
           



  

 

Saudando os irmãos e irmãs escoteiras do Nordeste do Brasil, apresentamos o segundo 
informativo do Ened 2017. 
 
Complementando as informações do 13º Encontro Nordeste de Escotistas e Dirigentes E do 3º 
Encontro Nordeste de Jovens Líderes. 
 

PROGRAMA 
 

SEXTA-FEIRA (22/9/2017) 
 

HORA PROGRAMA 
16h 

 
Início do credenciamento 

18h30 19h30 Jantar 
20h 21h Cerimônia de Abertura 
21h 22h Reunião de Gilwell - Antônio Gomes de Araújo (Chefe Gomes) - PI 
21h 22h Insígnia de Madeira? Eu quero! - Bráulio André Dantas da Silva - RN    

SÁBADO (23/9/2017) 
 

HORA PROGRAMA 
7h 8h Café da manhã 
8h 9h Áreas de Formação Nordeste - Elcio Daniel (Minuano) - PI 
9h 9h45 Crescimento e expansão dos Escoteiros do Brasil - Alessandro Vieira - DEN 

9h45 10h Intervalo 
10h 11h Fortalecimento das Regiões Escoteiras - Ivan Nascimento - DEN 
11h 12h Administração financeira de regiões escoteiras - Roberlei Beneduzi - SP   
11h 12h Captação de recursos para grupos escoteiros - Rodrigo Moreira - SP 
12h 13h30 Almoço 

13h30 14h30 Lançamento do livro "O canto do Uirapuru - Mulheres no Movimento 
Escoteiro - Aldenise Cordeiro Santos - SE (Espaço Nelson Mandela) 

13h30 14h30 Varal de Boas Práticas - Danielle Ren - RN (Espaço Nelson Mandela) 
14h30 16h30 Oficina de Jogos e canções escoteiras - Rafael Cutis - ES 
14h30 16h30 Oficina de elaboração de projetos - Herbert Oliveira - RN 
16h30 16h45 Intervalo 
16h45 18h30 Rede de Jovens Líderes - NRJL RN - Pedro Henrique Alves 
16h45 17h45 Distintivos especiais e Insígnias de interesse especial - Aldenise Cordeiro 

Santos - SE 

16h45 17h45 Mediação de conflitos – Psicóloga Flávia Diogo 
17h45 18h45 Encontro de colecionadores  

19h30 Saída do ônibus para o jantar festivo 
20h 0h Jantar festivo 



 
 
 

 
 

DOMINGO (24/09/2017) 
 

HORA PROGRAMA 
6h 7h Momento opcional para prática religiosa  
7h 8h Café da manhã 
8h 10h Reunião do Conselho Consultivo Nordeste - Antônio Varela da Silva Neto - 

RN  
8h 9h Diretrizes para a espiritualidade dos Escoteiros do Brasil - Marco Aurélio 

Castrianni - DN/SP 

9h 10h Registro e Seguro Escoteiro - Alessandro Vieira - DEN 
10h 10h Intervalo 
10h 12h30 Plenária final 
12h30 13h30 Almoço 

 

 
O “Varal de boas práticas” é um evento que irá ocorrer durante o Ened com o objetivo de 
divulgar os projetos escoteiros exitosos que estão ocorrendo em cada região do Nordeste.  
O Varal de boas práticas será uma exposição de banners 90x120cm, que terá início sábado (23/9) 
ás 13h30, continuando expostos durante todo o evento.  
Para inscrição dos projetos deve-se enviar um resumo com até 200 palavras, contendo título, 
grupo escoteiro e responsável pelo projeto, em formato PDF que será disponibilizado no site 
www.escoteirosrn.org.br, para o e-mail do Ened - ened2017@escoteirosrn.org.br - com o título 
do e-mail “Varal De Boas Práticas” até 30/8/2017. Os projetos serão analisados por uma 
comissão e a divulgação dos selecionados será divulgada em 5/9/2017 por e-mail.  
A apresentação dos projetos só será garantida com a inscrição do(s) responsável(eis) pela 
exposição no Ened.  
A confecção e transporte dos banners é de responsabilidade dos autores. 
 

 
A taxa de inscrição dará direito a: 
Participantes e Jovens Líderes:  
 

• Kit Participante: 1 bolsa, 1 caneta, 1 bloco para anotações, 1 fita de identificação, 1 
camiseta, 1 distintivo Ened e 1 copo.  

• Alimentação: 1 Jantar, 2 Almoços, 2 cafés da manhã, 3 Coffee breaks e Jantar Festivo. 
 

 
 
 



 
 
 
Acompanhante:  
Observação: Associados da União dos Escoteiros do Brasil ou não, que tenham interesse em 
participar de algumas atividades sociais do evento, sendo os momentos: cafés da manhã, 
almoços e jantares. 
 
Kit Acompanhante: 1 fita de identificação e 1 copo. 
Alimentação: 1 Jantar, 2 Almoços, 2 cafés da manhã e Jantar Festivo. 
  
Importante: Não se fara uso de copos descartáveis no evento. 
 

 
Valores para pagamento antecipado de duas diárias em apartamento duplo, com café da manhã, no 
período de 22 a 24 de setembro de 2017:
 Porto Suítes Natal Hotel – A partir de R$ 269 
 Hotel Recanto da Costeira – A partir de R$ 298 
 Arituba Park Hotel – A partir de R$ 366 
 Villa Park Hotel – A partir de R$ 373 
 Holliday Inn Arena – A partir de R$ 411 

Os participantes que desejarem acampar, haverá espaço de camping disponível no local do 
evento com toda infraestrutura necessária. 
Haverá disponibilidade de acantonar, contanto que para isso tragam colchonetes e/ou sacos de 
dormir. 
As negociações para hospedagem não são de responsabilidade do evento. Informações, 
reservas e duvidas através do contato:  
(84) 99929-5106, WD Viagens e Turismo, e-mail: wdturismonatal@gmail.com. 
 

 
• Todos devem trazer sua ficha médica (do Sigue) atualizada, contendo restrições 

alimentares e prescrições médicas. 
• Todos deverão portar seu cartão do SUS e/ou Cartão de plano de saúde. 

 

 
O 13º Ened será realizado no Complexo de Ensino Noilde Ramalho, localizado na Av. Hermes da 
Fonseca, 789 - Tirol, Natal (RN), onde funciona o Grupo Escoteiro Henrique Castriciano. 
 
O Complexo de Ensino Noilde Ramalho é uma entidade sem fins lucrativos, mantido pela Liga de 
Ensino do Rio Grande do Norte, sociedade civil de direito privado, criada unicamente para fins 
educacionais. 
 



 
 
 
O Complexo tem uma área de 18 hectares, compreendendo três Instituições de Ensino: Escola 
Doméstica de Natal, Colégio Henrique Castriciano e o Centro Universitário do Rio Grande do 
Norte, além de estacionamento interno, Centro de Convivência Clara Camarão, reserva de Mata 
Atlântica, trilhas, dunas, bosque e o maior parque desportivo do RN de escola da rede privada. 
 

 
• Todas as delegações devem trazer a bandeira de seu estado. 
• As inscrições encerram no dia 5 de setembro de 2017. Pedimos que preencham as fichas 

de inscrição completamente, não esquecendo de colocar o tamanho de sua camiseta. 
• Solicitamos que os participantes informem o meio de transporte e horário de chegada 

à Natal pelo e-mail ened2017@escoteirosrn.org.br, até 5/9/2017. 
• Não haverá translado para os participantes, mas manteremos pessoas para orienta-los 

na chegada. 
• Todas as atividades do Ened serão realizadas no Complexo de Ensino Noilde Ramalho. 
• Pedimos que todos aqueles que tenham fotos obtidas em Eneds anteriores, por favor, 

enviem (digitalizadas) para o e-mail braulio_andre@yahoo.com.br, para fazermos uma 
apresentação que, ao final do evento, será disponibilizada aos participantes. 

Aguardamos por todos os escotistas e dirigentes das Regiões Escoteiras do Nordeste, para 
compartilhar desse momento de formação, discussão e congraçamento, esperando fazer desse 
evento um momento de alegria e Fraternidade Escoteira. 

 

Natal, 21 de agosto de 2017. 

 

 

Maria Soares Macêdo   Antônio Varela da Silva Neto 
COORDENADORA DO 13º ENED  PRESIDENTE REGIÃO ESCOTEIRA DO RN 
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