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Maior Congresso Estadual reúne público recorde 

de voluntários do Movimento Escoteiro de Santa Catarina 

Encontro anual debate perspectivas para atuação nos Grupos Escoteiros e elege próxima gestão 

 

 

A cidade de Pomerode, no Vale do Itajaí, será a sede do mais importante evento para os voluntários do 

Movimento Escoteiro de Santa Catarina. O 22º Congresso Escoteiro Estadual, que acontecerá no dia 12 de 

março próximo, reunirá aproximadamente 450 pessoas. O destaque é a palestra do dirigente escoteiro espanhol 

Eduard Vallory, que abordará o Escotismo como ferramenta de educação para o empoderamento dos jovens, 

com transmissão pelas redes sociais dos Escoteiros de Santa Catarina. Ele é doutor em Ciências Políticas e 

Sociais e presidente do Centro Unesco da Catalunha. 

 

A programação é completada com a oferta de oficinas para capacitação dos voluntários, reuniões 

temáticas para os grupos escoteiros, apresentação de experiências bem-sucedidas das unidades locais e o 

Fórum Regional de Jovens Líderes – todos realizados no Colégio Sinodal Dr. Blumenau, apoiador do evento. As 

inscrições já estão encerradas e neste ano houve número recorde de participações. À noite ocorrerá a Sessão 

Solene da instituição, com a entrega de homenagens a membros do Escotismo e parceiros dos Escoteiros de 

Santa Catarina. A programação começará às 19h30 no Teatro Municipal de Pomerode, também com 

transmissão online nas redes sociais dos Escoteiros de Santa Catarina. 

 

No domingo, 13, será a vez da 23ª Assembleia Regional Escoteira. Os debates serão concentrados na 

prestação de contas do ano anterior e na eleição da nova diretoria que fará o gerenciamento durante os 

próximos três anos. Serão eleitos ainda os representantes de Santa Catarina ao Congresso Nacional, a ser 

realizado no mês seguinte, em Campo Grande (MS). 

 

“Eventos estaduais da magnitude deste congresso sempre são excelentes oportunidades para 

celebrarmos o êxito do trabalho de toda uma equipe de voluntários realizado nos últimos anos, fechar um ciclo 

de gestão escoteira regional e dar inicio a outra que, acreditamos, também será de muito sucesso. Esperamos a 

todos de maneira muito acolhedora juntamente com nossos anfitriões de Pomerode”, destaca o diretor-

presidente dos Escoteiros de Santa Catarina, Nadir Antonio Mussio. 

 

A gestão atual encerra seu mandato avaliando positivamente o crescimento na quantidade de crianças 

e jovens – os beneficiários do programa educativo desenvolvido mundialmente pelo Escotismo – e de adultos 

voluntários participantes, que se dedicam a construir uma sociedade melhor com base nos pilares do 

Movimento Escoteiro. Atualmente, 7.563 pessoas estão participando em mais de 115 grupos escoteiros 

distribuídos em todas as regiões do estado. 

 

O XXII Congresso Escoteiro Estadual tem o patrocínio master do Sicoob, parceiro dos Escoteiros de 

Santa Catarina durante os últimos três anos. Ainda patrocinam o evento: Fakini, Rede Social, Cativa, Zoo 

Pomerode, Consórcio Breitkopf, Siccob Blucredi, Vila Encantada, Imobiliária Rogerio Vick, Calesita, Twins Bike 

Shop e Embutidos e Defumados Olho. 
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Escotismo no Brasil 

Fundado em 1907, na Inglaterra, por Baden-Powell, é um movimento educacional de jovens que conta com a 

colaboração de adultos, valoriza a participação de todas as origens sociais, raças e credos e se configura como a maior 

organização mundial de voluntariado em prol da educação. Sua principal característica é se tratar de um movimento que 

envolve as famílias em seu dia a dia. 

 

 

Escoteiros do Brasil 

Criada em 1924, é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve trabalhos de educação continuada de 

crianças e jovens, valorizando o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social na formação de cidadãos conscientes e 

atuantes. São mais de 84 mil associados em todo o Brasil. Os Escoteiros do Brasil estão presentes em 607 cidades 

brasileiras, somando um total de 1.265 Grupos Escoteiros. Unidos a um Movimento com cerca de 40 milhões de pessoas no 

mundo, em mais de 216 países e territórios, a organização é reconhecida como de utilidade pública por meio do Decreto 

Federal nº 3.297/17 e como instituição de educação extra-escolar pela Lei nº. 8.828/46. 

 

 

Atendimento a imprensa 

Cleusa Varnier Frese – jornalista - (49) 9919.8904 | jornalista958@gmail.com 

 Danilo Duarte – Diretor Estadual de Comunicação - (48) 9640-6434 / 9160-6434 

 

Serviço: 

O que: 22º Congresso Escoteiro Estadual e 23ª Assembleia Escoteira Regional 

Quando: 12 e 13 de março de 2016, a partir das 8h45 

Local: Teatro Municipal de Pomerode e Colégio Sinodal Dr. Blumenau 

Inscrições: encerradas, com transmissão online da palestra magna e da Sessão Solene nas redes sociais 

(fb.com/escoteirosSC e www.youtube.com/escoteirosSC) 

 

http://fb.com/escoteirosSC
http://www.youtube.com/escoteirosSC

