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Com esse Encontro, a Representação Geral dá continuidade ao apoio e fortalecimento 

dos Conaces, colegiados de grande importância no Centro para o cumprimento das 

Diretrizes e fortalecimento dos princípios da União nas Regiões.

Antecedendo o Encontro, no dia 25 de abril, houve uma Sessão da Direção com a 

participação de convidados e membros da RG e DG, além da presença dos Mestres 

Raimundo Monteiro e Roberto Souto, do Conselho da Recordação dos Ensinos do Mestre 

Gabriel, e aproximadamente outros 250 dirigentes. No dia 26, foi realizado o Encontro, com 

uma reunião administrativa pela manhã e uma sessão à tarde. Ao todo, 57 Mestres estavam 

presentes.

O Mestre Central da 7ª Região, Antonio Ferreira Gomes, sintetizou o significado desse 

Encontro: “Um momento muito rico, de boas orientações e ensinos, esclarecimentos de 

dúvidas, diretrizes para as Regiões e observações com relação à preparação de dirigentes, 

convocações, aplicação da Lei e outros assuntos de importância para o Centro”.

No Acre, o segundo Encontro de Conaces

   
O segundo Encontro da Representação Geral e Diretoria Geral com os Conaces realizado em 

Rio Branco, nos dias 25 e 26 de abril, contemplou a 7ª e a 17ª Região, localizadas no Estado do 

Acre. O primeiro encontro aconteceu em Porto Velho, agora em março.

Encontro da Representação Geral e Diretoria Geral com os Conaces em Rio Branco 

3ª Edição, Maio de 2018.
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DG pede à Receita Federal regularização de remessas de Vegetal 

para a Europa

O Presidente da Diretoria Geral, M. Tadeo Feijão, entregou um ofício ao Secretário da 

Receita Federal, Jorge Antônio Deher Rachid, pedindo a regularização das remessas de 

Vegetal para a Europa, através dos Correios, pois, desde janeiro, a alfândega do aeroporto de 

Guarulhos impede o envio sem uma justificativa legal.

O ofício foi entregue em uma audiência em Brasília, dia 23 de maio, entre o Secretário e o 

Presidente da Diretoria Geral, o Mestre Assistente Geral - responsável pela UDV no âmbito 

internacional, Teodoro Irigaray, o Deputado Federal Wolney Queiroz, que é sócio do Centro, e 

o Secretário da Comissão de Estudos da Expansão Internacional, Leonardo Pauperio.
 
O Secretário Jorge Rachid ficou impressionado com o material e as informações que lhe 

foram passadas a respeito do Centro, solicitando à sua assessoria esclarecimentos junto à 

seccional de Guarulhos.

Precedido de duas reuniões virtuais, o encontro objetivou integrar as Secretarias Regionais 

com o trabalho realizado pela Diretoria Geral, unificando procedimentos, trocando 

experiências, esclarecendo dúvidas e buscando o aperfeiçoamento das atividades 

relacionadas a esta frente de trabalho.

O encontro teve a presença do Mestre Geral Representante, do Presidente da Diretoria Geral 

e de membros da Representação Geral, com participantes de todas as Regiões, que destacaram 

a importância de todas as Secretarias do Centro e a boa vontade e eficiência com que esse 

trabalho vem sendo desempenhado.

Diretoria Geral e Secretarias Regionais unificam procedimentos

 Nos dias 5 e 6 de maio, realizou-se, no escritório da Diretoria Geral, um encontro da Secretaria 

Geral e Secretarias Regionais de todas as Regiões, tendo como pontos principais da pauta o 

Relatório Regional Trienal, o Reuni e o Manual da Secretaria.

Encontro da Secretaria Geral e Secretarias Regionais de todas as Regiões 



Pesquisa internacional a respeito da Hoasca

Reenviamos o link para acesso ao questionário em português que dá acesso à pesquisa 

mundial “Global Ayahuasca Project”, com a recomendação de participação dos sócios do 

Centro:

     https://www.globalayahuascaproject.org/survey/udv/

Na publicação, nossa sociedade tem sua atuação religiosa e social apresentada com 

ilustrações e linguagem acessível.

Entre os itens abordados na revista, destacamos três pontos: 1 - União do Vegetal como 

grupo religioso brasileiro e internacional; 2 - o direito ao uso religioso e responsável do chá 

Hoasca; e 3 - comprovação científica da inofensividade à saúde.

A publicação estará disponível aos associados através da “Nossa Loja” no Mercado Inca 

(www.nossaloja.udv.com.br) a partir do dia 22 de julho.

Publicação bilíngue apresenta UDV para autoridades do Brasil e 

Exterior

A necessidade de apresentar nossa instituição religiosa as autoridades nos 11 países 

onde a UDV está instalada motivou a elaboração da revista bilíngue (português/inglês), 

“União do Vegetal: O direito ao uso religioso do chá Hoasca”.

www.udv.org.br

Capa das revistas em Português e Inglês 
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