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Comitê Gestor aprova novos 
regulamentos e os Princípios Éticos 
para a gestão administrativa

A Diretoria Geral apresenta
ao Conage os avanços na
gestão do Centro

De 11 a 13 de abril, o Conselho da Representação Geral (CRG), o 
Comitê Gestor da Diretoria Geral e o Conselho de Administração Ge-
ral (Conage) se reuniram em Brasília para importantes deliberações.

Em Sessão realizada na Sede Geral, no dia 11, o Conselho da 
Representação Geral apreciou previamente os assuntos da pauta 
deliberando sobre pedidos de esclarecimentos apresentados pe-
las Regiões. 

O Mestre Geral Representante considerou de grande relevância o 
Encontro, destacando a importância deste Conselho no fortaleci-
mento da Direção da UDV: 

No dia 12, no escritório da Diretoria Geral, o Comitê Gestor da Di-
retoria Geral se reuniu, com a presença do Presidente do Centro 
e de membros da Representação Geral, incluindo o Mestre Geral 
Representante. Os Grupos de Trabalho constituídos no encontro 
anterior apresentaram algumas propostas que foram analisadas 
e aprovadas pelo Comitê, em conjunto com a Representação Ge-
ral, destacando-se entre os assuntos apreciados: o Regulamento 
da Comissão Científica; o Regimento Interno do Comitê Gestor; 
o regulamento do Comitê Editorial e os Princípios Éticos para a 
gestão administrativa do Centro.

O Encontro do Conage iniciou na noite do dia 12 e prosseguiu no 
dia seguinte, com reunião e Sessão. Na oportunidade, a Diretoria 
Geral apresentou um panorama da gestão destacando os avan-
ços que estão sendo possíveis graças a projetos como a Faixa 
Adicional, o Mercado Inca e a Nossa Loja. 

No Encontro foram apresentadas as deliberações do Comitê Ges-
tor e aprovada a sigla UDV–Ciência para a Comissão Científica 
do Centro. Também foram criados dois grupos de Trabalho: o pri-
meiro para revisar instruções a respeito da celebração de Casa-
mentos e o segundo para a revisão da Consolidação das Leis.

Órgãos da Administração 
Geral se reúnem em Brasília
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O Encontro do Conage iniciou no dia 12 e prosseguiu no dia 
seguinte, com reunião e Sessão - Foto: Bento Viana

“É importante contar com estes 
Conselheiros (membros do Conselho 
da Representação Geral) experientes e 
com relevantes serviços prestados na 
condução do Centro. Seus integrantes 
oferecem valiosa contribuição ao 
aprimoramento e fortalecimento da 
nossa Sagrada União”, avaliou. 

“O crescimento da Beneficência, a es-
truturação de projetos que darão grande 
visibilidade ao Centro, a implantação 
do sonhado Banco de Matrizes em Rede, 
os cursos de Sistemas Agroflorestais 
que estão sendo promovidos em todas 
as Regiões, a melhoria na comunicação 
do Centro e a produção de vídeos de 
grande beleza, essas ações são apenas 
uma parcela do que a UDV pode fazer, 
se somarmos esforços e trabalharmos 
em União”. Mestre Tadeo Feijão - Presidente da DG

Encontro da Beneficência 
reforça importância do 
trabalho conjunto entre as 
Casas da União

Nos dias 19 e 20 de abril, no Núcleo Rei Hoasqueiro, em Brasília-
-DF, aconteceu o 2º Encontro da Associação Beneficente Casa da 
União, com o objetivo de mostrar o trabalho que vem sendo pres-
tado nas Casas da União locais de cada Região e Sede Geral e 
apresentar as novas propostas de capacitação dos beneficiários. 

Durante o Encontro, o Presidente da Diretoria Geral, Mestre 
Tadeo Feijão, ressaltou a importância da organização da Bene-
ficência e pediu que as coordenações e Casas da União bus-
quem aprender umas com as outras, compartilhando experiên-
cias de sucesso. 

O Mestre Geral Representante, Paulo Afonso Amato Condé, 
orientou que o termo “Beneficência” no nome do Centro requer 
um movimento em prol do bem e uma doação de si mesmo. E 
lembrou que o Mestre Gabriel, na carta em que escreveu enquan-
to estava hospitalizado, em que fala a respeito do Gia, pediu que 
os irmãos o atendessem e escrevessem para ele, pois, “dessa 
forma a União clareia mais”. 

Participantes do encontro realizado no Núcleo Rei Hoasqueiro 
- Foto: Bento Viana

“Esse Encontro da Beneficência foi mais 
um passo no sentido de consolidar e es-
truturar essa importante ação dentro 
do Centro, que faz parte do Coração do 
Mestre Gabriel. Contribuir com essa 
importante missão não é um trabalho a 
mais, é uma doação em prol de nós mes-
mos e do engrandecimento da União”. 
Paulo Afonso Amato Condé - Mestre Geral Representante

Mestre Mario Lucio de Souza, 
Presidente da Associação 
Beneficente Casa da União

Foto: Bento Viana

O Presidente da Associação Be-
neficente Casa da União, Mestre 
Mario Lucio de Souza, fez uma 
palestra a respeito de Beneficên-
cia e Espiritualidade mostrando, 
por meio de exemplos do Mestre, 
como devemos fazer o bem: “com 
cuidado, discrição, atenção e amor 
ao próximo”. 

Ressaltou também que neste En-
contro, 17 das 19 coordenações 
regionais da Beneficência do Brasil 

e do exterior destacaram as ações que estão em evidência em 
cada Casa da União e monitoria local, sendo essa partilha de 
experiências um incentivo para as Regiões aprimorarem proje-
tos de ação contínua, ao invés de apenas ações pontuais.

Uma sequência de reuniões dos Conselhos de Administração 
Centrais (Conaces) foi realizada neste período com o objetivo de 
levar às Regiões os resultados do Encontro do Conage, em Ses-
sões com a presença de membros do Conage e do Conselho da 
Representação Geral.  

Conaces compartilham 
orientações da
Representação Geral

“É nosso pensamento trabalhar para 
fortalecer cada vez mais essa importante 
instância decisória, integrada por Mes-
tres com experiência que podem apoiar 
os Mestres Representantes, sobretudo na 
preparação e aperfeiçoamento dos diri-
gentes da Região”. Paulo Afonso Amato Condé - 

Mestre Geral Representante
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