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VI Fórum Escoteiro Interamericano de Jovens 

Delegação dos Escoteiros do Brasil 

 

O Fórum Interamericano de Jovens chega à sexta edição do formato atual com crescente 
relevância no cenário do escotismo interamericano. Palco fundamental das manifestações 
dos jovens, trata-se de um espaço conquistado e consolidado como pilar da participação 
juvenil no processo de tomada de decisões, seja como espaço deliberativo, decisório ou 
até mesmo educacional. Os Escoteiros do Brasil exerceram papel fundamental na 
consolidação da relevância do Fórum Interamericano. Historicamente, as participações 
dos representantes brasileiros se destacaram pela pro atividade e pelo trabalho árduo em 

prol do escotismo na região interamericana. Assim sendo, é de suma importância que a 
delegação brasileira à sexta edição deste evento continue o trabalho realizado pelas 
gerações passadas, sempre pautada em ações que efetivamente contribuam para o 
crescimento quantitativo e qualitativo do escotismo interamericano. A seleção dos quatro 
componentes da delegação brasileira foi realizada levando em conta os atributos que são 
necessários ao exercício de uma representação de qualidade. Como exposto no boletim de 
seleção, buscamos jovens que “além de possuírem o conhecimento técnico da língua 
estrangeira, conhecem a nossa instituição no que tange a aplicação do método escoteiro, 
às políticas de inserção juvenil no processo de tomada de decisão e, sobretudo, à política 
de relações internacionais”. Além disso, buscamos jovens que conseguem trabalhar em 
equipe nos processos de tomada de decisão; capacidade que envolve uma série de 
atributos pessoais, como habilidade de ouvir, considerar e respeitar opiniões divergentes 
e de articular suas próprias opiniões com clareza. Há muita responsabilidade envolvida 
na execução do cargo ao qual os jovens foram selecionados. As decisões e 
posicionamentos dos jovens durante o evento serão as decisões e posicionamentos da 
própria instituição; comportamento dos jovens reflete diretamente na instituição. 
Acreditamos que os jovens selecionados têm capacidade de compreender o tamanho da 
responsabilidade que assumem e representar os Escoteiros do Brasil com qualidade. 

Assim sendo, recomendamos à Diretoria Executiva Nacional que a delegação brasileira ao 
VI Fórum Interamericano de Jovens seja composta por: 

 

Larissa dos Santos de Oliveira 

Luiza Ferreira Aiolfi 

David Beraha 

Felipe da Silveira Bertoglio 
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Recomendamos, ainda, que Felipe da Silveira Bertoglio e Luiza Ferreira Aiolfi sejam 
beneficiados pela bolsa oferecida pela Fundação Escoteira Interamericana, atendendo aos 
requisitos de gênero colocados por aquele órgão.  

 

                

 

 

 

Marcos Carvalho                                                               Fernanda Soares 

Diretor Nacional de Relações Internacionais                     Coordenadora do Processo de Seleção  

Comissário Internacional                                                    Comissária Internacional Adjunta 

                                                      
 


