A Rede Regional de Jovens Líderes do Rio de Janeiro em 2018

MARÇO


XX Fórum Regional de Jovens Líderes RJ 2018 (24/03)

Realizado em Niterói (Espaço Teatro Oscar Nieymar) o fórum anual da rede foi organizado por Amanda
Naíma e Fabrício Barros, coordenadora e comunicador (respectivamente) do núcleo regional de jovens
líderes do Rio de Janeiro. Foram eleitos para o núcleo regional, um coordenador e um comunicador para o
biênio 2018/2019, os delegados para o fórum nacional de jovens líderes 2018 em Curitiba, entre outros
assuntos.


Sessão Solene Regional 2018 (24/03)

Realizado em Niterói (Espaço Teatro Oscar Nieymar), a sessão solene regional escoteira 2018 ocorreu pós a
realização do fórum regional.



Assembléia Regional Escoteira 2018 (25/03)

Realizado em Niterói (Espaço Teatro Oscar Nieymar), a assembléia regional escoteira 2018 ocorreu pós a
realização do fórum regional. Entre as ordens do dia, no final do evento, os jovens líderes Fernando Gomes e
João Pedro foram apresentados como novos membros do núcleo regional e renovaram sua promessa.

ABRIL


24° Congresso Nacional Escoteiro (28/04 -01/05)

O congresso nacional no ano de 2018 foi realizado em Curitiba/ Paraná. Entre tantas oficinas especificas,
houve a Indaba Nacional do Centenário do Ramo Pioneiro, palestra com Celso Cavallini, além da assembléia
nacional.


Fórum Nacional de Jovens Líderes (28/04)

Realizado em Curitiba, o fórum nacional de jovens líderes ficou incumbido de votar o local do Encontro
Nacional de Jovens Líderes em 2019 e São Paulo foi escolhido como estado sede do evento. A eleição de uma
nova dupla para compor o núcleo nacional foi um dos pontos de pauta. Representando o Rio de Janeiro
como delegados, tivemos Fabrício Barros, João Pedro e Fernando Gomes (1°, 2° e 3° respectivamente).

NOVEMBRO


Encontro Nacional de Jovens Líderes 2018 (16/11 – 18/11)

Realizado em Fortaleza, Ceará, o Rio de Janeiro esteve representado pelos membros do núcleo regional
Fernando Gomes, Gabryella Ferreira e João Pedro. As oficinas foram todas voltadas para capacitação e com
nomes de expressão aplicando as mesmas, como no caso da oficina “Como o Escotismo Brasileiro se
Financia” com o vice presidente da UEB Nacional Ivan. “Qualidade de presença”, “26 e agora?”, “ODS”,
foram outras oficinas oferecidas.

DEZEMBRO


XX Encontro Regional de Jovens Líderes RJ 2018 “Encontrinho in Rio 2018” (16/12)

O evento ocorreu no planetário da Gávea e teve o festival “Rock in Rio” como um fundo de cena para o
desenvolver e aplicar das oficinas. Voltado para a formação, o evento contou ainda com a presença do
escotista Stanley (aplicou uma oficina), do vice presidente da UEB-RJ Marcelo Puente (representando o a
diretoria regional) e Janine Hofmeister (responsável pela parceria que resultou na escolha do planetário para
sediar a atividade). O evento foi conduzido pelo núcleo regional de jovens líderes e ao final do evento foi
feito uma visita ao Cristo Redentor, devido a uma cortesia conseguida numa negociação com o Padre Hugo.

