
Conheça as principais
resoluções do Conage

O Encontro do Conage, realizado no dia 22 de setembro, contou 
com a presença de 94 Mestres, sendo 41 integrantes do Conage, 
Mestres Assistentes Centrais e convidados. 

Uma extensa pauta, previamente analisada no dia 20 do mesmo 
mês, em uma Sessão da Representação Geral com o Conselho 
da Recordação e convidados, foi também examinada pelo Comitê 
Gestor, em reunião ocorrida no dia 21.

Com inúmeras deliberações, o Encontro transcorreu em clima de 
harmonia, onde a quase totalidade dos itens propostos foi aprova-
da por unanimidade.

Encontro teve clima de harmonia, com integrantes do Conage, 
M. Assistentes Centrais e convidados. Foto de Bento Viana

Integrantes atuais do Conselho da Representação Geral: 
instância decisória restaurada. Foto de Bento Viana
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O Conage aprovou, por unanimidade, a restauração do Conse-
lho da Representação Geral, constituído pelos membros da Re-
presentação Geral, Mestres que integram o Conselho da Recor-
dação dos Ensinos do Mestre Gabriel, Mestres que ocuparam o 
cargo de Mestre Geral Representante e membros permanentes 
do Conage.

O Conselho da Representação Geral foi um órgão ativo duran-
te muitos anos (1988 a 2008) e teve atuação importante, tendo, 
atualmente, entre suas atribuições: “estudar e implantar meios 
de assegurar, de forma eficaz, a conservação da fidelidade dos 
ensinos, de forma a tornar permanente esta função e responsa-
bilidade, mantendo o zelo pela uniformidade dos princípios dou-
trinários e dos Ensinos do Mestre Gabriel”.

O Mestre Geral Representante, Paulo Afonso Amato Condé, 
considera um grande avanço essa deliberação do Conage: 

Além das decisões a respeito de Chamadas, Ensinos e Sessões, 
previamente aprovadas pelo Conselho da Recordação, foram deli-
berados, entre outros, os seguintes pontos da pauta:

Encontros de Jovens: As programações dos Encontros Regio-
nais de Jovens devem ser autorizadas pelo Conace da respectiva 
Região, visando envolver as Representações dos Núcleos nessas 
importantes atividades. 

Banco de Matrizes em Rede: Autorizada a estruturação do Banco 
de Matrizes em Rede, possibilitando que os Núcleos possam reali-
zar o plantio e a conservação de Mariri e Chacrona nativos (matri-
zes que beneficiarão todo o Centro), com o apoio e supervisão da 
Diretoria Geral.

Sistemas Agroflorestais: O Departamento de Plantio e Meio Am-
biente implantará unidades demonstrativas de Sistemas Agroflores-
tais, com a realização de cursos de capacitação em todas as Regi-
ões do Centro.

Associação Prosperar: Autorizada a criação da Associação Pros-
perar (que deverá acontecer até 10 de fevereiro de 2019) visando 
favorecer a promoção da sustentabilidade financeira de suas en-
tidades fundadoras: o Centro, a Associação Beneficente Casa da 
União, a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico 
e a Associação José Gabriel da Costa. 

Fundo de Saúde: Os filhos do Mestre Gabriel e da Mestre Peque-
nina passam a figurar como beneficiários do Fundo de Saúde e 
contarão com o apoio efetivo do Centro no atendimento às despe-
sas de manutenção de saúde.

Delegações de Competências:
Foi delegada à Representação Geral e ao Comitê Gestor compe-
tência para deliberar a respeito das seguintes propostas:
• Regulamento do funcionamento da Comissão Científica do Centro; 
• Regimento Interno do Comitê Gestor;
• Regimento do Comitê Editorial;
• Princípios éticos para a gestão administrativa do Centro.

Outras deliberações

Comitê Gestor se 
reúne em Brasília 

Expedição ao Seringal 
Novo Encanto

“Esse novo Conselho criado já funcionava 
na prática, com bons resultados, integran-
do duas instâncias decisórias importantes 
no Centro (Representação Geral e Conse-
lho da Recordação) e agregando a experi-
ência de ex-Mestres Gerais Representantes 
e de pessoas que foram efetivadas como 
membros permanentes do Conage pelos re-
levantes serviços prestados à instituição. 
Nosso Centro está mais fortalecido, tendo 
um colegiado de expressão, aconselhando e 
apoiando as ações da Representação Geral 
em prol da realização dos objetivos traça-
dos pelo nosso Mestre”.

Conage restaura 
o Conselho da 
Representação Geral
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A Diretoria da Novo Encanto, em conjunto com a Diretoria Geral, 
informa a realização da 21ª Expedição ao Seringal Novo Encan-
to, aberta à participação de sócios do Centro, no período de 12 
a 15 de novembro de 2018.

Na vivência no Seringal Novo Encanto teremos, dessa vez, uma 
programação especial, que inclui a palestra “Astrologia Herméti-
ca e UDV”, com o astrólogo Maurício Bernis (M. Assistente Cen-
tral da 3ª Região) e a presença da Conselheira Jandira Gabriel, 
filha do Mestre Gabriel.

Inscrições e mais informações na Nossa Loja:
https://nossaloja.udv.com.br/produto/expedicao-seringal-novo-encanto/

No dia 21 de setembro, o Comitê Gestor reuniu-se no escritório 
da  Diretoria Geral (DG), oportunidade em que foram tratados 
assuntos relevantes para o Centro, com apresentações de resul-
tados dos Grupos de Trabalhos (GTs) que, após avaliados, se-
guiram ao Conage, como pontos de pauta, no dia 22. 

Dessa maneira, o Comitê Gestor cumpre sua missão de dar funda-
mentação técnica a demandas do Centro, contando com pessoas 
de reconhecida competência em suas áreas de atuação, que se co-
locam a serviço da DG para que possamos ter mais qualidade em 
nossas decisões e melhores resultados em nosso planejamento.

http://novoencanto.org.br/a-novo-encanto-2/
www.udv.org.br

