Congresso Escoteiro sediará 18º Fórum Nacional de
Jovens Líderes
Evento reunirá jovens de todo o Brasil para premiações e discussões sobre as diretrizes da
Rede Nacional de Jovens.
O 18º Fórum Nacional de Jovens Líderes, que será realizado durante o 19º
Congresso Escoteiro Nacional, contará com o lançamento oficial do relatório de dez anos
da Rede Nacional de Jovens: um e-book interativo com o registro das atividades,
personagens, documentos e o contexto histórico desde 2001. Outras atividades também
serão promovidas, tais como o “Troféu Joinha”, que premia o Núcleo Regional que
mereceu destaque por suas ações, e o reconhecimento “Rede Padrão” para os núcleos
regionais que cumpriram os objetivos específicos em seus três graus: ouro, prata e
bronze.
A Rede Nacional de Jovens é a principal plataforma de representação juvenil para
tomada de decisões nos Escoteiros do Brasil, fruto de uma política de envolvimento dos
jovens a nível mundial. De acordo com o coordenador do Núcleo Nacional de Jovens
Líderes, Winder Garcia, ela foi uma necessidade identificada pela Organização Mundial do
Movimento. “Desde então, grandes passos foram dados no sentido de abrir a instituição
para que os jovens tenham cada vez mais voz e sua participação seja sentida num
movimento que se define como de jovens e para jovens”, explica. O coordenador afirma
também que essa tendência não foi uma exclusividade do Movimento Escoteiro. “Fomos
sensíveis em perceber as mudanças que ocorrem mundo afora, com o envolvimento de
jovens em políticas públicas, engajamento em causas sociais e ambientais, liderança em
empresas e organizações, etc. Como muito bem nos definimos, somos um movimento que,
apesar de centenário, consegue se manter atual e relevante dado o seu dinamismo e
capacidade de adaptação aos novos tempos”.
O 19º Congresso Escoteiro Nacional
Entre os dias 26 e 28 de abril, será realizado o 19º Congresso Escoteiro Nacional, no Mar
Hotel, em Recife. No evento, que receberá cerca de 350 participantes, ocorrerão a 20º
Assembleia Escoteira Nacional (com representação de todos os Estados), o 18º Fórum
Nacional de Jovens Líderes, além de seminários e encontros. Durante o Congresso serão
apresentados o plano de crescimento e expansão do Movimento Escoteiro para os
próximos anos, a ampliação da Política de Proteção à Infância da instituição e a Mostra de
Projetos dos Grupos Escoteiros. Também haverá os lançamentos do novo vestuário
escoteiro e do programa Mensageiros da Paz.
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Escotismo
Fundado em 1907, na Inglaterra, por Baden-Powell, é um movimento educacional de jovens que
conta com a colaboração de adultos e valoriza a participação de todas as origens sociais, raças e credos.
Escoteiros do Brasil
Criado em 1924, é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve trabalhos de educação
continuada de crianças e jovens, valorizando o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social na formação
de cidadãos conscientes e atuantes. Em 2012, contou com um contingente de 76.677 escoteiros, nos quais
18.800 são voluntários adultos. Os Escoteiros do Brasil estão presentes em 585 cidades brasileiras,
somando um total de 1.180 Grupos Escoteiros. Unidos a um Movimento com cerca de 32 milhões de
pessoas no mundo, em mais de 216 países e territórios, a organização é reconhecida como de utilidade
pública por meio do Decreto Federal nº 3.297/17 e como instituição de educação extra escola pela Lei nº.
8.828/46.
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