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Alinhando e planejando ações 
para fortalecer o Plantio  

Criada a Associação
Prosperar Negócios Sociais

Premiados pelo Fundo
de Participação

“Nuovo tempo in Italia”

“O desafio é sintonizar esse trabalho 
com os ensinamentos e com o modo 
de fazer do Mestre Gabriel, chegando 
devagarzinho, cativando, construindo-o 
participativamente com as Regiões, 
deixando-as bem à vontade para plantar o 
que acharem melhor somando esforços na 
melhoria da qualidade de nossos plantios. 
Nosso objetivo é buscar trazer para perto 
os instrutores, fortalecendo amizades e 
construindo juntos o plantio de Mariri e 
Chacrona, sempre com respeito pelo que 
os irmãos já realizaram em suas Regiões 
para somar esforços na melhoria da 
qualidade de nossos plantios.”

“Transformando dificuldades em 
facilidades, a DAV de Jordão provou 
que a precariedade de recursos não 
é obstáculo para o cumprimento em 
dia de suas obrigações e, por cumprir 
rigorosamente os critérios do sorteio 
do Fundo de Participação, foi uma das 
beneficiadas. Um justo reconhecimento ao 
seu mérito.” Tadeo Feijão, Presidente da Diretoria Geral.

Encontro do DPMA: atividade de agrofloresta no Sítio Sementes. | DMC/Núcleo Gaspar

Da esq. p/ dir.: Dr. Gaetano (Advogado), Pierluigi Bagini (Presidente/DAV), Márcio Patriota 
(Tesoureiro), Dra. Raffaella Caputo (Notário); Linda Lua Oliveira (Diretora Administrativa); Monica 

Limarzi (Secretária); Mattia Casanova (Vice-Presidente) | Foto: DAV/Itália 

Nos dias 18 e 19 de janeiro, foi realizado em Brasília o Encontro do 
Departamento de Plantio e Meio Ambiente com a Representação 
Geral e a Diretoria Geral para avaliação das ações realizadas em 
2018 e planejamento para 2019, além do Encontro dos Instrutores 
para alinhamento das ações do Projeto de Implantação dos Siste-
mas Agroflorestais nos Plantios da UDV.
 
Na reunião do dia 18, no Escritório da DG, com a presença do Mes-
tre Geral Representante, M. Paulo Afonso, do Presidente da DG, M. 
Tadeo Feijão, membros do Conage e integrantes do DPMA, foram 
apresentados o demonstrativo das ações realizadas pelo Departa-
mento em 2018 e as propostas de planejamento para 2019 e 2020.
 
Na avaliação do Diretor do Departamento de Plantio e Meio Am-
biente, Mestre Reinaldo Pereira, “o trabalho está se firmando, em 
sintonia com as metas determinadas pela Representação Geral e 
Diretoria Geral do Centro, com projetos de implantação dos Siste-
mas Agroflorestais (SAFs), Banco de Matrizes em Rede (BMR) e a 
conscientização de Dirigentes”.
 
No dia 19, no Núcleo Gaspar, participaram também os instrutores 
selecionados para dar início às Unidades Demonstrativas do Proje-
to de Sistemas Agroflorestais (SAFs).
 
O Mestre Geral Representante considerou positivo e bem-sucedido 
o encontro no objetivo de alinhamento da metodologia de implanta-
ção com os instrutores:

Neste dia 10 de fevereiro, como parte das atividades comemorati-
vas ao aniversário de nosso Mestre Gabriel, foi realizada na Sede 
Geral uma Assembleia Geral para criação da Associação Prosperar 
Negócios Sociais.
 
Diferente das Associações já criadas pelo Centro, essa instituição 
tem como sócios fundadores o Centro Espírita Beneficente União do 
Vegetal, a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico, 
a Associação Beneficente Casa da União e a Associação José Ga-
briel da Costa, que passam a ser entidades coligadas da Prosperar.
 
O Presidente da Diretoria Geral, Mestre Tadeo Feijão, explica que 
a Associação é a solução indicada por especialistas para que o 
Centro administre de forma distinta as atividades de cunho comer-
cial e as religiosas.
 
“Com a Prosperar nosso objetivo é inspirar, desenvolver e favore-
cer a sustentabilidade financeira dessas entidades coligadas e criar 
oportunidades para que os empreendedores do Centro possam 
também se beneficiar das plataformas digitais para ofertar seus 
produtos e serviços”, disse o Presidente da DG.
 
O Mestre Geral Representante, Paulo Afonso Amato Condé, reco-
nheceu a importância desse momento:
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“Uma pequena semente está sendo 
plantada, e já vislumbramos um futuro 
próspero para a União do Vegetal. 
A Associação Prosperar dará apoio 
institucional e um suporte para que o 
Centro não se desvie de suas finalidades 
religiosas, de modo que possamos realizar 
todas as coisas que Mestre Gabriel 
concebeu, tais como escola, hospital, 
além de atividades financeiras e sociais 
de natureza beneficente e de apoio aos 
sócios empreendedores, melhorando e 
simplificando nossa organização, sem 
sobrecarregar a irmandade”.

Foi realizado na Sede Geral, em 10 de fevereiro, o sorteio do prê-
mio pago pelo Fundo de Participação aos Núcleos e DAVs que 
atenderam aos critérios estabelecidos pela Diretoria Geral no iní-
cio de cada ano, visando aprimorar os processos administrativos 
dentro do Centro. O prêmio corresponde a 10% da média do valor 
mensal arrecadado pela DG com o Fundo de Participação. Neste 
sorteio, 137 Núcleos e DAVs estavam aptos a participar, além da 
Sede Geral. Foram contemplados no sorteio a DAV Serra da Estre-
la (Magé-RJ), o Núcleo Lumiar (Nova Friburgo-RJ) e a DAV Jordão 
(Jordão-AC) recebendo cada um o prêmio de R$ 6.008,20.

O dia 29 de janeiro foi de alegria para nossos irmãos da Distribuição 
Autorizada de Vegetal na Itália. Com uma irmandade composta 
por 22 sócios, o Centro foi registrado com o nome “Centro Espírita 
Beneficente União do Vegetal in Italia”. Uma vitória da UDV e um 
importante passo para regularizar as remessas de Vegetal para esse 
país - o que marca “un nuovo tempo in Italia”, como dizem nossos 
irmãos italianos. A DAV estava funcionando na Região Metropolitana 
de Milão, tendo atualmente como responsável o Mestre Tiago 
Araripe e Presidente o Conselheiro Pierluigi Bagini.

Sócios e dirigentes do Centro presentes à criação da Associação Prosperar. | DMC/Sede Geral


