenvolver conhecimentos a fim de
fortalecer a divulgação do Espiritismo.
Essa capacitação representa um passo
importante para que as atividades espíritas
prossigam no seu trabalho de esclarecimento e
consolo do maior número possível de pessoas,
quebrando as barreiras da distância e do
isolamento social.
Neste primeiro encontro, foram abordados
os objetivos e as bases da comunicação social
espírita, além de trazer um glossário de
ferramentas para a continuidade das atividades no
meio digital. Caso tenha interesse no conteúdo
apresentado, todos os materiais estão disponíveis
de forma pública e gratuita no link:
bit.ly/materiaiscse
O curso terá ao todo 3 módulos, trazendo
em cada um deles, conhecimentos sobre a
fundamentação e a prática da comunicação social
espírita. As inscrições já foram encerradas, mas as
gravações das reuniões ficarão disponíveis no canal
de Youtube da USE.

A revista digital Dirigente Espírita tem
nova edição, a de número 183, bimestre
maio/junho. Novamente, textos para leitura,
estudo e reflexão.
Esta é a última sob responsabilidade da
atual gestão 2018 – 2021.
A pandemia ã luz da Doutrina Espírita; o
último texto do projeto Valorizar Kardec,
Matéria, fluidos e energia; resumo da Pesquisa
Nacional para Espíritas; As obrigações fiscais e
tributárias das instituições; a comunicação dos
Departamentos da USE com dirigentes e
trabalhadores espíritas, além de nova história
adaptada e ilustrada da Revista Espírita, desta
vez de 1858, são alguns dos assuntos que
apresentamos no veículo de comunicação da
USE SP.. Presentes, também, as notícias de
eventos da Diretoria Executiva da USE e de
seus órgãos
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GEP realiza seu primeiro projeto:
Encontro Espírita Paulista de 2021
O Grupo Espírita Paulista - GEP, formado pela
Aliança Espírita Evangélica (AEE), pela Federação
Espírita do Estado de São Paulo (FEESP) e pela
União das Sociedades Espíritas do Estado de São
Paulo (USE) realizou no penúltimo final de semana
de maio, dias 21 a 23, o Encontro Espírita Paulista
2021, em comemoração aos 160 anos de
lançamento de O livro dos médiuns.
A abertura do Encontro aconteceu na sextafeira, dia 21, a partir das 19 horas, com Eulália
Bueno e o tema Explicando a mediunidade: fluido,
períspirito e afinidade.
No dia seguinte, sábado, 22, às 10 horas, Edelso
da Silva Júnior (AEE) participou de palestra especial de 20 minutos, com o
tema Sono, sonhos e sonambulismo. Às
10h50,
André
Trigueiro
deu
continuidade ao Encontro,
realizando
a
palestra
Mediunidade e ciência espírita:
a revelação do mundo espiritual.
Ainda na parte da manhã,
às 12h10, Marco Milani
(USE) também em 20
minutos, apresentou o
tema Vidência e previsões.
Rossandro Klinjey foi o
convidado para o tema
Comunicação mediúnica: manifestação
inteligente
dos
Espíritos, às 14h, do
segundo dia. Em seguida,
Sueli Kasai (FEESP) desenvolveu o tema Mediunidade
de cura, em palestra especial.
Juselma Coelho, com
Ação dos espíritos sobre a
matéria
encerrou
as
atividades do segundo dia
do Encontro.

No dia 23 de maio, a partir das 10 horas,
aconteceu a roda
de conversa Dinâmica da
comunicação com os Espíritos, com participação de
Milton Martins (AEE), Vera Millano (FEESP) e
Silvio Costa (USE).
No encerramento do Encontro Espírita Paulista
2021 que contou em sua divulgação com a
realização de 11 lives desde o mês de maio de 2020,
aconteceu a palestra de Haroldo Dutra Dias, com o
tema O livro dos médiuns: consequências filosóficas e
morais., a partir das 11h30.
As palestras e a roda de conversa foram
transmitidas pelo canal do Youtube do GEP, e estão
gravados para os interessados em rever os estudos.
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Nota:
USE informativo é o veículo de comunicação da Diretoria Executiva e
seus departamentos com os dirigentes de órgãos de unificação e das
instituições espíritas unidas quanto às realizações desenvolvidas no
mês da edição bem como eventos e ações programadas para o mês
seguinte.

Encontro Fraterno do
Vale do Paraíba
As USEs Regionais de Cachoeira Paulista e de
Taubaté participaram do Encontro Fraterno de
Unificação realizado no dia 25 de abril, sendo
apresentado o tema A qualidade do ensino e da prática
espírita durante e após a pandemia. Em ambos os
Encontros, após as exposições, houve diálogo com os
participantes quando foi desenvolvido espaço aberto
para análise do tema.
Os Encontros Fraternos são realizados como
oportunidade para relacionamento entre a Diretoria
Executiva e seus Departamentos com os dirigentes
espíritas dos órgãos regionais e locais. Novo Encontro
Fraterno está agendado para este mês de maio.
1

Comissão Regional Sul
A Comissão Regional Sul é uma das quatro comissões que constituem o Conselho Federativo
Nacional e é formada pelas federativas dos estados do Rio de Janeiro (Conselho Espírita Estadual do
Rio de Janeiro), São Paulo (União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo), Paraná
(Federação Espírita do Paraná), Santa Catarina (Federação Espírita Catarinense), Rio Grande do Sul
(Federação Espírita do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul (Federação Espírita do Mato Grosso
do Sul). São realizadas reuniões anuais ordinárias com seus representantes e diretoria da FEB –
Federação Espírita Brasileira e, também, reuniões com representantes das áreas do CFN.

Reunião de 2019: de 05 a 07 de abril (Porto Alegre, RS)

Reunião de 2020: de 17 a 19 de julho (formato virtual)
Reunião de 2021: de 16 a 18 de abril (formato virtual)

A.J.Orlando
Rosana Gaspar
Área de Dirigentes

Marco Oliveira

Mário Gonçalves.

Mauro dos Santos Fernando Porto Renata Duarte
Área de Atendimento Espiritual

Renato César
Bruna Zapata Renan Martorelli Kauê Bentes
Área de Comunicação Social Espírita

Ana Souza
Silvana Corrêa João Vítor
Área de Estudo do Espiritismo

Tânia Ramalho

Pascoal Bovino Luiz Monteiro
Área de APSE

Ana Boiago

Silvio Costa
Luiz Ribeiro
Área da Mediunidade

Filipe Santos Walteno Souza Mônica Etes
Área de Infância e Juventude

Ângela Bianco Eronilza Silva

José Gaspar Cleuza Abreu Mara Zamingnani
Área da Família

Conselho Federativo Nacional
Reunião ordinária anual com representantes das 27 federativas do Brasil e diretoria da FEB, no
primeiro final de semana do mês de novembro para análise, discussão e decisão sobre aspectos do
movimento espírita brasileiro. As reuniões ordinárias presenciais acontecem na sede da Federação
Espírita Brasileira em Brasília.

Reunião de 2018: de 08 a 10 de novembro
Participação de Aparecido J. Orlando, Rosana Amado Gaspar e Pascoal Antonio Bovino.
Pauta: Aprovação dos documentos: IEE – Introdução ao Estudo do Espiritismo, EOB – Estudo de Obra
Básica e o documento orientador OAEE – Orientação à Área de Estudos do Espiritismo, documento
orientador OAECE – Orientação ao Atendimento Espiritual no Centro Espírita, regimento da Conbraje
Nacional de 2019. Definição dos temas para a CRSul de 2019. Estatuto da FEB e Roustaing.
Congressos Brasileiro e Regionais. Formação de Lideranças Espíritas. Passes em animais (USE).

Reunião de 2019: de 08 a 10 de novembro
Participação de Rosana Amado Gaspar (Presidente interina) e Pascoal Antonio Bovino (2º VicePresidente)

Conselho Federativo Nacional

Reunião de 2020: de 06 a 08 de novembro (formato virtual)
Participação de A. J. Orlando, Rosana Amado Gaspar e Pascoal Antonio Bovino.
União, Unificação e Reflexões sobre o Pacto Áureo. Apresentação pela USE SP do relatório final da
Comissão do Pacto Áureo. Aprovação da revisão e atualização do documento Orientação ao Centro
Espírita. O livro espírita e a sustentabilidade do movimento espírita. Acessibilidade e sustentabilidade
nos tempos de pandemia e pós-pandemia. Fluxos de comunicação no âmbito das atividades do CFN.
Avaliação permanente das ações das Coordenações Nacionais e das Secretarias Regionais do CFN.
A questão política, os movimentos paralelos do Movimento Espírita e fake news. Proposta de criação
da Área de Artes nas Federativas. Proposta de Projeto de integração de experiências entre adultos e
jovens nas Instituições Espíritas. Discussão e análise da expressão Protagonismo Juvenil. Lei Geral de
Proteção de Dados. Projeto Prefiro Viver. Temas para a reunião da CRSul de 2021. Aprovação de
realização de reuniões extraordinárias do CFN além da ordinária de novembro. Agendadas reuniões
para 23 de fevereiro, 25 de maio e 24 de agosto.
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Apresentação

A reunião ordinária do CFN
Conselho Federativo Nacional da
Federação Espírita Brasileira ocorreu, em 2020, durante os dias 6 a 8
de novembro, no formato virtual,
utilizando-se da plataforma Zoom.
Participaram durante todo o
evento, vinte e seis federativas
estaduais. A Federação Espírita do
Amapá, em função da falta de
energia elétrica no estado, participou apenas em alguns momentos.
A USE esteve representada
por seu presidente e pelos seus
vice-presidentes.
Como também aconteceu nos
eventos presenciais de anos anteriores, muitos assuntos e deliberações constavam da pauta da
reunião deste ano.
Este USE informativo Edição
Especial - CFN 2020 tem o
objetivo de apresentar as principais análises e deliberações ocorridas durante os três dias de reuniões. O sumário da ata deve ser
apresentado na edição de janeiro
ou fevereiro da revista Reformador.
Além das decisões tomadas,
apresentamos os assuntos que
constam da pauta da próxima
reunião da Comissão Regional Sul,
prevista para os dias 16 a 18 de
abril de 2021, ainda no formato
virtual. Caso seja possível o
presencial, a reunião será realizada
na cidade de Campo Grande,
Mato Grosso do Sul.
Nosso objetivo ao apresentar
este USE informativo Edição Especial
- CFN 2020 é o dar conhecimento
aos dirigentes de órgãos e de
centros espíritas do conteúdo da
reunião ordinária e das decisões
tomadas pelas federativas estaduais para a divulgação da Doutrina Espírita, partir das decisões
no CFN/FEB.

União, unificação e reflexão sobre o Pacto
Áureo

No último dia da reunião do CFN, domingo, 8, estava na pauta
assunto anteriormente apresentado na Comissão Regional Sul, de
julho. Além da USE, também a Federação Espírita do Rio Grande do
Sul, Fergs, fazia parte da análise e apresentação sobre o Pacto Áureo.
Com base no relatório elaborado em conjunto pela Comissão do
Pacto Áureo e Diretoria Executiva e aprovado pelo Conselho
Deliberativo Estadual, em sua reunião de junho último, o presidente
da USE SP, Aparecido José Orlando, iniciou reflexão apresentando
um pequeno histórico desde a fundação da USE, passando pelo
Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, em 1948, em São Paulo,
pelo Pacto Áureo, em 1949, e pelas ações desenvolvidas por
presidentes das federativas que constituíam o CFN da época,
incluindo a Caravana da Fraternidade, de 1950. Em várias situações
os presidentes de federativas representavam o presidente da FEB
como participantes do CFN, evidenciando que o mesmo era de
modo efetivo, a área federativa da FEB.
Durante o ano de 2019, com a realização de evento
comemorativo dos 70 anos do Congresso de Unificação foram
iniciadas as reflexões sobre o Pacto Áureo e a atualidade do
movimento espírita brasileiro, culminando com o relatório aprovado
pelo CDE, representando os 116 órgãos de unificação do estado, que
apresenta quatro propostas para ações pelo Conselho Federativo
Nacional:
1. maior atuação administrativa e doutrinária das Federativas no
CFN/FEB e decisões, sempre, de forma colegiada e coletiva
2. construção compartilhada das ações nacionais
3. as Federativas estaduais têm a responsabilidade pelas ações
diretas junto aos Centros Espíritas
4. Propõe, ainda, que os itens do Pacto Áureo sejam analisados e
adequados pelo CFN/FEB.
Gabriel Salum, presidente da Federação Espírita do Rio Grande
do Sul, fez sua apresentação destacando alguns dos artigos constantes
do Pacto Áureo que necessitam de revisão considerando o que temos
praticado hoje no movimento espírita, evidenciando a revisão
constante do movimento, a independência das federativas junto ao
CFN como orientador do Espiritismo no Brasil constante do artigo
12º. Apresentou detalhamento de construção coletiva e aprovação de
projetos; melhorias necessárias para o Regimento Interno-CFN;
definição de forma clara para o fluxo de orientação aos centros
espíritas pelas federativas e a produção de materiais nacionais.
Ao final, Jorge Godinho, presidente da FEB, entendendo que o
tema da pauta era informativo e não deliberativo lembrou que
“unificação é união; que tenhamos reflexões em nível de ideias; o
entendimento mútuo de nossas necessidades nos leva à organização
das ações que são necessárias. O CFN, no futuro, deliberará sobre
este assunto”.
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Diretoria de Patrimônio
Melhorias 2018 - 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manutenções gerais no prédio da sede Santana;
Plano de atividades de ações com seus respectivos custos previstos;
Manutenção de 2 projetores multimídias que estavam danificados;
Aquisição de 2 microfones;
Manutenção elétrica diversa em tomadas e lâmpadas;
Correção dos pontos de vazamento do telhado na área do salão, realizando adequação das calhas,
telhas e aberturas;
Correção dos vazamentos do corredor principal com troca de telhas antigas e serviço de manutenção
nas calhas;
Correção de vazamento na sala de reunião;
Correção e troca de telhas visando a retirada de vazamentos na Secretaria;
Correção no roda teto do banheiro feminino que estava danificado;
Manutenção e troca de parte da iluminação por lâmpadas LED’s no salão principal:

• Substituição do forro do salão União:

Diretoria de Patrimônio

Melhorias 2018 - 2019
•
•
•
•
•
•
•
•

Adequação de tomadas no salão Solidariedade do piso superior;
Substituição de torneira na cozinha por uma nova com filtro acoplado;
Manutenção das caixas acopladas dos banheiros;
Instalação de infraestrutura de rede cabeada até o salão inferior e superior;
Compra e instalação de roteadores novos visando a melhora no sinal de wi-fi;
Substituição do plano de internet e telefonia, melhorando o serviço, mas mantendo a mesma base de
preço;
Compra de balança digital para livraria;
Instalação de TV’s nos pavimentos térreo e superior, com toda a infraestrutura para conexão de
computador nas mesas:

• Pintura geral da sede Santana:

Diretoria de Patrimônio
Melhorias 2019 - 2020
•
•
•
•

Correção no roda teto do banheiro feminino que estava danificado;
Troca do mecanismo completo de caixa acoplada de sanitário do banheiro masculino;
Manutenção das caixas acopladas dos banheiros;
Recebimento de chip para utilização da Secretaria da Sede, durante o período de fechamento
decorrente da pandemia. Este chip ficará sem custo por este período.
• Finalização da planta atualizada de arquitetura da Sede Santana:

• Início do trâmite de aprovação da planta e nova área da Sede Santana, visando aprovação da área
atual construída;
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.
• Elaboração de projeto para Sala de Gravação e Transmissão.
• Estudo de viabilidade para retomada do Centro Cultural USE;
• Entrada de documentação na Prefeitura do Município de São Paulo, visando aprovação da planta atual
do Centro Cultural USE.

Diretoria de Patrimônio
Melhorias 2020 - 2021
• Compra de cadeiras novas para o salão União;
• Compra de dois totens para suporte de álcool em gel;
• Adesivo na livraria da USE
Aplicação em março de 2021 de adesivo nos vidros da livraria da USE para diminuir a incidência de
raios solares, protegendo os livros em exposição e aumento da segurança do local (visão dentro para
fora)

•
•

Correção de pontos danificados no forro do Salão União;
Correção dos canos de escoamento, rufos soltos e das calhas:

•

Limpeza geral do telhado:

Diretoria de Patrimônio
Melhorias 2020 - 2021
• Correção de pontos de vazamentos na Secretaria, corredor e salão União;
• Troca de lâmpadas e reatores;
• Melhoria no telhado e nas paredes do salão União, visando correção de infiltrações, problemas de
vazamentos, etc:

• Correção da pintura do salão União, em pontos que apresentavam sinais de umidade:

• Correção de pisos no salão Solidariedade (piso superior):

Diretoria de Patrimônio
Mesa de gravação e púlpito
Adquiridos em dezembro de 2020, projetor para computador, púlpito para o salão União, equipamentos
para uma mesa completa de gravação, que será utilizada em reuniões presenciais no mesmo salão
União e nas gravações do programa Momento Espírita, incluindo computador e as cablagens
necessárias

Novas cadeiras para salão União
Como resultado da Ação entre Amigos, envolvendo 52 órgãos de unificação e 3 colaboradores, foi
arrecadado valor utilizado na aquisição de 94 cadeiras para o salão União (piso inferior).

Identificação das salas da sede Santana

Livraria USE
Parceria com órgãos de unificação
Desenvolvimento de parceria com os órgãos de
unificação disponibilizando o site da livraria da
USE (livrariause.com), para aquisição de livros
espíritas.
Com esta parceria, para qualquer compra de livro
por pessoa na área de jurisdição do órgão, este
recebe 10% do valor da compra (excetuando
valores de frete), enquanto a USE recebe 5% do
mesmo valor.
O órgão que formalizar a parceria fica apenas
responsável pela divulgação do site em sua área.
Para esta parceria e início do recebimento
vendas realizadas, além de assinatura de termo
específico, é preciso se utilizar da logomarca
correta da USE e do respectivo e-mail
institucional.

Representação Comercial FERGS
Contrato
de
representação
comercial,
distribuição e divulgação de obras espíritas, em
regime de reciprocidade entre a Federação
Espírita do Rio Grande do Sul (FERGS) e a
União das Sociedades Espíritas do Estado de
São Paulo (USE).

Livraria
Junho 2018 a Abril 2021

Financeiro

Novo modelo de contribuição associativa
Projeto piloto para contribuição pelos órgãos locais, com referência ao número de instituições
espíritas unidas. Participam deste piloto, as USEs Intermunicipais de Jacareí, do Circuito das
Águas e de Jaú e as USEs Distritais da Freguesia do Ó e de Carapicuíba.

Programa de Relacionamento
USE +
O Programa USE de Relacionamento visa
aproximar a USE de seus cooperadores. Podem
participar quaisquer pessoas físicas e/ou
jurídicas, espíritas ou simpatizantes. Com uma
contribuição mínima, bimestral, de R$ 50,00,
recebida por boleto bancário.
Foi ampliado o número de associados, com mais
de
100
colaboradores
cadastrados
e
participando das contribuições bimestrais.

Relatórios dos
Departamentos, Assessorias e Áreas

Realizações Vice Presidência: JUNHO/2020 A MAIO/2021
Participação da reunião ordinária Virtual do CFN – 06 a 08 de 11/2020
Participação da reunião Virtual CRSul 16 a 18 de 04/2021
Participação coordenação dos Encontros Fraternos 16/08/20 – 27/09/20 -18/10/20 – 22/11/20
21/03/21 – 25/04/21
Participação do GEP – Grupo Espírita Paulista (14/01 a 19/08/2020)
Participação do Grupo para Formação de Líderes – 12/2020
Participação da coordenação do Curso de Liderança – 03/2021 a 05/2021
Participação da coordenação e exposição no Curso Gestão Centro Espírita – 31/07/20 a 29/08/20
Participação e apoio no Evento Virtual Encontro da Família – 30/01/21
Participação e apoio no Evento do Dia Internacional da Família – 16/05/21
Participação junto a Candeia para abertura da livraria virtual - concluído
Formação de parcerias com os órgãos com a livraria virtual – em andamento
Participação de elaboração clube do Livro para Dirigentes – em andamento
Abertura da Filial USE – regularização – (concluído)
Requerimento imunidade do ITCMD junto a Secretaria do Estado da Fazenda (concluído)
Requerimento de Imunidade do IPTU – 2020/2021 e Impugnação de cobrança indevida do IPTU de
2020 – SEDE SANTANA -(concluído)
Requerimento de Imunidade do IPTU 2020/2021 e impugnação de cobrança indevida do IPTU de 2019
- SEDE BRÁS – (concluído)
Requerimento de certidões negativas – todas ok! – (concluído)
Arquivo e organização de documentos contábeis/trabalhistas – (concluído)
Cadastramento da USE na Amlurb
Atendimento a fiscalização da Secretaria da Fazenda referente entrega de declarações SPED – e GIAS
- (concluído)
Atendimento notificação Indício de Débitos do FGTS (2001 a 2011) – Atendido em parte (A cobrança
destes débitos foi considerada inconstitucional) cobrança afronta a jurisprudência do STF em 2014,
que entende que o prazo prescricional aplicável às cobranças dos depósitos do FGTS é de 5 anos,
previsto no artigo 7º, XXIX, da CF/88, superadas as Súmulas 362/TST e 210/STJ.

Acompanhamento do Processo de Anistia do prédio da sede Centro Cultural USE no Brás (em
andamento)
Acompanhamento do processo de Anistia/regularização da sede Santana (em andamento)

Requerimento de Registro da nova logomarca USE junto ao INPI (em andamento)
Coordenação da Comissão de Estudo da Reforma do Estatuto – 07/2020 até o presente (em andamento)
Participação do Grupo “Padrinhos da USE” para atualização do Cadastro casas Unidas
Participação do Projeto de digitação das atas da USE
Administração da livraria física da USE (Compras e vendas)
Participação da Comissão do 18º Congresso Estadual de Espiritismo – (prorrogado)
Acompanhamento de vários processos administrativos /Participação e apoio eventos virtuais e
atendimento de esclarecimentos nas áreas administrativas e contábeis de órgãos e instituições espíritas
consulentes.
Para Registro: No final da gestão de Julia Nezu (2016/2018), realizamos uma reunião, eu, Júlia e Luiz
Saegusa, então presidente da Adeler, para acertar um valor que ficou pendente de contribuição desta
instituição, pelo uso de uma sala na USE, nos últimos 20 meses x 400,00 (8.000,00). A proposta final
ficou em 4.000,00 a ser paga parcelada ou com livros. Luiz informou que conversaria com os demais
diretores e retornaria com uma resposta, que a princípio assentiu. Durante esta gestão, por diversas
vezes tentamos receber o valor, sem sucesso, pois a Adeler acabou encerrando suas atividades.

Relatório de atividades da segunda vice-presidência da USE no período 2018-2021

Projetos e ações sob a coordenação desta vice-presidência:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tamanho da USE
GPS Espírita
Anuidade dos Centros Espíritas
Encontros Fraternos Virtuais
Curso de Gestão
Curso de Liderança
Edição de Livros e Clube do Livro
Departamento de APSE

Relatório de cada atividade

1. Tamanho da USE
Campanha proposta no inicio da gestão em 2018 com o objetivo de conhecer as
quantidades de órgãos em funcionamento, de casas espíritas que participam do
órgão, se tem sede própria, clube do livro, livraria, programas de divulgação do
espiritismo, se cobram anuidade.
Esta vice-presidência participou da equipe que desenvolveu a ação e utilizou os
dados sobre os pagamentos de anuidade aos órgãos para definir as sugestões
para o item 3 deste relatório.
Esta campanha atingiu plenamente seus objetivos pois as informações obtidas
propiciaram uma avaliação muito importante da situação dos órgãos da USE
nestes itens consultados.
A campanha encerrou-se em 2019.

2. GPS Espírita
Em 2018 apresentamos a sugestão de desenvolvermos um aplicativo para
telefones celulares que tem como finalidade facilitar a localização das Casas
Espíritas, assim como consultar as atividades desenvolvidas, informando
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horários e dias destas. Baseada na experiencia exitosa da USE Intermunicipal de
Ribeirão Preto que desenvolveu e implantou este aplicativo foi feita a proposta
e aprovada pela DE e pelo CDE. O desenvolvimento técnico está sendo feito de
forma voluntária e gratuita por um trabalhador de uma casa espírita de Ribeirão
Preto especialista na área.
Em 2019 fizemos parceria com a FEC – Federação Espírita Catarinense para
utilizarmos o banco de dados que esta Federativa desenvolveu para todas as
Federativas do Brasil e foi apresentada e aprovada na reunião do CFN de
novembro de 2019 uma proposta para implantarmos o aplicativo em todo Brasil,
nas Federativas que assim desejarem.
A primeira previsão de entrega para funcionamento do aplicativo era na metade
do ano de 2020, porém em função de algumas dificuldades técnicas e do início
da pandemia com o consequente fechamento dos Centros Espíritas esta data foi
postergada.
Nossa previsão é que iniciemos os primeiros teste em julho de 2021.

3. Anuidade de contribuição dos Centros Espíritas para a USE
Este projeto foi iniciado sob a coordenação da 2ª vice-presidência com o
objetivo de incentivar as casas espíritas a pagarem as suas contribuições anuais
à USE e envolver os órgãos neste processo.
Através das informações obtidas no projeto “Tamanho da USE” foi possível
levantar os dados de quantos órgãos cobravam anuidades e quantas casas
pagavam estas anuidades.
Foram feitos diversos estudos e surgiram algumas propostas e finalmente a
proposta feita pelo nosso tesoureiro Mauricio foi aprovado na DE, no CA e no
CDE e será implementada no ano de 2022 em alguns órgãos a título de
experiencia.

4. Encontros Fraternos Virtuais
EQUIPE: Coordenação: Pascoal – Membros: Marco Milani; Silvio; Rosana;
Eronilza.
Encontros Presenciais:
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• Fevereiro de 2019 em São João da Boa Vista as regionais de São João da
Boa Vista e de Mogi Mirim e na cidade de Franca as regionais de Franca
e de Ribeirão Preto.
• Abril de 2019 em Bauru as regionais de Bauru e de Jau.
• Junho de 2019 em São José do Rio Preto as regionais de São José do Rio
Preto e de Jales.
• Agosto de 2019 em Serra Negra as regionais de Campinas e de Jundiai e
na cidade de Guaratinguetá as regionais de Cachoeira Paulista e de
Taubaté.
• Outubro de 2019 em Regente Feijó as regionais de Nova Alta Paulista e
de Presidente Prudente.

Encontros Virtuais (Em função da pandemia e com o fechamento dos Centros
Espíritas os Encontros Fraternos foram efetivados a partir de 2020 através de
plataformas virtuais):
•
•
•
•
•

Agosto de 2020 Regionais de Rio Claro e de Piracicaba.
Setembro de 2020 Regionais da Baixada Santista e do Grande ABC
Outubro de 2020 Regionais de Assis, Ilha Solteira e de Marilia.
Novembro de 2020 Regionais de Araçatuba, São Paulo e de Sorocaba.
Março de 2021 Regionais de Campinas, de Ribeirão Preto e de São José
do Rio Preto.
• Abril de 2021 Regionais de Cachoeira Paulista e de Taubaté.
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5. Curso de Gestão
Foi desenvolvido um projeto para reduzirmos o tempo do Curso de Gestão com
a seguinte proposta: O Curso básico será realizado em um final de semana
(sábado e domingo) com oficinas onde serão valorizadas as vivências dos
participantes. Posteriormente serão oferecidos módulos complementares com
oficinas para aprofundamento e aprimoramento do conhecimento adquirido no
curso de visão geral inicial.
OBJETIVOS
•
Entender questões básicas que envolvam a administração dos recursos
materiais e dos colaboradores que compõem o Centro Espírita;
•
Compreender os processos administrativos em geral, e especificamente
os relacionados com a organização espírita; e
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•
Obter uma visão atualizada da gestão de pessoas e da administração
focada em resultados, sejam estes avaliados a curto, médio e longo prazos.
Unidades
I – O CENTRO ESPÍRITA E O MOVIMENTO ESPÍRITA
II – O DIRIGENTE ESPÍRITA E OS COLABORADORES
III – O DIRIGENTE ESPÍRITA E O SEU PROCESSO DE TRABALHO
IV –ASPECTOS GERAIS JURÍDICOS DO CENTRO ESPÍRITA
RECEPÇÃO E CAFÉ DA MANHÃ - SÁBADO – INICIO – 8H00 – TÉRMINO – 9H00
Unidade I– SÁBADO PERÍODO DA MANHÃ - INICIO – 9H00 – TÉRMINO 12H00
Unidade II – SÁBADO PERÍODO DA TARDE - INICIO – 14H00 – TÉRMINO – 17H00
Unidade III- DOMINGO PERÍODO DA MANHÃ INICIO – 9H00 – TÉRMINO – 12H00
Unidade IV- DOMINGO PERÍODO DA TARDE INICIO – 14H00 – TÉRMINO – 17H00
CONFRATERNIZAÇÃO – INICIO – 17H00 – TÉRMINO – 18H00
O primeiro Curso foi realizado em São Paulo na sede da USE nos dias 8 e 9 de
junho da 2019.
Planejamos repetir o Curso em várias regiões do Estado.
Nos dias 24 e 25 de agosto de 2019 apresentamos o Curso na cidade de Ribeirão
Preto.
No ano de 2020 em função da Pandemia planejamos apresentar o Curso de forma
virtual e alteramos algumas características ficando assim definido:
O Curso foi programado para acontecer às sextas-feiras e sábados durante 5 semanas.
Ampliamos o número de módulos para 6: (I) O centro espírita e a sua sustentabilidade;
(II) O movimento espírita; (III) Liderança Espírita; (IV) O dirigente espírita e os
colaboradores; (V) O dirigente espírita e o seu processo de trabalho; e (VI) Aspectos
gerais jurídicos do centro espírita.
Para planejamento e apresentação do Curso montamos uma equipe de
voluntários que participaram das diversas atividades: coordenação – Pascoal
A.Bovino; apresentação dos módulos – Eduardo de Bauru, Hermes de Ribeirão
Preto, Orlando (presidente da USE), Mércia e Beneditto de Ribeirão Preto, Julia
Nezu de São Paulo e Adilson e Eurípedes de Ribeirão Preto; secretaria e apoio –
Helio (secretário geral da USE), Mario de Ribeirão Preto, Rosana Gaspar de São
Paulo (1ª vice-presidente da USE), Eronilza de São Paulo, Mauricio de São Paulo
(Tesoureiro geral da USE) e Newton de Limeira.
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Foram realizados 2 Cursos virtuais no ano de 2020, sendo um em agosto e o
outro em outubro, utilizando-se a plataforma StreamYard.

6. Curso de Liderança Espírita
O objetivo do Curso é oferecer elementos básicos para que os dirigentes e
trabalhadores espíritas desenvolvam competências de liderança. Por que formar
lideranças? Adeptos mais esclarecidos, grupos mais unidos, ambientes doutrinários
mais harmônicos, espírito de renúncia e trabalho mais acentuado, trabalhadores mais
comprometidos e conscientes do seu papel na edificação das relações familiares e
sociais, o crescimento do contingente de bons médiuns e a multiplicação de
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voluntários nas tarefas de assistência e promoção social são resultados que queremos
e precisamos atingir.
MÓDULOS DO CURSO
Módulo I - Liderança – histórico e tipos de liderança
Módulo II – Liderança e motivação
Módulo III – Liderança: Lições e Perfis de Líderes Servidores
Módulo IV – Liderança e Gestão de Conflitos
Módulo V – Formação de novos líderes
Módulo VI – Liderança e Sustentabilidade do Mov. Espírita
Realizamos um Curso piloto para avaliar as apresentações e as técnicas
empregadas. Limitamos a 50 inscritos para facilitar a avaliação.

7. Edição de Livros e Clube do Livro
Encarregada de desenvolver um projeto para planejar os setores de edição de
livros e clube do livro, esta vice-presidência estabeleceu contato com a FERGS –
Federação Espírita do Rio Grande do Sul para obter orientações sobre os dois
assuntos, pois a FERGS desenvolveu excelentes trabalhos nas duas áreas. Foram
realizadas diversas reuniões virtuais a partir de junho de 2020 até dezembro de
2020. Participamos destas reuniões os dois vice-presidentes (eu e a Rosana
Gaspar) e obtivemos informações importantes para podermos desenvolver
nossos projetos. Rosana ficou responsável pela Edição e venda dos livros e esta
vice-presidência pelo Clube do Livro. O projeto de implantação do Clube do Livro
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foi aprovado pela DE e também pelo CA, porém com a continuidade da
Pandemia e o fato das casas espíritas permanecerem fechadas, o inicio da
implantação do Clube do Livro está adiado até as condições retornarem ao
normal.
Foi apresentada e aprovada a seguinte proposta:
O objetivo do “Clube do Livro USE” é, através do livro espírita, promover a
sustentabilidade ética, sociopolítico, cultural, ambiental, espiritual e econômica
do Movimento Espírita do Estado de São Paulo.
Fomentar a formação de novos leitores para ampliar o espectro da divulgação
da Doutrina Espírita.
Fornecer ao leitor espírita obras de qualidade doutrinária e literária com preço
mais acessível.
Auxiliar na sustentabilidade financeira das instituições espíritas.
Objetivos: Fomentar a leitura regular de livros espíritas, diminuindo seu custo
de aquisição e, ao mesmo tempo, proporcionando renda para manutenção das
atividades do Movimento Espírita, com obras variadas e coerentes com a
Doutrina Espírita.
Quem pode participar? Qualquer pessoa que se comprometa a contribuir
mensalmente com o valor estabelecido.
Como participar: procure um Centro Espírita em sua região ou município e faça
sua inscrição na Secretaria ou com quem a Casa indicar para a tarefa.
Minha Casa Espírita ainda não tem Clube, mas deseja ter. Como proceder? Entre
em contato conosco pelo email: .................... ou pelo fone: ........................ e
INDIQUE UMA CASA ESPÍRITA. Nós entraremos em contato, explicaremos as
vantagens e avisaremos que já há interessados.
Minha Casa Espírita não deseja ter Clube. E agora? Nós vamos ajudá-lo. Entre
em contato conosco pelo email: .................... ou pelo fone: ........................ PARA
SE INSCREVER. Forneça os seus dados. Vamos entrar em contato e apresentar
as opções de associação avulsa ao Clube do Livro USE.
Novos sócios podem inscrever-se? Sim, mas caso não haja mais disponibilidade
do livro distribuído, naquele mês, o recebimento começará na próxima
encomenda ou poderá ser oferecido um livro alternativo, caso haja algum
disponível.
Validade e retirada dos livros: As inscrições são permanentes e os livros são
distribuídos a partir do dia primeiro de cada mês, e você deve retirá-los
preferencialmente na primeira quinzena, na instituição espírita que você se
inscreveu.
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Forma de aquisição: Todo mês o contribuinte receberá um livro novo,
preferencialmente um lançamento.
Que livro receberei e onde? O livro selecionado pelo Clube do Livro, para ser
repassado aos sócios, que será retirado na Livraria da Casa Espírita indicada.
Para envio pelos Correios haverá o acréscimo da postagem, a ser definido,
dependendo da localidade e da forma de envio solicitada.
Posso escolher o livro? Não. O livro será o selecionado pelo Clube do Livro. Serão
obras variadas: romances, doutrinários, mensagens e outros, em edições de
primeira linha, a fim de viabilizar o valor beneficiado do livro distribuído.
Posso trocar ou devolver o livro? Não. Mas a pessoa pode dispor do livro como
lhe aprouver. Presentear a alguém, doar a uma biblioteca ou, até mesmo,
vender.
Posso sair do Clube do Livro? Sim. Mas é importante que o associado
comunique, por escrito, com 60 dias de antecedência, que não deseja mais fazer
parte do Clube do Livro, quando cessará o seu compromisso.
Se eu não pagar a contribuição mensal o que acontece? Para retirar o livro do
mês é necessário o pagamento da contribuição. No caso de o associado não
retirar até a próxima remessa e não se manifestar, considera-se que houve
desistência e o livro terá outra destinação.
PARA OS CENTROS ESPÍRITAS
Como participar
Para participar sua casa espírita necessita apenas entrar em contato com nossa
área do Clube do Livro USE e fazer sua inscrição indicando o número inicial de
associados. Recomendamos um número mínimo de 10 participantes que devem
ser também divulgadores do clube dentro da instituição espírita.
Pagamentos
Os pagamentos são mensais com vencimento no dia 20 de cada mês, desta
forma sua instituição receberá dos associados antes do vencimento de cada
fatura.
Retorno financeiro
O valor que o Centro Espírita pagará pelo livro é de R$ 15,00 e a instituição
decide quanto cobrará dos associados. Sugerimos o valor de 25,00 reais para o
corrente ano.
No valor pago pelo Clube, já estará um crédito que fica para os órgãos de
unificação.
Veja mais bem detalhado no quadro a seguir:
Modalidade Periodicidade
Valor Obra Contribuição
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USE Intermunicipal
Total Sugerido Associado Clube do livro Mensal
15,00 1,00 16,00 25,00
Para a casa fica o valor de R$ 9,00
Número de associados
Quanto maior o número de associados, maior será a divulgação da Doutrina
Espírita e podemos auxiliá-lo, remetendo cartazes e mídias para projeção e
divulgação nas redes sociais.
Para acréscimo do número de associados podemos remeter as obras, para o mês
seguinte. Para redução do número de associados é necessário um aviso prévio
de 60 dias, em função da organização para edição ou compra das obras.
OBJETIVOS GERAIS
Promover a sustentabilidade ética, socio, político, cultural, ambiental, espiritual
e econômica do Movimento Espírita do Estado de São Paulo, tendo o livro
espírita como elemento de unidade doutrinária, unificação e negócio de
administração.
ESPECÍFICOS
Oferecer aos estudantes, frequentadores dos centros espíritas e simpatizantes
da Doutrina Espírita livros com qualidade doutrinária;
Prover os centros espíritas de recursos, cuja fonte seja compatível com os
princípios espíritas;
Formar uma rede de colaboração que estimule a união dos espíritas e a
corresponsabilidade pela manutenção das atividades de difusão e divulgação do
Espiritismo
Oferecer livros com custo beneficiado, atingindo um maior número de leitores;
Promover ações de formação de leitores.
PARA OS ÓRGÃOS
Importante
Se você é responsável por um órgão de unificação (Regional ou
Intermunicipal/distrital/municipal) deve ler as outras páginas destes
comunicado (para casa, para o participante) e manter-se informado sobre o
funcionamento do clube do livro USE
Sua Participação
Sua participação é muito importante. Você é o elo de divulgação do clube do
livro USE na sua região.
Você deve manter-se informado com nossa área do livro, sobre os pagamentos
e distribuição das obras em sua região.
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Também deve nos auxiliar na remessa/transporte das obras se for possível para
que os custos do frete sejam minimizados. Se na sua região os Centros Espíritas
não participarem o órgão pode conseguir os associados diretamente e irá ter os
benefícios e deveres dos Centros Espíritas.
Sustentabilidade
O valor pago pela casa espírita já contém uma contribuição, que permanece
retida
na
USE
e
é
creditada
para
a
Regional
e/ou
Intermunicipal/distrital/municipal. Este valor poderá ser movimentado via
solicitação à tesouraria da USE.
Quanto maior o número de associados maior será a divulgação da Doutrina
Espírita, e maiores serão os valores injetados no movimento espírita.

PASCOAL ANTONIO BOVINO – segundo vice-presidente – gestão 2018/2021
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Relatório de Atividades da Secretaria, no período de junho de 2018 a maio de 2021.
I - CASAS ESPÍRITAS QUE SOLICITARAM UNIÃO: Total: 34 (trinta e quatro)
Uniões aprovadas: 32 (trinta e duas)
#27997
G.E.E. Allan Kardec – Ilha Comprida
I. Registro
#27996
Grupo Esperançar – Santos
I. Santos
#27765
C.E. Irmãos Aprendizes - Lins
I. Lins
#27999
C.E. Chico Xavier – Franca
I. Franca
#28366
G.E. Allan Kardec – Atibaia
I. Bragança
#27995
S.E. de Marília – Marília
I. Marília
#24424
A.B.E. Frei Rogério Neuhaus – Cordeiróp. I. Limeira
#23263
C.E. Francisco de Assis – Freguesia Ó
D. Freguesia
#27998
C.E. Lírios da Misericórdia do Sr. – Jabaq. D. Jabaquara
#28368
C.E. Servidores de Jesus – São Roque
I. Sorocaba
#28367
Casa Esp. Amor e Caridade – S. Sebast. I. Guarujá
#28369
Centro Espírita Irmã Rosária – Campinas I. Campinas
#24679
G.E. Fraternidade – Mauá
I. Mauá
#28373
I.E. Beneficente Amor e Paz - Ibirapuera D.Ibirapuera
#24416
C.E. Fraternidade – Jundiaí
I. Jundiaí
#25214
C.E.E. Nosso Lar
I. Campinas
28374
C.E. Amigos Fraternos – Ourinhos
I. Ourinhos
#28371
C.E. Luz de Maria – Laranjal Paulista
I. Botucatu
#24887
S.E.E. Jardim de Luz – S.B. Campo
I. S.Bernardo
#28372
A.E.B. Paulo de Tarso – Guarani D’Oeste I. Fernandóp.
#28375
G.E. Luz e Caridade – Serra Negra
I. Circuito
#28377
A.E. Lauro Machado – Francisco Morato I. Caieiras
#28378
C.E. João José Rodrigues – C. Limpo
I. Caieiras
#28379
G.E. Fraternidade – Caieiras
I. Caieiras
#28380
Núcleo Estudos Esp. Emmanuel- Mairiporã I. Caieiras
#28376
Lar E. Bezerra de Menezes – A. Lindóia
I. Circuito
#28383
Casa Benção M.Ação S. Espírita-Bragança I. Bragança
#28370
Grupo Espírita Casa do Caminho – Guarat. I. Guarating.
#28382
C.Estudos Psiq.Allan Kardec – Socorro
I. Circuito
#28384
Casa Or.Frat.Francisco Assis – Pinhalzinho I. Bragança
#28385
Associação Grupo E. Nossa Casa – S.José I.S.José
#28386
S.E. Núcleo Assist.União e Fé –Sto.Amaro D.Sto.Amaro
#28381
C.E. A Caminho da Luz – Socorro
I. Circuito

R. Baixada
R. Baixada
R. Bauru
R. Franca
R. Campinas
R. Marília
R. Rio Claro
R. São Paulo
R. São Paulo
R. Sorocaba
R. Baixada
R. Campinas
R.GrandeABC
R. São Paulo
R. Campinas
R.Campinas
R. Assis
R. Jaú
R.GrandeABC
R. Jales
R. Campinas
R. São Paulo
R. São Paulo
R. São Paulo
R. São Paulo
R. Campinas
R. Campinas
R. Cachoeira
R. Campinas
R. Campinas
R. Taubaté
R. São Paulo
R. Campinas

II – DESLIGAMENTO DE CASAS ESPÍRITAS:
Total: 09 (nove)
Grupo Espírita Ismael
Assoc. Senhoras Espíritas de Marília
C.E. A Luz do Evangelho
C.E. Dr. Leocádio Corrêa
Fundação Bezerra de Menezes
C.E. Jesus, Maria e José

R. Campinas
R. Marília
R. Sorocaba
R Bauru
R. Campinas
R. Sorocaba
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Casa Espírita União com Jesus
Associação das Senhoras Espíritas
Corassol Centro Or.Reint.Assist.Social
Desligamento em andamento: 05 (cinco)
G.E.P.E. Herculano Pires
Serv. E. Proteção Infância – SEPI
Casa do Caminho Paulo de Tarso
C.E. Caminho de Damasco
C.E. Casa de Emmanuel – Itatiba

I. Registro
R. Baixada
I. Catanduva R. S.J.R.Preto
I. Rib.Preto R. Rib.Preto
I. Guarulhos
I. Circuito
I. Circuito
I. Garça
I. Jundiaí

III - SOLICITARAM ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA: Total: 18 (dezoito) – de junho/2018 a dezembro/2019
C.E. Irmã Cristina
I. Praia Gde.
C.E. Dr. Leocádio Corrêa
I. Bauru
C.E. Paulo de Tarso
I. Campinas
C.E. Paz, Luz e Amor
I. Indaiatuba
C.E. Casa de Emmanuel
I. Jundiaí
C.E. Luz e Conforto
I. Jundiaí
G.E. Aprendizes do Evangelho
I. Piracicaba
Diskardec
I. Rib. Preto
Casa Espírita Perseverança
I. Jacareí
Lar Espírita Luz Eterna
I. Sorocaba
C.E. Fé em Deus
I. Sorocaba
C.E. Santo Agostinho
I. Sorocaba
C.E. Paz e Amor
I. Americana
C.E. Menino Jesus – Bauru
I. Bauru
A.E. João Candido – Mogi das Cruzes
I. Alto Tietê
C.E. Obreiros do Bem – Taubaté
I. Taubaté
C.E.Dr.Ivan de Souza Lopes–S.J. Campos I. S.José
Lar da Paz Allan Kardec - Amparo
I. Circuito
Total: 05 (cinco) – de janeiro a dezembro/2020
C.E. Fernando Eustáquio- Limeira
Centro Espírita Fraternidade e Amor
Grupo Espírita Seara de Kardec
Núcleo Espírita Obreiros da Vida Eterna
Núcleo Espírita Amor e Luz

I. Limeira
I.Carapicuiba
I.Carapicuiba
I.Carapicuiba
I.Carapicuiba

Total: 10 (dez) – de janeiro a maio/2021
Casa Espírita Fé e Amor – Pirangi
I.Jaboticabal
C.E. Kardecista Caridade e Luz – S.Roque I. Sorocaba
C. E. Obreiros do Bem – Taubaté
I. Taubaté
A.E. Henrique de Castro – Tatuapé
D. Tatuapé
C.E. Guilherme Prado–Paraguaçu Paulista I. Paraguaçu
C.E. Luiz Ismael - Ibirapuera
D. Ibirapuera
C.E. Dr. Ivan de Souza Lopes – S. José
I.S.J.Campos
C.E. Vicente de Paulo – Cabrália Paulista I. Bauru
C.E. Bezerra de Menezes – Jaboticabal
I.Jaboticabal
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R. São Paulo
R. Campinas
R. Campinas
R. Marília
R. Campinas

R. Baixada
R. Bauru
R. Campinas
R. Campinas
R. Jundiaí
R. Jundiaí
R. Piracicaba
R. Rib. Preto
R. S.J. Campos
R. Sorocaba
R. Sorocaba
R. Sorocaba
R. Piracicaba
R. Bauru
R. São Paulo
R. Taubaté
R. Taubaté
R. Jundiaí
R. Rio Claro
R. São Paulo
R. São Paulo
R. São Paulo
R. São Paulo
R. Rib.Preto
R. Sorocaba
R. Taubaté
R. São Paulo
R. Assis
R. São Paulo
R. Taubaté
R. Bauru
R. Ribeirão Preto
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Abrigo Not.S.Francisco de Assis–Vera Cruz I. Marília

R. Marília

IV - INFORMARAM NÃO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL: Total: 06 (seis)
Ano: Instituição: 2019
C.E. Amor e Caridade – Jacareí
I. Jacareí
R. Taubaté
2019
Instituto de Divulg. Espírita de Franca
I. Franca
R. Franca
2019
Associação das Senhoras Espíritas
I. Catanduva R.S.J.R.Preto
2019
Fundação Eufraten – Campinas
I. Campinas R. Campinas
2020
C.E. Pouso de Luz – Peruíbe
I. Peruíbe
R. Baixada
2020
N.A.E. Amor Divino – São Paulo
D. Brás-M.
R. São Paulo
V – DIVISÃO TERRITORIAL: Foi montado o Grupo de Trabalho - GT - DIVISÃO TERRITORIAL - com a
participação de: Pascoal Antonio Bovino, Newton Carlos Guirau e Hélio Alves
Corrêa, em 07 de março de 2020.
Contextualização: Hoje temos estabelecidos 24 órgãos regionais para o estado de São Paulo. Apenas 2
deles estão inativos, quais sejam a USE Regional de Jundiaí e a USE Regional de
Marília. Mesmo assim, devemos ter outros que não têm participação e envolvimento
ativo em atividades no movimento espírita de sua região. Existem algumas solicitações
para revisão da divisão territorial estão associadas a maior sintonia entre cidades e
órgãos locais diferentemente do que foi estabelecido pelo CA – Conselho de
Administração, a partir de 1993, com o advento do novo estatuto social, que, inclusive,
criou o próprio CA. As propostas de mudanças dos limites e da representação dos
órgãos locais serão analisadas e aprovadas pelo CDE – Conselho de Administração,
mas precisam ser aprovadas inicialmente pelos próprios órgãos regionais envolvidos.
Resultado Esperado: Conjunto de ações visando manutenção de órgãos regionais que não necessitam de
qualquer tipo de alteração e ações para mudanças em órgãos regionais, quer sejam
relacionados à representação de órgãos locais bem como quanto a novas cidades.
Programação das etapas necessárias com as ações que devem ser implementadas.
Início do Trabalho: Foi feito inicialmente um levantamento da situação dos Órgãos, e definido que aqueles
que têm apenas problemas de documentação, e outros itens possíveis de serem
resolvidos, com ações moderadas, seriam deixado para um segundo enfoque.
O enfoque inicial seria com aqueles Órgãos Regionais, definidos como em situação:
CRÍTICA, devido ao não funcionamento, a estarem há muito tempo inativos, ou sem
colaboradores que estivessem trabalhando atualmente neles.
Órgãos Regionais (para trabalho de constituição e ação imediata): Cachoeira Paulista, Jundiaí, Marília, Mogi Mirim, Nova Alta Paulista e São João da Boa
Vista
Resultados alcançados:
Foram feitas várias reuniões eletrônicas com colaboradores desses Órgãos Regionais
e dos Órgãos Locais envolvidos, e definidas as situações de três deles.
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Jundiaí – que não terá Comissão Executiva do Órgão Regional, e os Órgãos Locais
passaram a trabalhar junto com a USE Regional de Campinas;
Cachoeira Paulista – reativada, com Comissão Executiva eleita e empossada;
Marília - reativada, com Comissão Executiva eleita e empossada.
VI - PGA: O Objetivo do Plano Geral de Atividades é de manter o Movimento Espírita de São
Paulo informado sobre as atividades promovidas pela USE estadual que serão
realizadas no ano vigente.
O PGA começa a ser elaborado a partir do segundo semestre do exercício anterior e
sofre atualizações ao longo do tempo até o final do exercício. Toda nova versão é
publicada no site da USE.
Nesta gestão tivemos a publicação e divulgação do PGA dos anos de 2019, 2020 e
2021.
VII – SITUAÇÃO DOS ÓRGÃOS (LOCAIS E REGIONAIS): Total de Órgãos do Estado: 134 (cento e trinta e quatro)
USEs Locais: 111 (cento e onze)
USEs Regionais: 23 (vinte e três)
Órgãos com Cadastro Atualizado junto à Secretaria:
Órgãos Locais: 53 (cinquenta e três)
Órgãos Regionais: 9 (nove)
Órgãos com Cadastro desatualizado junto à Secretaria:
Órgãos Locais: 58 (cinquenta e oito)
Órgãos Regionais: 14 (quatorze)
Órgãos Regionais e Locais inativos atualmente:
Órgãos Locais: 15 (quinze) – lista abaixo
Órgãos Regionais: 02 (dois) – lista abaixo
Órgãos Regionais e Locais inativos atualmente:
Órgãos Locais: 15 (dezesseis)
1. USE Intermunicipal de Adamantina
2. USE Intermunicipal de Botucatu
3. USE Intermunicipal de Bragança Paulista
4. USE Intermunicipal de Caconde
5. USE Distrital Centro
6. USE Intermunicipal de Cruzeiro
7. USE Intermunicipal de Dracena
8. USE Intermunicipal de Guaratinguetá
9. USE Intermunicipal de Itu
10. USE Intermunicipal de Lorena
11. USE Intermunicipal de Mococa
12. USE Intermunicipal de Nhandeara
13. USE Municipal de Promissão
14. USE Intermunicipal de São José do Rio Pardo
15. USE Intermunicipal de Tambaú
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Órgãos Regionais: 02 (dois)
1. USE Regional de São João da Boa Vista
2. USE Regional da Nova Alta Paulista
VIII – DOCUMENTAÇÃO DOS ÓRGÃOS - CADASTRO NA SECRETARIA: Órgãos com documentação em atraso na Secretaria – Cadastro:
Adamantina – 2020
R. Nova Alta Paulista
Americana – 2015
R Piracicaba
Andradina – 2018
R. Ilha Solteira
Araçatuba (interm.) - 2006
R Araçatuba
Araçatuba (regional) – 2015
Auriflama - 2006
R Araçatuba
Barretos
R. Ribeirão Preto
Batatais
R. Franca
Birigui - 2006
R Araçatuba
Brás/Mooca – 2018
R. São Paulo
Brotas – 2019
R. Jaú
Caçapava – 2005
R. Taubaté
Catanduva – 2020
R. S.J. do Rio Preto
Dracena - 2020
R Nova Alta Paulista
Espírito Santo do Pinhal – 2016
R S.J. Boa Vista
Franca (regional) - 2018
Garça - 2020
R Marília
Grande ABC (regional) - 2018
Guararapes - 2006
R Araçatuba
Guarulhos – 2018
R. São Paulo
Ilha Solteira – 2018
R. Ilha Solteira
Ilha Solteira (regional) - 2018
Itapetininga - 2012
R Sorocaba
Itapeva – 2019
R. Sorocaba
Itapira – 2015
R Mogi Mirim
Itararé – 2015
R Sorocaba
Jaboticabal – 2013
R Ribeirão Preto
Jaú – 2018
R. Jaú
Jaú (regional) - 2018
Jundiaí (interm.) – 2012
R Campinas
Marília (regional) – 2020
Matão – 2018
R. Ribeirão Preto
Mogi Guaçu - 2003
R Mogi Mirim
Mogi Mirim (interm.) – 2015
R Mogi Mirim
Mogi Mirim (regional) - 2015
Nova Alta Paulista (regional) – 2015
Ourinhos – 2018
R. Assis
Paraguaçu Paulista - 2012
R Assis
Pedregulho - 2015
R Franca
Penápolis - 2006
R Araçatuba
Pereira Barreto – 2018
R. Ilha Solteira
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Peruíbe – 2018
Pindamonhangaba - 2015
Piracicaba – 2018
Piracicaba (regional) – 2015
Praia Grande - 2018
Presidente Prudente (interm.) – 2009
Presidente Prudente (regional) – 2012
Rancharia – 2018
Registro – 2018
Santana – 2018
Santo Anastácio - 2006
São Caetano do Sul – 2018
São José do Rio Preto (regional) – 2018
São Vicente – 2018
Sorocaba (regional) – 2018
Taubaté (regional) – 2018
Vila Maria – 2018

R. Baixada Santista
R Taubaté
R. Piracicaba
R Baixada Santista
R Presidente Prudente
R. Assis
R Baixada Santista
R. São Paulo
R Pres. Prudente
R. Grande ABC
R. Baixada Santista
R. São Paulo

IX – DOCUMENTAÇÃO DOS ÓRGÃOS - ESTATUTO E REGIMENTO INTERNO: Aprovação de Documentação de Órgãos:
USE Intermunicipal da Alta Mogiana – alteração de nome – aprovado CA – 01/09/2018
USE Regional de Franca - Estatuto – aprovado - CA - 02/06/2019
USE Intermunicipal de Santa Fé do Sul – Regimento Interno – aprovado CA – 07/09/2019
USE Intermunicipal de Tupã – Estatuto – aprovado CA – 07/09/2019
USE Regional de São José do Rio Preto – Regimento Interno – aprovado CA – 07/09/2019
USE Intermunicipal de Assis – Alteração Comissão Executiva – realizado em setembro/2019
USE Intermunicipal do Alto Tietê – Estatuto – aprovado CA – 07/12/2019
USE Intermunicipal do Circuito das Águas – Estatuto – aprovado CA – 07/12/2019
USE Intermunicipal de Lins – Regimento Interno – aprovado CA – 07/12/2019
USE Intermunicipal de Sorocaba – Estatuto – aprovado CA – 07/03/2020
USE Regional de Marília – Regimento Interno – aprovado CA – 05/12/2020
USE Regional de Sorocaba – Regimento Interno – aprovado CA – 06/03/2021
Órgãos com processos pendentes na Secretaria:
Estatuto da USE Intermunicipal de Matão
Regimento Interno da USE Intermunicipal de Ourinhos
X – CONSTITUIÇÃO DE ÓRGÃOS:
USE Intermunicipal de Cantareira – aprovada constituição – CA – 05/12/2020
XI – ALTERAÇÃO DE CIDADES, ÓRGÃOS LOCAIS E REGIONAIS:
• Lucélia (cidade) saindo da USE Intermunicipal de Adamantina, e sendo incluída na
USE Intermunicipal de Osvaldo Cruz – aprovada em reunião do CA – 25/07/2020;
• Pacaembu (cidade) saindo da USE Intermunicipal de Dracena, e sendo incluída na
USE Intermunicipal de Adamantina – aprovada em reunião do CA – 25/07/2020;
• Borborema, Ibitinga e Itápolis (cidades) saindo da USE Intermunicipal de Araraquara,
e sendo incluídas na USE Intermunicipal de Matão - aprovada em reunião do CA –
25/07/2020;
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•

•
•
•

Itu e Salto (cidades) estando inativo o Órgão Local, essas cidades passam da USE
Regional de Campinas, para a USE Regional de Sorocaba, sendo consideradas
pertencentes à USE Intermunicipal de Sorocaba – aprovada em reunião do CA de
05/12/2020;
USE Intermunicipal do Circuito das Águas saindo da USE Regional de Jundiaí, e
sendo incluída na USE Regional de Campinas – aprovada em reunião do CDE –
06/12/2020;
USE Intermunicipal de Bragança Paulista saindo da USE Regional de Jundiaí, e
sendo incluída na USE Regional de Campinas – aprovada em reunião do CDE –
06/12/2020;
USE Intermunicipal de Jundiaí saindo da USE Regional de Jundiaí, e sendo incluída
na USE Regional de Campinas – aprovada em reunião do CDE – 06/12/2020.

XII – REGIMENTOS INTERNOS:
Aprovado em reunião do CA de 12/09/2020, o novo Regimento Interno do CA.
Aprovado em reunião do CDE de 13/09/2020, o novo Regimento Interno do CDE.
Aprovado em reunião do CA de 05/12/2020, o novo Regimento da Comissões de Eleições.
XIII – BANCO DE DADOS DOS ÓRGÃOS: Cadastro de Órgãos, situação e contato de cada Órgão:
Foi criada e disponibilizada através do Google Drive, uma planilha em Excel, com todos
os Órgãos do Estado (Locais e Regionais), e mais informações gerenciais de cada
Órgão. Todos os integrantes da Diretoria Executiva, têm acesso à mesma.
Esta planilha está no Google Drive da Secretaria, com o nome de:
Orgaos_Cadastro.XLS
Nesta planilha entre outros dados estão:
Data da última atualização dos documentos dos Órgãos junto à Secretaria;
Novas contas de e-mail dos Órgãos;
Status diversos dos Órgãos:
Pessoa de contato dos Órgãos (nome, cargo, telefone, e-mail).
Cidades do Estado e Órgãos (Locais e Regionais):
Foi criada e disponibilizada através do Google Drive, uma planilha em Excel, com todos
as cidades do Estado, e os seus respectivos Órgãos (Local e Regional).
Nesta planilha estão também todos os Órgãos Distritais da USE Regional de São
Paulo.
Todos os integrantes da Diretoria Executiva, têm acesso à mesma.
Esta planilha está no Google Drive da Secretaria, com o nome de:
Orgaos_Cidades.XLS
Nesta planilha entre outros dados estão:
Status atual do Órgão;
Pendências em relação à troca de Órgãos da cidade;
Pendências de assuntos do Órgão junto ao CA.
Esta planilha está sendo utilizada como base para a nova Divisão Territorial do Estado,
em relação a cidades e Órgãos.
Colaboradores dos Órgãos:
Foi criada e disponibilizada através do Google Drive, uma planilha em Excel, com os
Colaboradores de todos os Órgãos do Estado (Locais e Regionais), e mais
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informações gerenciais do colaborador do Órgão. Todos os integrantes da Diretoria
Executiva, têm acesso à mesma.
Esta planilha está no Google Drive da Secretaria, com o nome de:
Orgaos_Colaboradores.XLS
Nesta planilha entre outros dados dos colaboradores estão:
Dados pessoais do contato (nome, cidade, cargo no Órgão, telefone, e-mail);
Indicador se o colaborador é representante do CA ou do CDE.
XIV – ATAS DE REUNIÕES: Atas de Reuniões Eletrônicas da Diretoria Executiva: (99 reuniões)
14 de junho de 2018
19 de julho de 2018
16 de agosto de 2018
13 de setembro de 2018
10 de outubro de 2018
18 de outubro de 2018
01 de novembro de 2018
22 de novembro de 2018
12 de dezembro de 2018
17 de janeiro de 2019
22 de fevereiro de 2019
14 de março de 2019
21 de março de 2019
11 de abril de 2019
18 de abril de 2019
25 de abril de 2019
02 de maio de 2019
09 de maio de 2019
16 de maio de 2019
24 de maio de 2019
27 de junho de 2019
04 de julho de 2019
18 de julho de 2019
25 de julho de 2019
01 de agosto de 2019
08 de agosto de 2019
15 de agosto de 2019
22 de agosto de 2019
05 de setembro de 2019
12 de setembro de 2019
19 de setembro de 2019
03 de outubro de 2019
10 de outubro de 2019
17 de outubro de 2019
24 de outubro de 2019
14 de novembro de 2019
21 de novembro de 2019
28 de novembro de 2019
05 de dezembro de 2019
Rua Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana – São Paulo – SP
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09 de janeiro de 2020
16 de janeiro de 2020
30 de janeiro de 2020
06 de fevereiro de 2020
20 de fevereiro de 2020
27 de fevereiro de 2020
05 de março de 2020
16 de março de 2020
20 de março de 2020
26 de março de 2020
03 de abril de 2020
04 de abril de 2020 – seria reunião presencial não realizada devido ao covid-19
09 de abril de 2020
23 de abril de 2020
07 de maio de 2020
09 de maio de 2020 – seria reunião presencial não realizada devido ao covid-19
14 de maio de 2020
21 de maio de 2020
28 de maio de 2020
04 de junho de 2020
06 de junho de 2020
18 de junho de 2020
25 de junho de 2020
02 de julho de 2020
04 de julho de 2020
09 de julho de 2020
23 de julho de 2020
30 de julho de 2020
01 de agosto de 2020
06 de agosto de 2020
13 de agosto de 2020
20 de agosto de 2020
27 de agosto de 2020
03 de setembro de 2020
09 de setembro de 2020
12 de setembro de 2020
17 de setembro de 2020
23 de setembro de 2020
30 de setembro de 2020
03 de outubro de 2020
14 de outubro de 2020
21 de outubro de 2020
28 de outubro de 2020
11 de novembro de 2020
14 de novembro de 2020
18 de novembro de 2020
02 de dezembro de 2020
05 de dezembro de 2020
06 de janeiro de 2021
Rua Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana – São Paulo – SP
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09 de janeiro de 2021
13 de janeiro de 2021
03 de fevereiro de 2021
06 de fevereiro de 2021
06 de março de 2021
24 de março de 2021
07 de abril de 2021
10 de abril de 2021
21 de abril de 2021
05 de maio de 2021
12 de maio de 2021
Atas de Reuniões Presenciais da Diretoria Executiva: (20 reuniões)
07 de julho de 2018
04 de agosto de 2018
01 de setembro de 2018
06 de outubro de 2018
03 de novembro de 2018
01 de dezembro de 2018
12 de janeiro de 2019
02 de fevereiro de 2019
09 de março de 2019
30 de março de 2019
04 de maio de 2019
06 de julho de 2019
03 de agosto de 2019
07 de setembro de 2019
05 de outubro de 2019
02 de novembro de 2019
07 de dezembro de 2019
18 de janeiro de 2020
01 de fevereiro de 2020
07 de março de 2020
Atas de Reuniões do CA – Conselho Administrativo: (12 reuniões)
01 de setembro de 2018
01 de dezembro de 2018
09 de março de 2019
02 de junho de 2019 – em conjunto com CDE
07 de setembro de 2019
07 de dezembro de 2019
07 de março de 2020
07 de junho de 2020 – em conjunto com CDE
25 de julho de 2020 – extraordinária
12 de setembro de 2020
05 de dezembro de 2020
06 de março de 2021
Atas de Reuniões do CDE – Conselho Deliberativo Estadual: (9 reuniões)
Rua Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana – São Paulo – SP
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02 de dezembro de 2018
02 de junho de 2019 – em conjunto com CA
06 de julho de 2019 – extraordinária
08 de dezembro de 2019
08 de março de 2020 – extraordinária
07 de junho de 2020 – em conjunto com CA
13 de setembro de 2020 - extraordinária
06 de dezembro de 2020
28 de março de 2021 - extraordinária
Atas de Reuniões do 18º Congresso Espírita Estadual: (20 reuniões)
12 de janeiro de 2019
30 de março de 2019
04 de maio de 2019
12 de junho de 2019 - eletrônica
26 de junho de 2019 - eletrônica
10 de julho de 2019 - eletrônica
05 de outubro de 2019
12 de novembro de 2019
18 de janeiro de 2020
05 de fevereiro de 2020 - eletrônica
22 de março de 2020 – eletrônica
12 de outubro de 2020 – eletrônica
26 de outubro de 2020 – eletrônica
08 de dezembro de 2020 – eletrônica
18 de janeiro de 2021 – eletrônica
06 de fevereiro de 2021 – eletrônica
24 de fevereiro de 2021 – eletrônica
02 de março de 2021 - eletrônica
17 de março de 2021 – eletrônica
31 de março de 2021 - eletrônica
Atas de Reuniões da Secretaria: (8 reuniões)
29 de novembro de 2018
13 de dezembro de 2018
08 de janeiro de 2019
12 de fevereiro de 2019
01 de março de 2019
22 de maio de 2019
16 de maio de 2020 - eletrônica
15 de maio de 2021 – eletrônica
Ata de Reunião de AGE – Assembleia Geral Extraordinária: (1 reunião)
28 de março de 2021
XV – GRUPOS DE WHATSAPP – CA e CDE: Foram criados grupos no WhatsApp, com os conselheiros do CA – Conselho de
Administração e CDE – Conselho Deliberativo Estadual, para facilitar o contato da
Diretoria Executiva com os Órgãos Locais e Regionais do Estado.
Rua Dr. Gabriel Piza, 433 – Santana – São Paulo – SP
Fone: (11) 2950-6554 – CEP: 02036-011
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XVI – PROCEDIMENTOS DA SECRETARIA:
Iniciamos o processo de documentar todos os Procedimentos da Secretaria, para
termos as ações relacionadas a cada tarefa da área, devidamente documentada,
inclusive com o seu responsável.
Estamos no trabalho de levantamento de dados, digitação das tarefas, com alguns
documentos produzidos, para serem debatidos, e checados na sua execução pela
Secretaria.
Esses procedimentos envolvem tanto a Secretaria Geral, como os Secretários da
Diretoria Executiva, bem como a Secretaria da Sede da USE, visando também a
organização de documentos no local.
Em uma primeira fase, foram definidos os seguintes procedimentos a serem
documentados:
PI-001 – Processo de União de Instituição Espírita
PI-002 – Processo para Ata de Reunião – Diretoria Executiva – Presencial
PI-003 – Processo para Ata de Reunião – Diretoria Executiva – Eletrônica
PI-004 – Processo para Estatutos e Regimentos Internos dos Órgãos de Unificação
PI-005 – Processo de Isenção no Pagamento de Contribuições Associativas
COMPONENTES DA SECRETARIA: Eronilza Souza da Silva – Segunda Secretária
Hélio Alves Corrêa – Secretário Geral
Newton Carlos Guirau – Primeiro Secretário
Walteno Santos Bento da Silva – Terceiro Secretário

Data do Relatório: 25 de maio de 2021
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Patrimônio
Relatório de Atividades da Gestão:
Junho/18 a Maio/2021
São Paulo, maio de 2021

Diretor:

PATRIMÔNIO

Silvio Costa
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Junho/2018 a Maio/2019
Atividades Gerais:
-

Manutenções gerais no prédio da sede Santana;

-

Plano de atividades de ações com seus respectivos custos previstos;

-

Manutenção de 2 projetores multimídias que estavam danificados;

-

Manutenção elétrica diversa em tomadas e lâmpadas;

-

Correção dos pontos de vazamento do telhado na área do salão, realizando
adequação das calhas, telhas e aberturas;

-

Correção dos vazamentos do corredor principal com troca de telhas antigas e serviço
de manutenção nas calhas;

-

Correção de vazamento na sala de reunião;

-

Correção e troca de telhas visando a retirada de vazamentos na Secretaria;

-

Correção no roda teto do banheiro feminino que estava danificado;

-

Manutenção e troca de parte da iluminação por lampadas LED’s no salão principal:

PATRIMÔNIO
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-

Troca do forro do salão:

-

Adequação de tomadas no salão do piso superior;

-

Substituição de toneira na cozinha por uma nova com filtro acoplado;

-

Manutenção das caixas acopladas dos banheiros;

-

Instalação de infra estrutura de rede cabeada até o salão inferior e superior;

-

Compra e instalação de roteadores novos visando a melhora no sinal de wifi;

-

Substuição do plano de internet e telefonia, melhorando o serviço, mas mantendo a
mesma base de preço;

PATRIMÔNIO
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-

Compra de balança digital para livraria;

-

Instalação de TV’s nos pavimentos térreo e superior, com toda a infra para conexão
de computador nas mesas:

-

Pintura geral da sede Santana:

-

Os valores investidos encontram-se em posse da tesouraria.

PATRIMÔNIO
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Junho/2019 a Maio/2020
Atividades Gerais:
-

Manutenções gerais no prédio da sede Santana;

-

Plano de atividades de ações com seus respectivos custos previstos;

-

Manutenção elétrica diversa em tomadas e lâmpadas;

-

Correção no roda teto do banheiro feminino que estava danificado;

-

Troca do mecanismo completo de caixa acoplada de sanitário do banheiro
masculino;

-

Manutenção das caixas acopladas dos banheiros;

-

Substuição do plano de internet e telefonia, melhorando o serviço, mas mantendo a
mesma base de preço;

-

Recebimento de chip para utilização da Secretária da Sede, durante o período de
fechamento decorrente da pandemia. Este chip ficará sem custo por este período.

-

Criação do “Galeria dos Presidentes”, com inauguração realizada na reunião do
Conselho Deliberativo Estadual, realizado em 06 de dezembro de 2019, com a
presença dos ex-presidentes Júlia Nezu e César Perri de Carvalho.

-

Finalização da planta atualizada de arquitetura da Sede Santana:

PATRIMÔNIO
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-

Início do tramite de aprovação da planta e nova área da Sede Santana, visando
aprovação da área atual construída;

-

Elaboração de projeto para Sala de Gravação e Transmissão.

-

Estudo de viabilidade para retomada do Centro Cultural Brás;

-

Entrada de documentação na Prefeitura do Municipio de São Paulo, visando
aprovação da planta atual do Centro Cultural Brás;

PATRIMÔNIO
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Junho/2020 a Maio/2021
Atividades Gerais:
-

Manutenções gerais no prédio da sede Santana;

-

Compra de cadeiras novas para o salão União;

-

Compra de dois totens para suporte de alcool gel;

-

Adesivagem visando a proteção dos livros e maior segurança na Livraria:

-

Entrada na Prefeitura referente ao tramite de aprovação da planta e nova área da
Sede Santana, visando aprovação da área atual construída;

-

Correção de alguns pontos no forro do Salão União, que apresentava danos;

-

Correção dos canos de escoamento, rufos soltos e das calhas:

PATRIMÔNIO
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-

Limpeza geral do telhado:

-

Correção de pontos de vazamentos na Secretaria, corredor e Salão União;

-

Troca de lâmpadas e reatores;

-

Melhoria no telhado e nas paredes do Salão União, visando correção de infiltrações,
problemas de vazamentos, etc:

-

Correção da pintura do Salão União, em pontos que apresentação sinais de umidade:

PATRIMÔNIO
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-

Correção de pisos no Salão Solidariedade (piso superior):

-

A partir de campanha realizada, com doação dos Órgaos locais, foram substituidas
as cadeiras do Salao União:

-

Foi realizada a doação das antigas cadeiras do Salão União para as Casas André
Luis, que realizaram a retirada sem custo dos materiais.

PATRIMÔNIO
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-

Colocação de placas de identificação nas portas:

-

Compra de púlpito em acrílico:

Recebemos a doação de conjunto de equipamentos para sala de gravação (mesa de
gravação, microfones, fones de ouvido, gravador, etc.). Estes equipamentos
encontram-se na secretaria da USE.

Os valores investidos encontram-se em posse da tesouraria.

PATRIMÔNIO
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RELATÓRIO DE
ATIVIDADES
Departamento de
Atendimento Espiritual
no Centro Espírita –
AECE
Período – Jun/2018 a Mai/2021

Equipe do Atendimento Espiritual

Mauro Santos – Diretor do Departamento
Fernando Porto – 1º secretário
Renata Duarte – 2ª Secretária e 1ª Assessoria – Baixada Santista Vale do Ribeira
Representantes de 24 Regiões do Estado de S. Paulo

AECE – O que é?
“O Atendimento Espiritual é o conjunto de
atividades que visa a atender, adequadamente,
as pessoas que buscam e frequentam o Centro
Espírita visando a obter esclarecimento,
orientação, ajuda e assistência espiritual e
moral.”

ATIVIDADES DO
AECE

RECEPÇÃO E
GRUPO DE
ACOLHIMENTO
ATENDIMENTO
FRATERNO ATRAVÉS
DO DIÁLOGO

IRRADIAÇÃO

AECE
EXPLANAÇÃO DO
EVANGELHO À LUZ
DA DOUTRINA
ESPÍRITA

EVANGELHO NO
LAR
(E SUA IMPLANTAÇÃO)

PASSES
(Fluidoterapia)

Fundamentação Doutrinária
Colocar em primeira instância
o consolo que é preciso
oferecer aos que sofrem,
erguer a coragem dos caídos,
arrancar um homem de suas
paixões, do desespero, do
suicídio, detê-lo talvez no
limiar do crime! Não vale mais
do que os lambris dourados?

FUNDAMENTAÇÃO DOUTRINÁRIA
“Sou o grande médico das almas e
venho trazer o remédio que vos há
de curar. Os fracos, os sofredores
e os enfermos são os meus filhos
prediletos, e Eu venho salvá-los.
Vinde, pois, a mim, todos vós que
sofreis e estais sobrecarregados
e sereis aliviados e consolados.”
Espírito de Verdade
O Evangelho Segundo o Espiritismo,
cap. VI, item 7

PAPEL DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO ESPIRITUAL
JUNTO AOS ORGÃOS LOCAIS
Disseminar as atividades e boas práticas do AECE

COMO?
Por meio de:
•Encontro Estadual, Regional ou Local

• Seminários; Palestras; Oficinas vivenciais (Presenciais ou Online)
•Disseminar a Apostila Orientação ao Atendimento Espiritual no
Centro Espírita (Editada pela FEB)
(O Departamento de AECE da USE Estadual se encontra disponível para apoiar e
orientar os Órgãos Locais) – aece@usesp.org.br

Ações do Departamento AECE da USE – Promover a formação de
Multiplicadores nos Órgãos Locais para:
•Realização de campanhas de esclarecimento sobre o que é o Atendimento
Espiritual, sua sistematização e integração com as outras áreas no Centro
Espírita.
•Aprimoramento do trabalho de atendimento às pessoas que buscam, nos
Centros Espíritas, acolhimento, consolo, esclarecimento e orientação, de
forma integrada, numa ação conjunta entre todas as áreas de trabalho, como
por exemplo as Áreas do ESDE; Mediunidade; Família, Infância e Juventude e
APSE.
•Promoção e realização de cursos, encontros e seminários voltados às
relações interpessoais e ao acolhimento, consolo, esclarecimento, orientação
e integração entre os trabalhadores e entre eles e as pessoas que frequentam
o Centro Espírita. (voltado principalmente aos dirigentes e coordenadores)
•Disponibilização de Material sobre o Evangelho no Lar (Cartilhas, Folhetos;
Banner’s; base bibliográfica, etc) para os Órgãos Locais exporem em feiras de
livros e Eventos Regionais promovidos pela USE.
•Formação de trabalhadores para o Atendimento Espiritual

ATIVIDADES REALIZADAS ENTRE O
PERÍODO DE JUNHO/2018 A MAIO DE
2021 PELO DEPARTAMENTO DE
ATENDIMENTO ESPIRITUAL.

Encontro dos Dirigentes do AECE da CR SULBalsa Nova - PR – 06 a 08 Julho/2018

Representantes das Federativas de São Paulo; Paraná. Santa
Catarina; Rio Grande do Sul; Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e
Coordenador Nacional do AECE – Helio Blume – FEB-DF

Seminário de Atendimento Fraterno pelo Diálogo Mauá – SP – 29/07/2018 – 80 participantes

Seminário de Atendimento Fraterno pelo Diálogo Mauá – SP – 29/07/2018 – 80 participantes

Agosto/2018 – Seminário de Atendimento Fraterno pelo
Diálogo – Araraquara – Soc. Beneficente Escola do
Mestre Jesus – 70 participantes

Encontro Paulista AECE - 22 Set/2018
30 participantes – Realizada na Sede da USE Em Santana

Seminário Passe e Irradiação -Ribeirão Pires –
29 de Setembro de 2018 - 90 participantes

Seminário Passe e Irradiação -Ribeirão Pires – 29 de
Setembro de 2018 - 90 participantes

Seminário Passe e Irradiação -Ribeirão Pires
– 29 de Setembro de 2018 - 90 participantes

12 a 14 de Outubro/2018 – Participação no 5º Congresso
do Estado do Rio de Janeiro

Seminário de Acolhimento, Passes e Irradiações- Distrital de Santo
amaro, Realizado no Centro Espírita Seara do Mestre, Vl. Rubi, S. Paulo,
em 24/03/2019 – 40 participantes

24 de março de 2019 – Seminário Atendimento Espiritual no Centro
Espírita: (Recepção e Diálogo – Passes e Irradiações)

24 de março de 2019 – Seminário Atendimento Espiritual no Centro
Espírita: (Recepção e Diálogo – Passes e Irradiações) – Centro
Espírita Seara do Mestre (USE Distrital de Santo Amaro)

Equipe do AECE na Comissão Regional Sul – Porto AlegreRS – Abril/2019

Participação na Reunião da CR Sul – Porto Alegre - RS –
Abril/ 2019

Participação no 1º Encontro Estadual de AECE da FEP –
Federação Espírita do Paraná - 03 a 05 de Maio/2019 em
Balsa Nova - PR

Participação no 1º Encontro Estadual de AECE da FEP –
Federação Espírita do Paraná - 03 a 05 de Maio/2019 em Balsa
Nova - PR

Outros Eventos promovidos pelo AECE sem
Fotos
•10 de fevereiro de 2019 – Seminário Quem tem medo da mediunidade –
USE Distrital de Freguesia do Ó – Centro Espírita Francisco de Assis
(Fernando Porto)

•03 de março de 2019 – Palestra “Visão Espírita das Curas Espirituais: Qual
o Objetivo da Assistência Espiritual” (ministrada no Curso de Passes da USE
Distrital de Tucuruvi) – Centro Espírita Pascoal Trovele (Fernando Porto)

ENCONTRO
FRATERNO

Encontro Fraterno – S. J. do Rio Preto Jun/ 2019

ENCONTRO
FRATERNO

Encontro Fraterno – S. J. do Rio Preto Jun/ 2019

ENCONTRO
FRATERNO

Encontro Fraterno – Guaratinguetá - Ago/ 2019

ENCONTRO
FRATERNO

Encontro Fraterno – Guaratinguetá - Ago/ 2019

EVENTOS
Seminário Sexualidade na Visão
Espírita (Distrital da Penha – SP) –
Ago/ 2019

EVENTOS
Seminário Sexualidade na Visão
Espírita (Distrital da Penha) – Ago/
2019

EVENTOS

Participação na Semana Espírita da USE Guarujá – Ago/ 2019

Participação na
Semana Espírita
da USE Guarujá
– Ago/ 2019

ENCONTRO
ESTADUAL

Praia Grande (participantes: 35); São Vicente (participantes: 66)

ENCONTRO
ESTADUAL

Encontro Estadual do AECE USE– Praia Grande/ S. Vicente – 22/Setembro/2019

ENCONTRO
ESTADUAL

Encontro Estadual do AECE USE– Praia Grande/ S. Vicente – Setembro/2019

ENCONTRO
FRATERNO

Encontro Fraterno de Unificação em Regente Feijó ( 14/10/2019)
Representante AECE - Renata

EVENTOS

Evento sobre o Evangelho no Lar – Assessoria
da Baixada Santista – Setembro/2019

EVENTOS

Cotia 27/10/2019 (participantes: 85)

EVENTOS

Seminário de Atendimento Fraterno – Cotia - Outubro/2019

EVENTOS

Seminário de Atendimento Fraterno – Cotia- Outubro/2019

EVENTOS

Seminário de Atendimento Fraterno – Cotia - Outubro/2019

Encontro cancelado (covid-19)

16/09/2020 – Participação do AECE na Semana da Família – Tema: “A importância das bases
doutrinárias no acolhimento da família pelo atendimento fraterno” – Depto. De Família da
USE; - Steamyeard - Youtube

Inscritos: 227
Visualizações: 1ª aula (visualizações: 592); 2ª aula (visualizações: 365); 3ª aula (visualizações:
280); 4ª aula (visualizações: 234); 5ª aula (visualizações: 253); 6ª aula (visualizações: 210); 7ª
aula (visualizações: 236); e 8ª aula (visualizações: 189)

CRSul/2021: Reuniões da Comissão Regional Sul do Conselho Federativo Nacional, setorial
da Área de Atendimento Espiritual no Centro Espírita - AAECE

Departamento de Atendimento Espiritual na Casa Espírita

aece@usesp.org.br
Rua Gabriel Piza, 433 – São Paulo – SP
Fone: (11) 2950-6554

1. APSE – Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita
Assumi a diretoria do departamento de APSE em meados de 2019 com o objetivo de
revitalizar este departamento. Nossas ações se basearam em buscar reunir os
representantes dos órgãos desta área e formar uma equipe de assessores por todo o
estado para melhor trabalharmos as atividades do departamento. Também
assumimos a representação da USE nesta área do CFN, participando ativamente das
reuniões tanto do CFN quanto da Regional Sul. Seguem as atividades e ações
implementadas no período de 2019 a 2021.

A Área da Assistência e
Promoção Social
Espírita – APSE
Ribeirão Preto- SP
21 e 22 de setembro de 2019

A Área da Assistência e Promoção Social Espírita - APSE
Sábado – 21 de setembro
14:00 – O Novo Documento de Orientação à Assistência e Promoção Social Espírita- APSE
15:00 – O convite ao trabalho – a montagem da equipe– a formação conYnuada para o trabalho
15:45 – Intervalo
16:00 – Troca de Experiências
17:00 - A Área da APSE no Movimento Espírita– Oﬁcina União Fraternal
Domingo – 22 de setembro
8:30 – Construindo de um plano de ação na Área da APSE– planejamento, avaliação e prestação de
contas
9:15 – Legislação local – Nota Fiscal
10:00 – Intervalo
10:30 –A Caridade à luz da Doutrina Espírita no trabalho da Assistência e Promoção Social Espírita e
o método de referência– A Parábola do Bom Samaritano
12:00 – Mensagem ﬁnal
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• PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR DA ASSISTÊNCIA E
PROMOÇÃO SOCIAL ESPÍRITA
1.

IDENTIFICAÇÃO

a)
Responsáveis: Coordenação CRSUL e representantes da APSE das federativas
FERGS, FEC, FEP, FEMS, USE-SP, CEERJ.
b)

Coordenador regional da APSE/CRSUL: Jean C. Michel – FEC.

c)
Coordenadores de APSE das Federativas: Miriam Feuerharmel – FEP, Marta
Marques – FERGS, Pascoal Bovino – USE-SP, Edvaldo Roberto de Oliveira – CERRJ,
Carmen Valle – FEMS.
d)

Período de Planejamento: agosto de 2020 a novembro de 2020.

e)

Período de Realização: a partir de janeiro de 2021.

f)

Abrangência: Federativas participantes da Comissão Regional Sul – CRSUL.

g)
Público-alvo: Dirigentes, trabalhadores da área da APSE e demais interessados
do Movimento Espírita.
h)

Local: Plataformas digitais.

2.

APRESENTAÇÃO
2

A qualificação do trabalhador espírita da área da Assistência e Promoção Social
Espírita é fundamental para o aprimoramento de suas atividades.
No Evangelho segundo o Espiritismo, cap. VI, item 5, temos a primorosa
recomendação do Espírito de Verdade: Espíritas! Amai-vos, este o primeiro
ensinamento; instruí-vos, este o segundo.
Amar é o ensinamento maior que Jesus nos legou e instruir-se é a maneira de
aprender a AMAR. Instruir aos outros, é nosso dever!
Instruir-se e qualificar-se é melhorar o entendimento, as relações, fator primordial
para se estabelecer uma convivência segura e harmônica; é, enfim, seguir os dois
ensinamentos AMAR e INSTRUIR.
Nos trabalhos da APSE, qualificar-se ganha uma dimensão ainda maior. Em cada ser
que encontramos habita um espírito eterno a caminho da evolução. Nossa função,
nosso dever é reconhecer este ser com toda sua potencialidade e estimulá-lo a
aprimorar-se.
Nada fará com que este ser cresça senão o entendimento e o aprimoramento de suas
capacidades, que se ampliam a partir do momento em que se unem a vontade, a
ação, a instrução, aquela que nos faculta entender as leis da vida, para a partir
destas, entender as leis dos homens e proporcionar ao ser que nos procura pelas
portas da APSE, a orientação correta e segura. Este é o maior propósito desta
proposta.
3.

OBJETIVO GERAL

Oportunizar formação continuada aos trabalhadores da área de Assistência e
Promoção Social das Federativas participantes, a fim de que os trabalhos estejam
pautados pelos princípios e diretrizes contidos nos documentos orientadores do
Movimento Espírita e em consonância legislação vigente.
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a)
Divulgar o DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO À ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
ESPÍRITA;
b)

Apresentar as diretrizes para organização e funcionamento da APSE;

c)

Provocar reflexão sobre os conceitos de Caridade e Espiritismo;

d)
Apresentar a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e a sua relação com
a APSE
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e)

Estimular a integração da APSE com as diversas atividades da casa espírita.

f)

Estimular o trabalho em Rede

g)
Apresentar a Metodologia ECCET – Espaço de Convivência, Criatividade e
Educação pelo Trabalho.
h)

Provocar reflexão sobre a Proteção Sociorreligiosa.

i)

Orientar a elaboração de projetos e captação de recursos.

j)
Provocar reflexão sobre os conceitos de vulnerabilidade, risco social e
cidadania.
k) Promover a formação continuada dos trabalhadores da área de Assistência e
Promoção Social Espírita das Federativas participantes, proporcionando o
conhecimento de procedimentos de atendimento atualizados da área, conjugando a
legislação brasileira vigente e os princípios doutrinários do Espiritismo.
l) Atender às Diretrizes do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita 2018-2022:
l.1) - Diretriz 4 – Adequação dos Centros Espíritas para o atendimento às suas
finalidades.
l.2) - Diretriz 6 – União dos espíritas e unificação do movimento espírita.
l.3) - Diretriz 7 – Formação continuada do trabalhador e das lideranças espíritas.
l.4) - Diretriz 9 – Participação na sociedade.
5. METODOLOGIA
a)
Este programa será desenvolvido em ambiente virtual, em módulos com
assuntos determinados, relacionados no item 8, em videoaulas, acompanhado de
apostila e material de apoio – vídeos, referências bibliográficas, sites - de cada
assunto a ser apresentado, que serão disponibilizados mensalmente nos canais de
divulgação da FEC e das federativas participantes.
b)
Os temas de cada módulo, constantes deste programa, serão apresentados por
trabalhadores da área de Assistência e Promoção Social Espírita e/ou convidados.
c)
As videoaulas terão a duração até30min.
d)
O formato das videoaulas será estabelecido pela área de Comunicação Social
da FEC.
e)
As apostilas e o material de apoio correspondentes a cada módulo conterão o
assunto tratado e referências bibliográficas para complemento dos estudos.
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f)
A produção dos vídeos será realizada individualmente, pelos apresentadores
dos conteúdos, mediante roteiro previamente elaborado em conjunto com a área de
Comunicação Social da FEC.
g)
A pós-produção, edição e finalização dos vídeos será realizada pela área de
Comunicação Social da FEC.
h)
Utilização de plataformas digitais para os encontros de capacitação tipo
GOOGLE CLASS ROOM.
i)
Temas de relevância para a formação do Trabalhador da APSE poderão ser
incluídos, de acordo com a solicitação e validação das Federativas participantes.
j)
Cada Federativa participante organizará a distribuição e a utilização do
material produzido, em conformidade com seu planejamento de formação.
k)
Ao final de cada módulo, será solicitada uma avaliação, em meio digital, à
Federativa ou Instituição Espírita que fizer uso do material disponibilizado.
8. CARGA-HORÁRIA:
O programa está dividido em 10 módulos, com duração entre 30min cada vídeo, a
serem disponibilizados em ambiente virtual.

9. MÓDULOS E CONTEÚDOS:
•
APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR DA
APSE
•

MÓDULO 01 - DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO À APSE:

o

Conhecer o documento Orientação à APSE

o

Assistência e Promoção Social Espírita - histórico, conceitos básicos.

•

MÓDULO 02 - Organização da APSE no trabalho espírita:

o

Ação da APSE: diretrizes principais

o

Assistência Social no trabalho espírita: o trabalhador espírita

o

Assistência Social no trabalho espírita: o usuário da APSE

•

MÓDULO 03 - APSE, Caridade e Espiritismo:

o

Concepções de Pobreza

o

Assistência Social, Caridade e Espiritismo nas obras de Kardec.
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o
As diversas dimensões do trabalho assistencial espírita, com ênfase na APSE no
Centro Espírita
•

MÓDULO 04 - A APSE e a Política Nacional de Assistência Social (PNAS):

o

Política Nacional de Assistência Social

o

O SUAS

o

Os equipamentos da PNAS e SUAS.

•

MÓDULO 05 - A APSE e as diversas atividades da casa espírita:

o

A APSE e as diversas áreas do Centro Espírita

o

A abrangência do Centro Espírita

•

MÓDULO 06 - Trabalho em Rede e a RASE – Rede de Assistência Social Espírita:

o

Organização e operacionalização da APSE na Casa Espírita

o
Assistência Social no trabalho espírita: sua relação com a sociedade,
participação e controle social
o

O projeto Rede de Assistência Social Espírita – RASE

•
MÓDULO 07 - Metodologia ECCET – Espaço de Convivência, Criatividade e
Educação pelo Trabalho.
•

MÓDULO 08 - Proteção Sociorreligiosa.

•

MÓDULO 09–Elaboração de projetos e captação de recursos.

•

MÓDULO 10–Vulnerabilidade, risco social e cidadania.

11. DISTRIBUIÇÃO DOS MÓDULOS:

MÓDULO

FEDERATIVA

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO

TODAS

MÓDULO 01 - DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO À APSE

TODAS

MÓDULO 02 - Organização da APSE no trabalho espírita FEP
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MÓDULO 03 - APSE, Caridade e Espiritismo FEMS
MÓDULO 04 - A APSE e a PNAS – Política Nacional de Assistência Social

USE-SP

MÓDULO 05 - A APSE e as diversas atividades da casa espírita FERGS
MÓDULO 06 - Trabalho em Rede e a RASE – Rede de Assistência Social Espírita

FEC

MÓDULO 07 - Metodologia ECCET – Espaço de Convivência, Criatividade e Educação
pelo Trabalho
FEC
MÓDULO 08 - Proteção Sociorreligiosa

CEERJ

MÓDULO 09 – Vulnerabilidade, risco social e cidadania CEERJ
MÓDULO 10 – Elaboração de projetos e captação de recursos FEC

Atualmente temos diversos companheiros participando de nossas reuniões do
departamento e um assessor que está inclusive participando das reuniões do CFN
representando a USE. Trata-se do Luiz Monteiro que atualmente é o presidente da
USE Regional de Taubaté.

PASCOAL ANTONIO BOVINO – segundo vice-presidente – gestão 2018/2021
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Departamento de Arte
Estrutura do Departamento:
Diretor: Lirálcio Alves Ricci
1º Secretário: Alberto Centurião Carvalho
2º Secretário: André Poeta
Setores e respectivos Coordenadores:
•
•
•
•
•
•
•
•

Música – Valdir Alves
Coral – André Poeta / Assistente: Ameliane Cristina Langenbach
Teatro – Ione Prado / Assistente: Alberto Centurião
Audiovisual – Andréia Leão
Poesia – Alberto Centurião
Dança – (em projeto)
Artes Plásticas – (em projeto)
Assessoria junto à Abrarte SP – Júlio Nunes

Prioridades do Departamento de Arte
•

Articulação e parceria com os Departamentos de Arte dos Órgãos regionais e
locais;

•

Colaboração com as demais Diretorias;

•

Promover e incentivar a Arte no Movimento Espírita;

•

Fornecer informações e subsídios técnicos e doutrinários para incrementar a
qualidade dos trabalhos artísticos produzidos pelos grupos;

•

Estimular o intercâmbio entre os diversos grupos artísticos em atividade;

•

Incentivar e apoiar a formação de novos projetos;

•

Contribuir para o alinhamento doutrinário e o desenvolvimento estético dos
trabalhos desenvolvidos pelos agentes locais.

•

Estimular o diálogo sobre a função da arte no movimento espírita, com objetivo
de promover alinhamento doutrinário e estimular ações colaborativas entre
os grupos em atividade.

Suporte disponibilizado aos Órgãos
Para atender essas prioridades, o Departamento de Arte coloca à disposição dos
Órgãos locais e regionais:
•

Consultoria técnica para os grupos artísticos em atividade ou em formação, em
todas as formas de manifestação artística;

•

Oficinas técnicas em qualquer área artística, de interesse local ou regional;

•

Parceria na realização de eventos regionais.

JUNHO/2020 – MAIO/2021
Com as atividades presenciais inviabilizadas devido à pandemia, os eventos projetados
foram inviabilizados.
Em tais circunstâncias, o foco da atividade foi direcionado para o que se pode fazer por
comunicação remota, participando de lives e eventos on-line.
•

Participação intensiva em Lives sobre poesia, música, dança e outras artes.

•

Projeto Cornélio Pires – O resultado final, que seria um espetáculo teatral, foi
transformado em evento virtual, uma live com participação de compositores e
intérpretes de diversas localidades – CORNÉLIO PIRES EM POESIA E CANÇÃO.
Parceria com Regional Franca, Instituto Arte & Vida e Grupo Cantarás. O
resultado poderá ser visto no site da USE/SP, com as músicas e poemas
acessíveis a critério do espectador. Cornélio Pires em Poesia e Canção – USE –
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo (usesp.org.br)

ATIVIDADES SUSPENSAS
a. Coral João Cabete, que representa a USE em eventos do Movimento Espírita,
não teve oportunidade de se apresentar.
b. Sarau REspirArte, evento itinerante que reúne artistas do Movimento Espírita,
também foi suspenso.
c. Oficinas de Dramaturgia, Encenação, Interpretação, Arranjos e Regência,
Técnica Vocal, Canto Coral, Escrita Poética, Contação de Histórias e outras,
Mediante solicitação dos Órgãos e demanda das outras Diretorias.
I. Única demanda, da Intermunicipal de Circuito das Águas: Oficina de
Contação de Histórias para monitores de Evangelização, não realizada
devido à pandemia.
a. Encontros de Corais Espíritas de São Paulo – não puderam ser realizados.
b. Participação e apoio ao FECEF – Festival da Canção e Encontro da Arte Espírita
de Franca – Transferido para 2022.
c. Segunda Mostra São Paulo de Teatro Espírita – em parceria com E. R.
Produções. Programada e não realizada em 2020.
d. Atividades semanais de ensaios e ampliação do elenco do Coral e Orquestra
Carlos Gomes, nas instalações do Centro Cultural USE – suspenso
e. Abertura e Encerramento do Congresso em Atibaia – transferido.

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO USE

Relatório de atividades
2018 / 2021

Integrantes

Kauê Bentes

Renato Caetano

Renan Martorelli

Marco Antonio

Bruna Zapata

2018

2018

Formação da equipe

PARTICIPAÇÃO
Qualificação da Comunicação Social Espírita

Nos dias 16 e 17 de Novembro de 2019,
dois representantes da USE São Paulo
participaram do Curso de Qualificação da
Comunicação Social Espírita, no Recanto
Lins de Vasconcelos, na região de Balsa
Nova/Paraná.
Nossa participação teve como objetivo
aprender e recolher as boas práticas da
comunicação social espírita da FEP, a fim
de melhorar nosso próprio trabalho e
também multiplicar com os companheiros
de São Paulo, os conhecimentos lá
adiquiridos.

PARTICIPAÇÃO
Qualificação da Comunicação Social Espírita

• Conhecimentos úteis para a estruturação de uma
comunicação eficiente e de qualidade na casa espírita;

APRENDIZADOS
e CONCLUSÕES

• Técnicas e ferramentas para criação de materiais
gráficos, fotográficos e audiovisuais;
• Reflexão de que um Departamento de Comunicação
bem estruturado é essencial para a boa divulgação da
Doutrina Espírita.

RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO
Qualificação da Comunicação Social Espírita

PRÓXIMOS PASSOS

Preparar um curso com programa similar, a fim de
atender outros departamentoS, centros espíritas da
região e demais interessados na Comunicação Social
Espírita. O treinamento será coordenado pelo
Departamento de Comunicação da USE Sao Paulo
com previsão de realização para 2020*

* Devido a pandemia, o curso foi realizado apenas em 2021

PARTICIPAÇÃO
Qualificação da Comunicação Social Espírita

2019-2020

2019-2020

Redes Sociais

Página no Facebook
@USE SP

12.140 curtidas
https://www.facebook.com/USESP

Instagram

@usesp_oficial

1.219 seguidores

https://www.instagram.com/usesp_oficial

Canal no youtube

USE - União das Sociedades Espíritas - São Paulo

2,09 mil Inscritos

Twitter

@usesp_oficial

27 seguidores
https://twitter.com/usesp_oficial

Postagens nas redes sociais:

2019-2020

Cartazes e Banners

2019-2020

Vídeos

https://youtu.be/HO_nQA9880Q

Vinheta USE
https://drive.google.com/file/d/1aKwX8amuTmrvFLqb6XcgWA
9aqByBIp7_/view?usp=sharing

2019-2020

Documentos

Acessar material:

https://usesp.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Google-Meet-Guia-de-Instru%C3%A7%C3%A3o_052020.pdf

Guia de
Comunicação
Visual
Outubro 2020

Acessar:
https://1drv.ms/b/s!AtN0RQgCdHPi_N1GdwMAdX671MmlQ?e=SmkvXJ

Diagramação
do ebook

2019-2020

Vetorização das
Logomarcas USE
•
•
•

Departamentos
Regionais
Órgãos

2019-2020

Gravações e
transmissões ao vivo

https://youtu.be/8f7IAjScvtc

https://youtu.be/TybIJ2cuCSU

2019-2020

Dirigente Espírita - Capas

2021

2021

Estruturação da equipe

2021

Capacitação de
Comuniação

Módulo 1
https://youtu.be/SzFZWgGoDAE

Módulo 2
https://youtu.be/fx53mqs5F6g

Módulo 3
https://youtu.be/BdT75veSBM8

Acesse os materiais do curso no link:
bit.ly/materiaiscse

2021

Participação no CRSUL
Abril de 2021

CRSUL 2021
O Departamento de Comunicação também esteve
presente no encontro anual da Comissão Regional
Sul, fazendo parte da sala específica da área de
comunicação social espírita. Além de São Paulo e
dos coordenadores nacionais, estavam presentes
representantes dos estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Mato
Grosso do Sul. A reunião teve como objetivo
promover a troca de experiências e boas práticas
entre os diferentes estados, o planejamento de
atividades em conjunto para os próximos anos e a
apresentação dos projetos nacionais da
comunicação. Este é um movimento importante de
Unificação do qual temos a honra e alegria de
participar. O Departamento de Comunicação da
USE apresentou as iniciativas que estão sendo
desenvolvidas em São Paulo, em especial as
iniciativas que estão permitindo os centros espíritas
a continuarem suas tarefas no meio virtual.

2021

Transmissão ao vivo

https://youtu.be/3vRgklqKAbE

2021

Utilização das
Redes Sociais

Facebook
@USE SP

Instagram
@usesp_oficial

Youtube
USE

Twitter
@usesp_oficial

2019-2020

2019-2020

2019-2020

2019-2020

12.140 curtidas

1.219 seguidores

2,09 mil inscritos

27 seguidores

Maio de 2021

Maio de 2021

Maio de 2021

Maio de 2021

12.190 curtidas

1.621 seguidores

5,58 mil inscritos

34 seguidores

https://www.facebook.com/USESP

https://www.instagram.com/usesp_oficial

https://www.youtube.com/channel/
UCx0urW3ObGr_7pBstnKoSyA

https://twitter.com/usesp_oficia
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União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo
Relatório sintético de atividades jun/18 – mai/21
Departamento de Doutrina
Diretor
: Marco Milani
Secretário : João Roberto Nascimento
Assessores : Alexandre Fontes da Fonseca
Andréa Laporte
Sandro Cosso
Introdução
Este relatório apresenta, sinteticamente, as principais atividades realizadas pelo Departamento de
Doutrina da USE durante o período de jun/18 a maio/21.
Objetivos
a) Oferecer suporte doutrinário aos demais departamentos e aos órgãos da USE, quando solicitado.
b) Incentivar a realização de eventos e atividades em prol da coerência doutrinária.
c) Analisar e criticar a qualidade do conteúdo doutrinário presente em livros, eventos e outras
formas de expressão espíritas.
d) Fomentar o estudo e a prática dos princípios e valores espíritas aos dirigentes e colaboradores
de casas espíritas.
Principais produtos
a) Campanha Coerência Doutrinária. Voltada para a compreensão e valorização dos princípios
espíritas. Norteou o planejamento de ações deste departamento, destacando-se a orientação ao
público especializado e leigo para a identificação de livros e conteúdos espíritas e pseudoespíritas.
Periodicidade: permanente
b) Suporte sobre assuntos doutrinários à Diretoria Executiva, demais departamentos, grupos de
trabalho e órgãos da USE. Periodicidade: permanente
c) Organização e condição do Grupo Virtual de Estudos sobre A Gênese, com o objetivo de se
analisar, comparativamente, eventuais impactos doutrinários entre a edição original (1868) e a 5ª
edição (1869/1872). Período: mai/20 a out/20. Relatório disponível em: https://usesp.org.br/wpcontent/uploads/2020/11/Relatorio-Final-GVE-2020.pdf
d) Organização e condição do Grupo Virtual de Estudos sobre O Céu e o Inferno, com o objetivo
de se analisar, comparativamente, eventuais impactos doutrinários entre a edição original (1865) e
a 4ª edição (1869). Período: abr/21 a ago/21 (previsão).
e) Publicação contínua de textos na Revista Dirigente Espírita e outros veículos de comunicação
envolvendo os seguintes assuntos: alterações ocorridas na 5ª edição de A Gênese, política e
espiritismo, coerência doutrinária, captação de recursos, religião e espiritismo, abortamento sob a
ótica espírita, análise de mensagens mediúnicas, qualidade da literatura espírita, palestrantes
espíritas e idolatria, comunicações mediúnicas e Efeito Dunning-Kruger.
f) Participação na organização da 1ª feira do livro da UNICAMP em Limeira em 2019, com destaque
para o espaço reservado aos livros espíritas, em parceria com a USE Intermunicipal de Limeira.

g) 6 Rodas de Conversa em 2018 e 2019 nos municípios de Araraquara, Americana, Nova Odessa,
Sumaré, Campinas e Guarulhos sobre os seguintes temas, respectivamente: I) Espiritismo no
século 21, II) Espiritismo e Política, III) A Gênese, IV) Sexualidade e Afetividade, V) Coerência
Doutrinária e, VI) Qualidade doutrinária da literatura espírita,
h) Análise da qualidade doutrinária de livros, documentos e outros conteúdos, a pedido da Diretoria
Executiva. Periodicidade: permanente
i) Participação em Grupos de Trabalho internos. Periodicidade: sob demanda
j) Organização e/ou participação em 15 seminários, 62 palestras e 7 entrevistas presenciais e
virtuais.

_____________________________

RELATÓRIO – JUNHO/2018 a MAIO/2021
Apresentamos a seguir as atividades desenvolvidas pelo Departamento de
Estudos Sistematizados, no período de junho de 2018 a maio de 2021,
organizadas pelos seguintes tópicos:
ENCONTROS PAULISTAS DA ÁREA DE ESTUDOS DO ESPIRITISMO
3º EPAEE – Sorocaba - 21 e 22 de julho de 2018
4º EPAEE – Bauru 07 e 08 de setembro de 2019
5º EPAEE – Reunião virtual (Google Meet) – 22 de novembro de 2020
6º EPAEE – 2021
1ª Prévia – Reunião virtual (Google Meet) – 21 de março de 2021
2ª Previa – Reunião virtual (Zoom) – 16 de maio de 2021
PUBLICAÇÕES
E-book: Ensino e Estudo do Espiritismo
Artigos e matérias publicados na Revista Dirigente Espírita
PLANEJAMENTO E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS
ENCONTROS FRATERNOS
PARTICIPAÇÃO NA AEE NACIONAL
1º Encontro Nacional de Formação de Multiplicadores - Brasília - 27 a 29/07/2018

II Encontro de Trabalhadores da AEE - Curitiba/PR - 16 a 18/08/2019
Reunião da Comissão Regional Sul CFN - 05 a 07 de abril de 2019
Reunião da Comissão Regional Sul CFN - 17 a 19 de julho de 2020
Reunião da Comissão Regional Sul CFN - 16 a 18 de abril de 2021
ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS
1ª Assessoria
2ª Assessoria
3ª Assessoria
4ª Assessoria
5ª Assessoria
ASSESSORIAS: ÁREAS DE ATUAÇÃO E MEMBROS DAS EQUIPES
AGRADECIMENTOS

RELATÓRIO – JUNHO/2018 a MAIO/2021
ENCONTROS PAULISTAS DA ÁREA DE ESTUDOS DO ESPIRITISMO
3º EPAEE - Sorocaba - 21 e 22 de julho de 2018.
O evento recebeu 110 participantes, convidados pelas Assessorias, com o objetivo de formar
Multiplicadores, ou seja, trabalhadores preparados pelo Departamento de Estudo, responsáveis
pela condução da formação de facilitadores.
Os participantes assumiram o compromisso de replicar este evento em suas regiões, o que
aconteceu em diferentes momentos.

Abertura

Participantes

Divulgação conjunta dos
Desdobramentos do 3º EPAEE

Oficina com a coordenação de Lucia Moyses
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4º EPAEE – Bauru 07 e 08 de setembro de 2019
O 4º EPAEE aconteceu no Centro Espírita Vicente de Paulo, em Bauru. O Encontro objetivou formar
multiplicadores para o Departamento, e por isso foi um Encontro que contou com a participação de
40 trabalhadores indicados pelas Assessorias.

Oficinas
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5º EPAEE – Reunião virtual (Google Meet) - 22 de novembro de 2020
Com impossibilidade de ser realizado presencialmente, o 5º EPAEE aconteceu pela internet, com a
presença de cerca de 120 participantes. O tema central foi “Coerência doutrinária, acolhimento e
interação nos estudos em grupos virtuais”. O objetivo do foi promover a formação e o
aperfeiçoamento de trabalhadores para a Área do Estudo do Espiritismo da USE SP.

Marco Milani - Convidado especial
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6º EPAEE - 2021
Em 2021, ainda com a necessidade de se manter o isolamento social, o departamento programou
atividades com foco nos grupos de estudos virtuais, procurando atender esta nova demanda
imposta pela pandemia da covid 19. Foram programadas quatro reuniões prévias ao 6º EPAEE, que
será nos dias 20 e 21 de novembro. Seguem informações sobre as prévias já realizadas:

1ª Prévia – Reunião virtual (Google Meet) – 21 de março de 2021
Participantes: 150 inscritos, 120 compareceram | Tema: O monitor: conceito, papel e tarefa
O evento foi intencionalmente
realizado pelo Google Meet para
que os presentes aprendessem a
utilizar
os
recursos
desta
ferramenta, e também para que
observassem como pode ser
conduzida uma reunião virtual de
estudos. Na primeira parte da
reunião os participantes foram
divididos em 4 subgrupos para
debaterem sobre o tema central, e
posteriormente apresentaram suas
conclusões em uma plenária.
Com base nos trabalhos apresentados pelos grupos, foi escrito o artigo “O monitor: conceito, papel
e tarefa” publicado na revista Dirigente Espírita edição 183 – 05 e 06/2021.
Na segunda parte, foi feita uma apresentação detalhada do Google Meet, sendo enviado a todos
um tutorial do mesmo.

2ª Previa – Reunião virtual (Zoom) – 16 de maio de 2021
Tema: Mapa mental e sua aplicação nos estudos sistematizados da doutrina espírita
Participantes: 166 inscritos | 114 compareceram

Nesta prévia foi ensinado como elaborar um “mapa mental” e demonstrado as suas aplicações,
especialmente em grupos de estudos. Foram realizados 3 exercícios práticos e os participantes
compartilharam seus trabalhos no grupo de WhatsApp criado especialmente para o evento.

Mapa mental elaborado por dos participantes da 2ª Prévia
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PUBLICAÇÕES
01/08/2020 | E-book: Ensino e Estudo do Espiritismo
Este livro foi elaborado pela equipe do Departamento de Estudos
Sistematizados, e traz uma contribuição para formação continuada dos
trabalhadores dos centros espíritas. A obra está fundamentada em
instruções de Allan Kardec, contidas em seus livros. Trata-se de um
documento com reflexões e sugestões para o desenvolvimento do
estudo nos centros espíritas. Visa reforçar aos dirigentes espíritas a
relevância do estudo do Espiritismo e estimulá-los a buscarem mais
subsídios para o planejamento do ensino nas instituições espíritas.

Artigos e matérias publicados na Revista Dirigente Espírita
Edição 166 – 07 08/2018
Área de Estudo do Espiritismo se reúne em Sorocaba no 3º Encontro Paulista – Equipe
Edição 167 – 09 e 10/2018
35 anos de desafios – Mário Gonçalves Filho
Empatia e conhecimento são temas de encontro – Equipe
Edição 170 – 03 e 04/2019
Cursos regulares de Espiritismo uma proposta de Allan Kardec – Equipe
Edição 171 – 05 e 06/2019
Livro tem nova edição – Equipe
Edição 172 – 07 e 08/2019
Formação e aprimoramento de Monitores de Estudo do Espiritismo – Equipe
Edição 175 – 01 e 02/2020
Um trabalho coletivo do movimento espírita - Equipe
Edição 176 – 03 e 04/2020
Mudanças no material do ESDE - Equipe
Edição 177 – 05 e 06/2020
Como implantar estudos sistematizados - Mário Gonçalves Filho
Edição 178 – 07 e 08/2020
Estudo do Espiritismo na atualidade - Silvana Aparecida Domingues Corrêa
Edição 179 – 09 e 10/2020
Estudo do espiritismo: aprender, sentir e agir - Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves
Edição 180 – 11 e 12/2020
Educar-se para Educar - Ana Maria de Souza
Edição 181 – 01 e 02/2021
Por que estudar a Doutrina Espírita? - Tania Regina Ramalho
Edição 182 – 03 e 04/2021
Acolhimento e interação em grupos de estudos virtuais ou presenciais - Marlene F. C. Gonçalves
Edição 183 – 05 e 06/2021
O monitor: conceito, papel e tarefa – Ana Maria de Souza
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PLANEJAMENTO E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS
O trabalho do departamento sempre é planejado e realizado de forma coletiva e colaborativamente
entre todas as cinco Assessorias, por meio de mensagens pelo e-mail, WhatsApp, e em reuniões
presenciais e virtuais.
Ribeirão Preto - 10/02/2019
Rosana e Tânia (1ª Assessoria)
- Ivanilda (2ª Assessoria) - Ana
Maria e Marlene (3ª
Assessoria) - Eliana e Sara (4ª
Assessoria) - Silvana e Rafael
(5ª Assessoria) e Mário
(Coordenador)

Bauru - 13/07/2019
Neli (4ª Assessoria) - Mário
(Coordenador) - Rosana e Tânia
(1ª Assessoria) - Luís, Laura e João
Vitor (2ª Assessoria) – Marlene
(3ª Assessoria) – Rafael e Silvana
(5ª Assessoria) – Sara e Eliana (4ª
Assessoria) – Ana Maria (3ª
Assessoria)

ENCONTROS FRATERNOS
As equipes assessoras do Departamento de Estudos
Sistematizados participaram dos Encontros Fraternos e
coordenaram as reuniões setoriais nas sedes onde elas ocorreram.
17/02/2019 - Franca (3ª Assessoria)
02/06/2019 – São José do Rio Preto (5ª Assessoria)
17/08/2019 – Serra Negra (2ª Assessoria)
18/08/2019 – Guaratinguetá (1ª Assessoria)
13/10/2019 – Regente Feijó (4ª Assessoria)
21/03/2021 – Reunião virtual - Regionais de Campinas, Ribeirão
Preto e São José do Rio Preto
25/04/2021 – Reunião virtual – Regionais de Cachoeira Paulista e
Taubaté
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PARTICIPAÇÃO NA AEE NACIONAL
1º Encontro Nacional de Formação de Multiplicadores – Brasília - 27 a 29/07/2018
O encontro teve como objetivo geral promover a formação continuada de multiplicadores e
facilitadores federativos da AEE e, também, comemorou os 35 anos do ESDE.

II Encontro de Trabalhadores da
AEE – Curitiba / PR - 16 a
18/08/2019
Sara Mounir Imad e Eliana Ribas Pantoja
(4ª assessoria); Silvana Aparecida
Domingos Correa (5ª assessoria) e Ana
Maria de Souza (3ª assessoria)
representaram o Departamento de
Estudos Sistematizados neste encontro.
O objetivo principal deste Encontro foi elaborar o “Planejamento Estratégico da AEE” para os
próximos cinco anos. Estiveram presentes 68 trabalhadores e os coordenadores da AEE-FEB; todos
os Estados enviaram seus coordenadores e/ou assessores, com exceção apenas de Sergipe e Rio
Grande do Norte. A USE SP esteve representada por Mario Gonçalves Filho e pelas assessoras Ana
Maria de Souza e Neli Del Nery Prado.

Reunião da Comissão Regional Sul CFN - Porto Alegre - 05 a 07/04/2019
Ana Maria de Souza
(3ª assessoria) e
Silvana Aparecida
Domingos Correa
(5ª assessoria)
representaram o
Departamento de
Estudos
Sistematizados
nesta reunião.

Reunião da Comissão Regional Sul CFN - 17 a 19 de julho de 2020 - Reunião virtual
Mário Gonçalves (Coordenador); Ana Maria de Souza (3ª Assessoria) e Silvana Aparecida Domingos
Correa (5ª assessoria) representaram o Departamento de Estudos Sistematizados nesta reunião.

Reunião da Comissão Regional Sul CFN - 16 a 18 de abril de 2021 - Reunião virtual
Mário Gonçalves (Coordenador); Tânia Ramalho (1ª Assessoria); João Vitor (2ª Assessoria); Ana
Maria de Souza (3ª Assessoria) e Silvana Aparecida Domingos Correa (5ª assessoria)
representaram o Departamento de Estudos Sistematizados nesta reunião.
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ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS
As equipes da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª assessorias são formadas pelos membros do Departamentos de
Estudos respectivamente das USEs Intermunicipais de Sorocaba, Ribeirão Preto, Bauru e São
José do Rio Preto, por isso algumas atividades são promovidas de maneira a atender, além do
órgão local, toda região daquelas assessorias.

1ª Assessoria - USEs Regionais de São Paulo, Grande ABC, Taubaté, Cachoeira Paulista e
Baixada Santista/ Vale do Ribeira.
- Multiplicação do 3º Encontro Paulista da Área de Estudos do Espiritismo, em São Paulo, no dia 23
de setembro de 2018. O evento foi realizado na sede da USE SP, em Santana, e contou com 25
participantes.
- Multiplicação do 3º Encontro Paulista da Área de Estudos do Espiritismo, em Guararema, no Centro
Espírita Natalício de Jesus, em 02 de fevereiro de 2019. Participaram 15 pessoas, das cidades de
Guararema, Jacareí e Santa Isabel.
- Apresentação de 2 oficinas do 3º Encontro Paulista da Área de Estudos do Espiritismo em 17 de
março de 2019, na sede da USE SP/Santana, por solicitação da USE Regional de São Paulo, para
trabalhadores de instituições espíritas ligadas a esta Regional.
- Primeira oficina para formação de monitores do ESDE/EADE, em 28 de abril de 2019, para 12
participantes, na sede da USE SP/Santana.

2ª Assessoria - USEs Regionais de Sorocaba, Campinas, Piracicaba, Rio Claro e Mogi Mirim
Esta Assessoria sediou o 3º Encontro Paulista da Área de Estudos do Espiritismo, em Sorocaba,
nos dias 21 e 22 de julho de 2018.
Com a troca de Assessores no final do encontro, houve um período de sem atividades e de
reestruturação da equipe.

Encontros de Monitores - 15 de junho de 2019
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3ª Assessoria - USEs Regionais de Ribeirão Preto, Franca e São João da Boa Vista
- Formação de Trabalhadores da Área de Estudos do Espiritismo, replicação do 3º Encontro Paulista
da Área de Estudos do Espiritismo, em Ribeirão Preto, em 16 de setembro de 2018; participaram 42
pessoas.

- Formação de Trabalhadores da Área de Estudos do Espiritismo. replicação do 3º Encontro Paulista
da Área de Estudos do Espiritismo, em Bebedouro, em 30 de setembro de 2018; participaram 47
pessoas.
- Programa de Formação Continuada de Monitores de Estudo do Espiritismo
Este Programa foi adaptado do Programa desenvolvido pela Área de Estudo do Espiritismo da
Federação Espírita Brasileira, com a colaboração de todas as federativas estaduais. Está sendo
realizado em Ribeirão Preto, com o objetivo de promover a formação de novos monitores e,
também, o aprimoramento dos que já atuam na monitoria de grupos de estudo da Doutrina Espírita,
incluindo os estudos sistematizados (ESDE, EADE, MEP), estudos de obras básicas, evangelização
infanto-juvenil, mocidade e outros. O programa foi desenvolvido em 12 encontros, que
aconteceram no biênio 2019-2020.

- Curso de Formação de Monitores de Grupos de Estudo do Espiritismo
Objetivo: curso de curta duração para formação de novos monitores e o aprimoramento dos que já
atuam na monitoria de grupos de estudo.
02 de fevereiro de 2020 - Centro Espírita Amor e Caridade, Ribeirão Preto – SP, 11 participantes.
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4ª Assessoria - USEs Regionais: Bauru, Jaú, Assis, Marilia, Presidente Prudente e Nova Alta
Paulista
- Replicação das oficinas do 3º ENCONTRO PAULISTA DA ÁREA DE ESTUDO DO ESPIRITISMO, em 22
de setembro de 2018, com a participação 32 pessoas de Bauru e região.

- Colaboração de monitores da USE Intermunicipal Bauru, sob a coordenação do Departamento de
Estudos a grupos de estudo:
a) Grupo de ESDE em Lençóis Paulista, aos sábados. A casa carecia de facilitadores. O encerramento
do curso aconteceu em dezembro 2018 e 2019.
b) MEP (Mediunidade – Estudo e Prática) implantado em 2019, no Centro Espírita Jaime Mendonça
em Lençóis Paulista que carecia de monitores.
c) Grupo de ESDE no Centro Espírita “Luz Divina” que estava com falta de monitores; o
Departamento de Estudo (2018 – 2020), iniciou e coordena o estudo, com a colaboração de
monitores da USE Intermunicipal Bauru.
d) MEP (Mediunidade – Estudo e Prática) implantado, sob a coordenação do departamento de
Estudos, no Centro Espírita Joana Darc, em Bauru.
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5ª Assessoria - USEs Regionais: São José do Rio Preto, Jales, Ilha Solteira
e Araçatuba
- Formação de Trabalhadores da Área de Estudos do Espiritismo,
replicação do 3º Encontro Paulista da Área de Estudos do Espiritismo, em
São José do Rio Preto, em 28 de outubro de 2019.

- Programa de Formação Continuada de Monitores de Estudo do Espiritismo
Vide descrição na 3ª Assessoria. Este Programa foi adaptado do Programa desenvolvido pela Área
de Estudo do Espiritismo da Federação Espírita Brasileira, com a colaboração de todas as federativas
O programa será desenvolvido em 12 encontros, que acontecerão no biênio 2019-2020.

- Vídeos sobre o estudo e o ensino do Espiritismo
Vídeos ao vivo sob a coordenação dos Departamentos Estudos e de Comunicação da USE Intermunicipal de
São José do Rio Preto.
Os programas são transmitidos e ficam disponíveis no canal do Youtube daquela intermunicipal.
27/04/2020 – Sobre as atividades da AEE – Área de Estudo do
Espiritismo
04/05/2020 – Sobre o programa de estudo ESDE – Estudo
Sistematizado da Doutrina Espírita
11/05/2020 – Sobre o programa de estudo EADE – Estudo
Aprofundado da Doutrina Espírita
18/05/2020 – Sobre o programa de estudo MEP –
Mediunidade Estudo e Prática convidado Silvio Costa.
25/05/2020 – Sobre os programas IEE – Introdução do Estudo
do Espiritismo e EOB – Estudo das Obras Básicas Programa
convidada Marlene Gonçalves
01/06/2020 – Sobre a formação continuada de Monitores de Grupo de Estudo
12

Programa “O Semeador saiu a semear”
Programa Semanal, com objetivo divulgar as
boas práticas na condução de grupos estudos do
Espiritismo.
É transmitido ao vivo às 20 horas, nas terçasfeiras, e fica disponível no canal do Youtube da
USE Intermunicipal de São José do Rio Preto.

A 1ª Etapa com 12 programas foi iniciada no dia 8 de junho de 2020.

César Correa e Rafael Bernardo
apresentando o primeiro programa

A 2ª etapa com, 19 programas, iniciou no dia 19 de outubro de 2020, com o objetivo analisar e
comentar o livro Orientação à Área de Estudos do Espiritismo” – CFN FEB.

Equipe que apresentou no dia
09/0321, o 19º programa, o
último desta série.

Cesar Correa, Silvana Correa, Gabriela Pinto, Karina
Perissotto, Mara Luiza Santos e João Alves.

A 3ª e atual temporada iniciou no dia 16/03/21. Desta
vez o livro “Como Aprendemos?”, de Lúcia Moyses,
editado pela EME, passou a ser analisado e
comentado. Já foram ao ar 9 programas incluindo um
especial com a autora Lúcia Moyses no dia
13/04/2021.
César Correa, Lúcia Moyses e Silvana Correa
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ASSESSORIAS: ÁREAS DE ATUAÇÃO E MEMBROS DAS EQUIPES

EQUIPE ATUAL
Coordenador: Mário Gonçalves Filho
Assessores:

1ª Assessoria: Assessora:
Adjunta:

Tânia Regina Ramalho
Rosana Denise Valentin Ruiz

2ª Assessoria: Assessor:
Adjunta:

João Vitor de Brito
Crisley de Camargo Rodrigues

3ª Assessoria: Assessora:
Adjunta:

Ana Maria de Souza
Marlene Fagundes Carvalho Gonçalves

4ª Assessoria: Assessora:
Adjuntas:

Neli Del Nery Prado
Eliana Ribas Pantoja

5ª Assessoria: Assessora:
Adjunto:

Silvana Aparecida Domingos Correa
Carlos Cesar Corrêa

AGRADECIMENTOS
No decorrer deste triênio também fizeram parte desta equipe: Ivanilda Monteiro Ferreira e Rafael
Bernardo, respectivamente como assessores da 2ª e 5ª Assessorias.
Registramos igualmente a participação de Sara Mounir Imad, adjunta na 4ª Assessoria, que
desencarnou em 04/04/2021. A ela, que é uma entusiasta da difusão do Espiritismo por intermédio
do estudo, prestamos uma singela homenagem, enviando-lhe nossa gratidão por seu
companheirismo e a forma idealista e séria com que compartilhou conosco inesquecíveis momentos.
Agradecemos a Deus pela oportunidade do trabalho, à Diretoria Executiva pelo apoio em todas nossas
atividades, a todos os irmãos acima citados e também a todos companheiros integrantes Comissões
Executivas e das equipes dos Departamentos de Estudos das USEs Intermunicipais de Bauru, Ribeirão
Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e USE Regional São Paulo, que nos apoiaram e participaram
ativamente em todas as ocasiões.
Ribeirão Preto, 18 de maio de 2021.

Mário Gonçalves Filho
Departamento de Estudos Sistematizados
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES - DEPARTAMENTO DE EVENTOS
JUNHO DE 2018 à MAIO DE 2021
EQUIPE EVENTOS
• Angela Maria Bianco - angela.bianco54@gmail.com – Diretora
• Elza Saorin - elzasaorin@yahoo.com.br - Secretaria
• Eva Bugolin - ebugolin@gmail.com – Secretaria
4º Movimento Você a Paz
• Participação na reunião preparatória do 4º Movimento Você a Paz, na
sede do Grupo Reencontro no bairro da Mooca em S. Paulo, no dia
09/11/18

1 de 8

Evento da USE comemorativo dos 70 anos do Congresso de Unificação
A USE-SP comemorou os 70 anos do 1º Congresso Brasileiro de Unificação Espírita,
ocorrido em São Paulo em outubro de 1948. O evento ocorreu no Instituto Espírita de
Educação, bairro Itaim Bibi, em São Paulo em 20, 21 e 22 de outubro. Todas atividades
foram transmitidas ao vivo e gravado pela Rede Amigo Espírita.

• Participação da organização do evento.

• Decoração, alimentação, recepção dos convidados, organização de
traslados, confecção de gifts p/ os convidados

12° Encontro Espírita da Família
• Local: CEMUR – Taboão da Serra
• Data: 21 de outubro de 2018
2 de 8

• Participação na comissão organizadora em diversas reuniões, montagem
do camarim e palco

VT - Visitas ao Espaço Prisma – Guarulhos – SP para análise da
realização de eventos neste local
18° Congresso USE
• Reuniões diversas da comissão organizadora do 18° Congresso
• VT – IPÊ PARK HOTEL em S. José do Rio Preto - SP
• Número estimado de Participantes – 1.000 pessoas
• Local impossibilitado devido a baixa capacidade do Salão do Hotel
• VTs ao HOTEL TAUÁ em Atibaia juntamente c/ a Diretoria Executiva da
USE, p/ deliberações sobre um novo local para o 18º Congresso da USE

Evento transferido para 2022 por causa da pandemia
3 de 8

13° Encontro Espírita da Família
•
•
•
•
•

Data: 20 de outubro de 2019
Participação reuniões – organização
Decoração do palco
Organização do camarim
Local: CEMUR – Taboão da Serra

5º Movimento Você a Paz

• Participação na reunião preparatória do 5º Movimento Você a Paz, na
•
•
•
•

sede do Grupo Reencontro no bairro da Mooca em S. Paulo
Data: 4 de Novembro 2019
Participação na reunião preparatória do 5º Movimento Você a Paz
Local: Memorial da América Latina
Data: 5 de Novembro 2019
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II Encontro da Família USE

• Data: 11 de janeiro de 2020
• Local: Sede USE Santana

1° Encontro Epírita Paulista
• Data proposta: 21 a 23 de maio de 2021
• Local: Palácio de Convenções do Anhembi
• Organização: participação nas reuniões presenciais e virtuais c/ a
comissão organizadora, para as providências necessárias à realização do
evento
• VT ao Anhembi
• Evento virtual postergado para maio de 2022
LIVES GEP
• Eventos virtuais de maio de 2020 a abril de 2021
5 de 8

• Organização: participação nas reuniões presenciais e virtuais c/ a
comissão organizadora, para as providências necessárias à realização
desses eventos

6 de 8
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ANGELA BIANCO
DIRETORA DE EVENTOS
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DEPARTAMENTO DA FAMILIA
JUNHO DE 2018 à MAIO DE 2021
EQUIPE DO DEPTO DA FAMÍLIA

•
•
•

Angela Maria Bianco - angela.bianco54@gmail.com – Diretora
Eronilza - eronilza40@yahoo.com.br - Secretária
José Gaspar - jsilviosgaspar@yahoo.com.br – Secretário

2018 / 2019 / 2020 / 2021 - PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES MENSAIS DA USE
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DO DEPTO FAMÍLIA

Através dos Encontros Fraternos, pudemos refletir sobre os desafios que os dirigentes
encontram para interagir com a Família contemporânea, formatando planejamentos que
possam dar subsídios aos dirigentes que os levem a compreender a atuação do Depto
da Família, o que permitirá aos diversos departamentos amealharem conhecimento, a
fim de entender esse novo momento que atravessamos.
Encontros mensais comas equipes do Depto da Família d CRS, para elaboração de
projetos e materiais para o Depto

Participação Encontros Fraternos - 2019

ESTRUTRAÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPTO FAMÍLIA
Realizamos diversas reuniões parar traçar diretrizes de nosso trabalho, conscientes de
que a sociedade necessita mais do que nunca, da clareza da Doutrina Espírita a fim de

que o entendimento das Leis Morais, tragam a segurança necessária para seguir na
ascensão espiritual. Procurando atividades que deem esse embasamento aos dirigentes
em sua atuação junto às suas regionais

REUNIÃO NA FEESP - FEVEREIRO 2019

Participação Simpósio FEESP –junho 2019

Participação do CRSul 2019 - RS

I ENCONTRO DA FAMÍLIA ESPÍRITA
• Local: Sede USE – Santana

• Data: 11/01/20
Convidados de outras Federativas
Palestras, rodas de conversa e atividades
Transmissão simultânea para as regionais do Estado

• DIRIGENTE ESPÍRITA Colaboração com o Dirigente Espirita com

artigos sobre o Depto da Família
Participação do CRSul 2020 - evento virtual
PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES MENSAIS – CRS AREA DA FAMÍLIA – 2020 / 2021

I SEMANA da FAMÍLIA ESPÍRITA 2020

EVENTO CRS

Participação no evento da Inter Municipal de Jacareí janeiro 2021: “O
planejamento é Divino”

Participação Evento AECE – Sexualidade
II ENCONTRO DA FAMÍLIA ESPÍRITA

POSTS MENSAIS – REDES SOCIAIS

Participação do CRSul 2021 - evento virtual

Evento em comemoração ao Dia Interacional da Família 2021

Participação no evento da Inter Municipal de Jacareí maio 2021

Participação no evento da AECE – maio 2021: Conflitos no Lar e o
Atendimento Espiritual às Famílias

ANGELA BIANCO
DIRETORA do DEPTO DA FAMÍLIA

RELATÓRIO DA GESTÃO 2018-2021
DEPARTAMENTO DE INFÂNCIA USE SP
Este documento contém as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Infância da
União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo nos períodos entre janeiro de
2018 a maio de 2021.

1. ESTRUTURA DA EQUIPE
•
•
•
•

Diretora: Ana Luisa Boiago
1° Secretário: Walteno Santos Silva
2° Secretária: Mônica Etes Soares
Assessores: Arthur Rescigno, Bruna Zapata, Caterine Zapata, Felipe Hossu,
Gustavo Gil, João Guilherme Quintela, Kauê Bentes, Letícia Martorelli, Luiz
Rodrigo, Monique Etes, Renan Martorelli, Renato César Caetano, Thaís
Fernanda

2. OBJETIVOS DA GESTÃO
Durante sua gestão, o Departamento de Infância da USE buscou priorizar através de
suas ações:
•

•

•
•
•

•
•
•

O reconhecimento do objetivo primordial da evangelização infantil: a
transformação moral da criatura pelo processo dinâmico de conhecer as
verdades, conhecer a si mesmo e renovar-se;
A conscientização de que Evangelização Espírita não é o mesmo que
Recreação, oferecendo orientação à elaboração de projetos educacionais
contextualizados, considerando a fundamentação doutrinária e pedagógica da
tarefa;
O estímulo a formação inicial e continuada de trabalhadores da Evangelização
como também a instrumentação desses para as ações com as crianças e junto
às famílias;
O fortalecimento do compromisso dos evangelizadores com a tarefa a fim
estimular a sua dedicação e permanência na mesma;
A implantação, implementação e integração da Evangelização Espírita da
Infância na estrutura da Casa Espírita, conquistando o respeito e o espaço que
a atividade merece e precisa, proporcionando apoio à sua organização;
A promoção de divulgação de ações que favoreçam a inserção de jovens nas
equipes de evangelização;
O esclarecimento e sensibilização permanente da importância da evangelização
para a família;
O fortalecimento dos órgãos de unificação da infância ao contribuir na formação
de lideranças espíritas para estruturação do movimento espírita de unificação.

3. AÇÕES DA GESTÃO
A partir de tais objetivos maiores, foram desenvolvidos diversos seminários, encontros,
fóruns, comissões e reuniões gerais a serem apresentados de forma resumida a seguir.
Devido a grande mudança estrutural que a equipe enfrentou após o advento da
pandemia do novo coronavírus, as ações foram divididas em Ações antes da
pandemia e Ações durente a pandemia:

3.1.

AÇÕES ANTES DA PANDEMIA

JORNADA EVANGELIZADORA PAULISTA
Objetivo
Seminário voltado para evangelizadores com o objetivo de promover trocas de
experiências e novas reflexões sobre a ação evangelizadora. Além disso, busca o
conhecimento e mapeamento das atividades já desenvolvidas pelos órgãos locais.
A finalidade da Jornada Evangelizadora Paulista, além de promover a união entre os
órgãos, foi de levar a ideia da “Importância da Reflexão na Evangelização” que tem
por objetivo auxiliar o evangelizador a transpor os conceitos espíritas para o
entendimento das crianças de maneira simples, profunda e que estimule a renovação.
A reflexão é o elemento responsável por fazer com que os conteúdos doutrinários sejam
bem compreendidos pelo intelecto e finquem raízes no solo dos corações. Provoca a
inteligência e os sentimentos, cultiva o pensamento e a vontade.
IDE E EVANGELIZAI: PRIMEIROS PASSOS NA EVANGELIZAÇÃO
Objetivo
Seminário que visa a capacitação e formação de novos evangelizadores, além de
fortalecer e estimular os evangelizadores que já estejam na tarefa.
ENCONTRO PAULISTA DE EVANGELIZADORES ESPÍRITAS
Objetivo
Evento que abrange a participação de evangelizadores de todo o estado e tem como
objetivo promover o aprofundamento em um tema específico dentro da ação
Evangelizadora.
Temas abordados:
•
•

2018 – Importância da Reflexão na Evangelização
2019 – Parábolas na Evangelização

FÓRUM ESTADUAL DE EVANGELIZAÇÃO DE SÃO PAULO
Objetivo
Em conjunto com os dirigentes dos órgãos regionais e locais, debater e construir as
diretrizes orientadoras do plano de trabalho estadual, refletir sobre possíveis ações e
estabelecer uma rede para a viabilização dos trabalhos.
De forma a respeitar as especificidades locais, o Fórum também procura garantir que
as discussões realizadas em níveis interestadual (CRSul) e nacional (CFN) cheguem a
todos, garantindo que o estado de São Paulo possa fazer a sua respectiva contribuição.
REUNIÃO GERAL DOS DEPARTAMENTOS DE INFÂNCIA
Objetivo
Tem o objetivo de reunir os dirigentes e coordenadores dos Departamentos de Infância
dos órgãos Regionais da USE para fortalecer o nosso compromisso com a tarefa junto
a Infância, através do compartilhamento das atividades, conquistas e dificuldades das
regionais, numa troca de experiências e ações de apoio, finalizando em propostas de
trabalho e encontros para o próximo ano, através de construção das temáticas e
calendário estadual-regionais.
ENCONTROS FRATERNOS DE UNIFICAÇÃO

Objetivo
Tem por objetivo fortalecer, facilitar, ampliar e aprimorar a ação do Movimento Espírita
em sua atividade-fim, que é a de promover o estudo, a difusão e a prática da Doutrina
Espírita.
Oportunidade de reunir o departamento local, seus coordenadores e a Estadual para
estreitar os laços com trocas de experiências e promoção de ideias para superar os
desafios locais.

3.2.

AÇÕES DURANTE A PANDEMIA

SEMINÁRIO: A SEMEADURA PROSSEGUE
Objetivo
Devido a pandemia do COVID-19 e ao fechamento de muitos trabalhos de
evangelização pelas dificuldades apresentadas, observou-se a necessidade de um
seminário online com o objetivo de fortalecer os evangelizadores para que
prosseguissem na tarefa dentro do contexto da pandemia e, além disso, instrumentalizálos para que conseguissem realizar a evangelização virtualmente, não apenas com
técnicas, mas com uma visão espiritualizada dos recursos.
PROJETO DESPERTAR
Objetivo
O projeto, também desenvolvido online, visou ofertar ao Movimento Espírita um bloco
de seminários que pudesse servir de inspiração aos demais órgãos e contribuir com o
fortalecimento e o comprometimento dos trabalhadores da Evangelização Espírita da
Infância através de reflexões sobre o sentido e valor da tarefa, compreensão do papel
da Evangelização Espírita da infância dentro do contexto maior do plano de edificação
do Reino de Deus na Terra.
Módulo I: O Plano Divino e o Evangelizador Espírita
Módulo II: Autoconhecimento, O Roteiro para Felicidade
Módulo III: O Evangelizador e a Coerência Doutrinária
Módulo IV: Paulo de Tarso, O Exemplo de Evangelizador
Módulo V: A Ambiência Espiritual no Centro Espírita
Módulo VI: O Papel do Evangelizador na Regeneração da Terra
REUNIÃO REGULAR
Objetivo
Com o advento da pandemia e a necessidade de realizarmos reuniões virtuais, verificouse a importância de estreitar os laços de união, promovendo encontros mais frequentes
entre os dirigentes dos órgãos. Sendo assim, em lugar de realizarmos apenas um fórum
anual, optamos pela promoção das chamadas Reuniões Regulares do Departamento
de Infância que possuem os mesmos objetivos do Fórum, com a vantagem de gerar o
engajamento contínuo daqueles que estão à frente da Infância em nosso estado.
PROJETO SÃO PAULO
Objetivo
O objetivo final do Projeto São Paulo é unificar os órgãos locais e regionais dos
departamentos de infância do estado de São Paulo, a fim de criar uma rede sólida e
estruturada de trabalho, onde a seiva do Cristo possa fluir e chegar a todas as regiões.

Esse é um grande objetivo, de longo prazo, é uma idealização que deve atravessar esta
gestão e perdurar para as próximas.
Tem como objetivos específicos:
•
•
•

Trabalhar pela unificação dos Departamentos de Infância espalhados pelo
estado (CONECTAR);
Promover a ativação de Departamentos desativados (ATIVAR / ESTRUTURAR);
Auxiliar a estruturação dos Departamentos de Infância existentes, orientando
esse aprimoramento qualitativo através de ações, criação de materiais,
formações etc. (APRIMORAR).

O Projeto São Paulo visa criar um Plano de ação com etapas e processos claros para
garantir seu prosseguimento.
COMISSÃO DE CAPACITAÇÃO
Objetivo
Grupo formado a partir de coordenadores das USEs regionais e locais com o objetivo
de criar um conjunto de seminários online que visa contribuir com a dinamização da
ação evangelizadora por meio da capacitação de evangelizadores e seu fortalecimento
na tarefa, evitando sua evasão e amornecimento.
Módulos:
1. Pilares da ação Evangelizadora
1. O que é evangelização/educação espírita e sua importância
2. Coerência doutrinária
3. Processo de Transformação Moral
2. Conhecendo a Criança
4. Criança: um espírito imortal
5. Acessibilidades e inclusão
6. Organização do DI da casa espírita
3. Propostas para a educação Espírita
7. Abordagem da Doutrina ao longo das faixas etárias
8. Propostas pedagógicas para a Evangelização espírita
9. Planejamento de aulas e atividades
10. Oficina de planos de aula
4. Encerramento
11. A família e o Evangelizador
COMISSÃO DE INCLUSÃO
Objetivo
Grupo formado a partir de coordenadores das USEs regionais e locais com o objetivo
de reunir e compilar material bibliográfico coerente com a Doutrina Espírita e boas
práticas utilizadas atualmente na sociedade que possam servir de embasamento às
nossas ações e orientações referentes à inclusão na ação evangelizadora.
Participou do projeto de Capacitação na construção da reunião

4. CRONOGRMA DA GESTÃO
A seguir, segue o cronograma de atividades desenvolvidas ao longo da gestão.

2018
DATA
LOCAL
04/02/2018 Diadema

EVENTO E TEMA
Estudos e Oficinas de Evangelização
Tema: “Deixai Vir a Mim as Criancinhas”

25/02/2018 USE Distrital de
Jabaquara

Jornada Evangelizadora Paulista
Tema: Recursos para Evangelização

03-04/
03/2018

3° Encontro Paulista de Evangelizadores e
Educadores Espíritas
Tema: A Importância da Reflexão na
Evangelização

São Paulo

25/03/2018 USE Regional de
Votuporanga

Jornada Evangelizadora Paulista
Tema: A Importância da Reflexão na Evangelização

08/04/2018 USE Distrital de
Freguesia do Ó

Jornada Evangelizadora Paulista
Tema: Recursos para Evangelização

29/04/2018 USE Regional de
Jales

Jornada Evangelizadora Paulista
Tema: A Importância da Reflexão na Evangelização

06/05/2018 Aliança Espírita
Evangélica – Santo
André

Estudos e Oficinas de Evangelização da Aliança
Espírita Evangélica: Recursos para Evangelização

20/05/2018 USE Intermunicipal
de São José dos
Campos

Jornada Evangelizadora Paulista
Tema: A Importância da Reflexão na Evangelização

10/06/2018 USE Intermunicipal
de Ribeirão Pires

Jornada Evangelizadora Paulista
Tema: Ide e Evangelizai, os primeiros passos na
Evangelização

16-17/
São Paulo
06/2018
24/06/2018 USE Intermunicipal
de Mongaguá

1° Fórum Estadual de Evangelização de São
Paulo
Jornada Evangelizadora Paulista
Tema: O Evangelizador como Carta Viva do
Evangelho

07/07/2018 USE Municipal de
São Vicente

Jornada Evangelizadora Paulista
Tema: Recursos na Evangelização

25/08/2018 USE Intermunicipal
de Limeira

Jornada Evangelizadora Paulista
Tema: O Evangelizador como Carta Viva do
Evangelho

30/09/2018 USE Distrital de São
Miguel Paulista

Jornada Evangelizadora Paulista
Tema: A Importância da Reflexão na Evangelização

20/10/2018 USE Intermunicipal
de São José do Rio
Preto

Jornada Evangelizadora Paulista
Tema: A Importância da Reflexão na Evangelização

21/10/2018 USE Intermunicipal
de Araraquara

Jornada Evangelizadora Paulista
Tema: O Evangelizador Como Carta Viva do
Evangelho
Jornada Evangelizadora Paulista
Tema: A Importância da Reflexão na Evangelização

18/11/2018 USE Intermunicipal
de Ourinhos
25/11/2018 São Paulo

1ª Reunião Geral do Departamento de Infância
de São Paulo

2019
DATA
16-17/
03/2019

LOCAL
São Paulo

23/03/2019 USE Regional de São
Paulo
31/03/2019 USE Regional de São
Paulo
13/04/2019 USE Regional de São
Paulo
14/04/2019 USE Intermunicipal
de São Bernardo do
Campo

EVENTO E TEMA
4° Encontro Paulista de Evangelizadores e
Educadores Espíritas
Tema: Parábolas na Evangelização
Ide e Evangelizai: Os primeiros Passos na
Evangelização Infantil
Reunião 1: A Evangelização
Ide e Evangelizai: Os primeiros Passos na
Evangelização Infantil
Reunião 2: A Prática da Evangelização
Ide e Evangelizai: Os primeiros Passos na
Evangelização Infantil
Reunião 3: A Evangelização no Centro Espírita
Estudos e Oficinas de Evangelização
Tema: Como trabalhar o Suicídio na Infância

28/04/2019 USE Regional de Jaú

Jornada Evangelizadora Paulista
Tema: A Importância da Reflexão na Evangelização

26/05/2019 USE Intermunicipal
de Indaiatuba

Jornada Evangelizadora Paulista
Tema: A Importância da Reflexão na Evangelização

01/06/2019 USE Regional de São
José do Rio Preto
15-16/
Sorocaba
06/2019
04/08/2019 Jundiaí

Encontro Fraterno de Unificação

18/08/2019 USE Intermunicipal
de Jacareí

2° Fórum Estadual de Evangelização de São
Paulo
Oficina de música para evangelização espírita:
Onde mora o Coração?
Jornada Evangelizadora Paulista
Tema: A Importância da Reflexão na Evangelização

04/08/2019 USE Intermunicipal
de Vargem Grande
Paulista

Jornada Evangelizadora Paulista
Tema: A Importância da Evangelização Infantil
Espírita

02-03/
11/2019

2ª Reunião Geral do Departamento de Infância
de São Paulo

São Paulo

2020
DATA
08/02/2020

LOCAL
USE Distrital Lapa

10/04/2020

Online

01/05/2020

Online

Oficina Virtual de Evangelização: A Semeadura
Prossegue!

15/05/2020

Online

Seminário Online da Infância: A Reflexão na Ação
Evangelizadora

29/05/2020

Online

Seminário Online da Infância: Como trabalhar o
tema da pandemia na evangelização?

14/04/2020

Online

Reunião Extraordinária da Infância

03/07/2020

Online

Projeto Despertar
Módulo I: O Plano Divino e o Evangelizador
Espírita

24/07/2020

Online

Projeto Despertar
Módulo II: Autoconhecimento, O Roteiro para
Felicidade

26/07/2020

Online

Reunião Regular dos Departamentos de Infância

14/04/2020

Online

Projeto Despertar
Módulo III: O Evangelizador e a Coerência
Doutrinária

30/08/2020

Online

Reunião Regular dos Departamentos de Infância

04/09/2020

Online

Projeto Despertar
Módulo IV: Paulo de Tarso, O Exemplo de
Evangelizador

25/09/2020

EVENTO E TEMA
O Amor Conecta: Encontro de Educadores
Tema: A Importância da Reflexão na
Evangelização
Seminário: Como conduzir as ações da
Evangelização Espírita em meio a pandeia do
COVID-19

Projeto Despertar
Módulo V: A Ambiência Espiritual no Centro
Espírita

27/09/2020

Online

Reunião Regular dos Departamentos de Infância

16/10/2020

Online

Projeto Despertar
Módulo VI: O Papel do Evangelizador na
Regeneração da Terra

25/10/2020

Online

Reunião Regular dos Departamentos de Infância

27/11/2020

Online

Em Busca do Reino: Estudo Virtual de Parábolas à
luz da Doutrina Espírita para Evangelizadores

13/12/2020

Online

Reunião Regular dos Departamentos de Infância

2021
DATA
31/01/2021

LOCAL
Online

EVENTO E TEMA
Reunião Regular dos Departamentos de Infância

28/02/2021

Online

Reunião Regular dos Departamentos de Infância

28/03/2021

Online

Reunião Regular dos Departamentos de Infância

09/04/2021

Online

Capacitação de Evangelizadores e Educadores
Espíritas – Reunião 1: O que é
evangelização/educação espírita e sua importância

16/04/2021

Online

23/04/2021

Online

Capacitação de Evangelizadores e Educadores
Espíritas – Reunião 2: Coerência doutrinária
Capacitação de Evangelizadores e Educadores
Espíritas – Reunião 3: Processo de Transformação
Moral

30/05/2021

Online

Reunião Regular dos Departamentos de Infância

5. Palavras finais
O Departamento de Infância agradece a oportunidade de contribuir na Seara de Jesus
ao longo desses 3 anos e deseja que a Semeadura na área da infância prossiga sempre,
cada vez mais forte e mais vívida.

Relatório de Atividades DM/USE 2018-2021

Comissão Diretora do DM/USE 2018-2021
Diretor – Filipe Felix dos Santos
Sec. Doutrina – Juliana de Moraes das Chagas
Sec. Doutrina – Saulo Quintana Gomes
Sec. Comunicação – Luiz Fabiano de Aguiar
Sec. de Integração – Paulo Ricardo Bueno
Sec. de Arte – Ana Clara Spera
Assessorias
1ª Assessoria – Phamela Silva e Lucas Koritar
2ª Assessoria – Victor Ormundo
3ª Assessoria – Juliana Oliveira e Princya Oliveira
4ª Assessoria – Vander Teixeira Prado
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Evento: Reunião Geral - Jundiaí
Organização: DM/USE
Data: 16 e 17/06/2018
Participantes: 11 regionais representadas

Evento: 1ª Prévia da 37ª COMECELESP
Organização: DM/USE 2ª Assessoria
Data: 21 e 22 de julho de 2018
Tema: O poder das palavras
Participantes: 71
Mocidades: 26
Cidade: Conchal/SP

Evento: 1ª Prévia da 46ª COMENESP
Organização: DM/USE 3ª Assessoria
Data: 28 e 29 de julho de 2018
Tema: "Ama, trabalha, espera e perdoa"
Participantes: 205
Mocidades: 61
Cidade: São José do Rio Preto/SP

Evento: 1ª Prévia da 54ª COMENOESP
Organização: DM/USE 4ª Assessoria
Data: 04 e 05 de Agosto de 2018
Tema: “Quanto vale sua vida?”
Participantes: 111
Mocidades: 47
Cidade: Tupã/SP

Evento: 1ª Prévia da 40ª COMELESP
Organização: DM/USE 1ª Assessoria
Data: 04 e 05 de Agosto de 2018
Participantes: 118
Mocidades: 49
Cidade: Tremembé

Evento: 1ª Reunião de Comissão Online
Organização: DM/USE
Data: 22/08/2018

Evento: 12º EECDME - Encontro Estadual de Comissão Diretora de Mocidade Espírita
Organização: DM/USE
Data: 19, 20 e 21/10/2018
Tema:
Participantes:
Mocidades:
Cidade: São Paulo / SP

Evento: Reunião da Comissão Estadual
Organização: DM/USE
Data: 11/11/2018
Cidade: Bauru

Evento: Reunião Geral do DM/USE
Organização: DM/USE
Data: 01 e 02/12/2018
Cidade: Catanduva
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Evento: 2ª Prévia da 40ª COMELESP
Organização: DM/USE 1ª Assessoria
Data: 26 e 27/01/2019
Tema: A Caixa de Pandora
Participantes: 161
Mocidades: 48
Cidade: São Paulo/SP

Evento: 2ª Prévia 37ª COMECELESP
Organização: DM/USE 2ª Assessoria
Data: 26/01/2019 e 27/01/2019
Tema: Não existem o nós sem o Eu
Participantes: 65
Mocidades: 12
Cidade: Rio Claro
Cartaz:

Evento: 2ª Prévia da 46ª COMENESP
Organização: DM/USE 1ª Assessoria
Data: 19 e 20/01/2019
Tema: A Caixa de Pandora
Participantes: 200
Mocidades: 43
Cidade: Catanduva

Evento: 2ª Prévia da 54ª COMENOESP
Organização: DM/USE 4ª Assessoria
Data: 19 e 20/01/2019
Tema: Não existe o nós sem o eu
Participantes: 140
Mocidades: 42
Cidade: Marília

Evento: 3ª Reunião de Comissão Estadual Online
Organização: DM/USE
Data: 30/01/2019
Evento: 4a Reunião de Comissão Estadual Online
Organização: DM/USE
Data: 27/02/2019

Evento: 5ª Reunião de Comissão Estadual Online
Organização: DM/USE
Data: 20/03/2019
Participantes:
Evento: 6ª Reunião de Comissão Estadual Online
Organização: DM/USE
Data: 10/04/2019
Participantes:
Evento: 40ª COMELESP
Organização: DM/USE 1ª Assessoria
Data: 19 a 21/04/2019
Tema: Pandora - Eu vejo além, eu vejo você!
Participantes: 436
Mocidades: 50
Cidade: DM1
Cartaz:

Evento: 37ª COMECELESP
Organização: DM/USE 2ª Assessoria
Data: 19 a 21/04/2019
Tema: Amor, a ponte entre eu e o mundo - A busca do amor próprio e o encontro da nossa criança
interior
Participantes: 230
Mocidades: 33
Cidade: Sorocaba

Evento: 46ª COMENESP
Organização: DM/USE 3ª Assessoria
Data: 19 a 21/04/2019
Tema: Pandora - Eu vejo além, eu vejo você!
Participantes: 243
Mocidades: 64
Cidade: Barretos/SP

Cartaz:

Evento: 54ª COMENOESP
Organização: DM/USE 4ª Assessoria
Data: 19 a 21/04/2019
Tema: Amor, a ponte entre eu e o mundo
Participantes: 122
Mocidades: 44
Cidade: Araçatuba/SP
Cartaz:

Evento: 7ª Reunião de Comissão Estadual Online
Organização: DM/USE
Data: 15/05/2019
Participantes:
Evento: Reunião de Comissão Estadual
Organização: DM/USE
Data: 25 e 26/05/2019
Participantes:

Evento: Reunião Geral
Organização: DM/USE
Data: 08 e 09/06/2019
Cidade: São Paulo

Evento: 1ª CONBRAJE NACIONAL
Organização: DM/USE - AIJ/CFN
Data: 20 a 23/06/2019
Tema: Jovem, “Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração”
Participantes: Aprox. 800, das 27 federativas.
Cidade: Brasília/DF

Evento: 1ª Prévia 38ª COMECELESP
Organização: DM/USE 2ª Assessoria
Data: 20 e 21/07/2019
Tema: Os tesouros do espiritismo - Conhecimento das obras básicas;
Participantes: 67
Mocidades: 29
Cidade: Boituva

Evento: 1ª Previa da 55ª COMENOESP
Organização: DM/USE 4ª Assessoria
Data: 27 e 28 de Julho de 2019
Tema: Sexualidade - Sociedade; Sexo; Sexualidade; Preconceito; Educação
Participantes: 114
Mocidades: 31
Cidade: Assis

Evento: 1° Prévia da 47° COMENESP
Organização: DM/USE 3° Assessoria
Data: 27 e 28 de Julho
Tema: Comunica Show - Um talk show abordando todos os meios de comunicação
Participantes: 141
Mocidades: 40
Local: Pedregulho

Cartaz:

Fotos:

Evento: 1ª Prévia da 41ª COMELESP
Organização: DM/USE 1ª Assessoria - Online
Data: 03 e 04/08/2019
Tema: Somos um só - Oficinas/Escolha de temários
Participantes: 92
Mocidades: 38
Local: São Paulo
Cartaz:

Evento: Reunião da Comissão Estadual
Organização: DM/USE
Data: 21 e 22/09/2019
Participantes:
Local:

Evento: 8ª Reunião da Comissão Estadual Online
Organização: DM/USE
Data: 31/10/2019
Evento: Reunião Geral do DM/USE
Organização: DM/USE
Data: 30/11 e 01/12/2019
Local: Valinhos
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Evento: 2ª Prévia 38ª COMECELESP
Organização: DM/USE 2ª assessoria
Data: 25 e 26/01/2020
Tema: Vós sois deuses - Criação; harmonia universal.
Participantes: 75
Mocidades: 27
Cidade: São João da Boa Vista

Evento: 2° Prévia da 47° COMENESP
Organização: DM/USE 3ª Assessoria
Data: 25 e 26/01/2020
Tema: Pais e filhos
Participantes: 194
Mocidades: 43
Cidade: Araraquara

Evento: Roda de Conversa - online
Organização: DM/USE 3ª Assessoria
Data: Início em 22/03/2020, semanalmente todos os domingos
Tema: Evangelho Segundo Espiritismo - Diversos
Participantes: Em média de 10 participantes
Evento: Live Estudo - online
Organização: DM/USE 3ª Assessoria
Data: Início em 26/03/2020, semanalmente todas as quintas-feira
Tema: A cada semana um tema diferente
Participantes: Média de 10 a 15 participantes
Evento: Livecelesp - online
Organização: DM/USE 2ª Assessoria
Data: 10 a 12/04/2020
Tema: Foram realizados estudos, apresentações artísticas e exibição de vídeos online.
Participantes: 60

Evento: Roda de conversa especial COMENESP - Gibeli e Artur Valadares - online
Organização: DM/USE 3ª Assessoria
Data: 12/04/2020
Tema: Vivendo em família em tempos de quarentena
Participantes: 200

Evento: Roda de Conversa - Comissão Estadual - Online
Organização: DM/USE-SP
Data: 22 de abril de 2020
Tema: Qual será o Futuro das COME’s?
Participantes: 215

Evento: 9ª Reunião da Comissão Estadual Online
Organização: DM/USE
Data: 17/05/2020
Evento: 10ª Reunião da Comissão Estadual Online
Organização: DM/USE
Data: 31/05/2020
Evento: Reunião Geral 2020 - Online
Organização: DM/USE
Data: 27 de Junho de 2020
Participantes: 65
Mocidades: 40

Evento: Conecte Mocidade
Organização: DM/USE
Tema: Ferramentas virtuais para mocidades online
Data: 05, 07, 09 e 11/07/2020
Participantes: Aprox. 100

Tema: Kardec e o Jovem - Cosme Massi
Organização: DM Estadual
Data: 10/07/2020
Tema: Kardec e o Jovem - Cosme Massi
Subtema:
Participantes: 50
Mocidades: 20
Realização: DM Estadual
Cartaz:
Fotos:

Evento: Live - Mocidade Online
Organização: DM Estadual
Data: 02/08/2020
Tema: Ferramentas, Dinâmicas e como envolver o jovem no mundo online
Participantes: 50

Evento: 1ª Prévia / Liga das Mocidades
Organização: DM Estadual
Data: 04 a 08 de Agosto de 2020
Tema: Semana de Interação e Confraternização entre Mocidades
Participantes: 300
Mocidades: 50
Cartaz:

Evento: Setembro Amarelo 2020
Organização: DM/USE 2ª Assessoria
Data: 25/09/2020
Tema: Intuição no Processo de Reequilíbrio e Cura
Subtema: Conexão Espiritualidade e Saúde Mental
Participantes: 30

Evento: 11ª Reunião de Comissão Estadual Online

Organização: DM Estadual
Data: 7/11/2020

Evento: Reunião Geral 2020 online
Organização: DM Estadual
Data: 12 de Dezembro de 2020

===== 2 0 21 ====== .
Evento: Pesquisa online
Organização: DM/USE
Data: 1º Semestre
Tema: Jovem e a Casa Espírita

Evento: Cultivando a Espiritualidade
Organização: DM/USE 4ª Assessoria
Data: 22 de Janeiro de 2021
Tema: Cultivando a Espiritualidade - Conexão, Intuição e Fé.

Evento: 2ª Prévia da 55ª COMENOESP
Organização: DM/USE 4ª Assessoria
Data: 23 e 24 de Janeiro de 2021
Tema: Coragem, se conhecer de verdade.
Subtema: A individualidade de cada ser humano; o sentido da coragem no desenvolvimento
próprio; auto aceitação; e transformação social.
Participantes: 40
Mocidades: 21

Evento: 38ª COMECELESP
Organização: DM/USE 2ª Assessoria
Data: 02 a 04/04/2021

Tema: Esse livro sou Eu
Subtema: Universo e Infinito / Eternidade e Tempo / Deus e Cocriação
Participantes: 125
Mocidades: 30

Evento: 41ª COMELESP
Organização: DM/USE 1ª Assessoria
Data: 02 a 04/04/2021
Tema: Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais.
Participantes: 130
Mocidades: 58

Evento: 55ª COMENOESP
Organização: DM/USE 4ª Assessoria
Data: 02 a 04/04/2021
Tema: Crer-sendo - Só me encontro dentro.
Participantes: 43

Mocidades: 23

Evento: 47ª COMENESP
Organização: DM/USE 3ª Assessoria
Data: 02 a 04/04/2021
Tema: Fórmula da Convivência
Participantes: 168
Mocidades: 30

Evento: 12ª Reunião da Comissão Estadual Online
Organização: DM/USE
Data: 19/04/2021
Evento: 13ª Reunião de Comissão Estadual online
Organização: DM Estadual
Data: 15 de maio de 2021
Evento: Reunião de Geral 2020
Organização: DM Estadual
Data: 19 de junho de 2021

= = = = Estado = = = =

Relatório de Atividades:
GESTÃO Junho/18 a Maio/21
São Paulo, maio de 2021

Diretor:
1ª Secretária:
2º Secretário:
Assessor:
Assessor:

Silvio Costa
Luiz Eduardo Ribeiro
Juliana Bertoldo
Marco Esteves
Edson Amaral
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É com grande alegria que apresentamos o relatório referente ao balanço das atividades
do Departamento de Mediunidade desta gestão.
No âmbito regional e nacional, foram 3 Comissões Regionais Sul do CFN-FEB, além
da representação do Departamento na Direção desta comissão e também fazendo parte
da Diretoria Adjunta da Área Nacional da FEB.
Neste ciclo, foram implantadas reuniões periódicas da CRS, discutindo assuntos de
relevância para o MEB.
Foram ao todo, aproximadamente 22 eventos promovidos ou com participação do
departamento. Foram muitas cidades e reuniões realizada em nosso estado, nos
eventos desenvolvidos ou nos Encontros Fraternos.
Na busca da transversalidade, vários eventos e discussões realizadas, contando com a
troca de ideias entre os departamentos e diretoria executiva.
Conseguimos melhorar nossa comunicação através das mídias sociais, participação no
Informativo USE e na Revista Eletrônica Dirigente Espírita. Também criamos um
grupo no whatsapp com representantes de diversos órgãos locais.
No primeiro semestre de 2020, conseguimos desenvolver uma pesquisa com os
dirigentes dos orgãos locais, aproximando destes tarefeiros. No período de agosto a
novembro de 2020, conseguimos desenvolver uma pesquisa juntos aos Centros
Espíritas do Estado, levantando dados e a partir das dificuldades, alinhando as
demandas do departamento. Esta pesquisa são base para continuação dos trabalhos
que serão desenvolvidos. Os resultados desta pesquisa seguem no Anexo 1.
Foram muitas atividades, entretanto nada se compara a grande movimentação gerada
pela Pandemia do Covid 19... Com o fechamento da grande maioria das casas espíritas,
uma das atividades que mais sofreram impactos foram as reuniões mediúnicas. Essa
situação gerou uma demanda inesperada, mas que trouxe diversas reflexões sobre o
que é a Reunião Mediúnica, como administrar as atividades de forma virtual e como
será a volta das atividades presenciais (que esperamos que seja breve).
Nossa gratidão a todos que contribuiram, que seja com a presença nos eventos, na
divulgação, na organização, no apoio, nos convites, etc. Agradecemos a Diretoria
Executiva pelo apoio e a todos os departamentos que estiveram ombreando conosco.
Que os bons espíritos continuem a nos amparar e auxíliar.
Departamento de Mediunidade
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Atividades Gerais:
-

Participação nas reuniões periódicas da Diretoria executiva da USE;

-

Reuniões mensais da equipe para organização da calendário de atividades e
acompanhamento das mesmas.

-

Divulgação estadual da metodologia de estudo escolhida pela USE para estudo da
mediunidade, utilizando o MEP (Mediunidade: Estudo e Prática);

-

Treinamentos de capacitação voltados para a aplicação do MEP e nas Casas
Espíritas;

-

Treinamentos de capacitação voltados para o Estudo da Mediunidade nas Casas
Espíritas;

-

Troca de opiniões, informações e divulgação através de criação de grupo no
whattsapp, no qual contamos com tarefeiros que atuam no campo da mediunidade
nos orgãos locais da USE;

-

Participação e Coordenação do Conselho Regional Sul, contribuindo com os projetos
desenvolvidos pela Área Nacional da Mediunidade. Neste período, pela Assessoria
da Área de Mediunidade, o Diretor do Departamento também participou de todas
as reuniões das comissões regionais no Brasil.
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-

Comunicação através de página no Facebook para a divulgação do Departamento,
conteúdo Espírita e eventos relacionados ao Derpartamento Mediunidade,
atualmento contando com aproximadamente 4.400 seguidores.

-

Desenvolvimento de Plano de Ação visando a aproximação dos representantes
locais da área de mediunidade.

-

Análises e discussões de temas ligados a Mediunidade que encontram-se em
discussões públicas (ex: mediunidade na infancia, suicídio, cartas consoladoras,
etc.).

-

Planejamento de atividades e comemoração dos 160 anos de lançamento da obra “O
Livro dos Médiuns”.

-

Pesquisa com os orgãos locais sobre os trabalhos desenvolvidos em suas respectivas
regiões.

-

Início do trabalho em conjunto com os demais departamentos, partindo de uma
agenda de atividades com o Departamento de Doutrina, visando discussão de temas
específicos.

2018
❖

-

Seminário: Mediunidade: Estudo e Prática
18/novembro/18 - USE Regional de Taubaté e Intermunicipal de Caçapava
38 participantes
07 Casas Espíritas representadas
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-

-

-

❖

-

Seminário: Mediunidade em Crianças e Jovens
25/novembro/18 - USE Intermunicipal de Mauá
54 participantes
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2019
❖

-

Congreso Espírita Suramericano
29 a 31/março/2019
Departamento de Mediunidade da USE representando o CFN na Oficina de
Mediunidade

-

❖

-

❖

-

Comissão Regional Sul
05-07/abril/19 - Porto Alegre-RS
Apresentação dos pré-projetos regionais

Ciclo de Seminários na Baixada Santista (USE Regional BSVR)
25 e 26/maio/2019 – Total de 197 participantes
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-

5 casas representadas;
24 participantes

-

7 casas representadas;
52 participantes

-

-

5 casas representadas;

DEPARTAMENTO DE MEDIUNIDADE – USE SP

7

-

37 participantes

-

11 casas representadas;
84 participantes

-

❖

-

Encontros Fraternos
Fevereiro e Abril/19
USE's Regionais São João da Boa Vista, Mogi Mirim, Franca, Ribeirão Preto e
Bauru.

Franca

2020
❖

Ciclo de Seminários na Baixada Santista (USE Regional BSVR)
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-

65 participantes

-

27 participantes
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❖

-

❖

-

Seminário: Mediunidade em Crianças e Jovens
28/julho/19 - USE Regional do Grande ABC
47 participantes

Seminário: Mediunidade em Crianças e Jovens
28/setembro/19 - USE Intermunicipal de S.J. do Rio Preto
83 participantes
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❖

❖

-

❖

-

*Seminário: Cuidados da Prática Mediúnica no CE
29/setembro/19 - USE Intermunicipal de Ribeirão Preto
22 participantes (dirigentes espíritas da região)
Seminário: Mediunidade em Crianças e Jovens
05/outubro/19 - USE Intermunicipal de Franca
45 participantes

Seminário: Cuidados na Prática Mediúnica no Centro Espírita
05/outubro/20 - USE Intermunicipal de Franca (transmitido também via youtube)
35 participantes
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❖

-

Seminário: Mediunidade: Estudo e Prática
02/fevereiro/20 - USE Regional de Taubaté e Intermunicipal de Caçapava
35 participantes
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❖

-

❖

-

Seminário: Organização das Reuniões Mediúnicas (apoio da USE SP)
16/fevereiro/2020 - USE Regional de São Paulo
54 participantes

Seminário: Cuidados na Prática Mediúnica no Centro Espírita
01/março/2020 - USE Distrital de Santo Amaro
42 participantes
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❖

-

❖

-

Seminário: Mediunidade em Crianças e Jovens
22/agosto/20 - USE Intermunicipal de Taubaté (Evento Online)
75 participantes

Seminário: Cuidados na Prática Mediúnica no Centro Espírita
12/setembro/20 - USE Intermunicipal de Sorocaba (Evento Online)
65 participantes
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❖

-

Seminários: Reuniões Mediúnicas no Centro Espírita
08/novembro/2020 - USE SP – Evento Online
113 participantes

2021
❖

-

Comemoração dos 160 anos de “O Livro dos Médiuns”
Ciclo de Palestras
15/janeiro a 07/02/2021 - USE SP – Evento Online
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❖

-

Seminários: Preparação para Monitores de Cursos de Mediunidade
21/fevereiro/2021 - USE SP – Evento Online
148 participantes
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❖

-

Seminários: Reuniões Mediúnicas no Centro Espírita
02 e 30/maio/2021 - USE SP – Evento Online
180 participantes (média)
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RELATÓRIO DA GESTÃO DO DEPTO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO- 2018-2021
Diretor: Walteno S. B. da Silva
Equipe de Colaboradores: Felipe Albuquerque, Renato Cesar Caetano, Kaue Bentes, Renan
Martorelli e João Guilherme.
Tivemos a participação do Maurício Romão na migração e manutenção do novo site e durante
o período de 2018 e 2021 contamos também com o apoio de Regina Mercadante e Marcelo
Uchôa (ambos do departamento de comunicação).
O Departamento de Tecnologia da Informação da USE SP foi criado nessa gestão (2018-2021) e
se caracteriza como uma área “meio”, tendo como missão principal prover aos outros
departamentos os recursos tecnológicos necessários para o cumprimento de suas funções,
sejam elas administrativas ou doutrinárias, sendo essa última considerada área “fim”. Ambas,
no entanto, voltadas para o objetivo central da entidade que é a Unificação.

Ano de 2018
G-suite: A grande conquista foi a adesão ao TechSoup, com a implantação do G-Suite
aplicando-o para o domínio usesp.org.br. Durante a pandemia nós pudemos potencializar o
uso das tecnologias que esse pacote tecnológico ofereceu, tais como o Meet e o google Sites.

Ano de 2019
e-mail Institucional: Na sequência da implantação do G-suite, conseguimos oferecer,
gratuitamente, endereços eletrônicos para todos os órgãos de unificação do estado, além de
iniciar o projeto para a implantação nas nossas casas unidas.
Primeira reunião com transmissão online: aconteceu a primeira reunião do Conselho de
Administração da USE SP com transmissão online no dia 9 de março de 2019. A reunião
ocorreu de forma presencial, porém contou com a participação virtual pelo Youtube de alguns
companheiros de cidades mais distantes. A reunião foi viabilizada pelo departamento de
Comunicação (Marcelo Uchôa e Regina Mercadante). Foi o embrião do que se realizou em
2020.
Oficialização do Departamento de TI: na mesma reunião do dia 9 de março foi oficializada a
criação do departamento de TI que até então atuava sem uma estrutura organizacional
definida.

Ano de 2020
Novo Site usesp.org.br: Em fevereiro de 2020 foi realizada a transferência do site na
plataforma Associatec para uma solução independente utilizando a ferramenta Wordpress.
Tivemos a iniciativa do companheiro Maurício Romão que executou a migração do site, o que

nos gerou uma economia anual de mais de 6 mil reais, além de possibilitar maior flexibilidade
e autonomia na administração do site.
Novo sistema de cobrança: Houve a implantação do sistema BoletoSimples em substituição
também da Associatec, permitindo um serviço melhor no processo de cobrança das
contribuições das casas unidas.
Cadastro de Instituições Unidas: No final do mês de janeiro foi criado um projeto de
Sustentabilidade da USE e dentre outras inciativas tivemos, pela parte do departamento de TI,
a composição de uma equipe para coletar informações das Casas Unidas de todo estado. O
trabalho foi realizado por uma equipe de São Bernardo do Campo com o apoio da Diretoria
Executiva e resultou num banco de dados com informações mais atualizadas e na identificação
de falhas no processo de atualização dessas informações. Esse projeto certamente se
desdobrará em outras ações futuras para consolidar o fluxo e garantir uma melhor
acuracidade de dados.
USE CONECTE: em meados de abril, por causa da pandemia do Corona vírus, a USE lançou a
campanha USE CONECTE, que se estende até a presente data auxiliando mais de 400
instituições espíritas a realizarem suas reuniões de forma virtual mantendo suas atividades
doutrinárias. Essa iniciativa foi um marco no relacionamento da USE com as casas espíritas,
mostrando o valor de uma federativa estruturada e da união entre as instituições.
PIC PAY – Considerando as consequências socioeconômicas da Pandemia, dentro delas a
dificuldade das instituições em arrecadar recursos financeiros para a manutenção da sede e
demais despesas, a USE, através dos seus diversos departamentos, realizou no mês de agosto
um treinamento sobre a plataforma PIC PAY, incentivando as instituições a estabelecerem uma
nova forma de arrecadação junto aos contribuintes de suas casas.
LGPD – No final de 2020, o departamento de TI iniciou a abordagem sobre a LGPD (Lei Geral de
Proteção de Dados) e, após a realização de pesquisa sobre a Lei e a consulta a algumas
instituições, publicou um artigo no Dirigente Espírita edição 179, apresentando algumas
orientações práticas para as instituições se adequarem a nova lei.

PRÓXIMOS PASSOS EM 2021...
Cadastro de Instituições Unidas – Será necessário a implantação de um processo mais
consistente para garantir a atualização dos dados das instituições unidas. Consideramos a
urgência de se trabalhar o fluxo das informações entre os vários departamentos da USE,
secretaria, tesouraria e TI, mas também a otimização desse fluxo através de ferramentas e
softwares. Esse projeto auxiliará não somente na sustentabilidade financeira da USE como
também na melhor comunicação e estreitamento de laços com o movimento espírita do
estado de São Paulo.
e-mails Institucionais – Ainda temos um número reduzido de instituições unidas com o e-mail
institucional, abaixo de 400, sendo o número total de instituições na ordem de 1350.
Esperamos trabalhar com os órgãos para a alteração desse quadro pois facilitará também as
iniciativas desses em suas regiões.
LGPD – deveremos prosseguir no entendimento da Lei e na adequação da USE para as novas
regras para tratamento de dados pessoais.

Esperamos que o departamento consiga realizar esses objetivos e contamos com o suporte
dos órgãos de unificação e dirigentes espíritas do estado para que nos fortaleçamos uns aos
outros.

União das Sociedades Espíritas do Estado de SP - USE
Relatório de Atividades da Assessoria de Ciência e Pesquisa Espírita da USE
(ACPE)
Coordenador: Alexandre Fontes da Fonseca
Período: Setembro/2020 até Maio/2021
Introdução
A ACPE – USE foi proposta pela Diretoria Executiva em setembro de 2020 e
aprovada pelo Conselho de Administração da USE em XX/XX/2020. O principal
objetivo desta Assessoria é esclarecer e fomentar o trabalho de pesquisa espírita no
movimento espírita, bem como oferecer apoio e orientação a pessoas, Grupos ou
Centros Espíritas interessados em realizar trabalhos ou projetos de pesquisa espírita, em
quaisquer aspectos do Espiritismo. De modo geral, o trabalho da ACPE será de natureza
consultiva, isto é, de prestação de esclarecimentos, orientações e recomendações sem
qualquer tipo de exigência ou imposição junto aos grupos interessados.
Diversos grupos espíritas e formadores de opinião tem declarado publicamente,
através de várias mídias, a importância do movimento espírita se dedicar ao aspecto
científico do Espiritismo. Em contrapartida, tem crescido o número de manifestações
contrárias ao que denominam como “igrejismo” ou excesso na postura religiosa das
atividades do movimento espírita. Um dos propósitos da ACPE é trazer luz a essas
questões e orientar os grupos espíritas a canalizarem o interesse no aspecto científico do
Espiritismo de modo o mais próximo possível do modus operandi da ciência. Uma
preocupação desta Assessoria é o movimento espírita, por desconhecimento sobre como
o conhecimento avança em todas as áreas nos meios acadêmicos, adotarem práticas
limitadas e superficiais em termos de valor científico e propagarem conteúdo incerto em
nome do aspecto científico da Doutrina. Lembremos que Kardec era profundo
conhecedor da Ciência de sua época, educador e membro de sociedades
acadêmicas/científicas. Ele tinha experiência em projetos de pesquisa na área de ensino
e fora conhecido em seu tempo por suas contribuições ao avanço do conhecimento neste
particular. Assim, seu trabalho de pesquisa e posterior desenvolvimento da Doutrina
Espírita contou com um know-how de pesquisa e metodologia que ele mesmo declara e
esclarece em A Gênese (cap. I). É esse know-how de como fazer e divulgar pesquisas
espíritas com o acréscimo de conceitos e avanços científicos e filosóficos desenvolvidos
do tempo de Kardec até o presente, que a ACPE pretende ensinar e esclarecer os grupos
espíritas cujos membros não tem experiência acadêmica ou científica profissional, mas
desejam contribuir com o caráter progressivo do Espiritismo.
Em termos mais específicos, os objetivos da ACPE da USE são:
- analisar projetos e propostas de pesquisa espírita oriundos de pessoas, Grupos ou
Centros Espíritas;
- emitir, com base na DE e dentro do possível, com base em conhecimento de natureza
técnica/científica, pareceres com esclarecimentos doutrinários, técnicos, e científicos a
respeito de projetos e propostas de pesquisa espírita;

- divulgar e intermediar a procura por recursos diversos (humanos, bibliográficos,
financeiros, etc.) para pesquisa espírita. Por exemplo, após avaliar um projeto de
pesquisa que envolva o fenômeno da mediunidade, o DCPE pode auxiliar na busca por
centros ou grupos espíritas que possam colaborar com médiuns para o respectivo
projeto. Nesse caso, o DCPE também forneceria orientação e apoio a esse grupo de
médiuns para realizarem a proposta com segurança, discrição e, sobretudo, com
coerência doutrinária;
- atrair, intermediar e aproximar dos grupos de pesquisa espírita de possíveis
patrocinadores espíritas (empresários espíritas, por exemplo) que possam desejar apoiar
projetos de pesquisa espírita sérios, com o mínimo de dúvidas a respeito tanto da
qualidade técnica, quanto da coerência doutrinária dos mesmos, através da preparação
de relatórios e pareceres;
- sugerir propostas de estudo e pesquisa de interesse espírita;
- divulgar opções de veículos sérios de divulgação e publicação do tipo acadêmico/
científico para os artigos dos grupos de pesquisa, bem como divulgar chamadas de
congressos, encontros e workshops em torno de temas de pesquisa espírita;
- oferecer orientação e apoio a projetos de pesquisa que venham ser de iniciativa e
interesse da própria USE sede, das USEs regionais ou USEs municipais;
- criar e/ou promover palestras, cursos, material de divulgação sobre ciência e pesquisa
espírita, incluindo sobre como escrever projetos de pesquisa, visando o esclarecimento e
disseminação do assunto;
- propor e coordenar encontros de apresentação de trabalhos de pesquisa espírita, bem
como ajudar a USE – sede a coordenar salas ou atividades relacionadas ao tema de
pesquisa espírita em encontros e congressos da mesma;
- visitar, quando possível, grupos de pesquisa espírita para avaliação dos resultados de
pesquisa.
A seguir descreveremos as atividades realizadas no período deste relatório.
Atividades realizadas
A ACPE iniciou suas atividades, de fato, em 2021. Em 2020, formamos uma
equipe de apoio e em 2021 iniciamos as atividades primeiro com um questionário sobre
ciência e ciência espírita, depois uma live de início de atividades da ACPE com tema
sobre pesquisas realizadas em 2020, e a realização de um curso sobre ciência e pesquisa
espírita. A seguir, descrevemos em detalhes essas atividades.
1) Equipe
Não foi simples montar uma equipe. Não por falta de opções de companheiros
espíritas com experiência e conhecimento sobre ciência, pesquisa e avanço do
conhecimento através de métodos acadêmicos e profissionais em ciência, mas sim por

disponibilidade desses mesmos companheiros. A seguir enumero aqueles companheiros
que aceitaram o convite para ajudar no trabalho ou espontaneamente se apresentaram
para formar a equipe da ACPE – USE:
- Coordenador: Alexandre Fontes da Fonseca (indicado pela Diretoria da USE).
- Assessores:
• Marco Milani – Departamento de Doutrina da USE e Presidente da USE
Regional Campinas;
• Décio Norberto Gomes – USE Regional Grande ABC;
• Leonardo M. Moreira – Orador e escritor espírita, São João del-Rei/MG.
2) Questionário: concepções sobre ciência e ciência espírita
Conforme solicitado pela Diretoria da USE, a ACPE programou atividades para
aprovação do PGA 2021. Foram programados dois eventos de palestras via internet
(lives), e duas edições de um curso sobre ciência e pesquisa espírita.
Antes de realizar o curso, porém, nos preocupamos em investigar as concepções
dos amigos espíritas sobre ciência, pesquisa, ciência espírita e relações entre ciência e
espiritismo. Preparamos, então, um questionário abrangente com, ao todo, 33 questões
diversas sobre ciência, sobre conceitos filosóficos a respeito da ciência, e sobre
conceitos de ciência espírita e aspecto científico do espiritismo. Embora longo, o
questionário foi preenchido por, ao todo, 441 pessoas, em um período aproximado de
um mês e meio. Abaixo, uma figura com a apresentação do questionário.

Fig. 1. Apresentação inicial do questionário ao público.
Os resultados do questionário estão sendo apresentados em matérias publicadas
na Revista Dirigente Espírita da USE, na seção da ACPE. Já foram duas matérias
publicadas até o momento. Algumas questões foram usadas e discutidas no curso de
ciência & pesquisa espírita, realizado de 10/04 a 01/05 de 2021.
Como são muitas questões, pretendemos escrever um artigo mais completo sobre
as concepções de ciência e ciência espírita dos respondentes, e publicar em outro
periódico.
3) Live
Foi programado e realizado no dia 06/02/2021, das 15h às 17h, a live
“Retrospectiva dos Principais Estudos e Pesquisas Espíritas de 2020”. O vídeo consta

do canal da USE no Youtube e até a presente data, teve 307 visualizações (link:
https://www.youtube.com/watch?v=n-Q6I-C-oWc).
A exposição consistiu de uma apresentação breve da ACPE e seus objetivos,
seguida da divulgação de pesquisas espíritas ou de interesse espírita realizadas por
grupos de pesquisa profissionais e não-profissionais. Exemplos de dissertações e teses
com temática espírita, bem como de artigos de pesquisa foram divulgados e
comentados. Também foram divulgadas grupos de pesquisa espírita do estado e do país,
e algumas iniciativas de congressos e publicações em formatos científicos/acadêmicos.
Alguns trabalhos da LIHPE e do Jornal de Estudos Espíritas foram citados.

Fig. 2. Cartaz do evento/live sobre Retrospectiva dos “Principais Estudos e Pesquisas
Espíritas de 2020”.
4) Curso ciência & pesquisa espírita
Foi realizado de 10/04 a 01/05, aos sábados, das 15h às 17h, o primeiro curso da
ACPE, curso de ciência & pesquisa espírita. A escolha desse nome e, em particular, do
uso da palavra “pesquisa” no título, decorreu de um aspecto pouco refletido no
movimento espírita a respeito do caráter progressivo do Espiritismo. Assim como
acontece nos meios acadêmicos, não é só a Ciência que trabalha o avanço do
conhecimento, mas as diversas áreas do conhecimento humano, filosóficas ou não. O
avanço do conhecimento espírita, portanto, não exige que apenas o seu aspecto
científico seja trabalhado, ou que os temas de pesquisa sejam apenas de teor científico
ou ligado ao que se considera aspecto científico do Espiritismo. O avanço do
conhecimento espírita pode, e deve, ocorrer em todos os seus aspectos. Esse ponto foi
frisado no curso. E, para que isso seja feito com segurança e eficácia, discutiu-se
bastante a respeito da questão do método, da importância de se trabalhar critérios em
conjunção com a definição bem clara das bases teóricas do projeto de pesquisa. Enfoque
foi dado à utilização da Doutrina Espírita como base, paradigma ou núcleo duro de um
programa de pesquisa em ciência espírita.

Fig. 3. Cartaz do curso de ciência & pesquisa espírita.
A ementa programada do curso foi:
1ª aula – Introdução aos fundamentos da epistemologia da ciência. Como a Filosofia
caracteriza o trabalho científico; algumas características principais das teorias
científicas; conceitos de paradigma, programa de pesquisa e regras de conduta dos
cientistas; a importância da teoria na ciência; como os cientistas trabalham o
desenvolvimento do seu programa de pesquisa; etc.
2ª aula – Conceitos (possíveis) de ciência espírita, pesquisa espírita e avanço de
conhecimento espírita. No que consistiria os métodos científicos da pesquisa espírita; o
papel central da teoria espírita na pesquisa espírita; escopo de pesquisa espírita: que
aspectos do espiritismo podem ser objeto de estudo, pesquisa e novas descobertas; a
relação entre o espiritismo e outras ciências.
3ª aula – Escrita científica (ou acadêmica). A estrutura de um artigo de pesquisa e de
um projeto de pesquisa; clareza, objetividade e outras características da linguagem que
se deve usar na escrita de artigos, relatórios e projetos científicos ou de pesquisa; a
importância da escolha das referências e do crédito de pesquisa que se deve dar a quem
merece; cuidados com plágio, autoplágio, e outros tipos de más práticas na ciência e
pesquisa; o método de análise por pares (MAPP).
4ª aula – A amplitude da pesquisa espírita. Discutir questões como quais os melhores
locais de pesquisa espírita; o incentivo ao trabalho de pesquisa em colaboração (2 ou
mais pesquisadores trabalhando juntos); exemplos de temas, projetos, estudos possíveis
e passíveis de culminarem em contribuições genuínas (mesmo que singelas) ao
conhecimento espírita.
Estimamos que a ementa foi cumprida, embora alguns temas foram abordados com
maior grau de detalhes e aprofundamento que outros.
Usou-se sala de google meet com capacidade para 100 participantes. Houve 97
inscritos, dos quais participaram 66, 59, 52 e 45 nas semanas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª,
respectivamente. Consideramos boa a presença e participação. Alguns dos que não
participaram nos comunicaram as razões e manifestaram interesse em participar no
próximo curso.

Algumas aulas extrapolaram o tempo previsto de 2 horas, o que nos fez pensar na
possibilidade de aumentar o curso em uma aula, ou aumentar cada aula para 3 horas de
duração máxima. Há a intenção de prepararmos atividades a serem respondidas durante
as aulas, permitindo maior participação. Um questionário de avaliação do curso foi
preparado e enviado aos participantes, com pedido de sugestões e críticas. Esperamos
poder aprimorar a 2ª edição do curso a ocorrer em Setembro de 2021. O formulário foi
enviado ontem, mas 6 participantes já responderam. Veja as respostas parciais de três
questões:

Fig. 4. Resultados parciais de três questões importantes do formulário de avaliação do
curso de ciência & pesquisa espírita.

Atividades programadas para serem realizadas em 2021.
Estão programadas as seguintes atividades da ACPE em 2021:
- 17 de Julho de 2021, das 15h às 17h: Seminário - live – “Kardec e os Filósofos”, a ser
apresentada por um convidado, Prof. Silvio Chibeni. O Prof. Chibeni já foi contactado e
convidado e já recebemos o “ok” da parte dele. Em breve os detalhes serão discutidos.
- 2ª edição do curso ciência & pesquisa espírita, de 04/09 a 02/10, aos sábados (no dia
11 de setembro não haverá curso em função da Reunião do Conselho de Administração
da USE), das 15h às 17h. foi solicitado ao Walteno a reserva do Zoom para a realização
do curso, em vista de termos recebido mais inscrições do que comporta a sala de google
meet. Mas não obtivemos resposta do amigo Walteno.

RELATÓRIO LIVRARIA USE – PERÍODO JUNHO/18 A ABRIL/2021

O estoque da livraria iniciou com 981 títulos/9750 exemplares, com valor de custo de R$
101.729,19, finalizando em 31/12/2020, último levantamento de estoque, com 955 títulos/7574
exemplares, com valor de R$ 81.897,12. Neste período foram doados, enviados como cortesia
ou perdas por avaria de 276 exemplares, conforme demonstrativo.
Foram comprados/editados 7.087 exemplares e vendidos 8.987, no período de junho/2018 a
abril/2020, com resultado positivo de R$ 90.524,74.
Em 12/2019 firmou-se parceria com a FERGS, para envio de livros da editora FERGS em
consignação, assim como envio de livros da editora USE para FERGS.
Foram editados os seguintes títulos neste período, em parceria com o CCDPE – Centro de
Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo- Eduardo Carvalho Monteiro:
2ª edição de O Legado de Allan Kardec – 3000 exemplares em JUNHO de 2018
Sobrevivência da Alma em Foco – 1000 exemplares, em AGOSTO DE 2018
Espiritismo da França ao Brasil = 500 exemplares, em JULHO DE 2019
Em 11/2019, foi feito um orçamento para impressão de A Gênese, os milagres e a predições, 4ª
Edição, tradução de Sara Imad (1982-2021), editado pela USE.
Além disso estabeleceu-se o envio de 550 livros O Legado de Allan Kardec, conforme acordo
firmado entre a USE e CCDPE, referente a parceria de edição. (anexo)
A livraria passou por um período atípico por conta da Pandemia, por conta disso foi firmada
uma parceria coma Distribuidora Candeia para desenvolvimento da Livraria Virtual da USE,
que visa estabelecer parceria da divulgação com os órgãos. A Candeia é a responsável pelas
vendas e entrega, oferecendo para USE 15% do total das vendas. A USE, por sua vez, oferece
10% aos órgãos pelas vendas ocorridas na região de atuação, pela divulgação da livraria virtual.
A Livraria USE também distribuiu 3.492 livros para 87 penitenciárias, em acordo firmado com
a Secretaria da Administração Penitenciária, colaborando a USE Intermunicipal de Assis, USE
Intermunicipal de São José do Rio Preto, USE Intermunicipal de Piracicaba e IDE Editora
fornecendo livros, inclusive em língua espanhola. A Biblioteca Fonte de Luz, da USE, também
colaborou doando livros usados e na organização e empacotamento dos livros, realizado por
seus voluntários.
Foram também repassados aos órgãos 480 exemplares de O Evangelho segundo o Espiritismo,
doados pela USE Intermunicipal de São José do Rio Preto.
São Paulo, 17 de maio de 2021
ROSANA AMADO GASPAR 1ª vice presidente da USE gestão 2018/2021
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Parabéns, seu cadastrado foi realizado com sucesso!
Por meio de sua autodeclaração ao sistema CTR-E, você foi classi cado como Pequeno Gerador, de acordo com o
DECRETO Nº 58.701.
Categoria AMLURB: Pequeno Gerador
Protocolo: 96355
Código Amlurb: PG3661794/2019
Razão social: UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para consultar ou alterar seu cadastro, acesse www.ctre.com.br (https://ctre.com.br) e informe seu e-mail
use@usesp.org.br e a senha que você irá receber por e-mail.
Atenção: De acordo com a Resolução 130/AMLURB/2019, seu empreendimento pode ser requisitado a um novo
enquadramento de Categoria AMLURB, antes mesmo do período de vencimento do seu cadastro.
Informamos que 1 ano após a publicação de seu deferimento no Diário O cial da Cidade e na página da AMLURB você
deve renovar seu cadastro.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco pelo telefone 156.
Atenciosamente,
Amlurb – Autoridade Municipal de Limpeza Urbana
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: UNIAO DAS SOCIEDADES ESPIRITAS DO ESTADO DE SAO PAULO (MATRIZ
E FILIAIS)
CNPJ: 43.305.762/0001-09
Certidão nº: 14839891/2021
Expedição: 05/05/2021, às 18:27:17
Validade: 31/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que UNIAO DAS SOCIEDADES ESPIRITAS DO ESTADO DE SAO PAULO
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 43.305.762/0001-09,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual
Informações Cadastrais
CNPJ/CPF: 43.305.762/0001-09
Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais – CADIN ESTADUAL.
Pesquisa realizada em: 07/05/2021 às 21:17:59

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir
da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.
Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:
- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos
documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema
CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx
Código da Declaração: D9BCFF60.D2603766.228861DE.C34EB0EF
EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS
CERTIDÃO Nº: 8676830

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo Capital, no uso de suas atribuições legais,
CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
04/05/2021, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ****************
UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ: 43.305.762/0001-09,
conforme indicação constante do pedido de certidão.**************************************************
Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais
do Estado de São Paulo.
A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPI nº 22/2019.
Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em
Grau de Recurso.
Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do
destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e
às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes
do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).
Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.
Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 5 de maio de 2021.
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria da Dívida Ativa
Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 43.305.762

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).
Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.
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07/05/2021 21:12:07
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dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br
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43.305.762/0001-09
UNIAO DAS SOCIEDADES ESPIRITAS DO ESTADO DE SAO PAULO
RUA DR. GABRIEL PIZA 433 / SANTANA / SAO PAULO / SP / 01000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.
Validade:11/04/2021 a 08/08/2021
Certificação Número: 2021041105250502947410
Informação obtida em 07/05/2021 21:06:08
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada
a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Secretaria Municipal da Fazenda
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários
Certidão Número:

0000482660-2021

Número do Contribuinte:

073.056.0041-5

Nome do Contribuinte:

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
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02036-011
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02036-011
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07/05/2021
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- CEP:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria
incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é:
REGULAR. .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.
Certidão emitida às 21:09:18 horas do dia 07/05/2021 (hora e data de Brasília)
Código de autenticidade: 7C33108D
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo
Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 43.305.762/0001-09

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

Certidão nº

21050072463-40

Data e hora da emissão

07/05/2021 21:10:36

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: UNIAO DAS SOCIEDADES ESPIRITAS DO ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ: 43.305.762/0001-09
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:17:44 do dia 04/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/07/2021.
Código de controle da certidão: 2571.FC9F.6445.9218
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
Certidão Número:

0473543 - 2021

CPF/CNPJ Raiz:

43.305.762/

Contribuinte:

UNIAO DAS SOC ESPIRITAS DO EST DE S PAULO

Liberação:
Validade:

05/05/2021
03/08/2021

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:
CCM 1.205.821-1- Inicio atv :31/07/1947 (R DOUTOR GABRIEL PIZA, 00433 - CEP: 02036-011 )
CCM 6.563.975-8- Inicio atv :01/08/2019 (R BRIG

MACHADO, 00269 - CEP: 03050-050 )

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015,
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.
Certidão emitida às 18:26:12 horas do dia 05/05/2021 (hora e data de Brasília).
Código de Autenticidade: 5A2B3729
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

43.305.762/0002-90
FILIAL

DATA DE ABERTURA

01/08/2019

NOME EMPRESARIAL

UNIAO DAS SOCIEDADES ESPIRITAS DO ESTADO DE SAO PAULO
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

CENTRO CULTURAL USE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

94.91-0-00 - Atividades de organizações religiosas ou filosóficas
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

322-0 - Organização Religiosa
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R BRIGADEIRO MACHADO

269

********

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

03.050-050

BRAS

SAO PAULO

SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

USE@USESP.ORG.BR

(11) 2950-6554/ (11) 4126-3300

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

01/08/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 07/05/2021 às 21:20:36 (data e hora de Brasília).
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Consulta à Base de Dados do INPI
[ Início | Ajuda? ]
» Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cód. Figura ]

1/0
Marca

Nº do Processo:

920873375

Marca:

USE UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Situação:

Aguardando exame de mérito

Apresentação:

Mista

Natureza:

Produtos e/ou Serviço

Classificação de Produtos / Serviços
Classe de Nice

Situação da Classe

NCL(11) 41

Vide Situação do Processo

Especificação
Serviços prestados por entidades de representação de classe,...

Classificação Internacional de Viena
Edição

Código

Descrição

4

26.13.25

Outras figuras geométricas, desenhos indefiníveis

4

27.5.25

Letras apresentando algum outro grafismo especial

Titulares
Nome
Titular(1):

UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Representante Legal
Nome
Procurador:

NÃO DEFINIDO

Datas
Data de Depósito

Data de Concessão

Data de Vigência

29/09/2020

Petições
Pgo

Protocolo

Data

Img

Serviço

Cliente

850200326034

29/09/2020

-

394

UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicações
RPI

Data RPI

Despacho

Publicação de
pedido de
registro para
2602 17/11/2020 oposição
(exame
formal
concluído)

Certificado

Inteiro
Teor

-

-

Complemento do Despacho

Dados atualizados até 11/05/2021 - Nº da Revista: 2627

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro - RJ - CEP: 20090-910

Delivery

Data
-

29/09/2020

850200326034
17:41

29409171923997250

Pedido de Registro de Marca de Produto e/ou Serviço de Livre Preenchimento (Mista)

Número do Processo: 920873375

Dados Gerais
Nome: UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO
CPF/CNPJ/Número INPI: 43305762000109
Endereço: R Dr. Gabriel Piza, 433
Cidade: São Paulo
Estado: SP
CEP: 02036-011
Pais: Brasil
Natureza Jurídica: Associação com intuito não econômico
e-mail: mauroasantos@terra.com.br

Dados do(s) requerente(s)
Nome:

UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO

CPF/CNPJ/Número INPI: 43305762000109
Endereço: R Dr. Gabriel Piza, 433
Cidade: São Paulo
Estado: SP
CEP: 02036-011
Pais: Brasil
Natureza Jurídica: Associação com intuito não econômico
e-mail: mauroasantos@terra.com.br

Dados da Marca
Apresentação: Mista
Natureza: Produto e/ou serviço
Elemento Nominativo: USE UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Marca possui elementos em
idioma estrangeiro? Não
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Imagem Digital da Marca

A eventual deformação desta imagem, com relação
à constante do arquivo originalmente anexado, terá
sido resultado da necessária adequação aos
padrões requisitados para a publicação da marca
na RPI. Assim, a imagem ao lado corresponde ao
sinal que efetivamente será objeto de exame e
publicação, ressalvada a hipótese de substituição
da referida imagem decorrente de exigência formal.
Portanto, se a mesma não corresponder à imagem
desejada para registro nesse Órgão,

Especificação de produtos e serviços – Livre preenchimento
Classe escolhida - NCL(11) 41
Especificação pré-aprovada:
Serviços prestados por entidades de representação de classe, a saber, apresentação
de cursos, treinamentos, palestras e seminários
Declaração de Atividade
Em cumprimento ao disposto no art. 128 da Lei 9279/96, o(s) requerente(s) do presente pedido
declara(m), sob as penas da Lei, que exerce(m) efetiva e licitamente atividade compatível com
os produtos ou serviços reivindicados, de modo direto ou através de empresas controladas
direta ou indiretamente.

Classificação dos Elementos Figurativos da Marca - CFE(4), segundo a Classificação de Viena
Categoria

Divisão

Seção

1

17

16

Descrição
Mapas físicos

Página 2 de 3

Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

Obrigado por acessar o e-Marcas.
A partir de agora, o número 920873375 identificará o seu pedido junto ao INPI. Contudo, a aceitação do
pedido está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da
União), que deverá ter sido efetuado previamente ao envio deste formulário eletrônico, bem como ao
cumprimento satisfatório de eventual exigência formal, (prevista no art. 157 da Lei 9.279/96), em até
cinco dias contados do primeiro dia útil após a publicação da referida exigência na RPI (disponível em
formato .pdf no portal www.inpi.gov.br), sob pena do presente pedido vir a ser considerado inexistente.

Este pedido foi enviado pelo sistema e-Marcas (Versão 4) em 29/09/2020 às 17:41
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Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRTC II/NSE - NÚCLEO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS III - ITCMD

Declaração
Interessado: UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPIRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assunto: RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E
DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS - ITCMD
Nº do Protocolo: SFP-PRC-2020/20855

Data do Protocolo: 07/10/2020

Nº do Processo: IM0129040

PFC-LAPA - DRTC-II

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPIRITAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 43.305.762/0001-09
ENDEREÇO: Rua Dr. Gabriel Piza, 433 - Santana - CEP 02036-011
Representante: Aparecido José Orlando

RG: 7.656.316-9

CPF: 826.613.408-15

Tel.: (11) 2950.6554

Declaro que a IMUNIDADE da Entidade acima identificada, relativamente ao Imposto Sobre
Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, encontra-se
reconhecida pela Secretaria da Fazenda nos termos do art. 7º do Decreto 46.655/02.
A presente Declaração terá validade para o período de 11/01/2021 à 10/01/2025, salvo se
ocorrer qualquer alteração nas condições legais ou requisitos necessários ao benefício.

DAVID APARICIO KÖHLER
CHEFE
DRTC II/NSE - NÚCLEO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS III - ITCMD

Classif. documental

Assinado com senha por DAVID APARICIO KÖHLER - 13/01/2021 às 16:05:42.
Documento Nº: 12314901-3785 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=12314901-3785

006.01.09.002

SFPDEC202100049A

São Paulo, 13 de janeiro de 2021.

SISTEMA DE DECLARAÇÃO DE IMUNIDADES
DECLARAÇÃO DETALHADA
DADOS GERAIS
Protocolo: 2020-000365/CP01
Vigência: 2020
Data da Emissão: 17/01/2020
A declaração foi processada e é válida para o período de vigência
Esta declaração foi processada com sucesso pelo sistema e é válida dentro de seu período de vigência.
INSTITUIÇÃO
CNPJ Emissor: 43.305.762/0001-09
CNPJ-Raiz: 43.305.762
Denominação: UNIAO DAS SOCIEDADES ESPIRITAS DO ESTADO DE SAO PAULO
Logradouro: RUA DOUTOR GABRIEL PIZA

Número: 433

Bairro: Santana

Complemento:
Cidade: SÃO PAULO

CEP: 02036-011
UF: SP

CONTATO
Nome: ROSANA AMADO GASPAR
Logradouro: RUA MARTINHO PAULINO DA SILVA

Número: 150

Bairro: FREGUESIA DO Ó

Complemento:

CEP: 02911-010

E-mail: ROSANAGASPARUSE@GMAIL.COM
Telefone 1: (11) 3611-6536

Telefone 2: (11) 98466-0577

PROCURADOR/REPRESENTANTE
Nome: APARECIDO JOSE ORLANDO
Email: PRESIDENCIA@USESP.ORG.BR
CPF: 826.613.408-15
Logradouro: RUA DAS TILÁPIAS
Complemento:

Número: 164

Bairro: PQ RES AQUARIUS

Telefone 1: (12) 98196-6878

CEP: 12246-050

Telefone 2: (11) 2950-6554

DADOS SOBRE ATIVIDADE
Enquadramento: 2 - TEMPLO DE QUALQUER CULTO
Arquivo da Certidão de Clique aqui para visualizar o arquivo
Breve Relato (CBRES):
Balanço Patrimonial e
Demonstrativo de Clique aqui para visualizar o arquivo
Resultados do
Exercício:
IMUNIDADE
Códigos de serviços de Imunidade:
Cadastro de Imóveis Imunes (SQL's):
073.056.0041-5 - R. GABRIEL PIZA, 433 - BAIRRO: SANTANA.
Uso do imóvel: TEMPLO
Cartório de Registro do Imóvel: 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL
Matrícula/Transcrição: 0.054.050
Entidade proprietário de 100% do SIM
Imovel:
Percentual da Propriedade: 100,00

SISTEMA DE DECLARAÇÃO DE IMUNIDADES
DECLARAÇÃO DETALHADA
DADOS GERAIS
Protocolo: 2021-000050/CR01
Vigência: 2021
Data da Emissão: 04/01/2021

INSTITUIÇÃO
CNPJ Emissor: 62.331.178/0001-72
CNPJ-Raiz: 62.331.178
Denominação: UNIAO ESPIRITA CRISTA BENEFICENTE LAUDELINO NOVAES DE BRITO
Logradouro: BRIGADEIRO MACHADO

Número: 00269

Bairro: BRAS

Complemento:
Cidade: SAO PAULO

CEP: 03050-050
UF:

CONTATO
Nome: ROSANA AMADO GASPAR
Logradouro: RUA MARTINHO PAULINO DA SILVA

Número: 150

Bairro: FREGUESIA DO Ó

Complemento:

CEP: 02911-010

E-mail: ROSANAGASPARUSE@GMAIL.COM
Telefone 1: (11) 3611-6536

Telefone 2: (11) 98466-0577

PROCURADOR/REPRESENTANTE
Nome: PAULO DEGERING ROSA
Email: PAULODGR@GMAIL.COM
CPF: 010.267.948-70
Logradouro: RUA MARACANÃ-GUAÇU
Complemento: CASA 1

Número: 16

Bairro: JD SÃO FRANCISCO

Telefone 1: (11) 97722-0391

CEP: 03718-015

Telefone 2:

DADOS SOBRE ATIVIDADE
Enquadramento: 2 - TEMPLO DE QUALQUER CULTO
Arquivo da Certidão de Clique aqui para visualizar o arquivo
Breve Relato (CBRES):
Balanço Patrimonial e
Demonstrativo de Clique aqui para visualizar o arquivo
Resultados do
Exercício:
IMUNIDADE
Códigos de serviços de Imunidade:
Cadastro de Imóveis Imunes (SQL's):
025.061.0054-7 - R. MACHADO, 269.
Uso do imóvel: TEMPLO
Cartório de Registro do Imóvel: 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL
Matrícula/Transcrição: 0.133.314
Entidade proprietário de 100% do SIM
Imovel:
Percentual da Propriedade: 100,00

SISTEMA DE DECLARAÇÃO DE IMUNIDADES
DECLARAÇÃO DETALHADA
DADOS GERAIS
Protocolo: 2021-000049/CR01
Vigência: 2021
Data da Emissão: 04/01/2021

INSTITUIÇÃO
CNPJ Emissor: 43.305.762/0001-09
CNPJ-Raiz: 43.305.762
Denominação: UNIAO DAS SOCIEDADES ESPIRITAS DO ESTADO DE SAO PAULO
Logradouro: RUA DOUTOR GABRIEL PIZA

Número: 433

Bairro: Santana

Complemento:
Cidade: SÃO PAULO

CEP: 02036-011
UF: SP

CONTATO
Nome: ROSANA AMADO GASPAR
Logradouro: RUA MARTINHO PAULINO DA SILVA

Número: 150

Bairro: FREGUESIA DO Ó

Complemento:

CEP: 02911-010

E-mail: ROSANAGASPARUSE@GMAIL.COM
Telefone 1: (11) 3611-6536

Telefone 2: (11) 98466-0577

PROCURADOR/REPRESENTANTE
Nome: APARECIDO JOSE ORLANDO
Email: PRESIDENCIA@USESP.ORG.BR
CPF: 826.613.408-15
Logradouro: RUA DAS TILÁPIAS
Complemento:

Número: 164

Bairro: PQ RES AQUARIUS

Telefone 1: (12) 98196-6878

CEP: 12246-050

Telefone 2: (11) 2950-6554

DADOS SOBRE ATIVIDADE
Enquadramento: 2 - TEMPLO DE QUALQUER CULTO
Arquivo da Certidão de Clique aqui para visualizar o arquivo
Breve Relato (CBRES):
Balanço Patrimonial e
Demonstrativo de Clique aqui para visualizar o arquivo
Resultados do
Exercício:
IMUNIDADE
Códigos de serviços de Imunidade:
Cadastro de Imóveis Imunes (SQL's):
073.056.0041-5 - R. GABRIEL PIZA, 433 - BAIRRO: SANTANA.
Uso do imóvel: TEMPLO
Cartório de Registro do Imóvel: 3º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL
Matrícula/Transcrição: 0.054.050
Entidade proprietário de 100% do SIM
Imovel:
Percentual da Propriedade: 100,00

