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VIDA PROFISSIONAL - BREVE RELATO:

Renato Lima é Geólogo e Professor da Universidade Federal do Paraná-UFPR, com pós graduação
na Universidade de Brasília e na École de Mines de Paris-França. Foi idealizador e criador do
NIMAD - Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente e Desenvolvimento da UFPR e é Diretor do
Centro de Apoio Científico em Desastres - CENACID/UFPR. Autor de diversos artigos científicos e
conferências apresentados em cerca de 30 países é autor e coordenador de 4 livros sobre meio
ambiente. É Vice-Presidente da Organização Internacional de Universidades para o
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - OIUDSMA. Foi o primeiro Coordenador Nacional
de Meio Ambiente da União dos Escoteiros do Brasil. Entre outros, recebeu o prêmio do
“Centenário do Rotary Internacional” pela sua atuação humanitária e o “Prêmio de Meio
Ambiente da Cidade de Curitiba”. Foi conferencista principal do Congresso da Associação
Brasileira de Geologia Ambiental e de Engenharia - ABGE, do IV Congresso Internacional da
OIUDSMA na Nicarágua e conferencista de honra da abertura do ano letivo na Universidade de
Granada (Espanha). Fez a conferência na entrega do Prêmio de Meio Ambiente da Cátedra
UNESCO de Meio Ambiente da Universidade de Valência (Espanha). É integrante da equipe
UNDAC – “United Nations Disaster Assessment and Coordination”, atua como especialistaconsultor da ONU para o tema desastres ambientais e naturais. Atuou pela ONU em dezenas de
missões humanitárias de resposta a desastres como nos terremotos do Haiti e Peru e nos
deslizamentos em Blumenau-SC e Teresópolis-RJ. Em junho de 2009 recebeu em Bruxelas o Prêmio
“Green Star Award” concedido pela ONU pela primeira vez ao CENACID. Em 2012 foi indicado
para ser o único Brasileiro no Conselho do ICL – “International Consortiun on Landslides” órgão
da UNESCO-ICSU-ISDR. Foi Secretário de Meio Ambiente de Curitiba, membro do Conselho
Nacional de Meio Ambiente –CONAMA, do Cons. de Meio Ambiente-PR e Presidente do Conselho
Municipal de Meio Ambiente - Curitiba, além de Diretor de Relações Internacionais da Assoc.
Nacional de Municípios e Meio Ambiente – ANAMMA.

VIDA ESCOTEIRA (FORMAÇÃO, CARGOS OU FUNÇÕES QUE EXERCEU OU EXERCE, ETC.)

Sou escoteiro desde os 10 anos e ao longo do tempo pude colaborar em diferentes ações
no Paraná, na direção nacional e também no nível internacional, contribuindo nas áreas de
Programa, Formação, Seniores, Expansão-Crescimento e Meio Ambiente. Entre outras,
exerci os seguintes cargos e funções:
-Monitor da patrulha escoteira Leão e da patrulha sênior Caramuru do GESLG. Recebi os
cordões verde e amarelo e fui indicado para Escoteiro da Pátria. Como sênior representei
o Paraná no Fórum Nacional de Jovens.
-Coordenador nacional do Ramo Sênior e integrante da equipe que formulou o programa
educativo exclusivo para o ramo.
-Idealizador da atividade “Aventura Sênior Nacional”, tendo coordenado a primeira e a
ASN realizada em 2010.
-Idealizador e coordenador do Mutirão Escoteiro de Ação Ecológica – MutEco, tendo
organizado os primeiros.
-Integrante da equipe da OMME que propôs a Insígnia Mundial de Conservacionismo/Meio
Ambiente e que criou o programa mundial de Campos Escoteiros de Excelência em
Natureza e Meio Ambiente – SCENES.
-Coordenador da Comissão Nacional de Crescimento e Expansão da UEB.
-Possuidor das diversas condecorações da UEB incluído o Tapir de Prata.
-Atuou na Região do Paraná como coordenador de Formação, de Jovens e Método, de
Crescimento, de Seniores, foi Vice-Presidente e coordenou diversas atividades regionais.
Sou integrante da equipe Nacional e Regional de Formação de Adultos, DCIM, e um dos
propositores das Diretrizes Nacionais de Formação, incluindo inovações como a oferta de
módulos e a abordagem, por competências.
Estou atuando na Tropa Sênior Airumã, na comunidade da Escola Municipal Pedro Piekas,
na periferia do município de Almirante Tamandaré, atendida pelo Grupo Escoteiro São
Luiz de Gonzaga-08/PR, onde também atuo como Diretor de Projetos Especiais.

TEXTO DE APRESENTAÇÃO PESSOAL

ESCOTISMO MAIS FACIL PARA TODOS!
Sou casado, tenho 2 filhos e sou Professor da UFPR. Estimulado por lideranças e amigos
escoteiros, apresento-me candidato para trabalhar pelo escotismo no Conselho de
Administração Nacional – CAN. Trata-se apenas de uma oferta de trabalho voluntário sem
nenhum outro interesse. Um membro do CAN tem a responsabilidade de decidir pelos
milhares de integrantes do escotismo brasileiro, fazendo seu Melhor Possível para o
desenvolvimento da UEB. Nosso desafio é aumentar o efetivo de lobinhos(as),
escoteiro(as), seniores, guias e pioneiros(as), permitindo que mais e mais crianças e
jovens conheçam e possam participar deste maravilhoso movimento.
O censo escoteiro nos apresenta boas novas e alguns desafios. Estamos num bom
momento! Ultrapassamos 90mil integrantes, crescemos em todas as frentes e temos um
plano estratégico renovado. Por outro lado crescemos rapidamente no ramo lobinho e
pioneiro, mas avançamos lentamente nos ramos escoteiro e sênior, exatamente onde o
método escoteiro apresenta seus melhores resultados. Quanto ao gênero, entre os
membros juvenis temos quase 2 homens para cada mulher, e devemos buscar o
equilíbrio.
Temos dificuldades na operação dos nossa associação em virtude de interesses menores
e hábitos burocráticos. Em algumas situações todos querem participar de todas as

decisões, e isto provoca lentidão e imobilismo. Podemos avançar para centrarmos o
esforço de todos no que é essencial para o desenvolvimento da UEB, com diretrizes
comuns e flexibilidade no enfrentamento das diferenças.
Devemos avançar para além do discurso, desenvolvendo como organização uma postura
verdadeiramente inclusiva, transformando em realidade a possibilidade de ser escoteiro
para jovens de todas as origens, classes e níveis sociais. É importante e justo que seja
fácil ser escoteiro!
Para isto a proposta é trabalhar e centrar esforços em três linhas:
a)Meios para facilitar a aplicação do Método Escoteiro com excelência. Neste ponto é
decisivo apoiar a atuação do escotistas que necessitam do aperfeiçoamento contínuo da
Formação e do Programa Educativo.
b)Priorizar o apoio para os grupos escoteiros (UELs), onde o escotismo é praticado de
fato. Significa que o nível mundial, nacional e estadual devem funcionar como facilitadores
das atividade locais, favorecendo a autonomia e utilizando o princípio da confiança nos
nossos dirigentes.
c)Simplificar, facilitar e divulgar para que pessoas de todas as origens e classes sociais
possam vivenciar o escotismo. Para sermos mais acessíveis podemos reduzir burocracias,
simplificar procedimentos e baixar os custos de uniformes e atividades. Vamos buscar que
os escoteiros sejam a referência de aventura e meio ambiente para os jovens em geral.
Para reforçarmos nossa imagem e impacto a palavra “escoteiro” deve estar em tudo que
fizermos!
Sempre Alerta!
Renato E. Lima

DECLARAÇÃO DE CANDIDATURA
Declaro que estou candidatando-me a ocupar uma vaga de Membro do Conselho de Administração
Nacional, nos termos estabelecidos pelo Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil.
Data: 02 de abril de 2017

Assinatura:

Importante: As Fichas de Candidaturas deverão ser encaminhadas ao Escritório Nacional da
União dos Escoteiros do Brasil, via Correios (A/C do Departamento Jurídico) ou por meio
digital para juridico@escoteiros.org.br, até às 18 horas (horário oficial de Brasília) do dia 3 de
abril de 2017, sob pena de indeferimento da candidatura.

