
Encontro de Conaces
em Manaus e Campinas
Nos dias 25 e 26 de maio de 2018, foi realizado no Núcleo Tiua-
co, em Manaus, o Encontro da Representação Geral e Diretoria 
Geral com os Conaces da 2ª, 14ª e 16ª Região, localizadas nos 
Estados do Amazonas, Pará, Amapá e Roraima, com a presença 
de 85 Mestres.

Em seguida, no dia 9 de junho, o Núcleo Alto das Cordilheiras, 
em Campinas (SP), recebeu o Encontro dos Conaces da 3ª, 5ª e 
9ª Regiões – que abrange os Estados de São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, contando com  a participação de 90 Mestres.

Mestres presentes no Encontro dos Conaces realizados em Manaus. Foto de Miguel Almeida

Participantes do Encontro dos Conaces realizado em Campinas. Foto de Péricles Florêncio Lima

“Considero esses Encontros bem 
produtivos, com boa participação 
da Direção dessas Regiões. Que-

ro fazer esse trabalho com amizade, 
com união, que é o objetivo do Mestre        
Gabriel, fazer a união entre as pessoas”.
Paulo Afonso Amato Condé, Mestre Geral Representante

Esclarecimentos e
prestação de contas
aos dirigentes
Nesses Encontros dos Conaces, a Diretoria Geral prestou con-
tas dos recursos arrecadados com o Fundo de Participação, o 
Fundo Saúde e a Faixa Adicional, bem como apresentou os pro-
jetos administrativos em curso e esclareceu dúvidas a respeito 
dos assuntos administrativos do Centro.

A Representação Geral, por sua vez, explicou as prioridades da 
atual gestão e trouxe orientações necessárias aos Mestres Cen-
trais, Mestres Representantes e a toda a Direção da UDV.

Os Encontros dos Conaces nessas Regiões foram precedidos 
de Sessões para os membros da Direção. No Núcleo Princesa 
Sama (Manaus), a Sessão foi realizada no dia 25 de maio com 
a presença de aproximadamente 350 membros da Direção e no 
Núcleo São João Batista (São Paulo), a Sessão contou com 130 
participantes.

“Este Encontro deixou para nós um 
legado de grande importância, no 
sentido de trazer um sentimento de 

humanidade, de fraternidade, alegria e 
de renovação em nossos corações”.
Mauro Allen, Mestre Central da 2ª Região

“A Representação Geral continua 
mantendo-se próxima às Adminis-
trações Centrais, trazendo as orien-

tações necessárias, assegurando a boa 
continuidade dos trabalhos e o fortale-
cimento dos elos de União nas próprias   
Regiões e entre elas.”
Henrique Sales Gentil, Mestre Central da 3ª Região

Representação Geral
participa de Preparo
de Vegetal no Xingu
Entre os dias 15 e 17 deste mês, o Mestre Geral Representante, 
acompanhado pelo Mestre Assistente Geral, Teodoro Irigaray, e 
do Mestre Central da 13ª Região, João Divino Duarte, entre ou-
tros Mestres e Conselheiros, estiveram presentes no Parque Indí-
gena do Xingu (Aldeia Aribaru) para realização de um Preparo de 
Vegetal em comemoração aos sete anos de trabalho da União do 
Vegetal junto ao povo Yudjá (Jurunas), onde cerca de 480 indíge-
nas já beberam Vegetal. 

O Mestre Geral Representante, que foi também o Mestre do Pre-
paro, considerou a visita importante para esclarecer o propósito 
do Centro junto aos Yudjá: “Fomos procurados pelo povo Yudjá 
interessados em restaurar o uso da Hoasca. Iniciamos esse tra-
balho de apoio, sem interesse em catequizar esse povo, que é 
ordeiro e amigo, ensinando-os a cultivar as plantas sagradas e 
preparar o Vegetal, respeitando suas tradições e crenças, sem 
interferir no seu modo de vida”.

O Cacique Tarepá, da Aldeia Aribaru, expressou a gratidão de seu 
povo, afirmando: “Vamos construir uma oca para receber os ami-
gos da União do Vegetal. Nós precisamos de vocês”.

Na visita, foram preparados quase 40 litros de Vegetal com boa 
burracheira, os quais ficaram de presente para a comunidade in-
dígena, para que, com a Luz do Vegetal, esse povo possa se for-
talecer espiritualmente e continuar sua luta de preservação das 
florestas e das suas tradições e manter sua sobrevivência en-
quanto etnia indígena.

Nas Sessões por eles realizadas são feitas as Chamadas do 
Caiano e da União, além de alguns cânticos religiosos feito no 
próprio idioma Yudjá.

Abertas as inscrições
para capacitação de
plantadores e zeladores
 
A Diretoria do Departamento de Plantio e Meio Ambiente e a Cen-
tral de Formação de Plantadores e Zeladores realiza, de 7 a 11 
de novembro, a IX Capacitação dirigida a plantadores e zeladores 
de Mariri e Chacrona.

Maiores informações através do e-mail centraldeplantadores@
gmail.com ou ainda pelos telefones: (95) 99138-4270 (M. Aloysio) 
e (95) 99158-9830 (M. Rômulo).

Inscrições pelo site: www.centraldeplantadores.org

Indígena Yudjá (Tamarico) prepara uma panela sob orientação do MGR, assistido pelo 
Cacique Nhanhã da Aldeia Paksãba (de cocar amarelo). Foto de Guilherme Burgos
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