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RELATÓRIO 
 
Nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2016, reuniram-se no Campo Escola 

Escoteiro do Distrito Federal, chefes escoteiros da modalidade do mar do Brasil 

para realização de um Indaba Nacional, chamado pela modalidade de 

ENAMAR (Encontro Nacional do Mar).  O encontro contou com a 

representação dos estados: RS, SC, PR, SP, RJ, PA, PB, PE e DF, totalizando 

30 inscritos. Foi coordenado pela Chefe Estelina Mendes Terra (CONAMAR – 

Coordenadora Nacional da Modalidade do Mar) e pelo Chefe Marcelo Mariano 

Teixeira (CONAMAR – adjunto). Também auxiliou na condução dos Trabalhos 

o Chefe Sérgio Marangoni (membro do CAN – Conselho de Administração 

Nacional). A abertura do evento ocorreu às 09h de sábado e contou com a 

presença do Contra-Almirante Flávio Augusto Viana ROCHA diretor do CCSM 

(Centro de Comunicação Social da Marinha) representando o Almirante de 

Esquadra Eduardo Bacellar LEAL FERREIRA – Comandante da Marinha, e 

com os membros da Diretoria e do Escritório Nacional da União dos Escoteiros 

do Brasil: Alessandro Vieira, Ilka Campos, Marcos Carvalho, Carmen Barreira, 

Adriana Froni, Luiz Cesar Horn e Marcio Albuquerque. Logo após o cerimonial 

de bandeira e abertura foi feita a foto oficial e após, todos passaram para a sala 

de palestras onde o Alm.Rocha fez leitura da mensagem do Comandante da 

Marinha a qual transcrevo: “Prezados Escoteiros do Mar, É com grande 

entusiasmo que apresento meus cumprimentos a todos os participantes do 

Encontro Nacional de Escotistas do Mar, em Brasília. Como ex-escoteiro, vejo 

com grande motivação a dedicação desses jovens às atividades do mar, 

convivendo em um ambiente permeado de valores como fraternidade, lealdade, 

respeito e disciplina. Não poderia deixar de recordar da minha participação nas 

atividades do 123º GEMAR – Almirante Saldanha, que frequentei quando 

adolescente. Lembro-me dos primeiros ensinamentos de liderança, que 

priorizam a honra e a amizade, por meio de práticas coletivas e da vida ao ar 

livre, que levo comigo até hoje. Pelo mar, aprendemos que navegar requer 

planejamento e perícia, onde os jovens assumem seu próprio crescimento, 

tornando-se um exemplo de altruísmo e espírito de corpo. Cumprimento a 

todos que se dedicam a este movimento mundial, educacional, voluntariado, 

apartidário e sem fins lucrativos, que desenvolvem nos jovens o gosto pela vida 

no mar, pelas artes e técnicas marinheiras, consolidando este sentido de 

corresponsabilidade marítima. Um proveitoso encontro a todos! Espero que 

continuem a perseverar o desenvolvimento do Escotismo e o orgulho de 
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compor este seleto grupo. Eduardo Bacellar Leal Ferreira, Almirante de 

Esquadra, Comandante da Marinha”. Na sequência, foi feita uma apresentação 

do trabalho que a Marinha vem realizando nos últimos anos e projeção futura 

em prol do Brasil. Na sequência, o Chefe Teixeira apresentou a mensagem em 

vídeo do Chefe João Armando, Presidente da Organização Mundial do 

Movimento Escoteiro (WOSM). Ressalta-se que o Chefe João Armando 

também foi chefe escoteiro do mar em Portugal. Na sequência a Chefe Carmen 

Barreira da equipe de formação Nacional e do DF palestrou sobre o Programa 

Educativo. A chefe Adriana Froni realizou uma oficina prática sobre aplicação 

do programa escoteiro. E fechando as atividades da manhã, o chefe 

Alessandro Vieira, presidente eleito da DEN – Diretoria Executiva Nacional 

apresentou as propostas de trabalho a serem desenvolvidas em seu mandato. 

No almoço, como não poderia ser diferente, houve a confraternização dos 

participantes. Reiniciando os trabalhos pela tarde, o Sgt.Edenilson e o 

Cb.Kennedy, membros do serviço de recrutamento do 7ºDistrito Naval, 

explanaram aos participantes do encontro as formas de ingresso na Marinha, 

capacitando assim aos chefes de informações que poderão serem repassadas 

aos nosso escoteiros. Seguindo, a chefe Estelina apresentou a palestra: 

Segurança nas atividades e responsabilidades Civil e Criminal dos dirigentes 

escoteiros. O chefe Teixeira explicou como funciona o processo de certificação 

de Grupo Padrão pelo SIGUE (sistema de gerenciamento da UEB) e lançou 

proposta de criarmos uma certificação para Grupo Escoteiro do Mar Padrão – 

os participantes concordaram com a criação de uma premiação como forma de 

incentivo; abordou a necessidade e o tipo adequado de embarcações para os 

GEMares, momento em que surgiram muitas ideias e troca de experiências e 

informações. O chefe Luiz Cesar Horn, apresentou a palestra: “o escotismo 

como ambiente de aprendizagem”. A chefe Estelina apresentou as estatísticas 

referentes aos GEMares do Brasil – éramos 4084 registrados em 92 GEMAres 

no ano de 2014, e lançou a proposta de atingirmos o número de 8000 

registrados em 2023. Finalizando, o chefe Sérgio Marangoni nos apresentou o 

relatório do Ajuri Nacional do Mar ocorrido em Antonina/PR no mês de janeiro 

p.p. Também foi lançada a proposta de local do próximo Ajuri, e como não teve 

nenhuma região com proposta concreta, foi feito um apanhado de ideias de 

atividades e características do local do próximo Ajuri. Será lançado futuramente 

um edital para que as regiões apresentem candidatura. Encerrada as 

apresentações do dia, passamos à confraternização da noite com um belíssimo 

coquetel montado pelos GEMares do DF e brincadeiras entre os participantes 

coordenadas pela chefe Estelina. A pauta de domingo iniciou com a 
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apresentação do chefe márcio Albuquerque – presidente da região do DF, 

intitulada Captação/Mobilização de Recursos, na qual houve uma oficina 

prática sobre apresentação de projetos da qual os participantes tiveram muito 

proveito. O chefe Teixeira apresentou as fichas técnicas já lançadas e explicou 

suas aplicações e futuras edições dando ênfase especial a ficha técnica sobre 

literatura escoteira do mar, momento em que o chefe Luiz Horn concitou a 

todos para que participem da atualização dos manuais escoteiros que terá 

início em maio deste ano, falou sobre a regata classificatória para a BSA Cup 

ocorrida em paralelo ao Ajuri Nacional do Mar,  lançou a idéia de realizarmos 

mais regatas nos grupos escoteiros e criarmos um ranking nacional para maior 

incentivo aos jovens, e por fim lançou o tema do Grande Jogo Naval 2016 que 

será “Jogos Olímpicos Aquáticos”. Encerrando os trabalhos da manhã, houve o 

esperado debate sobre o uniforme do escoteiro do mar, inicialmente o chefe 

Marangoni fez uma exposição histórica das mudanças aplicadas no nosso 

uniforme e discussões vencidas e opiniões expostas, finalizamos com a 

proposta a ser apresentada no CAN de que no POR deva constar: que os 

escoteiros do mar possuem o uniforme de embarque (calça e camisa azul 

mescla) conforme ficha técnica e uniforme de desembarque (calça azul 

marinho e camisa branca) conforme ficha técnica. Poderão ser usadas as 

camisas brancas nos modelos em que os grupos utilizam atualmente, a UEB 

irá produzir e vender a camisa branca nos moldes do vestuário escoteiro, que 

não poderá ser confeccionada por pessoa diversa das autorizadas pela UEB a 

camisa branca tipo vestuário no modelo da comercializada pela Loja Escoteira, 

que os GEMares continuam com sua autonomia para optar pelos uniforme a 

adotarem. Almoço. Após o almoço, falou-se sobre a necessidade das regiões 

realizarem CTMares (curso Técnico de Mar) para capacitar seu chefes, foi 

explicado como formatar os módulos do CTMar e das exigências legais 

atendendo a Norman 03 da marinha. Vencidos os tópicos da pauta, passamos 

aos assuntos gerais onde cada região pode fala um pouco mais dos eventos, 

realizações e dificuldades havendo sempre o debate e a troca de experiência 

entre os participantes. O Evento foi encerrado às 15h com cerimonial de 

bandeira e foto final, também foi deixada uma mensagem em garrafa de 

lembrança do evento para o Campo Escola de Brasília. 

 

Estelina Mendes Terra   Marcelo Mariano Teixeira 

(Ch.Estrelinha do Mar)   (Ch.Lobo Marinho) 

CONAMAR     CONAMAR-adj 
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Propostas apresentadas para o próximo Ajuri do Mar: 

 Boa Divulgação 

 Atividades para o ramo pioneiro 

 Mais Staff 

 Muita atividade náutica 

 Chefia Habilitada para atividades 

 Fundo de cena do ajuri para tema dos jogos 

 Local com atividades concentradas 

 Atividades de marinha: Arremesso de retinida, semáfora 

 Atividade toda embarcada – navegação 

 Fogo de conselho unificado 

 Confraternização com todos os participantes 

 Desfile na cidade anfitriã 

 Atividades noturnas, inclusive navegação 

 Que tenha no local um GEMar que assuma o evento 
 

 
 
 
 
 


