
 Encontro das 1ª, 6ª e 15ª Regiões

O primeiro Encontro dos Conaces da atual gestão, realizado em Porto Velho-RO, 

nos dias 23 e 24 de março, reuniu os Conaces das 1ª, 6ª e 15ª Regiões. A Diretoria 

Geral fez uma prestação de contas dos recursos arrecadados com o Fundo de 

Participação, Fundo Saúde e dos arrecadados pela Faixa Adicional, apresentou os 

projetos administrativos em curso e esclareceu as dúvidas a respeito dos assuntos 

dessa área.

A Representação Geral explicou as prioridades desta gestão e trouxe as principais 

orientações necessárias neste momento aos Mestres Representantes e a toda a 

Direção do Centro.

Representação Geral e Diretoria Geral mais perto das Regiões

A Representação Geral e a Diretoria Geral iniciaram sua gestão realizando um 

movimento de aproximação com os Conselhos de Administração Central (Conaces) 

e as Representações locais.

“Nosso objetivo é trabalhar com amizade para fortalecer nossa União”, disse o 

Mestre Geral Representante, Paulo Afonso Amato Condé.



Metas e objetivos do Departamento de Plantio

No dia 7 de abril, também na Sede Geral, aconteceu a reunião de planejamento do 

Departamento de Plantio e Meio Ambiente, quando foram estabelecidas as metas, 

os objetivos e as prioridades para o trabalho no triênio.

Entre as metas, destaca-se o plano de implantação dos Sistemas Agroflorestais 

(SAFs) nos plantios da União do Vegetal com a integração do DPMA com o DMC, a 

Associação Novo Encanto, a Beneficência e a Orientação Espiritual com Crianças e 

Jovens.

Além disso, foram apresentadas as principais pesquisas científicas em andamento 

com nossas plantas sagradas até o momento.

Banco de Matrizes será implantado em rede

Nos dias 6 e 7 de abril, foi realizada em Brasília uma reunião do Departamento de 

Plantio e Meio Ambiente, quando se definiu o projeto de implantação do Banco de 

Matrizes que será feito em rede (de forma participativa com os Núcleos da UDV), 

onde as espécies nativas de Mariri e Chacrona (matrizes) sejam cultivadas nas 

áreas de plantio dos Núcleos localizados próximos de onde foram coletadas.
Esse projeto será apresentado ao Comitê Gestor da Diretoria Geral e 

posteriormente ao Conage para aprovação.

Os Núcleos que tiverem interesse ficarão responsáveis por essa conservação e 

receberão apoio para manter identificada e preservada cada uma dessas amostras.

 Em Tempo Real, um novo canal de comunicação

O informativo Em Tempo Real é o novo canal de comunicação da Diretoria Geral e 

da Representação Geral. Produzido pelo Departamento de Memória e 

Comunicação-DG tem como objetivo ser um canal direto com os associados do 

Centro, enviando de forma resumida e, sempre que possível, em tempo real as 

ações desenvolvidas pela DG e pela Representação Geral.

 Aprovado logotipo do Departamento

Foi aprovado o logotipo do DPMA (desenvolvido pelo designer 

Silvio Leossi) que será usado em documentos, produtos 

promocionais e outras publicações do Departamento.
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