
Congresso reúne educadores do Movimento Escoteiro de SC em Indaial 
  
A partir da próxima sexta-feira, 23, cerca de 250 adultos que participam como educadores no 
Movimento Escoteiro de Santa Catarina estarão reunidos na UNIASSELVI, em Indaial. Em um 
fim de semana, os participantes abordarão os diversos aspectos da educação de jovens e 
adultos no Escotismo. 
 
O Congresso Estadual, com o tema “O Escotismo e a Educação de crianças e Jovens”, será na 
sexta e sábado. O evento é a oportunidade também para debater temas como Medicalização, a 
Lei da Palmada e Bullying, que interessam a toda a sociedade. 
 
A abertura será com a palestra do professor Hamilton Werneck, abordando o tema 
"Controlando a indisciplina com inteligência". O evento será às 19h30 do dia 23, sexta-feira, no 
Teatro Leonardo da Vinci da Uniasselvi em parceria com a Secretaria de Educação de Indaial. 
 
Estão na programação de sábado oito oficinas simultâneas em forma de palestra. Em uma 
delas, a Dra. Lucia Ribeiro Machado Haertel, médica neuropediatra, falará sobre 
Medicalização. O Grupo de Proteção da Infância e Adolescência abordará a Lei da Palmada. 
 Simultaneamente, o jornalista, historiador e professor da Uniplac Nilson Thomé debaterá o 
tema do Centenário do Escotismo Catarinense, que será comemorado em 2013. 
 
As drogas serão o assunto da palestra do Dr. Ildo Rosa, advogado e delegado da Polícia 
Federal em Santa Catarina. A psicopedagoga e especialista em Educação Denise Maria 
Rangel Vieira falará sobre Educação por Competências. O tema Bullying será abordado pela 
psicóloga e especialista em terapia de família Carla Trabaldi Freitas. Por fim, Luiz Cesar de 
Simas Horn, psicólogo e gerente de Métodos Educativos dos Escoteiros do Brasil, falará sobre 
o Projeto Educativo do Movimento Escoteiro. 
 
Em paralelo às palestras, ocorrerá o II Fórum Regional de Jovens Líderes, que debaterá a rede 
em Santa Catarina e elegerá os delegados para o fórum nacional, em abril. Atualmente, quem 
coordena a Rede Estadual de Jovens Líderes em SC é o jovem Thiago Carvalho. 
 
Ainda no sábado serão apresentados os “Cases de Sucesso” dos Grupos Escoteiros 
catarinenses, iniciativas reconhecidas como de excelência para inclusão e formas de marcar 
presença nas comunidade. 
 
O momento mais importante do dia é a Sessão Solene de abertura da XIX Assembleia 
Regional, onde serão prestadas diversas homenagens. No domingo será a vez da sessão de 
trabalhos da Reunião Ordinária da Assembleia Regional, com prestação de contas das ações 
do ano anterior. 
 
Para o diretor presidente dos Escoteiros de Santa Catarina Sido Gessner Jr., que coordena o 
Congresso e a Assembleia Regional, a qualidade dos debates está garantida, assim como a 
repercussão dos eventos. 
 
“Este é um dos mais importantes eventos do Escotismo catarinense e estamos felizes com a 
presença confirmada de delegações vindas de todas as regiões do Estado para debater os 
diversos olhares da educação”, comemora. 
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