Projetos e Ações

Principais Projetos e Ações
A Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico foi fundada em 1990
com o objetivo de conservar o Seringal Novo Encanto, área de floresta amazônica nativa em Lábreas, Amazonas, na divisa com o Estado do Acre.
Em seus 31 anos de existência, a Novo Encanto expandiu suas atividades para
todos os estados e biomas brasileiros, sempre trabalhando pela reconexão do
homem com a Natureza, como está escrito em sua Carta de Princípios.
Por meio de projetos e ações, nosso objetivo é combinar a implantação de
projetos de preservação do meio ambiente com atividades que promovam a
conservação da biodiversidade e a conscientização de um número cada vez
maior de pessoas.

A SEGUIR, UMA RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROJETOS
E AÇÕES DA NOVO ENCANTO EM TODO O BRASIL.
Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico

BETIM, MINAS GERAIS

Projeto Comunidade
e Consciência

Em Betim, Belo Horizonte, Minas Gerais, a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) beneficiam cerca
de 250 moradores da Ocupação Primeiro de Maio (OPM) com projeto de capacitação profissional para desenvolvimento de negócios economicamente viáveis
e ambientalmente sustentáveis. O projeto visa contribuir com a geração de
renda das famílias e transmitir conhecimentos sobre a gestão de resíduos e a
preservação do meio ambiente.
https://novoencanto.org.br/projeto-leva-desenvolvimento-economico-e-sustentavel-para-80-familias-de-baixa-renda-em-betim/

LÁBREA, AMAZONAS

Capacitação da cadeia
produtiva seringalista

No Seringal Novo Encanto, em Lábrea, Amazonas, a Novo Encanto, em parceria
com a Fundação do Banco do Brasil, realiza o projeto de Capacitação da Cadeia Produtiva Seringalista, que tem por objetivo aprimorar a infraestrutura
do local e permitir capacitar de forma teórica e prática em Agricultura Sintrópica (Sistema Agroflorestal - SAF) o público de extrativistas, agricultores
familiares, trabalhadores urbanos e rurais do Seringal e do seu entorno. Outro
objetivo do projeto é a revitalização da Colocação Colombo (local onde vivem
os seringueiros).
https://novoencanto.org.br/novo-encanto-inaugura-espaco-de-aprendizagem-no-seringal/

LAGOA DA PRATA, MINAS GERAIS

Limpeza do Parque
dos Buritis

Em Lagoa da Prata, Minas Gerais, a Associação Novo Encanto e a Associação
de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) realizaram a limpeza de
uma área do Parque dos Buritis, reserva ambiental. A Ação promove a conservação da biodiversidade e auxilia o judiciário, a sociedade e os reeducandos,
promovendo sua ressocialização através do trabalho, de grande importância
para o meio ambiente.
https://novoencanto.org.br/novo-encanto-e-apac-realizam-limpeza-do-parque-dos-buritis-em-lagoa-da-prata/

LAURO DE FREITAS, BAHIA

Curso de bioconstrução

Em Lauro de Freitas, Bahia, a Novo Encanto e o Conselho Gestor da Área de
Proteção Ambiental (APA) do Litoral Norte do Estado da Bahia realizam trabalho pela qualificação dos associados e das comunidades tradicionais circunvizinhas em busca de desenvolvimento mais sustentável em equilíbrio com
a natureza. Entre esses trabalhos se destacam os cursos de bioconstrução,
que contaram com a presença dos monitores da Novo Encanto, dos Conselheiros da Área de Proteção Ambiental e os representantes das comunidades
tradicionais de pescadores, marisqueiras, artesãos, indígenas, quilombolas e
trabalhadores rurais.
https://novoencanto.org.br/novo-encanto-e-conselho-gestor-da-apa-da-bahia-realizam-parceria/

SANTANA DO PARAÍSO, MINAS GERAIS

Plantio fértil de
Agrofloresta
Em Santana do Paraíso, Vale do Aço, em Minas Gerais, a Novo Encanto trabalha
na implantação de uma Unidade Demonstrativa (UD) de Sistemas Agroflorestais, para ampliação do sistema com plantio de espécies nativas amazônicas
e outras. O principal objetivo da Unidade de Demonstração é a formação dos
integrantes da Novo Encanto na região para a implantação e o manejo de SAFs.
Em cada uma das regiões onde a Novo Encanto está presente está sendo criada
uma Unidade Demonstrativa, que tem por objetivo ser um ponto de referência
para a divulgação e a formação de pessoas das equipes de plantios regionais
na implantação de SAFs.
https://novoencanto.org.br/plantio-fertil-de-agrofloresta-em-santana-do-paraiso/

LÁBREAS, AMAZONAS

Cidadania e
preservação ambiental

Em Lábrea, Amazonas, o Seringal Novo Encanto, distante 120 quilômetros de
Rio Branco, Estado do Acre, um projeto desenvolvido pela Associação Novo
Encanto, com o apoio da Fundação Banco do Brasil, visa capacitar extrativistas
que residem no local. O convênio, assinado em agosto de 2020, tem por objetivo reintroduzir a cadeia produtiva da borracha, com o uso de novas tecnologias e melhoria de infraestrutura. Vinte famílias que residem no entorno do
Seringal foram contempladas com o projeto que tem como pilar fundamental
o cuidado com o meio ambiente.
https://novoencanto.org.br/projeto-desenvolvido-pela-associacao-novo-encanto-leva-cidadania-e-preservacao-ambiental/

BRASIL

Dia Mundial de
Limpezas de
Rios e Praias

Em diversas localidades do Brasil, no Dia Mundial de Limpezas de Rio e Praias,
associados de 20 monitorias da Novo Encanto fizeram um mutirão de limpeza.
A atividade aliou educação ambiental e cívica, além de palestras a respeito
da separação de resíduos. A mobilização reuniu crianças, jovens e adultos na
limpeza no entorno de cada comunidade.
https://novoencanto.org.br/20-monitorias-realizam-atividades-no-dia-mundial-de-limpezas-de-rio-e-praias/

LUMIAR, RIO DE JANEIRO

Mandala com toras
e plantio de ervas
medicinais

Em Lumiar, Rio de Janeiro,, a Associação Novo Encanto realizou uma atividade
de construção de uma Mandala feita com toras de eucalipto, onde as crianças
plantaram mudas de ervas medicinais nos canteiros. O grupo de associados realizou também atividade para explicar como funciona a composteira com minhocas e a sua importância para a destinação do lixo orgânico e seu uso no plantio.
https://novoencanto.org.br/nucleo-lumiar-no-rio-de-janeiro-cria-mandala-com-toras-e-planta-ervas-medicinais/

SALVADOR, BAHIA

Os saberes ancestrais para
uma vida significativa

Em Salvador, Bahia, cerca de 150 pessoas se reuniram às margens da Lagoa
do Abaeté, cartão postal da cidade, em volta de uma fogueira, para ouvir a palestrante Raimunda Brito, herdeira de um conhecimento transmitido através de
gerações de mulheres sobre as propriedades medicinais, terapêuticas e energéticas das plantas. Dona Raimunda falou sobre os ‘Saberes Ancestrais para
uma vida significativa’. A atividade foi promovida pelas monitorias da Associação
Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico do município de Camaçari.
https://novoencanto.org.br/em-camacari-novo-encanto-aborda-os-saberes-ancestrais-pra-uma-vida-significativa/

BELÉM, PARÁ

Encontro Ecomigo
Econosco

Em Belém, Pará, o encontro Ecomigo Econosco, organizado pela monitoria regional da Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico teve como
objetivo principal a reflexão sobre o cuidado consigo, com o outro e com a nossa casa. Feito com a dinâmica do Café Mundial, o casal de palestrantes Flávio
Mesquita e Marlúcia de Carvalho Mesquita levou os participantes à reflexão
sobre suas relações e formas de se manifestarem a partir da maneira de pensar, projetando os valores que propiciem um ambiente favorável aos jovens.
https://novoencanto.org.br/novo-encanto-realiza-em-belem-o-encontro-ecomigo-econosco/

CALDAS, MINAS GERAIS

Mais uma edição do
Festival Água no 3º Milênio

Em Caldas, Minas Gerais, foi realizada mais uma edição do Festival Água no
3º Milênio, promovido pela Novo Encanto, contou com parcerias locais, como
a Prefeitura Municipal entre outras. Foram realizadas ações unindo arte, educação, ciência e ecologia, como a roda de conversa com o tema desenvolvimento sustentável e práticas como a restauração da pintura de um importante
local turístico, a Capela de Santa Bárbara na Pedra do Coração. Também foi
realizado plantio de espécies nativas com a participação de adultos, jovens e
crianças.
https://novoencanto.org.br/em-caldas-minas-gerais-mais-uma-edicao-dofestival-agua-no-3o-milenio/

IPIAÚ, BAHIA

Limpeza do
Rio Água Branca

Em Ipiaú, Bahia, a Novo Encanto organizou uma ação de limpeza de um trecho do Rio Água Branca, retirando das margens e leito do manancial grande
quantidade de garrafas pets, sacolas plásticas, vidros, borrachas, espumas de
colchões, placas de isopor, além de outros materiais e resíduos sólidos. O lixo
recolhido foi acondicionado em sacos e conduzido a um destino apropriado. A
ação visa conservar a biodiversidade e promover a conscientização nas áreas
de proteção ambiental mesmo nos centros urbanos, refúgios de animais silvestres que, com os desmatamentos, perdem o seu habitat natural.
https://novoencanto.org.br/em-ipiau-bahia-novo-encanto-promove-limpeza-do-rio-agua-branca/

RECIFE, PERNAMBUCO

Oficina de elaboração
de projetos

Em Recife, Pernambuco, a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico realizou uma oficina de elaboração de projetos, que contou com participantes de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Os projetos
socioambientais são uma forma promissora da Novo Encanto levar os benefícios das ações ambientais para um número cada vez maior de pessoas.
https://novoencanto.org.br/oficina-capacita-associados-para-elaboracao-de-projetos/

SALVADOR, BAHIA

Visita de jovens à
exposição sobre Mariana

Em Salvador, Bahia, a Associação Novo Encanto promove na Caixa Cultural, reflexões ambientais através da arte. Os bens materiais que foram destruídos no
rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, se transformam
em arte com a exposição “Mariana”, do fotógrafo baiano Christian Cravo. A conscientização e reflexão sobre os impactos ambientais do pior acidente da mineração brasileira foi o objetivo da programação voltada para jovens da região.
https://novoencanto.org.br/em-salvador-novo-encanto-leva-jovens-a-exposicao-sobre-mariana/

PARAUAPEBAS, PARÁ

Educação ambiental
para crianças de
escolas públicas
Em Paraupebas, Pará, a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico, em parceria com o Centro de Educação Ambiental de Parauapebas
(CEAP) realizou ação de educação ambiental com crianças de cinco a nove
anos das escolas públicas da cidade. O objetivo é despertar em cada criança
a consciência ambiental para que tenham atitudes de preservação e respeito
com o meio ambiente.
https://novoencanto.org.br/em-parauapebas-educacao-ambiental-para-criancas-de-escolas-publicas/

SÃO JOÃO DA BALIZA, RORAIMA

Projeto Cadeia Produtiva
da Castanha do Brasil
Em São João da Baliza, Roraima, o projeto “Cadeia Produtiva da Castanha do
Brasil – Agroindústria – Implantação de Sistema Agroflorestal (SAF)” é uma
parceria da Fundação Banco do Brasil com a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico e está capacitando 280 agricultores familiares e extrativistas associados para fazerem uso da tecnologia social Sistema Agroflorestal (SAF). O método permite a produção de alimentos e, ao mesmo tempo,
ajuda na conservação e recuperação do meio ambiente. No município, as famílias utilizam o mesmo espaço para cultivar mudas de castanheira com hortaliças orgânicas, milho, feijão, amendoim, banana, quiabo, abóbora e a criação de
animais de pequeno porte.
https://novoencanto.org.br/fundacao-banco-do-brasil-destaca-parceira-com-a-novo-encanto-em-sao-joao-da-baliza/

BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL

Uma feira Novo Encanto
para famílias

No Distrito Federal foi realizada a II Feira Novo Encanto: Por um DF Sustentável, uma ação que proporcionou vivências e aprendizados voltados para a
sustentabilidade no cotidiano dos brasilienses que por lá passaram. O evento,
prestigiado por cerca de 200 pessoas, contou com seis estações ecológicas,
cada qual com um tema importante tangente à sociedade e ao meio ambiente
e todas com o mesmo objetivo: incentivar práticas mais conscientes. A Feira
também atendeu mais de 50 crianças, as quais usufruíram de uma programação desenvolvida especialmente para elas.
https://novoencanto.org.br/de-familias-para-familias-um-df-mais-sustentavel/

FORTALEZA E MARANGUAPE, CEARÁ

Festival em favor da Paz e
do Meio Ambiente

Em Fortaleza e Maranguape, Ceará, a Novo Encanto, em parceria com a Trupe
do Riso e Associação Um Canto de Paz, com apoio da Prefeitura de Maranguape, do Theatro José de Alencar, do Parque do Cocó, e organização da Via de
Comunicação e Cultura, mobilizou a sociedade para a celebração e a reflexão
sobre a espiritualidade na construção da paz e em defesa da vida. Em sua 5ª
edição, a ação contou com shows, rodas de conversa, trilha ecológica, passeio
ciclístico, sarau e outras apresentações artísticas.
https://novoencanto.org.br/5a-edicao-festival-um-canto-de-paz-em-favor-da-paz-e-do-meio-ambiente/

PARAUAPEBAS, PARÁ

Manejo e multiplicação
de abelhas nativas

Em Paraupebas, Pará, a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico, em Parceria Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e o Centro
de Educação Ambiental de Parauapebas (CEAP), realizou uma aula prática de
manejo e multiplicação de abelhas nativas do Brasil. O objetivo foi envolver os
alunos da UFRA e CEAP, além de sócios da Novo Encanto, para entenderem
como se dá a multiplicação das abelhas e ainda realizar a captação de novos
indivíduos para gerar mais produção de mel.
https://novoencanto.org.br/em-para-aula-de-manejo-e-multiplicacao-das-abelhas-nativas-do-brasil/

PARAUAPEBAS, PARÁ

Visita do projeto
Crianças Ambientalistas

Em Paraupebas, Pará, as crianças do Projeto Criança Ambientalista puderam
conhecer a natureza de perto uma área mantida pela Associação Novo Encanto
de Desenvolvimento Ecológico. A ação faz parte da grade curricular oferecida
no Projeto Criança Ambientalista, tendo como objetivo levar as crianças a sentirem na prática como o ser humano pode viver em harmonia com a natureza,
de forma ecologicamente correta. As crianças acompanharam desde a coleta
seletiva de resíduos até sua transformação em adubo orgânico pelo processo
de compostagem.
https://novoencanto.org.br/estudantes-do-projeto-jovens-ambientalistas-visitam-area-da-novo-encanto-em-paraupebas/

LÁBREA, AMAZONAS

Expedição reafirma
compromisso com a
conservação da floresta
No município amazonense de Lábrea, na divisa com o Estado do Acre, foi realizada a 20ª Expedição ao Seringal Novo Encanto, realizada entre 16 e 21 de Julho
de 2018, um marco no compromisso da Novo Encanto com a conservação e preservação da Floresta Amazônica. O trabalho de conscientização da importância
da conservação da biodiversidade uniu mais de 100 pessoas, entre associados
e equipe organizadora, em uma expedição ao Seringal que deu origem a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico em 1990 e hoje, no local,
mantém uma área preservada de mais de 3.000 hectares de floresta nativa. O
Seringal preserva não apenas a floresta, mas um modo de vida e o conhecimento de quem pratica o extrativismo em harmonia com o meio ambiente.
https://novoencanto.org.br/expedicao-ao-seringal-reafirma-compromisso-com-a-conservacao-da-floresta/

JOÃO PESSOA, PARAÍBA

Agrofloresta é tema
de palestra

Em João Pessoa, Paraíba, a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico realizou o Festival Água no Terceiro Milênio, que aconteceu no Ateliê
Multicultural em João Pessoa, com uma palestra sobre sistema de agrofloresta
como ferramenta para restauração de áreas degradadas e a produção de água.
A agrofloresta é uma técnica de manejo da terra que combina diferentes tipos de
espécies de plantas e até de animais promovendo benefícios naturais e econômicos. O Festival também contou com oficinas de cuidados à saúde com temas
relacionados ao uso da água, além de ações de fomento à cultura e à arte.
https://novoencanto.org.br/no-festival-agua-no-terceiro-milenio-em-joao-pessoa-palestra-sobre-agrofloresta/

MANAUS, AMAZONAS

Vivência na floresta
com crianças e jovens

Em Manaus, Amazonas, a Novo Encanto desenvolveu uma atividade de integração entre crianças e jovens junto a natureza, com o objetivo de fortalecer
a conscientização ambiental e o sentimento de valorização da simplicidade da
vida. A atividade contou com uma trilha em área verde acompanhada por explicações a respeito dos elementos da natureza, a harmonia entre o ser humano,
a terra e o reino vegetal. Também foi realizado o reconhecimento de plantas
com propriedades medicinais na floresta.
https://novoencanto.org.br/em-manaus-vivencia-na-floresta-aproxima-criancas-e-jovens-com-a-natureza/

SALVADOR, BAHIA

Parceria com Unidades
de Conservação

Em Salvador, Bahia, a Associação Novo Encanto e a gestão de Unidades de
Conservação da Bahia promoveram uma vivência em produção orgânica, incluindo palestras sobre os prejuízos causados pelo uso de agrotóxicos e insumos químicos, e as alternativas naturais de cultivo como a Permacultura
e Agricultura Sintrópica. Além de vivências práticas em um meliponário e na
produção da Biocalda de arroz.
https://novoencanto.org.br/novo-encanto-realiza-parceria-com-unidades-de-conservacao-da-bahia/

BOA VISTA, RORAIMA

Crianças coletam sementes
para berçário de mudas

Em Boa Vista, Roraima, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a monitoria da Novo
Encanto realizou uma ação que teve como tema: ‘’Não à poluição plástica’’,
a atividade contou com a participação das crianças, que puderam conhecer
um pouco mais sobre a importância da data e a razão dela ter sido criada.
As crianças coletaram as sementes em um local antes era uma lavoura e foi
transformado num ambiente propício para abrigar o plantio e aprenderam que
o plástico polui o meio ambiente e gera impacto na Natureza.
https://novoencanto.org.br/em-boa-vista-criancas-coletam-sementes-para-bercario-de-mudas/

BELÉM, PARÁ

Crianças e jovens na trilha
das Plantas Medicinais

Em Belém, no Pará, a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico
realiza ação educativa na área verde do núcleo onde a associação desenvolve
suas atividades e, assim, estimula o conhecimento e o encantamento de crianças e jovens na descoberta de plantas medicinais, em uma trilha na floresta. A
sensibilização é fundamental para formar pessoas preocupadas em se conhecer, ligadas à importância de plantios e que valorizam o meio ambiente.
https://novoencanto.org.br/na-trilha-das-plantas-medicinais/

CRUZEIRO DO SUL, ACRE
E GUARAJÁ, AMAZONAS

Jovens plantam
árvores frutíferas

Em Cruzeiro do Sul (Acre) e Guajará (Amazonas), com o Tema “Vamos plantar
essa ideia”, jovens da Novo Encanto fizeram o plantio de 50 árvores frutíferas
no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. As mudas de Açaí, Abacate,
Castanha do Pará, Ingá, Biribá e outras árvores frutíferas foram plantadas em
Cruzeiro do Sul. O objetivo desses jovens é levantar a bandeira da alimentação
orgânica, livre de agrotóxicos e, portanto, a forma mais fácil de ter mais saúde
e preservar o meio ambiente.
https://novoencanto.org.br/jovens-plantam-arvores-frutiferas-em-cruzeiro-do-sul-ac-e-guajara-am/

NATAL, RIO GRANDE DO NORTE

Semana do meio ambiente
no Parque das Dunas

Em Natal (RN), a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico realizou no Parque das Dunas uma ação que envolveu atividades educativas,
culturais e artísticas voltadas para o tema. O evento iniciou com a feira de
economia criativa, com a venda de diversos tipos de produtos, desde os repelentes e desinfetantes da “Bioencanto” (todos produzidos pela monitoria da NE
Natal, dentro de um conceito ecologicamente correto) a sebo de livros, óleos
essenciais, massagem shiatsu, bazar, artesanatos, produtos da floresta, e arte.
https://novoencanto.org.br/monitoria-de-natal-encerra-a-semana-do-meio-ambiente-com-programacao-no-parque-das-dunas/

ITAITINGA, CEARÁ

Curso de Bioconstrução

Em Itaitinga, Ceará, na semana marcada pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, a
Novo Encanto promoveu um curso de Bioconstrução. Os participantes construíram um Espaço Educativo de Coleta Seletiva e Reciclagem com o uso de seis
técnicas sustentáveis de construção: SuperAdobe, Taipa, COB, Alicerce com
pneus e impermeabilização das paredes e do piso.
https://novoencanto.org.br/curso-de-bioconstrucao-em-itaitinga-no-ceara-marca-semana-do-meio-ambiente/

MAIRIPORÃ, SÃO PAULO

Biodigestor devolve água
limpa ao ambiente

Em Mairiporã, São Paulo, a Novo Encanto constrói um sistema de biodigestores.
O projeto conta com dois biodigestores: um deles, o maior e principal, capaz de
tratar o esgoto, gerar gás de cozinha, água limpa no final do sistema e adubo
para recuperação da mata nativa; o outro, menor e secundário, receberá resíduos orgânicos triturados para transformação em biofertilizante às áreas de
plantio. O sistema contará também com círculos de bananeiras para tratamento
das águas cinzas e tanques com plantas aquáticas.
https://novoencanto.org.br/uso-responsavel-biodigestor-para-devolver-agua-limpa-ao-meio-ambiente/

RORAINÓPOLIS, RORAIMA

Plantio de horta
de ervas medicinais

Em Rorainópolis, Roraima, a Novo Encanto desenvolve horta medicinal que
conta com hortelã, boldo, folha santa, alfavaca, capim santo e cana da índia.
São plantas de uso tradicional, inseridas na cultura cabocla e que possuem
comprovados efeitos benéficos para a saúde. Como entidade ecológica, que entende o ser humano como parte integrante da natureza, a Novo Encanto apoia
este tipo de iniciativa, para que a saúde de cada um possa ser restabelecida
de uma forma natural.
https://novoencanto.org.br/novo-encanto-faz-plantio-de-horta-de-ervas-medicinais/

BOA VISTA, RORAIMA

Apresentações de
teatro e música

Em Boa Vista, Roraima, a Associação Novo Encanto realiza ação no “Dia Cultural” e promove confraternização e aprendizagem aos seus associados. Além
das apresentações de música instrumental e canto, foi realizado um concurso
de desenho e de poemas com o tema da biodiversidade.
https://novoencanto.org.br/diretrizes-da-novo-encanto-sao-tema-de-atividades-realizadas-em-roraima/

SÃO JOÃO DA BALIZA, RORAIMA

Parceria com a
Central de Plantadores

Em São João da Baliza, Roraima, a Central de Formação de Plantadores e
Zeladores (CFPZ) é uma área de plantio com centro de capacitação que já
conta com três projetos realizados pela Novo Encanto, em parceria com a
Fundação Banco do Brasil, para implantação da cadeia produtiva da Castanha do Brasil no local. O recurso está sendo utilizado na implantação de um
sistema agroflorestal, com criação de animais de pequeno porte e plantação
de mil mudas de castanheiras.
https://novoencanto.org.br/profissionalizacao-resulta-em-novos-projetos/

MARECHAL DEODORO, ALAGOAS

Energia solar no Nordeste

Em Marechal Teodoro, Alagoas, a Associação Novo Encanto, em parceria com
a Petrobrás, possibilita que 50% da demanda energética do núcleo onde acontece uma oficina de capacitação em energia fotovoltaica para os jovens aprendizes seja abastecida por energia solar. A experiência serviu de piloto para o
projeto Luz do Desenvolvimento, que deverá levar energia solar a todos os 11
núcleos da Novo Encanto na 10ª Região, englobando os estados de Alagoas,
Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

CAMPINA GRANDE, PARAÍBA

Coleta seletiva
e conscientização
ambiental

Em Campina Grande, Paraíba, a Associação Novo Encanto iniciou a coleta seletiva de resíduos, uma maneira de pensar a produção, a coleta seletiva e
a destinação final dos resíduos sólidos, ainda chamados, popularmente, de
“lixo”. O trabalho promove a conscientização ambiental e fortalece as diretrizes ambientais da Novo Encanto a respeito de projetos desenvolvidos pelas
monitorias em todo o país e no exterior.
https://novoencanto.org.br/para-a-novo-encanto-residuo-e-coisa-seria/

LÁBREAS, AMAZONAS

Casa dos zeladores do
Seringal Novo Encanto

Em Lábreas, Amazonas, os zeladores do Seringal Novo Encanto, Sebastião e
Antonilda Guimarães receberam uma nova casa. A construção da moradia foi
o resultado da campanha “Uma Nova Casa no Seringal”, lançada no site Catarse, em meados de junho de 2017, mobilizando os sócios da Novo Encanto e da
Fundação irmã norte-americana New Enchantment.
https://novoencanto.org.br/inaugurada-a-casa-dos-zeladores-do-seringal-novo-encanto/

CAMPINAS, SÃO PAULO

Cartilha que ensina
como criar abelhas Jataí

Em Campinas, São Paulo, a monitoria da Novo Encanto lança cartilha que ensina a criar colmeias de abelhas sem ferrão (meliponários) da espécie Jataí,
uma das 200 nativas do Brasil. De forma didática, a publicação do Manual de
Criação de Abelhas Jataí – Orientações Práticas, oferece informações técnicas
inéditas, elaboradas especialmente para quem busca os benefícios que o cultivo de Jataí traz.
https://novoencanto.org.br/o-abc-das-jatai/

FORTALEZA E SOBRAL, CEARÁ

Projeto Um Canto de Paz

Em Fortaleza e Sobral, Ceará, a Novo Encanto foi uma das entidades parceiras
na realização de uma nova edição do projeto “Um Canto de Paz”. Durante os
quatro dias de programação, foram realizadas atividades culturais, artísticas
e socioambientais, que atraíram cerca de mil participantes. O projeto propõe
uma reflexão profunda sobre a paz e a defesa da vida, e a responsabilidade
com a natureza.
https://novoencanto.org.br/um-canto-de-paz/

XINGÚ, MATO GROSSO

Sistema Agroflorestal em
aldeia do Xingu

A Novo Encanto, junto a seus amigos Jurunas, da etnia Yudjá, colhe os frutos
de um Sistema Agroflorestal (SAF) implantado na aldeia Aribaru, na Reserva
Indígena do Xingu (MT). Por 10 meses, cerca de 20 alunos, crianças, jovens e
adultos da comunidade Yudjá, tiveram contato com técnicas de SAFs na escola
indígena Bitahama. Os Yudjá receberam conteúdo na disciplina de Agroecologia e Práticas Culturais. O projeto tem apoio da Novo Encanto em parceria com
o MAIS (Movimento de Agroflorestores de Inclusão Sintrópica). A Novo Encanto
acompanha os movimentos relacionados às causas indígenas e apoia a permanência dos povos nas terras que são, por direito, deles.
https://novoencanto.org.br/agrofloresta-no-xingu-2/

SÃO JOÃO DA BALIZA, RORAIMA

Capacitação de
plantadores e zeladores

A Novo Encanto é parceira na 8ª Capacitação da Central de Formação de Plantadores e Zeladores (CFPZ), que acontece em São João da Baliza, a 327 km
de Boa Vista (RR). Por meio de cooperação técnica, a Novo Encanto também
desenvolve projetos que geram emprego e renda para os extrativistas e produtores da Central de Plantadores e contribui com a preservação do meio ambiente. A ação faz parte da terceira fase do “Se Liga no ABC!”, projeto que visa
a conhecer e valorizar ações ecológicas realizadas pela Novo Encanto.
https://novoencanto.org.br/oitava-capacitacao-de-plantadores-e-zeladores-acontece-de-9-a-11-de-novembro-em-roraima/

LAURO DE FREITAS E CAMAÇARI, BAHIA

Projetos de compostagem

A Novo Encanto desenvolve em Lauro de Freitas e Camaçari, na Bahia, dois
projetos de compostagem. Enquanto em Lauro de Freitas o caminho escolhido foi o da compostagem tradicional, em Camaçari a opção foi construir um
minhocário. Transformar cascas de frutas e verduras em adubo de qualidade
para a plantação é, acima de tudo, um ato de consciência diante da natureza.
Assim, é possível reduzir o descarte de alimentos, reciclando nutrientes que
retornam ao solo com uma destinação adequada aos resíduos orgânicos.
https://novoencanto.org.br/novo-encanto-promove-cultura-da-compostagem-na-bahia/

SANTARÉM E PARAUAPEBAS, PARÁ

Curso de Capacitação
Continuada

O outono no Pará foi tempo de aproximação com a grandeza da natureza
amazônica. Com crianças, jovens e adultos, duas monitorias da Novo Encanto realizaram atividades de interação com a floresta, em Santarém e em
Parauapebas. Foi ministrado o “Curso de Capacitação Continuada – Módulo
I – Conhecendo os 9 Vegetal” (forma cabocla de falar de nove vegetais importantes para a saúde). O curso foi realizado em uma floresta remanescente,
no Sítio Santa Angélica.
https://novoencanto.org.br/novo-encanto-realiza-vivencias-na-floresta-amazonica/

PELOTAS, RIO GRANDE DO SUL

Curso de Agricultura
Sintrópica

A Novo Encanto realiza curso Agricultura Sintrópica, no sítio Santo Amor, na
cidade de Pelotas (RS). O evento é promovido pela Novo Encanto em parceria com o Movimento de Agroflorestadores de Inclusão Sintrópica (MAIS) e a
empresa de consultoria goiana AgroSintropia. Os fundamentos da Agricultura
Sintrópica foram apresentados por meio de vídeos, com saída de campo e trabalho prático. Os participantes iniciaram a plantação de uma agrofloresta.
https://novoencanto.org.br/curso-de-agricultura-sintropica-comeca-na-proxima-semana-no-rio-grande-do-sul/

LAURO DE FREITAS, BAHIA

Curso de Sistema
Agroflorestal

A Novo Encanto promove em Lauro de Freitas (BA), o curso de Introdução
aos Sistemas Agroflorestais. Aproveitar a sabedoria da Natureza em seus próprios ciclos para cultivar alimentos saudáveis e livres de agrotóxicos é um
dos benefícios gerados pelo sistema de agrofloresta, cada vez mais difundido
no mundo como um modo de produção agrícola auto sustentável e harmônico
com o meio ambiente.
https://novoencanto.org.br/curso-de-sistema-agroflorestal-comeca-na-sexta-feira-29-em-lauro-de-freitas-ba/

RECIFE E BONITO, PERNAMBUCO

Plantio de árvores nativas
da Mata Atlântica

Equipes da 10ª Região da Novo Encanto vêm realizando um trabalho de plantio
de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, na região metropolitana de
Recife e na cidade de Bonito, em Pernambuco. O trabalho iniciou no mês de
agosto com a identificação de espécies nativas frutíferas e medicinais já presentes no terreno. Também foram plantadas mudas de mangueira, jamelão,
acerola, pitanga e pau d’arco e identificadas árvores frutíferas que já estavam
na área, como mangueiras, cajueiros, pitangueiras e seriguelas, além de duas
espécies de maracujá.
https://novoencanto.org.br/novo-encanto-planta-arvores-nativas-em-pernambuco/

CAMPINAS, SÃO PAULO

Jovens auxiliam
cooperativa de reciclagem

Um grupo de jovens da Novo Encanto em Campinas (SP) auxiliou a Cooperativa
Renascer, de beneficiamento de material reciclado, a criar uma página no Facebook. Na atividade, primeiramente, os jovens foram informados a respeito da
quantidade de resíduos gerados no Brasil e no mundo. Depois, foram visitar a
Cooperativa Renascer, que é dirigida apenas por mulheres e, em seguida, realizada uma pizzada e uma oficina de mandalas com os suportes de pizzas feitos
de isopor (material que é descartado pelas cooperativas).
https://novoencanto.org.br/jovens-de-campinas-lancam-pagina-de-cooperativa-de-reciclagem-nas-redes-sociais/

DISTRITO FEDERAL

Guarnição de combate a
incêndios florestais

O período de seca, que ocorre de maio a outubro, é tempo de estar alerta para
os riscos de queimadas no Distrito Federal (DF). Pensando em evitar perdas
ambientais e materiais causadas pelo fogo, uma articulação da Novo Encanto
e a Secretaria de Meio Ambiental do DF (Sema-DF) proporcionou treinamento
e equipamentos para formar a Guarnição de Combate aos Incêndios Florestais
Novo Encanto (G-CIF). Ministrado pelo Corpo de Bombeiros do DF, o treinamento
reuniu cerca de 40 agrofloresteiros, monitores da Novo Encanto.
https://novoencanto.org.br/novo-encanto-forma-guarnicao-de-combate-aos-incendios-florestais-no-df/

CALDAS, MINAS GERAIS

Festival Água no
Terceiro Milênio

A Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico promove em Pocinhos do Rio Verde, município de Caldas, Minas Gerais, uma caminhada que
teve início no balneário de Pocinhos e seguiu até a cascata Antônio Monteiro,
com piquenique. A caminhada é parte da 10ª edição do Festival Água no Terceiro Milênio, que teve também o evento Diálogo pela Água, realizado na escola
estadual Vicente Landi Junior. Toda programação do Festival das Águas do
Terceiro Milênio faz parte da Virada Cultural de Caldas, promovida pela Secretaria de Cultura do município.
https://novoencanto.org.br/novo-encanto-realizada-festival-agua-no-terceiro-milenio-em-caldas-minas-gerais/

ANTÔNIO PRADO, RIO GRANDE DO SUL

Jovens e crianças
conhecem as abelhas Jataí

Em Antônio Prado, Rio Grande do Sul, com o objetivo de estimular as crianças
a refletir sobre a importância da biodiversidade e dos cuidados com a saúde e
com a Natureza, a Novo Encanto realizou uma atividade de educação ambiental
onde as crianças e jovens puderam conhecer as abelhas Jataí, sem ferrão. A
atividade aconteceu no Sítio Palmará, na zona rural da cidade de Antônio Prado, na Serra Gaúcha.
https://novoencanto.org.br/novo-encanto-promove-curso-de-apicultura-na-serra-gaucha/

XINGU, MATO GROSSO

Valorização da cultura
do povo Juruna

No Xingu, Mato Grosso, a 13ª Região da Novo Encanto promove na aldeia Aribaru, no interior do Parque Indígena do Xingu (MT), um trabalho de fortalecimento da identidade cultural de jovens indígenas da etnia Yudjá (mais conhecidos
como Jurunas), iniciado em outubro de 2016, em parceria com o americano
John Stokes, no Projeto Pegadas. A ligação da Novo Encanto com os Jurunas
começou em 2011 e desde 2016, a associação vem apoiando o trabalho nessas
áreas como o saneamento, entre outras ações ambientais.
https://novoencanto.org.br/novo-encanto-no-xingu-2/

GOIÂNIA, GOIÁS

Curso de agrofloresta
com foco em revitalização
de pomares
Em Goiania, Goiás, em sintonia com a área “Biodiversidade”, que corresponde
à letra B no Sistema ABC de diretrizes ambientais, a Associação Novo Encanto
de Desenvolvimento Ecológico apoiou o curso de agrofloresta realizado no
Espaço Seiva Florestal, em Goiânia. Cerca de 20 pessoas se reuniram para
aprender ou aperfeiçoar técnicas da agricultura sintrópica, com foco em podas
e revitalização de pomares.
https://novoencanto.org.br/novo-encanto-apoia-curso-de-agrofloresta-com-foco-em-revitalizacao-de-pomares-em-goiania/

CUIABÁ, MATO GROSSO

Curso de Agrofloresta
Sintrópica

A promissora parceria entre a Universidade Federal do Mato Grosso, a Novo
Encanto e o MAIS (Movimento de Agroflorestores de Inclusão Sintrópica) teve
mais um fruto com o I Curso de Agrofloresta Sintrópica em Cuiabá – MT. A
iniciativa “semeia”, em uma geração, melhores valores no trato com os recursos naturais e traz para a Academia as técnicas de manejo agroflorestal,
aproveitando, ao máximo, a abundância que a Natureza proporciona quando se
trabalha em harmonia com suas leis e ciclos.
https://novoencanto.org.br/no-mato-grosso-universitarios-dao-os-primeiros-passos-no-cultivo-de-agroflorestas/

PARAUAPEBAS, PARÁ

Uma Floresta Nasce
em uma Antiga Pista
de Motocross
Em Parauapebas, no Pará, em apenas quatro anos, uma floresta nasce em
uma antiga pista de motocross, graças a um trabalho desenvolvido pela Novo
Encanto e outras instituições. A área foi cedida em 2012 pela Prefeitura de
Parauapebas para uso da Novo Encanto. Castanheiras, ipês, mulateiros, tamboris e jaborandis, entre outras árvores, foram plantadas no terreno, assim
como espécies frutíferas, entre elas: ingazeiros, goiabeiras, mangueiras, pitombeiras, castanheiras do pará, bananeiras, cajueiros, jaqueiras, cajazeiras,
cacaueiros e coqueiros.
https://novoencanto.org.br/no-para-uma-floresta-nasce-em-uma-antiga-pista-de-motocross/

CAMPINAS, SÃO PAULO

Conservação da
Mata Atlântica
A Novo Encanto celebrou 25 anos de vida de um reflorestamento com aproximadamente 12 mil m² em Joaquim Egídio, distrito rural de Campinas, em São
Paulo. Nesses 25 anos, o terreno (que era constituído quase que 100% de pasto, terra compactada e vegetação de vassourinha em 1992) transforma-se em
uma frondosa floresta. A Novo Encanto esteve presente nesse grande trabalho
feito em Joaquim Egídio desde 1992, quando o terreno era quase totalmente
desmatado. A monitoria da Novo Encanto continua auxiliando de perto esse
trabalho, com a aplicação de técnicas de manejo florestal, de análise e melhoria do solo da floresta e a doação de sementes, por exemplo.
https://novoencanto.org.br/trabalho-da-novo-encanto-na-regiao-de-campinas-contribui-com-a-conservacao-da-mata-atlantica/

JOÃO PESSOA, PARAÍBA

De ferro velho a
agrofloresta

Com práticas agroflorestais, a monitoria da Novo Encanto, em João Pessoa, vêm
transformando em terra fértil um terreno degradado que, até o ano de 2003,
abrigava um ferro velho em Engenho Velho, bairro rural. Sistemas Agroflorestais (SAF’s) são formas de uso ou manejo da terra que copiam o funcionamento
da natureza, trazendo benefícios econômicos e ecológicos ao combinar o cultivo
de espécies arbóreas (frutíferas e/ou madeireiras) com agrícolas e a criação de
animais. A implantação de SAF’s vem aumentando nos núcleos de atuação da
Novo Encanto no Nordeste.
https://novoencanto.org.br/de-ferro-velho-a-agrofloresta/

ARAPIRACA, ALAGOAS

Projeto de Recuperação da
Bacia do Rio São Francisco
O projeto Plantando Água no Agreste, apresentado pela Novo Encanto e aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, propõe o uso de técnicas
de sistemas agroflorestais para recuperação de áreas degradadas e combate
à desertificação do ecossistema terrestre na Bacia do Rio São Francisco na cidade de Arapiraca, em Alagoas. Essas ações estão alinhadas com os objetivos
do desenvolvimento sustentável, que são fome zero e agricultura sustentável,
consumo e produção responsável e vida terrestre. Serão cerca de 60 agricultores capacitados nas técnicas de sistemas agroflorestais e mais de 120 pessoas
atendidas com os alimentos provenientes do cultivo
https://novoencanto.org.br/projeto-de-recuperacao-da-bacia-do-rio-sao-francisco-e-aprovado/

MARECHAL DEODORO, ALAGOAS

Capacitação em própolis
vermelha para apicultores

A Novo Encanto capacita apicultores em Alagoas para o trabalho com a própolis
vermelha, extrato produzido a partir de uma resina retirada pelas abelhas de
uma planta típica dos manguezais do Estado de Alagoas. A própolis vermelha
tem ação antibacteriana, antifúngica, antiviral, anti-inflamatória e antioxidante, alto poder cicatrizante, além de contribuir no tratamento de pessoas com
diabetes, hipertensão, câncer e HIV. O trabalho de capacitação de apicultores é
resultado de uma parceria com a União dos Produtores de Própolis Vermelha
do Estado de Alagoas (Uniprópolis).
https://novoencanto.org.br/ouro-vermelho-em-alagoas/

MACEIÓ, ALAGOAS

Projeto Jovens Aprendizes
com a Petrobras
A parceria entre a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico e a
Petrobras foi renovada pela terceira vez e beneficia alunos jovens aprendizes
para receber, durante 22 meses, com as carteiras de trabalho assinadas: um
salário mínimo, 13º salário, férias, FGTS e auxílio para alimentação e transporte. O Programa tem como principal objetivo promover a inclusão social e
acesso ao mercado de trabalho por meio da qualificação pessoal e profissional
a jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica. Um dos pontos
importantes do Programa é o suporte dado às famílias durante todo o período
de aprendizagem. Os alunos têm aulas relacionadas a matérias ambientais,
ética, introdução ao direito, identidade, português, matemática, liderança e empreendedorismo.
https://novoencanto.org.br/novo-encanto-renova-projeto-com-a-petrobras-em-alagoas-pela-terceira-vez-seguida/

PIRENÓPOLIS, GOIÁS

Feira de sementes crioulas

Em Pirenópolis, Goiás, a Novo Encanto em parceria com a Prefeitura de Pirenópolis, realizou a Feira de Sementes Crioulas, com objetivo de valorizar
as sementes crioulas enquanto fundamento para a manutenção da saúde da
humanidade. A feira contou com cerca de 25 expositores, que promoveram
a troca e doação de sementes e mudas. Participaram da feira agricultores
locais e regionais.
https://novoencanto.org.br/novo-encanto-realiza-a-ii-feira-de-sementes-crioulas-em-pirenopolis/

BRAZILÂNDIA, DISTRITO FEDERAL

Crianças plantam
árvores nativas

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Novo Encanto realizou
um plantio de mudas nativas do cerrado em Brazlândia, Distrito Federal, com
crianças de 1 a 14 anos. A ação teve por objetivo despertar a consciência ecológica dos pequenos. Além do plantio, foi realizada uma caminhada pelo bosque, momento em que as crianças puderam entrar em contato com a Natureza
e ter conversas educativas sobre o tema.
https://novoencanto.org.br/criancas-realizam-plantio-de-mudas-nativas-em-brazlandia-df/

CUIABÁ, MATO GROSSO

Projeto Cidade Possível

O Projeto Cidade Possível é uma proposta internacional que sugere reflexões
e propostas para cidades mais sustentáveis por meio de palestras e mesas
redondas. Em Cuiabá o projeto culminará com 100 ações ligadas à arte e cidadania, a serem desenvolvidas. Participaram do evento pesquisadores, professores e alunos do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea (Ecco-UFMT), Faculdade de Comunicação e Artes, sociedade civil
organizada, artistas e jovens associados da Novo Encanto.
https://novoencanto.org.br/novo-encanto-participa-do-projeto-cidades-possiveis-em-cuiaba/

BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL

Curso de Plantas
Alimentícias Não
Convencionais
As Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANC) foram tema de curso e palestra com o botânico e professor Valdely Kinupp, em Brasília. Autor de livro
que reúne 351 espécies de plantas com funções alimentícias não conhecidas
pela maioria das pessoas, Kinupp é referência no estudo e valorização da inserção dessas plantas na alimentação. O evento foi realizado pela Novo Encanto Ecologia com apoio da Bioon Ecomercado, no auditório da Embrapa Cenargen e na Casa do Cerrado. A ação contou com palestras, troca de sementes,
visita à horta do Ministério da Agricultura e horta urbana do Projeto Reação.
https://novoencanto.org.br/plantas-alimenticias-nao-convencionais-e-tema-de-curso-com-valdely-kinupp/
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