18ª Edição • Ano II • 14 de novembro de 2019

Nossas sinceras
homenagens ao Mestre
Roberto Evangelista

Mestre Roberto e Conselheira Ana Evangelista | Foto: Bento Viana.

Nossas sinceras homenagens a esse discípulo do Mestre que
sempre procurou engrandecer esta Sagrada Obra. Gratidão, Mestre Roberto Evangelista. Que o Mestre o guie a uma das moradas
do nosso Pai Superior.
À Conselheira Ana e aos familiares, nossos sentimentos e votos
de conformação e confiança em nosso Grande Mestre.
Paulo Afonso Amato Condé, Mestre Geral Representante

Conselho da
Representação Geral
aprova medidas para
aprimorar preparação
de dirigentes

O Conselho da Representação Geral: zelo pelo equilíbrio da União | Foto: Bento Viana

Em encontro realizado no dia 24 de outubro, na Sede Geral (Brasília-DF), o Conselho da Representação Geral avaliou diversos
assuntos de sua competência que incluem o zelo pelo equilíbrio da
União e pela preservação do ritual das Sessões.
Além de aprovar alterações no Boletim Regulamentar do Uso de
Chamadas e Ensinos, visando apoiar a preparação de Dirigentes,
o Conselho da Representação Geral aprovou também a disponibilização, a partir de 10 de fevereiro de 2020, do Sistema DMC Vivo
aos membros do Conage, do Conace e Mestres Responsáveis por
DAVs. Parte desse material deverá ser disponibilizada também ao
Quadro de Mestres da UDV.
O Sistema DMC Vivo é um acervo de áudios que, entre outros assuntos, contém a palavra do Mestre Gabriel e dos Mestres da Origem.

Mestre Monteiro, Membro do Conselho da Recordação
dos Ensinos do Mestre Gabriel | Foto: Edson Marangoni.

“A restauração do Conselho da Representação
Geral está permitindo que importantes decisões
sejam tomadas para proporcionar a expansão de
nossa União, implantando meios que permitam
assegurar a conservação da fidelidade dos ensinos, e mantendo o zelo pela uniformidade dos
princípios doutrinários do Mestre Gabriel.”
Mestre Raimundo Monteiro de Souza, Membro do Conselho
da Recordação dos Ensinos do Mestre Gabriel

Comitê Gestor tem
reunião presencial na
véspera do Conage

Comitê Gestor apresenta resultado dos Grupos de Trabalho | Foto: Bento Viana

Seguindo uma programação já tradicional, o Comitê Gestor da Diretoria Geral se reuniu presencialmente no dia 25 de outubro, no escritório
da Diretoria Geral, em Brasília.
Durante o encontro, foram apresentados o andamento e os resultados
dos Grupos de Trabalho de Voluntariado, Segurança nas Atividades
do Centro, Padronização de Embalagens e Comunicação.
Foi anunciada também a criação dos Grupos de Trabalho de
Reorganização das Regiões, de Cooperativa de Crédito e do Fundo
Emergencial, com os seguintes coordenadores: Mestre José de Anchieta, Mestre Tadeo Feijão e Mestre Eduardo Marques, respectivamente. Os trabalhos do Comitê Gestor tiveram a Coordenação do
Mestre Antonio Lopes Cristóvão, que está interinamente substituindo o
Mestre João Luiz Cotta Neto.

“O trabalho do Comitê Gestor ganha relevância
no planejamento estratégico do Centro, contribuindo para que haja continuidade nos projetos e
maturidade nas decisões.”
M. Tadeo Feijão, Presidente da Diretoria Geral

Conage inicia a Revisão
da Consolidação da
Leis do Centro

Conage aprova revisão do Boletim da Consciência em Administração | Foto: Bento Viana

Com uma extensa pauta, reuniu-se na SG, no dia 26 de outubro, o
Conselho de Administração Geral (Conage). Dentre os assuntos de
interesse do Centro, destaca-se o início dos trabalhos de revisão da
Consolidação das Leis, visando facilitar a consulta e o conhecimento
das leis do Centro.
Na oportunidade, também foi aprovada a revisão do Boletim da Consciência em Administração e as propostas do Grupo de Trabalho sobre
Segurança nas Atividades do Centro, incluindo a criação do Dia da
Segurança no Centro, a ser realizado, anualmente, na segunda Sessão de Escala de abril, com atividades voltadas para a formação de
uma cultura de segurança nos trabalhos da UDV.

“Um passo importante em encontros e reuniões
realizados entre 23 e 26 de outubro, além da
aprovação da proposta do DMC Vivo, foi o início
da apreciação dos trabalhos de revisão da Consolidação das Leis, que pretendemos finalizar
até abril de 2020. Alguns Grupos de Trabalho
estão sendo criados, com o objetivo de aprimorar o funcionamento do Centro, para que projetos necessários à nossa causa geral possam ser
executados, fortalecendo a expansão da União e
a consolidação do direito ao uso religioso e responsável do Chá Hoasca.” MGR

Encontro da Comissão
Internacional

Membros da Comissão de Estudos da Expansão Internacional do Centro. | Foto: DMC-DG

Reuniu-se nos dias 2 e 3 de novembro, no escritório da Diretoria Geral, a Comissão de Estudos da Expansão Internacional do Centro
(CEI), com participação de convidados, para deliberar sobre assuntos
relacionados à expansão da UDV no âmbito internacional.
Durante esses dois dias, foi estudada a situação de regularização da
União do Vegetal nos dez países onde a UDV está presente, além
do Brasil, com avaliação das estratégias e planejamento das ações
visando consolidar os Núcleos já instalados no âmbito internacional.
Foram também examinados assuntos ligados à ritualística e transmissão de ensinos, considerando as especificidades de cada país.

“As primeiras medidas relativas à expansão internacional da UDV foram deliberadas a partir
de propostas do M. Felipe Belmonte, que acompanhou todo esse processo desde seu início.
Hoje, a UDV já está presente em dez países, além
do Brasil, e a criação desta Comissão de Estudos se mostrou acertada, pois reúne pessoas com
experiência e competência para apoiar o cumprimento da palavra do Mestre Gabriel de fazer
com que a UDV possa circular o mundo, o que
está sendo conduzido com critério e segurança,
pelo que renovamos nossa gratidão a todos que
contribuíram e seguem contribuindo com este
trabalho.” MGR
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