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São Paulo, 1 de julho de 2020. 

                                   18º Comunicado Oficial 

       
 

  Tendo em vista o momento atual e diante das previsões das 

autoridades sanitárias e governamentais para os próximos meses, a FEESP – 

Federação Espírita do Estado de São Paulo, visando prevenir a proliferação 

da atual pandemia, comunica através de sua Diretoria Executiva, que o 10º 

Congresso Espírita FEESP 2020, que inicialmente havia sido transferido 

para os dias 06, 07 e 08 de novembro de 2.020, teve a sua edição 

presencial cancelada. 

 Todavia, face à beleza e importância do tema central do 10º Congresso 

Espírita FEESP: “Leis Divinas, Vencendo Desafios com Consciência 

Social”, a FEESP realizará esse evento de forma virtual, no formato de “live”. 

 Estamos nos empenhando para que possamos contar com os mesmos 

palestrantes e assim que finalizarmos a nova programação, informaremos a 

todos. 

 Para este Congresso Virtual não haverá necessidade de inscrição, pois 

ele estará disponível ao público em geral, em nosso site e nossas redes 

sociais, conforme divulgação a ser realizada oportunamente. 

REEMBOLSO DAS INSCRIÇÕES 

  Em relação ao valor pago pela inscrição, o Congressista poderá 

optar por: 

1) DOAÇÃO PARA AS OBRAS SOCIAIS DA FEESP, 

ou 

2) REEMBOLSO DO VALOR PAGO. 

 Para tanto, solicitamos que sigam as instruções específicas abaixo: 

 

TRANSFERÊNCIA DO 

10º CONGRESSO ESPÍRITA FEESP 2.020 

DE PRESENCIAL PARA VIRTUAL 
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1) DOAÇÃO PARA AS OBRAS SOCIAIS DA FEESP. 

 Apesar das cinco unidades da FEESP estarem com suas atividades 

suspensas devido à pandemia, temos recebido doações que estão 

possibilitando a continuidade das atividades de assistência social às 

gestantes, idosos do Lar Batuíra e um número cada vez maior de famílias, 

sendo que até o dia 31/05/2020 foram doadas 5.756 cestas básicas e mais 

de 3.000 quilos de alimentos, além de roupas, calçados e cobertores. 

 Dessa forma, contamos com a doação do valor de sua inscrição, que 

muito irá contribuir para a continuidade dessas ações em benefício de nossos 

irmãos em situação de vulnerabilidade social. 

 Caso decida pela doação, não há necessidade de nos informar, uma vez 

que os pedidos de reembolso das inscrições realizadas presencialmente 

no 3º andar da Sede Maria, na Área de Divulgação, que não forem solicitados 

até 20 DE AGOSTO DE 2.020 serão considerados como doação às obras 

assistenciais da FEESP. 

 

2) REEMBOLSO DO VALOR PAGO  

O reembolso dos valores dos ingressos seguirá os critérios abaixo: 

 

A)  INSCRIÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DA PLATAFORMA DIGITAL 

– SYMPLA: 

Os participantes que realizaram as inscrições através do site da 

FEESP, utilizando-se da plataforma digital do SYMPLA, terão seus 

valores reembolsados pela própria plataforma, de acordo com as 

normas internas do SYMPLA. 
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OBS.:- DOAÇÃO PARA AS OBRAS SOCIAIS DA FEESP: 

 O participante que adquiriu seu ingresso pela plataforma digital e desejar 

fazer a doação para as obras sociais da FEESP, após a devolução dos valores 

pelo SYMPLA, poderá fazer sua doação através de depósito na conta abaixo: 
 

Banco Bradesco: 237 

Agência: 0165 

Conta Corrente: 23.895-3 

Favorecido:- Federação Espírita do Estado de São Paulo –  

                     Casa Transitória Fabiano de Cristo. 

CNPJ:- 61.669.966/0002-91 

 
B) INSCRIÇÕES REALIZADAS DE FORMA PRESENCIAL NO 3º 

ANDAR DA SEDE DA FEESP – RUA MARIA PAULA, 140 - ÁREA DE 

DIVULGAÇÃO:- 

 Caso o participante opte pelo reembolso do valor do ingresso, o pedido 

deverá ser feito no período de:  

 20 DE JULHO DE 2.020 até 20 DE AGOSTO DE 2.020. 

 Os valores dos ingressos, cujo reembolso não for solicitado até 20 DE 

AGOSTO DE 2.020 serão considerados como doação às obras assistenciais 

da FEESP. 

 Devido à suspensão das atividades, a sede Maria Paula encontra-se 

fechada, pelo menos até 31 de agosto de 2020.  
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 Solicitamos informar no e-mail os dados da conta bancária em que o 

valor será creditado: 

  

Dessa forma, para solicitar o reembolso do valor da inscrição, os participantes 

que fizeram suas inscrições presencialmente na Sede Maria Paula, 

pedimos que envie um e-mail para:congressofeesp2020@feesp.org.br 

mailto:congressofeesp2020@feesp.org.br
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         Banco;  

 Agência; 

 Nº da conta (informar se é conta corrente ou poupança); 

 CPF do favorecido (mesmo que consta na inscrição) 

 Nome do favorecido (deverá ser o mesmo da inscrição). 

  

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:- 

➢ Lembramos que o crédito somente poderá ser realizado na conta 

bancária do nome do Congressista, conforme inscrição em nosso poder. 

➢ Somente serão atendidos os pedidos feitos através do email oficial do 

Congresso: congressofeesp2020@feesp.org.br. 

➢ Após o recebimento, pela Comissão Organizadora, do e-mail de 

solicitação do reembolso, enviaremos um e-mail acusando o 

recebimento. Caso não receba esta confirmação, solicitamos que 

reenvie seu e-mail. 

➢ Não serão aceitos pedidos de reembolso feitos pelo telefone, pois 

necessitamos do documento da solicitação (e-mail).  

- PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO CRÉDITO NA CONTA DO 

CONGRESSISTA:- Até 30 dias após a data do e-mail. 

 Esperamos contar com a compreensão de todos, tendo em vista que as 

dificuldades do momento atual independem de nossa vontade. 

 Estamos nos esforçando para que o brilhantismo deste evento, que 

aborda tema tão atual, seja mantido, mesmo que realizado de forma virtual. 

 Que Jesus abençoe toda a Humanidade! 

 Fraternalmente, 

                                                                           
            Roberto Watanabe                                   Vera Cristina M. O. Millano 

          Presidente da FEESP                            Diretora da Área de Divulgação 

mailto:congressofeesp2020@feesp.org.br

