
No dia 30 de novembro realizou-se no Núcleo Samaúma, em Ara-
çariguama-SP, um Encontro da Direção, com a participação de 
aproximadamente 400 integrantes do Quadro de Mestres e Corpo 
do Conselho dos 15 Núcleos que compõem a 3ª Região. Também 
estiveram presentes o Mestre Geral Representante, M. Paulo 
Afonso, sua esposa, C. Léa Condé, o Presidente da Diretoria Ge-
ral, M. Tadeo Feijão, Gerente do Escritório da Diretoria Geral, M. 
Iber Pancrácio, e M. Jorge Elage, membro do Conage.
 
Durante o dia, foram ministradas palestras sobre os Princípios 
Éticos da Gestão Administrativa (por C. Manuela Bernis, membro 
do Comitê Gestor), a respeito da Diretoria Geral e suas diversas 
frentes de trabalho (por M. Tadeo Feijão), e o conteúdo da mais 
recente edição do Alta Fidelidade, informativo distribuído à Dire-
ção do Centro (por M. José Luiz Cristóvão e C. Júlia Motta).
 
A atividade concluiu com uma Sessão de Vegetal, dirigida pelo 
Mestre Geral Representante.
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Mensagem do Mestre Geral Representante

“Por um tempo
de mais esperança
e boas realizações”
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Encontro do Corpo 
Instrutivo em Roraima

Encontro da Direção da 3ª 
Região, Núcleo Samaúma 

Caros amigos, eu sou grato a todos que vêm 
colaborando com a Representação Geral e 
com a União do Vegetal de maneira geral.  A 
todos aqueles que vêm trabalhando pela paz 
e pelo engrandecimento da União do Vegetal, 
minha gratidão, meus sinceros votos de um 
Feliz Natal e um Ano Novo de mais esperan-
ça, de boas realizações. Felicidades a todos.

Encontro do Corpo Instrutivo da 16ª Região, Núcleo Estrela do Oriente (RR). | Fotos: André Nova 

Mestre Geral Representante, Paulo Afonso Amato Condé. | Foto: Julio Trazzi

Mais de 400 pessoas estiveram presentes no Encontro da Direção da 3ª Região. | Foto: Julio Trazzi

“Essa maior aproximação da Representação Ge-
ral e da Diretoria Geral já era algo esperado 
pela Região e é bem positiva e sadia, pois traz o 
pensamento do Mestre Geral Representante para 
a Região, esclarecendo ainda mais para nós a 
forma como ele quer conduzir a União do Vege-
tal. Também é uma oportunidade boa, para aque-
las pessoas que ainda não puderam ir à Sede Ge-
ral, ouvir a orientação da Representação Geral e 
da Diretoria Geral, o que só nos fortalece.”  
Mestre Central da 16ª Região, M. Aloysio Meneses Junior

“É muito valiosa uma oportunidade como esta, 
de termos os Dirigentes da Região reunidos, 
aprimorando nossa sintonia com o trabalho que 
vem sendo desenvolvido pela Representação 
Geral e pela Diretoria Geral. Os conteúdos e 
esclarecimentos apresentados nas palestras, 
e as orientações trazidas pelo Mestre Geral 
Representante durante a Sessão, com certeza 
fortaleceram, em todos nós, a disposição de 
continuar contribuindo da melhor forma que 
pudermos, com alegria e bom ânimo, para o 
engrandecimento da União do Vegetal.” 
Henrique Gentil, M. Central da 3ª Região

Em continuidade a uma programação inicia-
da em 2018, foi realizado nos dias 8 e 9 de 
novembro de 2019 o Encontro da Represen-
tação Geral e Diretoria Geral com o Corpo 
Instrutivo da 16ª Região, em Boa Vista-RR.

O evento foi sediado pelo Núcleo Estrela do 
Oriente e iniciou na sexta-feira, dia 8, com 
uma Sessão da Direção da 16ª Região, dirigi-

da pelo Mestre Teodoro Irigaray, Mestre Assistente Geral. 

Após a Sessão, o Presidente da Diretoria Geral, Tadeo Feijão, mi-
nistrou uma palestra à Direção, levando ao conhecimento dos Mes-
tres e Conselheiros da Região um panorama da organização admi-
nistrativa da União do Vegetal no Brasil e em outros países.

No sábado, às 9h, membros da Diretoria Geral esclareceram o 
Corpo Instrutivo a respeito dos projetos que estão sendo desenvol-
vidos pela DG, bem como mostraram a estrutura organizacional do 
Centro, destacando a importância de um bom planejamento para 
que haja prosperidade nas ações administrativas.

O tema da gestão administrativa foi aprofundado, com apresenta-
ções que mostraram como a Diretoria Geral tem feito esse traba-
lho, a fim de que possa servir de exemplo para as Diretorias dos 
Núcleos da 16ª Região.

O encontro, que contou com a participação de mais de 180 pesso-
as, concluiu com uma Sessão com o Corpo Instrutivo da Região. 

Teodoro Irigaray, 
Mestre Assistente Geral
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