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Congresso Escoteiro Estadual traz palestrante internacional 

Orleans, no Sul do estado, é sede do evento neste fim de semana. 

 
A cidade de Orleans será palco do XXI Congresso Escoteiro Estadual, realizado pelos Escoteiros de 
Santa Catarina, nos dias 21 e 22 de março, para o qual são esperadas aproximadamente 400 
pessoas, entre adultos voluntários, que atuam com crianças e jovens, e dirigentes de grupos 
escoteiros catarinenses. Uma das atrações do Congresso é a participação do dirigente internacional, 
Hector Carrer, que fará a palestra de abertura do evento, abordando a simplicidade e a eficácia do 
escotismo e sua contribuição na comunidade. O evento prevê ainda Assembleia Regional, Fórum de 
Jovens e apresentação de Casos de Sucesso dos Grupos. 

 
O Congresso Escoteiro é o maior evento estadual de formação do Movimento Escoteiro e reúne 
adultos e jovens para aprimorar seu conhecimento por meio de palestras e oficinas, socializar as 
ações e resultados, deliberar durante a assembleia, reconhecer com homenagens os membros e os 
grupos pelo êxito no desenvolvimento de suas atividades escoteiras e confraternizar. “O maior 
beneficiado com o movimento escoteiro é a comunidade, que terá cidadãos mais responsáveis, 
humanizados e comprometidos. E para melhor desenvolver o que prevê o método escoteiro e a 
atuação dos adultos, precisamos nos reunir, avaliar o técnico e discutir direcionamentos e dessa 
vez, temos o privilégio de nos encontrar na aconchegante cidade de Orleans”, destaca o diretor 
presidente dos Escoteiros de Santa Catarina, Nadir Antonio Mussio. 

 
A parte técnica do Congresso será realizada na Unibave e o início está previsto para as 8h45min do 
dia 21, com a palestra de Hector Carrer. Paralelo à palestra acontece o Fórum Regional de Jovens 
Líderes. Na parte da parte acontecem palestras, reuniões das Modalidades do Ar e do Mar e 
apresentação dos Casos de Sucesso. À noite será realizada a Sessão Solene de Abertura do evento, 
seguida de jantar. No dia 22 acontece a Assembleia Regional e oficinas. O encerramento está 
previsto para as 12 horas, seguido de almoço. 

 
  
Sobre Hector Carrer 

O dirigente internacional do Movimento Escoteiro, Hector Carrer, tem 52 anos, é da Argentina e no 
Congresso Escoteiro Estadual abordará o escotismo como um movimento de educação não formal, 
propondo um retorno à simplicidade para aumentar a eficácia. Formado em Psicopedagogia e em 
Jogos e Criatividade é especialista em Implementação de Projetos e em Educação Sócio 
Comunitária. 
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É diretor educativo da Editora Tierra de Juego e assessor educativo do projeto Experiência Scout, da 
Associação Escoteira do Equador em parceria com o Ministério da Educação da República do 
Equador. Carrer foi Diretor de Programa de Jovens na Associação Scouts de Argentina e trabalhou 
durante 11 anos no Bureau Escoteiro Mundial – Região Interamericana, como assistente de diretor 
de programa de jovens, diretor de programa de jovens e executivo de operações para o Cone Sul. 

 
O Movimento Escoteiro 

 
No Brasil o movimento escoteiro foi criado 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. 
 
Atualmente são mais de 84 mil escoteiros no Brasil, dos quais os adultos voluntários representam 
mais de 20 mil pessoas. Em Santa Catarina o movimento escoteiro iniciou em 1913 e atualmente 
possui mais 7,5 mil crianças, jovens e adultos voluntários registrados em todo o estado distribuídos 
em aproximadamente 80 cidades. Em nível mundial o movimento está presente em mais de 216 
países e territórios. 

(Texto: Cleusa Varnier Frese/Equipe Regional de Comunicação. Fotos: Oficina Scout Interamericana e Rudinei Frese) 
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