
     Na mesma ocasião, obteve orientações para as futuras remessa de Vegetal e, ainda, foi 

recebido pelo Presidente do Tribunal de Milão e comitiva de magistrados.
     Em Amsterdã, reuniu-se com advogados do Centro visando a elaboração de um 

diagnóstico técnico-jurídico a respeito da continuidade das atividades da DAV Holanda e 

obtenção das licenças de uso religioso e recebimento de remessas de Vegetal do Brasil.
     Na Suíça, foi recebido em Lausanne, no interior do país, pelo Presidente da Suprema 

Corte, Ministro Ulrich Meyer, a quem entregou um exemplar da publicação institucional da 

UDV, tendo o Ministro revelado que se sentiu “tocado” pela narrativa feita pelo irmão 

Leonardo.
     O trabalho de consolidação da UDV na Europa está avançando e a mensagem do nosso 

Mestre chegando a Autoridades internacionais.

Comissão Internacional amplia relacionamento com 

autoridades europeias

   O trabalho da expansão internacional da UDV continua. Neste mês de abril, o Secretário da 

Comissão de Estudos da Expansão Internacional do Centro (CEI) irmão Leonardo Tocchetto 

Pauperio (também Vice-Diretor Internacional do Departamento Jurídico) empreendeu 

importante frente de trabalho na Europa (Itália, Holanda e Suíça) atendendo a algumas 

demandas do Centro. Para a viagem, foi preparada uma publicação de apresentação 

institucional da UDV para autoridades (em inglês).
    Na Itália, Leonardo Pauperio reuniu-se com o chefe da Aduana do Aeroporto de Milão, onde 

recebeu 40 litros de Vegetal que estavam retidos, cumprindo a etapa final de um trabalho 

estratégico iniciado com a contratação de advogado e a apresentação de requerimento 

perante a autoridade alfandegária.
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Leonardo Tocchetto Pauperio com o Presidente da Suprema Corte na Suíça 



 OE quer levar orientação espiritual para os lares

O responsável no âmbito do Centro pela Orientação Espiritual com Crianças e Jovens, 

Mestre Almir Nahas, disse que a prioridade no triênio será trabalhar para criar condições para 

que os pais, em casa, no dia a dia, possam dar uma boa orientação espiritual a seus filhos, 

através de seus exemplos e de sua convivência.

O Mestre Geral Representante e o Presidente da Diretoria Geral agora fazem parte do 

Conselho Diretor da Novo Encanto. A ampliação do Conselho foi aprovada em assembleia 

realizada no dia 20 de abril, em Brasília.

O MGR, M. Paulo Afonso Amato Condé, reafirmou ser uma prioridade da Representação 

Geral o fortalecimento da Novo Encanto integrando suas ações aos projetos e iniciativas da 

Diretoria Geral e dos Departamentos da UDV.
Nessa reunião também foi apresentada e aprovada a prestação de contas de 2017.

MGR e Presidente da DG agora no Conselho da Novo Encanto

Assembleia da Novo Encanto em Brasília 

Encontro da Orientação Espiritual - abril de 2018



     As prioridades da OE foram definidas na reunião de planejamento estratégico, realizada em 

Brasília, nos dias 21 e 22 de abril, e que teve a participação dos Responsáveis Regionais de 

todas as Regiões da UDV, do Mestre Geral Representante e demais autoridades do Centro.
Almir Nahas explicou também que entre as metas estão o fortalecimento dos laços de 

família e de amizade entre as famílias, a integração da OE aos Departamentos do Centro  e  a 

difusão da boa arte e boa cultura. Um resumo desse Planejamento foi encaminhado através da 

Carta Circular nº 16/2018 e chegará a toda irmandade do Centro.

Participe da pesquisa internacional a respeito da Hoasca

     A Representação Geral reitera a recomendação aos sócios  para que participem da 

pesquisa mundial “Global Ayahuasca Project”, que visa traçar um perfil psicossociológico dos 

usuários da Hoasca e o contexto social em que se dá o uso do Vegetal.  O questionário é em 

português e de fácil preenchimento e pode ser acessado através do link: 

https://www.globalayahuascaproject.org/survey/udv/
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