Saravá Umbandista, Queremos ouvir você!
Estamos iniciando um novo ano e a diretoria pretende resgatar as finalidades da FUEP –
Federação Umbandista do Estado do Paraná, inscritas no seu Estatuto Social, Artigo 5º,
Inciso IV, encontramos: “Realizar periodicamente um amplo recenseamento dos Povos e
das Comunidades Tradicionais Afro-brasileiras, Brasileiro-Afros e Indígenas, e outros povos
tradicionais onde atue, com o intuito de dar-lhes visibilidade e empoderamento, podendo ser
disponibilizado através de mídias eletrônicas e/ou impressas, na forma de um catálogo”.
Você pode conhecer a íntegra do Estatuto Social em vigência no site da FUEP:
https://www.fuep.org.br/sobre/estatuto-social/.
Assim, com o intuito de atualizar o mapa da Umbanda e dos Templos Umbandistas no
Estado do Paraná, catalogando o que for possível, resgatando e preservando a história, para
posteriormente publicar/editar o “Catálogo Atualizado dos Templos de Umbanda do Paraná
- 2019”, inicialmente divulgando no site https://www.fuep.org.br/casas-de-umbanda-pr.
Para que possamos atingir este objetivo, não podemos prescindir da sua participação
efetiva, preenchendo a presente pesquisa e enviando as respostas para o email: umbanda.parana@gmail.com ou contato@fuep.org.br.
Ressalvamos que a resposta ao questionário não cria nenhuma obrigação ou direito para as
partes, quem quer que seja, sendo apenas um mapeamento atualizado para divulgar a
capilaridade da Umbanda em nosso estado, conhecendo um pouco mais as características
de cada templo. O endereço de e-mail será cadastrado em nossa lista para envio periódico
de notícias e informações, as quais não sendo do seu interesse, poderá solicitar o
descadastramento.
Pesquisa FUEP - 2019

Nome do Templo

Dirigente Espiritual

Site/e-mail

Fone c/DDD

Cidade

Estado

Endereço

Dias de Giras/Horário

1 - Qual é a escola (raiz, linha, tradição) Umbandista seguida pelo Templo?
Umbanda tradicional de Zélio de Morais
Umbanda e Candomblé
Umbanda e Espiritismo
Umbanda de Nação
Umbanda Cruzada/Traçada
Umbanda Esotérica
Umbanda Omolocô
Outra - Qual? _______________________________________________________

2 - Qual a quantidade de médiuns no grupo de trabalhos espirituais?
1 a 15
16 a 30
30 a 45

45 a 60
Acima de 60. Quantos? _______________________________________________

3 – Qual a quantidade de pessoas na assistência por trabalho espiritual?
1 a 20
21 a 40

41 a 60
Acima de 60. Quantos? _______________________________________________

4 – O Templo realiza alguma Ação Social?
Não
Coleta/Doação de cesta básica
Coleta/Doação de roupas e agasalhos
Sopão/Lanche no inverno
Outro – Qual? ______________________________________________________

5 – O Templo possui algum registro legal?
Não
CNPJ
Inscrição Municipal
Alvará de funcionamento
Título de Utilidade Pública
Outro - Qual? _______________________________________________________

6 - Já teve/tem algum problema com vizinhos, com a polícia e/ou outras autoridades durante os trabalhos?
Não
Intolerância Religiosa

Lei do Silêncio/Barulho
Fiscalização por Órgão Público
Outro - Qual? _______________________________________________________

7 - Tem conhecimento das Leis (direitos, deveres, proteção) inerentes às religiões, no Brasil?
Não

Sim
Algumas. Quais? ____________________________________________________

8 - Possui o cadastro de cada um dos Médiuns da corrente e cobra uma contribuição mensal para a
manutenção do Templo?
Não
Sim. Qual o valor? ___________________________________________________
Alguns

9 - Possui autorização formal dos pais para participação dos menores de idade?
Não
Sim
Não há menores de idade no corpo mediúnico
Somente frequentam as Giras acompanhados dos pais e/ou responsáveis

10 - No seu grupo, as pessoas assumem (declaram abertamente) que pertencem a religião Umbandista?
Não
Sim
A maioria
Muito poucos
A maioria prefere dizer que é Espírita

11 - Existe alguma dificuldade do Templo em relação as autoridades e instituições municipais/estaduais?
Não
Sim. Quais? ________________________________________________________

12 – Você é associado/filiado a alguma federação estadual ou nacional?
Não
Sim. Qual? _________________________________________________________

13 – Você vê necessidade de uma Cartilha Infantil, que repasse para as nossas crianças os fundamentos da
Umbanda?
Não

Sim. Qual fundamento? _______________________________________________

14 – Uma das necessidades que entendemos principal, é a aquisição de sedes próprias para os Templos, de
forma a não ficar dependentes dos donos do barracão, que muitas vezes, pressionados por vizinhos, rompem
os contratos de locação e nos deixam sem sede. Você vê necessidade de um Projeto de Aquisição de Terreiros,
que possibilite a compra e/ou reforma dos barracões?
Não. Já temos sede própria
Sim. Participaria com qual valor mensal? _________________________________

15 – Você conhece a “Carta Magna da Umbanda? O documento que se propõe a estabelecer uma base comum
de identidade a partir de pontos que já são usuais nos Templos Umbandistas em atividade. O documento se
baseia nas orientações emanadas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, definindo algumas características
inerentes a Umbanda, princípios e normas éticas e morais. (Ver em https://www.fuep.org.br/artigos-etextos/349-2/.
Sim. E concordo
Não, e discordo, não se deve codificar a Umbanda

Se este e-mail não é o seu ou o assunto não interessa, por favor ignore-o, ele pode ter sido redirecionado a
você por outra pessoa, caso não queira mais receber as mensagens, pedimos a gentileza de respondê-lo
colocando no campo "Assunto" a expressão "EXCLUIR".
Tenha a certeza de que não estamos querendo confirmar o seu e-mail, vamos de fato excluí-lo, pois, a FUEP
não envia e não aceita "spam". Axé!
Conheça o site da FUEP: www.fuep.org.br
Diretoria-Executiva da FUEP - Gestão 2017/2021
Celular: (41) 99724-3070 - e-mail: contato@fuep.org.br

