
PLANO DE GESTÃO - DIRETORIA EXECUTIVA DA USE SP - Gestão junho de 2021-2024 

CHAPA: “Trabalho e Fraternidade” 

Visão 

“Ser reconhecida como relevante para o desenvolvimento do Movimento Espírita 

por seus órgãos, centros espíritas unidos e não unidos, bem como pela sociedade, 

colaborando para o estudo, difusão e prática do Espiritismo em todo Estado de São 

Paulo.” 

Elencados nos seguintes itens com objetivos e ações a saber: 

 

ÓRGÃOS DE UNIFICAÇÃO – OBJETIVO 

Promover e manter ações para união e qualificação dos órgãos de unificação da USE. 

AÇÕES  

 Alinhar as ações da USE com seus órgãos; 

 Alinhar o uso do logotipo da USE; 

 Continuar a conferência dos estatutos dos órgãos constituídos como PJ (46 órgãos), orientando-os;  

 Incentivar ações nos órgãos Regionais para que tenham maior atuação junto aos órgãos locais; 

 Treinar lideranças para fortalecer a USE e seus diversos órgãos; 

 Valorizar as ações dos órgãos tendo sempre um mesmo direcionamento em todo o Estado. 

INSTITUIÇÕES ESPÍRITAS – OBJETIVO 

Promover e manter ações junto aos órgãos para união e qualificação das Instituições Espíritas 

sediadas no Estado de São Paulo. 

AÇÕES  

 Editar um Manual de Administração do centro espírita, contendo modelo de ata, estatuto e 

obrigações; 

 Manter o cadastro das casas unidas atualizado; 

 Manter cadastro de casas não unidas; 

 Incentivar a união de mais instituições espíritas. 

 MOVIMENTO ESPÍRITA E SOCIEDADE - OBJETIVO 

Promover, coordenar e participar de ações de unificação do Movimento Espírita Estadual e de 

ações na Sociedade. 

 



AÇÕES 

 Representar o Estado de São Paulo no CFN-FEB como entidade federativa, coordenadora e 

representativa do Movimento Espírita Estadual, participando ativamente; 

 Representar e participar do GEP – Grupo Espírita Paulista; 

 Participar em ações, e campanhas na Sociedade Civil, com objetivo de divulgar os ideais Espiritas; 

 Participar e se disponibilizar em ações inter-religiosas; 

 Participar de comemorações e homenagens relativas ao Espiritismo; 

 Participar de atividades culturais e artísticas, espíritas ou não; 

 Apoiar ações e projetos que visem a valorização da família e da vida; o combate ao abandono infanto 

juvenil, o suicídio, a violência, a drogadição, a fome e a pobreza generalizada. 

DIVULGAÇÃO DO ESPIRITISMO – OBJETIVO 

Promover e coordenar ações para divulgação do Espiritismo com base nas obras da Codificação por meio de 

publicações, redes sociais, eventos, conferências, representações artísticas e culturais. 

AÇÕES 

 Realizar o 18º Congresso Estadual de Espiritismo; 

 Realizar comemorações de Efemérides espíritas; 

 Continuar e promover as Campanhas Permanentes da USE; 

 Implementar Cooperativa de clubes de livro espírita ou Clube do livro para dirigentes; 

 Participar de feiras do livro espírita; 

 Continuar a livraria virtual e parcerias com os órgãos; 

 Editar livros impressos e digitais; 

 Promover a arte como manifestação cultural dos espíritas que propõem aliar os princípios e valores 

éticos e moral do Espiritismo às manifestações artísticas em geral, por meio da arte-educação, a 

serviço do bem e do belo.  

DIRIGENTES E TRABALHADORES – OBJETIVO 

Incentivar e orientar a realização de cursos e treinamentos para o ensino e prática da Doutrina 

Espírita com base nas Obras da Codificação. 

 Realizar, em consonância com os departamentos dos órgãos locais e regionais, encontros estaduais e 
regionais do ESDE, MEP, APSE, AECE, MED, Infância, Mocidade, Comunicação, Família e Dirigentes. 

 
 Promover cursos de preparação de trabalhadores para diversas atividades do Centro Espírita, em 

consonância com os órgãos locais e regionais, tais como reuniões mediúnicas, Atendimento Fraterno, 
área da Infância, Comunicação Social Espírita, Gestão de C.E. e outros 

 

ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL – OBJETIVO 

Incentivar e orientar a realização de Serviços de Assistência e Promoção Social. 



AÇÕES 

 Realizar cursos, seminários e encontros correspondente a área; 

 Orientar sobre a legislação pertinente a área; 

 Divulgar campanhas. 

DIVULGAÇÃO DA USE E DIFUSÃO DO ESPIRITISMO-OBJETIVO 

Realizar e manter através de todos os canais e meios de comunicação a divulgação dos trabalhos 

realizados pela USE e seus órgãos, assim como a difusão do Espiritismo. Ampliar o 

desenvolvimento de um aplicativo 

AÇÕES 

 Elaborar um vídeo Institucional da USE; 

 Prosseguir e aperfeiçoar todas as mídias e meios de comunicação da USE ( Site, Revista Digital 

Dirigente Espírita, Informativo mensal, redes sociais, Programa Momento Espírita, etc); 

 Elaborar material digital de divulgação das ações da USE; 

 Fomentar campanhas de doações de livros para bibliotecas, penitenciárias, hospitais, etc.; 

 Implementar o aplicativo USE com informações dos órgãos e das instituições em conjunto com as 

Regionais de São Paulo e de Ribeirão Preto (GPS Espírita) que já estão em desenvolvimento. 

PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL 

Promover, organizar e produzir atividades artísticas e culturais de acordo com os objetivos e 

coerentes com a Codificação Espírita. 

As Ações deste item serão desenvolvidas pelos departamentos próprios. 

GESTÃO ADMINISTRATIVA PATRIMONIAL E FINANCEIRA 

Administrar e gerir o patrimônio e finanças da USE com equilíbrio e responsabilidade, de acordo 

com os recursos obtidos, mantendo as sedes da USE em Santana e no Brás em condições de uso. 

LIVRARIA E BIBLIOTECA 

• Manter a Livraria da USE com títulos coerentes doutrinariamente. 

• Manter a Biblioteca na USE com livros doutrinários ou não, desde que sejam identificados como tais. 

CUMPRIR AS DEMAIS ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA 

O plano de trabalho é de conhecimento e aquiescência de todos os candidatos. 

São Paulo, 01 de maio de 2021 

Pela Chapa "Trabalho e Fraternidade",  gestão 2021-2024 

 

Rosana Amado Gaspar 


