
 

 



 

 

XXIV ENCONTRO REGIONAL DE JOVENS LÍDERES – RIO DE JANEIRO 

“OS CAMINHOS DO MAR” 

BOLETIM I – Informações Gerais 

 

1. APRESENTAÇÃO 

O evento anual Encontro Regional de Jovens Líderes, nosso querido “Encontrinho”, 
está chegando mais uma vez, nos dias 26 e 27 de novembro de 2022, para capacitar 
e integrar os Jovens Líderes da Região do Rio de Janeiro e convidados. Voltado para 
os membros do Movimento Escoteiro de 18 a 26 anos incompletos, os participantes 
do evento sairão ainda mais fortalecidos para trazer contribuições para sua 
comunidade, Unidade Escoteira Local (UEL) e Região, além de mais preparados para 
se aperfeiçoar pessoal e profissionalmente.  

 

2. LOCAL DO EVENTO 

Conforme votado no XXIV Fórum Regional de Jovens Líderes, ocorrido em março de 
2022, o “Encontrinho” deste ano ocorrerá na cidade de Macaé. Localizada na região 
norte-fluminense, a escolha se deu com a finalidade de ampliar os laços da Rede 
Nacional de Jovens Líderes, trazendo o evento para o interior do estado.  

A sede será no Colégio Estadual Irene Meirelles (Av. Agenor Caldas, Nº 442 - 
Imbetiba, Macaé - RJ, 27913-300), a qual possui estrutura para abrigar 
confortavelmente o público, além da sua proximidade com o mar, o qual é o tema 
do evento e trará ótimas experiências aos participantes. 

 

3. TEMA 

Em continuidade com o tema do “Encontrinho” de 2021, “De volta para o futuro”, e 
do XXIV Fórum Regional de Jovens Líderes, ocorrido em 2022, “De volta à nossa 
natureza”, o “Encontrinho” desse ano vem com a proposta somente de fazer a 
reaproximação com os nossos irmãos de lenço de diversos locais do estado, mas 
também com a Natureza, a qual está presente de diferentes formas na cidade-sede 
do evento. A forma escolhida, entretanto, foi a da água salgada, que ocupa a maior 
parte do nosso Planeta. A partir disso, chegamos ao lema “Os caminhos do mar”, 
inspirado diretamente no hino da cidade de Macaé. 

 



 

 

4. PARTICIPANTES 

O evento é aberto a todos os Jovens Líderes devidamente registrados no ano de 
2022, isto é, todos os membros de 18 a 26 anos incompletos, independente de seu 
cargo de atuação na sua UEL. 

A princípio, cada Núcleo Regional poderá indicar um participante de sua Região 
Escoteira, enquanto o Núcleo Nacional poderá indicar até três JLs para a 
participação. 

 

5. INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas via Paxtu, até dia 16 de novembro de 2022. A 
atividade terá o custo de R$50,00 (cinquenta reais), o qual contemplará os 
seguintes pontos: Distintivo do evento; Alimentação (dois almoços, um jantar e um 
café da manhã); Materiais de papelaria e diversos. 

Atenção: Para participantes de outras Regiões Escoteiras, os Núcleos devem enviar 
um e-mail para rederj@escoteirosrj.org.br, com o nome e registro dos JLs 
indicados, até o dia 4 de novembro de 2022. As instruções seguintes serão enviadas 
a partir disso.  

 

6. NORMAS DO EVENTO 

6.1. Atitudes e comportamento: O Encontro Regional de Jovens Líderes é um local de 
encontro, intercâmbio e amizade, marco de valores propostos na Lei e Promessa 
Escoteira. Caso não sejam respeitadas as normas ou instruções apresentadas pelo 
Comitê Organizador, serão estabelecidas medidas apropriadas a serem tomadas, 
podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante. No caso de exclusão, o 
participante não terá direito a reembolso. 

6.2 Apresentação pessoal: Conforme regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de 
abertura e encerramento, e sempre que solicitado pelo Comitê Organizador, deverá 
ser utilizado o uniforme escoteiro. 

6.3 Relações interpessoais: Não serão permitidas atitudes, ações ou situações que 
afetem a integridade dos participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua 
estabilidade emocional. Os participantes devem manifestar respeito mútuo. Os 
adultos deverão respeitar a Política de Proteção Infanto-juvenil dos Escoteiros do 
Brasil, conforme previsto no Capítulo 15 de nosso POR. 

 



 

 

6.4 Objetos de valor: Aconselhamos que objetos de alto custo não sejam levados ao 
evento, por questões de segurança. O Comitê Organizador é responsável pela 
aplicação do programa da atividade, e não se responsabilizará por nenhum prejuízo 
aos seus pertences pessoais, que estarão sob sua própria guarda. Qualquer 
participante que seja visto cometendo furto será excluído do evento e encaminhado 
às autoridades competentes.  

6.5 Danos e prejuízos patrimoniais: Os participantes serão responsabilizados 
diretamente por eventuais danos e/ou prejuízos causados por atos ou atitudes 
indevidas nas áreas comuns do evento. Atitudes dessa natureza são motivos para 
exclusão do evento. 

6.6 Consumo de bebidas alcoólicas: É expressamente proibido a qualquer 
participante inscrito consumir bebidas alcoólicas durante todo o evento. Atitudes 
dessa natureza são motivos para exclusão do evento. 

6.7 Posse e consumo de drogas: A posse e/ou consumo de drogas é penalizada por 
lei nacional. Qualquer participante que seja surpreendido com drogas, consumindo 
ou facilitando a outros, será excluído do evento e encaminhado às autoridades 
competentes. 

 

7. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS 

Os procedimentos não previstos serão, única e exclusivamente, analisados e 
decididos pelo Núcleo da Rede de Jovens Líderes, ou, durante o evento, pela 
coordenação da atividade se guardando do direito de alteração dos boletins 
publicados nas mídias oficiais do Escoteiros do Brasil – Região Rio de Janeiro.  

Havendo alguma dúvida sinalizar, via e-mail rederj@escoteirosrj.org.br ou pelo 
telefone 21 2533-9207, com identificação da solicitação, registro, nome e Unidade 
Escoteira.  

 

 

 

 


