Rio + 20
Informações de Participação

Introdução
A Circular 14/2012 da Organização Mundial do Movimento Escoteiro (OMME) aos Comissários
Internacionais das Organizações Escoteiras Nacionais (OEN) dá publicidade à participação da
delegação da OMME na Rio+20, de acordo com a Resolução 10/2011 da Conferência
Escoteira Mundial sobre Advocacy para o escotismo mundial (baseada na recomendação M do
11º Fórum Mundial de Jovens) e acompanhando o interesse das Organizações Escoteiras
Nacionais nos últimos meses.
Esta importante Conferência está sendo organizada pela Organização das Nações Unidas
(ONU) 20 anos após a Eco-92, sediada no Rio de Janeiro. Em 2009, a Assembléia Geral da
ONU decidiu organizar em 2012 a Rio+20 com prioridade máxima, incluindo os chefes de
Estado e Governo entre outros representantes e gratamente aceitou a oferta do Governo
brasileiro em sediar novamente a Conferência.
Desenvolvimento sustentável tem uma definição muito mais ampla além da óbvia ênfase à
preservação do meio ambiente, alcançando áreas igualmente importantes para o Escotismo
como a inclusão social, paz, atuação em desastres, miséria, etc.
O famoso relatório da ONU “Nosso Futuro Comum” (1987) definiu desenvolvimento sustentável
como um “desenvolvimento que conhece as necessidades do presente sem comprometer a
habilidade das futuras gerações de conhecer suas próprias necessidades”. Como uma
Organização Não-Governamental (OnG) a OMME é uma parte importante da sociedade civil e
irá participar da Rio+20 em uma perspectiva similar às funções que já exerce no Sistema ONU.
Assim, a Delegação Escoteira terá oportunidade de participar nas negociações através de
várias plataformas disponíveis para OnGs e sociedade civil.
Como prosseguimento à Resolução 10/2011 da Conferência Escoteira Mundial a OMME tem
coordenado juntamente com o secretariado da ONU para a Rio+20 e trabalhado em estreita
colaboração com os Escoteiros do Brasil para assegurar as opções a seguir para uma forte e
marcante presença escoteira no evento.
Para entender mais sobre o evento, a organização Vitae Civilis – Cidadania e Sustentabilidade
(www.vitaecivilis.org) preparou um documento compilando diversas informações sobre o
evento:
http://vitaecivilis.org/home/images/stories/Docs/Rio_mais_20/Rio20_Info_Essencial_Jan2012_P
T.pdf
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Delegação da OMME
A Organização Mundial do Movimento Escoteiro estará presente como uma delegação oficial
na Rio+20. Devido ao status consultivo da OMME como o Conselho Econômico e Social da
ONU, os escoteiros têm garantido o privilégio de inscrever e levar uma delegação ilimitada para
esta importante Conferência.
De acordo com a Resolução 10/2011 da Conferência, a OMME comporá esta delegação com
membros dos Escoteiros do Brasil. Além disso, a OMME tentará ter ainda alguns membros de
outras associações escoteiras, compreendendo voluntários e/ou profissionais para fortalecer
nossa delegação.

Custeio de passagens/alimentação/hospedagem
A OMME não oferecerá suporte financeiro à delegação. Não haverá taxas de inscrição para os
representantes da delegação inscritos, no entanto toda a alimentação durante o evento correrá
às custas do participante.

Guia da participação juvenil e outros suportes e recursos
‘Rio+twenties’ é uma OnG belga dirigida por jovens. Através de seus esforços, Rio+twenties’
está facilitando na preparação para capacitar e empoderar jovens e suas estruturas
representativas para uma participação ativa nos processos preparatórios da Rio+20, tanto
durante quanto após a Conferência. Visite o site www.rioplustwenties.org para saber mais.
O site contém um vídeo apresentando a Rio+20 para jovens e um guia de participação
disponível
para leitura http://issuu.com/joaofelipescarpelini/docs/guiadeparticipacao_jovem_rio20_web ou
impressão http://issuu.com/joaofelipescarpelini/docs/guiadeparticipacao_jovem_rio20_impresso
A OMME criou uma página no Facebook “WOSM at Rio+20” facebook.com/WosmAtRio20 para
conectar todos os membros da delegação, facilitando a comunicação entre eles. Durante a
Conferência a delegação postará constantemente atualizações nesta página.

Quem pode participar
Para o Youth Blast a idade de participação é dos 16 aos 30 anos.
Os jovens menores de idade irão participar mediante acompanhamento de um adulto
responsável.
Para os demais eventos todos acima de 18 anos podem participar.
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Formas de participação
- Voluntários no evento
- Voluntários para o espaço escoteiro
- Youth Blast
- Delegação OMME

• Voluntários no evento
Existirão vagas para universitários e/ou profissionais formados, voluntários jovens e voluntários
do ensino médio.
Todos os voluntários passarão por um treinamento em maio e durante a Conferência
trabalharão por 4 horas diárias por no mínimo de 10 dias, no período de 05 a 30 de junho.
A inscrição para trabalhar como voluntário deve ser feita primeiramente junto ao evento.
Após isso, para ser identificado como escoteiro, uma ficha deverá ser preenchida no SIGUE.

ATENÇÃO!! O preenchimento da ficha RIO + 20 INSCRIÇÕES GERAIS no formulário
disponibilizado no site da UEB não é a forma de inscrição como voluntário na Rio+20. A ficha
RIO + 20 INSCRIÇÕES GERAIS servirá para que a UEB possa enviar o nome do associado
para a organização e este seja identificado como escoteiro dentro da Conferência Rio+20.

• Voluntários para o espaço escoteiro
Durante o evento, haverá um Stand Escoteiro no qual será feita apresentação de projetos
mundiais e nacionais com temática relacionada ao Meio Ambiente.
Para trabalhar dentro desse Stand, serão necessárias em torno de 20 pessoas que serão
escolhidas por um processo de seleção específico. Esses voluntários devem ter habilidade de
comunicação em inglês ou espanhol.
A inscrição para esse processo de seleção será feita via ficha RIO + 20 INSCRIÇÕES GERAIS.

• Youth Blast
O Youth Blast – Conferência de Jovens para a Rio+20 – acontece de 7 a 12 de junho no Rio de
Janeiro, é o evento oficial para a juventude e é desenvolvido pelos Grupos de Trabalho de
Infância e Juventude da ONU. Tem por objetivo emponderar a participação juvenil durante a
“Rio+20”.
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A Youth Blast espera ser um espaço de troca de experiências em temas de desenvolvimento
sustentável e formas de participação da juventude nos processos de tomada de decisão em
nível internacional, além de servir como fonte de informação e treinamento sobre o evento
principal.
Os dois primeiros dias do evento (7 e 8 de junho) serão reservados exclusivamente aos jovens
brasileiros (com discussões ocorrendo apenas em português) e os dias seguintes (9 a 12 de
junho) participarão jovens do mundo inteiro – incluindo brasileiros – com tradução em
português, inglês, francês e espanhol.
A Youth Blast é aberta a qualquer pessoa, como observadora. Mas, serão homologados como
participantes apenas pessoas com menos de 30 anos. Jovens como menos de 18 anos
precisarão ainda de um responsável, que deverá acompanhá-lo durante todo o evento.
Nenhuma inscrição é necessária para viabilizar a participação, mas a organização pede que os
interessados preencham um formulário simples, disponível no seguinte link:
http://uncsdchildrenyouth.org/rio20/youth-blast/ e na ficha RIO + 20 INSCRIÇÕES GERAIS.
A Youth Blast é a considerada pelos organismos internacionais a forma mais efetiva da
juventude pressionar a agenda oficial e a ONU estabeleceu momentos na “Rio+20” onde as
deliberações dos jovens integrarão os debates de governos e organizações. Os escoteiros
brasileiros que participarem representarão jovens escoteiros do mundo todo.

• Delegação OMME
Os Escoteiros do Brasil vão ter uma participação expressiva nessa delegação. Teremos 5
jovens brasileiros, e obedecendo os parâmetros democráticos que foram utilizados nas últimas
escolhas para representantes juvenis dos Escoteiros do Brasil, a instituição se utiliza do
processo de seleção baseado em transparência, publicidade e democracia.
Visando uma composição que obedeça a um critério de balanço de gênero, dando valor aos
que estão envolvidos em processos de envolvimento juvenil e que possuam background na
área.
Puderam se candidatar os associados da UEB, que tivessem de 18 a 26 anos incompletos no
ano de 2012 e que respeitassem as seguintes exigências iniciais:
• Estar registrado na UEB nos últimos dois anos (2011 e 2012);
• Enviar Ficha de Candidatura e Termo de Compromisso até a data de 30 de Abril de 2012,
impreterivelmente;
• Ter fluência no idioma inglês;
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As informações foram enviadas até o dia 30 de abril e o resultado anunciado no dia 09 de
maio.
Os membros escolhidos foram Christie Sototuka (SP), Diogo Laux (RS), Fernanda Vogt (RJ),
Henrique Messias (SP) e Tiago Carvalho (SC). Temos na suplência, na ordem que se segue:
Thais Lacerda (RJ), Nathalia Geronazzo (RJ) e Gláucia Crispim (RJ).
Maiores informações sobre os resultados desse processo podem ser lidas em documento
específico disponível no site nacional.
A participação na delegação OMME está descrita com detalhes no documento: “Processo de
seleção para representantes do Brasil”, disponível no site dos Escoteiros do Brasil.

Inscrição na ficha RIO + 20 INSCRIÇÕES GERAIS
Todos os associados que integrem uma das formas de participação, deverão preencher
formulário sobre o evento na ficha RIO + 20 INSCRIÇÕES GERAIS para que possamos
mapear a participação escoteira no evento.
Assuntos que não estejam nesse boletim serão resolvidos pela Equipe Nacional de Relações
Institucionais, Equipe Nacional de Relações Internacionais e Diretoria Executiva Nacional.

Curitiba, 15 de maio de 2012

Marco Aurélio Romeu Fernandes
Diretor Presidente
União dos Escoteiros do Brasil
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