
Coordenadores Regionais 
da Diretoria Geral se 
reúnem em Brasília

“Com o crescimento da União do Vegetal e da nossa visibilida-
de dentro da sociedade – precisamos ter cada vez mais atenção 
com a parte administrativa de nossa instituição para que a União 
do Vegetal possa ser uma referência, um exemplo, criando uma 
nova cultura, uma geração de pessoas e uma sociedade respei-
tável”, com essas palavras, o Mestre Geral Representante, M. 
Paulo Afonso Amato Condé, abriu o Encontro dos Coordenadores 
Regionais da Diretoria Geral (CRDG), no escritório da Diretoria 
Geral, em Brasília. O encontro foi realizado, nos dias 17 e 18 de 
agosto, com o objetivo de dar início às atividades de planejamen-
to, tão necessárias ao aprimoramento administrativo do Centro.
 
Mestre Klaus Paranayba, Vice-Presidente da Diretoria Geral res-
ponsável pelos CRDG e pelo Patrimônio, coordenou as ativida-
des, que contaram com o apoio técnico da C. Manuela Bernis, do 
Comitê Gestor da DG, e dos membros da Diretoria Geral. “Já es-
tamos recebendo notícias de desdobramentos positivos em rela-
ção à comunicação do conteúdo apresentado neste encontro em 
Núcleos e DAVs”, disse ele.
 
O Presidente da Diretoria Geral, M. Tadeo Feijão, ressaltou como 
principal objetivo desse encontro iniciar a implantação de uma Cul-
tura de Planejamento nas Regiões, nos Núcleos e nas DAVs, tendo 
como espelho os exemplos que a Diretoria Geral vem transmitindo 
de forma objetiva e transparente ao longo desses anos.
 
O Mestre Geral Representante destacou ainda a importância 
cada vez maior deste cargo de Coordenador Regional da Direto-
ria Geral nas atividades das Administrações Centrais e na organi-
zação de todo o Centro:

A reunião foi realizada com o objetivo de dar início às atividades de 
planejamento do Centro. Foto de Yuugi Makiuchi
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“Coordenador Regional é uma função que, 
quanto  mais a gente caminhar, mais vai 
ganhar importância dentro do Centro por-
que faz o pensamento da Representação 
Geral e da Diretoria Geral percorrerem as 
regiões e faz também a voz das regiões che-
gar à DG com propostas que possam con-
tribuir para o crescimento do Centro”.

No Núcleo Janaína, no Rio de Janeiro, houve uma Sessão Extra 
para todos os sócios, no dia 10 de agosto, com a presença de 
mais de 320 pessoas. Nessa oportunidade, que teve a participa-
ção do Mestre Geral Representante, o Presidente da Diretoria 
Geral fez uma apresentação resumida dos projetos e atividades 
da DG, sendo muito bem recebida por todos.
 
“Foi uma oportunidade importante da RG e da DG levarem suas 
diretrizes e projetos aos sócios da 5ª Região”, disse o Presiden-
te da Diretoria Geral.
 
No sábado, dia 11, foi realizado um Encontro do Quadro de 
Mestres, com uma nova apresentação da DG, esclarecendo 
aspectos administrativos e prioridades da Representação Ge-
ral. Na sequência, foi realizada uma Sessão, na qual estiveram 
presentes 51 mestres da Região e o M. Central da 1ª Região da 
Europa e Oceania, o M. Luiz Alberto Barreto, além do Mestre 
Geral Representante e do Presidente da Diretoria Geral.

A Representação Geral e a Diretoria Geral estiveram presentes na 
9ª Região, no Núcleo Estrela Dalva, em Florianópolis/Santa Cata-
rina, para reinício dos Encontros da DG com o Corpo Instrutivo. O 
encontro aconteceu no dia 25 de agosto e contou com a participa-
ção de 320 integrantes do Corpo Instrutivo que puderam perceber 
a importância e a organização do trabalho realizado pela DG, sen-
do convidados a contribuir mais ativamente com as iniciativas e 
projetos, tais como a Faixa Adicional e o Mercado Inca.
 
O Mestre Geral Representante esteve presente e dirigiu uma Ses-
são de Caráter Instrutivo, informando que no ano de 2019 os En-
contros continuarão nas Regiões onde ainda não foram realizados.
 
O Mestre Central da 9ª Região, M. Darcioni Colombo, considerou 
que o Encontro trouxe um entendimento maior e mais claro do sen-
tido espiritual das frentes de trabalho e dos projetos da UDV. “O 
alinhamento de nossas ações traz mais ânimo e segurança para 
toda a irmandade, fortalecendo em nós o amor por essa Obra e a 
amizade entre as pessoas”, explicou o Mestre Central.

Alegria e participação
no Encontro do Corpo 
Instrutivo da 9ª Região

“Esse Encontro foi importante, no sentido 
de alinharmos o Quadro de Mestres da 5ª 
Região com a Representação Geral, de ma-
neira simples e amiga, renovando em nós a 
alegria e a disposição de seguirmos cada 
vez mais unidos, cada vez mais irmãos”. 
M. Soter Fernandes Lyra,  Mestre Central da 5ª Região

A Representação Geral e 
a Diretoria Geral informam 
suas diretrizes e seus
projetos à 5ª Região

Mais de 300 pessoas participaram do Encontro em Florianópolis. Foto: Fabricia Possenti
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Os 50 anos da publicação 
de “Na selva, um místico 
vende um sonho”
O Blog da UDV trouxe, no dia 29 de agosto, uma entrevista com 
o jornalista Alberto Prado. Prado é autor da reportagem “Na sel-
va, um místico vende um sonho”, publicada há exatos 50 anos 
no jornal O Estado de S. Paulo - o periódico de maior circulação 
do país à época. A reportagem e a entrevista com o repórter po-
dem ser vistos neste link:

Link para participação da 
pesquisa internacional a 
respeito da Hoasca
Reenviamos o link para o questionário em português que dá 
acesso à pesquisa mundial “Global Ayahuasca Project”, com a 
recomendação de participação dos sócios do Centro:

>> CliqUE aqUi e leia na íntegra a matéria no Blog

>> CliqUE aqUi e participe da pesquisa

http://udv.org.br/blog/pela-primeira-vez-ha-50-anos-udv-foi-retratada-por-um-grande-jornal/ .
https://www.globalayahuascaproject.org/survey/udv/
www.udv.org.br

