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RELATÓRIO
Nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2017, reuniram-se na sede do Grupo
escoteiro do mar Amigo Velho – 16/PR, em Curitiba/PR, 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, PR, SP, PB, DF, totalizando 33
participantes. Foi coordenado pela Chefe Estelina Mendes Terra (CONAMAR –
Coordenadora Nacional da Modalidade do Mar) e pelo Chefe Marcelo Mariano
Teixeira (CONAMAR – adjunto) e o Chefe Sérgio Marangoni Alves (membro do
CAN – Conselho de Administração Nacional). A abertura do evento ocorreu às
09h15min de sábado e contou com a presença da 2ª vice-presidente da União
dos Escoteiros do Brasil, chefe Ilka Campos, e com os membros do escritório
nacional: Luiz Cesar Horn, Vitor Augusto Gay e Marcos Ramacciato(Kiko).
Logo após o cerimonial de bandeira e abertura, todos passaram para a sala de
palestras onde o escotista Luiz Horn conduziu o tema: escotismo & Modalidade
– o programa escoteiro com ênfase da modalidade do mar. Na sequência todos
foram para a área externa onde foi realizado um quebra-gelo intitulado
“naufrágio de papel” aplicado pelo escotista Rodrigo Pompemeyer (Coremaradj/RS). Após, com o pessoal já mais entrosado, foi realizada uma oficina de
fichas de atividades escoteiras do SIGUE, onde os participantes divididos em
equipe produziram fichas de atividades que serão disponibilizadas no SIGUE, A
oficina foi conduzida pelo escotista Marcelo Teixeira (Conamar-adj). Na
sequência, a Conamar – escotista Estelina Terra falou sobre o crescimento da
modalidade do mar, acompanhando os objetivos da UEB. Culminou com a
noticia de que, segundo planilha fornecida pelo escritório nacional (anexa) nós
passamos de 4084 (2015) para 5315 (2016) escoteiros do mar no Brasil o que
representou um crescimento de mais de 30%, seja por ingresso de novos
membros, seja por legalização de membros já ativos. Os escotistas Moitão e
Bortolli narraram a histórico do GEMar Amigo Velho, que serviu como bom
exemplo de como um grupo vencendo as dificuldades pode se tornar forte e
consistente com o trabalho e compromisso dos seus participantes. No modulo
seguinte foi feito o lançamento oficial do Grande Jogo Naval de 2017 com o
tema “Pesca Sustentável”. Foi apresentado o escopo do boletim a ser
divulgado no site dos Escoteiros do Brasil o qual foi complementado com as
ideias dos participantes do nosso Enamar. Também foi divulgada a realização
em 2018 da próxima regata nacional dos escoteiros do mar classificatória para
a edição 2018 da Willian I Cook – SeaScout Cup a ser realizada nos estados
Unidos da América pela BSA/SeaScouts. Como o Brasil tem enviado
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representantes nas últimas regatas com expensas a cargo dos participantes,
foram trabalhadas várias ideias de como a modalidade do mar e a UEB poderia
auxiliar os próximos participantes para assim, podermos enviar jovens que
possuam boa qualificação mas com situação financeira desfavorável. A seguir,
foi realizada uma oficina onde foram trabalhadas ideias de imagens que
representem a Modalidade do Mar. A oficina foi conduzida pelo escotista Sergio
Marangoni (Conselheiro do CAN). Em anexo a este relatório está o melhor
desenho desenvolvido. Após um dia longo e produtivo, o sábado foi encerrado
com um maravilhoso jantar temático festivo produzido pelo GEMar Amigo
Velho. Ao serem retomadas as atividades no domingo, logo após o cerimonial
de bandeira, os participantes tiveram a apresentação da escotista Ilka Campos
(DEN) que além de fazer uma apresentação do cenário atual dos Escoteiros do
Brasil e seu modelo de programa e método, fez também uma mesa redonda
com questionamentos e esclarecimentos em geral com a valiosa participação
dos escotistas Vitor e Kiko do escritório nacional. Após, foi realizado um debate
em grupos de trabalho e após no plenário geral onde foi realizado, a pedido da
diretoria Nacional de Métodos Educativos, um estudo sobre a resolução
01/2003 que trata, dentre outros objetos, das especificações do CTMar (Curso
Técnico da Modalidade do Mar) onde foram apontados alguns aspectos que
contrariam diretrizes de gestão de adultos. Após longo e produtivo debate, os
participantes entenderam ser boa a proposta apresentada com alguns ajustes
sugeridos. Na proposta apresentada, por não abordar os outros tópicos da
resolução anterior, o escotista Victor esclareceu que por já estarem no POR, os
distintivos não sofreriam alterações e as demais orientações se encontrarão em
fichas técnicas e outras publicações específicas da Modalidade do Mar,
entendendo desnecessário estarem numa resolução. Também ficou ajustado
que será formado um grupo de trabalho formado por escotistas experientes da
modalidade do mar onde será compilado uma cartilha/manual do CTMar tendo
sua grade e conteúdos mínimos definidos. Ao final a proposta ficou com a
seguinte redação que segue transcrita em anexo ao final deste relatório. Na
sequência, estando presente um dos participantes da edição 2014 da Sea
Scout Cup, (Rodolfo Bordenouski) este fez um relato da sua participação e dos
problemas enfrentados, bem como, da experiência escoteira e de vida que
adquiriu. Em assuntos gerais foram feitos vários relatos de experiências dos
participantes e a candidatura da Paraíba para realização do próximo Enamar
em 2018. Como o Rio de Janeiro também havia se candidatado, mas não se
fez representar no encontro por nenhum escotista os participantes votaram
pela realização na Paraíba e assim ficou definido. Nada mais havendo a tratar,
passaram-se aos agradecimentos e entrega dos certificados de participação. O
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Evento foi encerrado às 14h com cerimonial de bandeira e foto final, deixando
aqui registrado mais uma vez os agradecimentos ao GEMar Amigo Velho –
16/PR, e ao escritório nacional dos Escoteiros do Brasil pelo essencial apoio ao
evento.

Estelina Mendes Terra
(Ch.Estrelinha do Mar)
CONAMAR

Marcelo Mariano Teixeira
(Ch.Lobo Marinho)
CONAMAR-adj

Texto da proposta para resolução (CTmar):
RESOLUÇÃO xx/2017
(Regulamenta o Curso Técnico da Modalidade do Mar – CTMar)
Considerando:
1 – A importância de oferecer oportunidades de capacitação que proporcionem aos
voluntários dos Escoteiros do Brasil a aquisição de competências específicas, que permitam
que se aprimorem nos aspectos educativos e de seguranças relacionados as atividades da
Modalidade do Mar;
2 – Que a prática de atividades educativas da Modalidade do Mar deve ter estreita relação
com o Programa Educativo e processos de Gestão de Adultos da União dos Escoteiros do
Brasil, submetendo-se aos seus conceitos, diretrizes e demais regulamentos;
3 – A necessidade de estabelecer um conteúdo mínimo adequado, definido pelo nível nacional,
que possa ser adaptado e implementado pelas Regiões Escoteiras;
4 – A necessidade de produzir material educativo, apostilas ou similares, que detalhem o
conteúdo definido para o CTMAR;
5 – Que deve ser observada a legislação vigente da autoridade marítima.
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL, no uso das competências que lhe são
conferidas pelo Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil, resolve:
Artigo 1º - O CTMAR (Curso Técnico da Modalidade do Mar) é destinado a adultos, maiores de
18 anos, com o objetivo de capacitar os adultos voluntários sobre os aspectos das atividades
educativas da Modalidade do Mar, bem como fornecer conhecimentos básicos necessários
para desenvolvimento de atividades e segurança no ambiente aquático.
Artigo 2º - A organização do CTMAR, incluindo a designação do diretor, equipe, carga horária e
conteúdo devem seguir as orientações das Diretrizes Nacionais para Gestão de Adultos,
Diretoria de Métodos Educativos e demais documentos oficiais da UEB.
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Artigo 3º - É de responsabilidade da Região Escoteira a oferta e realização do CTMAR, que
deverá seguir as orientações estabelecidas pelas Diretrizes Nacionais de Gestão de Adultos,
demais normas da UEB e legislação vigente.
Parágrafo único: As Regiões Escoteiras poderão, caso julguem necessário, solicitar a Direção
Nacional apoio para execução do CTMAR.
Artigo 4º - A carga horária, conteúdo, metodologia e demais características do CTMAR serão
detalhados em documento específico, elaborado por grupo de trabalho formado por escotistas
da modalidade do mar e publicado pela União dos Escoteiros do Brasil.
Artigo 5º - Estimula-se a realização de outros cursos, módulos, oficinas e seminários
específicos de qualificação de técnica marinheira, tanto nos níveis local, regional ou nacional.
Artigo 6º - Permanecem em vigor os distintivos da modalidade do mar com suas características
e uso conforme descrito no atual POR (regras 181 a 185), inclusive podendo os adultos de
outras Modalidades participar dos cursos citados e utilizar os distintivos de Arrais, Mestre e
Capitão desde que cumpridos os respectivos requisitos.
Esta resolução entra em vigor nesta data, e revoga todas as demais disposições em contrário.
Curitiba, 2017.
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