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Sistemas Agroflorestais
serão implantados em todas 
as Regiões em 2019

Encontro do Corpo
Instrutivo da 17ª Região

A 11ª Região recebeu um dos Sistemas Agroflorestais implantados pelo DPMA: 
fortalecimento do plantio. Foto: Davi Raulino 2017

O Mestre Raimundo Mauro Carneiro Filho, Diretor Adjunto do De-
partamento Nacional de Plantio e Meio Ambiente, explicou que o 
Projeto SAFs (Sistemas Agroflorestais) nos Plantios da União do 
Vegetal acontece neste triênio, mas foi iniciado em setembro de 
2018, com a elaboração e aprovação do Projeto no Comitê Ges-
tor e no Conage.

“Neste ano, já realizamos as implantações na 6ª, 1ª ,11ª e 
4ª Regiões e, até dezembro, implantaremos em todas as 
17 Regiões do Brasil, com objetivo de melhorar e fortalecer 
nossos plantios, proporcionando às nossas Plantas Sagradas 
ambientes florestais com boa biodiversidade: espécies 
lenheiras, frutíferas, alimentícias e florestais em geral”.

Segundo ele, a prática cria sistemas mais semelhantes aos origi-
nais em que se encontra o Mariri e a Chacrona, e fortalece o meio 
onde estão inseridas, proporcionando mais saúde e vitalidade 
a nossos plantios, além de criar uma integração das equipes de 
plantio pelo estudo e pela dinâmica que os sistemas Agroflores-
tais proporcionam.

“Esse trabalho só está sendo possível por causa da Faixa 
Adicional que foi implantada desde o mandato passado”, 
explicou o Mestre Geral Representante.

Nos dias 23 e 24 de março, aconteceu em Brasília uma reunião do 
Grupo de Trabalho do Comitê Gestor responsável pelo desenvolvi-
mento do plano de implantação da Rede de Ensino 22 de Julho, 
a Escola Caianinha. Este GT, coordenado pelo Mestre Almir Nahas, 
tem a tarefa de elaborar o plano, que será validado pelo Comitê 
Gestor e entregue à Diretoria Geral para posterior aprovação do Co-
nage, até o final desta gestão.
 
Entre os conteúdos apresentados, reflexões e encaminhamentos, 
ficou definido que o GT dará, em breve, amplo conhecimento à 
irmandade da UDV do atual momento do trabalho e dos próximos 
passos, além de ampliar as possibilidades de participação a todos 
os interessados, em especial aos irmãos da UDV com maior expe-
riência na área educacional. 
 
Durante a reunião, o Mestre Geral Representante, Paulo Afonso 
Amato Condé, ressaltou o novo momento do projeto da Escola, 
agora sob a responsabilidade do Comitê Gestor da DG, e reforçou 
a necessidade de que “cada passo seja dado com segurança, 
buscando a simplicidade e acolhendo todas as contribuições de 
todos aqueles que queiram ver realizada mais esta Palavra do 
Mestre Gabriel, de que um dia a UDV terá uma escola.”
 
O Mestre Edson Saraiva Neves, que iniciou os estudo da Escola 
Caianinha em 2015, expressou seu desejo que os próximos passos 
desse trabalho se inspirem em um dos provérbios do Rei Salomão:
 
“Para aprender sabedoria e disciplina;
Para entender palavras de discernimento;
Para adquirir a disciplina para a vitória;
Retidão, justiça e equidade;
Ao dotar o homem simples com perspicácia;
Os jovens com conhecimento e antevisão
… O homem de conhecimento, ouvindo-as, ganhará mais sabedoria
O homem perspicaz aprenderá a habilidade
De entender provérbios e epigramas
As palavras do Sábio e seus mistérios.”

No dia 9 de março, aconteceu, nas dependências do Núcleo Cru-
zeiro Sul, na cidade de Cruzeiro do Sul (AC), o Encontro com o 
Corpo Instrutivo da 17ª Região. Na oportunidade, apesar das difi-
culdades de deslocamento dentro da Região, 65% do Corpo Ins-
trutivo se fez presente. 
 
A programação teve início no dia 8 (sexta-feira), com uma Sessão 
direcionada à Direção. No dia seguinte, foi realizada uma reunião 
Administrativa direcionada ao Corpo Instrutivo, conduzida pelo 
gerente do escritório da Diretoria Geral, Mestre Iber Pancrácio. No 
período da tarde, o Mestre Antônio de Pádua, Mestre Represen-
tante do Núcleo Fortaleza (Fortaleza-CE) e consultor do DMC-DG, 
ministrou uma palestra a respeito da vida do Mestre Gabriel e, às 
20 horas, foi realiza da uma Sessão de Caráter Instrutivo, dirigida 
pelo Mestre Geral Representante.

Palavra do Mestre Gastão Menezes Costa Neto (M. Central da 17ª 
Região): “Esse encontro foi um momento ímpar para nós da 17ª 
Região. Termos aqui conosco o Mestre Geral Representante e 
membros da Diretoria Geral, mostrando de forma clara o que 
a Administração Geral da UDV está fazendo com os recursos 
que recebe da irmandade. Para nós foi um momento de cresci-
mento material e espiritual, no qual podemos sentir a União do 
Vegetal mais próxima da gente. Fazemos votos de que outras 
oportunidades como esta se repitam e assim vermos a prospe-
ridade chegar à nossa Região.”

Mestre James Cameli (Mestre Representante do Núcleo Cruzei-
ro do Sul) expressou sua gratidão pela presença do Mestre Geral 
Representante, pelos irmãos da Diretoria Geral e todo o Corpo 
Instrutivo presente, reconhecendo que “esse Encontro com o 
Corpo Instrutivo demonstrou a atenção e a importância que a 
Representação e Diretoria Geral têm para com os discípulos da 
União do Vegetal. Foi um momento em que pudemos fortalecer 
laços de amizade e conhecer melhor o trabalho desenvolvido 
pela Diretoria Geral e como os recursos materiais estão sendo 
direcionados para a expansão da União do Vegetal”.

Reunião do Grupo de Trabalho da Rede de Ensino 22 de Julho: 
participação ampliada. Foto: Isaac Amorim

Rede de Ensino 22 de
Julho: próximos passos
da escola Caianinha
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