
 

 

Rio de Janeiro, 09 de Dezembro de 2018 

 

Relatório do XX Encontro Regional de Jovens Lideres do Rio de Janeiro 

“Encontrinho in Rio 2018” 

 

O evento teve início no dia 09 de Dezembro de 2018, sediado no Planetário da Gávea. O local foi 

conseguido através do contato do escotista Marcos Sant’Anna (membro da diretoria regional do Rio de 

Janeiro) e da escotista Janine Hofmeister (membro do 82 Ge/RJ e funcionária do planetário) com o diretor 

de Astronomia do Planetario, Alexandre Cherman.  

Com o objetivo de reerguer a rede de jovens líderes do Rio de Janeiro, além de transmitir uma maior 

gama de conhecimentos, o evento foi denominado lúdicamente como “Encontrinho in Rio 2018”. Ao todo 

foram 22 participantes, incluindo o núcleo regional (4 componentes) e também o palestrante convidado 

Stanley Araújo (escotista do 96 Ge/RJ). 

O evento teve início oficialmente com a cerimônia da bandeira as 08:30, conduzida pelo coordenador 

Fernando Gomes. Anteriormente a isso ocorreu o credenciamento do evento, assim como um café de boas 

vindas para os participantes, alertado pela coordenadora Gabryella Ferreira. Pós o cerimonial de bandeira, 

o mestre pioneiro Stanley Araújo começou a sua oficina sobre “ Marketing pessoal e profissional”. Com 

um conteúdo muito apreciado pelos participantes, ao término da sua oficina o escotista recebeu das mãos 

do comunicador João Pedro um certificado de agradecimento pela ajuda que foi prestada a rede de jovens 

líderes do Rio de Janeiro.  

Conduzidos pela coordenadora Gabryella, antes da próxima oficina, foi realizado uma dinâmica de dança 

através do jogo Just Dance. A oficina aplicada pelo nosso comunicador Fabrício Barros foi denominada 

de “O que é a rede?” e teve como objetivo apresentar alguns aspectos importantes sobre o histórico e 

como funciona a rede de jovens líderes. Seguindo tivemos a oficina “Ferramentas da rede e vivenciando 

um fórum”, conduzida pela coordenadora Gabryella. Essa oficina tinha como objetivo apresentar algumas 

ferramentas que a rede de jovens líderes tem a sua disposição, os representantes da rede a nível nacional e 

na região interamericana, além de no final colocar os participantes para vivenciar em forma de dinâmica, 

um fórum nacional (com os participantes divididos em estados e necessitando candidatar uma sede para 

um evento nacional, e dois representantes da rede). Essa oficina foi uma réplica da oficina aplicada pelo 

núcleo nacional no Encontro Nacional de Jovens Líderes, sediado em Fortaleza e que teve a participação 

de 3 membros do núcleo regional do Rio de Janeiro ( Fernando, Gabryella e João Pedro). Antes do 

próximo momento, mais uma dinâmica do Just Dance foi aplicada. Logo após a dinâmica, o comunicador 

João Pedro fez o aviso que um membro da diretoria RJ estava presente representando toda diretoria 

regional, e com isso foi realizada uma conversa com o escotista Marcelo Puente (membro da diretoria 

regional do Rio de Janeiro). Ao término da fala do membro da diretoria, o coordenador Fernando 

entregou para ele o certificado de agradecimento em nome da diretoria regional, por toda ajuda a rede de 

jovens líderes do Rio de Janeiro. Em seguida o coordenador Fernando apresentou a escotista Janine 

Hofmeister, uma das pessoas essenciais para que o planetário fosse a sede do evento. Com ela se iniciou o 

momento  “Ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião”. A escotista Janine apresentou as ações que o 

planetário necessitava da ajuda dos escoteiros, assim como as possibilidades de contra partida. Muito 



aplaudida e seu convite aceito pelos presentes, se iniciou ali os desenhos para o “GT do Planetário” em 

que o núcleo iria ajudar em sua condução. Ao término desse momento o coordenador Fernando, entregou 

a ela o certificado de agradecimento por toda ajuda a rede de jovens líderes do Rio de Janeiro. Com isso, 

se iniciou a oficina “Escoteiros do Mundo” conduzida pelo comunicador João Pedro. O objetivo da 

oficina foi apresentar aos participantes do evento, como funciona esse projeto e seus representantes a 

nível regional. Ao fim uma dinâmica sobre “Abraço” foi aplicada. Posteriormente, outro momento da 

dinâmica: Just Dance foi aplicado. Seguindo as oficinas, foi aplicado pelo coordenador Fernando Gomes 

a oficina “A rede que nós queremos”, que apresentou algumas idéias que o núcleo teve ao longo de 2018, 

mas que não foi possível aplicar por falta de jovens líderes participando junto à rede regional, com isso 

foi aplicado também uma dinâmica prática para os próximos dois eventos de 2019 (o próximo fórum 

regional e o próximo encontro regional). Divididos em duas equipes, cada uma teve 20 minutos para 

debater idéias sobre um dos eventos e depois mais 10 minutos para apresentar aos demais. Foi avisado 

que todas as idéias seriam anotadas e a partir  dali se iniciaria mais dois GT’s, um para cada atividade e 

que dentro deles ao menos 2 membros do núcleo estariam presentes para auxiliar e participar dos 

trabalhos. Ainda conduzida pelo coordenador, foi aplicado a ultima oficina, “A rede em 2018 + a rede em 

2019”. Nessa oficina foi mostrado todos os eventos que a rede de Jovens Líderes esteve presente no ano 

de 2018 (como o fórum nacional e o encontro nacional) e também os eventos já marcados para 2019 

(como o fórum nacional de jovens líderes que será sediado em Brasília). Antes da cerimônia de 

encerramento, foi realizado mais uma dinâmica de Just Dance, a entrega da ficha de avaliação do evento 

(foi entregue aos participantes no momento do credenciamento), a entrega dos kit’s lanche e o check in 

daqueles que iriam participar da vista ao Cristo Redentor (um plus conseguido através de um contato do 

núcleo com o padre Hugo). O evento estava previsto para terminar as 13:45 para o auditório ser entregue 

as 14:00, e assim foi feito.  

Lista de inscritos no evento: 

1. Anna Carolina (36 Gear) 

2. Arthur Caccavo (96 Ge) 

3. Arthur Lorran (36 Gear) 

4. Carlos Daniel (51 Gear) 

5. Fabrício Barros (77 Ge) 

6. Fernando Benatti (59 Ge) 

7. Fernando Gomes (36 Gear) 

8. Gabriela Lima (13 Ge) 

9. Gabryella Ferreira (111 Gear) 

10. Giovani Marcos (111 Gear) 

11. Guido Rezende (1 Ge) 

12. Jennifer Lima (18 Ge) 

13. João Pedro (15 Ge) 

14. Larissa Teles (44 Ge) 

15. Leandro Luis (33 Gear) 

16.  Manoela Nunes (136 Gear/SP) 

17. Mateus Nascimento (88 Ge) 

18. Natasha de Souza (1 Ge) 

19. Nathália Lúcia (82 Ge) 

20. Pedro Félix (88 Ge) 

21. Sayuri Mizuno (51 Gear) 

22. Stanley Araujo (96 Ge)  

 



 

Fotos em Anexo:  

 

Momento: “Ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião” 

 

 

Foto Oficial do Evento 



 

Visita ao Cristo 

 

 

 

 

Foto Oficial na Visita ao Cristo 

 



 

Núcleo Regional de Jovens Líderes/ RJ 

 

Encerramento da Visita ao Cristo 


