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61.ª SEMANA ESPÍRITA DO NOROESTE FLUMINENSE

19 a 25.07.2019 – Em São Fidélis (RJ)
ANEXO 1
INSTRUÇÕES AOS PRESIDENTES DAS INSTITUICÕES ESPÍRITAS
1 - QUANTO AOS PRESIDENTES
Os Presidentes das Instituições Espíritas são os elos do participante com a Coordenação Geral da
SENOF, competindo-lhes zelar:
a) pelas normas estabelecidas para as inscrições;
b) pelas pessoas que se inscreverem pelo Centro Espírita que dirige, competindo-lhes informar
imediatamente após conhecimento da inscrição, quando o inscrito não for frequentador da IE ou se o
mesmo não apresenta condições para estar no evento.
c) pela entrega e/ou envio pelo Correio, das Autorizações para participação de menores (anexo 3)
juntamente com as cópias dos, comprovantes de depósito do valor correspondente às inscrições feita pela
sua IE, no EREU 2019 dia 7 de julho, em Campos dos Goytacazes-RJ, ou 14 de julho de 2019, na reunião
do CEU, em São Fidélis-RJ;
d) informar ao membro do seu Grupo Espírita quando a inscrição for rejeitada e, se a rejeição não
for por excesso de inscritos, providenciar junto com o interessado, o acerto;
e) recorrer à Coordenação Geral da SENOF para a liberação de vagas alem das disponibilizadas,
entendendo que a Coordenação poderá liberar ou não;
f) entregar a cada Inscrito, urna cópia do ANEXO 2 ― INSTRUCÕES AOS PARTICIPANTES
DA SEMANA ESPIRITA.
2 - QUANTO AS INSCRICÕES
As inscrições da Semana Espírita são pessoais, mas é permitida a substituição de pessoas inscritas
e que não comparecerem, por outras pessoas, conforme definido na Circular 01/2019.
.
3 - QUANTO AO PREENCHIMENTO DAS FICHAS DE INSCRIÇÃO
A Ficha de Inscrição é o principal documento, através do qual faz-se todo o controle da Semana
Espírita.
Por ela fazem-se os cálculos de material, gêneros alimentícios, alojamento e trabalho em grupo,
além das estatísticas e referências pessoais dos participantes, quer particular, quer quanto suas atividades
junto às Casas Espíritas.
Daí a necessidade desses dados virem expressos de forma clara nas Fichas de Inscrição
competindo, portanto, ao Presidente da IE orientar ao frequentador da IE que dirige.
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