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R: Pretende atuar onde naAssinvexis?
Amaral: Ja estou ajudando no planejamento orc;amentario dos eventos,
da compra do terreno e dos demais projetos daAssinvexis.

Flavio Amaral
24 anos, Economistaformado pela
UFSC, conheceu a Conscienciologia no
I Cinvexis, em 1998, e professor
do IIPC, e foi coordenadoT do
Grinvex-Florian6polis pOT 4 anos.
JI: Por que voce esta se mudando para Foz do Igu~?
Amaral: A vinda para Foz uniu dois principais objetivos pessoais:
colaborar na Sede Mundial do IIPC para continuar atuando na docencia e
na matriz administrativa; e agilizar minh<l independencia financeira.
Haven'i iambem a oportunidade de atuar na Assinvexis. Eu vinha
coordenando 0 Grinvex-Florian6polis (SC) ha bastante tempo e foi onde
cairam muitas jichas em relac;ao ao papel da invexis. Eventos como
Biocam, Debates lecnicos, SIGs e 0 curso lnvexologia me demonstraram 0
amparo e 0 investimenio da equipe exiransica nessa iecnica. A
institucional iza"ao da Assinvexis, em Foz do Igua"u, caiu como mna ~uva.
Priorizo agora minha organizac;ao financeira e profissionai. A sarda da
casa de meus pais e a necessidade de auto-organiza"ao financeira
coincide com a saida da Assinvexis do IIFC e a necessidade dessa futura
IC se organizar financeiramente.

JI: 0 que voce diria nos jovens leitores desse jornal que pretendem .~air
de casu e nwrar em out ra.~ cidades atuand.o com a Conscienciologin?
Amaral: Priorize ilinerar e ser nomade 0 mais rapido possive!. Se ainda
n;\O e prioridade morar em outro local, que 0 jovem conhec;a outras
cidades e instituic;6es. Venha conhccer Foz do 19ua<;;u, outras unidades do
IIPC em varias regioes do pais. Ganhamos maior visao de conjunto em
relac;ao a Coru;cienciologia, que nao se restringe somente ao grllpo de
voluntarios que lidamos toda a semana.
JI: Como voceve essa llovnfnse da Assinvexis?
Amaral: It urn desafio saber quais cursos novos devcrao ser elaborados, as
atividades e trabalhos que podem ser feitos em parcerias com outras Ies,
eslrategias para manter-se financeiramente. definil' 0 que a Assinvexis
pretende ser daqui para frente. Temos que pensar 0 que significa montar a
infra-estrutura para consciencias, que chegarn dos cursos intermissivos,
acessarem a Conscienciologia mais cedo. Para mim seria muito mais facii
cair na acomodac;ao ficando na casa dos meus pais e desenvolvendo 0
voluntariado na minha cidade, mas sei que em Foz do IguaC;lI terei novos
desafios.

Novo website institucional da Assinvexis:

http://www.assinvexis.com.br

