
A Casa da União “Lar de Santana” vem se desenvolvendo graças à nossa Sagrada União,  
à união de tantas mãos que, tocadas pela força do amor do Grande Mestre Gabriel, se dispõem a 
exercer a fraternidade humana.

Com grande alegria, fizemos este informativo com o objetivo de lhes contar as boas novas.
Lembrando da letra da música que diz: “Pela obra se conhece o benfeitor”, observando as maravilhas 

que a União nos traz e o potencial da nossa ligação solidária, podemos vislumbrar a força desta se-
mente plantada na simplicidade e humilde bondade do nosso Grande Amigo, Mestre Gabriel e assim, 
todos nós podemos usufruir e compartilhar, possibilitando que nossas mãos sejam agentes de um 
mundo com mais amor e caridade. Nossa gratidão a todos! Venham conosco...

*Glória Campos Mura, Vice-Presidente da CDU Lar de Santana, é integrante do Corpo do Conselho no Núcleo  
Senhora Santana. *Marisa Cabriotti, Presidente da CDU Lar de Santana, é integrante do Corpo do Conselho 
no Núcleo Senhora Santana.

Glória Campos Mura 
e Marisa Cabriotti*

Campo Grande, MS, 22 de julho de 2021

Bem-vindos à nossa Casa
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“O amor...
Sublime impulso de Deus,  

é a energia que move os mundos:  
tudo cria, tudo transforma, tudo eleva.

Palpita em todas as criaturas.
Alimenta todas as ações.”

Chico Xavier
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Plantando flores
Caríssimos sócios e simpatizantes 

da Casa da União Lar de Santana, 
aceitei o desafio de ser Presidente 
da CDU, com o propósito de con-
tribuir com este nobre trabalho de 
beneficência, o coração do nosso 
Mestre Gabriel. Tenho um sonho: 
ver esta Casa da União prosperar.
Por isso, investimos na melhoria 
de uma estrutura que apresente 
condições de atender bem todos 
os que aqui chegarem!!

Um espaço com flores, que nos  
inspirem e nos remetam à alegria 

de viver.

Com este objetivo e dan -
do sequência aos trabalhos 
que já vinham sendo realizados,  
elaboramos um cronograma de 
atividades as quais já foram todas  
executadas e já estamos com  
outras prioridades a serem realizadas.

E, assim, vamos seguindo...
Importante ressaltar que estas 

realizações só foram possíveis devi-
do às muitas mãos estendidas, tudo 
feito com doações voluntárias.

Nossa imensa gratidão a todos os 
colaboradores. Como diz a música: 

“Te servir pra o que for. Os olhos de 
jardineiro é que abrem o botão da 

flor...”

*Marisa Cabriotti, Presidente da 
CDU Lar de Santana, é integrante 
do Corpo do Conselho no Núcleo 
Senhora Santana.

Marisa Cabriotti*

Reforma do telhado ✅
Instalação de calhas✅
Adequação do banheiro em acessibilidade ✅
Recepção (mesa e computador) ✅
Fizemos a placa da CDU ✅
Pintura interna e externa ✅
Armário na cozinha ✅
Adequação da sala do Projeto Apoio Pedagógico ✅
Aquisição de caixas plásticas para hortifruti ✅
Aquisição de impressora de alta tecnologia e scanner) ✅
Pintura das prateleiras de aço ✅
Etiquetas e catalogação do patrimônio ✅
Jardinagem ✅
Tapete capacho ✅
Mural externo (informações CDU) ✅
Aquisição da placa ✅
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Secretaria realiza digitalização de 
documentos

Com objetivo de facilitar a 
nossa organização e melhorar 
a forma de armazenamento dos 
documentos físicos, a secre-
taria da CDU Lar de Santana 
deu início ao trabalho de digi-
talização de materiais que esta-
vam em pastas e caixas e que 
guardam 27 anos de história da 
instituição. 

O processo começou com  
a coleta e seleção de toda  
documentação que será prepa-
rada para passar por um scan-
ner e, depois, indexada. A trans-
posição desse material para 
uma plataforma digital agilizará 
e dará praticidade na elabo-
ração e emissão de novos docu-
mentos, além de oferecer a se-
gurança dos arquivos de forma 
perene.

Temos um bom trabalho a 
ser realizado, mas sabemos 
que, com a grande economia de 
tempo gerada pela agilidade na 
localização de arquivos e a efi-

ciência na gestão de documen-
tos, a equipe alcançará maior 
produtividade.  

Além desta ação, também 
elaboramos um cronograma 
para atender outras demandas 
de trabalho da secretaria:

1- Organizar pastas com os 
projetos;

2- Imprimir e emoldurar títu-
los e documentos oficiais da 
CDU Lar de Santana  (Alvará de 
Funcionamento, Título de Utili-

dade Pública Municipal e Esta- 
dual e Cartão CNPJ);

3- Criar planilha mensal on-
line para sistematizar os relatóri-
os das monitorias.

*Ana Cristina dos Santos, 1ª 
secretária, é integrante do  
Corpo Instrutivo no Núcleo  
Senhora Santana. 

*Caroline Araújo, 2ª secretária,  
é integrante do Corpo do Conselho 
no Núcleo São Joaquim.

Ana Cristina dos Santos e Caroline Araújo*
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Tesouraria CDU - Demonstrativo
Janeiro a Maio de 2021
A Tesouraria da Associação Be-
neficente Casa da União realizou, 
durante esse primeiro semestre 
de 2021, as seguintes ações:

No início de janeiro, a te-
souraria organizou uma apre-
sentação atualizada com de-
monstrativo de despesas e 
rendimentos, com objetivo 
de, junto com a Presidência e 
apoio da Diretoria, levar aos 
Mestres Representantes e Pre- 
sidentes dos Núcleos, planos 
de ação visando obter melhores 
resultados financeiros para a  
manutenção e ampliação dos 
trabalhos da Casa da União Lar 
de Santana.

Após o cancelamento do 
telefone fixo em dezembro 
(2020), ao final do mês de ja-
neiro (2021), conseguimos a 
doação de um aparelho celular. 
Também solicitamos o pedido de 
um chip junto à empresa de tele-
fonia móvel Claro para utilização 
exclusiva dos trabalhos da bene-
ficência na sede.

Ligado com o sentido do tra-
balho proposto e que vem sen-
do efetuado por meio do esforço 
dirigido pela Frente de Prosperi-
dade e Sustentabilidade, a te-
souraria efetivou a implantação 
e atualização do sistema Conta 
Azul e, desde o mês de abril, 
as prestações de contas são  

Fabrício Nunes*

Na assembleia em fevereiro, houve a apresentação e aprovação 
da campanha “Sócio 100%”, com objetivo de buscar mais sócios para 

esta Associação Beneficente. Esse movimento ocorreu durante os 
meses de março e abril, que refletiu resultados positivos no mês de 
maio, tais como: o aumento significativo dos sócios e o crescimento 

de 244% dos valores recebidos mensalmente.  
Garantindo assim, a arrecadação passou a ser suficiente para a ma-

nutenção estrutural e administrativa da nossa Associação.

emanadas através do uso desta 
ferramenta.

No mês de maio, enca- 
minhamos para o Juizado Espe-
cial a prestação de contas dos 
meses de janeiro a abril, com ob-
jetivo de buscar outras parcerias 
dentro do Poder Judiciário.

Outra ação realizada neste 
mesmo mês, foi a prestação 
de contas à Associação Sul-
Mato-Grossense dos Membros 
do Ministério Público (ASMMP), 
tanto dos valores recebidos 
quanto das especificações das 

destinações dadas a esses 
recursos recebidos. 

Nesse sentido, a Tesouraria 
c o n t i n u a  e m  c o n s t a n te 
apr imoramento  de  suas 
ferramentas para melhor 
atender as demandas propostas 
pela Diretoria da Associação  
Beneficente Casa da União Lar 
de Santana.

*Fabrício Alves de Oliveira,  
Tesoureiro da CDU Lar de 
Santana, é sócio no Núcleo  
Luz de Maria.
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Ações beneficentes prosperam e ampliam 
com projetos, cursos e parcerias

Iniciamos o ano de 2021 
com o recadastramento das 
famílias atendidas pelo “Proje-
to Famílias Florescendo”, junta-
mente com um diagnóstico social, 
com o intuito de identificarmos 
quais as reais necessidades das 
famílias.

Com esse mapeamento, identifi-
camos as habilidades das pessoas 
assistidas, o que facilitou o ofere-
cimento de cursos direcionados a 
essas habilidades, aumentando 
exponencialmente a probabilidade 

de se inserirem no mercado de  
trabalho, e com isso, trazer digni-
dade e o sustento para suas 
famílias.

Esse pensamento vem se con-
cretizando com o oferecimento dos 
cursos de corte de cabelo masculi-
no e feminino, em plena execução, 
que visa capacitar as pessoas para 
garantir-lhes uma fonte de renda.

Também é com muita satis-
fação que estamos desenvolven-
do o “Projeto Notas de Alegria”, 
proporcionando aulas de violino, 

viola clássica e violoncelo às cri-
anças componentes das famílias 
cadastradas na CDU Lar de San-
tana, cujo projeto tem por objetivo 
o desenvolvimento emocional, so-
cioafetivo, intelectual, bem como 

trabalhar a autoestima dos alunos.
No dia 23 de maio passado, as 

crianças, juntamente com o Pro-
fessor Rafael, se apresentaram no 
Clube Estoril, o que proporcionou a 
elas, e a quem as assistiu, momen-
tos de alegria e emoção.

Essa apresentação foi um 
momento de grande importân-
cia para o desenvolvimento das 
crianças como forma de incen-
tivá-las a firmarem seus passos 
no desenvolvimento da músi-
ca, a qual pode trazer a todas 
benefícios para toda a vida.

Também está bem próxi-
mo de sua implementação o 
Curso de Bordado, previsto 

Rita de Cássia Gonçalves*
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para iniciar também no mês 
de julho, que é outra iniciativa  
da CDU na  área de capaci-
tação para geração de renda às  
mulheres integrantes das famílias 
cadastradas na instituição.

Permanecemos com ações 
continuadas na área de assistên-
cia social com a distribuição se-
manal ou quinzenal de hortifrutis 
e alimentação para as famílias 
assistidas, com frutas, verduras, 
itens de cestas básicas e carne.

Dentre os projetos que estão 
em implantação, temos o “Pro-
jeto 22 de Julho - Sala de Apoio  
Pedagógico”, coordenado pela  
C. Laura Casaca.

Estamos realizando uma ação  
beneficente com o objetivo de an-
gariar fundos para a compra e a dis-
tribuição de cestas básicas para 
um maior número de pessoas, 
além das famílias cadastradas, 
ampliando o número de assisti-
dos, diante do aumento de pes-
soas que se encontram em estado  
de vulnerabilidade.

No dia 23 de maio, foi encerra-
da a Campanha Maio Solidário pro-
movida pelo Clube Estoril e a Asso-
ciação Luso-Brasileira de Campo 

Grande – MS e foram arrecadadas  
mais de uma tonelada de alimen-
tos não perecíveis, que foram  
doados para a CDU. Somadas a 
essa doação, também recebemos 
doações de alimentos da rede  
de Supermercados Comper.

Além disso, a Casa da  
União Lar de Santana foi uma 
das instituições beneficiadas 
pela Campanha Aquece MS 
idealizada pela TV Morena e 
Rotary Clube e com o apoio do 
Exército Brasileiro. Foram doa-
das roupas de frio, cobertores, 
sapatos e alimentos, que são  

entregues periodicamente e de 
acordo com a necessidade na 
sede da instituição.

Diante desse quadro, com 
várias doações realizadas à 
Casa da União e com alguns 
projetos em plena execução, 
quero externar, em nome da 
Diretoria da Casa da União Lar 
de Santana, nossa gratidão a 
todos os voluntários e parceiros 
que vêm contribuindo para que 
possamos concretizar a nossa 
missão, traduzida em atos de 
amor ao próximo.

*Rita de Cássia Gonçalves, Coorde-
nadora de Projetos, é integrante do 
Corpo Instrutivo no Núcleo Senhora 
Santana.



LAR DE SANTANA
Casa da União

I N F O R M A T I V O

Projeto 22 de Julho - 
Sala de Apoio Pedagógico Laura Casaca*

Quando em matéria, o  
Mestre Gabriel anunciou que 
chegaria o tempo de a União 
do Vegetal ter uma Escola.  
Tamanha sua convicção nesse 
fato que, no ano de 1968,  
cedeu o espaço de sua própria 
casa, em Porto Velho/RO, para 
o funcionamento da Escola 
22 de Julho. Nessa Escola,  
lecionaram as irmãs, que ainda 
estavam no Quadro de Sócios, 
Francisca dos Santos Macedo e 
Josefa dos Santos Macedo, e a 
folha de matrícula contava com 
15 crianças matriculadas.

Atualmente, por meio da 
Casa da União Lar de Santa-
na, está em desenvolvimento 
o “Projeto 22 de Julho - Sala 
de Apoio Pedagógico”, que 
tem como objetivo favorecer o 
processo de aprendizagem de 
estudantes que apresentem 

dificuldades escolares e que 
estejam matriculados na rede 
pública de ensino.

Sendo assim, a Casa da  
União Lar de Santana promoveu 
uma Formação de Alfabetização 
pelo Método Fônico, que aconte-
ceu no dia 26 de junho de 2021,  
destinada a profissionais da área 
educacional.

A formação teve como ob-
jetivo capacitar e selecionar 
um profissional que atuará no 

Projeto 22 de Julho - Sala de 
Apoio Pedagógico, bem como, 
oferecer subsídios a profissio-
nais da educação por meio do 
Método Fônico. Esse método 
consiste no aprendizado por 
meio de associação entre sons 
(fonemas) e letras (grafemas), 
permitindo à criança, primeiro, 
descobrir o princípio alfabético 
e, progressivamente, dominar o 
conhecimento ortográfico próprio 
da língua. 

Com a supervisão da Pre- 
sidente e da Vice-presidente 
da Casa da União Lar de Santa-
na, C. Marisa Nunes Cabriotti e  
C. Glória Campos Mura, respec-
tivamente. A Formação foi minis-
trada pela C. Laura Abes Casaca,  
C. Cândida Abes, e Isabela Abes 
Casaca com o apoio da Rita de 
Cássia P. Gonçalves.

*Laura Casaca, responsável pela For-
mação de Alfabetização pelo Método 
Fônico, é integrante do Corpo do Con-
selho no Núcleo Senhora Santana.

22
O projeto terá início, 

simbolicamente no dia  
22 de julho após o almoço 
festivo, em comemoração  

a data da Recriação da UDV  
e seus 60 anos. 

Prestigiem!
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Nossos parceiros

Membros da Diretoria    01/01/2021 – 31/12/2023

Presidente: Marisa Nunes dos Santos Cabriotti - Vice-Presidente: Glória Aparecida Campos Bernardes Mura
1ª Secretária: Ana Cristina Souza de Arruda dos Santos - 2ª Secretária: Caroline Machado Neves Araújo

1º Tesoureiro: Fabrício Alves de Oliveira - 2º Tesoureiro: Geancarlo de Lima Merighi
Presidente do Conselho Fiscal: João Robenilson Pereira Brandão - 1º Membro: Allan Mendes Duarte 

2º Membro: Geraldo Campos Bernardes Mura - 1º Suplente: Dante Alighieri Alves de Mello 
2º Suplente: Luiz Alexandre Inácio do Amaral - 3º Suplente: Adones Pinheiro Salamene
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