
 

 

Resumo das ações da Rede de Jovens Líderes - RJ 

 Março: 

XXI Fórum Regional de Jovens Líderes e Assembléia Regional 

Sediado no planetário, o XXI Encontro Regional de Jovens Líderes aconteceu no dia 30/03 reunindo 21 

jovens líderes de todo o estado do Rio de Janeiro. Além das deliberações tradicionais do fórum, foi 

aprovado também o encaminhamento da carta de compromisso com a nova diretoria regional e a sugestão 

de mudança nos prazos quanto as apresentações de chapas para diretoria regional (essa apresentada na 

assembléia regional que aconteceu no dia seguinte). Ao término foi realizado uma conversa das 3 chapas 

candidatas a diretoria regional junto aos jovens líderes.  

 

 

 Abril: 

Encontro de Monitores Ramo Sênior 

A convite da coordenação da atividade, a rede esteve representada pelos coordenadores do núcleo regional, 

Fernando Gomes e Gabryella Ferreira, além do escotista Mateus Nascimento (88GE). Foi aplicado uma 

oficina prática sobre liderança dentro do sistema de patrulha, como solicitado pelos próprios jovens do 

ramo sênior (uma oficina de liderança feita por jovens para jovens). 



 

 

 

Fórum e Assembléia Nacional  

Sediado em Brasília, a rede de jovens líderes RJ esteve presente com 5 participantes no fórum nacional de 

jovens líderes e na assembléia nacional. No fórum nacional de jovens líderes foi escolhido o estado de 

Minas Gerais como sede do próximo Encontro Nacional de Jovens Líderes em 2020. 

 

 

 



 

 Maio: 

Grande Jogo Regional Escoteiro 

A convite da coordenação do ramo pioneiro, o núcleo regional preparou uma base no grande jogo para que 

todos os pioneiros participantes da atividade conhecessem mais um pouco da rede de jovens líderes assim 

como a sua importância. 

 

I Rede Debate 2019 – Comissão de Ética e Disciplina 

Para o nosso primeiro rede debate em 2019, o tema escolhido foi “Comissão de Ética e Disciplina”. Para 

esse encontro tivemos a comissão de ética regional presente na figura do escotista Fernando Barros, assim 

como o escotista Rodrigo Franco que foi presidente da mesma por mais de 10 anos. Com um efetivo de 13 

participantes. Além da troca de papo e esclarecimento sobre o tema, foi realizado uma dinâmica ao final. 

 

 



 

 Junho: 

II Rede Debate 2019 – Como Trabalhar Espiritualidade no Movimento Escoteiro 

O nosso segundo rede debate teve o tema “Como Trabalhar Espiritualidade no Movimento Escoteiro”. Para 

o desenvolver do mesmo, tivemos como convidados o diretor regional de métodos educativos adjunto 

Roberto César, e a escotista Flávia Manzzanna (08GE). Com um efetivo de 21 participantes, foi quando 

divulgamos também o XXI Encontro Regional de Jovens Líderes. Além da troca de papo e esclarecimento 

sobre o tema, foi realizado uma dinâmica ao final e também a abertura de um GT voltado para os próximos 

rede debate. 

 

 Setembro: 

III Rede Debate 2019 – Depressão e Ansiedade na Juventude 

Fruto do GT anunciado no ultimo rede debate, sobe orientação da coordenadora regional do núcleo, 

Gabryella Ferreira, e da comunicadora, Jéssica Constantino, a jovem pioneira Milena Soares (15GE) 

organizou uma dinâmica antes da nossa convidada Janine Hofmeister (82GE) iniciar o bate papo e a troca 

de ideias. Com um efetivo de 13 participantes. Ao final foi reforçado que a inscrição para o Encontro 

Nacional de Jovens Líderes estava aberta para todos (até mesmoaqueles não selecionados para a ajuda de 

custo regional) assim como o reforço sobre o encontro regional de jovens líderes em novembro. 



 

 

 Outubro: 

Dia da Jangal 

Por solicitação da diretoria regional e sobe supervisão do comunicador do núcleo regional João Pedro, o 

núcleo organizou uma “força tarefa’ para ajudar em atividades específicas no evento regional do ramo 

lobinho (dia da Jangal 2019). 

 

  

 



 

 Novembro: 

Encontro Nacional de Jovens Líderes  

O evento foi sediado em São Paulo, e sendo um evento de capacitação dos membros da rede, o Rio de 

Janeiro esteve presente com 6 membros: Milena Soares (15GE), Iago Rafael (132GE), Winicius Barreiros 

(96GE) e os membros do núcleo regional, Fernando Gomes e Gabryella Ferreira (coordenadores) e  João 

Pedro (comunicador). O evento durou 3 dias, com a participação de varias  ong’s, núcleo nacional de 

jovens líderes e a presença pontual da DEN. 

 

XXI Encontro Regional de Jovens Líderes 

Replicação do evento nacional (não necessariamente em conteúdo mas no quesito capacitação) mas de 

forma regional, o encotrinho (denominado ludicamente de “Um Encontro de TomorrowLand”) foi 

realizado na sede do 13GE na Tijuca. Durante dois dias, os jovens líderes tiveram contato com parceiros do 

evento (Argilando, Cinema Nosso e FioCruz), membros da equipe nacional de métodos educativos 

(Eduardo Matos, coordenador nacional de “migração e refugio”), membro da equipe regional de formação 

(Aline Conde), escotistas transmitido o conhecimento em áreas especificas (Patrícia Viana, Thiago 

Fernandes, Rogério Bruggemann e Sérgio Sousa), além do núcleo regional contribuindo na organização do 

evento e na condução de oficinas. Importante ressaltar também o apoio do escotista Roberto Escossia para 

a realização do evento e a presença do diretor regional de métodos educativos adjunto Roberto César. O 

evento teve um efetivo de 31 inscritos e 29 participantes. 

"A ONG Argilando criou um calendário de boas ações. Os jovens líderes puderam escolher um dia para 

realizar uma ação.Veja o resultado em: Calendário de ações " 

O encontrinho, portanto, não foi uma ação pontual, mas deixou um legado de comprometimento e 

capacitação dos participantes, para replicarem em suas unidades escoteiras locais.  

https://docs.google.com/document/d/1_64kT_g_JiVbvpfaVGufYnjr5o7MgGjJY2wOb3L87tM/edit?usp=sharing
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