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1

Mensagem do
Presidente
Mais uma vez, VALEU A PENA servir à União dos Escoteiros do Brasil! O relatório, que com esta
mensagem temos o prazer de entregar à nossa comunidade escoteira , demonstra o quanto pôde
ser feito no ano de 2006 tanto pelos dirigentes e escotistas regionais quanto pelos locais para que
o Escotismo se espraiasse pelo Distrito Federal e daqui refletisse Brasil afora.
Como sempre fizemos questão de destacar em anos anteriores, também em 2006 o trabalho em
equipe foi o forte de nossas ações. Devemos à consistente equipe que compôs a Região Escoteira
nesse período os bons resultados obtidos como também pudemos contar com ela para nos consolar
quando os resultados não foram tão favoráveis.
Foi um ano de grande atividade também da nossa área administrativa. Sob a batuta dos nossos
Diretores Maia e Lamy, grande progresso experimentou o nosso Campo Escola com uma reforma
de peso em nossa sede hoje sem dúvida muito mais confortável e atrativa. Consolidou-se a nossa
Loja Escoteira como seção de suprimento às necessidades de material e literatura escoteira para
nossos jovens e nossos chefes.
2006 foi mais um ano em que continuamos trabalhando em estreita integração com o nível nacional do Movimento Escoteiro, tendo oportunidade de receber entre nós todos os componentes
da Diretoria Nacional por inúmeras vezes, oportunidade em que nos sentimos prestigiados e reconhecidos naquele nível como uma Região voltada para os fundamentos do Escotismo cuja prática
procuramos não deixar apenas para as nossas atividades juvenis mas uma constante também
entre os adultos, dirigentes e/ou escotistas que somos.
Mais uma vez tivemos a oportunidade de comemorar em grande estilo o Dia Mundial do Escoteiro,
ocasião em que mais uma vez a Câmara Legislativa do Distrito Federal abriu suas portas em solenidade específica para a homenagem.
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Como evento de ponta de nossa gestão, tivemos realizado em 2006 o memorável III
Jamboree Escoteiro Nacional, exemplo do quanto pode nossa gente quando desafiada para
a realização de grandes eventos. Lembro que, na ocasião, o Senado Federal realizou sessão
especial para homenagear Baden Powell e seus seguidores nesses últimos 100 anos, diante
da presença de inúmeros dirigentes de nível nacional e muitos membros juvenis que superlotaram o auditório onde realizada a sessão.
Mas, como nem tudo são flores na vida, logo após o nosso formidável Jamboree Nacional
tivemos o fatídico episódio que retirou do nosso meio um membro juvenil durante uma
atividade no Parque Ecológico de Águas Claras. A consternação foi geral mas vem sendo
bem superada pelo amadurecimento de todos os atingidos, familiares, amigos, escotistas e
dirigentes enfim de toda a comunidade escoteira do Distrito Federal.
Próximo ao final do nosso mandato, mais especificamente em setembro de 2006, tivemos a
oportunidade de realizar o nosso I Congresso Escoteiro Regional, que ainda tímido (apesar
de rico em conteúdo) em sua primeira edição, certamente foi a semente bem lançada para
futuros encontros, e fórum de reflexão e mesmo aprendizado para o crescimento regional
como um todo.
É dessa forma, assim, que trago, introduzido por este singelo prefácio, o nosso Relatório
Anual de Atividades, que se inicia por sub-relatório elaborado pela nossa até então Secretária
Executiva Regional e segue com os sub-relatórios setoriais da área técnica, da área de gestão institucional e crescimento e da área financeira, pilares da nossa Administração junto
com as áreas administrativa e de radioescotismo.
Registramos o nosso particular agradecimento e reconhecimento a toda a nossa equipe regional (diretores, coordenadores distritais e de ramos, de gestão de adultos, de gestão institucional, de crescimento, equipe regional pioneira, jovens líderes, equipes especiais, funcionários, colaboradores diversos) pelo apoio que tivemos não só no findo 2006 quanto por
todo o período em que estivemos à frente dos destinos da nossa Região. Nosso especial e
fraterno abraço a cada um e a todos que estiveram conosco buscando diretrizes para a nossa missão regional de atender ao mais distante membro do mais distante Grupo Escoteiro
de nossa Região. Tal papel de destaque também foi protagonizado por todos quanto, até
mesmo com grande esforço pessoal, estiveram participando das nossas reuniões mensais
do Fórum de Dirigentes Regionais, do Fórum de Diretores Técnicos Coordenadores Distritais
e das Reuniões Técnicas diversas que, mais uma vez, se mostraram ferramentas fortes de
integração e canais de eficiente comunicação Região-Grupos/Grupos-Região, de nossos
INDABAs, de nossos cursos de formação.
Como dito de início, não há como identificar um por um dos nossos colaboradores. Mas
VOCÊ que está me lendo neste momento sabe que o SEU trabalho foi indispensável para
a Região durante todo esse tempo. A VOCÊ, Colaborador Desconhecido, que até num bate
papo ameno e despretensioso nos transmitiu seu sentimento e nos possibilitou refletir
e mudar comportamentos em prol dos melhores caminhos a serem trilhados pela nossa
entidade, obrigado.
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O encerramento das atividades regionais do ano de 2006 marca também o encerramento do mandato dos diretores regionais eleitos pela assembléia geral ordinária de 2003. Se melhor não fizemos foi porque não nos foi possível, podem acreditar. Vontade de fazer e de acertar foi o que não
faltou.
Finalizo da mesma forma que finalizei a Mensagem que capeou o Relatório Regional de 2005:
“Particularmente peço antecipadas desculpas se neste Relatório Anual não estiver contemplado
algum reconhecimento a algumas pessoas que tem se dedicado sobremaneira às questões regionais. Se tal aconteceu foi porque foram muitos os que colaboraram ou procuraram colaborar, o que
torna difícil identificar cada pessoa com cada boa ação realizada pelo todo que compõe a nossa
Região. Esse é um “problema” das grandes Regiões (embora não sejamos uma Região grande), que
espero seja compreendido por todos.
Assim, esperamos que os relatórios que a seguir nos apresentam a área Técnica (coordenada
pelo Ch. Rubem Süffert), a área de Gestão Institucional e Crescimento (sob a coordenação das
Ch. Carmen Barreira e Amélia Pagano), pela Área Administrativa (do Ch. Joaquim A. P. Maia),
pela área de Radioescotismo (do Ch. Orlando Perez Filho) e pela Área Financeira (à frente o Ch.
Antonio Lamy) atendam à expectativa da Assembléia Regional que, pelo voto, nos distinguiu com
tão nobre e satisfatória – mas ao mesmo tempo árdua - missão de comandar os destinos da Região
Escoteira do Distrito Federal durante o triênio 2004/2006”.
VALEU A PENA!
Novamente, em meu nome e no nome do nosso Vice-Presidente, Ch. Baldur Oscar Schubert, deixo
com todos o nosso Muito Obrigado, na expectativa de continuar Servindo o Melhor Possível!
Sempre Alerta!
Paulo Roberto de Oliveira
Diretor Presidente – UEB/DF
Triênio 2004/2006
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EQUIPE REGIONAL (2004/2006)
DIRETORIA REGIONAL
Dir. Presidente				
Dir. Vice-Presidente				
Dir. Técnico					
Dir. Técnico Adj.				
Dir. Administrativo				
Dir. Administrativo Adj.			
Dir. Financeiro				
Dir. Financeiro Adj.				
Dir. Relações Públicas e Inst.			
Dir. Relações Públicas e Inst. Adj.		

Paulo Roberto de Oliveira (1º)
Baldur Oscar Schubert
Rubem Süffert (RE)
Márcio Albuquerque (14º)
Joaquim Alberto Peixoto Maia (RE)
Carlos José Viana (RE)
Antônio Lamy (11º)
Vitor Nogales Vasconcelos (1º)
Glen Homer (14º)
Augusto Willer (11º)

NÚCLEO DE GESTÃO INSTITUCIONAL
Coordenadora				
Coord. Adj.					

Carmen Barreira (RE)
Yara Andrade (9º)

COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA REGIONAL
Titulares:				
					
					
Suplente:				

Eduardo Chacur (1º)
Tadeu Ottoni (RE)
Walter da Silva (11º)
Roberto Guerreiro (9º)

COMISSÃO FISCAL REGIONAL
Titulares:				
					
					
Suplente:				

Antônio Araújo (14º)
Dartagnan Ginez (25º)
Tânia Mara (15º)
Moacir Puttini (5º)

EQUIPE DO NÚCLEO DE GESTÃO INSTITUCIONAL
Coord. do Distrito I			
Coord. do Distrito I Adj.		
Coord. do Distrito II			
Coord. do Distrito II Adj.		
Coord. do Distrito III		
Coord. do Distrito III Adj.		
Coord. de Crescimento		
Coord. de Crescimento Adj.		
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Carlos Delmar (25º)
Gilberto (21º)
Cristina Pinchemel de Carvalho (9º)
Gererson (6º)
Deomar Rosado (15º)
Baldur Schubert (1º)
Amélia Pagano (15º)
Janete (7º)

EQUIPE DE RELAÇÕES PÚBLICAS E INSTITUCIONAIS
Webmaster Regional			
Webmaster Regional Adj.		
Coord. de Comunicação		
Coord. de Comunicação Adj.		
Coord. de Relações Parlamentares
Coord. de Eventos Institucionais
Coord. de Eventos Inst. Adj.		
Coord. de Projetos Institucionais
Coord. de Projetos Inst. Adj.		
Ed. do Escoteiro do Planalto		
Ed. do Escoteiro do Planalto Adj.

Jefferson Tomazio (4º)
João Luis Serpa Seraine (7º)
Tiago Goozer (8º)
Júlia Fraja (11º)
Jean Marconi (23º)
Valter (12º)
Ana Carolina Lamy (11º)
Jair (11º)
Bruno (11º)
Aurélio Araújo (6º)
Ludmila Seabra (11º)

Equipe Administrativa Regional
Coord. de Campo Escola			
Coord. de Sede Regional			

Celso Perotto (6º)
Carlos Augusto da Silva (2º)

Equipe Financeira Regional
Coord. de Loja Escoteira			
Contadoria					

Antônia Pires (1º)
Empresa Contratada

Equipe Técnica Regional
Coord. de Gestão de Adultos			
Coord. de Gestão de Adultos Adj.		
Coord. do Ramo Lobinho			
Coord. do Ramo Lobinho Adj.			
Coord. do Ramo Escoteiro			
Coord. do Ramo Escoteiro Adj.		
Coord. do Ramo Sênior			
Coord. do Ramo Sênior Adj.			
Coord. do Ramo Pioneiro			
						
						

Carmen Barreira (RE)
Dennys Rodrigues (11º)
Marisa cavalheiro Serra Verde (2º)
Luiza Rosado (15º)
Jane (6º)
Sérgio (9º)
Ezequiel (22º)
Dartagnan (25º)
Rita (3º) +
Cícero (RE) +
Eneida (6º) +

ERP
(3 Pioneiros)

Equipe Regional de Formação (ERF)
Adriana Pereira Frony Costa (RE)
Adriano de Almeida Costa (RE)
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Alessandro Garcia Vieira (RE)
Augusto de Barcellos Willer (11º)
Baldur Oscar Schubert (1º)
Carlos Delmar Lima Lyrio (25º)
Carmen Barreira (RE)
Cícero Linhares (1º)
Cristina Pinchemel de Carvalho (9º)
Dennys Rodrigues Oliveira (11º)
Deomar Rosado (15º)
Ezequiel (22º)
Glen Homer (14º)
Ivan Barreto Rodrigues (RE)
Jair Max Furtado Maia (11º)
Joaquim Alberto Peixoto Maia (RE)
Lígia Jung (RE)
Marcio Albuquerque (14º)
Paulo Roberto de Oliveira (1º)
Rubem Süffert (RE)
Tadeu de Siqueira Ottoni (RE)
Yara Soares de Andrade (9º)

PROFISSIONAIS
Executiva Regional			
Carolina Martins Lopes
Secretário Regional			
Arthur Alves
Zelador					
João
Jamboree Nacional – Executivo		
Luiz Gustavo Cardia Mazetti
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Apresentação
Este relatório apresenta as atividades sociais, comunitárias, cívicas e ambientais em que
a Região Escoteira do Distrito Federal esteve envolvida, por meios da Diretoria Regional,
Equipe Regional e de seus Grupos Escoteiros no ano de 2006. Em um primeiro momento,
no tópico “Ações Regionais” serão descritas e detalhadas as ações em que a Região esteve
envolvida ao longo do ano e, posteriormente, serão descritas as ações que a Região participou, apresentado-as mensalmente.
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3

Ações Regionais
Escoteiras
No ano de 2006 a cidade de Brasília recebeu o III Jamboree Nacional, encontro nacional dos
escoteiros, e houve uma intensa mobilização da Região e dos Grupos Escoteiros do Distrito
Federal. Nesse ano foram abertos três novos Grupos Escoteiros, ocorreram cursos de formação de adultos, houve visitas da Equipe Regional aos Grupos Escoteiros e os escoteiros
estiveram envolvidos em um projeto de distribuição de sopas.
Os novos Grupos Escoteiros são: Amigos do Parque Vivencial do Paranoá (17° DF - Paranoá),
Marcílio Dias (28° DF/Mar – Riacho Fundo I) e Lucas Vezzaro (32 ºDF - Planaltina). Existem
ainda, em formação e funcionando com autorização provisória, os Grupos Escoteiros:
Cabeceiras e Silveira Lobo.
Em 2006 ocorreram três cursos preliminares de formação de adultos. Além disso, ocorreu
também uma atividade de formação específica sobre segurança em atividades no mês de
Agosto. Outra ação realizada pela Região Escoteira do DF foi à visita a Grupos Escoteiros
com o intuito de fortalecer o vinculo Regional do escotismo no DF.
Dentre as muitas ações realizadas, certamente uma das quais os Escoteiros e Dirigentes do
DF mais se envolveram foi à realização do III Jamboree Nacional, acampamento no Parque
da Cidade que reuniu Escoteiros de todo o País em Julho de 2006.

3.1 - III Jamboree Nacional
O ano de 2006 foi marcado pela realização do III Jamboree Escoteiro Nacional na cidade de
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Brasília. O evento ocorreu nos dias 16 a 22 de julho e reuniu 1.400 jovens escoteiros de todo País.
Por ser o local que recebeu o evento o escotismo do DF esteve bastante envolvido com as atividades de organização e realização do Jamboree. Abaixo seguem descritas algumas das diversas
atividades realizadas no Jamboree:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aldeia Global de Desenvolvimento: oficinas educativas promovidas por voluntários do
Movimento Escoteiro e outras organizações, no pavilhão “ExpoBrasília”.
Caminhos do Cerrado: educação ambiental sobre o bioma do Cerrado e aventuras
ecológicas, em reservas naturais de Goiás.
Jovens pela Paz: grande momento de mobilização cívica, onde houve diversas atividades
sobre vivência de práticas democráticas, respeito ao meio ambiente, direitos humanos,
enfrentamento de crises sociais e promoção da paz, na Praça dos Três Poderes.
Feira de Oportunidades: stands diversos onde foram apresentados projetos e oportunidades
para jovens, de organismos internacionais, da sociedade civil, movimentos sociais,
culturais, embaixadas, empresas e patrocinadores, no pavilhão “ExpoBrasília”.
Festival Gastronômico: jantar com pratos típicos e danças dos diferentes Estados e
países participantes, elaborado pelas próprias delegações, nos subcampos.
Jogo de Orientação: jogos de base e orientação por bússola e mapas, nas áreas verdes
do Parque.
Trabalhos Manuais: elaboração de artesanato e manualidades, destinado a instituições
sociais do Distrito Federal, especialmente que atendam a crianças carentes e
deficientes.
Parque Aquático: atividades recreativas e educativas em parque aquático.
Entrega de Sopão: Jovens com mais de 18 anos de idade tiveram a oportunidade de
conhecer e participar do projeto de entrega de sopas a acompanhantes de pacientes de
hospitais públicos do DF que é desenvolvido por escoteiros da cidade (mais informações
sobre o projeto no subitem 2.3).

3.2 - Visitas da Equipe Regional a Grupos Escoteiros
No ano de 2006, a Equipe Regional visitou vários Grupos Escoteiros do DF. O objetivo de tais
visitas foi estreitar e fortalecer a relação com os Grupos.

3.3 – Novos Grupos Escoteiros
3.3.1 Novos Grupos Escoteiros
•

•

GE do Mar Alm. Marcilio Dias-28 DF: começaram o ano trabalhando só com a Tropa
escoteira, e 5 lobinhos e terminaram já com as atividades da Alcatéia. Conta com
6 chefes bem participativos. Alguns adultos participaram dos cursos de formação da
Região, mas ainda não em nível satisfatório. São pessoas altamente interessadas em
fazer o Grupo fluir. Grupo fundado em junho de 2006.
Grupo Escoteiro Amigos do Parque Vivencial do Paranoá-17 DF: muita vontade dos
adultos em levar o Grupo adiante, interessados em aprender. Não pararam as atividades
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•

nas férias de fim de ano. Funcionam no Parque Vivencial do Paranoá. Receberam em
cessão, um local excelente para a atividades. Grupo fundado em março de 2006..
Grupo Escoteiro Lucas Vezzaro – 32 DF: em Planaltina fundado em 11/11/06, com
uma alcatéia e uma tropa escoteira.

3.3.2 GE’S em formação, com autorização provisória.
•

•
•

GE Silveira Lobo: muito interesse da responsável em colocar o GE em funcionamento.
Tem participado ativamente das reuniões da Região e procura estar presente com
os jovens nas atividades regionais e de GEs. O grande problema é a dificuldade
em conseguir adultos para trabalhar ou continuar trabalhando.
Indicação: cancelar a autorização provisória
GE Cabeceiras: muito interesse, 2 dirigentes já fizeram o CP e não fizeram o CB
porque este foi cancelado.

3.3.3 Comunidades interessadas em abrir novo GE.
-2005
•

•

•

Ceilândia > mantivemos contato pessoal com o Sr. Renato, diretor da Divisão
de Cultura da Administração Regional de Ceilândia, que se mostrou muito
interessado em abrir um GE lá mesmo, no local onde está a Divisão. Apesar de
já ter ligado algumas vezes, continuo aguardando a reunião que ele disse que
vai marcar com a UEB-DF e as associações comunitárias de lá. Já disponibilizou,
inclusive, uma sala para a administração do grupo novo.
Cidade Ocidental > conversei na Região com o pastor Clebison, que tinha a
intenção de abrir um Grupo Escoteiro na Cidade Ocidental. O Carlos Delmar o
levou até nós, e combinamos que ele iria orientar o pastor e qualquer coisa me
comunicava. O pastor foi transferido para Planaltina de Goiás, que diz ser uma
comunidade carente de Grupo Escoteiro. A idéia não passou, só está esperando
o momento certo.
Paulo Evangelista, que estava acompanhando a abertura de um GE em uma
comunidade carente. Ele me disse que suspenderam a abertura do GE em virtude
da falta de adultos, uma vez que os que estavam atuando já atuavam em outras
atividades no mesmo lugar. Disse que qualquer mudança me comunicaria.

-2006
•
•
•
•
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São João da Aliança > contato: Nádia Susana Kuhn. Palestra a ser proferida no
início de 2007.
Condomínio RK, Projeto Colibri > contato: Andréa. Estamos aguardando novo
contato.
Área Alfa > contato: José Francisco. Volta a nos procurar no início de 2007
Associação Beneficiente e Missionaria Shalon ABMS > Contato: Maria Eldire.
Entramos em contato e vamos marcar a palestra pra o início de 2007

4

Projeto
“Sopão”
Durante a maior parte das sextas-feiras do ano, escoteiros do DF e Comunidade, se reuniram em um
Grupo de Escoteiros localizado na Asa Norte, entorno de uma atividade social que ficou conhecida
como “Sopão”. A atividade consiste em preparar a sopa como refeição para os acompanhantes dos
hospitais públicos: Hospital de Base e Hospital Regional da Asa Norte – HRAN. Os acompanhantes
de pacientes em hospitais são em boa parte de outras cidades e estados e, muitas vezes, não têm
dinheiro para comer. Além disso, a Sopa ajuda a minimizar os efeitos do frio durante parte do
ano. Os escoteiros, desde crianças até os dirigentes, são ativos no preparo da Sopa. A comunidade
também foi envolvida, com a doação de legumes, verduras e “garrafas pet” de refrigerante, que
quando cortadas ao meio servem de recipiente para as pessoas tomarem sopas. Durante o ano de
2006 foram entregues cerca de 6 mil sopas (média de 200 refeições por dia de ação).
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5

Atividades com
Participação de
Escoteiros
Abaixo seguem apresentadas, mensalmente, as atividades que a Região Escoteira do Distrito
Federal participou no ano de 2006.

Janeiro
•

No mês de janeiro houve início de uma parceria com o Instituto de Educação Superior
de Brasília – IESB.

Fevereiro
•

Abertura das Atividades Regionais.

•

Escoteiros apoiaram a Abrace na Campanha de arrecadação de Chocolate.

Março
•
•
•
•
•
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Participação na Campanha Control Arms.
Realização do Fórum Regional de Jovens Líderes.
Oficina preparatória para o Dia da Família.
Contato com a Secretaria de Estado da Juventude/DAF.
Abertura GE Amigos do Parque Vivencial do Paranoá - 17ºDF.

Abril
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerimônia de Troca da Bandeira, na Praça dos Três poderes.
Participação na Feira e Caminhada da Saúde, no Parque da Cidade.
Participação no Projeto Geojuvenil Brasil.
Participação no evento “Agita Brasília”.
Participação no V Congresso Ibero-Americano de Educação Ambiental.
Participação do dia temático “Cidadania e Democracia”, em parceria com o Núcleo
Amigos da Escola.
Participação na posse da Governadora Srª. Maria de Lourdes Abadia.
Palestra em Escola Pública do DF para os jovens do Projeto “Amigo do Turista”.
Palestra da educadora Márcia de Sousa Almeida na Sede Regional dos Escoteiros sobre
os 57 anos da Fundação Caio Martins.
Seção Solene na Sede Regional em Homenagem ao Dia do Escoteiro, comemorado em
23 de Abril.
Participação na Assembléia Nacional Escoteira.

Maio
•
•
•

Participação na I Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na
Academia de Tênis.
Participação na Meia Maratona, em parceria com o Instituto Esporte Social, na
esplanada dos Ministérios.
Dia Temático Cidadania e Esporte, com o Núcleo Amigos da Escola.

Junho
•
•
•
•

Participação no lançamento do Clube 25 - projeto de incentivo a doação de sangue, na
Fundação Hemocentro de Brasília.
Participação no I Seminário “O DF e os Objetivo de Desenvolvimento do Milênio”, no
Centro de Convenções de Brasília.
Participação no projeto “Espaço para Paz”, no Centro de Ensino Médio 2 de
Planaltina.
Abertura do GE do Mar Marcílio Dias - 28ºDF, na Associação ASSIM – Riacho Fundo I.

Julho
•
•
•

Participação com quatro Tropas no III Jamboree Nacional Escoteiro.
Visita da Diretoria Regional aos Grupos Escoteiros.
III Jamboree Nacional Escoteiro.

Agosto
•

Indaba – Reunião de Escotistas e Dirigentes sobre Segurança em Atividades, na Sede
Regional dos Escoteiros.
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Outubro
•
•

Palestra sobre o Jamboree Mundial, na Sede Regional.
Janbra 2006 - Atividade Regional dos Lobinhos.

Novembro
•
•
•
•
•

Participação na Conferência Internacional de Epidemiologia, Hotel Blue Tree.
Participação na Pesquisa de Doutorado sobre Meio Ambiente.
Escoteiros participam da limpeza da Ponta Verde (final do Eixão Norte). A ação
foi promovida pela Patrulha Ecológica.
Escoteiros participam da Cerimônia do Dia da Bandeira realizado no Congresso
Nacional.
Abertura do Grupo Escoteiro Lucas Vezzaro - 32 ºDF, 14º Quartel da PM,
Planaltina.

Dezembro
•
•
•
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Participação no evento Pacificar, realizado em Taguatinga.
Participação na ação Comunitária na SQN 108/308.
Indaba Regional – atividade de avaliação do ano de 2006.

6

Relatório
técnico regional de
2006
A primeira atividade do Diretor Técnico em 2006, foi a presença no GE Caio Martins – 6º DF, no
ano em que o mesmo comemorou os seus 40 anos. Dia 12 de fevereiro esteve na Abertura das
Atividades Regionais, que foi coordenada pelo Diretor Técnico Adjunto Márcio Andrade Cavalcanti
de Albuquerque. Compareceu à maioria das reuniões da Diretoria Regional, conforme atas publicadas na página regional, apoiando as reuniões do Fórum de Dirigentes, coordenadas pelo Diretor
Presidente Regional, Paulo Roberto de Oliveira. A realização de operação para a retirada de câncer, não o impediu de continuar suas atividades.
Dia 25 de março esteve com outros dirigentes regionais na fundação do GE Amigos do Parque
Vivencial do Paranoá – 17º DF, onde fez a Promessa de Dirigentes e Escotistas e entregou o lenço
do Grupo Escoteiro ao Senador Paulo Otávio.
Dia 12 de abril de 2006, promoveu-se palestra e autógrafos do livro “Semeando e Colhendo” da
autora e educadora Márcia de Sousa Almeida, na sede regional. A professora Márcia é viúva do
Tenente Manoel José de Almeida, criador da Fundação Educacional Caio Martins, e mais tarde,
Deputado Federal por Minas Gerais. A Fundação tem um extraordinário trabalho pela juventude
e pelas áreas mineiras carentes.
Compareceu ao 12º Congresso Escoteiro Nacional, em Fortaleza, lançando seu livro “Curtas Histórias
– para nossa reflexão” em benefício do Fundo Escoteiro de Solidariedade, criado em Resolução
pela Diretoria Regional do DF, e representou a Região na 13ª reunião ordinária da Assembléia
Nacional da UEB, onde o dirigente Alessandro Garcia Vieira foi eleito membro do Conselho de
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Administração Nacional e foi realizada a possível divulgação do 3º Jamboree Escoteiro
Nacional. Acompanhou parte da reunião do CAN e a reunião do Conselho Consultivo da
UEB.
Dia 24 de abril compareceu às comemorações do Dia do Escoteiro, promovido pelo Deputado
Gim Argelo, no exercício da Secretaria do Trabalho e pela Câmara Legislativa na sede regional no SCES trecho 3 lote 3. Esteve presente na comemoração do Jubileu de Prata do GE
Lis do Lago – 15º DF. Compareceu às comemorações do 30º aniversário do GE João XXIII
– 7º DF em sua sede. Também ao 35º aniversário do GE Adalberto Nunes – 8º DF, também
em sua sede, logo após a abertura do GE Marcílio Dias – 28º DF, com sede em Riacho Fundo
I, onde dirigiu a Promessa de seus Dirigentes e Escotistas.
Continuou os trabalhos de coordenação da Comissão que está revisando o conteúdo dos
Cursos de Formação, que conta com a participação de mais seis formadores.
Colaborou, quando solicitado, no desenvolvimento de sessões de vários Cursos
Preliminares.
Contribuiu como Gerente de Relações Institucionais na equipe do 3º Jamboree Escoteiro
Nacional, realizado em Brasília sob a coordenação de Alessandro Garcia Vieira e Baldur
Schubert e a contribuição de centenas de dirigentes e escotistas da Região do DF. Sem
sombras de dúvidas, foi a atividades escoteira nacional com maior parceria com outras
entidades sem fins lucrativos, órgãos públicos e empresas. Foi o único evento escoteiro
nacional que mereceu o destaque de três discursos registrados no Senado Federal.
Por proposta da área técnica, a Diretoria Regional aprovou em agosto a nomeação da
Chefe Adriana Pereira Frony Costa para Coordenadora do 3º Distrito Escoteiro, tendo como
Adjunto Raphael Tostes.
Coordenou comissão formada pela Diretoria Regional, com a presença de Márcio Andrade
Cavalcanti de Albuquerque e Augusto de Barcellos Willer, para atualizar Resolução sobre
Segurança de Atividades face ao triste acidente ocorrido dia 12 de agosto. A Indaba
Regional foi antecipada a fim de se dar conhecimento a todos os Grupos Escoteiros das
novas orientações e debater outras providências necessárias, sob a coordenação do Diretor
Técnico. Foi feita palestra também pelo Dirigente e Juiz Caio Semborgi, sobre aspectos
jurídicos das atividades escoteiras.
Acompanhou ativamente o 1º Congresso Escoteiro Regional, que foi coordenado pelo dirigente Baldur Schubert e da 34ª Assembléia Regional Ordinária da Região Escoteira do
Distrito Federal. Compareceu à abertura oficial do 3º Aero-Mosquito, na sede do GE Salgado
Filho – 9º DF, no dia 23 de setembro de 2006, quando foi entregue o título de Presidente
de Honra do Grupo.
Visitou, durante o 49º JOTA e 9º JOTI, atividades de integrantes dos ramos escoteiro e
sênior, em plena ação de comunicação internacional.
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Realizou estudos mostrando que é expressiva a evasão de jovens e adultos no Escotismo do DF,
mas ainda em índices inferiores à maioria das demais Regiões Escoteiras do país. Sugeriu uma
análise mais profunda dos motivos dessa evasão.
Acompanhou o desenvolvimento da Indaba Regional de final de ano, que debateu a qualidade no
Escotismo do DF. Começou os estudos técnicos para a ampliação do número de Distritos Escoteiros
em nossa Região.
Durante todo o ano, a exemplo dos anteriores, foram realizadas reuniões para Escotistas de
cada Ramo, na sede regional, em 4ªs-feiras diferenciadas, coordenadas pelo respectivo Assistente
Regional ou Distrital de Ramo, algumas delas com a presença do Diretor Técnico Regional ou de
seu Adjunto, Márcio Andrade Cavalcanti de Albuquerque.
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