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9ª Visita fraterna
* Local: CE Renascer, Bairro Jardim Zanellato, São Jose/SC.
* Data: 04 de março de 2013
* Início: 16:30h
* Término: 18:00h
* Dirigentes presentes da 14ª URE:
1. Paulo Silveira – Presidência
2. Rafael – Tesouraria
3. Inara – Depto. de Atendimento Espiritual
4. Ana Lucia Pinheiro – Departamento da Família, Infância e Juventude
5. José Francisco dos Santos Neto - Departamento da Família, Infância e Juventude
6. Edison – Depto. de Difusão
* Dirigentes ausentes da 14ª URE:
1. Cintia – Secretaria
2. Rita – Depto. de Mediunidade
3. Rozo – Secretario
4. Solange – Vice Presidente – Depto. Doutrinário
5. Daniela Farias – Depto. De Administração
Obs. O Departamento de Assistência e Promoção Social ainda estava sem dirigente.
* Seareiros presentes da instituição visitada:
1. Classir Poeta Maçaneiro – Presidente
2. Jorge Manoel Costa – Vice Presidente
3. Maria do Carmo – Secretaria
4. Vladia Kunz – Tesoureira
5. Regina Petroski – 2ª Tesoureira
6. Marcelo Constantino – Conselho Fiscal
7. Sonia Porfiro
* Abertura: Jorge Manoel Costa, vice-presidente da Casa, fez a prece inicial, deu as boas-vindas a
todos e passou a palavra ao presidente da 14ª URE.
* Diálogo
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Paulo começou explicando os objetivos da visita e como a atividade se desenvolveria, nos moldes de
conversa amistosa e informal. Fez entrega do material destinado à Casa, relativo ao EASESC 2013,
enfatizando a importância de participação da Casa no evento. Apresentou todos os membros da
diretoria da 14ª URE e após solicitou que os trabalhadores da Casa anfitriã se apresentassem também.
Os membros da diretoria do CE Renascer fizeram a apresentação mostrando-se animados com os
desafios apresentados pelo atual momento que a Casa vivencia. Em grande parte trabalhadores
advindos do CE Amor e Humildade do Apóstolo da 1ª URE/FEC. Seareiros já com a experiência de
participarem de uma Casa centenária, filiada a Federação Espírita Catarinense.
O Presidente da URE explanou sobre as outras visitas que foram feitas desde os anos anteriores num
processo que visa a aproximação das casas filiadas em numero de 22 (vinte e duas) atualmente e de
40 (quarenta) reconhecidamente espíritas e ainda não filiadas.
Foi feita a distribuição de folder explicativo que apresenta o Movimento Espírita FEB, FEC e URE com
seus objetivos e a relação das Casas filiadas. Foi também entregue ao vice-presidente Sr. Jorge o
calendário de atividades previstas para o Movimento Espírita Estadual e Regional, atualizado – tendo
sido feita a referencia de que os mesmos encontram-se disponíveis no sitio da 14ª URE/FEC,
Paulo teceu considerações sobre a importância de fazer-se a desvinculação jurídica da CRECHE
atualmente mantida pelo CE Renascer e o Centro Espírita. Condição que iria favorecer
significativamente a tramitação de processos de filiação do CE Renascer e por outro lado auxiliaria a
Creche a funcionar como entidade independente facilitando a obtenção de recursos públicos e
parcerias com vários segmentos da sociedade. Foi citado o exemplo do CE Recanto de Luz e a
experiência apresentada pela sua presidente Maria do Carmo no encontro Regional do DAPSE havido
em 16/02 no CE Antonio de Pádua onde foram apresentados três painéis contendo as experiência dos
departamentos assistenciais de Casas espíritas.
Foi sugerida a apresentação do mesmo material para a diretoria do CE Renascer e que para tanto eles
entrassem em contato com a Sra. Maria do Carmo do CE Recanto de Luz que poderia auxiliar na
organização da Creche, um vez que mantém atividades assemelhadas.
A Presidente do CE Renascer teceu considerações sobre a importância da filiação e que o grupo tem
envidado os melhores esforços no sentido de alcançarem as condições necessárias a filiação.
Mencionou ainda as exigências feitas pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS para
auxiliar a creche. Considerou a pequena quantidade de trabalhadores e a grande quantidade de
trabalho e responsabilidades.
Santos Neto lembrou da experiência do CIAFIS – CE Recanto de Luz – com a desvinculação da
entidade do Centro Espírita, e que favoreceu a organização da entidade e o cadastramento junto aos
órgão competentes a fim de alcançar auxilio para a manutenção de suas atividades. Lembrou ainda
que com a organização do CIAFIS, este passou a fazer campanha para recebimento de donativos pelo
Importo de Renda – no qual o contribuinte destina parte de seu imposto para a manutenção daquela
obra assistencial, devidamente reconhecida e cadastrada pelo receita federal o que auxilia muito a
manutenção das atividades da Casa.
O processo de filiação, em posse da 14ª URE foi devolvido, a pedido, para o Sr. Jorge Manoel para que
sejam feitas as devidas atualizações e novo encaminhamento, com base na nova Resolução Normativa
para filiação, sob o acompanhamento da 14ª URE no sentido de facilitar e agilizar o processo de
filiação do CE Renascer que já é participante, a bastante tempo, da escala de palestras da URE, sendo
atendido pelo departamento doutrinário com palestrantes de outras casas (filiadas) e que encaminha o
Sr. Jorge Manoel como expositor para outra casas filiadas, demonstrando a já existente integração e
participação do CE Renascer no movimento regional.
Paulo falou sobre o Projeto O Consolador – em andamento – lembrando que o período de inscrição foi
prorrogado devido a necessidade de maior tempo para a organização do material e do treinamento que
foi transferido para o dia 06 de abril. A diretoria do CE Renascer recebeu a noticia com vivo interesse e
repassou vários emails para que as noticias cheguem a mais pessoas na instituição. Paulo ainda
informou que este Projeto, amparado pela Constituição Federal, originou-se pelo interesse de uma de
nossas mais recentes casas filiada e a pedido do próprio Hospital Regional de São José/SC e que será
semelhante ao já existente e mantido pela URE 1 no Hospital Universitário, já a alguns anos.
Ana Lucia do DEFIJ fez a apresentação de várias atividades desenvolvidas pelo Departamento e fez o
convite para o encontro dos próximos dias 9 e 10 de março, no CE Tereza de Jesus, evento
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oportunizado em parceria com a FEC. Ana fez considerações sobre o crescimento dos encontros do
Departamento, CONREJE e CONREGINHA, convidando o CE Renascer a participar dos eventos e
envolver as crianças da Creche.
Inara fez a apresentação do Departamento de Atendimento Espiritual, que possui, as atividade de
recepção na casa espírita, o atendimento fraterno, explanação do evangelho, passe, evangelho no lar,
irradiação, implantação do evangelho no lar, e que esta preparando para o segundo semestre o
encontro regional do DAE.
Paulo fez a entrega do opúsculo Orientação ao Centro Espírita ao vice presidente do CE Renascer e
teceu várias considerações sobre a importância desta obra como direcionadora e orientadora das
atividades específicas da Casa Espírita. Apresentou também a obra intitulada Orientação aos Órgãos
de Unificação do Movimento Espírita, o Plano qüinqüenal de Trabalho proposto pela FEB para 2013 –
2017 – contidos na Revista Reformador – que foi entregue para a Casa.
Edison fez a apresentação do Departamento de Difusão, lembrando que as referidas obras encontramse disponíveis, dentre outras, gratuitamente, em formato PDF, no sitio da 14ª URE/FEC. Informou que
a URE já fez campanha em favor do CE Renascer para a formação da biblioteca, tendo alcançado
sucesso, com a colaboração de amigos da Casa e de outras casas espíritas que fizeram a doação de
várias obras, querendo demonstrar a importância da comunicação como agente integrador, de
fortalecimento e de união entre as casas, e que o CE Renascer pode contar com o apoio pleno do
DDE/URE/FEC para as campanhas de voluntariado, de donativos, etc.
Edison informou ainda, como adjunto do Departamento Doutrinário, que o CE Renascer faz parte
cedendo e recebendo expositores via escalas elaboradas pelo departamento e que essa atividade
fortalece a união e integração entre as Casas.
Foi pedido uma relação de expositores para facilitar a elaboração das escalas pelo CE Renascer, ao
que o DeDou/Edison informou que a relação completa de expositores, casas, emails e telefones estão
disponíveis no sitio da 14ª URE e que este se constitui em um repositório de noticias e informações do
movimento regional e que esta é uma proposta desde a gestão anterior da diretoria da URE solicitada
pelo presidente Paulo.
Foram distribuídas as Cartilhas com a prestação de contas – entregue no CFR de novembro de 2012,
para aqueles membros da diretoria do CE Renascer que não estiveram presentes ao evento e foi
informado que a versão digital, atualizada, também esta disponível no sitio da 14ª URE/FEC/FEB.
Paulo fez considerações sobre o Movimento Espírita em seus vários níveis, federativo, regional e local,
ressaltando a importância da participação para a integração, união e unificação das casas, nas
atividades de capacitação promovidas pela URE e pela FEC e da observação das diretrizes de trabalho
propostas pela FEB visando nortear e facilitar as atividades no Centro Espírita.
Rafael parabenizou a equipe de trabalho pelo exemplo de solidariedade, esforço e dedicação com que
tratam as muitas atividades da Casa, pois que é presidente do CE Amor e Luz e conhece o peso das
tarefas e das dificuldades encontradas no caminho;
A Irmã Classir fez considerações sobre a visita da URE ressaltando a importância das trocas de
experiências que tanto auxiliam facilitando as atividades inerentes ao CE.
A Irmã Regina Petroski fez sentida prece encerrando o encontro.
Dados levantados:
Emails:
Sonia Porfiro
Vladia Kunz
Maria do Carmo

slporfiro@gmail.com
vladiakbr@yahoo.com.br
docarmopiccinini@hotmail.com

Telefones:
3258 1003
9952 0066
Site:
HTTP://www.crecherenascer.com.br
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Endereço:
Rua Gaivota, 335 – Jardim Zanellato – São José/SC
Conta Corrente:
Banco do Brasil Agencia 2638-7 conta corrente 11.316-6
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