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RELATÓRIO 
 
Nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2019, reuniram-se no Iate Clube de Icaraí – 

Niterói/RJ (local da sede do GEMAR 104RJ – Velhos Gaviões), escotistas e 

dirigentes da modalidade do mar do Brasil para realização do Indaba Nacional, 

chamado pela modalidade de ENAMAR (Encontro Nacional do Mar).   

O encontro contou com a representação dos estados: RS, PR, SP, RJ, SE, RN, 

CE,  totalizando 53 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 na sede do CCME (Centro Cultural do Movimento Escoteiro) no Rio de 

Janeiro e contou com a presença do chefe André Torricelli (presidente do 

CCME) do Vice-Almirante Jose Augusto Vieira da Cunha (comandante do 1º 

Distrito Naval) e Vice-Almirante(RM1) Domingos Savio Almeida Nogueira 

(presidente do conselho do CCME e diretor da Procuradoria da Marinha. Pela 

parte da manhã foram apresentadas as seguintes palestras: A Marinha do 

Brasil e os Escoteiros do Mar (V.Alm. Cunha); A Amazônia Azul – patrimônio 

brasileiro no mar (V.Alm. Sávio); Aspectos da Atividade de Esporte e/ou 

Recreio – NORMAM-03 DPC (CT. Helenilde da DPC) que abordou a segurança 

na navegação e a realização dos treinamentos náuticos. Após as palestras da 

Marinha com conteúdos integrados e extremamente importantes para o 

Escotismo do Mar, o Chefe Teixeira - CONAMAR-adj. fez oficialmente o 

lançamento do Grande Jogo Naval de 2019, que terá como tema “Uma 

Aventura no Mar”. Encerradas as apresentações da manhã, os participantes se 

deslocaram para Niterói em dois ônibus da Marinha, até o ICI (Iate Clube 

Icaraí) onde foi realizado o almoço e o restante do ENAMAR. Após o almoço e 

breve descanso, A Chefe Estelina – CONAMAR, apresentou aos participantes 

os dados e números da modalidade do mar nos últimos 4 anos. Do diagnóstico 

destaca-se nosso efetivo no período: em 2015 - 4084; em 2016 – 5367; em 

2017 – 6312 e em 2018 – 6123, com aproximadamente 100 GEMares. Na 

sequência o Chefe Erval Allemand do GEMar 07RJ fez uma apresentação 

sobre “Plano de Manutenção do Material Nautico num GEMar”. Na 

continuidade a Chefe Patricia Gorisch do GE Morvan/SP Refugiados no 

Escotismo Mundial. Encerrando o seminário da tarde o chefe André Torricelli 

GEMar 123RJ discorreu sobre Especialidades e o Programa Escoteiro da 
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Modalidade do Mar. Encerradas as palestras e debates do dia, todos se 

deslocaram para a Ilha da Boa Viagem, onde do topo da ilha, além de apreciar 

a bela vista da Baia da Guanabara, pode-se assistir ao lindo pôr do sol. 

Ocorreram ali oficina de apito marinheiro com o Chefe Luciano e celebração de 

missa na capela de N.Sa. da Boa Viagem realizada pelo Pe. Hugo Galvão 

(Assitente Nacional do Escotismo Catolico). Encerrada a oficina e a missa, os 

participantes se deslocaram para um restaurante em Niterói onde foi realizado 

o jantar festivo. E assim, encerrou-se as atividades de sábado do ENAMAR. No 

domingo, logo após o cerimonial de hasteamento das bandeiras, a chefe 

Estelina realizou a dinâmica: agradecimento com palavras aleatórias. 

Retornando ao auditório do ICI, a Chefe Paula Victório Morvan/SP apresentou 

Álcool e Drogas na Juventude. Na sequência. O Chefe Ruben Tadeu (Diretor 

presidente da Região Escoteira do RJ) conduziu a apresentação e debate 

sobre a Insignia Mares Limpos. Na sequencia o chefe Luis Henrique do GEMar 

104RJ conduziu a apresentação e debate de Como Organizar um Cruzeiro. 

Retornando após o almoço, foram reapresentados os vídeos enviados pela 

chefe Carmem Barreira (Diretora Nacional de Métodos Educativos) e Victor 

Augusto Gay (Gerente de Programa Educativo - Escritório Nacional) os quais 

enviaram mensagem de sucesso aos trabalhos do ENAMAR. Na sequência, o 

chefe Lazzaroto do GEMar 365RS, leu um texto e bonita homenagem à nossa 

chefe Maria Pérola Sodré, que embora não estivesse presente por problemas 

de saúde, havia desejado profícuos trabalhos ao Enamar. O Chefe Zé Lula, fez 

um relato histórico do escotismo do Mar no Brasil destacando a importante 

participação do Chefe Gelmirez de Melo juntamente com Benjamin Sodré e que 

muitas vezes o deixamos no esquecimento, dando destaque somente ao 

último. Após, o chefe Marangoni (conselheiro do CAN) conduziu os debates, 

incialmente com esclarecimento de dúvidas sobre regras do POR, o que pode 

e o que não pode; depois os debates abordaram os seguintes temas: materiais 

da modalidade na loja escoteira nacional,  CTMar atendendo a NORMAM 03 

da Marinha; cursos complementares para escotistas da modalidade do mar; 

calendário com atividades da modalidade do mar; APF dos escotistas do mar; 

oficinas para jovens e adultos da modalidade do mar; parcerias com clubes e 

associações náuticas; trabalho do CCME em prol da modalidade do mar; EAD 

do CTMar; utilização por membros da modalidade do mar da camisa branca em 

todos os eventos; participação de membros da modalidade do mar nas equipes 

regionais de formação. Após, a fim de subsidiar a nova diretoria nacional – 

DEN, que assumirá em abril deste ano, os participantes questionados, 

entendem que devido as dimensões geográficas do Brasil, a coordenação da 
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modalidade do mar deveria ter, além do CONAMAR, ter uma equipe para 

auxiliá-lo. E questionados sobre nomes disponíveis para esta missão foram 

levantados os nomes (que estavam presentes no evento) dos escotistas 

Marcelo TEIXEIRA/RS (atual adjunto), Marco BORTOLI/PR, MARIA Soares/RN 

e GUTEMBERG da Silva/SP. Também foi levantada a importância de integrar 

jovens lideres/pioneiros nos trabalhos da coordenação da modalidade. Para 

candidaturas de locais para realização do próximo Ajuri do Mar (possivelmente 

no final de 2020) surgiram os estados do RJ, RN e SC. E para candidatura do 

próximo ENAMAR (verão 2020 após o JamCam) RS, PR e SP. Também surgiu 

a ideia de realização de um Encontro Mundial dos Escoteiros do Mar, com 

candidatura do RJ, e projeto a ser desenvolvido. Por fim, o chefe Marangoni, 

por seu mandato como conselheiro do CAN encerrar em abril vindouro, fez um 

relato do trabalho efetuado sempre representando a modalidade do mar e 

agradecendo aos que o apoiaram e fechando dizendo que foi com muito 

orgulho que envergou a camisa branca nas reuniões do CAN. O chefe 

Bortoli/PR e Teixeira/RS lançaram a ideia de realizarmos um consórcio entre os 

GEMares interessados para aquisição de um escaler/bote fabricado no Paraná 

com custo aproximado de R$12.000,00 e que pode atender às necessidades 

dos escoteiros do mar. Maiores dados serão levantados e passados aos 

GEMares para que possa se concretizar esta realização. Por fim, a chefe 

Estelina, fez seus agradecimentos pelo apoio que recebeu durante estes quatro 

anos à frente da coordenação da modalidade do mar, dizendo que sua falta 

inicial de conhecimentos foi suprida pelo inconteste apoio de seu adjunto 

Teixeira, do conselheiro Marangoni e ainda do companheiro de SP Gutemberg. 

Que considera a missão cumprida com importantes conquistas para a 

modalidade do mar. Mais uma vez, o evento foi considerado um sucesso e 

importante para a troca de experiência entre os participantes e alinhamento de 

projetos e atividades da modalidade do mar. O Evento foi encerrado às 15h 

com cerimonial de bandeira no ICI, ao qual fica registrado nosso 

agradecimento. 

 

Estelina Mendes Terra   Marcelo Mariano Teixeira 

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

CONAMAR     CONAMAR-adj 
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Por ser este o último evento oficial desta Coordenação, queremos deixar aqui 

registrado nosso agradecimento especial à Diretoria Executiva Nacional e 

funcionários do Escritório Nacional, que foram imprescindíveis para as 

realizações da Modalidade do Mar nestes últimos anos. Ninguém consegue 

nada sozinho! Trabalhar com uma equipe eficiente nos permite realizar melhor 

atividades para nossos jovens – objetivo maior do escotismo brasileiro. Ao 

Alessandro Garcia Vieira (Diretor Presidente) o agradecimento pela confiança 

depositada em nós para exercermos esta função; à Ilka Denise Rosseto 

Gallego Campos (2º Vice-Presidente - Diretora Nacional de Gestão 

Estratégica) por estar sempre que possível junto conosco em nossos eventos; 

à  Carmen Barreira (Diretora de Métodos Educativos) pela parceria e apoio 

incondicional atendendo todas nossas demandas; ao Ivan Alves do Nascimento 

(1º Vice-Presidente - Diretor Nacional de Gestão Institucional) pelo apoio 

silencioso; ao Antonio Livio Jorge (Diretor de Relações Institucionais) que 

desde o início demonstrou confiança em nossa capacidade; ao Marcos 

Carvalho (Diretor de Relações Internacionais) por também atender nossas 

demandas. Sempre recebemos o apoio solicitado à DEN para que fosse 

possível nossas realizações. Mas como o escotismo brasileiro se encontra bem 

estruturado e possui uma equipe profissional diferenciada, que além de atender 

nossas demandas, sempre nos atenderam cordialmente e demonstrando o 

interesse de ver a modalidade do mar melhor desenvolvida e alcançando o 

crescimento de efetivo e qualidade, queremos registrar nosso agradecimento à 

equipe do Escritório Nacional, em especial aos amigos: Luiz Cesar de Simas 

Horn (Gerente de Métodos Educativos), Vitor Augusto Gay (Gerente de 

Programa Educativo), Marcos Ramacciato (Gerente de Gestão de adultos), 

David Ortolan (Secretário geral do Escritório Nacional), Marcelo Margraf 

(Gerente Jr de Atividades Especiais), Luiz Carlos Pamplona (Gerente de 

Eventos) e todos os demais integrantes que de uma forma ou outra 

trabalharam em prol da modalidade do mar. Estarmos todos juntos na mesma 

embarcação possibilitou navegarmos no rumo certo do escotismo nacional.  

 

Bravo Zulu!  

 

Estelina Mendes Terra   Marcelo Mariano Teixeira 

CONAMAR     CONAMAR-adj 

 
 

* Bravo Zulu! (sinal içado nas embarcações e significa: manobra bem sucedida – missão cumprida) 


