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LATUALIZAÇÃO I 

Comissão revisora do Estatuto conclui a 
minuta do novo documento 
A comissão especial formada na última assembleia geral, em Goiânia, para a elaboração de proposta de 
reforma do estatuto da Abrarte, composta pelos associados Rogério Felisbino da Silva, Aparecida Ângela Sany 
da Silva e Rosângela Falcão de Mendonça, concluiu nesta semana a elaboração da minuta do documento e a 
encaminhou por e-mail para a diretoria, para que seja reenviada neste fim de semana a todos os associados, 
para avaliação. A comissão sugere abrir prazo até o próximo dia 31 de março para que os associados possam 
se manifestar a respeito da proposta elaborada e, a partir de abril, possa haver discussão dos pontos 
controversos. A expectativa é que, com essa antecipação do debate por e-mail, seja viabilizada a aprovação 
do novo estatuto na próxima assembleia geral, durante o 15º Fórum Nacional de Arte Espírita, a ocorrer em 
junho, em Curitiba. 
O e-mail encaminhado pela comissão à diretoria contém dois arquivos em anexo, no formato word: um, com 
o texto final da proposta do novo estatuto, para que possa ser lido na íntegra e se ter uma ideia geral do 
documento como um todo; e outro que traz a versão original do estatuto, com a identificação dos dispositivos 
que sofreram alterações e as respectivas explicações das mudanças propostas pela comissão e também por 
alguns associados.  
A minuta do estatuto também foi encaminhada a um advogado, para que possa ser feita análise jurídica do 
texto. 
Os integrantes da comissão voltam a se reunir no mês de abril para analisar as observações apresentadas. 
Segundo os membros da equipe, aquelas proposições que forem pontuais, sem grande alteração estrutural 
do estatuto, poderão ser assimiladas e posteriormente comunicadas, quando da discussão em plenário, na 
assembleia. Já as propostas de alterações mais significativas que implicam em mudanças de modelos 
conceituais de gestão e administração, se existirem, deverão passar por nova discussão, se possível com a 
participação de todos os associados, ainda antes da realização da assembleia. A intenção é que as propostas 
sejam debatidas e definidas o quanto antes possível, para que na assembleia se possa ter um 
encaminhamento mais rápido e o novo estatuto já possa ser aprovado.  
O trabalho da comissão iniciou logo após o Fórum de Goiânia, por meio de seguidas reuniões virtuais. Os 
primeiros estudos, realizados nos meses de junho, julho e agosto de 2017, permitiram à comissão identificar 
alguns artigos estatutários que não estavam sendo cumpridos na prática e que precisavam ser ajustados. A 
comissão então elaborou uma primeira versão de minuta, apontando esses dispositivos, e a encaminhou para 
a diretoria, solicitando que esta identificasse outros pontos que estivessem atrapalhando o desempenho 
administrativo da instituição e apresentasse propostas de como poderiam ser reformulados. Nesta mesma 
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oportunidade, a comissão solicitou à diretoria que replicasse o documento para todos os associados, a fim 
de que estes também pudessem se manifestar a respeito das primeiras modificações propostas, dando-se o 
prazo até o dia 31 de dezembro, conforme informado no Notícias da Abrarte, na edição nº 617, de 10 de 
novembro último. 
A partir dessas sugestões dos associados, a comissão elaborou, durante o mês de janeiro, a proposta de 
minuta do novo estatuto, que está sendo colocada agora à disposição de todos os associados para avaliação 
e comentários.  Vale destacar que a comissão também efetuou estudos do Código Civil Brasileiro, no capítulo 
que trata da organização das associações. 
 
 
LFÓRUM 2018I 

Inscrições continuam abertas 
As inscrições para participar do XV Fórum Nacional de Arte Espírita, em Curitiba, 
terminam impreterivelmente no dia 15 de abril ou antes disso, quando forem 
preenchidas as 228 vagas disponíveis. Até o fechamento desta edição, 89 pessoas já 
haviam se inscrito para participar do evento. O Fórum vai ocorrer de 31 de maio a 3 
de junho de 2018, no Recanto Lins de Vasconcellos, centro de treinamento da 
Federação Espírita do Paraná (FEP), localizado na divisa de Campo Largo com Balsa 
Nova/PR, região metropolitana de Curitiba.  
As inscrições são feitas pela internet, no blog do evento, e o pagamento pode ser 
feito pelo Pag Seguro. Após o pagamento, o nome do participante será divulgado na 
relação das inscrições confirmadas, no blog. O simples preenchimento da ficha de 
inscrição sem o pagamento da taxa de inscrição não garante a participação no evento. 

Confira na tabela a seguir os valores das inscrições:  
 

Tipo de hospedagem 16 de janeiro 2018 a 15 de abril de 2018 
Participante Associado Adimplente 

Alojamento R$ 132,00 R$ 112,00 
Suíte - Beliche R$ 176,00 R$ 149,00 
Suíte – Cama – VAGAS ESGOTADAS R$ 187,00 R$ 159,00 
Criança* Alojamento R$ 83,00 
Criança* Suíte R$ 99,00 

* 5 a 12 anos de idade completos 
 

O pagamento da taxa de inscrição dá ao participante o direito de alojamento no local do evento, refeições 
durante o período do almoço do dia 31 de maio ao café da manhã do dia 3 de junho de 2018, traslado 
aeroporto/rodoviária ao local do evento, na chegada e no retorno e participar das atividades do evento.  
Todos os participantes e trabalhadores serão alojados no evento, devido à disponibilidade de acomodações 
e em virtude da distância do local do evento para hotéis e cidades próximas. 
Serão disponibilizados dois tipos de acomodações: 
- Alojamento padrão em beliches com colchão e banheiro coletivo: 60 vagas masculino e 80 vagas feminino; 
- Suítes com quatro acomodações (duas camas de solteiros e um beliche) e banheiro privativo: 88 vagas no 
total separadas em suítes masculinas e suítes femininas. Conforme já informado, as vagas de cama já estão 
esgotadas. 
As vagas para alojamento são limitadas, sendo que a prioridade para uso do alojamento será feita 
respeitando-se a ordem cronológica da efetivação da inscrição no evento.  
Como se vê na tabela acima, o valor da inscrição varia conforme a idade do participante, do tipo de 
hospedagem ou ainda se é associado ou não à Abrarte.  
 



 

 

3 Notícias da Abrarte – 16/02/2018 

Programação 
 
Promovido pela Abrarte, em parceria com a FEP, o Fórum tem o objetivo de reunir, em clima fraternal, 
coordenadores e lideranças de grupos de arte espírita, associados da Abrarte e dirigentes espíritas 
interessados na prática da arte no ambiente espírita, com o intuito de promover a troca de experiências, 
reflexões, estudo doutrinário e busca pelo aperfeiçoamento do fazer artístico espírita. Estudos doutrinários, 
seminários técnicos/artísticos/doutrinários das linguagens artísticas específicas, debates sobre o fazer 
artístico no ambiente espírita, breves apresentações artísticas, integração e sensibilização dos participantes, 
e assembleia geral de associados da Abrarte compõem a programação. Durante a Assembleia Geral da 
Abrarte haverá atividades programadas para os não associados. 
Para mais informações a respeito do Fórum, acesse o blog do evento, clicando aqui. Contatos também podem 
ser feitos pelo e-mail forumnacionaldearteespirita@gmail.com. 
 
 

 
 

 
 
 
 

LSÃO PAULOI 

Feira Solidária Espírita em Rio Claro 

A USE Intermunicipal de Rio Claro, com o apoio das casas espíritas da região, promove neste domingo, das 
10 às 16h30, a Feira Solidária Espírita, com várias apresentações artísticas, praça de alimentação, bazares, 
brechós e artesanato. O evento acontece na Rua 14, nº 240, no bairro Consolação. Entre as atrações artísticas 
estão a participação do Coral Vozes de Meimei, grupo Toque na Alma, Grupo GEDE,/Grutel, Coral Sons da 
Alma e do músico e associado da Abrarte Clayton Prado.  
 
 

LRIO DE JANEIROI 

Entre dois mundos no Rio 

A Cia. Teatral Mensageiros, do Rio de Janeiro, apresenta a peça Entre dois mundos, 
baseada na obra de Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, na próxima quinta-feira, 22, 
às 20 horas, na Sala Municipal Baden Powell, na Avenida Nossa Senhora Copacabana, 
360. Com direção de Caíque Assunção e participação especial de Anatasha Meckenna, 
que canta ao vivo, o espetáculo retrata a experiência de espíritos anônimos e famosos 
que contam o que encontraram além da vida. Ingressos a R$ 25 (inteira), com meia 
entrada para todos que levarem um quilo de alimento.  
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