
Maior evento do Escotismo Catarinense   
começa neste sábado, 9, em São Joaquim 

A partir das 11h deste sábado, 9, começa o ELO Regional de Santa Catarina 2010. O maior evento do 
Escoteiro Catarinense, que segue até o dia 12, terça-feira, deve reunir aproximadamente duas mil pessoas, de 
acordo com a organização. As delegações, vindas de todas as regiões, percorrem horas para se encontrar no 
Parque Nacional da Maçã, em São Joaquim, para comemorar os “100 anos do escotismo no Brasil”, tema do 
acampamento. 

A palavra ELO para os escoteiros significa Escoteiros Locais em Ação e o acampamento de 2010 visa 
oportunizar experiências nas várias áreas de desenvolvimento: físico, intelectual, afetivo, social, do caráter e 
espiritual. As atividades do acampamento estarão concentradas no Parque Nacional da Maçã, mas os 
participantes também visitarão o Snow Valley e o Adventure Park de Lages. 

Podem fazer parte do ELO Regional 2010, crianças e jovens de 7 a 21 anos incompletos, inscritos na 
atividade e participantes dos Grupos Escoteiros de Santa Catarina. São aguardados 1.942 participantes, que 
se inscreveram nos meses que antecederam o acampamento. 

Para o presidente da UEB/SC (União dos Escoteiros do Brasil – Região de Santa Catarina), Sido Gessner 
Júnior, a importância deste evento está no encontro de tantas pessoas que compartilham o mesmo ideal. 
Segundo o presidente, “organizar uma atividade desta envergadura é um enorme desafio. Para nossa 
felicidade, temos em Santa Catarina, adultos altamente qualificados e com enorme ‘espírito escoteiro’ que 
integram a equipe deste ELO e estão se dedicando já por muitos meses nas mais variadas funções”. 

Para animar os participantes, a banda “Rataplan”, formada por escoteiros de Joinville compôs e gravou a 
música do ELO 2010. O vídeo está disponível na internet, através do endereço 
http://www.youtube.com/watch?v=7_Optth3s3Y. 

No local, uma equipe trabalhou durante a última semana para organizar os detalhes do maior evento do 
escotismo catarinense, organizada por Márcio Randig, coordenador da atividade. 

Quem é familiar ou deseja conhecer o acampamento (INCLUINDO A IMPRENSA), pode participar das 
visitas guiadas, que ocorrerão somente no domingo. Serão quatro grupos, com saídas da recepção às 09h30, 
10h30, 14h30 e 15h30. 
 
Atualmente, 99 grupos de escoteiros fazem parte da União dos Escoteiros do Brasil – Região de Santa 
Catarina. No mundo, existem 160 países com Organizações Escoteiras Nacionais, membros reconhecidos da 
Organização Mundial do Movimento Escoteiro. 
 
Sugestão de fontes: 

Sido Gessner Júnior, presidente da UEB/SC – (47) 9965-1226 

Márcio Randig, coordenador do ELO Regional 2010 – (47) 8877-7188 

 

Serviço 

O quê: Elo Regional de Santa Catarina, maior evento escoteiro de Santa Catarina 

Tema: 100 anos do Escotismo no Brasil 

Onde: Parque Nacional da Maçã, em São Joaquim 

Quando: 9 a 12 de outubro 

Público estimado: 2 mil participantes 

 


