
Saúde e Espiritualidade
A segunda edição do Congresso de Saúde e Espiritualidade, de Di-
vinópolis (MG), que ocorre nos dias 14, 15 e 16 de junho, abordará 
temáticas como ciência, saúde e espiritualidade. Realizado no Salão 
de Convenções do Centro Espírita Jesus de Nazaré, é uma promo-          
ção da Aliança Municipal Espírita de Divinópolis e conta com a presença 
de oradores como Décio Iandoli Jr., Andrei Moreira, entre outros. 
Informações: www.amedivinopolis.com; consedi.ame@gmail.com

Vivência Cristã
Ocorrerá nos dias 1º, 2, 3 e 4 de agosto, em Cuiabá (MT), o 5º 
Congresso Espírita de Mato Grosso que contará com a presença de 
expositores como Plínio de Oliveira, Divaldo Pereira Franco, Alberto 
Almeida, Suely Caldas Schubert, Sandra Borba, Antonio Cesar Perri 
de Carvalho, Lacordaire Abrahão Faiad e Alírio de Cerqueira. José 
Raul Teixeira é convidado especial. Haverá apresentação musical de 
Plínio de Oliveira e teatral pelo grupo “Juventude Ativa”. Informações: 
www.feemt.org.br

Unificação no Ceará
Na noite do dia 13 de julho e durante o dia 14, a Federação Espírita 
do Estado do Ceará promoverá Encontro sobre União e Unificação, 
com atuação do presidente da FEB. Informações: fec@fec.org.br

Abra seus olhos, ilumine sua vida!

O 7º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul acontece no Centro de 
Eventos Serra Park, em Gramado (RS), nos dias 4, 5 e 6 de outubro. 
Os conferencistas Divaldo Pereira Franco, Alberto Almeida, André 
Trigueiro, Sérgio Lopes, Sandra Borba e Haroldo Dutra estarão pre-
sentes. O evento é realizado pela Federação Espírita do Rio Grande 
do Sul e contará com o tema principal “O Evangelho no Mundo e nos 
Corações”. Informações: http://espiritismors.org.br

Justiça social
De 21 a 23 de se-
tembro, a Fede-
ração Espírita do 
Estado de Sergipe 
realizará, no Teatro 
Atheneu de Araca-
ju (SE), o 5º Congresso Espírita do Estado. Adotando 
como tema “Justiça social, uma questão de amor 
ao próximo” contará com a presença de Alberto 
Almeida, Suely Caldas Schubert, Frederico Menezes, 
Sandra Maria Borba, Júlio César Freitas, Góes Idair 
e Montelli Reis, e do presidente da FEB, Antonio 
Cesar Perri de Carvalho, que realizarão diversas 
palestras. Informações: www.fees.org.br; fees@
infonet.com.br

Esde em ação
O IV Encontro Nacional do Esde, que ocorrerá na 
FEB, em Brasília, no período de 19 a 21 de julho, 
reunirá trabalhadores do Esde para compartilhar 
experiências sobre a repercussão dos trabalhos já 
realizados; examinar novas possibilidades de desen-
volvimento do Esde; e dinamizar as atividades a fim 
de que se possa “formar o núcleo da grande família 
espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e 
unirá os homens por um único sentimento” (O livro 
dos médiuns, cap. XXIX). O encontro de trabalho 
vai tratar ainda da continuidade da elaboração do 
opúsculo Orientação ao Esde. Informações: febes 

debsb@febnet.org.br

Jesus e Kardec
“Reuniões Mediúnicas com Jesus e Kardec” é o tema 
do seminário organizado pela Federação Espírita do 
Estado de Sergipe com a coordenação de Marinês 
Moreira. O evento, que já ocorreu em março e abril, 
está sendo realizado mais uma vez na Associação 
Médico-Espírita de Sergipe, em 16 de junho, e 
será novamente apresentado na Aliança Regional 
Espírita, em 4 de agosto. A equipe técnica presente 
no evento é formada por Carlos Alberto Santiago, 
Terezinha Melo Cabral, João Moreira Junior e Nelma 
Pereira Dantas. Informações: www.fees.org.br

Marcha Nacional 
da Cidadania
pela Vida
A 6ª Marcha Nacio-
nal da Cidadania pela 
Vida ocorre, no dia 4 
de junho, com concentração atrás da Torre de TV, 
no Eixo Monumental, a partir das 15h. Promovida 
pelo Movimento Nacional da Cidadania pela De-
fesa da Vida – Brasil Sem Aborto e contando com 
apoio da Federação Espírita Brasileira, entre outras 
instituições, a Marcha chama a população a sair às 
ruas Em Defesa da Vida – desde a concepção e pela 
aprovação do Estatuto do Nascituro, que tem por 
objetivo defender os Direitos da Criança por Nascer 
e que tramita como Projeto de Lei nº 478/2007 na 
Câmara dos Deputados. Informações: www.brasil
semaborto.com.br
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Neste espaço são abordadas as questões relacionadas com a legislação fiscal e tributária, 
aplicadas às instituições espíritas. 

REFLEXOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE NA ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA

– 9ª Parte –

Por Ricardo Silva: ricardo.ric.silva@gmail.com

Menor aprendiz

Damos continuidade aos comentários sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, destacando, 
neste encontro, os artigos 60 a 67 do mencionado diploma legal.

22. A Lei n. 8.069/90 proíbe expressamente, no seu artigo 60, o trabalho de menores de 14 anos, 
salvo na condição de aprendiz. 
Aqueles que atuam junto às comunidades carentes de nosso vasto País vivenciam, semanalmente, 
a dura rotina das famílias assistidas onde todos que podem contribuem, com seu trabalho, para a 
manutenção do grupo familiar, especialmente as crianças e jovens.
Por isso, importante a ciência dos trabalhadores espíritas a respeito deste tema, a fim de que 
possam orientar e acompanhar os jovens da Instituição Espírita, encaminhando-os, se for o caso, 
para o mercado de trabalho, como menor aprendiz, observada sempre a idade permitida entre 14 
e 18 anos, numa interpretação conjugada do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Emenda 
Constitucional n. 20 de 1998.

Sobre o tema, o ECA estabelece os seguintes preceitos:

a) Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes 
e bases da legislação de educação em vigor. Pode-se aqui citar, como exemplo, os cursos 
de aprendizagem técnica oferecidos pelo Serviços Nacionais de Aprendizagem, conhecidos 
como Sistema S: Sesi, Senai, Senar, Senac e Senat.
b) A formação técnico-profissional deverá obedecer aos seguintes princípios: (i)  garantia 
de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular; (ii) atividade compatível com o 
desenvolvimento do adolescente; e (iii) horário especial para o exercício das atividades. 
c) Ao adolescente até 14 anos é garantida bolsa de aprendizagem. 
d) Ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e 
previdenciários. 
e) Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. 
f) Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola 
técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho:

(i) noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte;
(ii) perigoso, insalubre ou penoso;
(iii) realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, 
psíquico, moral e social;
(iv) realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. 

Até o próximo mês.

Dama da Caridade

A USE Municipal de Araçatuba 
promove, no período de 24 a 
27 de junho, a Semana Dama 
da Caridade, homenageando os 
130 anos de Benedita Fernandes 
(1883-2013). O evento conta 
com palestra de Divaldo Pereira 
Franco, no dia 24 de junho, além 
da exposição intitulada “Passo a 
passo, Foto a Foto, Tela a Tela”, 
em homenagem à Dama da 
Caridade, como era conhecida. 
A Semana ainda apresenta uma 
Solenidade Oficial na Câmara de 
Vereadores em que o palestrante 
é o presidente da FEB, Antonio 
Cesar Perri de Carvalho.Infor-
mações: (18) 3608-8286.




