Ata da reunião ordinária da diretoria executiva e Departamentos
epartamentos da décima quarta União Regional Espírita da Federação
Espírita Catarinense, realizada às nove horas, do décimo sexto dia do mês de outubro,, do ano de dois mil e dezesseis
dezesseis, na
sede da Sociedade Espírita Tereza de Jesus, situada na Av. Irineu Bornhausen, 119 no bairro Campinas, São José
José-SC.
Estavam presentes os seareiros Rita Veríssimo, Ana Paula Flores, Inara Schultz, Solange Brasil, Rafael Linhares
Linhares, Mônica
Fontanella,Edison Faccin,
Paulo Silveira, Presidente e Vice-Presidente
Vice Presidente respectivamente e secretários Rozo e
Luciana.Solange
Solange proferiu a prece de abertura, e em seguida, feza leitura do trecho “Minha missão”, de 12/06/1856, de
Allan Kardec, da obra Obras Póstumas. Foi dispensada
d
a leitura da ata por ter sido enviada previamente a todos os
presentes e assinada sem ressalvas. O presidente dá
d início à reunião dando as boas-vindas aos
os presentes, e seguindo a
pauta, informa sobre o evento do CFE,
E, ocorrido no dia 15/10/2016, onde esteve presente juntamento com o irmão Paulo
Silveira. Em seguida,solicitou
,solicitou ao Paulo que falasse sobre as providências necessárias para a atualização e impressão das
Cartilhas,, que serão entregues no próximo CRF em 26/11/2016.Lembrou que no referido event
evento a prestação de contas
deverá ser apresentada àsvinte e quatro casas federadas. Salientou que o irmão Satyro irá fazer a editoração para que se
possa imprimi-las.
las. Solange informa que a prestação de contas dos departamentos é extremamente importante para a
apresentação das ações e o destino dado às verbas da URE14. Também muito importante a atualização dos endereços e
dados de contatodas
das casas. Ana Paula disse que já está com os endereços atualizados,, tendo que inserir poucos dados
faltantes. Passará para o Edison o arquivo nesta próxima semana. Edison lembrou aos diretores que se faz necessário
apresentarem ao Paulo os relatórios dos seus respectivos departamentos, para apresentação à Federação. O prazo anterior
seria no início de outubro, assim, nesta semana
na pede que sejam enviados ao Paulo. O modelo que a cartilha terá, segundo
o Edison, será o mesmo adotado em 2015. Paulo informou
i
que até o presente momento apenas a Rita e a Ana Lúcia
enviaram seus reletórios. Sobre o relatório das casas, Paulo informou que até esta data apenas seis casas enviaram suas
informações. Ana Paula lembrou que o CFR é um bom momento para falar aos presidentes
ntes da necessidade desses dados.
Mas, Paulo comentou da necessidade de tê--los
los com antecedência para a compilação do relatório à Federação. Rafael
questiona como poderíamos ajudar as casas com a compilação de suas informações. Paulo menciona a dificuldade em
receber das casas as informações solicitadas pela FEC
FEC. São informações que recebe
ecebe sem qualquer padronização e
estatísticas incompletas. Sendo que a FEB e a FEC necessitam para seus relatórios estatísticos. Paulo comenta que na
reunião do CFE do dia 15/10/2016
0/2016 foi sinalizado que mudanças serão sugeridas nos questionários de levantamento de
informações, facilitando
itando às casas o seu preenchimento, mas que, por enquanto serão adotados os atuais. Edison afirmou
que se faz necessário um trabalho de sensibilização
sensibilizaçã junto aos seareiros,, apresentando a importância e a necessidade desse
levantamento. Inara concordou e disse que dados não esclarecidos, causam dificuldades. Solange então, sugere que se faça
a sensibilização no CFR, em novembro. Paulo lembra que já foram passados modelos de planilhas, com explicações.
Solange alerta que há irmãos que possuem dificuldades em manusear planilhas, e isso pode atrapalhar. Ana Paula salienta
da importância em se imprimir as planilhas, pois, evita transtornos na hora do preenchimento
preenchimento e perda de informações.
Edison lembra que este ano é o ano zero dessa ação, sendo o início desse processo, o que acarreta adaptações e ajustes.
Deve-se
se instigar o seu cumprimento. Foi dito que o prazo para o levantamento das informações das casas vai de
setembro/2016 a agosto/2017.
/2017. Paulo leu algumas das informações que são solicitadas no questionário e foi observado o
seu grau de especificidade.
idade. Paulo continua aguardando os d
dados até a próxima sexta-feira (21/10/2016).
1/10/2016). Foram citados os
próximos eventoss da URE14, ainda para este ano: Conreginha (23/10); CFR (26/11) e Feira do Livro (3 e 4/12/2016). Paulo
lembra da necessidade de reservar o local para a feira do livro.
livro Foi sugerido por Solange e Ana Paula que se fizesse a feira
em São José. Foi lembrado que a FEC desenvolve a feirinha junto à atividade cultural. Ana Paula ficou de ver com Rosana
sobre as datas disponíveis, assim, saberemos onde será realizada.. O Paulo poderá, assim, fazer o devido contato para
reservar o espaço, seja no Parque de Coqueiros
Coqueiro ou em São José. Paulo comenta que para o próximo ano poderá ser
realizada a Feira do Livro apenas durante um dia, tal qual resposta obtida de levantamento realizado pelo Geolar na última
feira. E foi lembrado que há uma tendência por parte da FEC para que
que isso ocorra em seus eventos livreiros. Foi lembrado
que para a Feira do Livro se faz necessária a atualização do folheto com os endereços das casas federadas para a
divulgação. Sobre o Projeto O Consolador foi lembrado também da importância da relação da
das casas, permitindo aos
visitantes conhecerem nossos endereços. Foi sugerido incluir os endereços no cartaz do projeto, mas ficaria muito grande,
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assim, serão feitos dois, separadamente. Rafael sugere uma estatística mais minuciosa para o projeto O Consol
Consolador, onde
se possa saber entre os visitantes, quantos são pacientes, familiares e trabalhadores do hospital. Ficou definido então, que
Mônica irá recuperar o quadro de informações solicitadas para as estatísticas e irá enviar ao grupo de voluntários,
padronizando o envio dos registros. E, irá enviar para Edison o modelo para inclusão e impressão nas novas cartilhas.
Solange lembrou que esta semana irá entregar
ntregar o kit de colete e crachá para os novos
os trabalhadores do projeto. Solange
informa que a Cláudia, responsável pelo setor de humanização no Hospital Regional, está voltando ao trabalho, o que lhe
oportunizará conversar sobre o episódio do padre na capela. São sugeridos os nomes das voluntárias Zélia Neckel do
Centro Espírita Mensageiros da Luz e de Elzira, trabalhadora da casa André Luiz, para o monitoramento d
dos murais com o
cartazes, realizando a sua reposição quando necessário. Edison solicita mais uma vez, que todo o material que for
elaborado pela URE14 lhe seja enviado primeiramente,
primeiramente, para análise e avaliação, quanto ao conteúdo e padronização visual.
Já foi feita comunicação à diretoria na última reunião, sobre esta necessidade. Edison pontua que a URE14 precisa de
visibilidade em suas ações, quando atua como um conjunto das 24 casa
casas federadas, num esforço
o coletivo. Solange ratifica a
importância da padronização institucional, como identificação. Edison pergunta ao Rozo se estão fazendo avaliações dos
eventos da URE14. Rozo explica que nem em todos consegue estar presente e Edison lembra
lembra à todos da ficha de avaliação
padrão que foi elaborada, devendo ser utilizada. Sobre o evento da Conreginha que está próximo, deve ser aplicada a
referida ficha, sendo o departamentoresponsável
departamentoresponsávelpor definir quem irá respondê-lo.
lo. Luciana levará a devida informação à
Ana Lúcia. Edison pede para quem estiver com dificuldade na utilização da ficha, que converse com o o Rozo. Passa-se a
tratar do Calendário da URE14 para 2017. Paulo levanta algumas considerações sobre o CITAF, expondo a dificuldade que o
grupo
po gestor está tendo em acompanhar e desenvover todas as atividades solicitadas junto às 24 casas federadas. Foi
explicado ao grupo o objetivo da capacitação do CITAF, onde fazem parte do grupo gestor: o Paulo, a Rosana e o Eduardo.
Paulo explicou que foram
m definidos quatro módulos, onde o primeiro e o segundo já foram realizados, com a participação
dele, Rosana, Eduardo, e Magna e Luciano da URE1. sendo os próximos serão em 12/11 no Centro Humildade e Fé e em
19/11 no Centro Amor e Caridade. Outro módulo ocorrerá em fevereiro ou março de 2017. Haverá a necessidade de
divulgação para o público: todos os trabalhadores das casas espíritas. Edison questiona ao Paulo sobre algum resultado
efetivo esperado do evento CITAF. Paulo lembra que é para formar trabalhadores
dores conhecedores do movimento e
conscientes da sua responsabilidade. Paulo comenta sobre a necessidade,
necessidade no terceiro módulo,de
,de se poder contar com os
departamentos que deverão atuar simultaneamente na realização
ealização das ações; e como serão 24 casas a serem capacitadas,
c
são realizados os eventos microrregionais. Edison solicitou ao Paulo material para melhor conhecimento sobre os módulos
do CITAF. Foi lembrado que os eventos do CITAF
CITA estão no calendário da URE14, necessitando serem confirmados. Paulo
lembra que
e é importante a URE estar em sintonia com a Federação. Solange comenta sobre a utilidade das ações do CITAF,
como proposta federativa estadual, e sobre a necessidade de análise para que se evite a redundância nas atividades e o
prejuízo a projetos prioritários
rios já estabelecidos no planejamento da URE14, a exemplo da aproximação das casas não
federadas,, cujo número é grande e uma característica exclusiva da URE14 em SC
SC.. Rafael diz que o CITAF é uma evento
muito bom e como já ocorreu a primeira e segunda etapas,
etapas, devem ser continuadas as próximas. Edison concordou que se
faça o módulo, mas, primeiro necessita ver os materiais para análise. Paulo solicitou ao Edison que até a próxima quartaquarta
feira lhe seja informado sobre a realização ou não dopróximo módulo, par
paraa os devidos preparativos, pois esta decisão
impacta no calendário. Solange sugere que o módulo de novembro se mantenha,
mantenha o que Edison ratifica, e todos anuem
anuem. Rita
se pronuncia dizendo da importância do debate para esclarecimentos e possibilidade do consenso para o ideal espírita.
Inara manifesta sobre a importância do CITAF e da URE14 para a unificação. Retomando a questão do Calendário da URE14,
Edison comenta que as atividades
vidades da FEC já estão inseridas
inseridas nesse, e que se faz preciso inserir nossas ações para 2017,
sendo que alterações são parte do processo. Edison pontua sobre a visibilidade da URE14, como no evento de sucesso do
Nazareno Feitosa. Ainda, uma possível
vel proposta para o próximo ano seria trazer o expositor Marlon Reickdel que trabalha a
Série Psicológica
ológica de Joana de Angelis, parcerizando
parcerizando-se
se com a URE9, do Sul do estado que o trará. Já com a URE4, contato
com Luiz (presidente), poderá trazer a possibilidade de se dispor de palestra de expositora na área da juventude, Lucia
Moyses, de Niteroi/RJ, dividindo-se
se o evento entre as UREs. A data ainda não está afixada no calendário. Nesta semana
será conversado a respeito desses possíveis eventos. Rita sugere que o evento Laços Fraternos
raternos possa ser realizado junto à
palestra de Marlon, mas Edison acredita que esse será maior. Luciana questiona see haverá em 2017 a Bienal, e Edison
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responde que será conversado e tomada decisão junto aos presidentes no CFR. Outra parceria sinalizada por Edison, foi o
aproveitamento dos materiais da URE12, Joinville, onde o presidente
pres
Jefferson disponibilizará
ponibilizará materiais como DVDs e
outros para a juventude. Lembrou-se
se que as visitas dele nas macrorregionais da FEC em todo o estado
estado, conseguiu-se
expandir ações e parcerias. Foi comentado que Paulo Azevedo, da URE1, pediu que após termos o nosso calendá
calendário pronto,
compartilhassemos
rtilhassemos com eles para evitar a mesma data para mais de um evento. Ana Paula pergunta qual o prazo para a
inclusão de eventos no calendário. É respondido que necessita ser até o dia 15/11, antes do CFR, para validação. Foi
solicitado que
ue se entregasse as informações para o Paulo. Inara lembra que Leandro, do Lar de Zulma, solicito
solicitou o calendário
para verificar as datas, evitando choques de eventos no local. Edison perguntou se a maior parte dos todos os eventos
serão realizados no Lar de
e Zulma. Solange e Inara sugerem que não, até para proporcionar um maior engajamento e
envolvimento das casas. Foi comentado que a cartilha será entregue no CFR e inserida no site da URE14. Edison informou
sobre a confecção de mais seis mil exemplares do livreto
livreto referente à prevenção ao suicídio e sobre o recebimento de
alguns milhares de panfletos com mensagens espíritas doados pelo Grupo Os Mensageiros. Para o próximo CFR ficou
tratada a seguinte pauta: aprovação
ção do calendário, apresentação das estatísticas do Projeto O Consolador
Consolador; sensibilização
para o levantamento das informações das atividades nas
n searas espíritas; Roda de conversa para uma reflexão dos
trabalhadores no movimento espírita; apresentação e entrega da cartilha da URE14;
URE14 livreto da campanha de prevenção do
suicídio, em sua segunda edição, elaborada com recursos dos eventos da URE e também serão entregues blocos de
mensagens obtidas junto ao Grupo Mensageiros da Luz que elabora a impressão e distribuição de mensagens espíritas por
todo o Brasil, que foi enviada por solicitação da 14ª URE há vários meses..
meses.. Inara comentou sobre a importância da vigilância
em nossos trabalhos, serenando nossa mente e focando nossas
n as ações. Rita, em seguida, grifou sua experiência no ingresso
à URE14 como
o feliz e a necessidade de se resgatar esse sentimento, ma
maiss do que um compromisso. Ana Paula comenta da
importância dessa discussão
ussão no CFR permitindo aos presidentes analisarem sua ação no Movimento
ovimento e consigo próprios.
Definida pauta do CFR e as ações que
ue serão realizadas no evento, foi encerrada a reunião. Eu, Mônica Fontanella,
secretariei e digitei a presente ata, que se lida,, revisada e aprovada, será por mim e todos os presentes assinada.
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