ATA DO FÓRUM DE PRESIDENTES
Ao quinto dia do mês de agosto de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta e cinco minutos, no escritório da União dos
Escoteiros do Brasil – Região Rio de Janeiro (UEB/RJ), sito a Rua Rodrigo Silva, 18, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, o
Diretor Presidente da UEB/RJ, Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro iniciou o Fórum Regional de Presidentes, com a presença
dos seguintes Presidentes e/ou representantes de Unidades Escoteiras Locais: Izadora Inácio da Silva (3 RJ GE São Pedro de
Cascadura), Lúcia Porto (4 RJ GE Mar Gaviões do Mar), Carlos Frederico (6 RJ GE Natalino da Costa Feijó), Roberto Cesar
R. dos Santos (31 RJ GE Marechal Rondon), Nilton P. dos Santos (36 RJ GE do Ar Primeiro de Maio), Iris Moreira (37 RJ
GE Fernão Dias Paes Leme), Rafael Freitas (47 RJ GE Tiradentes), Rodrigo Franco de Sá (69 RJ GE Itatiaia), Jorge Tadeu
V. Lourenço (76 RJ GE Nossa Senhora Medianeira), José Carlos (87 RJ GE do Ar Brownsea), Ricardo L. S. Campos da Paz
(88 RJ GE Atol das Rocas), Marcos Sant’Anna (96 RJ GE João Melchior Bosco), André Torricelli (123 RJ GE do Mar
Almirante Saldanha), Nelson Brasileiro Jr. (128 RJ GE Gaivota Branca) e Carlos Henrique Martins (197 RJ GE Joaquim de
Almeida Lavoura). Além destes, estava presente o representante do Escritório Regional André Carreira. Após abertura da
sessão Diretor Rubem Tadeu, com um minuto de silêncio em memória do escotista Ataulfo Andarilho, recentemente
falecido, foram eleitos para presidir os trabalhos José Carlos e para secretariar Jorge Tadeu, dando-se prosseguimento a
seguinte ordem do dia: 1 – Novidades na Área de Métodos Educativos (Escritório Nacional) – aproveitando a realização,
na mesma ocasião, de reunião da equipe de métodos educativos do escritório nacional, foi realizada uma apresentação, por
Carmem Barreira e Marcos Ramacciato, sobre as novidades nessa área, destacando-se o fato de que está para ser lançada a
versão 2.0 do SIGUE, contando com integração entre os aplicativos de celular desenvolvidos para os jovens e para a gestão
de seções dos Ramos, estando em andamento aplicativos para o Ramo Sênior e para o Ramo Pioneiro. Também citadas as
seguintes revisões em andamento: Materiais referentes à Política Nacional do Programa Educativo e à Proteção Infantojuvenil; produção de vídeos técnicos sobre Compromisso Sênior e Investidura Pioneira; Guias de Insígnias de Interesse
Especial do Ramo Sênior; a publicação “Lidando com Deficiências” e a revisão do Sistema de Formação de Adultos, em
termos cargos e competências. Também destacado o bom resultado do Projeto Educação Escoteira, que obteve várias
inserções na mídia. Informado também sobre o lançamento de novos módulos da plataforma de Educação à Distância (EaD):
“diretor de métodos educativos” e nova turma de “ciclo de programa” (esta em 21/08), além da realização com foco em data
única nacionalmente do XIX MUTCOM (em 16/11), com o tema “Escotismo e Desenvolvimento Sustentável”. Dentre as
novidades apresentadas, destacam-se: o Seminário Nacional de Métodos Escoteiros (em fevereiro/18); a elaboração da
Política Nacional de Envolvimento Juvenil; a revisão das Diretrizes Nacionais para a Gestão de Adultos; a elaboração de
quatro novos vídeos da série “Escotismo na Prática”; os cursos de Gestão do Programa Educativo (10 e 11/03/18); a
realização do II Congresso de Educação Escoteira e o VII Jamboree Nacional (que já conta com cerca de mil inscritos); 2 –
Retrospectiva do 1º. Semestre – o Diretor Rubem Tadeu destacou os seguintes eventos que tiveram muito boa repercussão,
inclusive com matérias espontâneas nas mídias, contribuindo para engrandecer a imagem do Movimento Escoteiro no RJ: a
Assembleia Regional em Petrópolis, o Grande Jogo Regional (noticiado no site da ONU pelo uso dos ODS), o Projeto
Educação Escoteira, o MutEco/Virada Sustentável, o Congresso Pioneiro, a participação da Procissão de Corpus Christi e o
reconhecimento pela Câmara Municipal de Niterói; 3 – Atividades do 2º. Semestre – o Diretor Rubem Tadeu destacou e
solicitou o apoio dos Grupos Escoteiros na promoção de inscrições aos seguintes eventos: MUTCOM (em 16/09 – dia
mundial de limpeza das praias – alinhado à política da ONU de combate ao plástico nos oceanos – contará com parceria da
ONG Aqualung), Mutirão Regional Pioneiro – Mutcarioca (23 e 24/09 – Ramo Pioneiro – no colégio Cenecista Capitão
Lemos Cunha na Ilha do Governador - hoje já com cerca de 90 inscritos e data limite para inscrições em 24/08); Dia da
Jangal (7/10 – na FioCruz - hoje já com cerca de 100 inscritos e data limite para inscrições em 11/09); o JOTA/JOTI (20 a
22/10); o Elo Nacional (28 a 29/10 - com organização por Distritos); o Dia de Coleta de Alimentos (11/11 – com parceria de
Carrefour, Wal-Mart e Prezunic); a Aventura Sênior Regional (18 a 20/11 – em Arraial do Cabo – com grande apoio
da

prefeitura local – contribuição para a Insígnia dos Oceanos - hoje já com cerca de 350 inscritos e data limite para inscrições
em 20/10); o Desafio Escoteiro (25/11 – Centro do Rio de Janeiro – com parceria com o Centro Presente – hoje já com cerca
de 150 inscritos e data limite para inscrições em 19/10) e a Atividade Regional de Espiritualidade (10/12 – com local ainda a
definir); 4 – Ato pela Paz – a ser realizado em 17/08, em apoio à Secretaria Municipal de Educação, que estará realizando
essa ação em todas as 11 Coordenadorias Regionais de Educação, cabendo à UEB/RJ atuar junto aquelas que solicitarem
apoio, sendo hoje já confirmados pedidos da 1ª. CRE e 11ª. CRE; 5 – Insígnia Mares Limpos - o Diretor Rubem Tadeu
discorreu sobre essa nova Insígnia, destinada a todos os Ramos, a ser lançada em 16/09, pioneiramente no Brasil, e que foi
criada a partir de sugestão da campanha Mares Limpos da ONU, e que traz o desafio aos jovens de reduzirem drasticamente
o consumo de produtos plásticos descartáveis como canudos, copos, sacolas, etc., no período de avaliação de setembro a
dezembro/17; 6 – Campanha de conscientização nos Shoppings Centers sobre vagas de estacionamento destinadas a
idosos e pessoas com deficiências – Torricelli expôs a ideia, já realizada em alguns shoppings da zona oeste, com a
participação dos jovens escoteiros na panfletagem de conscientização dos usuários, em apoio ao trabalho de fiscalização da
Guarda Civil Municipal. Nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa José Carlos deu por encerrado o fórum às onze
horas e cinquenta e oito minutos.

