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Ata – XII Fórum Regional de Jovens - SP 
 

Mesa eleita  

Presidente: Natália Freitas (GE Newton Braga - 16/SP) 

Vice-Presidente 1: Paula Cardoso (GE Jean Philippe Cousteau – 173/SP) 

Vice-Presidente 2: Renata Andrade (GE Santo Amaro– 56/SP) 

Secretária 1: Lais Giorgiani (GE Curuqui – 142/SP) 

Secretária 2: Lilian Ribeiro (GE Jean Philippe Cousteau – 173/SP) 

 

Total de jovens presentes no início d Fórum:  44 votos 

 

Ivan Valente (GE Almirante Tamandaré – 46/SP), atual coordenador do Núcleo Regional 

de Jovens – SP, sugeriu uma pauta, que foi aprovada por aclamação.  

 

1. Eleição para o cargo de coordenador(a) do Núcleo, pelo período de 1 ano. 

Candidata: Mariana De Marchi (GE Curuqui – 142/SP). 

Ela explica o que é o cargo de coordenador e esclarece suas funções. Ivan Valente 

complementa a explicação de Mariana. 

Ninguém se opõe à candidatura de Mariana e ela é eleita por aclamação. 

 

2. Eleição para o cargo de comunicador(a) pelo período de 2 anos. 

Candidatos: Nathalia Lourenço e Marcelo Favarini (GE Curuqui – 142/SP). 

Eles se apresentam. A presidente encaminha o Fórum para a votação. 31 votos para 

Nathalia, 9 votos para o Marcelo e 4 abstenções. Nathalia é eleita para o cargo de 

comunicadora. 

 

3. Eleição para o cargo de coordenador pelo período de 2 anos.  

Candidatos: Ricardo Krauser (GE Guia Lopes – 39/SP). 

Ricardo é eleito por aclamação. 
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Um membro do Fórum pergunta se não vamos votar em quem serão os delegados à 

Assembleia Nacional. Mariana De Marchi explica que o fórum de jovens regional não é o 

momento para eleger estes jovens, os delegados serão eleitos na Assembleia Regional 

(16/03). Ela também esclarece que os jovens eleitos como delegados para a Assembleia 

Nacional não têm relação com os 10 jovens que serão escolhidos por meio de processo 

seletivo para ir ao Congresso Escoteiro Nacional gratuitamente.  

 

4. Eleição de 3 jovens para participar como delegados no Fórum Nacional de Jovens. 

 

Os candidatos foram: Ivan Valente, Carlos Nunes (GE Santo Amaro – 56/SP), Ricardo 

Krauser, Daniel Guarnieri (GE Encanto das Matas – 197/SP), Erik Bueno (GE Locomotiva 

– 249/SP), Yara Lopes (GE Bacury – 185/SP) e Rodrigo Gama (GE Raposo Tavares – 

254/SP). 

 

O resultado das eleições foi o seguinte: 

Ivan Valente e Ricardo Krause retiraram suas candidaturas, colocando-se como 

candidatos a suplentes. 

Carlos Nunes: 9 votos. 

Daniel: 14 votos. 

Erik: 7 votos. 

Yara: 7 votos. 

Rodrigo Gama:1 votos. 

 

Os membros do Fórum só podem votar em um candidato e a disposição destes como 

delegados ou suplentes se dará por ordem crescente de votos por candidatos. Só poderão 

votar aqueles que possuem de 18 anos completos a 26 anos incompletos. Assim, ficam 

eleitos: 

Delegado 1: Daniel Guarnieri. 
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Delegado 2: Carlos Nunes. 

Delegado 3: Yara Lopes (que empatou com o Erik Bueno, mas teve preferência devido à 

questão da equidade de gênero). 

Suplente 1: Erik Bueno. 

Suplente 2: Rodrigo Gama. 

5. Assuntos Gerais: 

1º Assunto: PROJETO TV ESCOTEIRA 

Luis Fernando Abreu apresenta rapidamente seu projeto e diz que precisa escolher um 

apresentador para o programa. Os interessados devem enviar um vídeo para a região 

explicando o por que quer ser apresentador. 

 

2º Assunto: Questão dos Staffs no Centenário  

Isadora Cavichiolli (GE Ebenézer – 44/SP) questionou o fato de que quem tem entre 21 e 

23 anos não pode participar das atividades do Centenário ainda como pioneiro e nem 

como staff, o que ela acredita ser um contra incentivo, que acaba excluindo pessoas do 

evento. Ela propõe levar questão para a Assembleia (16/03).  

Alguns explicam que a informação está equivocada. 

O jovem do GE Almirante Tamandaré - 46/SP   explica que, para participar como staff, é 

necessário enviar um currículo dizendo o que o jovem faz de relevante como pioneiro, 

para passar por uma seleção. Ainda, explica que a seleção é válida para qualquer escotista 

que quer participar do Centenário como staff e que esta serve para avaliar o perfil da 

pessoa e alocá-la na atividade adequada. 

Paula Cardoso, que participa da organização do evento, explica que o escotista que quer 

participar como staff deve procurar diretamente os coordenadores de ramo da região 

pois são eles quem montarão as equipes com que trabalharão. Ela diz também que há 

pessoas que recentemente completaram 21 anos e querem participar ainda como 

pioneiros. Ela defende que tal limite de idade é injusto e que o critério deveria ser flexível. 
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Laís Giorgiani pergunta para Isadora se a proposta dela se estende aos outros 

acampamentos ou se irá se restringir ao Centenário pois, caso se estenda, os jovens que já 

completaram 21 irão querer abrir exceções para outros eventos. 

Ivan Valente complementa Laís dizendo que se abrirmos esta exceção para o Centenário 

daremos margem para que isto ocorra em outros eventos. Além disso, cita a validade de 

tal argumento perante a visão do Programa Educativo dos Escoteiros do Brasil. Mariana 

De Marchi diz que não sabe se é tão favorável a este corte na participação do jovem em 

casos em que o jovem completou 21 muito recentemente, pois ele ainda se adequa ao 

programa do ramo. 

Natalia Freitas sugere levarmos para a Assembleia Regional a proposta de liberar a 

participação de jovens que completam 21 anos em até 1 mês antes de todos eventos. 

Ricardo Krauser diz que concorda em abrir esta exceção para o Acampamento do 

Centenário, mas não pra todos os eventos. 

Carol (GE Falcão Peregrino – 20/SP) questiona se nos eventos mundiais existe esta regra 

inflexível por que nos eventos pioneiros ter deveria ser diferente? 

Erik Bueno afirma que com 21 anos o jovem já é considerado um membro adulto perante 

os Escoteiros do Brasil. Se ele for como membro jovem e algo ruim acontecer, quem 

deverá se responsabilizar? 

Um dos jovens presente no evento afirmou que o ramo pioneiro é o último no qual a 

pessoa participa como membro jovem, estender isto um pouco no ramo pioneiro é uma 

oportunidade interessante, pois, depois disso não haverá volta. Então o limite de idade 

deve ser flexível. 

Ivan Valente entendeu que uma hora devemos cortar o cordão umbilical e quanto mais 

tarde cortamos, menos chefes teremos. Isto é antigo. 

Natalia Freitas expõe que, apesar de estarmos discutindo isso no Fórum, qualquer um 

pode inscrever este assunto até 1 hora antes da Assembleia Regional. 

Paula Cardoso diz que os pioneiros sentem que o ramo fará falta em todas as fases de 

transição da vida escoteira. É preciso entender que isso faz parte do nosso crescimento e, 

portanto, é necessário aceitar. 
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Ivan Valente se propõe a levar pessoalmente este assunto para a Diretoria Regional e 

depois passar um resultado para a comunidade. 

Mariana De Marchi esclarece que, se alguém quiser inscrever o assunto na Assembleia 

Regional, a pessoa não estará representando a Rede de Jovens, apenas a sua opinião 

pessoal. 

 

3° assunto: Ivan Valente diz que agora que acabou seu mandato no Núcleo Regional, ele 

gostaria de se candidatar ao cargo de coordenador do Núcleo Nacional. Para isso o Fórum 

deve aprová-lo. Ivan é aprovado por aclamação. 

 

4° assunto: Caio Gois (GE Tocantins – 112/SP) diz que na última Assembleia Regional, foi 

decidido que o dinheiro sobressalente do Mutirão Nacional, realizado em São Paulo, em 

novembro de 2012, seria direcionado ao ramo pioneiro Ele propõe que este dinheiro seja 

destinado ao caixa do ramo. 

Paula Cardoso esclarece que o destino da sobra do dinheiro deve ser especificado no 

projeto do evento e que a organização pode destinar a qualquer coisa. 

Ivan Valente propõe discutir isto no Congresso Regional Pioneiro. 

 

Ivan Valente quer saber quem é candidato a delegado à Assembleia Nacional e os orienta 

no sentido de que todos se encontrem após o término do Fórum para organizarem a 

participação juvenil no evento. Natalia chama os delegados, suplentes, comunicadores e 

coordenadores eleitos no Fórum para que sejam empossados. Todos renovam suas 

promessas. Após a saudação à bandeira, a presidente da mesa encerra o Fórum. 

 

Louveira, 15 de março de 2014. 

 


