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Curso de Liderança
Espírita

I

niciado em fevereiro, o Curso
de Liderança Espírita teve mais
quatro encontros neste mês de
março, relativos ao Módulo 1:
Liderança, casas espíritas e órgãos
de unificação. Conceitos, definições e tipos de liderança; análise
da liderança de Kardec e Jesus,
com foco em alianças e objetivos
colaborativos no movimento espírita; identificação de lideranças espíritas e a liderança e seu
impacto no movimento espírita
foram os temas apresentados e
analisados nestes encontros, realizados sempre às terças-feiras, das
20 às 22 horas.
As inscrições foram no total de
60. As participações dos inscritos
resultaram em 40 a 45 por encontro.
Nas avaliações feitas, foram
apontadas a qualidade do conteúdo apresentado nos diferentes
temas e a solicitação para que o
curso possa ser oferecido para
mais dirigentes e trabalhadores.
Demonstrando a parceria para
as atividades da USE, o curso
conta com 11 facilitadores em sua
aplicação. (AJO)
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Atendimento Espiritual

O Departamento de
Atendimento Espiritual realizou live sobre sexualidade.
Departamento de Mediunidade

Departamento realizou evento
sobre metodologias para o
estudo de O livro dos médiuns.
Departamento de Mocidade

Fala Jovem, tem planos para a
Páscoa? Confraternizações de
Mocidades Espíritas.

1a prévia do 7o Encontro Paulista
da Área de Estudo do Espiritismo

O

Departamento de Estudos
Sistematizados realizou no
dia 20 de março, das 8h30 às 11
horas, a 1ª prévia do 7º EPAEE.
O tema da prévia foi ESDE:
da teoria à prática. A escolha deste tema atendeu aos participantes
dos encontros de 2021, que indicaram, nas avaliações, que gostariam de ter “práticas de estudo em
grupo”.
Participaram da prévia companheiros de 24 cidades do estado
de São Paulo e de Uberaba/MG.
Os participantes assistiram
uma breve exposição sobre o programa Estudo Sistematizado da
Doutrina Espírita (ESDE). Em
seguida, foram divididos em três
salas para realizar uma aula prática de ESDE. O tema do estudo,
nas salas, foi Pontos principais da
Doutrina Espírita. O desenvolvimento envolveu as seguintes etapas: leitura prévia dos subsídios;
apresentação dos objetivos; estudo em pequenos grupos; apresen-

tação dos resultados dos grupos,
construção coletiva do painel (em
padlet) e conclusão.
A metodologia foi discutida em
plenária. Todos concordaram o
quanto esta forma de estudar facilita a construção do entendimento
do tema, destacando a possibilidade da participação de todos nesta
construção.
Como sempre divulgado, o
ESDE é muito mais que um cronograma de estudos ou uma lista de conteúdos. É um jeito de
aprender, um espaço de convivência, de troca de experiências e
aprendizado compartilhado.
Os participantes avaliaram a
prévia e os resultados foram muito bons, havendo inclusive a indicação de que o tema da próxima
prévia seja o mesmo.
Para mais informações sobre
as atividades do Departamento de
Estudos Sistematizados, entre em
contato pelo e-mail: esde@usesp.
org.br. (AMS)
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Diálogo da área de Atendimento Espiritual

O

Departamento de Atendimento Espiritual no Centro
Espírita da USE SP - DAECE
realizou no dia 27 de março, mais
um Diálogo da Área de Atendimento
Espiritual, sobre o tema O atendimento espiritual e a sexualidade, das 15 às 18 horas, transmitido pelos canais da USE SP
(YouTube e Facebook), e do Jardim
das Oliveiras (YouTube).
O departamento recebeu diversas perguntas a respeito do
tema, encaminhadas por dirigentes, multiplicadores e trabalhadores da Área de Atendimento
Espiritual, no momento da inscrição.
O objetivo do evento é capacitar e sensibilizar o público-alvo para a temática apresentada,
ressaltando a necessidade do
estudo contínuo das obras básicas, melhorando as atividades do

Atendimento Espiritual que estão sendo realizadas nos Centros
Espíritas.
O evento foi dividido em dois
momentos, no primeiro o expositor Alberto Almeida desenvolveu
o tema O atendimento espiritual e a
sexualidade, respondendo perguntas que foram enviadas anteriormente por e-mail e outras pelo
chat durante a transmissão ao
vivo. No segundo, participaram os
expositores - temas Luiz Eduardo
Ribeiro (Assessor do DAECE
e Diretor do Departamento
de Mediunidade da USE SP) Conflitos sexuais no atendimento fraterno, Walteno Santos Bento da Silva
(Diretor do Departamento de
Infância) - Moralidade e moralismo perante a sexualidade” e Ângela Bianco
(Diretora do Departamento da
A gravação do evento pode ser
Família) - Como falar sobre sexualida- acessada nos canais da USE SP
de no contexto familiar.
(YouTube e Facebook). (RD)

Cadastro das instituições espíritas

A

USE SP está trabalhando
na implantação de projeto
de cadastro de instituições espíritas baseado em ambiente web.
O sistema foi desenvolvido pela
Federação Espírita Catarinense e
teve sua apresentação feita e aprovada no CFN – Conselho Federativo Nacional, em 2017.
O sistema tem como objetivo
permitir o acesso e atualização
dos dados das instituições espíritas com controles de permissões e
senhas exclusivas de cada instituição, onde os próprios dirigentes e
responsáveis serão incumbidos de
realizar, periodicamente, a manutenção dos dados. O treinamento
do sistema e a distribuição das
respectivas senhas serão realizados pelos órgãos da USE conside-

Expediente

rando, inicialmente, a articulação
dessas ações pelo órgão regional
correspondente.
Dentre as várias possibilidades
que poderemos explorar no futuro, destaca-se a de se localizar
uma instituição que ofereça esse
ou aquele serviço / atividade, no
horário e proximidade mais conveniente ao interessado, uma vez
que esses dados fazem parte da
base do cadastro. (WS)

Salão com melhorias

V

isando melhorar as instalações da sede Santana, o forro
e as luminárias do Salão União,
no piso térreo, foram trocadas
pela Diretoria de Patrimônio,
preparando o local para breve
retorno de atividades presenciais.
Também foi feita nova pintura do
local. (AJO)

USE informativo é boletim com informações das ações e atividades realizadas pela Diretoria Executiva
da USE e pelos seus departamentos. Jornalista responsável: A.J.Orlando – MTb 39.211.

USE informativo

3 - Março, 2022

Metodologias para o estudo de O livro dos médiuns

O

evento Metodologias para o estudo de O livro dos médiuns, em
consonância com a campanha
Comece pelo Começo, que está comemorando 50 anos, buscou incentivar a fundamentação doutrinária
espírita com base nos livros de
Allan Kardec, colocando essas
obras como referências nas apresentações e estudos espíritas.
No caso específico de O livro
dos médiuns, como foi observado o
pouco acesso de seu conteúdo pelos adeptos da doutrina, o evento
teve o objetivo de mostrar a im-

portância da
obra para os
estudiosos do
Espiritismo, independente de
serem médiuns
ostensivos ou
não, pois traz
a continuidade
do estudo da
doutrina, codificada pelo mestre Kardec. Na
oportunidade, foram mostrados
alguns estudos dessa obra na rede
e uma mostra do conteúdo do li-

vro para melhor reflexão dos dirigentes e estudiosos espíritas para
incentivo ao seu estudo nas casas
espíritas. (LER)

Inscrições nos Conselhos de Assistência Social

O

Conselho Nacional de
Assistência Social emitiu a
resolução CNAS/MC No 63, de
14 de março, último, alterando os
parâmetros nacionais para inscrição de entidades ou organizações
de assistência social nos Conselhos
de Assistência Social.
A alteração é considerada em
caráter excepcional, valendo até o
dia 31 de dezembro de 2022.
A resolução considera que os
Conselhos de Assistência Social,
quando da análise dos documen-

tos, referentes à inscrição, devem
considerar a situação excepcional
decorrente da pandemia do novo
coronavírus, de forma a não prejudicar os usuários e reconhecer a
importância das entidades de assistência social na composição da
rede socioassistencial do SUAS,
no atendimento, assessoramento e
defesa e garantia de direitos e das
ofertas socioassistenciais, zelando
pela manutenção das respectivas
inscrições.
Além disso, estabelece que a

adoção de uma ou mais medidas
de prevenção, controle e mitigação do risco de transmissão da
COVID-19 recomendadas pelas
autoridades sanitárias e outras
previstas nas legislações, inclusive
medidas emergenciais trabalhistas, bem como de reorganização
ou adaptação das ofertas socioassistenciais, incluída a garantia de
provisões complementares, não
devem acarretar cancelamento de
inscrição. (AJO)

Campanha Comece pelo Começo

A

s ações de comemoração do cinquentenário da
Campanha Comece pelo Começo continuam sendo implementadas. Para isto, semanalmente é disponibilizado pelo
Departamento de Comunicação, cartaz (veja exemplo ao
lado) com mensagens retiradas das obras da Codificação.
Com parceria com os órgãos regionais, representantes da
Diretoria Executiva têm realizado palestras reforçando a
importância e os objetivos da Campanha.
Os departamentos da DE também estão envolvidos e
participam das comemorações da Campanha. Os eventos
desenvolvidos e realizados por todos eles, incluem como
conteúdo o que estabelece a Campanha, quer sejam os
princípios bem como os fundamentos da Doutrina para
alicerçar as ações sobre cada uma de suas funções junto
aos dirigentes e trabalhadores dos órgãos do estado de São
Paulo. (PAB)

6,
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USE coordena live do Grupo Espírita Paulista

N

o último sábado de março, dia 26, a live do Grupo
Espírita Paulista, que desenvolve
palestras com o tema Espiritismo na
Sociedade, contou com as participações de Julia Nezu, na apresentação, e de Juliana de Moraes, no
desenvolvimento do tema A mulher
na atualidade.
Juliana de Moraes é assessora de Unificação da Diretoria
Executiva da USE SP. (AJO)

Curso Escrita Científica para os espíritas
tem encontros em março e abril

N

os sábados dias 19 e 26 de
março, ocorreram as duas
primeiras, de quatro aulas, do
Curso Escrita Científica para os espíritas ministrada pela Assessoria
de Ciência e Pesquisa Espírita
(ACPE) da USE SP.
Além de apresentar a
ACPE, a primeira aula consistiu na apresentação dos seguintes tópicos: introdução ao
tema da escrita científica (ou
acadêmica); estrutura geral
de um artigo/projeto de pesquisa; diferenças entre um artigo e um projeto de pesquisa;

cuidados com plágio, autoplágio,
e más práticas na ciência e pesquisa e o método de análise por
pares, denominado de MAPP.
A segunda aula foi mais específica e discutiu com exemplos

(incluindo exercício prático), as
características dos seguintes elementos pré-textuais: título e resumo. Neste segundo encontro,
também foram abordados aspectos importantes como clareza e
objetividade bem como
sobre a linguagem que
se deve usar na escrita
de artigos.
Os dois últimos encontros acontecem nos
dias 2 e 9 de abril.
Para este curso, houve inscrição de 90 interessados. (AFF)

Fonte: Governo do Estado de São Paulo

Nota: Mesmo considerando o anúncio do fim da obrigatoriedade de uso de máscaras em alguns locais pelo
Governo do Estado de São Paulo, a decisão de continuar o seu uso ou não é de responsabilidade de cada
instituição.
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Departamento de Infância realiza mais uma reunião regular

N

o último domingo de março,
dia 27, às 8 horas da manhã,
o Departamento de Infância realizou mais uma reunião regular,
que tratou de assuntos relacionados aos principais projetos e comissões.
Considerando o contexto
de retorno das atividades presenciais, abriu-se espaço para
o diálogo entre os dirigentes de
Infância das USEs representadas.
Basicamente foram discutidos
dois tópicos: (1) As causas do “não
retorno” das famílias e suas crianças às atividades presenciais e (2)
Ações que as equipes poderão tomar para incentivar o recomeço
das atividades.
Resultado do diálogo dos dirigentes
Causas do “não retorno” às
atividades presenciais:
•Medo
•Influências dos outros

*Trazer os pais como auxiliares nas salas de evangelização
*Trazer os adolescentes e pré-adolescentes como estagiários nas turmas infantis
*Engajar em atividades de
assistência e promoção social
espírita
•Sensibilizar para os objetivos essenciais da tarefa
*Sensibilização – Trabalhar
no sentido de sensibilizar
os trabalhadores e as famílias para a importância/valor da Evangelização e do
Espiritismo na vida de todos
*Engajamento pelo sentido
de pertencimento na equipe
•Reunir equipe para análise
*Ouvir os evangelizadores –
por que não estamos voltando?
Ações para o recomeço das
*Contagiar os Evangelizaatividades:
dores, pois a partir deles é que
•Buscar o engajamento pelo trasurgem ideias. (WS)
balho / responsabilidade
•Perda de vínculo com a casa e
com o trabalho
•Rotina familiar modificada
durante a pandemia
•Acomodação / comodismo
•Entendimento superficial da
Doutrina
•O Espiritismo ficou em segundo plano.

Conselho de Administração teve sua
reunião trimestral ordinária em março

R

ealizou-se no dia 5 de março
de 2022, com início às 14 horas, por meio eletrônico, a reunião
do Conselho de Administração
da USE SP, com a presença de
representantes das regionais de
Assis, Baixada Santista e Vale
da Ribeira, Campinas, CentroOeste, Franca, Grande ABC, Ilha
Solteira, Jales, Ribeirão Preto,
São José do Rio Preto, São Paulo
e Sorocaba.
Os membros do CA aprovaram por unanimidade o balanço
de 2021 e os balancetes de janeiro
e fevereiro, do corrente ano. Foi
esclarecida a nova modalidade de
cobrança das contribuições associativas, lembrando que na reunião de dezembro passado, o CA
aprovou o valor anual.
A Presidência solicitou às regionais que auxiliem os assesso-

res de unificação no envio dos
Estatutos dos órgãos que possuem
CNPJ com a finalidade de atualização de acordo com o Estatuto.
Informado que os próximos Encontros Fraternos de
Unificação estão marcados para
os dias 20 de março, com as
Regionais de Jales, Ribeirão Preto
e São José do Rio Preto; dia 24
de abril com as Regionais do
Campinas, Ilha Solteira e Grande
ABC e, finalmente, dia 15 de
maio, com Regionais que ainda
serão definidas.
Foi apresentada a atualização
do 18º Congresso Estadual de
Espiritismo da USE SP.
Para a campanha Comece pelo
Começo, foram mostradas as peças
publicitárias que comporão as comemorações dos 50 anos e o vídeo histórico. (JN)

Continua a campanha de livros nas
penitenciárias

A

Diretoria Executiva continua arrecadando livros espíritas e enviando, de modo organizado, para as penitenciárias,
em parceria com a Secretaria da
Administração Penitenciária. Ao
final de março, 31 caixas, com
930 livros foram encaminhados a
31 locais.
Até o momento, mais de 3.500
livros foram disponibilizados para
as 88 penitenciárias do estado de
São Paulo. (AJO)
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Aconteceu o primeiro Encontro Fraterno de Unificação do ano

O

encontro
da
Diretoria
Executiva com as Regionais
de Jales, Ribeirão Preto e São José
do Rio Preto aconteceu no dia 20
de março de 2022, com início às
15 horas, pelo Google Meet, com
participação de 35 representantes
de órgãos e de centros espíritas. O
tema escolhido pelos coordenadores do Encontro foi a “Campanha
Comece pelo Começo nestes novos tempos”.
A reunião foi iniciada pela
1ª Vice-Presidente Julia Nezu,
que substituiu a Presidente
Rosana Amado Gaspar que
se encontrava em viagem,
fazendo rápida apresentação
do institucional da USE e do
18º Congresso Estadual de
Espiritismo da USE.
Manifestação das
Regionais
Adelvair David, presidente da
Regional de Jales informou
que está trabalhando na região a campanha Comece pelo
Começo e vai se reunir para
tratar do assunto agora, em
abril, com os órgãos locais e
centros espíritas.
Edmir Garcia, presidente da Regional de Ribeirão
Preto, informou que a regional é composta por cerca de
60 municípios e 250 instituições espíritas. Um dos eventos
relevantes da região é a Conrespi,
na sua 38ª edição realizada na semana que antecedeu o Carnaval.
Robson Pedro de Toledo,
Vice-Presidente em exercício da
Intermunicipal de São José do
Rio Preto, relatou que na região
existem 35 municípios e que reúne todas as casas espíritas para
trabalharem em parceria para arrecadação de receitas realizando
diversas atividades.

O tema do encontro
Em seguida, Pascoal Bovino apresentou o tema escolhido para o
encontro A campanha Comece pelo
Começo nestes novos tempos, iniciando
o histórico e os esclarecimentos da
sua aplicação nos cursos, eventos,
atividades diversas dos órgãos e
casas espíritas. Citou o programa
de Estudo da Obra Básica, que
possibilita o estudo da Doutrina
Espírita diretamente nos livros da
Codificação.
Esclareceu que os Centros

Espíritas devem fundamentar os
eventos nos princípios básicos da
Doutrina Espírita, conforme os
ensinos dos Espíritos contidos nas
obras fundamentais publicadas
por Allan Kardec. Também, devem oferecer aos frequentadores
a oportunidade de conhecer e
estudar os livros da Codificação
utilizando os métodos didáticos
disponíveis e adequados às faixas
etárias.

Roda de Conversa
Marco Milani, Diretor de
Doutrina, reforçou a necessidade
da coerência doutrinária. Os representantes das Regionais disseram das dificuldades que às vezes
têm com palestrantes interessados em vender seus livros e nem
sempre o conteúdo está de acordo
com as obras básicas.
Após diversos assuntos terem
sido debatidos, ao final, Marco
Milani fez uma síntese da fala de
cada regional e órgãos locais presentes, que girou em torno
de livros espíritas, qualidade
doutrinária, feira do livro espírita, palestrantes espíritas,
atividades das casas espíritas,
a necessidade do estudo com
base nas obras da codificação
e a questão de estudos e cursos de Espiritismo.
Síntese da roda de conversa:
Marco Milani comentou
sobre o tema central que o
Depto. de Doutrina pode
contribuir, dar sugestão para
as pessoas vinculadas a essa
atividade, assim como ficam
à disposição de todos os órgãos, os demais departamentos.
Edmir destacou a questão
do livro com relação à necessidade de zelar pela qualidade. Essa fala do livro também
foi trazida por Mário Gonçalves,
sobre o cuidado com as publicações, que a USE não tem um index proibitorium, mas todos têm a
obrigação de zelar por aquilo que
vai ser comercializado nas feiras e
nas livrarias. Registrou a fala do
David que relatou sobre pessoas
que ficam incomodadas e dizem
que se pratica um espiritismo “rigoroso”. (JN)
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Fala Jovem, tem planos para a Páscoa ?

O

maior evento estadual de
Mocidades está chegando
junto com o período da Páscoa
e são as COMEs que acontecem
pelo estado de São Paulo. Jovens
espíritas de todos os cantos se reúnem nas suas assessorias para as
confraternizações que acontecem
de 15 a 17 de abril.
Cada evento reúne jovens de
diferentes regiões, então fica ligado se você quer participar ou
se conhece alguém que quer participar: a região Leste do Estado
(DM1) promove a Comelesp com
o tema Elos: a mediunidade no dia-a-dia que será presencial em São
Paulo, Capital, com opção virtual
para quem quiser acompanhar
de casa; na região Centro-Leste
(DM2) o tema da Comecelesp
será o mesmo, mas o evento será
100% virtual para acompanhar
no computador, notebook ou celular; no norte do estado (DM3) as
inscrições da Comenesp já estão
quase acabando e o evento será
presencial na cidade de Ribeirão
*

2

Reunião DE + Departamentos: 9 horas - DE

2

Curso Escrita Científica
para espíritas: 15 às 17 horas - ACPE

3

Trabalho em rede na APSE
- DAPSE

5

Curso de Liderança
Espírita: das 20 às 22 horas
- DE

8

Seminários da Infância: das
20 às 21h30 - DI

Preto e com uma opção para
acompanhar virtualmente o tema
Céu e Inferno: e se não fosse tão simples assim?; para fechar, a região
nordeste do estado (DM4) tratará
do tema Falando de racismo: entender
para mudar com uma Comenoesp
virtual, cheia de surpresas.
Todas as opções virtuais (mesmo para os eventos que tiverem
versão presencial) precisam de
inscrição, mas são
gratuitas - sem custo,
zero reais, na faixa.
Todas as inscrições
já estão abertas e duas
assessorias oferecerão
opções
presenciais!
Pode ficar sossegado
que a atenção será
redobrada para que
possamos ter eventos
seguros para todos os
participantes.
Deu vontade de
participar, mas não
quer se expor? Tudo
bem, existem excelen-

em

tes alternativas virtuais nas quatro
assessorias.
Ficou com alguma dúvida? Só
correr no nosso instagram @dmusesp ou no site
http://usesp.org.br/dm
e entrar em contato. Participar
dos eventos de mocidade muda
vidas, se puder, participe! (HB)

abril

Literatura espírita em foco
Humberto Schubert - DD

19

Curso de Liderança Espírita:
das 20 às 22 horas - DE

Reunião da CRSul 2022

24

Prévias do 18o Congresso
Estadual de Espiritismo

9

Curso Escrita Científica
para espíritas: 15 às 17 horas - ACPE

24

Reunião Regular: 8 às 10
horas - DI

12

Curso de Liderança
Espírita: das 20 às 22 horas
- DE

24

Encontro Fraterno de
Unificação

26

Curso de Liderança Espírita:
das 20 às 22 horas - DE

30

GEP Grupo Espírita Paulista:
15 às 16h30

8

8a
10

16 a Confraternizações de
17 Mocidades Espíritas *

COMEs (DM1, DM2, DM3, DM4)

Nota: todas as atividades são no formato on-line * Algumas atividades presenciais.
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18o Congresso Estadual de Espiritismo da USE

Venha comemorar os 75 anos da USE, 50 anos da campanha Comece pelo Começo e 50 anos do programa de rádio
Momento Espírita, da USE.
o
18 Congresso Estadual de
Espiritismo da USE será realizado nos auditórios do Hotel
Tauá, em Atibaia, de 24 a 26
de junho de 2022, com o tema
Evolução do ser: consciência e livre-arbítrio e a abertura acontecendo
Desafios da prática mediúnica nos o tema A fé e a esperança frente aos
na sexta-feira, com o psicólogo
dias atuais
desafios da atualidade.
Rossandro Klinjey e a parte artística, com os cantores Ricardo e 2º horário:
Credenciamento
A postura do espírita diante das mí- Das 12h às 18h30 – credenciaEduardo.
dias sociais
No sábado, com início às
mento na recepção da USE
Diálogo entre gerações no Movimento Entrada no Apto. a partir das 17h
8h30, com o cantor e compoEspírita
sitor Lirálcio Ricci. A seguir, a
– pode fazer o check-in na chegaLições da pandemia ao centro espírita da e deixar a mala na recepção,
conferência do médico paraense
Fatos históricos e coerência doutriná- no guarda-volume.
Alberto Almeida, com o tema O
ria
papel do Espiritismo rumo à regeneração e, logo após, às 11h10, três Na noite de sábado, haverá a Livraria e autógrafos
conferências simultâneas com o fi- conferência do Juiz de Direito Haverá livraria e autógrafos com
lósofo Humberto Schubert, tema e escritor Haroldo Dutra Dias os autores palestrantes.
Viver no mundo sem ser do mundo, com com o tema A Alegria de trabalhar Inscrição para o Congresso
a professora Heloísa Pires sobre na vinha do Senhor e antecedendo, Valor da inscrição 320,00 – Com
Um desafio chamado família e o escritor o cantor e compositor Moacyr direito a assistir as palestras e roEmanuel Cristiano que falará so- Camargo apresentará a parte mu- das de conversas escolhidas (entre
bre A educação do Espírito na sociedade sical. Ao final dessa atividade, o no site da USE para escolhas) –
Departamento de Arte da USE coffee break nos intervalos, creatual.
promoverá o sarau RespirarArte. denciamento e sacola.
Domingo, às 8h30, o
Rodas de Conversa
Hospedagem
Após o almoço, acontecem as 8 Departamento de Arte da USE Reservas diretamente no hotel
rodas de conversa, em dois horá- apresentará um mini-espetáculo Tauá (do Congresso) ou no Hotel
A arte espírita no Brasil – de Anália
rios (4 rodas em cada horário).
Alegro que fica a 3 km do Tauá e
Franco ao reconhecimento no CFN e,
1º horário:
o preço é menor, e também perEspiritismo: Religião em seu sentido em seguida, Marco Milani e A. tence ao Grupo Tauá. Os valores
J. Orlando apresentarão a síntese
filosófico
da hospedagem incluem café da
Uso equivocado de teorias científicas das 8 rodas de conversa. André manhã, almoço e jantar. A hosTrigueiro fará a conferência de
no Espiritismo.
pedagem foi conveniada com a
Práticas estranhas no centro espírita encerramento do congresso com USE e tem preços especiais para
entrada na sexta-feira e saída no
domingo após o almoço. A hospedagem no Alegro dá direito a
tomar as refeições no Tauá.

O

Estacionamento
R$ 20,00 por dia – não incluso na
hospedagem.
Outras informações
www.usesp.org.br;
congressousesp.org ou
WhatsApp (11) 9.5698-2779. (JN)

