
 

 
Reconhecimento de Utilidade Pública: 

Lei Municipal n. 896 de 27/10/61 
Lei Estadual n. 4857 de 05/07/68 
Lei Federal n. 71.349 de 09/11/72 

CNAS n. 220.365 de 29/05/69 

 
 

ATIVIDADES GERAIS NO GRUPO SCHEILLA 

Amigos e irmãos: 
 
Nesta manhã do dia 18 de março, às 9 horas, o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
GRUPO SCHEILLA se reuniu, contando com a presença do CONSELHO DE 
REPRESENTAÇÃO na pessoa da sua coordenadora, Sheila Silva, com o fim específico de 
reavaliar o cenário nacional em pandêmico quadro social da presença do Corona Virus.  
 
Constatamos a mudança da Situação 1, em que vínhamos operando com algumas restrições, 
para uma Situação do tipo 2 em que a disseminação do COVID-19 dá sinais de propagação 
comunitária ou sustentada. Diante disso e da harmônica orientação difundida pelas entidades 
federativas do Espiritismo e do poder público, ficou decidido por unanimidade que ficam 
suspensas ou interrompidas: 
 
1- RESTRIÇOES - ficou decidido por unanimidade que ficam suspensas ou interrompidas: 

1.1 as atividades doutrinárias presenciais em todo o Grupo Scheilla; 
1.2 as atividades mediúnicas; 
1.3 as atividades de assistência Social; 
1.4 os trabalhos externos de coleta de doações e visitas fraternas; 
1.5 as atividades do BAZAR FRATERNO; 
1.6 as atividades de LIVRARIA; 
1.7 a presença de assistidos, frequentadores e associados. 

 
2- AÇÕES COMPLEMENTARES. 

2.1 Serão concomitantemente iniciadas atividades eletrônicas de difusão doutrinária nos 
horários das reuniões públicas, sendo amplamente divulgadas ao conhecimento geral 
pelas mídias.  

2.2 Os portões do Grupo Scheilla permanecerão fechados e sob vigilância.  
2.3 Alguma atividade essencial que não prescinda da presença de colaboradores deverá 

ser notificada à COORDENAÇÃO GERAL pelas áreas do Grupo (ASE, EDU, FRA e 
MED) ou dos Conselhos (CAD, CRA e COM) com um dia de antecedência, podendo a 
CG autorizar a segurança a permitir acesso restrito. 

 
3- O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO permanecerá em plantão permanente. 
 

 
 Joubert Moreira de Abreu 

Joelma Silvana Guimarães Tobias 
Coordenação da EDU 


