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Expedição ao Seringal
cria laços de amizade para toda a vida

Atividade promovida pela Associação Novo Encanto de Desenvolvimento
Ecológico foi voltada aos sócios da União do Vegetal e reuniu aproximadamente
100 pessoas na Floresta Amazônica. Foto de Renata Sant`Anna

O Mestre Geral Representante, Paulo Afonso Amato Condé,
acompanhado de sua esposa, Conselheira Léa Condé, do Mestre
Roberto Souto Maior e demais autoridades do Centro e da Novo
Encanto participaram da 20ª Expedição ao Seringal Novo Encanto, realizada entre 16 e 21 de julho, dando uma dimensão mais
precisa do quanto a União do Vegetal está empenhada em conservar e preservar aquela área florestal e do seu compromisso
com a Natureza.
Foi uma grande celebração na floresta, com mais de 100 pessoas, dias de paz e alegria, tendo o Mestre Geral Representante
destacado a amizade como o principal legado dessa Expedição:

“Além da vivência na floresta, o conhecimento das principais árvores que a compõem, sua utilização e seus usos medicinais, os banhos de rio, os fatos históricos
da época dos seringais e a paz dos dias
vividos em contato com a natureza, cresceu a amizade entre os expedicionários e
os organizadores do encontro. São laços
de amizade para toda a vida”,
disse o Mestre Geral Representante.

Graças à infraestrutura que existe hoje, essa experiência vai
muito mais além da viagem em si por terras onde o Mestre Gabriel teve sua vida como seringueiro e recriou a União do Vegetal (Seringal Sunta). A expedição é, sobretudo, um caminhar
pelo universo interior de cada participante.
“Nosso objetivo com essas expedições é fazer com que mais gente se dê conta da importância da conservação ambiental e que os
associados se conscientizem do trabalho que ainda precisa ser
feito para garantir a preservação dessa área”, disse o Presidente
da Novo Encanto, Mestre José Roberto da Silva Barbosa.
Saiba mais como foi a 20ª Expedição ao
Seringal Novo Encanto no blog da UDV.

Novo Encanto faz reunião
de planejamento em Brasília

Em Brasília, Assembléia da Novo Encanto definiu planejamento
estratégico do triênio. Foto comunicação Novo Encanto

No dia 21 de julho, a direção da Novo Encanto se reuniu em
Brasília com todos os Coordenadores Regionais da Associação
para definir o planejamento estratégico do triênio. Na reunião,
esteve presente também o Mestre Geral Representante, o Presidente da Diretoria Geral e outros integrantes do Conselho Diretor da Novo Encanto.

“Um dos pontos marcantes do encontro
foi o desejo da nova gestão de integrar
a experiência das administrações anteriores com as necessidades do presente, ao
mesmo tempo em que se busca antecipar
desafios futuros, mostrando que a Novo
Encanto está criando condições administrativas para o cumprimento de sua missão dentro da União do Vegetal e na sociedade
em geral”, disse o Presidente da Diretoria Geral, M. Tadeo Feijão.

De acordo com o Diretor Executivo, M. Carcius Azevedo, essa
reunião proporcionou aos Coordenadores Regionais uma melhor
visão do lugar da Novo Encanto dentro do Centro, destacando
também, “a boa qualidade dos resultados, que possibilitarão um
conjunto de ações de fortalecimento e expansão da Novo Encanto em todas as Regiões do Brasil.”

Novo Encanto realiza
seminário no Pará

(E/D) Leonardo Pauperio (Juiz Federal e Presidente da Associação dos Juízes Federais da 1a
Região - AJUFER; Secretário da Comissão Internacional da UDV), Carlos Mondlane (Juiz em Moçambique e Presidente da Associação Moçambicana de Juízes), Desembargador Federal Carlos
Eduardo Moreira Alves (Presidente do Tribunal Regional Federal da 1a Região) e Teodoro Irigaray,
coordenador acadêmico do seminário e Mestre Assistente Geral. Foto de Marcelo Abraão

A Novo Encanto promoveu, em conjunto com a Associação dos
Juízes Federais da 1ª Região (AJUFER), o II Seminário de Direito
Amazônico - Populações Tradicionais e Meio Ambiente na Vila de
Alter do Chão (Santarém/PA), nos dias 26 a 28 de julho.
O seminário teve por objetivo promover a capacitação especializada dos Juízes Federais para as causas judiciais de conservação da
Amazônia e de garantia dos direitos das populações tradicionais.
“O evento, que incluiu uma visita técnica a duas comunidades tradicionais da Floresta Nacional do Tapajós, reuniu autoridades de
três continentes, todas interessadas na conservação da Amazônia.
O nosso objetivo é unir esforços para defesa das nossas florestas”,
afirmou Leonardo Pauperio, Presidente da Associação dos Juízes
Federais da 1ª Região (CI-Sede Geral).

Dia da Cultura
Ayahuasqueira
No Acre, o Governador Tião Viana sancionou, na edição de 30
de julho do Diário Oficial do Estado, a Lei de nº 3.399, que institui o Dia da Cultura Ayahuasqueira, o qual será comemorado em
24 de novembro, data em que foi estabelecida a Carta de Princípios das Entidades Religiosas Usuárias do Chá Hoasca, firmada
no ano de 1991.
Essa Carta, elaborada a partir de uma proposta da UDV, teve
como um de seus idealizadores o Mestre Edson Lodi, cujo trabalho foi reconhecido pela Assembleia Legislativa do Acre, ao lhe
outorgar o título de Cidadão Benemérito do Estado do Acre.
>> Clique aqui e leia a íntegra da Carta de Princípios
das Entidades Religiosas usuárias do Chá Hoasca.

UDV no XVI Congresso da
Sociedade Internacional
de Etnobiologia
A UDV fez-se presente em concorrido painel, no evento internacional que aconteceu em Belém-PA, no período de 7 a 10 de
agosto, com o tema “Ayahuasca e Interculturalidade: Natureza,
Espiritualidade, Direito e Cultura”.
Participaram da mesa professores e pesquisadores do Centro,
que apresentaram um panorama da atuação da UDV, destacando o uso responsável da Hoasca, a expansão do Centro, sua
atuação socioambiental e protagonismo nas pesquisas científicas que fortalecem o direito à liberdade religiosa no Brasil e no
plano internacional.
>> Saiba mais: A Hoasca como tema de pesquisas
e publicações - o protagonismo da UDV
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