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MENSAGEM 
DA DIRETORIA 
REGIONAL
Chegado o momento de realizar um balanço de 2017, e olhando para trás, 
percebemos o quão movimentado e produtivo foi o ano que passou. Foram 
muitas ações referentes a fundações de novas unidades escoteiras locais, 
contratação de funcionários, formação de adultos, eventos regionais, melhorias 
administrativas, visitas a grupos escoteiros, e muito mais. Foi um ano de muita 
dedicação ao maior ARSC de todos os tempos. Com o crescimento do efetivo, 
seria natural que nosso principal acampamento regional tivesse uma presença 
maciça e marcante. Vamos abordar, nas próximas linhas, um pouco de cada 
tema, que, no decorrer deste relatório, estarão melhores expostos e detalhados.

Em janeiro de 2017 criamos a função de Supervisor de Crescimento e Expansão, 
reforçamos o número de voluntários para integrar a Equipe Regional de 
Crescimento e Expansão, que chegou a 12 membros ativos, trabalhando sob 
a orientação do Diretor responsável pela pasta, Luiz Henrique Pocai. Como 
resultado, os Escoteiros de Santa Catarina foram de uma média de 5 fundações 
por ano para 12 novos grupos escoteiros, localizados nas cidades de Luzerna, 
Videira, Nova Trento, Itapema, Urubici, São Lourenço do Oeste, Palhoça, 
Ibirama, Navegantes, Laguna, São José e Florianópolis. 

Também na linha do Crescimento e Expansão, destacamos o trabalho dos 
coordenadores distritais, que em conjunto com nosso Vice-Presidente, Narcizo 
Giraldi, trabalharam nos Grupos Escoteiros em Atenção (GEA), cujo foco é 
colaborar com os grupos escoteiros em situação difícil, seja por falta de adultos 
ou da formação destes, dificuldades com sede, e muitas outras necessidades 
de auxílio. Este trabalho dirigido fez com que nenhum grupo escoteiro tenha 
sido fechado neste ano. Entendemos que podemos formar uma rede de 
solidariedade e conhecimentos para ajudar nossos irmãos Escoteiros sempre 
que é necessário.

Nas melhorias administrativas podemos destacar o prêmio Excelência SC e a 
certificação do Great Place to Work. O prêmio Excelência SC é promovido por 
um conjunto de instituições, dentre elas a FIESC, e tem como objetivo auditar as 
empresas participantes, verificando processos administrativos. Os Escoteiros 
de Santa Catarina atingiram a pontuação necessária para o reconhecimento, e 
ainda receberam um relatório com sugestões de melhorias a serem aplicadas. 
Este processo foi rico em detalhes e aprendizados, que refletem e refletirão 
em um melhor atendimento aos nossos associados. Já a certificação da Great 
Pleace to Work, organização internacional que homologa se uma empresa é, 
ou não, um “grande lugar para se trabalhar”, teve como foco auditar e sugerir 
melhorias no trato com nossos funcionários. Julgamos importante este cuidado, 
pois além de sermos uma instituição que preza por um tratamento humano e 
justo, pretendemos reter bons funcionários, proporcionando ao nosso escritório 
uma equipe coesa, experiente e preparada. Todas estas ações, capitaneadas 
pelo Diretor Regional de Projetos, Mark Caldeira e nosso Gerente do Escritório 
Regional, Roberto Coutinho, tem como principal objetivo criar condições de 
trabalho que possam proporcionar um bom atendimento aos grupos, permitindo 
a estes focar no que é mais importante, que é o trabalho junto as crianças e 
jovens.

Continuaremos em 2018 a realizar visitas aos grupos escoteiros catarinenses. 
Desde que assumimos em 2016 já visitamos 108 grupos escoteiros em mais de 
350 horas de reuniões e exatos 12.074 quilômetros percorridos. 

Outro importante destaque dos Escoteiros de Santa Catarina foi a formação 
de adultos voluntários. Tivemos um grande número de cursos realizados por 
todo o estado. Praticamente todos os Cursos Preliminares abriram com 2 
turmas, chegando inclusive a abrir com 3 turmas em Chapecó. Também em 
2017 publicamos a resolução que devolve o superávit dos cursos, iniciando 
as primeiras devoluções nos últimos meses do ano. Para nós, curso não 
pode gerar receita. Ele precisa ter foco de formação. Outro fato importante é 
o edital para contratação de um Supervisor de Métodos Educativos, lançado 
em dezembro. Este profissional terá foco na pasta mais importante de nossa 
instituição e ajudará no atendimento aos grupos, organização de eventos e 
realização de cursos.
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Outra grande conquista dos Escoteiros de Santa Catarina 
foi o envolvimento das equipes para chegar ao repleto 
êxito do ARSC. Meses de preparação, centenas de 
adultos envolvidos com programa e infraestrutura para 
atender 3,2 mil participantes de vários estados do Brasil, 
da França e do Peru. Foi uma atividade marcante que 
certamente ficará na memória daqueles que participaram. 
Este evento contou com a participação ativa do Escotista 
Ricardo Assis, de Araranguá, contratado temporariamente 
como Coordenador de Eventos dos Escoteiros de Santa 
Catarina, tendo realizado um excelente trabalho. Até 
mesmo o tempo colaborou, enviando chuva antes e depois 
das atividades, preservando o sol e o clima seco durante 
os horários do programa. 

Encerramos agradecendo a cada dirigente e escotista, 
pois sabemos que vocês são as locomotivas que nos 
movem. Parabéns pelo trabalho realizado junto as 
crianças e jovens catarinenses. Temos orgulho e um 
enorme sentimento de gratidão a todos vocês.  

Aos jovens e crianças que fazem parte dos Escoteiros de 
Santa Catarina, ressaltamos que o nosso trabalho é para 
vocês, pois sabemos que fazem e farão a diferença positiva 
nas comunidades onde vivem sempre amparados pelos 
ensinamentos do escotismo. 

Após toda a movimentação de 2017, e um breve descanso 
no início de 2018, estamos preparados para mais um 
grande ano. Verifique o nosso calendário de cursos e de 
eventos, organize o seu grupo e venha conosco. Juntos 
faremos um mundo ainda melhor,

Sempre Alerta Para Servir!
Diretoria Regional de Santa Catarina
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QUEM SOMOS 
E OS PRINCÍPIOS 
QUE NOS GUIAM

PERFIL

MISSÃO DO ESCOTISMO

VISÃO DO ESCOTISMO

QUEM SOMOS

O Escotismo é um movimento educacional de jovens, sem vínculo a partidos 
políticos, voluntário, que conta com a colaboração de adultos e valoriza 
a participação de pessoas de todas as origens sociais, raças e crenças, 
complementando a formação que cada criança ou jovem recebe de sua família, 
de sua escola e de seu credo religioso, de acordo com seus propósitos, seus 
princípios e Método Escoteiro, concebidos pelo Fundador Baden–Powell.

Contribuir para a educação de jovens, por meio de um sistema de valores 
baseado na Promessa e na Lei Escoteira, para ajudar a construir um mundo 
melhor, onde as pessoas se realizem como indivíduos e desempenhem um 
papel construtivo na sociedade.

Ser referência por seu método de desenvolvimento integral de crianças e jovens 
que os leva a desempenhar papel relevante na construção de uma sociedade 
justa, fraterna e solidária, orientadas por adultos capacitados e comprometidos.

Fundada em 4 de novembro de 1924, é uma associação com atuação 
nacional, sem fins lucrativos, de caráter educacional, cultural, beneficente e 
filantrópico, que congrega todos que pratiquem o Escotismo no Brasil. A União 
dos Escoteiros do Brasil é a única organização brasileira reconhecida pela 
Organização Mundial do Movimento Escoteiro, sendo titular deste registro 
internacional desde sua fundação.

Em SC, a entidade que representa oficialmente o Movimento Escoteiro é a 
União dos Escoteiros do Brasil – Região de Santa Catarina. Conforme relatos 
históricos, o início do Escotismo em nosso estado ocorreu em 1913. Em 2014, 
após comemorarmos o Centenário do Movimento Escoteiro em Santa Catarina, 
celebramos os 40 anos de cessão por parte do Governo do Estado de Santa 
Catarina de uma área localizada no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis. O 
local é conhecido como Campo Escoteiro Paulo dos Reis, em homenagem ao 
voluntário que atuou para o engrandecimento do Escotismo em Santa Catarina.

A RELAÇÃO COM DEUS
Convidamos os jovens a ir além do mundo material, a orientar suas vidas por 
princípios espirituais e a seguir caminhando em busca de Deus, presente na 
experiência de todos os dias, na criação, no próximo, na história.

Convidamos os jovens a assumir a mensagem de sua fé, buscá-la e vivê-la na 
comunidade de sua confissão religiosa, compartilhando da fraternidade dos que 
se unem em torno de uma mesma religião e sendo fiéis a suas convicções, seus 
símbolos e suas celebrações.

Destacamos diante dos jovens a importância de integrar a fé à vida e à 
conduta, dela prestando testemunho em todos os seus atos. Além disso, nós 
os convidamos a viver sua fé com alegria, sem nenhuma hostilidade para com 
aqueles que buscam, encontram ou vivem respostas diferentes diante de Deus, 
abrindo-se ao interesse, à compreensão e ao diálogo com todas as opções 
religiosas.

Uma pessoa guiada por estes princípios reconhece, vive e compartilha o sentido 
transcendente de sua vida, sem posicionamentos sectários e sem fanatismo.

A RELAÇÃO CONSIGO
Convidamos os jovens a usar progressivamente sua liberdade, a assumir-
se com responsabilidade, a aprender a discernir e decidir, enfrentando as 
consequências de suas decisões e de seus atos. Motivamos sua admiração pelo 
trabalho bem feito e fomentamos sua aspiração à excelência.
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Procuramos motivá-los a tomar consciência de sua dignidade, a se superar 
constantemente e a formular seu projeto de vida. Nós os desafiamos a pautar 
sua honra na fidelidade à palavra empenhada, leais para com os demais e 
coerentes com seus valores.

Nós lhe propomos que sejam fortes, mantendo-se firmes em seus objetivos e 
tendo a coragem de ser autênticos, em um claro testemunho de que são e o que 
dizem ser.

O homem ou a mulher consequente com estes princípios é uma pessoa íntegra, 
reta e forte, representa uma alternativa a alguns aspectos da cultura de hoje e 
contribui para a superação de tendências permissivas.

Estimulamos o amor ao país e a seus símbolos, sem ufanismo, em harmonia 
com todos os povos e buscando a promoção da paz mundial. Propomos 
aos jovens respeitar com carinho o mundo natural, comprometer-se com o 
desenvolvimento sustentável e participar ativamente dos esforços para sua 
preservação e renovação.

Oferecemos oportunidades para que desenvolvam sua curiosidade, ajudando-os 
a projetar em suas vidas adultas o interesse pela aquisição de habilidades para 
o trabalho manual que permite transformar coisas, descobrindo a ciência e a 
tecnologia como meios a serviço do homem. Nós os motivamos para que aprendam 
a reaprender, a reinventar, a imaginar e a seguir pistas ainda não exploradas.

Motivamos sua admiração pelo trabalho bem feito e fomentamos sua aspiração 
à excelência.

Uma pessoa animada por esse espírito deixará o mundo melhor do que aquele 
que encontrou e seu testemunho será um permanente desafio à superação.

Entendemos que o ser humano só se realiza plenamente quando exerce sua 
liberdade respeitando a do próximo. Propomos aos jovens que busquem sua 
realização por meio do serviço ao próximo e que se integrem de maneira 
responsável e solidária a sua comunidade.

A RELAÇÃO COM 
O PRÓXIMO

Pedimos aos jovens que incorporem a valorização dos direitos humanos a seu 
modo de pensar e a suas atitudes. Promovemos seu comprometimento com a 
democracia como forma de governo que melhor permite a participação de todos 
e a igualdade de oportunidades mesmo para as minorias. Nossa proposta é que 
reconheçam e exerçam o poder e a autoridade sempre a serviço do bem comum.

Destacamos o valor do trabalho de cada um para o bem estar de todos, 
ensinamos o respeito aos que trabalham e incentivamos os jovens a orientar 
suas relações econômicas e sociais de forma justa.

Promovemos a igualdade de direitos entre o homem e a mulher e fomentamos 
na juventude o apreço pela colaboração e pelo mútuo enriquecimento, 
respeitando a natureza particular de ambos os sexos, sem quaisquer 
preconceitos.

No plano das relações pessoais, nós os convidamos a desenvolver 
sua afetividade com naturalidade e respeito, pautando pelo amor seu 
comportamento sexual.

Uma pessoa animada por esse espírito deixará o mundo melhor do que aquele 
que encontrou e seu testemunho será um permanente desafio à superação.
Entendemos que o ser humano só se realiza plenamente quando exerce sua 
liberdade respeitando a do próximo. Propomos aos jovens que busquem sua 
realização por meio do serviço ao próximo e que se integrem de maneira 
responsável e solidária a sua comunidade.

Propomos ao jovem que aproveite a existência e as relações humanas com 
alegria e senso de humor, buscando superar as dificuldades e expressando 
constantemente o prazer de viver.

A nós interessa que os jovens sejam reconhecidos por suas atitudes de 
simpatia, compreensão e afeto para com o próximo, transformando em 
ambientes agradáveis os espaços em que vivem e se desenvolvem.

Uma pessoa guiada por estes valores sociais demonstra pelo seu próprio 
exemplo e testemunho que é possível encontrar a felicidade e a realização 
pessoal por meio do serviço ao próximo.

(extraído do Projeto Educativo do Movimento Escoteiro)
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CAMPO ESCOTEIRO
PAULO DOS REIS
O Campo Escoteiro Paulo dos Reis, situado no bairro Rio Vermelho em 
Florianópolis é um importante local para o desenvolvimento da prática do 
Movimento Escoteiro.  Em 1974 o governo do Estado criou o Parque Estadual 
do Rio Vermelho através do Decreto Estadual 994/1974, que estabeleceu, no 
artigo 12º que aquela área deveria ser aproveitada para o turismo, a prática 
do escotismo e o lazer público. Desde então a União dos Escoteiro do Brasil 
– Região de Santa Catarina vem utilizando esta área para a formação de seus 
adultos voluntários, atividades dos grupos escoteiros, além de parcerias com 
instituições públicas e privadas e uso de campistas na temporada de verão.

Em 2008 a FATMA – Fundação do Meio Ambiente, que atualmente administra o 
PAERVE – Parque Estadual do Rio Vermelho firmou o Termo de Cessão de Uso 
com a União dos Escoteiro do Brasil – Região de Santa Catarina o que prevê por 
nossa instituição a manutenção desta área.

Dando continuidade na manutenção do Campo Escoteiro Paulo dos Reis e 
buscando um ambiente cada vez melhor para atender nossos associados e 
parceiros a Diretoria Regional efetuou em 2017 melhorias significativas em suas 
instalações onde podemos destacar:  nova rede elétrica na área de camping, 
móveis para a cozinha, instalação de tratamento de esgoto nos novos banheiros 
anexo ao galpão central, 
telhado para proteção 
das pias externas à 
cozinha, instalação do 
portal, etc., chegando 
ao investimento na 
ordem de R$ 61.372,82.

Para o José Carlos 
Bento – Diretor 
Financeiro e 

Patrimônio da UEB-SC que está à frente da administração do Campo Escoteiro 
desde o mês de agosto de 2017 “o Campo Escoteiro deve ser um local prazeroso 
para todos que utilizam, sejam crianças, jovens e adultos. Nossa missão é 
deixar o Campo Escoteiro cada vez melhor sendo referência dentre os Campos 
Escoteiros do Brasil e do mundo.
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DIRETORIA REGIONAL
DE IMPRENSA
DIRETORIA DE IMPRENSA: MEIO MILHÃO EM RETORNO 
DE MÍDIA GRATUITA

Com pouco mais de um ano e meio de atividades, a Diretoria de Imprensa é um 
dos pilares dos Escoteiros de Santa Catarina na divulgação de assuntos oficiais 
e relevantes para a instituição. Além da atuação com a assessoria de imprensa, 
a diretoria auxilia na organização e orientação de eventos, protocolos e 
cerimoniais, tanto nos Escoteiros de Santa Catarina, quanto no atendimento 
às solicitações das unidades locais. Com relação à assessoria de imprensa 
e de acordo com o arquivo dos materiais jornalísticos, 2017 apresentou um 
aumento significativo no alcance da marca “escoteiros”, fazendo com que 
mais pessoas tivessem acesso às informações do escotismo e ampliando 
a confiabilidade da marca. Nesse sentido, por amostragem, o conteúdo 
jornalístico com teor FAVORÁVEL proporcionou aos Escoteiros de Santa 
Catarina espaço gratuito na mídia equivalente a um investimento publicitário de 
R$511.197,00.

Toda a divulgação ocorreu de maneira gratuita. Diante disso, a partir do 
material em arquivo, é possível fazer a conversão de mídia, para entender o 
quanto a Região Escoteira teria de investir não fosse o trabalho da diretoria 
de imprensa com os veículos de comunicação e de produção de conteúdos 
adequados ao público externo. Os valores são baseados em tabelas oficias de 
instituições que amparam a comercialização de espaços em rádios e jornais de 
Santa Catarina. Já as inscrições de televisão, foram baseadas em valores da 
emissora que mais proporcionou espaços aos escoteiros de SC. 

Materiais produzidos/assuntos: 118 + ARSC (Site e imprensa) Os assuntos que 
mais chamaram a atenção da imprensa de maneira geral foram: Acampamento 
Regional de Santa Catarina (ARSC), Dia do Escoteiro, Ações com a Comunidade, 
Expansão do Escotismo em SC e Congresso Escoteiro. Também houve interesse 
de veículos de comunicação regionalizados, geograficamente, por assuntos 

apresentados pelos grupos, a exemplo de ALO, ELO, Jordise, fundação de 
grupos, envolvimento com a comunidade, cursos de formação e outros. 

Quantidade de inserções: 379 inserções (Rádio 247, TV 08, TV Estado 01 - 
Jornais 71, Sites 52) Contato com redações/follow: 43 

Jornalista responsável: Cleusa Varnier Frese 

CONVERSÃO DE MÍDIA: 379 

Total Geral de mídia: R$ 511.197,00 

Clipagem: Alguns exemplos de clipagem, arquivo de materiais divulgados. 
Destaca-se que o arquivo é construído a partir da busca espontânea na rede 
Internet e com a colaboração e boa vontade dos funcionários dos veículos que 
nos enviam cópias ou comunicações sobre quantas vezes foram divulgados 
determinados assuntos. Provavelmente o número de inserções registrado 
acima, é maior, no entanto o sistema de busca que possuímos ainda requer 
melhorias.
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ATIVIDADES REGIONAIS 
E NACIONAIS

Atividades Educativas

Participação Comunitária

Área Institucional

Comunicação e Imagem

MÉTODOS
EDUCATIVOS
A área de Métodos Educativos contempla 
uma questão central para o Movimento 
Escoteiro que é permanente reflexão 
sobre instrumentos que possam 
assegurar que os beneficiários do 
Escotismo vivenciem atividades 
educativas de qualidade e que contribuam 
para seu desenvolvimento integral, 
alicerçado em um sistema de valores 
expresso na Lei e Promessa Escoteiras, 
orientados por adultos comprometidos e 
capacitados.

A partir da perspectiva citada, a área de 
Métodos Educativos desenvolve ações 
e políticas institucionais que objetivam: 
zelar e orientar quanto a correta aplicação 
do Programa Educativo e do Método 
Escoteiro, planejar, executar e avaliar 
atividades do Programa Educativo a Nível 
Regional e promover a formação inicial 
e permanente dos adultos voluntários 
por meio de cursos sequenciais, 
módulos, oficinas e outras atividades que 
incentivem a formação continuada.
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CONGRESSO ESCOTEIRO 
ESTADUAL

VIGÍLIA REGIONAL PIONEIRA

ENCONTRO REGIONAL 
DE JOVENS LÍDERES

SEMANA REGIONAL DO 
ESCOTEIRO

Nos dias 25 e 26 de março, realizou-se na cidade 
de Joinville o XXIII Congresso Escoteiro Estadual. O 
evento contou com 342 participantes. Sendo que o 
mesmo teve sua transmissão pela internet.

O evento teve como palestra magna o tema “Como 
expandir o Escotismo com os recursos que já 
existem” que agradou todos os participantes.

No período vespertino foram oferecidas diversas oficinas de formação para os 
adultos participantes. Temas como Crescimento e Expansão, Acessibilidade e 
Gerenciamento de Projetos foram abordados, além de espaço de capacitação 
dentro dos quatro ramos do escotismo.

Na noite do dia 25 foi realizada a Sessão Solene dos Escoteiros de Santa 
Catarina, momento que diversas pessoas foram homenageadas com 
condecorações e diplomas em reconhecimento a dedicação ao Movimento 
Escoteiro Catarinense.

No dia 26 (domingo) foi realizada a Assembleia Regional Escoteira, momento 
que seguiu o Edital de Convocação com a aprovação da Ata da Assembleia 
de 2016, assim como a aprovação das contas do Exercício 2016, Eleição de 
Delegados Regionais junto a Assembleia Nacional, além de outros itens do 
referido edital.

A Vigília Regional Pioneira, realizada em todos os Distritos Escoteiros de Santa 
Catarina, tratou do tema: O MOVIMENTO ESCOTEIRO REALMENTE CONSEGUE 
ACEITAR AS DIVERSIDADES?

Os jovens líderes de Santa Catarina tiveram seu encontro nos dias 26 e 27 de 
agosto, na cidade de Joinville. Os jovens líderes com idade entre 18 e 26 anos 
incompletos discutiram assuntos como diversidade no Movimento Escoteiro, 
o cenário do escotismo nacional e catarinense e o que se pode fazer para 
melhorar cada vez mais nesse sentido, formação e os novos parâmetros da 
Rede Nacional de Jovens Líderes.

Os escoteiros de Santa Catarina realizaram entre 
os dias 23 a 29 de abril atividades da Semana 
Regional do Escoteiro 2017. As atividades foram 
coordenadas pelo Coordenador de Programa 
Educativo Sérgio Luís Franzner.

Com mais de 25 propostas de atividades diferentes, 
diversos Grupos Escoteiros de Santa Catarina 

realizaram atividades de divulgação do Movimento Escoteiro em todos os 
Distritos Escoteiros. Os Grupos Escoteiros de Santa Catarina envolveram 5.972 
crianças, jovens, adolescentes e adultos em uma edição histórica!

A partir da atividade específica Pioneiros e Pioneiras de Santa Catarina 
refletiram sobre como a Instituição, Grupos Escoteiros e Clãs Pioneiros 
abordam a diversidade humana, que constitui uma das principais riquezas da 
humanidade.
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ACAMPAMENTO REGIONAL DE 
CONFRATERNIZAÇÃO – ARECON

ENCONTRO DA EQUIPE 
REGIONAL DE FORMAÇÃO – EREF

MUTIRÃO NACIONAL E AÇÃO 
COMUNITÁRIA  - MUTCOM 2017

MUTIRÃO NACIONAL DE AÇÃO 
ECOLÓGICA - MUTECO 2017

ELO NACIONAL 2017

Nos dias 2 e 3 de setembro aconteceu o ARECON 
– Acampamento Regional de Confraternização. 
Com atividades descontraídas, adultos voluntários 
de diversas cidades de Santa Catarina tiveram 
atividades voltadas para o divertimento e 
confraternização. 

O Evento foi realizado nas dependências do Campo 
Escoteiro Paulo Reis, em Florianópolis/SC. O ARECON foi uma atividade 
realizada em um ambiente de amizade e integração, tendo uma programação 
de atividade flexível e descontraída. Destaque para a festa noturna, onde cada 
Grupo Escoteiro trouxe um prato típico de sua região para degustar com todos 
os participantes.

Nos dias 25 e 26 de novembro o Campo Escoteiro Paulo Reis foi o palco do 
encontro anual da Equipe Regional de Formação – EReF. 

O evento da Diretoria Regional de Métodos Educativos e sob Coordenação da 
pasta de Gestão de Adultos, foi um espaço de avaliação das ações realizadas 
no ano de 2017 e planejamento para o ano de 2018, além de ser um espaço de 
formação continuada dos adultos catarinenses que atuam como formadores 
dos cursos de Formação de Santa Catarina.

O encontro contou com a participação de mais de 60 adultos de todas as regiões 
de Santa Catarina.

UEL participantes: 73
Total de atividades cadastradas: 111
Total de associados participantes: 4211
Total de beneficiados pela atividade: mais de 
215.000

UEL participantes: 77
Total de atividades cadastradas: 131
Total de associados participantes: 4420
Total de beneficiados pela atividade: mais de 80.000

UEL participantes: 38
Total de associados participantes: 1251
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1º EDUCAÇÃO ESCOTEIRA JOTA-JOTI
UEL participantes: 28
Total de associados participantes: 1122

JOTA
UEL participantes: 18
Total de associados participantes: 796 

JOTI
UEL participantes: 66
Total de associados participantes: 3249
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CURSOS DE FORMAÇÃO
Atividade/Cursos Cidade Data Participantes

CATAR I - Curso Téc. de 
Aperfeiçoamento da Mod. do Ar - Adulto

Florianópolis 11 e 12/02 23

Curso Preliminar Araranguá 18 e 19/02 24

Curso Preliminar Araranguá 18 e 19/02 22

Curso Preliminar Blumenau 18 e 19/02 29

Curso Preliminar Blumenau 18 e 19/02 30

CTMAR - Curso Técnico da Modalidade 
do Mar - 1ª Etapa

Itajaí 29 e 30/04 32

Curso Básico – Ramo Escoteiro Florianópolis 06 e 07/05 29

Curso Básico – Ramo Sênior Florianópolis 06 e 07/05 23

Curso Básico – Ramo  Pioneiro Florianópolis 06 e 07/05 11

Curso Preliminar Iporã do Oeste 18 e 19/02 21

Curso Preliminar Chapecó 21 e 22/04 32

Curso Preliminar Chapecó 21 e 22/04 20

Curso Preliminar Chapecó 21 e 22/04 24

Curso Preliminar Itajaí 03 e 04/06 32

Curso Preliminar Itajaí 03 e 04/06 31

Curso Preliminar Lajes 03 e 04/06 30

Curso Avançado – Ramo Lobinho Florianópolis 15 a 18/06 24

Curso Avançado – Dirigente Institucional Florianópolis 15 a 18/06 19

Curso Preliminar Florianópolis 08 e 09/07 30

Curso Preliminar Florianópolis 08 e 09/07 30

Curso Básico – Ramo Lobinho Florianópolis 15 e 16/07 24

Curso Básico – Dirigente Institucional Florianópolis 15 e 16/07 24

Curso Básico – Ramo Escoteiro Chapecó 15 e 16/07 27

Curso Básico –  Ramo Sênior Chapecó 15 e 16/07 17

Curso Básico – Ramo Lobinho Chapecó 29 e 30/07 24

Curso Básico – Dirigente Institucional Chapecó 29 e 30/07 16

Curso Preliminar Joinville 05 e 06/08 29

Curso Preliminar Videira 05 e 06/08 30

Curso Preliminar Videira 05 e 06/08 30

Curso Básico - Dirigete Institucional 
-Extra

Florianópolis 05 e 06/08 15

Curso Básico - Ramo Escoteiro -Extra Florianópolis 05 e 06/08 25

Curso Preliminar - Extra Itajaí 19 e 20/08 20

Curso Preliminar - Extra Itajaí 19 e 20/08 20

Curso Preliminar Pinhalzinho 09 e 10/09 37

Curso Preliminar Jaraguá do Sul 09 e 10/09 19

Curso Básico - Ramo Lobinho - Extra 
Turma I

Florianópolis 23 e 24/09 18

Curso Básico - Ramo Lobinho - Extra 
Turma II

Florianópolis 23 e 24/09 18

Curso Preliminar Laguna 21 e 22/10 17

Curso Preliminar Porto União 21 e 22/10 26

Curso Avançado – Ramo Escoteiro Florianópolis 02 a 05/11 24

CTMAR - Curso Técnico da Modalidade 
do Mar - 2ª Etapa

Itajaí 18/11 e 19/11 28

Realizamos 41 Cursos de Formação com a participação de 1.004 
alunos em 938:05 horas dedicadas pelos adultos voluntários.
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N Nome do grupo 2016 2017 Desempenho
000 UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - SC 7 5 71.43 %
001 LAGES 47 82 174.47 %
002 CURT HERING 124 135 108.87 %
003 PADRE PEDRO BARON 89 95 106.74 %
004 PRÍNCIPE DE JOINVILLE 144 139 96.53 %
005 ÁQUILA 82 94 114.63 %
006 LÍRIOS DO CAMPO 58 45 77.59 %
007 TEÓFILO BERNARDO ZADROZNY 48 72 150.00 %
008 DESBRAVADOR 57 60 105.26 %
009 TUBARÃO 119 104 87.39 %
010 AGROLÂNDIA 57 56 98.25 %
011 PINDORAMA 52 57 109.62 %
012 ANCHIETA 70 84 120.00 %
013 UNIVERSO 112 113 100.89 %
014 IPÊ AMARELO 107 122 114.02 %
015 JACORITABA 206 195 94.66 %
016 CONCORDIA 106 106 100.00 %
017 DUQUE DE CAXIAS 160 177 110.62 %
018 CARIJOS 62 62 100.00 %
019 GONÇALVES DIAS 99 109 110.10 %
020 TIMBÓ 94 120 127.66 %
021 XIMBANGUE 114 139 121.93 %
022 DO AR HERCÍLIO LUZ 118 120 101.69 %
023 PEDRA BRANCA 148 171 115.54 %
025 DOM PEDRO I 137 160 116.79 %
026 URUSSANGA 45 40 88.89 %
027 DO AR JULIO WOLFF LA SALLE 40 44 110.00 %
028 DO AR JAYME JANEIRO RODRIGUES 27 2 7.41 %
029 RAÍZES 117 102 87.18 %
030 TERRA DO VALE 112 113 100.89 %
031 MONTE ALEGRE 63 51 80.95 %
032 LEÕES DE BLUMENAU 325 327 100.62 %
033 BRUSQUE 196 252 128.57 %
034 GRALHA DO PINHAL 48 61 127.08 %
035 DOUTOR CESARE TIBALDESCHI 47 56 119.15 %
036 ATALAIA 69 59 85.51 %
037 LAURO MULLER 113 107 94.69 %
038 YUCUMA 105 96 91.43 %

040 CAINGANGUE XANXERÊ 88 94 106.82 %
041 PIRABEIRABA 87 102 117.24 %
042 GENERAL OSÓRIO 55 52 94.55 %
043 IGUAÇÚ 121 131 108.26 %
044 DJALMA ESCARAVACO 35 33 94.29 %
045 DO MAR NAVEGANTES 78 57 73.08 %
047 KAIGANG - NORTE 28 35 125.00 %
048 LEÃO DO MAR 276 310 112.32 %
049 ITAGUAÇU 40 50 125.00 %
050 IMARUÍ 68 61 89.71 %
051 DO MAR IJURERE MIRIM 19 25 131.58 %
052 DESTERRO 135 136 100.74 %
053 ALEXANDRE ROEPKE 77 89 115.58 %
054 CRUZEIRO DO SUL 172 180 104.65 %
055 QUILOMBO 64 65 101.56 %
056 MAFEKING 142 159 111.97 %
057 AGUAI 78 84 107.69 %
059 MANCHESTER 90 79 87.78 %
061 DO MAR ALMIRANTE TAMANDARÉ 28 33 117.86 %
062 DO MAR CAPITÃO COMANDANTE HASSEL 82 104 126.83 %
063 DO MAR NOVA ERICEIRA 46 65 141.30 %
065 DO MAR ILHAS GUARÁ 85 76 89.41 %
066 DO AR MAJOR BRIGADEIRO ALBERTO BINS 

NETO
76 66 86.84 %

067 CONTINENTE 140 161 115.00 %
069 HELIODORO MUNIZ 106 107 100.94 %
070 ÁGUIA PEQUENA 51 43 84.31 %
071 ARNALDO DE ALMEIDA OLIVEIRA 95 92 96.84 %
072 ITU-AÇU 40 40 100.00 %
075 GUAJAPIRÁ 55 58 105.45 %
076 PEDRA VERMELHA 80 66 82.50 %
078 MAX COLIN 19 21 110.53 %
079 COCAL 27 55 203.70 %
082 ARAUCÁRIA 110 115 104.55 %
084 PEDRA ÁUREA 78 80 102.56 %
085 COSTA ESMERALDA 100 144 144.00 %
086 XAPECÓ 168 215 127.98 %
090 POMERANO 119 105 88.24 %
091 TUPÃ 93 103 110.75 %
092 TANGARÁ 111 122 109.91 %
093 NOVE DE MARÇO 46 64 139.13 %
096 ILHA TERCEIRA 36 40 111.11 %

CENSO 2016/2017
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098 SÃO JOÃO BATISTA 91 98 107.69 %
101 ANTÔNIO CARLOS 24 34 141.67 %
102 CURITIBANOS 67 64 95.52 %
104 DO MAR ACÁCIA 46 44 95.65 %
105 PEGASUS 62 46 74.19 %
106 ARIRINGUA 87 96 110.34 %
108 DO AR PELICANO 91 43 47.25 %
109 TREM DO VALE 102 111 108.82 %
110 ENCOSTAS DA SERRA 52 44 84.62 %
112 FOLHAS VERDES 97 84 86.60 %
115 NHANDÉ ROVAI 44 48 109.09 %
117 LEÃO BAIO 46 40 86.96 %
118 MUIRAQUITÃ 74 67 90.54 %
120 DO AR 14 BIS 96 104 108.33 %
121 EBENÉZER 49 57 116.33 %
122 WILLY ZUMBLICK 48 48 100.00 %
123 SERRA DO RIO DO RASTRO 52 53 101.92 %
125 ÁGUIAS DA NOITE 68 76 111.76 %
126 BUTIÁ DA SERRA 40 14 35.00 %
127 IÇA MIRIM 21 0 0.00 %
133 CORAÇÃO DA SERRA 26 28 107.69 %
134 SUÇUARANA 131 115 87.79 %
135 SAIC 42 73 173.81 %
136 ÁGUIAS DO TIROL 88 114 129.55 %
137 SAMBAQUI 0 52 0 %
138 DO MAR GARIBALDI 0 68 0 %
139 PADRE EDGARD 0 72 0 %
141 PLÁCIDO MARCONDES 0 131 0 %
142 GUARDIÕES DAS ÁGUAS 0 95 0 %
143 CAMBIRELA 0 75 0 %
145 FÊNIX DO VALE 0 66 0 %
147 SENTINELAS DO RIO DO PEIXE 0 137 0 %
148 TAPERA DOS CARIJOS 0 29 0 %
149 BRACATINGA 0 62 0 %
151 GUARDIÕES DA PEDRA FURADA 0 38 0 %
156 LOBOS DA MONTANHA 0 58 0 %

TOTAL DA REGIÃO ESCOTEIRA SC       UELS: 115 8712 10033 115.16 %
TOTAL GERAL                                           UELS: 115 8712 10033 115.16 %

Ano Efetivo
1968 430
1969   571
1970     640
1971        835
1972      726
1973          976
1974           999
1975            1192
1976              1334
1977        835
1978               1436
1979                  1926
1980                         2595
1981                                3241
1982                                   3484
1983                                      3731
1984                                           4251
1985                                              4400
1986                                               4570
1987                                                    5102
1988                                                 4773
1989                                                          5502
1990                                                                 5892
1991                                                                           6343
1992                                                                          6235
1993                                                                         6158
1994                                                             5608
1995                                                                5720
1996                                                               5667
1997                                                               5649
1998                                                                5702
1999                                                           5509
2000                                                       5176
2001                                                     5126
2002                                                 5020
2003                                           4196
2004                                               4675
2005                                                  4712
2006                                               4630
2007                                                     4825
2008                                                         5212
2009                                                            5390
2010                                                           5378
2011                                                                          6273
2012                                                                                   6820
2013                                                                                                    7423
2014                                                                                                           7513
2015                                                                                                              7563
2016                                                                                                                         8712
2017                                                                                                                                      10033

EVOLUÇÃO DO EFETIVO SC
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EVENTOS DOS 
ESCOTEIROS DE SANTA 
CATARINA - 2017

ESCRITÓRIO REGIONAL TEM 
PROFISSIONAL PARA ÁREA DE 
CRESCIMENTO E EXPANSÃO

O escotismo catarinense tem 
mais um profissional a sua 
disposição para auxiliar nos 
assuntos de crescimento e 
expansão. Trata-se da funcionária 
do Escritório Regional, Janaina 
Francisco, que ocupava a função 
de Assistente Administrativo 

e passa a atuar como Supervisora de Crescimento e Expansão. Com isso os 
Escoteiros de Santa Catarina alinham ações com a Organização Mundial para o 
aumento significativo no número de membros no movimento.
 
A partir da Conferência Mundial realizada na Eslovênia em 2014, o Movimento 
Escoteiro estabeleceu a nova visão mundial na qual o Escotismo contará com 
100 milhões de jovens até 2023. Esse aumento de 150% no efetivo mundial se 
tornou objetivo em todas as organizações nacionais, inclusive nos Escoteiros do 
Brasil que contam com cerca de 80 mil membros e propõem contar com 200 
mil jovens em 2023. As ações para alcançarmos este objetivo estão no Plano 
Estratégico Nacional, lançado no Congresso Escoteiro Nacional de Campo 
Grande/MS, realizado em 2016.
 
Os Escoteiros de Santa Catarina estão alinhados com esta estratégia e 
realizaram uma série de ações ainda em 2016 visando alcançar este objetivo. 
“Acreditamos que o Escotismo transforma o jovem, e por consequência, a 
comunidade onde este escoteiro vive. 

Contar com mais pessoas em nosso movimento é oferecer a sociedade 
catarinense mais crianças e jovens preparados para viver em suas comunidades 
como protagonistas de mudanças positivas”, destacou o presidente dos 
Escoteiros de Santa Catarina, Celso Menezes.
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Os Escoteiros de Santa Catarina 
continuam inovando para dar suporte 
à área financeira das unidades locais. 
Nesse sentido a diretoria da Região 
Santa Catarina firmou parceria com 
uma das mais importantes entidades 

de fomento de recursos do país, a Associação Brasileira de Captação de 
Recursos (ABCR). A iniciativa soma-se a outras ações dos escoteiros de Santa 
Catarina que vão ao encontro do fortalecimento e do crescimento institucional, 
sobretudo, por meio do empoderamento de seus associados.
 
“Ciente de que uma das grandes dificuldades dos Grupos Escoteiros é a 
capacidade de mobilizar recursos, buscamos nos aproximar de quem tem muito 
know-how na área e que poderá auxiliar nossos membros na árdua tarefa de 

 
O diretor regional de Crescimento e Expansão, Luiz Henrique Pocai, relata 
que a ideia de contar com um funcionário específico para esta área surgiu nos 
primeiros meses de 2016.

 “Este funcionário não ficará apenas no escritório. Janaina realizará visitas in 
loco para colaborar com grupos que já estão em atividade, porém encontram 
dificuldades, de qualquer tipo, bem como participará ativamente nos processos 
de fundação de novas unidades locais”, informa o diretor.
 
Em 2016 os Escoteiros de Santa Catarina apresentaram crescimento superior a 
15%, atingindo pouco mais de 8,7 mil membros. 

ESCOTEIROS DE SC FIRMAM PAR-
CERIA COM ASSOCIAÇÃO BRA-
SILEIRA DE CAPTADORES DE RE-
CURSOS

Há muito tempo não se ouvia falar de 
casos de febre amarela no Brasil, ao 
menos em centros urbanos, isso porque a 
doença estava controlada em nosso país. 
Mas, novamente a febre amarela volta a 
ameaçar a população brasileira. Dados de 

órgãos oficiais, dão conta que já são mais de 150 casos confirmados no Brasil 
e 50 mortes, resultando no maior surto desde a década de 1980. Diante desse 
cenário, os Escoteiros de Santa Catarina pedem atenção às unidades locais 
na realização de suas atividades, bem como na orientação adequada aos seus 
membros sobre a febre amarela.
 
De acordo com o presidente dos Escoteiros de Santa Catarina, Celso Menezes, 
a segurança nas atividades escoteiras é prioridade e o assunto envolve 

ESCOTEIROS DE SC ALERTAM 
SOBRE FEBRE AMARELA

captar recursos”, explica o diretor regional de Projetos, Mark Caldeira.
 
A ABCR (www.captadores.org.br/) propicia condições para o intercâmbio técnico 
e a troca de experiências na área de mobilização de recursos. Com a missão
de promover, desenvolver e regulamentar a atividade de captação de recursos, 
a Associação promove inúmeros eventos anuais, entre eles o Festival ABCR,
dedicado a discutir a captação de recursos para organizações da sociedade civil.
 
“Para este evento conseguimos 30% de desconto, tanto para escotistas quantos 
para dirigentes de grupos escoteiros de Santa Catarina. Nossa expectativa é
ampliar a parceria, incentivar e proporcionar melhores condições para que as 
unidades locais catarinenses possam enviar representantes para esse evento,
que certamente irá proporcionar grande conhecimento sobre o assunto”, 
destaca o diretor, Mark Caldeira.
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especialmente a saúde. “Mesmo em áreas que não são consideradas de risco, 
precisamos ter todo o cuidado e o melhor caminho é a informação. Então 
pedimos aos grupos escoteiros para acionarem o órgão público de saúde do seu 
município e solicitar que sejam repassadas as orientações profissionais sobre 
a febre amarela, para que nos antecipemos à doença e para auxiliarmos, na 
medida do possível”, disse o presidente. 

A febre amarela urbana é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo 
que transmite dengue, chicungunya e zika. De acordo com a CBN Diário, os 
casos registrados são da febre amarela silvestre e ocorre quando a doença é 
transmitida por mosquitos não encontrados nas cidades. Além do Ministério 
da Saúde, outras instituições estão preocupadas e mobilizam esforços para 
combater o mosquito e a doença. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por 
exemplo, disponibilizou informações sobre sintomas, transmissão e prevenção. 
As informações podem ser encontradas no site https://portal.fiocruz.br/pt-br
 
O Ministério da Saúde recomenda a vacina para visitantes ou residentes em 
áreas de risco e lembra:
Aqueles que nunca se vacinaram contra a doença e vão viajar para áreas de 
risco devem vacinar-se com 10 dias de antecedência. A vacinação é a principal 
medida de prevenção da doença sendo altamente eficaz e segura para o uso a 
partir dos nove meses de idade ou a partir dos 6 meses de idade em situações 
de surto da doença sendo disponibilizada gratuitamente nos postos de saúde da 
rede pública;
Os que possuem uma dose de vacina deverão receber um único reforço de uma 
dose;
Para aqueles que irão se deslocar para áreas de risco sem estar vacinados 
por alguma restrição, a orientação é que evitem o acesso a áreas silvestre e 
se imprescindível o deslocamento para tais locais que utilizem roupas que 
protejam as áreas expostas do corpo (braços e pernas) e que façam o uso de 
repelentes.

Em nota a Superintendência de Vigilância em Saúde, de Santa Catarina, informa 
a lista dos municípios do Brasil com recomendação de vacinação. A lista pode 
ser conferida no link: l no link: Municípios Febre Amarela

 
Os Escoteiros de Santa Catarina lembram, que em caso de dúvida ou mais 
informações, os membros do movimento devem procurar a unidade de saúde do 
seu bairro ou município.

Os Escoteiros de Santa Catarina 
receberam com alegria a 
informação de que o vereador, Caê 
Martins, do município de São José, 
na grande Florianópolis, utilizou a 
tribuna para valorizar o movimento 
escoteiro. O pronunciamento 
aconteceu no dia 22 de fevereiro, em 

razão do aniversário de nascimento de Robert Stephenson Smyth Baden-Powell 
(Baden-Powell) e sua esposa, Olave Baden-Powell, fundadores do movimento 
escoteiro. 

O vereador, que já fez parte do movimento, reconheceu a grandiosidade 
do escotismo na formação complementar de crianças e jovens e no 
direcionamento adequado para ser a diferença positiva na sociedade. “O 
movimento escoteiro tem um grande trabalho na formação dos valores, um dos 
pilares de homens e mulheres que passam pelo escotismo”, disse o vereador 
entre outras informações compartilhadas com o plenário.
O pronunciamento do vereador pode ser conferido no link Sessão Ordinária/Caê 
Martins.

O vereador também assinou o Pacto Escoteiro, proposta dos Escoteiros 
do Brasil para apresentar o Escotismo, suas principais características e 
necessidades, com o objetivo de permitir o engajamento de lideranças políticas 
em prol do Movimento Escoteiro.

VEREADOR DE SÃO JOSÉ USA 
TRIBUNA PARA VALORIZAR O 
ESCOTISMO
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Ampliando o leque de benefícios aos 
grupos catarinenses os Escoteiros 
de Santa Catarina firmaram parceria 
com a empresa CASAMUNDI, que 
prevê incentivos no fornecimento 
de produtos e serviços em turismo, 
cultura, câmbio e assessoria de 
viagens.

 
 O diretor Regional de Projetos, Mark Caldeira, acompanhou a negociação 
da parceria e explica que o escoteiro terá uma espécie de poupança na 
CASAMUNDI. “A cada produto ou serviço adquirido pelo escoteiro, ou por 
alguém que ele indicar, uma pontuação será inserida em sua carteira. Esta 
promoção também vale para o Grupo Escoteiro. O total poderá ser utilizado 
em pagamento total ou parcial de viagens escoteiras ou de intercâmbios. Além 
disso terá descontos nas taxas de serviços prestados pela empresa”, informa.
 
 Para ter acesso aos benefícios dessa parceria os interessados devem abrir 
um cadastro no grupo CASAMUNDI, fornecendo os dados pessoais, o nome do 
Grupo Escoteiro ao qual pertence e o número da sua carteirinha da UEB.
 
 Os amigos, familiares e demais contatos do escoteiro também podem se 
beneficiar dessa parceria. Para tanto, ao buscar pela CASAMUNDI com o intuito 
de adquirir algum de seus produtos ou serviços, devem mencionar o nome do 
escoteiro responsável pela indicação.
 
 O valor acumulado no programa Mundo Escoteiro, somente poderá ser 
utilizado para pagamento integral ou parcial de viagens escoteiras ou de 
viagens de intercâmbio. Sobre todas as vendas originadas de indicações em 
nome do escoteiro ou grupo, será retido o seguinte percentual:
 
# CASAMUNDI Turismo: taxa de 1,5% sobre o valor da venda, excluídas as taxas.

ESCOTEIROS FIRMAM PARCERIA 
COM EMPRESA DE TURISMO

 # CASAMUNDI Cultura: taxa de 1,5% sobre o valor da atividade.
 # CASAMUNDI Câmbio: taxa de 0,5% sobre o valor total em reais, da compra de 
moeda estrangeira, cartão VTM e transferências internacionais.
 
Em caso de desfiliação do jovem do movimento escoteiro, o mesmo deverá 
comunicar sua saída. O crédito ficará congelado e poderá ser utilizado em 
produtos da CASAMUNDI. Há também a opção de alterar seu cadastro e passar 
sua conta para outro convênio, caso seja aluno de alguma instituição que 
vinculada a CASAMUNDI, ou entrar para o clube de aventura da CASAMUNDI.

A Região Escoteira de Santa 
Catarina felicita os Grupos 
Escoteiros que alcançaram as 
pontuações no Prêmio Grupo Padrão 
e Prêmio Aurélio Azevedo Marques, 
ambos organizados pela União dos 
Escoteiros do Brasil, UEB. O Prêmio 
Grupo Padrão possui as categorias 

Ouro, Prata e Bronze e reconhece Unidades Escoteiras Locais que alcançam um 
padrão mínimo de qualidade nas áreas de Administração, Formação de Adultos, 
Aplicação do Método Escoteiro, Participação na Comunidade, Divulgação do 
Movimento Escoteiro e Avaliação de Atividades.
Já o Prêmio Aurélio Azevedo Marques possui as categorias A, B e C e objetiva 
estimular o crescimento do Movimento Escoteiro no País, reconhecendo 
o trabalho dos dirigentes, escotistas e membros juvenis na divulgação do 
Escotismo. Um dos principais critérios de avaliação leva em conta o número do 
efetivo registrado nas Unidades Escoteiras Locais.

Dos 463 grupos do Brasil premiados com “Grupo Padrão”, 47 são de Santa 
Catarina sendo que 29 alcançaram a categoria “Ouro”, 10 “Prata” e 8 “Bronze”. 

CATARINENSES RECEBEM PRÊ-
MIO NO GRUPO PADRÃO E 
AURÉLIO AZEVEDO MARQUES
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No Prêmio Aurélio Azevedo Marques, das 107 Unidades Escoteiras premiados 
no Brasil, 10 são de Santa Catarina, sendo que 5 alcançaram a categoria “A”, 3 a 
categoria “B,” e 2 a categoria “C”.

O presidente dos Escoteiros de Santa Catarina, Celso Menezes, felicitou a todos 
e destacou que os Prêmios representam o trabalho e o crescimento dos grupos 
escoteiros. “Tanto o Grupo Padrão, quando o Aurélio Azevedo Marques, são 
prêmios que os grupos podem alcançar facilmente. As regras são simples, mas 
os grupos precisam ficar atentos aos critérios e registrar todas as informações 
no SIGUE”, frisou o dirigente.

Lideranças de diferentes regiões 
do estado de Santa Catarina 
motivadas pela eficácia do método 
escoteiro que traz em sua essência, 
principalmente, a educação 
complementar do jovem por meio 
do desenvolvimento de diversas 
áreas, buscam a formação de 

novos grupos escoteiros. Nesse sentido, receberam autorização provisória 
para funcionamento os Grupos Escoteiros, Rosa do Vale de Santa Rosa do Sul, 
Guardiões das Águas de Ibirama, Do Mar Garibaldi de Laguna, Padre Edgar 
de São José, Plácido Marcondes de Navegantes, Cambirela de Palhoça, Índio 
Tupã de Meleiro, Fênix do Vale de Joaçaba, Rio Canoas de Otacílio Costa. Além 
destes, o grupo escoteiro Sambaqui de Florianópolis já está com data agendada 
para cerimônia de fundação.

Conforme o diretor de Crescimento e Expansão dos Escoteiros de Santa 
Catarina, Luiz Henrique Pocai, há, ainda, tratativas de formação de grupos 
escoteiros em Florianópolis, Palhoça, Frei Rogério, São Joaquim, Blumenau, 

NOVOS GRUPOS INICIAM ATIVI-
DADES E ESCOTISMO CRESCE

Videira, Campo Belo do Sul, Saltinho, Dionísio Cerqueira, Itapema, São Miguel 
do Oeste, Canoinhas, Urupema, Guarujá do Sul, Anita Garibaldi, Joinville, 
Correia Pinto, Bom Retiro, Forquilhinha, São Ludgero, Morro da Fumaça , além 
de ações da Equipe Regional de Crescimento e Expansão (EReCE) para retomar 
grupos que encerraram as atividades. “Essas iniciativas são importantes para 
o crescimento do escotismo catarinense. E nossa satisfação, diante disso, 
é porque teremos jovens mais capacitados para assumir suas posições nas 
comunidades, especialmente quando se trata de caráter e de segurança diante 
de diferentes situações que a vida lhes oferece”, frisou o diretor.

Um público de 137 voluntários do 
movimento escoteiro de Santa 
Catarina estiveram envolvidos, 
no mês de fevereiro, buscando 
aprimoramento para a formação 
de adultos, necessária para 
aplicação do método escoteiros 
ou para a gestão de unidades 

locais. O Preliminar é o primeiro nível na trajetória da formação de adultos e 
o cujo conteúdo busca contribuir para o desenvolvimento das competências 
necessárias para o exercício das atribuições inerentes aos escotistas e 
dirigentes no movimento escoteiro.
O curso Preliminar aconteceu, simultaneamente, nas cidades de Iporã do 
Oeste, com a direção da chefe Sônia Mara Liotto; em Araranguá, com a direção 
do chefe, Celso Thadeu Carneiro de Menezes e em Blumenau, dirigido pelos 
chefes, Janice Maria Moreira Coutinho e Nuno Francisco Nazaré Gonçalves 
Simão. 

O diretor de Métodos Educativos, Evandro Robson Shaefer, informou que a 
adesão de adultos ao movimento escoteiro tem aumentado e isso representa 

ADULTOS BUSCAM FORMAÇÃO 
PARA ATUAR NO ESCOTISMO 
CATARINENSE
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a confiança num método mundialmente conhecido que atua na educação 
complementar de crianças e jovens. “A qualidade na aplicação do Programa 
Educativo ou o conhecimento nos processos de gestão da organização 
escoteira, em seus diversos níveis, depende diretamente da adequada 
preparação dos adultos. O nosso trabalho voluntário rende mais quando somos 
capacitados adequadamente para a tarefa. Portanto, investir na formação 
significa valorizar a função a que nos propomos”, destacou o dirigente. 

Vários materiais que compõe os 
kits de sobrevivência utilizados para 
suprir situações extremas foram 
doados pelo Rotary Clube, de Rio do 
Sul, a 26 grupos escoteiros de Santa 
Catarina. Os kits contêm fogões, 
ferramentas, panelas, pratos e 
barracas ShelterBox e são resultado 

de uma parceria do Rotary Clube para atender aos desabrigados da enchente 
de 2011. O material estava sem uso desde então e agora irá favorecer grupos 
escoteiros pertences aos distritos Serrano, Alto Vale, Vale e Litoral (Itajaí, 
Brusque e Navegantes). 

De acordo com o presidente do Grupo Escoteiro Mafeking, Elói Marconi, “por 
solicitação do Rotary, foram priorizadas cidades que fazem parte da bacia 
do Rio Itajaí-Açu (região sujeita a problemas climáticos), uma vez que um 
dos compromissos assumidos pelos grupos agraciados é o de emprestar as 
barracas, quando solicitados, em épocas de possíveis catástrofes climáticas”, 
informou. 

O diretor Regional de Crescimento e Expansão, Luiz Henrique Pocai, 
representeou os Escoteiros de Santa Catarina no ato oficial de doação e 

DOAÇÃO DO ROTARY CONTEM-
PLOU GRUPOS ESCOTEIROS 
CATARINENSES

valorizou a iniciativa do Rotary Clube. “Essas barracas serão bem aproveitadas 
pelos escoteiros. Faz lembrar, que os próprios escoteiros auxiliaram a 
comunidade de Rio do Sul, na enchente em 2011, montando as barracas 
ShelterBox, conseguidas pelo Rotary, para acomodar os desabrigados. Também 
temos de agradecemos ao Grupo Mafeking que acomodou esse material até o 
momento de ser destinado novamente e auxiliou no planejamento e logística da 
distribuição”, ressaltou o dirigente estadual. 

Um termo de doação foi assinado pelos grupos escoteiros que além de zelar pelo 
material, têm o compromisso de prestar auxilio à comunidade quando necessário.

Os representantes dos Escoteiros 
de Santa Catarina, Roberto Murilo 
Coutinho e Janaina Francisco, 
ambos funcionários do escritório 
regional, foram recebidos no 
Comando da Policia Militar de 
Santa Catarina visando ampliar 
o relacionamento entre as duas 

entidades. Na ocasião reuniram-se com chefe de gabinete do Comandante, 
Tenente Coronel Clóvis Lopes Colpani e com o assessor parlamentar do 
deputado Maurício Eskudlark.
 
O objetivo dos Escoteiros de Santa Catarina é fortalecer a parceria com a 
Polícia Militar de Santa Catarina, em todas as unidades do Estado, além da 
possibilidade de relacionar o Proerd ao desenvolvimento da especialidade de 
prevenção às drogas.

ESCOTEIROS DE SC FORAM RECE-
BIDOS PELO COMANDO DA PMSC
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O movimento escoteiro, sua 
amplitude e benefícios a milhares 
de membros de todo o mundo, 
foi apresentado, recentemente, 
aos secretários de educação 
pertencentes à Associação dos 
Municípios da Região Serrana 
(AMURES), pelo diretor Regional 

de Crescimento e Expansão, dos Escoteiros de Santa Catarina, Luiz Henrique 
Pocai e pelo integrante do Grupo Escoteiro Lages, Jatir Fernandes. Na reunião 
realizada no município de Lages, os gestores municipais conheceram a 
dinâmica de trabalho aplicada através do método escoteiro no processo de 
educação complementar de crianças e jovens. 

Durante o encontro os secretários teceram comentários positivos referentes ao 
escotismo e aprovaram, por unanimidade, estabelecer parcerias com grupos 
escoteiros, por entenderem a importância dos fundamentos na formação cidadã 
dos envolvidos. Diante disso, os secretários manifestaram seu interesse em 
contribuir com a formação de unidades escoteiras ou seções autônomas em 
seus municípios.

SECRETÁRIOS DA EDUCAÇÃO 
AMURES RECEBERAM ESCOTEIROS 
DE SANTA CATARINA

Os membros da Comissão de 
Ética e Disciplina Regional, dos 
Escoteiros de Santa Catarina, 
Adriano da Silva, Ana Maria Flores 
e Adriano Heis participaram 
de encontro de capacitação no 
Campo Escoteiro Jaraguá, em São 

ATUALIZAÇÃO SOBRE ÉTICA 
E DISCIPLINA

Congresso Estadual, Assembleia 
Regional e Encontro Regional de 
Jovens são os eventos que reuniram 
cerca de 500 pessoas em Joinville, 
nos dias 25 e 26 de março de 2017. 
O Congresso tratará sobre a gestão 
das unidades escoteiras locais que 
realizam o escotismo pelo qual 

milhares de jovens catarinense buscam o seu autodesenvolvimento.
Adultos e jovens voluntários do Estado de Santa Catarina tiveram encontro 
em Joinville nos dias 25 e 26 de março para participarem do XXIII Congresso 
Escoteiro Estadual, da XXIV Assembleia Regional Escoteira e do Fórum Regional 
de Jovens Líderes (Núcleo Regional de Jovens Líderes de SC). Enquanto o 
Congresso e a Assembleia reúnem os adultos voluntários que atuam na gestão 
das unidades locais e na aplicação do método escoteiro, o Fórum congrega 
jovens de todo o estado, determinados a contribuírem com o bom andamento 
do escotismo, por meio de sugestões e colaborações que serão avaliadas e 
colocadas em prática pelos adultos. 

JOINVILLE SEDIOU IMPORTANTE 
EVENTO ESCOTEIRO ESTADUAL

Paulo (SP). O evento organizado pela União dos Escoteiros do Brasil, abordou 
temas relacionados aos procedimentos administrativos disciplinares, desde 
a organização dos autos processuais até o julgamento pelos órgãos diretivos 
da instituição. Os participantes de Santa Catarina avaliaram positivamente o 
curso e reforçaram que foi oportuno, pois orienta sobe a maneira adequada de 
conduzir o procedimento disciplinar, visando evitar erros que possam prejudicar 
as partes envolvidas e, em última análise, a própria União dos Escoteiros dos 
Brasil. 

O curso de capacitação para Comissões de Ética e Disciplina foi ministrado 
pelos facilitadores, Ronaldo Engracia (SP), Arcângelo Safanelli (SC), Eduardo 
(SP) e Raphael Tostes (PR).
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Os participantes do Congresso tiveram à disposição oficinas de capacitação, 
reuniões especificadas de modalidades escoteiras, palestras, apresentação 
de experiências bem-sucedidas das unidades locais, sessões de homenagens 
e momentos técnicos voltados a gestão dos grupos escoteiros e da estrutura 
regional. “São eventos anuais e muito aguardados pelos grupos escoteiros pois 
além de ser uma oportunidade de crescimento, capacitação e aprimoramento 
do trabalho a ocasião proporciona rever amigos, fazer novas amizades, 
confraternizar e fortalecer ainda mais o elo que unem voluntários de todo 
o estado”, destacou o presidente dos Escoteiros de Santa Catarina, Celso 
Menezes.

Na tarde do sábado, 18 de março, 
foi fundado o Grupo Escoteiro 
Sambaqui, localizado no Sapiens 
Parque, em Canasvieiras. A 
fundação deste grupo inseriu 30 
novos membros ao Escotismo 
Catarinense, entre adultos 
voluntários, crianças do Ramo 

Lobinho (6,5 a 10 anos) e jovens do Ramo Escoteiro (11 a 14 anos). Familiares, 
comunidade, membros da direção regional e grupos escoteiros da Grande 
Florianópolis também participaram do evento.
 
A área do Sapiens Parque é gerida pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(USFC), entidade que historicamente colabora com o Escotismo catarinense. 
Presente no evento, o Reitor da Universidade, Prof. Luiz Carlos Cancellier de 
Olivo, falou sobre sua admiração pelo Escotismo e pelo trabalho voluntário 
junto as crianças e jovens, destacando que ambas as instituições têm muitas 
afinidades e valores em comum.
 
As atividades do Grupo Escoteiro Sambaqui acontecem nos sábados à tarde 

CANASVIEIRAS, NORTE DE FLO-
RIANÓPOLIS, GANHA MAIS UM 
GRUPO ESCOTEIRO

e estão abertas a comunidade. Além do recém fundado Sambaqui, a UFSC 
também abriga em seu campus, no bairro Trindade, o Grupo Escoteiro Desterro.

Os Escoteiros de Santa Catarina tiveram 
excelente representação durante 
o Congresso Escoteiro Nacional, 
realizado na cidade de Goiânia (GO), nos 
dias 21 a 23/04/2017. Além da atuação 
em oficinas, palestras e rede de jovens, 
o presidente da Região Escoteira de 
Santa Catarina, Celso Menezes, presidiu 

a reunião do Conselho Consultivo, importante órgão da União dos Escoteiros do Brasil. 
O dirigente estadual aproveitou para estreitar contatos com os representantes da 
Coréia e da Polônia, candidatos a sediar o Jamboree Mundial em 2023. 

A Região de Santa Catarina também teve candidatos à Comissão de Ética e Disciplina e 
ao Conselho Nacional de Administração, da UEB, Arcângelo Safanelli e Nadir Antonio 
Mussio, respectivamente, cujas eleições aconteceram durante Assembleia Escoteira 
Nacional. Num momento informal da delegação, o presidente, Celso Menezes, 
destacou a sintonia, a amizade e o compromisso dos catarinenses, o que segundo ele, 
são sentimentos que tornam o trabalho voluntário “leve” e fortalece o escotismo em 
Santa Catarina.

SC BEM REPRESENTADA EM CON-
GRESSO ESCOTEIRO NACIONAL

Com muita alegria os Escoteiros 
de Santa Catarina celebraram a 
eleição do dirigente Nadir Antonio 
Mussio para compor o Conselho de 
Administração Nacional. Mussio, 
que já exerceu a presidência dos 
Escoteiros de Santa Catarina, teve 

NADIR ANTÔNIO MUSSIO 
É ELEITO PARA O CAN
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apoio de grande parte das Regiões Escoteiras, uma vez que foi o segundo 
candidato mais votado, com 42 votos. Ao ser anunciado, foi fortemente 
aplaudido pela Assembleia, que ocorreu em Goiânia, durante o Congresso 
Nacional Escoteiro, que foi realizado no dia 23/04.

Empreendedorismo, captação de 
recursos e empoderamento econômico 
do membro juvenil foi a tônica da 
palestra ministrada pelo presidente dos 
Escoteiros de Santa Catarina, Celso 
Menezes, durante o 23 Congresso 
Nacional Escoteiro, que ocorreu 
em Goiânia (GO), no período de 21 a 

23/04/2017. O tema da palestra “Jovens Empreendedores – Como captar e gerenciar 
recursos para as patrulhas”, é abordado numa publicação da literatura escoteira, que 
foi lançada durante o evento e em breve estará disponível na Internet para todos os 
grupos. 

O assunto foi bem recebido pelo público, pois além das experiências que realizam em 
suas unidades escoteiras locais, há o firme propósito de fomentar, no jovem, a cultura 
de consumo consciente e de encontrar maneiras de custear suas despesas. 

“A economia financeira, mesmo diante da fartura, e o desenvolvimento de projetos, de 
acordo com cada realidade, gera no jovem o pensamento de que ele tem o poder de 
gerar recursos para bancar suas despesas e de bem gerenciar esses recursos. 
Isso faz parte do caráter, umas das áreas de desenvolvimento do método escoteiro e o 
assunto ‘economia’ deve ser trabalhado com o jovem de forma criativa e responsável, 
para gerar o aprendizado e fazer com que se sinta importante”, reforça Celso Menezes.

PRESIDENTE DA REGIÃO DE SC 
PALESTROU EM CONGRESSO 
NACIONAL

A Educação Fiscal está associada ao 
conhecimento dos direitos e deveres de 
cada cidadão, ao exercício pleno de sua 
cidadania e em favor de uma melhor 
qualidade de vida para si, sua família e 
toda a população. Pensando nisso, os 
Escoteiros de Santa Catarina firmaram 
acordo de cooperação técnica com o 

Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda. 
O termo foi assinado no dia 25 de março, durante o 23º Congresso Escoteiro Estadual, 
realizado em Joinville.
 
Pelo convênio, as duas instituições deverão desenvolver ações conjuntas de educação 
fiscal que contemplam os seguintes eixos: Educação Fiscal no Contexto Social; Relação 
Estado-Sociedade; Função Social dos Tributos e Gestão Democrática dos Recursos 
Públicos. O Estado irá promover programas e campanhas de esclarecimento, auxiliar 
na capacitação de técnicos e membros de grupos envolvidos com o programa, fornecer 
materiais pedagógicos e outras atividades diretamente ligadas à área.
 
Já os Escoteiros de Santa Catarina, deverão promover a divulgação do Programa 
de Educação Fiscal, incentivar a classe contábil a participar das ações do programa 
e ceder espaço físico para capacitações, quando for o caso, além de outras 
ações secundárias. “Nosso objetivo com essa parceria é agir como facilitadores 
e incentivadores do Programa de Educação Fiscal entre os jovens e adultos do 
movimento escoteiro, pois o cidadão precisa compreender o papel do Estado, seu 
financiamento e sua função social, para que domine os instrumentos de participação 
popular e controle do gasto público”, enfatizou o diretor regional de Projetos dos 
Escoteiros de Santa Catarina, Mark Caldeira.
 
A Secretaria da Fazenda é responsável pela arrecadação, fiscalização, pagamento, 

ESCOTEIROS FIRMAM CONVÊNIO 
COM ESTADO VISANDO 
EDUCAÇÃO FISCAL
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contabilização e controle dos recursos públicos estaduais, além da elaboração e 
execução do orçamento e gerenciamento da dívida pública. Entre suas atividades junto 
à sociedade está o desenvolvimento de programas de formação da cidadania.

Em seu roteiro de visitas às unidades 
escoteiras locais, o vice-presidente dos 
Escoteiros de Santa Catarina, Narcizo 
Saffério Giraldi, encontrou membros 
do Grupo Escoteiro Lages e aproveitou 
a ocasião para ministrar a Palestra 
informativa. Pais, dirigentes e adultos 
voluntários participaram da palestra 

realizada na sede do próprio grupo. 

O dirigente ressaltou que esses eventos são importantes para informar aos membros 
sobre as ações do grupo, visando o seu desenvolvimento, a preparação dos adultos e 
a adesão dos membros juvenis. “Tivemos um excelente público. Novos adultos e pais 
se voluntariaram para auxiliar os jovens e esses adultos, agora, serão preparados com 
seminários, cursos e oficinas para orientarem a formação complementar do jovem, 
especialmente a formação do caráter que é o propósito do Movimento Escoteiro”, 
destacou o vice-presidente, Narcizo Saffério Giraldi.

DIRIGENTE ESTADUAL MINISTROU 
PALESTRA EM LAGES

Desde a última semana de abril a 
voluntária, Ornella Di Lullo, exerce 
a função de Diretora Regional de 
Relações Institucionais. Esta função era 
exercida pelo dirigente, Evandro Carlos 
Rodrigues, que por motivos particulares 
e profissionais precisou se afastar do 
cargo. A diretora Ornella participa do 

NOVA DIRETORA NOS 
ESCOTEIROS DE SC

A Semana Escoteira, realizada pelos 
Escoteiros de Santa Catarina para 
promover o escotismo e ações na 
comunidade, estimulou várias Câmara 
de Vereadores municípios catarinenses 
na realização de homenagens às 
unidades locais. Em todas as ocasiões 
foram destacados dos benefícios do 

escotismo para a sociedade, especialmente a formação de valores e objetivos claros 
na construção de um mundo mais humanizado e responsável, por meio da educação 
complementar. O presidente dos Escoteiros de Santa Catarina, Celso Menezes, disse 
que a iniciativa é elogiável e demonstra o reconhecimento do Poder Legislativo aos 
Escotismo. “O meu reconhecimento e agradecimento a todos os vereadores, autores 
dessas homenagens, bem como às casas legislativas, por estar perto do escotismo 
e valorizar o trabalho que estamos fazendo a milhares de jovens em Santa Catarina, 
Brasil e mundo”, enfatizou. 

Os Escoteiros de Santa Catarina têm conhecimento dos seguintes municípios e grupos 
que receberam homenagens de Câmara de Vereadores.
Grupo Escoteiros Áquila - Câmara de Vereadores de Xaxim
Grupo Escoteiro do Mar Nova Ericeira – Câmara de Vereadores de Porto Bello
Grupo Escoteiro do mar Acácia – Câmara de Vereadores de Balneário Rincão

CÂMARAS DE VEREADORES 
HOMENAGEARAM ESCOTEIROS

Movimento Escoteiro desde criança, tendo passado pelos ramos Lobinho, Escoteiro, 
Sênior e Pioneiro. Atualmente ocupa cadeira titular no Conselho Estadual da Juventude 
do Estado de Santa Catarina, CONJUVE/SC, e vinha exercendo a função de diretoria de 
Relações Institucionais no Grupo Escoteiro Pedra Branca.

“A vinda de Ornella Di Lullo enriquece o trabalho da Diretoria Regional, pois 
passaremos a contar com uma jovem líder com histórico de atuação de destaque, 
que tem muita vontade e boas ideias”, destacou o presidente dos Escoteiros de Santa 
Catarina, Celso Menezes.
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 Além disso, as Câmaras de Vereadores de São José e Florianópolis, prestaram 
homenagem ao escotismo, de maneira geral, e à Região Escoteira de Santa Catarina.

No Congresso Escoteiro de 2017, 
realizado nos dias 25 e 26 de março, 
em Joinville, oito grupos escoteiros 
receberam o Prêmio Gralha Azul, 
prêmio entregue pelos Escoteiros de 
Santa Catarina a grupos escoteiros 
do estado que servem como exemplo 
de gestão administrativa e aplicação 

do Programa Educativo. Para conquista deste prêmio, o grupo escoteiro tem que 
preencher dois pré-requisitos: ter conquistado o Grupo Padrão Ouro; e ter recebido o 
certificado de Qualidade Legal. Preenchendo estes dois pré-requisitos, o grupo precisa 
alcançar 800 pontos, atendendo sete diferentes indicadores. A entrega do prêmio é feita 
anualmente no Congresso Escoteiro. A apuração da pontuação é feita pela Direção 
Regional e Escritório Regional, mas alguns índices dependem do colegiado e/ou do 
coordenador do distrito. Os grupos que receberam o prêmio este ano foram: GE Duque 
de Caxias; GE Brusque; GE Príncipe de Joinville; GE Dom Pedro I; GE Terra do Vale; GE 
Leão do Mar; GE Heliodoro Muniz; GE Xapeco. Parabéns aos grupos escoteiros pelo 
empenho e dedicação.

GRUPOS CATARINENSES 
RECEBERAM PRÊMIO GRALHA AZUL

Os Escoteiros de Santa Catarina 
realizaram, em abril, na cidade de 
Chapecó, Curso Preliminar com três 
turmas de adultos voluntários do 
movimento escoteiro. O evento teve 
destaque pelo grande número de 
participantes, 78 ao todo, sendo que 

CURSO PRELIMINAR REUNIU 
GRANDE PÚBLICO

A Associação dos Municípios do Meio 
Oeste Catarinense (Ammoc) recebeu 
os Escoteiros de Santa Catarina em 
reunião do colegiado dos secretários da 
educação, que ocorreu em Joaçaba no 
dia 18 de março. Os secretários tiveram 
a oportunidade de conhecer o propósito 
e objetivos do Movimento Escoteiro 

como movimento educacional, através do Diretor de Crescimento e Expansão, Luiz 
Henrique Pocai, e o presidente do Grupo Escoteiro Águias do Tirol, Leonir Kaiser, que 
intermediou a reunião.

Na ocasião, alguns secretários sinalizaram interesse em fundar grupos escoteiros nas 
cidades onde o escotismo não está presente, e farão isso em parceria com a Diretoria 
de Crescimento e Expansão. Aos demais, foi solicitado que analisassem a possibilidade 
de fazer o mesmo.

Para o diretor de Crescimento e Expansão, Luiz Henrique Pocai, as parcerias com 
instituições que trabalham com ensino são ferramentas fundamentais para expandir 
o Movimento Escoteiro na região de Santa Catarina. “A diretoria de Crescimento e 
Expansão está buscando apoio desses profissionais da educação e em breve daremos 
início ao processo de formar Unidades Locais nos municípios da Ammoc”, afirmou.

ESCOTEIROS DE SANTA CATARINA 
REUNIDOS COM SECRETÁRIOS DA 
AMMOC

uma das turmas era formada por voluntários das cidades de São Lourenço do Oeste, 
Videira e Joaçaba, cidades cujos grupos estavam em processo de formação. 

Segundo o vice-presidente dos Escoteiros de Santa Catarina, Narcizo Giraldi, “os 
participantes ficaram encantados e motivados para aplicar o aprendizado junto aos 
jovens de seus grupos escoteiros e pelos depoimentos colhidos, certamente, farão 
diferença junto aos mesmos, trabalhando na orientação para um caminho de liderança 
e retidão de caráter em suas comunidades”.
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Os Escoteiros de Santa Catarina 
celebram a fundação de mais um grupo 
escoteiro. Desta vez os aplausos são 
para os integrantes do Grupo Escoteiro 
Cambirela, localizado em Palhoça. 

A solenidade de fundação foi prestigiada 
por dirigentes dos Escoteiros de Santa 

Catarina, coordenadores distritais, grupos convidados e familiares dos membros. O 
Grupo Escoteiro Cambirela inicia com 15 jovens na Tropa Escoteira e 14 membros no 
Ramo Lobinho. Os Escoteiros de Santa Catarina parabenizam e desejam êxitos aos 
membros do Grupo Escoteiro Cambirela.

GRUPO ESCOTEIRO CAMBIRELA É 
FUNDADO EM PALHOÇA

Uma delegação de dirigentes, escotistas 
e membros juvenis dos Escoteiros de 
Santa Catarina, participaram entre 
21 e 23 de abril, na cidade de Goiânia 
(GO) do 23º Congresso Nacional 
Escoteiro e avaliam positivamente o 
desenvolvimento do evento que contou 
com oficinas, palestras, fórum de 

jovens, assembleia, solenidades, eleições e confraternização. 

Entre as conquistas da Região Escoteira de Santa Catarina, destacam-se a eleição do 
dirigente Nadir Antonio Mussio para o Conselho de Administração Nacional (CAN), 
juntando-se a Renato Bini que já exerce a função desde 2015. Destacamos também 
a conquista da suplência na Comissão de Ética e Disciplina Nacional do dirigente 
Arcangelo Safanelli e o recebimento do Certificado de Qualidade Legal 2017 emitido 

CATARINENSES AVALIAM 
CONGRESSO NACIONAL 
ESCOTEIRO

pela Diretoria Executiva Nacional. Outros catarinenses que tiveram atuação de 
destaque neste evento, e que tanto nos orgulham foram Marcos Carvalho, Luiz Cesar 
de Simas Horn, Luiz Carlos Pamplona, Arcângelo dos Santos Safanelli e Luiz Salgado 
Klaes, Diretor Nacional de Relações Interacionais, Gerente de Métodos Educativos do 
Escritório Nacional, Gerente de Eventos do Escritório Nacional, membro da Comissão 
de Ética Nacional e membro da Comissão Fiscal Nacional respectivamente. 

“Avalio como positiva a participação de nossa delegação, que tanto adquiriu 
conhecimento através da participação em oficinas e palestras, quanto transmitiu 
conhecimentos para membros de outras regiões. Este intercâmbio de informações e 
boas práticas é fundamental para o desenvolvimento dos Escoteiros de Santa Catarina. 
Destaco também o clima de integração e harmonia entre os catarinenses. Tenho 
orgulho de presidir esta grande família” destacou o Diretor Presidente Celso Menezes. 

Os catarinenses retornaram satisfeitos e parabenizam a Região Escoteira de Goiás pela 
maneira que realizou o Congresso.

Celso Menezes - presidente dos 
Escoteiros de Santa Catarina em 
companhia de Roberto Coutinho 
– gerente do escritório estadual 
cumpriram no mês de maio/2017 
agenda com autoridades do poder 
legislativo, executivo e militar de Santa 
Catarina. 

A agenda com o poder legislativo foi realizada com os Deputados Estaduais Cleiton 
Salvaro e Patrício Destro no sentido de apresentar propostas do escotismo catarinense 
para os próximos anos. 

PRESIDENTE DOS ESCOTEIROS 
DA REGIÃO DE SANTA CATARINA 
CUMPRE AGENDA COM 
AUTORIDADES
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Também foi realizada audiência com Dr. Alexandre Waltrick Rates – presidente da 
FATMA – Fundação do Meio Ambiente, momento que foram abordados assuntos 
relacionados ao Campo Escoteiro Paulo dos Reis, o qual está localizado no Parque 
Estadual do Rio Vermelho que é administrado pela FATMA. 

Roberto Coutinho representou a Diretoria Regional dos Escoteiros de Santa Catarina na 
aula inaugural dos Protetores Ambientais – Turma 2017, evento este que foi realizado 
no empreendimento Costão do Santinho em Florianópolis. Nesta oportunidade Roberto 
manteve contato com autoridades civis, assim como, com o Ten. Coronel Evandro 
Mendonça Zavarizi – Chefe do Estado Maior da Polícia Militar Ambiental de Santa 
Catarina, instituição está que é parceira dos Escoteiros do Brasil - Santa Catarina.

As ações para o fortalecimento do 
escotismo catarinense têm alcançado 
excelente adesão da população civil, 
especialmente dos municípios que 
desejam fundar unidades escoteiras 
locais. Em Erval Velho, por exemplo, 
a comunidade lotou o auditório para a 
reunião que tratava da reabertura do 

Grupo Escoteiro Águias do Erval. 

 “O trabalho dos Escoteiros de Santa Catarina tem ganhado força na comunidade que 
entende os benefícios do escotismo para a construção de um município, de um país e 
de um mundo mais ético, humanizado, responsável e longe da corrupção. Acreditamos 
que isso é o que motiva a busca por unidades escoteiras locais e quando sentimos essa 
força, temos a certeza que o nosso trabalho não é em vão, pelo contrário, tem muita 
razão de existir”, destaca o diretor Regional de Crescimento e Expansão, Luiz Henrique 
Pocai. Desde março de 2016, foram 10 grupos escoteiros fundados em Santa Catarina, 
somando-se aos mais de 100 já existentes. Ao todo, são mais de 8.700 membros. A 
previsão do escotismo catarinense é chegar em 2018 com 12 mil membros.

INICIATIVAS DOS ESCOTEIROS DE 
SC TÊM BOA RECEPTIVIDADE DA 
POPULAÇÃO

Os Escoteiros de Santa Catarina dão 
as boas-vindas aos Grupos Escoteiros 
Guardiões das Águas, de Ibirama e 
Plácido Marcondes, de Navegantes.
Os eventos de fundação desses grupos 
aconteceram no mês de maio e 
representam a continuidade no trabalho 
de crescimento e fortalecimento do 

escotismo catarinense.
 
O Grupo Escoteiro Guardiões das Águas inicia com integrantes nos ramos Lobinho, 
Escoteiro, Pioneiro e Sênior. Enquanto que o Grupo Escoteiro Plácido Marcondes inicia 
com membros nos ramos Lobinho, Escoteiro e Sênior. As cerimônias de fundação 
contaram com a presença de dirigentes dos Escoteiros de Santa Catariana e de 
colaboradores do escritório regional.

GRUPOS ESCOTEIROS SÃO 
FUNDADOS EM IBIRAMA E 
NAVEGANTES

146 jovens, 56 adultos (Escotistas e 
Dirigentes) e mais de 40 voluntários do 
Grupo Escoteiro Xapecó envolvidos na 
atividade participaram, em Chapecó, 
nos dias 20 e 21 de maio, da XII Jornada 
Distrital Sênior (Jordise), evento 
marcado pela excelente programação, 
inovação de atividades e animação 

dos participantes, entre outras características que contribuíram com o sucesso da 
Jornada. O público composto por escotistas, dirigentes e jovens, vivenciaram um 
contexto diferente de acampamento e participaram de uma “viagem no tempo”, 

JOVENS ANIMADOS E ÓTIMA 
PROGRAMAÇÃO MARCARAM A 
JORDISE EM CHAPECÓ
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demonstrando como imaginam o escotismo em 2050.  O acampamento da Jordise foi 
na sede campestre do Clube Recreativo Chapecoense, onde ocorreram grande parte 
das atividades, a exemplo dos jogos medievais com demonstração das tarefas prévias 
que cada patrulha deveria preparar. A aventura urbana começou após o almoço, no 
primeiro dia, quando as patrulhas realizaram a jornada pela cidade para desenvolver 
habilidades de estratégia, concentração, conhecimento da história de Chapecó, além de 
outras que envolvem as áreas de desenvolvimento do escotismo. 

Os jovens se encontraram novamente no Shopping Pátio Chapecó para o jantar e na 
sequencia participar do Fogo de Conselho, com metodologia associada à uma sala 
de cinema e a apresentação de vídeos produzidos, previamente, pelas patrulhas 
imaginando a Jordise em 2050. A jornada urbana encerrou próximo da 1 hora do dia 21, 
quando as patrulhas retornam para o acampamento escoteiro e participaram de uma 
festa eletrônica e apresentação musical do cantor e escotista, Rodrigo Roversi. 

O segundo dia de Jordise reservou caminhada ecológica na Trilha do Pitoco, observação 
da fauna e da flora e rapel numa ponte próxima ao local. Ao retornarem para o 
acampamento, as patrulhas participaram da atividade “Transformes”, determinada 
previamente com cunho criativo e intelectual dos jovens. 

A Jordise 2017 encerrou com a entrega da Melhor Patrulha da Jordise (Que mais 
pontuou) = GRAND CANYON – GE Trem do Vale – Capinzal/SC. Melhor Patrulha – 
Bandeirola Caio Viana Martins (Quem mais pontuou dos distritos Oeste e Extremo 
Oeste) = XOCLENG – GE Xapecó – Chapecó/SC. Patrulha mais Animada – MONTE 
TERRO – GE Folhas Verdes – Caibí/SC. Melhor Vídeo de Fogo de Conselho – Avaliação 
da CCO seguindo o Regulamento - GRAND CANYON – GE Trem do Vale – Capinzal/
SC. Melhor Vídeo de Fogo de Conselho – Avaliação do Público - MAWÉ – GE Águias 
da Noite – Coronel Freitas/SC .  Segundo o coordenador da Jordise, Francis Post, o 
evento superou a expectativa. “Tivemos quase 100 membros a mais das outras edições, 
batendo o recorde de público. Observamos o bom desenvolvimento das patrulhas nas 
atividades e fomos muito cuidados para que o método escoteiro fosse aplicado em sua 
plenitude, trabalhando em todas as seis áreas de conhecimento estabelecidas pelo 
Programa Educativo. Agradecemos a todos e parabenizamos às patrulhas e todo o 
público envolvido com a realização da Jordise 2017”, destacou o coordenador.

O escotista Dorival Ganguilhet Junior, 
dirigente e fundador do Grupo Escoteiro 
Nhandé Rovaí, de São José, recebeu, 
no dia 16 de maio, a medalha Infância 
Protegida – Frei Antônio Frinken. 
A homenagem foi concedida pela 
Câmara dos Vereadores de São José às 
pessoas que praticaram alguma ação 

relacionada à erradicação do trabalho infantil, ao combate à violência e à promoção da 
cidadania por meio da educação, cultura, esporte e lazer. 

O chefe Dorival trabalha voluntariamente desde 2014 transformando a vida de crianças 
e adolescentes através do Movimento Escoteiro em São José. Além disso, também 
realizou trabalhos voluntários com crianças em situação de vulnerabilidade social em 
Chapecó, com aulas de informática, esporte e evangelização.

ESCOTISTA RECEBE HOMENAGEM 
POR TRABALHO VOLTADO À 
PROTEÇÃO INFANTIL

Nos dias 10 a 12/05 aconteceu na cidade 
de Curitiba a quinta edição do Encontro 
Nacional de Profissionais Escoteiros. 
O escritório regional de Santa Catarina 
esteve representado por Roberto 
Murilo Coutinho, Janaina Franciery 
Francisco e Maria Eloíza Simas da 
Silva. Neste encontro foram abordados 

assuntos como marketing e eficiência energética, processos dos escritórios regionais e 
nacionais, mobilização de recursos, funcionamento da área comercial e plano de cargos 
e salários. Na área do programa educativo da instituição foi apresentado o Projeto 
Multiplica e o que está sendo realizado pela Diretoria Nacional de Gestão de Adultos. 

5° ENCONTRO NACIONAL DE 
PROFISSIONAIS ESCOTEIROS



Relatório Anual 2017  ///64    ///  União dos Escoteiros do Brasil - Região de Santa Catarina 65

Roberto Coutinho – Gerente do Escritório Regional da UEB – Santa Catarina avalia 
positivamente o encontro, pois além da atualização de assuntos abordados a nível 
nacional os profissionais escoteiros tiveram a oportunidade de participar de dinâmicas 
como cumprir tarefas com desafios de raciocínio e agilidade. “Estes encontros são 
importantes para a troca de experiências e estreitar a sinergia entre os profissionais 
dos escritórios regionais e nacional o que vem de encontro com o Planejamento 
Estratégico da UEB”.

Radioescotistas da Região Escoteira 
de Santa Catarina em conjunto 
com o Distrito Escoteiro da Grande 
Florianópolis realizam oficina de 
aprofundamento em radioescotismo. O 
objetivo é transmitir os conhecimentos 
necessários para que os participantes 
conquistem seu COER junto a ANATEL 

e trabalhem o Radio Escotismo em seus grupos escoteiros como ferramenta no 
Programa Educativo.
 
Com uma carga horária de 20 horas, a Oficina iniciou no dia 13 de julho, na sede 
do Grupo Escoteiro do Ar Hercílio Luz, em Florianópolis. Baseada no material 
cedido pela equipe de Radio Escotismo da Região Escoteira de São Paulo, a Oficina 
abordou, em nove encontros, a História do Rádio, Radioamadorismo, Resolução 449 
ANATEL, Resolução 452 ANATEL, Técnica operacional e modos de transmissão, 
Ética Operacional, Radioescotismo, Jogos e uso do radioescotismo com os objetivos 
educacionais do Movimento Escoteiro.
 
O coordenador do Distrito Escoteiro da Grande Florianópolis, Diego Roth Faria, 
informou que foram realizados dois simulados, um para a técnica operacional e outro 
para a legislação. “Com escotistas e dirigentes preparados podemos aplicar, ainda 
melhor, atividades atraentes aos jovens e estimulá-los a conquistar 4 especialidades, 
no mínimo, sendo Comunicações, Radioamadorismo, Radioescuta e Echolink. Além 

OFICINA DE RÁDIOESCOTISMO 
EM FLORIANÓPOLIS

disso é importante que nossos membros tenham conhecimento de radioescotismo, 
especialmente num Estado que sofre muito com as intempéries da natureza e o 
radioescotista pode ajudar quando necessário”, frisou o dirigente.

Para muitos o feriado de Corpus Christi 
foi um momento de descanso e de curtir 
a família, mas para aproximadamente 
40 escotistas do Ramo Lobinho e 
Dirigente, foi um feriado cheio de 
surpresas, superação e claro, muito 
aprendizado.
 

ESCOTISTAS PARTICIPAM DE MAIS 
UM CURSO AVANÇADO

A região escoteira de Santa 
Catarina recebeu mais um grupo 
escoteiro. Dessa vez, os escoteiros 
homenagearam uma figura importante 
no escotismo catarinense. O Grupo 
Escoteiro Padre Edgard foi fundado no 
dia 27 de maio, em São José, e iniciou 
com os ramos lobinho, escoteiro e 

sênior. A cerimônia de fundação contou com representantes da diretoria dos Escoteiros 
de Santa Catarina.
 
O grupo recebeu esse nome em homenagem ao Padre José Edgard de Oliveira, que 
era conhecido entre os escoteiros do estado por realizar as celebrações ecumênicas 
nos eventos escoteiros regionais. Ele faleceu no ano passado, mas permanece vivo na 
lembrança dos Escoteiros de Santa Catarina e agora em forma do mais novo grupo 
escoteiro.

MAIS NOVO GRUPO ESCOTEIRO 
DE SC HOMENAGEIA PADRE 
EDGARD
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Durante quatro dias, 15 a 18, os escotistas e dirigentes participaram dos Cursos 
Avançados: Ramo Lobinho e Dirigente Institucional, realizado no Campo Escoteiro 
Paulo dos Reis (CEPR) no Rio Vermelho em Florianópolis.

O Curso Avançado tem como objetivo consolidar a qualificação do adulto para o pleno 
desempenho de todas as atribuições inerentes ao cargo que está exercendo como 
escotista.

Após a conclusão do curso e prática supervisionada o escotista poderá conquistar a 
Insígnia de Madeira (IM).

Com o intuito de proporcionar aos 
Grupos Escoteiros meios de captação 
de recursos e outros benefícios, a 
Diretoria Regional de Santa Catarina, 
firmou parceria com a rede de 
Supermercados Bistek. Essa parceria 

proporcionará dois benefícios diretos aos Grupos Escoteiros:
 
1º - Descontos em produtos pertencentes ao Programa Clube Amigo Bistek de 
Fidelidade, que conta com aproximadamente 2.000 produtos com descontos exclusivos.
2º - Retorno de 1% (um por cento) do valor da compra efetuada por pessoas que, 
indicadas pelo Grupo, aderirem ao Programa Clube Amigo Bistek de Fidelidade.
 
Essa parceria surgiu através da experiência bem-sucedida do Grupo Escoteiro Nhandé 
Rovái - 115/SC . De acordo com o diretor presidente do Grupo, Dorival Junior ‘estamos 
nesse Programa desde o ano de 2015. Indicamos não apenas nossos membros, mas 
também seus familiares, nossos amigos e toda a comunidade a redor do Grupo. 
Pegamos as fichas de adesão no Bistek e inserimos nela o carimbo do Grupo com 
todos os seus dados. Levamos as fichas às pessoas que as preenchem. Em seguida 
nós mesmos a entregamos no supermercado. O Bistek nos repassam os cartões para 

DIRETORIA REGIONAL FIRMA 
PARCERIA COM SUPERMERCADO 
BISTEK

que possamos entrega-los aos novos clientes. Mas antes disso, colocamos um selo 
que mandamos fazer com a logomarca do Grupo. A intenção é personalizar o cartão e 
aproximar ainda mais o Grupo aos nossos parceiros”.
 
Como funcionará a parceria:
 
1 – O Grupo Escoteiro deverá firmar o Contrato de Colaboração com o Bistek e em 
seguida solicitar fichas de adesão ao Programa Clube Amigo Bistek Fidelidade;
2 – Estas fichas devem ser entregues pelo Grupo a pessoas que ele queira indicar para 
o Programa. A pessoa preenche a ficha e faz seu cadastro em qualquer loja da rede 
de supermercado Bistek. A ficha de adesão deve conter os dados do Grupo Escoteiro, 
sinalizando que foi ele quem indicou o novo cliente.
 3 – O Bistek emitirá um cartão Programa, que deverá ser apresentado em todas as 
compras. Com ele o participante ganhará descontos em suas compras e direcionar 1% 
do total do valor comprado para o Grupo Escoteiro que o indicou.
 
“Todo mês o Bistek nos transfere o valor acordado de 1% do total das compras 
daqueles clientes que o Grupo indicou, nos fornecendo um extrato de toda a 
movimentação dos cartões desses clientes, para que possamos acompanhar, de forma 
transparente, todo o processo”, finaliza Dorival Junior. Para participar desse Programa, 
a diretoria do Grupo Escoteiro interessado deverá contatar uma das 17 lojas do Bistek 
para firmar o CONTRATO DE COLABORAÇÃO. Acesse o link: http://www.bistek.com.br/
rede_bistek e encontre uma loja Bistek mais próxima de você.

A diretoria estadual de Santa Catarina 
realizou, no Campo Escoteiro, em 
Florianópolis, um produtivo encontro 
com os ccoordenadores distritais 
do Estado, ocasião em que também 
participaram membros da equipe 
regional de Crescimento e Expansão. 
Realizado semestralmente o encontro 

DIRETORIA REUNIU 
COORDENADORES DISTRITAIS
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objetiva o nivelamento de informações, a capacitação dos dirigentes, a avaliação das 
ações realizadas e planejamento das próximas atividades em consonância com o 
planejamento estratégico da região escoteira.
 
“Este é um encontro de trabalho de grande importância para o direcionamento 
das ações, bem como para dar o apoio que os coordenadores necessitam. Este, 
especialmente, teve um pauta que abordou a recém criada rede de imprensa, 
cursos de formação, atualização dos trabalhos da diretoria para conhecimento dos 
coordenadores, reformulação da palestra informativa aos interessados em ingressar 
no movimento, além de outros assuntos administrativos”, informou o presidente dos 
Escoteiros de Santa Catarina, Celso Menezes.
 
O encontro contou com a presença especial da vice-presidente da Diretoria Executiva 
Nacional, Ilka Campos, que considerou a ocasião positiva. “Foi bom participar 
deste evento e constatar o excelente trabalho que os Escoteiros de Santa Catarina 
estão fazendo. Tanto os voluntários como os profissionais estão muito motivados 
e trabalhando com empenho. Nós da Diretoria Executiva Nacional estamos juntos 
com vocês e à disposição para fazermos uma trabalho integrado, como deve ser nos 
diversos níveis, se quisermos crescer e transformar”, pontuou a dirigente nacional.
 
O segundo encontro anual com os Coordenadores de Distritos e outras equipes da 
diretoria estadual aconteceu no mês de novembro, ocasião que foram planejadas as 
principais ações para o ano de 2018.

O Conselho Estadual da Juventude 
(Conjuve/SC) reuniu seus conselheiros, 
no dia 14 de junho, para deliberar sobre 
assuntos relevantes ao Conselho, 
entre eles, o plano de enfrentamento 
a violência contra jovens, negros e 
pobres; apresentação sobre igualdade 
de gênero; Brazil Partnership 

CONJUVE REUNIU SEUS 
MEMBROS

Summit 2017; trabalhos das comissões e outros assuntos administrativos. A reunião 
ocorreu no escritório dos Escoteiros de Santa Catarina e contou com 13 conselheiros 
representantes da sociedade civil e de diversas secretarias do governo do estado de 
Santa Catarina.
 
A próxima reunião aconteceu no dia 13 de julho, na Secretaria de Estado da Assistência 
Social, Trabalho e Habitação, ocasião em que foram eleitos o novo presidente e 
membros da mesa diretiva do Conjuve para o mandato 2017/2018.
 
Além dos conselheiros, interessados da comunidade civil podem participar das 
reuniões como ouvintes.

O trabalho de crescimento e expansão 
do escotismo catarinense continua 
dando bons frutos. O mais recente 
resultado desse trabalho foi a 
oficialização do inicio das atividades do 
Grupo Escoteiro Bragatinga, de São 
Lourenço do Oeste, cuja cerimonia de 
fundação ocorreu no dia 29 de julho. 

O evento contou com a presença de membros do grupo, familiares e representantes 
dos Escoteiros de Santa Catarina. Na ocasião houve a promessa de novos integrantes 
da fraternidade escoteira mundial. O diretor regional de Crescimento e Expansão, 
Luiz Henrique Pocai, manifestou alegria por participar do evento, mas principalmente, 
por ter contribuído com a inciativa da comunidade quando pensou em fundar o 
grupo escoteiro. “Acompanhamos todo o processo de construção dessa ideia e de 
formação do grupo. São Lourenço do Oeste tem pessoas líderes, empreendedoras 
e comprometidas com o que fazem e estar aqui, vivenciando a fundação do Grupo 
Escoteiro Bragatinga, significa referenciar essas pessoas que estão empenhadas em 
construir um mundo melhor”, disse o dirigente. O Grupo Escoteiro Bragatinga inicia 
com 10 lobinhos (6,5 a 10 anos), 30 escoteiros (11 a 14) e 20 adultos voluntários. Os 
Escoteiros de Santa Catarina dão as boas vindas aos novos membros.

GRUPO ESCOTEIRO É FUNDADO 
EM SÃO LOURENÇO DO OESTE
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A Diretoria Regional de Projetos da 
Região Escoteira de Santa Catarina 
lançou edital visando formar a Equipe 
do Projeto SCENES/CEPR. Foram 
convidados a participar os pioneiros, 
maiores de 20 anos, e adultos 
voluntários associados àUnião dos 
Escoteiros do Brasil que atuam na 

Região Escoteira de Santa Catarina. 

O Projeto SCENES/CEPR está contido no Programa Mundial Escoteiro de Meio 
Ambiente, que visa estimular e encorajar, em crianças e jovens, o desenvolvimento 
progressivo de sua consciência e compreensão do ambiente e do mundo que o 
circunda. 

SCENES em português quer dizer Centro Escoteiro de Excelência para Natureza e 
Meio-Ambiente. Trata-se de uma certificação homologada pela Organização
Mundial do Movimento Escoteiro para Campos Escoteiros. Atualmente existem apenas 
nove SCENES no mundo, sendo cinco na Europa, dois na América do Norte, um na 
África e outro na Austrália. Um Campo SCENES lidera com o exemplo e atua como um 
modelo positivo para outros espaços, para seus convidados e para a comunidade em 
seu entorno. O Campo Escoteiro Paulo dos Reis, em Florianópolis, é candidato a ser o 
primeiro SCENES da América do Sul. 

Uma das etapas desse Projeto é o desenvolvimento de atividades, jogos edinâmicas, 
que promovam a exploração do ambiente, o fortalecimento do espírito investigativo, a 
consciência ambiental, o pensamento crítico sobre o ambiente e a responsabilidade 
individual para com o meio em que vivemos. Todas as atividades do Projeto 
contemplam a IMMA, de modo que o jovem tenha a oportunidade de conquista-la. 

Todos os interessados em compor a equipe desse Projeto puderam se inscrever no 
processo de seleção, informado através de edital publicado em nosso site.

EDITAL DE SELEÇÃO SCENES 2017

Participar do Acampamento 
Regional de Santa Catarina, ARSC, 
é um sonho para muitas crianças, 
jovens e adultos catarinenses. 
E, para bem preparar o evento, 
várias equipes se reuniram para o 
planejamento das áreas específicas. 
Trabalho voluntário este, realizado 

por escotistas e dirigentes de diversos grupos escoteiros do estado com 
membros da Equipe Regional de Programa Educativo. A reunião aconteceu no 
local do evento, Fazenda Evaristo, em Rio Negrinho e o foco do encontro foi a 
consolidação do programa de atividades oferecidas aos jovens que participaram 
do ARSC.

De acordo com o diretor de Métodos Educativos, Evandro Robson Shaefer, 
a proposta educativa do ARSC está fundamentada nos conceitos básicos 
do Movimento Escoteiro e deve contribuir na formação de cidadãos 
responsáveis que compreendem a dimensão política da vida em sociedade, 
que desempenham um papel construtivo na comunidade e que tomam suas 
decisões guiados pelos princípios escoteiros. “Pretendemos que o ARSC, além 
de ser um ambiente de amizade e integração, seja um espaço para informar, 
conscientizar e comprometer os jovens em ações e projetos concretos que os 
ajudem a assumir seu próprio desenvolvimento como cidadãos responsáveis, 
participantes e úteis em suas comunidades. 

Diante disso, essa segunda reunião presencial foi uma das etapas de 
constituição de um programa de atividades educativas que possa atender 
adequadamente as necessidades de cada participante”, enfatizou Schaefer

ARSC 2017: EQUIPE DE 
PROGRAMA FEZ REUNIÃO EM 
RIO NEGRINHO
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O diretor acrescentou que o processo de construção do ARSC teve o auxilio dos 
grupos escoteiros do estado, direta ou indiretamente. 

O ARSC é um evento dos Escoteiros de Santa Catarina que reuniu atividades 
educativas voltadas para cada um dos ramos do escotismo. 

Os Escoteiros do Brasil - Região de 
Santa Catarina firmaram parceria com 
a empresa Reunidas, visando minimizar 
os custos dos Grupos Escoteiros 
que participaram do XVIII ARSC – 
Acampamento Regional de Santa 
Catarina realizado entre os dias 12 a 15 
de outubro de 2017. 

O convênio previu três modalidades diferentes, de acordo com as necessidades dos 
Grupos Escoteiros. Em qualquer uma das modalidades o Grupo Escoteiro pôde realizar 
o pagamento da contratação dos serviços pós faturamento. Realizando o seu cadastro 
como pessoa jurídica junto à Reunidas. As modalidades do convênio foram: 

Passagem de linha – nessa modalidade os escoteiros adquiriram passagens da 
Reunidas de sua cidade para Rio Negrinho, rodoviária-rodoviária, com descontos a 
partir de 15% do valor. A Reunidas ofereceu o transfer da rodoviária de Rio Negrinho até 
o local do Acampamento.

Pacote de Fretamento em duas opções: 

1 – Fretamento com aproveitamento, ou seja, a Reunidas buscava Grupos Escoteiros de 
diferentes cidades que estavam percurso, de modo a minimizar custos e potencializar a 

ESCOTEIROS DE SANTA CATARINA 
FIRMARAM PARCERIA COM A 
REUNIDAS PARA O ARSC 2017

integração entre os jovens de diferentes Grupos.

2 – Fretamento dedicado, o Grupo Escoteiro contratava o transporte exclusivo, 
agendando dia e horário para a prestação de serviço.Todas as negociações, 
agendamentos e cadastramentos foram feitas diretamente entre grupos e Reunidas, 
sem qualquer comissionamento à Região Escoteira.

Em 2017 o Grupo Escoteiro Príncipe, de 
Joinville, celebra 50 anos de fundação 
e foi homenageado pela Câmara de 
Vereadores do município. Dirigentes, 
chefes e membros juvenis participaram 
da homenagem que fortaleceu o 
vinculo entre o escotismo e o legislativo 
local. O presidente dos Escoteiros de 

Santa Catarina, Celso Menezes, valorizou o grupo e reforçou que a unidade local é um 
exemplo de escotismo catarinense e muitos líderes nacionais e estaduais surgiram do 
“Príncipe”, a exemplo de Vanessa Mello Randig e Cesar Horn, que exercem funções na 
União dos Escoteiros do Brasil, em nível nacional.

LEGISLATIVO DE JOINVILLE 
HOMENAGEOU GRUPO ESCOTEIRO 
PRÍNCIPE DE JOINVILLE

O Acampamento Regional de Santa 
Catarina, ARSC, acontece a cada quatro 
anos e motiva jovens, crianças e adultos 
de todos o Estado para viver fortes 
emoções durante quatro dias de evento. 
Sediado em Rio Negrinho e organizados 
pela Região Escoteira de Santa Catarina, 
o ARSC formou um grande elo de 

MOMENTOS QUE ANTECEDERAM 
O ARSC
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amizade entre jovens de diferentes regiões sob o tema “Nossas Origens”.
Mochilas nas costas, bandeiras ao vento, lenço no pescoço, olhar cheio de expectativa 
e cativantes sorrisos de quem espera aventura, adrenalina, amizade e muita diversão. 
Esse é perfil das mais de 3 mil pessoas, entre elas, jovens, crianças e adultos que 
estavam há meses se preparando para o 18º Acampamento Regional de Santa 
Catarina, ARSC, de 12 a 15 de outubro, na Fazenda Evaristo, em Rio Negrinho. O maior 
evento escoteiro juvenil do Estado acontece a cada quatro anos e envolve os Ramos 
Lobinho (6,5 a 10 anos), Escoteiro (11 a 14), Sênior (15 a 17) e Pioneiro (18 a 21 anos), 
com organização e supervisão de adultos voluntários membros da Região Escoteira 
Catarinense.

Neste ano o tema do ARSC foi “Nossas Origens” alusivo a grande miscigenação cultural 
e étnica presente em todas as regiões de Santa Catarina. “O tema surgiu como uma 
maneira de mostrar a diversidade do nosso Estado. A cultura gaúcha no Oeste, Extremo 
Oeste e Meio Oeste; cultura alemã no Vale, italiana no Sul, açoriana no Litoral e outras 
tantas. A ideia é mostrar que mesmo de culturas e origens diferentes, somos parte de 
um pujante Estado e irmãos nessa grande fraternidade escoteira”, destaca o presidente 
dos Escoteiros de Santa Catarina, Celso Menezes.

Para envolver o público a comissão organizadora do evento preparou uma programação 
de acordo com a faixa etária de cada ramo, cujas atividades foram fundamentadas nas 
diretrizes do método escoteiro, visando aprendizagem, diversão, amizade promovendo o 
autodesenvolvimento dos membros.  Entre os módulos destaque para jogos aquáticos, 
aventuras terrestres, atividades noturnas, show de talentos, caminho dos tropeiros, 
pescadores açorianos e balseiros do Rio Uruguai, fogo de conselho, festa dos ramos e 
muitas outas atividades que tornaram o ARSC 2017 inesquecível. 

O presidente, Celso Menezes, destaca que o objetivo do escotismo é transformar 
comunidades através da atuação do escotismo e atividades como essa, reúnem em 
só lugar, num curto espaço de tempo, vivências que ajudam o jovem a assumir o 
seu autodesenvolvimento. “A troca de experiências com pessoas de outros grupos, 
enriquece a vida escoteira do jovem e vai compondo seu perfil de líder e cidadão de 
bem, fundamental para a sociedade e para a humanidade que queremos”, enfatiza 
o dirigente acrescentando que, além de Santa Catarina, houve a participação de 
escoteiros de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, 

Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo, além de Grupos do Peru.

O 18º ARSC aconteceu de forma de acampamento e somente com pessoas inscritas 
no evento, devidamente registradas na União dos Escoteiros do Brasil, puderam 
permanecer no local.  

O Escotismo em SC A Região Escoteira Santa Catarina possui cerca de 10 mil membros 
registrados na União dos Escoteiros do Brasil e vinculados às 112 unidades locais. 

O Escotismo é um movimento educacional que, por meio de atividades variadas 
e atraentes, incentiva os jovens a assumirem seu próprio desenvolvimento, a se 
envolverem com a comunidade, formando verdadeiros líderes, preocupados com o 
próximo e com o meio ambiente, engajados em construir um mundo melhor, mais justo 
e mais fraterno.

A sede dos Escoteiros de Santa Catarina fica localizada em Florianópolis, Rua Álvaro 
Ramos, 183, Trindade e outras informações sobre o escotismo podem ser obtidas 
acessando o site http://www.escoteirossc.org.br  Os jovens são divididos conforme sua 
faixa etária para que o Programa Educativo possa ser trabalhado em todas as áreas de 
desenvolvimento (físico, intelectual, social, afetivo, espiritual e de caráter) com base nas 
características individuais de cada fase. 

O Programa Educativo ainda se preocupa em estar inserido no cotidiano dos jovens, 
de acordo com suas necessidades de crescimento e do meio onde os jovens se 
desenvolvem, se adaptando a diferentes realidades e respeitando sua autonomia.

Apartidário, o Movimento Escoteiro valoriza a participação juvenil em esferas políticas, 
participando de processos de decisão em Conselhos, Conferências e demais grupos 
de trabalho. O apoio político não leva em conta partidos, mas o compromisso do 
parlamentar que se une à União Parlamentar Escoteira do Brasil de atuar de acordo 
com os princípios e propostas do Escotismo.
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Vindos de todas as regiões de Santa 
Catarina e de outros seis estados 
brasileiros, além do Peru e da França, os 
participantes do ARSC foram envolvidos 
com diferentes atividades divertidas e de 
conhecimento neste 18º Acampamento 
Regional de Santa Cataria. Divididos 
em subcampos, crianças e jovens 
interagiram com outros grupos 

escoteiros, onde fizeram novas amizades, testando seus limites e aprimorando o 
desenvolvimento pessoal com acompanhamento dos adultos responsáveis pela 
aplicação das atividades e acompanhamento dos grupos.  

O Ramo Lobinho (6,5 a 10 anos) conheceu as origens de cada região de Santa Catarina. 
De maneira lúdica e educativa os Distritos Escoteiros encantaram os lobinhos com 
músicas, teatros, danças e comidas típicas. A gastronomia apresentou opções de 
cardápios indígena, açoriano, alemão e italiano. Os pratos foram preparados pelas 
equipes de cozinha, de acordo com a origem que melhor representasse sua região. 
Além disso eles aprenderam a fazer bolinhos, pizza, pão de caçador e brigadeiro. Os 
lobinhos participaram, ainda, de jogo noturno e atividades de descontração, amizade e 
conhecimento, a exemplo da Festa da Jângal.

Enquanto isso o Ramo Escoteiro (11 a 14 anos) realizou suas atividades em vários 
pontos da Fazenda Evaristo proporcionando conhecimento e interação com assuntos 
a exemplo de jogos escoteiros, caminhos de Santa Catarina, pontaria, trilha dos 
colonizadores, navegando em águas catarinenses e pelos ares de Santa Catarina. O 
foco era cooperar, trabalho em equipe e diversão. Para a escoteira Maria Júlia, do 
Grupo Escoteiro Suçuarana, as atividades foram muito divertidas. “Achamos graça da 
dificuldade de entender o que precisa ser feito”, disse, fazendo alusão a um dos artigos 
da Lei Escoteira que é “sorri nas dificuldades”. Festa noturna das profissões e jogo 
noturno envolveram os escoteiros num grande clima de interação e diversão.

MÓDULOS DIVERSIFICADOS 
ENVOLVEM PÚBLICO DO ARSC

O Ramo Sênior (15 a 17) aventurou-se fora da área da Fazenda e realizaram uma 
jornada com desafios e superação dos limites. Ao final da jornada rapel e tirolesa 
aguardavam os jovens.  Em outro momento, um modulo realizado na Fazenda Evaristo, 
proporcionou conhecimento sobre a história da aviação brasileira, modalidade do Ar, 
atividades aquáticas e espirito de aventura, que os seniores e guias tanto gostam. Os 
integrantes do Ramo se divertiram, ainda, na festa das etnias. Já o Clã Pioneiro (18 
a 21 anos) esteve envolvido com atividade de integração, onde puderam se divertir e 
conhecer melhor uns aos outros e voltar a serem crianças por algumas horas. O Clã 
participou da vigília pioneira que promove reflexões sobre assuntos apontados por eles. 

O ARSC foi realizado na Fazenda Evaristo, em Rio Negrinho com mais de 3.200 
pessoas..

No dia 15 de outubro, Rio Negrinho foi 
a capital catarinense do escotismo. 
Cerca de 3.200 membros do movimento 
escoteiro estavam na Fazenda Evaristo 
para o 18º Acampamento Regional de 
Santa Catarina, ARSC cuja abertura 
ocorreu na manhã de 12/10, num ritmo 
muito animado. O evento foi apresentado 

pelo pioneiro e youtuber Filipe Conde de Sousa, do Grupo Escoteiro Ubirajara e 
pela guia Nathaly Ferreira dos Santos, do Grupo Escoteiro Ipê Amarelo, além das 
escoteiras Giovana Muller Conzatti, do Grupo Escoteiro Mafeking e Isadora Sandi, do 
Grupo Escoteiro Concórdia. Além dos dirigentes dos Escoteiros de Santa Catarina a 
comunidade local estava representada pelo prefeito Julio César Ronconi e seu vice 
Roberto Albuquerque.  O presidente dos escoteiros de Santa Catarina, Celso Menezes 
lembrou que o ARSC é o maior evento de âmbito regional realizado no Brasil. O diretor 
regional de Métodos Escoteiros, Evandro Schaefer, agradeceu a todos os envolvidos 
na organização do evento e em especial as equipes de Programa e de aplicação dos 
módulos que fizeram as atividades acontecerem. “Tudo foi pensando e organizado para 

FOI DADA A LARGADA PARA O 
ACAMPAMENTO REGIONAL DE 
SANTA CATARINA
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os lobinhos, escoteiros, seniores e pioneiros e desejamos um ótimo ARSC a todos”, 
disse o dirigente. O prefeito de Rio Negrinho, Julio César Ronconi, que foi escoteiro na 
cidade, agradeceu a oportunidade de sediar mais um evento escoteiro, já que esta foi a 
segunda vez que o ARSC é realizado em Rio Negrinho

Os mais de 3.200 participantes do ARSC representam 95 grupos escoteiros de sete 
estados brasileiros, além de Santa Catarina, com destaque para representantes do 
Peru e da França. O tema do 18º ARSC é “Nossas Origens” e as atividades envolvem 
as culturas das diferentes regiões do estado, sempre com muita emoção e adrenalina, 
além do diferencial do método escoteiro.

Na última noite do 18º Acampamento 
Regional de Santa Catarina, os cerca 
de 3.200 participantes se reuniram 
no campo para umas das cerimônias 
mais simbólicas do Escotismo: o fogo 
de conselho. Os jovens e adultos do 
ARSC começaram a cerimônia na tenda 
principal, prestigiando um vídeo com as 

fotos do evento e cantando músicas escoteiras. Em seguida, se dirigiram para o campo 
para ficar ao redor do fogo. 

No campo, um segundo vídeo com fotos das atividades do ARSC foi apresentado aos 
escoteiros. Os símbolos de cada ramo estavam em chamas em cima do morro e um 
quinto símbolo, a flor de lis, brilhava no meio deles. Todos os participantes do ARSC 
cantaram em uma só voz a canção da despedida e prestigiaram uma queima de fogos 
de artifício para encerrar a cerimônia.

Para os pioneiros Vinicius Eichholz e Gabriel Sasse, do grupo escoteiro Pirabeiraba, 
esse é o momento mais especial dos acampamentos. “É um sentimento único estar 
junto com tantas pessoas que compartilham os mesmos pensamentos e estilo de vida”, 
disseram.

FOGO DE CONSELHO DO ARSC 
EMOCIONA OS PRESENTES

Na ultima noite do 18ª Acampamento 
Regional de Santa Catarina, ARSC, após o 
Fogo de Conselho, a Tropa Escoteira teve 
sua noite de apresentações de música, 
dança e teatro na programação do Show 
de Talentos da Tropa Escoteira.

Os jurados foram chefes de tropas 
escoteiras, que participaram do evento como staffs: Gerson Haacke (GE Brusque), 
Marcelo Enghi (GE Lauro Müller), Jardel Correa (GE São João Batista), Leonardo 
Noronha (GE Leões de Blumenau) e Sonia Liotto (GE Xapecó). Os jurados tinham de 
avaliar os seguintes critérios: tempo de no máximo 5 minutos e atender aos marcos de 
valores escoteiros.

As apresentações podiam ser individuais, por patrulha, por tropa ou por grupo 
escoteiro. O Show de Talentos teve desde apresentações musicais solo, passando por 
danças, apresentações teatrais, voz e violão e até uma banda, que animaram os jovens 
e chefes presentes, fazendo todos cantarem juntos.

Depois de todas as apresentações, os ganhadores foram: Grupo Escoteiro São 
João Batista, de São João Batista, em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou o 
Grupo Encosta da Serra, de Orleans. E em terceiro lugar, Grupo Escoteiro Áquila, de 
Xaxim. Os ganhadores receberam como premio um fogão Shelter Box. Todos que se 
apresentaram receberam troféu de participação.

O coordenador do Show de Talentos, Alexandre Visconti, agradeceu a participação dos 
grupos e parabenizou os vencedores.

ÚLTIMA NOITE COM GRANDES 
APRESENTAÇÕES
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O 18º Acampamento Regional de Santa 
Catarina (ARSC) também tem um olhar 
comunitário. Por meio do Ramo Pioneiro 
a comunidade de Rio Negrinho recebeu 
a ação escoteira nos lares de idosos 
Santa Felicidade e Meu Cantinho. Os 
integrantes do Ramo Pioneiro (18 a 21 
anos) literalmente colocaram a “mão na 

massa” e trabalharam em três frentes da ação comunitária que contemplou a reforma 
parcial dos lares de idosos, a exemplo de pintura, reforma da horta e mesas do jardim.

A atuação dos pioneiros encerrou com uma confraternização entre idosos e jovens. 
Para realizar a festa os pioneiros organizaram e decoraram o salão comunitário da 
igreja matriz de Rio Negrinho, em mais uma frente da ação comunitária. Danças, 
bingo e muita diversão. De acordo com os pioneiros, a atividades foi gratificante, 
especialmente pelo carinho recebido dos idosos.

Seguindo “Nossas Origens”, tema do 
18º Acampamento Regional de Santa 
Catarina, ARSC, a tropa escoteira viajou 
pela história do nosso estado. No módulo 
“Trilha dos Colonizadores”, os jovens 
passam por várias regiões do estado 
catarinense. 

Através dos jogos os jovens vivenciaram um pouco da realidade enfrentada dos 
colonizadores, numa época de muitos desafios, desde a travessia até chegar no solo 
catarinense para desbravar as diferentes regiões.  

“O objetivo do módulo é fazer um resgate das origens italiana, polonesa e alemã 
trazendo aspectos dos colonizadores para os jogos, a exemplo do vôlei de lençol com 

AÇÃO COMUNITÁRIA DO ARSC

SEGUINDO OS PASSOS DOS 
COLONIZADORES

os tamancos de madeira, usado pelos poloneses nas atividades rotineiras”, informa o 
chefe Jonathan Lopes, coordenador do módulo.

Outra base que chama atenção é a da travessia, pois o revezamento dos jovens conta 
com obstáculos de passar pelas câmeras de pneus que representa a viagem e as 
dificuldades dos colonizadores. As bigas representam a força e o equilíbrio e as redes, a 
atividades da pesca, feita em equipe.

Em atividades de grande porte é comum 
viabilizar aos participantes a conquista 
de distintivos especiais, lembram os 
momentos que viveram no evento. 
Diante disso os participantes do 18º 
Acampamento Regional de Santa 
Catarina, ARSC, puderam conquistar a 
Insígnia de Campo: Barriga Verde e o 

Distintivo da Diversidade. 

Para alcançar a Insígnia Barriga Verde os jovens precisaram atender aos quesitos 
previstos no regulamento, entre eles, participar das atividades ligadas as áreas de 
desenvolvimento individual, previstas no método escoteiro, e a interação entre os jovens 
de diversas patrulhas, visando novas amizades.

Já a conquista do Distintivo da Diversidade, prevista para jovens e adultos, estava 
relacionado ao preenchimento de um quadro com questões a exemplo de: pessoas 
que possuem características diferentes da sua, desde aparência física até detalhes da 
residência. 

A busca por essas conquistas mobilizou público e teve avaliação positiva tanto de 
participantes, quanto de organizadores.

ARSC: INSÍGNIA BARRIGA VERDE E 
DISTINTIVO DA DIVERSIDADE
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Para atender ao grande público 
participante do 18º Acampamento 
Regional de Santa Catarina, ARSC, 
a organização do evento dividiu as 
atividades em módulos, entre eles o 
“Pelos Ares de Santa Catarina”, com 
bases a exemplo de nós e cordas, 
altura, combate, pipa gigante, blitzkrieg 

e kamikaze. Os jovens se divertiram e, em algumas ocasiões, até mesmo os adultos 
entraram no desafio. O propósito, segundo o chefe Jardel Correa, coordenador do 
Módulo, é ensinar de maneira criativa, fazendo com que os jovens aprendam fazendo 
e sintam a adrenalina, a emoção e a satisfação de participar de um movimento com 
tantas atividades bacanas.

Nota pessoal da edição: Quando estamos concentrados em relatar uma ação e nos 
convencem a participar dela, é desafiador. O coração bate mais forte e o medo de 
falhar desperta uma sensação que buscar sua maior força para ter êxito e ser um 
bom exemplo. E nessa fração de segundo surge o “vamos lá”, “você consegue”, “isso 
é legal”, chamado de parceria, amizade, irmandade... Isso é o movimento escoteiro. 
Refere cia especial aos chefes Rodrigo Parodi, Lucélia Vicentini, Jean Silva, Edemilson 
Santos e Sandra Baroski, chefes e jovens (Cleusa Frese).

Presença internacional no ARSC. A 
francesa Alix Braillon, de 15 anos, é 
uma das participantes do ARSC. Ela é 
escoteira há nove anos e seu Grupo é 
o Saint_Jean_Batista_de_Flers. Está 
no Brasil há dois meses por conta do 
intercâmbio, de um ano, do Rotary. 
A motivação para Alix participar do 

ARSC veio do seu “irmão” brasileiro, Angelo Sandrin Rossi, Sênior do GE Araucária, 

PELOS ARES DE SANTA CATARINA

PRESENÇA INTERNACIONAL 
NO ARSC

de Campos Novos. Alix diz estar encantada com o evento e com a acolhida dos 
catarinenses. Na França, além de estudar Alix gosta de correr e jogar voleibol.

Uma matéria sobre Acampamento 
Regional de Santa Catarina, ARSC, foi 
exibida no Jornal do Almoço para todo o 
estado de Santa Catarina.

Esta ação foi resultado do trabalho da 
Diretoria de Imprensa dos Escoteiros de 
Santa Catarina, que manteve contato com 

os principais órgãos de informação e jornalismo do estado nos meses que antecederam 
o ARSC. Esta grande exposição na mídia estadual, incluiu rádios, jornais e a Rede NSC, 
afiliada da Rede Globo para Santa Catarina, que acompanhou um dos dias de atividade 
e conversou com nossa Diretora de Imprensa, Cleusa Frese, e com o Diretor Presidente 
dos Escoteiros de Santa Catarina, Celso Menezes.

Durante a visita ao campo, a equipe da NSC pôde conversar com participantes 
do evento e coletar informações e imagens para transmitir e informar a todos os 
telespectadores catarinenses um pouco mais sobre o ARSC e sobre o Escotismo.

ARSC FOI DESTAQUE NO JORNAL 
DO ALMOÇO

Depois de quatro dias de muitas 
aventuras e emoções, chegou a hora 
das crianças e jovens se despedirem do 
18º Acampamento Regional de Santa 
Catarina, ARSC. Durante todos os dias 
do evento, os mais de 3.000 inscritos 
puderam conhecer melhor as origens 
de Santa Catarina, viajando para todos 

os cantinhos do nosso estado, de norte a sul, leste a oeste e tiveram a oportunidade de 
conhecer os costumes de várias regiões.

CHEGOU A HORA DE DIZER TCHAU
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Para os jovens, o ARSC foi uma experiência única. “‘O ARSC teve as melhores 
atividades, o evento foi muito bom, adorei’, disse com um sorriso no rosto a guia Evelyn 
Pekny, do Grupo Escoteiro Universo, de Florianópolis.

O escoteiro Arthur Frese, do Grupo Escoteiro Áquila, de Xaxim, que participou do 
seu primeiro ARSC, disse que “as atividades foram interativas e despertaram, nos 
escoteiros, a união, o trabalho em equipe e a amizade”. “Apesar do tempo, todos os 
escoteiros interagiram, conversaram e trocaram experiências”, completou Maria Vitória 
Pierezan Lunardi, também do Grupo Escoteiro Áquila.
Para o pioneiro Bruno Weber de Castro, do Grupo Escoteiro Terra do Vale, de Camboriú, 
o mais legal do ARSC foi o Mutirão Voluntário. “É legal a gente poder contribuir com 
a comunidade, ajudando a deixar o mundo um pouquinho melhor’”, acrescentou o 
pioneiro Luam Gabriel Maul, também do Grupo Terra do Vale.

Para os pais, que visitaram o campo do ARSC, no sábado a tarde, dia 14, a participação 
de seus filhos no Movimento Escoteiro é muito importante, pois “a melhora deles é 
notável, não que antes eles fossem pessoas ruins, mas ajuda a melhorar algumas 
atitudes e o aprendizado que eles têm dentro do Movimento Escoteiro é muito 
importante’, disse Elias Gonçalves, pai do escoteiro Eliab Gonçalves, de Rio Negrinho. 
Já para Patrícia Berlin, mãe da escoteira Nicole Berlin, de Balneário Camboriú, além 
da participação da filha no Movimento Escoteiro ter “ajudado no desenvolvimento dela, 
reforçou os ensinamentos que vem de casa”.

Durante o encerramento do evento, o chefe Evandro Schaefer, diretor regional de 
Métodos Educativos, agradeceu a todos os ramos, escotistas e dirigentes que fizeram 
o evento acontecer. “Todo o programa foi preparado com muito carinho para todos, 
especialmente a equipe regional dos ramos, que trabalhou um ano inteiro para que 
este evento acontecesse”, disse emocionado.

O presidente dos Escoteiros de Santa Catarina, Celso Menezes, também se emocionou, 
diversas vezes, durante sua fala, mas fez questão de agradecer a equipe do escritório da 
Região de Santa Catarina, aos membros da diretoria pelo empenho e tempo dedicado 
ao evento, além de um agradecimento especial para todos os chefes de subcampo, 
staffs, escotistas, equipes de cozinha, ambulatório, comunicação e imprensa. 

“É motivo de muita felicidade saber que todos os participantes estão felizes com o 
evento e estamos felizes com o resultado; felizes por saber que valeu a pena”, destacou 
o presidente. Assim como na abertura do evento, pediu a colaboração de todos os 
participantes, para juntos, fazerem uma contagem regressiva para encerrar o evento.

Todos os participantes superaram medos e desafios durante o evento e com lágrimas 
nos olhos, cada criança, jovem ou adulto voluntário, se despediu dos amigos de longa 
data e dos novos que fizeram, com a certeza de que “não é mais que um até logo, não é 
mais que um breve adeus, bem cedo junto ao fogo, tornaremos a nos ver”.

Nós vemos daqui quatro anos. Até o próximo ARSC!!!

Ornella Di Lullo, 24 anos, foi eleita 
na última quinta-feira dia 13 de julho 
presidente do Conselho Estadual 
da Juventude (CONJUVE-SC). Ela 
representa os Escoteiros do Brasil no 
conselho, ocupando a titularidade da 
cadeira de Meio Ambiente.
 

O CONJUVE-SC é um conselho consultivo da Secretaria de Estado da Assistência 
Social, Trabalho e Habitação composto por 20 titularidades, dentre elas 10 
representantes da entidade civil e 10 representantes de diversas secretarias do estado.
 
O conselho é um espaço de representação da juventude em Santa Catarina para a 
elaboração, monitoramento e avaliação de Políticas Públicas de Juventude, buscando 
garantir direitos e causas na transformação da realidade juvenil.
 
A missão do CONJUVE-SC é buscar de forma permanente a garantia dos Direitos 

ESCOTISTA DO MUNICÍPIO DE 
PALHOÇA ASSUME A PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO ESTADUAL DA 
JUVENTUDE DE SANTA CATARINA
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Humanos de jovens em Santa Catarina, através do protagonismo juvenil.
 
Junto com a representante dos Escoteiros do Brasil, elegerem-se também Teilor 
Topanotti, Coordenador Estadual da Juventude, como Vice-presidente, Samara Freitas 
da Silva, representante da Secretaria de Estado de agricultura e da Pesca, como 1° 
secretaria e Maristela de Oliveira Freitas, da Pastoral da Juventude, como 2° secretaria.
 
A vida escoteira de Ornella Di Lullo iniciou-se com seis anos de idade e desde então 
seguiu a formação escoteira passando pelas quatro seções, sendo Lobinha, Escoteira, 
Guia e Pioneira. Atualmente é escotista do Ramo Sênior e Diretora de Comunicação do 
Grupo Escoteiro Pedra Branca 23ºSC, localizado em Palhoça-SC. Também atua como 
Diretora de Relações Institucionais da Região Escoteira de Santa Catarina.
 
“O Protagonismo Juvenil é um assunto que me apaixona e motiva nos desafios 
cotidianos. A oportunidade de presidir a gestão do CONJUVE-SC me alegra bastante 
pois poderei levar os valores do movimento escoteiro que me acompanham sempre 
para outras frentes tudo em prol das Juventudes catarinenses”, conclui a nova 
presidente eleita.

Onze catarinenses estiveram entre 
as 32 pessoas que representaram o 
Brasil na 41ª Conferência Mundial 
Escoteira, na cidade de Baku, capital 
do Azerbaijão, de 14 a 18 de agosto. A 
Conferência Mundial tem finalidade 
igual a das assembleias de grupo, 
região escoteira ou nacional, pois visa 

a tomada de decisões importantes para associação, prestação de contas, definição 
de estratégias e ações, bem como confraternizar com os participantes da grande 
fraternidade. As propostas são discutidas e votadas durante a seções plenárias. O 

ESCOTISTAS CATARINENSES 
REPRESENTARAM O BRASIL EM 
CONFERÊNCIA MUNDIAL

público também pode participar das oficinas temáticas. Baku recebeu representantes 
de mais de 260 países durante a Conferência Mundial Escoteira. De acordo com o 
presidente os Escoteiros de Santa Catarina, Celso Menezes, que participou do evento, 
entre os destaques da recente Conferência, está a orientação para a inclusão dos 
refugiados como foco da política mundial de inclusão e diversidade. “A Europa vem 
recebendo um grande número de refugiados, no entanto o Brasil também encontra, em 
número menor, essa realidade”, frisou. 

Ainda durante o evento houve a definição do local do Jamboree 2023. Polônia e Coreia 
do Sul eram candidatas. Coreia do Sul foi escolhida por larga diferença de votos. 
Também houve eleição para o Comitê Mundial, equivalente a uma diretoria mundial. 

“O brasileiro Fernando Brodeschi, membro do Comitê entre 2014 e 2017, infelizmente 
ficou de fora, sendo o primeiro colocado dentre os que não foram eleitos, o que significa 
que havendo desistência, ele poderá assumir”, informa o presidentes dos Escoteiros de 
Santa Catarina.
 
A próxima Conferência Mundial ocorrerá no Egito, em 2020.

PRÊMIO ESCOTEIRO BARRIGA 
VERDE ENVOLVE PATRULHAS EM 
CONCURSO CULTURAL

O Concurso ‘’Prêmio Escoteiro 
Barriga Verde’’ foi criado no intuito 
de presentear patrulhas (Escoteira 
ou Sênior/Guia) que terminaram o 
Storyboard, feito pelos Escoteiros de 
Santa Catarina em forma de vídeo. 
Foram cerca de  70 vídeos escolhidos.   

O vídeo precisava ser criado pela patrulha, em atividade na sede ou em campo. Falando 
porquê estavam indo ou porquê gostariam de ir ao XVIII ARSC - Acampamento Regional 
de Santa Catarina. O vídeo precisava ter o mínimo de 1 minuto e máximo de 3 minutos. 
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Entre os dias 26 e 27 de agosto de 2017, 
os jovens líderes de Santa Catarina 
se reuniram em Joinville para o V 
Encontro Regional de Jovens Líderes. 
O evento, que acontece anualmente, 
tem como objetivo capacitar e integrar 
os jovens com idade entre 18 e 26 anos 
incompletos, além de proporcionar 

momentos de debates e construção de projetos da Rede de Jovens Líderes.
 
Neste ano, os jovens discutiram temas como diversidade no Movimento Escoteiro, 
o cenário do escotismo nacional e catarinense e o que se pode fazer para melhorar 
cada vez mais nesse sentido, formação e os novos parâmetros da Rede Nacional de 
Jovens Líderes. Com uma programação que alternava momentos de discussão e 
descontração, os participantes também fizeram um passeio ao mirante de Joinville e se 
reuniram no zoobotânico para uma conversa sobre a estrutura do escotismo mundial.
 
Para a Diretora Regional de Relações Institucionais, Ornella Di Lullo, o evento foi 
produtivo e motivador. “Tenho certeza de que o trabalho Rede ganhou ainda mais força 
nesse evento, que contou também com a adesão de novos participantes. Encontros 
como esse são muito bons para fortificar a Rede e promover um maior engajamento e 
protagonismo juvenil em nosso estado”, afirmou.
 
A Rede Regional de Jovens Líderes deu encaminhamentos a iniciativas em apoio ao 
Grupo de Trabalho de Diversidades, como a construção de fichas de atividades que 
desenvolvem assuntos como desigualdade de gênero e bullying.

V ENCONTRO REGIONAL DE 
JOVENS LÍDERES CAPACITA JOVENS 
DA REGIÃO

Com as postagens dos vídeos recebidas, as patrulhas foram premiadas com fogões à 
lenha, doados pelo Rotary de Rio do Sul, durante o ARSC.

Com o intuito de capacitar e 
potencializar as ações de dirigentes 
e escotistas da União dos Escoteiros 
do Brasil de Santa Catarina, foram 
reservadas 30 vagas para dirigentes, 
escotistas e pioneiros da Região 
Escoteira de Santa Catarina em curso 
promovido pela ESAF.. 

Os interessados realizaram sua inscrição online. A ESAF é um órgão integrante da 
estrutura do Ministério da Fazenda, subordinada ao Ministro de Estado da Fazenda. 
Por meio de parcerias com organizações nacionais e internacionais, a ESAF promove 
cooperação técnica com seus parceiros, com o intuito de consolidar programas de 
capacitação que beneficiam a gestão de finanças. É também de responsabilidade da 
ESAF a coordenação do Programa Nacionalde Educação Fiscal, que tem o objetivo 
de estimular a participação do cidadão no funcionamento e aperfeiçoamento dos 
instrumentos de controle social e fiscal do Estado. 

O Programa conta com a participação de inúmeras parcerias no Ministério da Fazenda, 
Ministério da Educação, secretarias estaduais e municipais de fazenda e educação.

SC TEM 30 VAGAS EM CURSO DE 
DISSEMINADORES DE EDUCAÇÃO 
FISCAL

A Região Escoteira Santa Catarina 
chegou neste mês de agosto a marca 
de 9 mil membros, um percentual de 
crescimento de 3,5% se comparado a 
2016, estando a quatro meses do final do 
ano. Esse é o maior índice de membros 
dos Escoteiros de Santa Catarina e 

SANTA CATARINA CHEGA 
A 9 MIL MEMBROS
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deve-se ao intenso trabalho de crescimento, fortalecimento, suporte e divulgação do 
escotismo despertando, nos jovens, o desejo de fazer parte do movimento escoteiro.
 
Para o presidente interino dos Escoteiros de Santa Catarina, Narcizo Safério Gilradi, 
o resultado é fruto de um trabalho conjunto no fortalecimento e na expansão do 
escotismo de Santa Catarina. “Nossa meta é chegar a 12 mil membros em 2018 e 
para isso acontecer precisamos investir esforços em todas as áreas do escotismo, 
para despertar o interesse das comunidades em ter unidades escoteiras, despertar 
o interesse de novos membros, fortalecer os grupos, capacitar adultos voluntários, 
ampliar nossa atenção aos membros, continuar qualificando nossas atividades, 
entre outas ações que refletem não apenas no crescimento, mas na sustentação do 
movimento escoteiro. Estamos felizes e parabenizamos a todos pela conquista”, disse o 
dirigente.
 
Movimento Escoteiro
 
O Escotismo é um movimento educacional que, por meio de atividades variadas 
e atraentes, incentiva os jovens a assumirem seu próprio desenvolvimento, a se 
envolverem com a comunidade, formando verdadeiros líderes, preocupados com o 
próximo e com o meio ambiente, engajados em construir um mundo melhor, mais justo 
e mais fraterno.
 
Os jovens são divididos conforme sua faixa etária para que o Programa Educativo 
possa ser trabalhado em todas as áreas de desenvolvimento (físico, intelectual, social, 
afetivo, espiritual e de caráter) com base nas características individuais de cada fase. 
O Programa Educativo ainda se preocupa em estar inserido no cotidiano dos jovens, 
de acordo com suas necessidades de crescimento e do meio onde os jovens se 
desenvolvem, se adaptando a diferentes realidades e respeitando sua autonomia.
 
Apartidário, o Movimento Escoteiro valoriza a participação juvenil em esferas políticas, 
participando de processos de decisão em Conselhos, Conferências e demais grupos 
de trabalho. O apoio político não leva em conta partidos, mas o compromisso do 
parlamentar que se une à União Parlamentar Escoteira do Brasil de atuar de acordo 
com os princípios e propostas do Escotismo.

Os Escoteiros de Santa Catarina 
tiveram sua excelência administrativa 
reconhecida com o recebimento, no 
dia 24/08, do Prêmio Catarinense da 
Excelência, entregue pelo Movimento 
Catarinense pela Excelência (MCE). 
Agora a Região Escoteira pode usar o 
selo do MCE até a próxima edição do 

prêmio, no ano que vem.
 
O Movimento Catarinense Pela Excelência é uma espécie de força-tarefa de 
algumas instituições, como a Fiesc, o Fecomércio e o Sebrae, que visa melhorar 
a competitividade empresarial e da qualidade de vida, aperfeiçoando o cenário 
socioeconômico catarinense. O MCE promove anualmente o Prêmio Catarinense da 
Excelência, que avalia os processos administrativos com o objetivo de incentivar a 
qualificação das empresas participantes. 

Os Escoteiros de Santa Catarina passaram por uma auditoria, que analisou 
documentos, processos, entrevistou funcionários e diretores regionais. Após essa 
avaliação, a região atingiu o primeiro nível do prêmio, que vai crescendo em critérios e 
“dificuldade” a cada ano. O próximo passo é uma segunda visita dos auditores, com um 
feedback sobre o relatório e as melhorias a serem implantadas pelo escritório regional.
 
Para o presidente dos Escoteiros de Santa Catarina, Celso Menezes, essa conquista 
tem grande representatividade para a região. “O principal destaque dado pelos 
auditores foi a transparência das informações e números de nossa instituição. 
Valorizando nossos associados e refletindo os valores do Escotismo”, concluiu. 

O presidente dos Escoteiros de Santa Catarina, Celso Menezes, participou da cerimônia 
juntamente com outros membros da diretoria e do Escritório Regional.

ESCOTEIROS DE SANTA CATARINA 
RECEBEM PRÊMIO CATARINENSE DA 
EXCELÊNCIA
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Símbolo do movimento escoteiro a flor-
de-lis, da família dos lírios, é conhecida 
pela elegância de suas flores vermelhas. 
No escotismo é comum os membros 
cultivarem a planta e se alegrarem 
quando as flores aparecem, a exemplo 
da imagem que acompanha esse texto 
extraída das flores-de-lis cultivadas na 

residência do vice-presidente dos Escoteiros de Santa Catarina, Narcizo Saffério Gilradi 
e que agora enfeita o site da Região Escoteira lembrando que estamos na Primavera.

O dirigente conta que foi surpreendido pelas flores da planta quando retornou de uma 
viagem motivada pelo escotismo. Disse ainda que “a Primavera representa a renovação 
da vida da natureza e a flor-de-lis é símbolo da renovação, da vitória, da pujança, além 
do seu significado especial no escotismo. Por tudo isso, quando uma flor-de-lis se abre 
é um presente”, definiu Narcizo.

A flor-de-lis era muito utilizada, antigamente, nos brasões e escudos da realeza 
francesa, associada em especial ao rei Luis VIII, que a utilizou primeiramente em um 
sinete. Símbolo de poder, soberania, honra e lealdade, assim como de pureza de corpo 
e alma, a flor-de-lis foi foi escolhida pelo fundador do movimento escoteiro, Robert 
Baden-Powell, para representar a fraternidade escoteira.

No escotismo, as três pétalas representam os três pilares da promessa escoteira 
(dever com Deus, com a pátria e consigo mesmo) e o Norte, apontado por uma das 
pétalas, orienta a direção a ser tomada pelo jovem, sempre para cima.

FLOR-DE-LIS DÁ O AR DA 
PRIMAVERA AO SITE

Os dias 23 e 24 de setembro foi um final 
de semana muito especial para o Distrito 
Contestado, mais dois grupos escoteiros 
foram fundados: Grupo Escoteiro Fenix 
do Vale na cidade de Luzerna e Grupo 
Escoteiro Sentinelas do Rio do Peixe em 
Videira.

No sábado, 23, em Luzerna, cerca de 40 novos membros, entre escotistas, dirigentes, 
crianças e jovens, fizeram sua promessa. O Grupo Escoteiro Fenix do Vale terá sua 
sede na cidade de Luzerna, mas atenderá a crianças e jovens das cidades de Joaçaba e 
Herval d’Oeste também. 

O prefeito de Luzerna, Moises Diersmann, destacou a importância para a juventude da 
cidade em contar com um grupo escoteiro.

No domingo, 24, em Videira, cerca de 70 membros participaram da refundação do 
Grupo Escoteiro Sentinelas do Rio do Peixe. O grupo foi fundado originalmente nos anos 
50, permanecendo por muitos anos em atividade, encerrando sua atuação nos anos 90, 
‘este retorno é para sempre’, garantiu o diretor presidente do grupo escoteiro, Leandro 
Crestani, que participou do grupo antes do encerramento das atividades.

Nos dois eventos, além dos membros que fizeram promessa, estiveram prestigiando 
as fundações dos grupos escoteiros o Diretor Presidente da Regional de Santa 
Catarina Celso Menezes, o Diretor de Crescimento e Expansão Luiz Henrique Pocai, 
o Coordenador Distrital Amilto Sbrussu (Juruna), além de membros dos grupos 
escoteiros do Distrito Contestado.

Com a fundação desses dois grupos escoteiros, Santa Catarina já contabiliza nove 
fundações em 2017 e outras três fundações já estão agendadas

GRUPOS ESCOTEIROS SÃO 
FUNDADOS EM LUZERNA E VIDEIRA
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Urubici, conhecido destino turístico de 
inverno em Santa Catarina, também é a 
casa do recém fundado Grupo Escoteiro 
Guardiões da Pedra Furada. A fundação 
ocorreu no último sábado (8 de outubro).

O evento foi prestigiado pelas famílias e 
membros da comunidade local, crianças 

e jovens dos Ramos Lobinho, Escoteiro e Sênior fizeram a sua promessa e marcaram 
a história do Escotismo em Urubici.  Também estiveram presentes, para engrandecer 
o momento, representantes dos Grupos Escoteiros Antônio Carlos, Ipê Amarelo, 
Navegantes, Lages e Araucária. 

Esta foi a 10a fundação de grupo escoteiro, em Santa Catarina, em 2017. 
Fato destacado pelo Diretor Regional de Crescimento e Expansão, Luiz Henrique Pocai 

“Compreendemos que o Escotismo é uma poderosa ferramenta educativa, e que 
é importante fornecê-la ao maior número possível de crianças, adolescentes e 
jovens. A partir desta motivação, estamos constantemente buscando por voluntários 
interessados em abrir um Grupo ou uma Seção Escoteira Autônoma”. 

Além de membros da Diretoria Regional, também esteve presente no evento o 
Coordenador do Distrito Serrano, Jackson Araken.

O Escotismo já está presente em cerca de 90 cidades catarinenses, contribuindo com o 
número recorde de membros, atualmente mais de 9,6 mil membros.

GRUPO ESCOTEIRO É 
FUNDADO EM URUBICI O escotismo em Santa Catarina vem 

crescendo constantemente nos últimos 
anos. Até o momento já superamos a 
barreira dos 9.600 associados. Várias 
ações tem sido implementadas pela 
Região e pelos próprios distritos ou até 
mesmo grupos escoteiros para ampliar a 
qualidade de nosso escotismo.

Nesta semana, alcançamos mais um marco em nossa história, após o incentivo dos 
Escotistas Walter Vivente Gomes Filho (Coordenador Regional de Radioescotismo) e 
Marco Rogério Nunes com o desenvolvimento da Oficina de Radioescotismo no Distrito 
Escoteiro Grande Florianópolis, e também o incentivo pelos Escotistas Fábio Guedes 
e Carlos Branco no Grupo Escoteiro Heliodoro Muniz, o escotismo catarinense estará 
sendo incrementado por mais 30 radioamadores em prova realizada hoje na sede da 
Anatel em Florianópolis, no dia 4 de outubro deste ano. 

O Radioescotismo pode ajudar em todas as áreas de desenvolvimento propostas pelo 
Método Escoteiro. Pode ser um grande auxilio para a conquista de especialidades, além 
da possibilidade de incrementar vários jogos, deixando-os mais atrativos e divertidos. 
Além de tudo já mencionado pode promover a formação de equipes para ajuda em 
desastres naturais, quando assolam o nosso estado.

Às vésperas da 60ª edição do JOTA - Jamboree On The Air, esses novos radioamadores 
poderão estar operando nas bases ajudando a difundir ainda mais o escotismo. 

Também lhes  resta agora dois  novos desafios: Conquistar a Insígnia de 
Radioescotismo e Ajudar a outros membros a se encantarem pela modalidade.

RADIOESCOTISMO CRESCE EM SC
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Os membros da direção e do escritório 
regional dos Escoteiros de Santa 
Catarina estiveram reunidos no dia 
28 de outubro, na sede administrativa 
da instituição, em Florianópolis, em 
mais um dia de trabalho numa extensa 
pauta de assuntos relevantes ao bom 
andamento do escotismo catarinense. 

Esta foi a 23a reunião da diretoria regional, que teve como destaque em sua pauta a 
avaliação do Acampamento Regional de Santa Catarina, ARSC, assuntos da equipe de 
formação de adultos, capacitação de adultos voluntários, novos projetos da instituição e 
planejamento das ações para 2018.

O presidente e o vice-presidente dos Escoteiros de Santa Catarina, Celso Menezes 
e Narcizo Giraldi, respectivamente, relataram sobre a participação, em Brasília, do 
Encontro do Conselho Consultivo da União dos Escoteiros do Brasil. Entre os próximos 
eventos que foram debatidos pelos dirigentes, destaque para o Indaba, Aventura Sênior 
Regional, Celebração do Centenário do Ramo Pioneiro, Jamborees Nacional e Mundial. 
Além disso, foi reforçado a continuidade de suporte aos grupos escoteiros, visando a 
evolução do movimento no estado catarinense.

Os dirigentes, motivados e comprometidos com o escotismo unem esforços, de 
maneira voluntária, para dar andamento ao desenvolvimento do movimento escoteiro. 
A avaliação do encontro foi muito positiva, pois todos os assuntos da pauta foram 
abordados e discutidos amplamente.

As reuniões da direção regional, que contam com a participação do escritório regional, 
acontecem todos os meses, em uma ou duas oportunidades.

DIA DE TRABALHO PARA A 
DIREÇÃO REGIONAL EM SUA XXIII 
REUNIÃO A Mostra Momentos Escoteiros, 

que integra as ações culturais da 
RegiãoEscoteira de Santa Catarina, foi 
apresentada na Universidade Regional 
deBlumenau, a FURB, entre os dias 
7 e 17 de novembro.A proposta dessa 
exposição é oferecer aos visitantes as 
diferentes perspectivas das atividades 

escoteiras em todo o estado.   Essa Mostra reúne fotografias produzidas por adultos 
voluntários e jovens que vivem o escotismo nas suas práticas diárias. Elas colocam em 
cena alguns dos atores do escotismo em diferentes situações de atuação, permitindo 
que sociedade conheça os cenários em que as atividades dos escoteiros são realizadas, 
conhecendo também, a diversidade das articulações e das vivências dos jovens e 
voluntários nesse dinâmico contexto sócio-cultural. Elas também representam 
pequenos fragmentos da visão de tais atores e a forma como compreendem esse 
contexto no qual estão inseridos. 

O caráter itinerante da Mostra Momentos Escoteiros é divulgar o Movimento Escoteiro, 
promovendo o diálogo entre os escoteiros e as comunidades por onde a Mostra passa.

Visando ampliar e qualificar suas ações, 
relacionadas à construção e execução de 
Projetos Culturais, bem como fomentar o 
trabalho de captação de recursos nessa 
área de atuação, a Equipe Regional de 
Projetos (ERePro) convidou a todos os 
associados dos Escoteiros do Brasil que 
atuam em Santa Catarina a participar do 

FURB EXIBIU A MOSTRA 
MOMENTOS ESCOTEIROS

EQUIPE REGIONAL DE PROJETOS 
AUMENTA SUA EQUIPE
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processo de seleção para uma das vagas no Grupo de Trabalho em Projetos Culturais. 
Todos os interessados puderam se inscrever através do site institucional dos Escoteiros 
de Santa Catarina.

A proposta foi pautada em constituir uma equipe sinérgica, com colaboradores 
comprometidos e eficientes.

A Federação das Indústrias do Estado 
de Santa Catarina – FIESC, no âmbito 
do Movimento Santa Catarina pela 
Educação, promoveu no dia 26 de 
outubro, em sua sede, o V Seminário 
Internacional de Educação, que contou 
com a participação de lideranças 
empresariais, educacionais e políticas do 

nosso Estado.

O evento foi uma oportunidade para o debate com especialistas sobre os desafios para 
o alcance de uma educação de qualidade para todos, trazendo práticas nacionais e 
internacionais exitosas para inspirar Santa Catarina em seus indicadores educacionais. 
Neste ano a temática foi “O Professor e a Educação Integral para o Século XXI”, 
contando com a participação de representantes de Singapura, Finlândia e Estados 
Unidos, além de renomados especialistas do Brasil.

Os Escoteiros de Santa Catarina foram representados pelo Diretor Regional de Métodos 
Educativos, Evandro Schaefer, e por Vanessa Randig, que já foi Diretora Regional 
de Métodos Educativos e teve participação de destaque na elaboração do Programa 
Educativo utilizado nos Escoteiros do Brasil atualmente. 

Vanessa é Diretora Presidente do Grupo Escoteiro Príncipe de Joinville e Coordenadora 
Nacional de Atualização Permanente de Programa Educativo.

ESCOTEIROS PARTICIPAM DO V 
SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 
EDUCAÇÃO

Entre os dias 21 e 22 de outubro, os 
dirigentes catarinenses Celso Menezes, 
diretor presidente dos Escoteiros de 
Santa Catarina, e seu vice-presidente, 
Narcizo Giraldi, participaram da Reunião 
do Conselho Consultivo em Brasília.

 O Conselho Consultivo é composto pelos 
presidentes das regiões escoteiras e pela Direção Nacional.

No encontro foram tratados diversos assuntos, dentro eles o Jamboree Nacional, que 
ocorrerá em Barretos e teve detalhes informados pela organização do evento. 

Também foi destaque o lançamento do mAPPa, aplicativo que integra Escotistas e 
membros juvenis, permitindo acompanhamento das progressões de forma online. 

Também houve momento em que as regiões puderam demonstrar um pouco do que 
estão realizando em seus estados, quando Santa Catarina fez um breve relato da 
realização do ARSC.

Para Narcizo Giraldi, que participou pela primeira vez da reunião, o encontro foi muito 
produtivo. 

“Pudemos conhecer a realidade de diversas regiões, captar sugestões de boas práticas 
e constatar o prestígio que Santa Catarina tem em todo o Brasil, o que para nós é 
motivo de muito orgulho”, destacou o dirigente.

O próximo encontro do Conselho Consultivo acontecerá durante o Congresso Escoteiro 
Nacional de 2018, que será realizado na cidade de Curitiba.

DIRIGENTES DE SC PARTICIPAM 
DA REUNIÃO DO CONSELHO 
CONSULTIVO
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Integrantes da Comissão Administrativa 
– Comad Regional e da Diretoria de 
Métodos Educativos, dos Escoteiros de 
Santa Catarina realizaram reunião de 
planejamento regional do Ramo Pioneiro 
para 2018. 

Na pauta quatro grandes eventos do 
Ramo que devem envolver o escotismo catarinense no próximo ano: Centenário do 
Ramo Pioneiro, Mutirão Regional Pioneiro, a ser realizado em Tubarão, Vigília Regional 
Pioneira, realizada pelos Distritos Escoteiros e Fórum Regional Pioneiro que vai 
acontecer em Florianópolis.
 
O movimento escoteiro proporciona que crianças, adolescentes e jovens encontrem um 
espaço educativo acolhedor, seguro e saudável para exercitar a autonomia através das 
escolhas conscientes e responsáveis que fazem.

As vivências com os amigos, em diferentes atividades, promovem o protagonismo e 
colocam os membros em relação direta com o outro e com a comunidade na qual 
estão inseridos, sempre com apoio e orientação dos adultos inseridos no percurso. 

“Por esse motivo os Escoteiros de Santa Catarina acreditam que a proposta de ações 
educativas encontra seu propósito ao possibilitar aos jovens assumirem seu próprio 
desenvolvimento”, destacou o diretor regional de Métodos Educativos, Evandro Robson 
Schaefer.

A reunião aconteceu em Balneário Camboriú, acolhida pelo Grupo Escoteiro Leão do 
Mar. Fazem parte da Comad Regional, Claudio Voss - Presidente, Filipe Dalmagro – 
Vice-presidente, Henrique Lehmkuhl – Primeiro Secretário, Alana Teske – Segunda 
Secretária, Luam Maul e Bruno Weber – suplentes.

COMAD E MÉTODOS EDUCATIVOS 
PLANEJAM PRÓXIMAS AÇÕES

Nos dias 27 e 28 de outubro aconteceu 
em Florianópolis o Festival Social Good 
Brasil. O evento tem como propósito 
promover a conexão de pessoas que 
atuam em diversas frentes em prol do 
desenvolvimento de ações sustentáveis e 
de impacto social. 

Ornella Di Lullo, diretora de relações institucionais dos Escoteiros de Santa Catarina, 
e Leandro Lunelli, escotista do distrito Ilha participaram do evento com o estímulo de 
buscar maior conhecimento para o trabalho que ambos vêm desenvolvendo no GT 
Regional de Diversidades e Inclusão.
Sob o slogan: “compartilhe, colabore e crie o futuro!”, temática do evento, foram 
ministradas diversas palestras nacionais e internacionais ligadas à tecnologias para 
causas sociais, propósito, futuro do trabalho e uso de dados para gerar impacto social. 
Também, aconteceram diversas oficinas e workshops que desafiaram os participantes 
a pensar e agir criticamente. Personalidades da área marcaram presença no evento, 
como: Andrew Means, líder do movimento Data for Good no EUA; Adriana Barbosa, 
eleita uma das 51 pessoas negras com menos de 40 anos mais influentes do mundo, 
entre outras. 

Dentre as atividades que Ornella e Leandro participaram, ganha destaque o Workshop: 
“Diversidade: você tem fome de Ser”, ministrado pela fundadora da Feira Preta, Adriana 
Barbosa que trouxe o tema diversidade sob a ótica de inclusão do negro na sociedade. 
Leandro Lunelli conta que “a atividade foi bem simples, porém muito potente. Com 
dinâmicas de apresentação, um World Café e uma avaliação final. Todo o conteúdo 
abordado partiu primeiro da identificação que os participantes tinham com o tema de 
diversidades para chegar num terreno comum construído por todos: a percepção de 
que esse tema não é necessidade, senão um direito.”

ESCOTEIROS DE SANTA CATARINA 
PARTICIPAM DO EVENTO SOCIAL 
GOOD BRASIL
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Um dos pontos mais abordados neste workshop diz respeito a intenção de se trabalhar 
diversidades em ambientes institucionais. Ou seja, a política deve exigir e refletir um 
verdadeiro interesse e ética da organização tanto no debate, quanto na valorização 
e difusão da diversidade dentro âmbito institucional e social. Ou o fato de trabalhar 
diversidades e inclusão é um fato que está na moda e por consequência se faz 
necessário ser trabalhado? 

Diante dessa reflexão e da variedade enorme de pessoas e instituições presentes, 
cada um com a sua representação e interesse, foi possível discutir e intercambiar 
informações e opiniões através de três principais questões:  1 - Qual a história que 
te traz aqui? 2 - Qual a minha principal dificuldade/obstáculo para conviver com a 
diversidade? 3- - No que eu quero me desafiar para sair da conscientização para a 
responsabilização?

Para Ornella Di Lullo participar de eventos como esse é uma iniciativa fundamental 
para poder se capacitar e se inserir cada vez mais dentro da temática de diversidades 
e inclusão social: “Cada um de nós é responsável em propiciar um escotismo de 
qualidade para todas e todos. Se capacitar, ouvir, debater e aprender com diversas 
instituições e nomes influentes da área é fundamental para que possamos otimizar 
cada vez mais a prática do escotismo em nosso estado”.

Com o crescimento do número de 
jovens e adultos voluntários na Região 
Escoteira de Santa Catarina e já previsto 
nas metas da Direção Regional em 
busca de um melhor atendimento aos 
nossos associados, e após processo de 
seleção, realizado em dezembro de 2017, 
foi contratado, para iniciar no dia 02 de 

janeiro de 2018, Frederico Eduardo José Di Lullo como profissional escoteiro para atuar 
na função de Supervisor de Métodos Educativos.

SC REALIZA PROCESSO SELETIVO 
PARA SUPERVISOR DE MÉTODOS 
EDUCATIVOS

Frederico participa do Movimento Escoteiro desde o Ramo Lobinho, é membro da 
Equipe Regional de Formação e participante ativo no Grupo Escoteiro Pedra Branca, da 
cidade de Palhoça.

Entre as funções deste novo profissional, podemos destacar o apoio aos grupos 
escoteiros no que diz respeito a aplicação do programa, operacionalização dos 
processos de distintivos especiais (Cruzeiro do Sul, Lis de Ouro, etc.), supervisão e 
organização de cursos e eventos de formação, e muitas outras tarefas relacionadas a 
aplicação do Programa Educativo e da Gestão de Adultos.

Na última terça-feira, dia 7 de novembro, 
o escritório regional escoteiro de Santa 
Catarina sediou a reunião ordinária do 
Conselho Estadual da Juventude de 
nosso estado (CONJUVE-SC).  A reunião 
teve como pauta, entre seus principais 
pontos, o inicio do Planejamento anual de 
2018 e a atualização dos status das ações 

que vêm sendo desenvolvidas pelos conselheiros. 

A reunião contou com a participação de 7 conselheiros, sendo eles representantes da 
Coordenadoria da Juventude Estadual, Pastoral da Juventude (PJ), Instituto Catarinense 
de Juventude (ICJ), Juventude do Partido dos Trabalhadores (JPT), Secretaria de Estado 
de Saúde, Secretaria de Estado de Agricultura e da Pesca, e da União dos Escoteiros do 
Brasil (UEB).   O conselho é um espaço, vinculado a Secretaria estadual de Assistência 
Social, Trabalho e Habitação, de representação de Juventudes em Santa Catarina para 
a elaboração, monitoramento e avaliação de Políticas Públicas de Juventude, buscando 
garantir direitos e causas na transformação da realidade juvenil. Ele tem como missão: 
“buscar de forma permanente a garantia dos Direitos Humanos de jovens em Santa 
Catarina, através do protagonismo juvenil.”

Um fato que merece destaque nos trabalhos desenvolvidos pelo conselho é a 

ESCOTEIROS DE SANTA CATARINA 
SEDIAM REUNIÃO DO CONJUVE-SC
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participação na comissão de criação do Plano de Enfrentamento à violência contra 
Jovens Negros e Pobres. Também, na reunião anterior, que ocorreu no dia 10 do 
mês de outubro, o Conselho reuniou-se com o Secretário de Estado da Assistência 
Social, Trabalho e Habitação, Valmir Comin, onde tiveram a oportunidade de entregar 
em mãos algumas reivindicações de pauta da juventude catarinense.   As reuniões 
do conselho são públicas e acontecem mensalmente para deliberar sobre diferentes 
pautas. Para participar ou saber mais a respeito, pode ser feito contato direto com a 
Ornella Di Lullo, presidente do conselho e diretora de relações institucionais da região 
escoteira de Santa Catarina, pelo e-mail ornella@souescoteiro.org.br ou telefone (48) 
99151-2913.

Nos dias 11e 12 de novembro, a Região 
Escoteira de Santa Catarina reuniu em 
Florianópolis, no Campo Escoteiro Paulo 
dos Reis, os Coordenadores Distritais 
2018 dos 14 Distritos Escoteiros do estado 
e a Equipe Regional de Crescimento 
e Expansão para juntos discutirem 
assuntos sobre a estruturação dos 

Distritos Escoteiros e dos Grupos Escoteiros que compõem cada distrito, sua evolução 
em 2017, o crescimento, a renovação de registros, a inclusão de novos membros, o 
planejamento e metas da instituição, o papel de cada equipe, novos grupos e estruturas 
para atividades e cursos. 

Conforme divulgação da Diretoria Estadual dos Escoteiros, em 2017 o Movimento 
Escoteiro no estado já cresceu 14,38% dos 14,8% projetados. A tendência é que 
o número seja alcançado.Os Coordenadores Distritais oriundos dos 14 distritos 
catarinenses tiveram a oportunidade de divulgar as realizações em seus distritos bem 

REGIÃO ESCOTEIRA DE 
SANTA CATARINA REÚNE 
COORDENADORES DISTRITAIS 
E EQUIPE REGIONAL DE 
CRESCIMENTO E EXPANSÃO

A Equipe Regional de Crescimento 
e Expansão lançou edital para 
postulaçõespara novos membros da 
equipe. As vagas foram destinadas para 
a voluntários que se enquadravam nos 
termos do edital divulgado em nosso 
site. A proposta era contar uma equipe 
sinérgica e enxuta, trabalhando em 

EDITAL PARA EQUIPE REGIONAL DE 
CRESCIMENTO E EXPANSÃO 2017

como receber informações de como os trabalhos estão se desenvolvendo  nos demais 
regiões do estado. 

Também nesse encontro foi oficializado o desdobramento do Distrito Grande 
Florianópolis em dois distritos: o Distrito Escoteiro Ilha e o Distrito Escoteiro Continente, 
ficando assim, respectivamente, com 6 Grupos Escoteiros e 535 membros e 10 Grupos 
com 798 membros. Esse desdobramento foi muito bem aceito por tornar-se mais fácil 
a interação entre os grupos participantes e seus membros, bem como a administração 
distrital. 

Também participaram os membros da EReCE – Equipe Regional de Crescimento 
e Expansão com os mesmos objetivos que é o de se preparar para poder 
oferecer suporte para um escotismo mais presente e cada vez com maior qualidade 
nas comunidades de seus grupos escoteiros e, principalmente, naquelas comunidades 
que ainda não possuem grupos escoteiros. Esses encontros acontecem duas vezes ao 
ano e oferecem oportunidade para novos líderes se prepararem. 

O Vice-Presidente, Sr. Narcizo Saffério Giraldi registrou  “Esse ano tivemos 12 novos 
integrantes nessas equipes de Coordenadores e de Crescimento e Expansão.  São 
esses jovens líderes e adultos voluntários que irão fomentar o escotismos nos mais 
longínquos recantos de nosso estado, para que possamos oferecer cada vez mais 
atividades saudáveis e rica em valores morais e éticos ao maior números de jovens, 
auxiliando sempre em sua formação.”
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prol do crescimento do movimento escoteiro através da formação de novos grupos 
escoteiros (Expansão) na região de Santa Catarina. As vagas foram destinadas para os 
distritos: Oeste, Sul, Extremo Sul, Litoral Norte e Alto Contestado.

Visando gerar melhorias no processos 
internos do Escritório Regional, refletindo 
assim em respostas mais rápidas e 
eficientes para os Grupos Escoteiros, 
a Direção Regional dos Escoteiros de 
Santa Catarina decidiu criar o Grupo de 
Trabalho de Usabilidade e T.I. 

Ao final do processo seletivo o Grupo de Trabalho foi composto por: 
Altair Jorge Fernandes 
Argeu Carlos Thiesen 
Frederico Germer 
Giovani Mombelli Mussio
César Brochier
Ornella Di Lullo

EDITAL PARA FORMAÇÃO DO GT DE 
USABILIDADE E T.I.

Os Escoteiros de Santa Catarina, por 
meio da Diretoria Regional de Métodos 
Educativos, realizou nos dias 25 e 26 de 
novembro, em Florianópolis, o encontro 
anual da Equipe Regional de Formação 
(EReF). Organizado pela coordenação de 
Gestão de Adultos o encontro objetiva a 
capacitação continuada dos formadores 

FORMADORES CATARINENSES 
REALIZAM ENCONTRO DE 
PLANEJAMENTO

catarinenses, bem como o panejamento das ações para o ano de 2018.

A EReF é formada por adultos voluntários que atuam em cursos, oficinas, seminários 
e outros eventos para capacitar outros adultos na aplicação do programa educativo por 
meio do método escoteiro, com seu propósito, para promover o autodesenvolvimento 
do membro juvenil. ̈ A nossa finalidade, o nosso objetivo maior, é o atendimento 
de qualidade a nossa criança e jovem. E para alcançar o nosso objetivo, para 
fortalecer esse movimento fantástico, chamado de escotismo, precisamos de adultos 
dispostos a capacitar outros adultos, a oferecer seu tempo, seu conhecimento e 
suas habilidades, para um objetivo maior ,̈ enfatizou o diretor regional de Métodos 
Educativos, Evandro Robson Schaefer. Na opinião o coordenador do evento, Cesar 
Brochier, houve muita produção e uma grande troca de experiências escotistas para 
o aprimoramento dos trabalhos dos formadores. ̈ É importante destacar que a EReF 
é composta por membros de todas as regiões geográficas do estado, o que possibilita 
o amadurecimento do pensamento educativo, através de discussões saudáveis e 
posicionamentos que visam sempre o escotismo. Foi um encontro muito produtivo e 
agradável ,̈ destacou.

Durante o encontro houve um espaço para o Encontro de Gilwell, coordenador pelo Membro 
do Conselho de Administração Nacional, Nadir Antonio Mussio, ocasião em que novos 
adultos portadores da Insígnia de Madeira, foram incluídos no Primeiro Grupo de Gilwell, 
representando seu comprometimento com sua contínua formação e atualização.

Os Escoteiros de Santa Catarina 
participaram no dia 24 de novembro da 
formatura dos Protetores Ambientais, 
programa criado e mantido pela Polícia 
Militar de Santa Catarina, através da 
Polícia Militar Ambiental. A cerimômia 
realizada no Costão do Santinho reuniu 
na noite de sexta-feira representantes 

ESCOTEIROS DE SC PARTICIPAM 
DA FORMATURA DOS PROTETORES 
AMBIENTAIS
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de entidades parceiras, jovens que participaram do programa em anos anteriores, 
autoridades da Polícia Militar de Santa Catarina e familiares dos jovens formandos.
O Programa Protetor Ambiental (PROA), foi criado em 1999 com foco na educação não 
formal de adolescentes das redes de ensino pública e privada. A formação dos alunos 
está estruturada em um projeto pedagógico que propõe a aplicação de atividades 
teóricas e práticas definidas e delineadas na prevenção da agressão ao meio ambiente, 
especialmente da ameaça humana. Na ocasião, cerca de 50 jovens receberam o 
diploma de Protetor Ambiental. 

Os Escoteiros de Santa Catarina participaram da mesa de honra e da entrega dos 
certificados e reconhecimentos aos jovens e instrutores. O presidente dos Escoteiros 
de Santa Catarina, Celso Menezes, recebeu como lembrança uma gaiola que 
originalmente foi utilizada como cativeiro de ave silvestre. Após a apreensão desta ave, 
que foi transferida para o centro de recuperação de animais da Polícia Militar Ambiental 
no Rio Vermelho, esta gaiola foi trabalhada por um Protetor Ambiental, em atividade de 
produção de artesanato.

Os Escoteiros de Santa Catarina participam do Programa como instrutores, bem como 
cedendo o espaço do Campo Escoteiro Paulo dos Reis para realização de atividades.

Nos dias 18 e 19 de novembro foi 
realizado, em Itajaí, a segunda etapa do 
Curso Técnico da Modalidade do Mar 
(CTMar), com a presença de mais de 20 
alunos oriundos de grupos escoteiros 
catarinenses de todas as modalidades. 

O Curso Técnico da Modalidade do Mar 
tem como objetivo capacitar Escotistas para atividades aquáticas, ou relacionadas a 
assuntos náuticos. 

REALIZADA A SEGUNDA ETAPA DO 
CURSO TÉCNICO DA MODALIDADE 
DO MAR

A realização do CTMar é promovida pelas regiões escoteiras há anos, no entanto 
é desde 2002 que a Marinha do Brasil colocou em vigor a NORMAN (Normas da 
Autoridade Marítima) de número 03/2002 delegando aos Escoteiros do Brasil a 
faculdade de qualificar Arrais Amadores e Veleiros Amadores.

Legislação, comunicação náutica e prática a motor foram alguns dos temas estudados 
e praticados nesta segunda etapa. 

Ao final, os participantes fizeram a prova de Arrais Amador, aplicada pela própria 
Marinha do Brasil.

O dia 24 de novembro de 2017 é um dia 
muito especial pois os Escoteiros de 
Santa Catarina alcançaram a marca 
história de 10 mil membros.

Este crescimento tem duas causas. A 
primeira delas é o fortalecimento dos 
grupos existentes, que ou contam com 
novas seções ou com o aumento do 
efetivo destas alcateia, tropa e clãs. A 

formação de adultos é fundamental nesse processo. Acreditamos que adultos bem 
preparados para trabalhar com jovens, elaboram e executam atividades atraentes e 
eficientes, do ponto de vista educativo. Outro grande motivo para o crescimento de 
nossa Região Escoteira é a fundação de novos grupos. Passamos de uma média anual 
de 5 fundações, para 12 fundações em 2017. Existem mais de 40 iniciativas para os 
próximos dois anos (2018 e 2019).

O crescimento do Escotismo, em nível mundial, é estratégico. Acreditamos que quanto 
mais jovens participarem do Movimento Escoteiro, maior será o número de pessoas 
preparadas para transformar, positivamente, nossas comunidades.

ESCOTEIROS DE SANTA CATARINA 
ALCANÇAM MARCA HISTÓRICA DE 
10 MIL ASSOCIADOS
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O seguintes trecho, extraído do Planejamento Estratégico dos Escoteiros do Brasil, 
explica bem este conceito:

“Aqueles que participam do Movimento Escoteiro e que dirigem a instituição, seja 
em suas Unidades Escoteiras Locais ou em seus níveis regional ou nacional, têm a 
convicção de que o Escotismo oferece uma poderosa ferramenta de educação para 
crianças e jovens, capaz de formar e transformar pessoas, entregando para a sociedade 
um ser humano melhor, capaz de contribuir com a construção de um mundo melhor, 
mais justo, solidário e feliz. 

A União dos Escoteiros do Brasil, atualmente, com seus mais de 80 mil 
associados (somos mais de 100 mil), pode ser considerada uma instituição de 
grande porte e está entre as maiores associações do mundo. Por outro lado, 
quando comparamos o efetivo escoteiro com a população brasileira vemos que 
nossos números poderiam ser mais impactantes. Somos poucos em relação ao que 
poderíamos ser nacionalmente e em relação ao efetivo escoteiro em países com 
populações muito menores que a nossa. 

Além disso, atendemos fortemente uma parcela, ou seja, um grande extrato dos nossos 
escoteiros é oriundo das classes média/média alta. Temos penetração moderada 
nas classes populares e nas comunidades de baixa renda, privadas de uma educação 
de boa qualidade ou mesmo outras formas de educação não formal. Desta maneira, 
nossa capacidade de transformação social acaba sendo limitada. Resumindo, temos 
nas mãos uma excelente ferramenta, mas não utilizada em todo o seu potencial. Se 
quisermos fazer o Escotismo evoluir como um elemento de transformação social de 
diferentes contextos, capaz de fazer alguma diferença na realidade brasileira, temos 
que crescer e muito, especialmente voltando nossos esforços para gerar cada vez mais 
impacto social e tornar o Escotismo atual e conhecido em todo Brasil.”

Parabéns a cada um dos Escoteiros de Santa Catarina. 
Nosso fraternal, Sempre Alerta!

A cidade de Itapema, que já conta o Grupo 
Escoteiro Costa Esmeralda, fundou mais 
uma unidade escoteira, alocada na sede 
da Polícia Militar do Município. É o Grupo 
Escoteiro Tapera dos Carijós.
Na ocasião da fundação, estiveram 
presentes, além dos membros do Grupo, 
familiares, representantes da população 

e de outros Grupos Escoteiros de Santa Catarina, o coordenador do Distrito Litoral, 
Jorge Peraça, representantes da Direção Regional dos Escoteiros de Santa Catarina 
e o comandante da Polícia Militar em Itapema, Capitão Rodrigues. O Capitão Geraldo 
Rodrigues Alves Junior, comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar, destacou no 
ato a importância de manter a população próxima a autoridade policial e ao batalhão, 
estreitando os laços e promovendo a educação de valores e caráter, que afastam os 
jovens das drogas e outros riscos sociais, oportunizando experiências de vida sob 
orientação de adultos preparados e motivados a construir um mundo melhor, mais 
justo e fraterno.

O recém fundado Grupo Escoteiro realiza suas atividades aos sábados na sede da 
Polícia Militar, mas mantém planos de em breve contar com uma sede própria, 
conforme destaca o presidente do Grupo Escoteiro, Emir Freitas.

FUNDADO MAIS UM GRUPO 
ESCOTEIRO EM ITAPEMA

No dia 15 de dezembro, Roberto 
Murilo Coutinho, Gerente do Escritório 
Regional representou a Direção Regional 
dos Escoteiros de Santa Catarina 
na solenidade militar de passagem de 
comando da Base Aérea de Florianópolis.

ESCOTEIROS DE SC PARTICIPAM DE 
SOLENIDADE DA AERONÁUTICA
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Nos dias 9 e 10 de dezembro, 16 
escoteiros do distrito norte tiveram a 
oportunidade de participar de uma oficina 
de radioescotismo, na sede do grupo 
escoteiro Jacoritaba, de Jaraguá do Sul. O 
encontro foi ministrado pelo coordenador 
regional de radioescotismo, Walter 
Vicente Gomes Filho, e do chefe Marco 

Rogério Nunes, também da equipe regional de radioescotismo.

Para Marco, o evento foi satisfatório. “Fico muito feliz pela oportunidade de 
compartilhar o pouco que sabemos com nossos irmãos de lenço. Que venham as 
próximas em 2018”, afirmou. A pioneira Isabelle Luana, do grupo Jacoritaba, achou 
a oficina muito proveitosa e gostou do conhecimento que adquiriu. “Montamos uma 
antena e entramos em contato com algumas pessoas. Assim, conseguimos associar a 
teoria com a prática. Com certeza vamos levar isso adiante, trazendo o radioescotismo 
para as atividades dos GE”, concluiu.

ESCOTEIROS DE SANTA 
CATARINA REALIZAM OFICINA DE 
RADIOESCOTISMO

Após a cerimônia Roberto Coutinho cumprimentou e desejou sucesso ao novo 
comandante da Base Aérea de Florianópolis Tenente-Coronel Aviador Luiz dos Santos 
Alves, reforçando os laços de parceria entre as duas instituições. O Tenente-Coronel 
Santos reforçou que a Base Aérea de Florianópolis, tradicional parceiro de nossa 
instituição, continua à disposição do Escotismo catarinense.

Também participou deste ato solene o Dirigente Luiz Salgado Klaes membro da 
Comissão Fiscal Nacional da UEB.

Em 04 de dezembro os Escoteiros de 
Santa Catarina foram recebidos pelo 
Secretário Municipal de Educação de 
Florianópolis.
Estiveram presentes no encontro 
o diretor regional Mark Caldeira, a 
coordenadora do Projeto SCENES 
Vanessa Cecconi e a supervisora de 

crescimento e expansão Janaina Francisco.
“Levamos ao secretário de educação algumas demandas importantes do Projeto 
SCENES que será desenvolvido a partir do próximo ano no Campo Escoteiro. Nossa 
expectativa era desenvolver uma parceria da Secretaria com o Projeto, pelo fato dele 
estar alinhado com objetivos educacionais, e ter entre os seus propósitos o atendimento 
de alunos da rede municipal de ensino”, afirmou Mark Caldeira.

O Projeto SCENES é uma das iniciativas da diretoria regional em favor dos Escoteiros 
de Santa Catarina. Em sua essência, este projeto é uma ação educacional cujo meio é a 
educação ambiental de crianças e jovens considerando as dimensões sociais, políticas, 
econômicas, culturais, ecológicas e éticas relacionadas às estratégias sustentáveis 
para a preservação do meio ambiente e o uso de recursos naturais.

Nas palavras da escotista Vanessa Cecconi, “a acolhida do secretário Maurício, que 
demonstrou grande admiração pelo Escotismo, foi muito especial. Saímos muito 
satisfeitos com a reunião e o grande interesse do secretário em ser parceiro do Projeto, 
sugerindo, inclusive a ampliação da relação entre as duas entidades. Saí convicta que 
será uma parceria muito bem-sucedida”. 

A diretoria regional vem trabalhando desde o mês de março para que os Grupos 
Escoteiros tenham acesso às ações do Projetos SCENES no Campo Escoteiro do 
Parque do Rio Vermelho a partir de 2018. O lançamento oficial do Projeto será realizado 

ESCOTEIROS DE SC VISITAM 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE 
FLORIANÓPOLIS
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durante o Congresso Regional de 2018. Nesta oportunidade serão apresentados os 
objetivos e a forma como os Grupos Escoteiros poderão participar do Projeto.

Representantes dos Escoteiros de 
Santa Catarina participaram, no dia 06 
de novembro, na Escola de Aprendizes 
Marinheiros de Santa Catarina da 
Cerimônia de “Imposição da Medalha 
de Amigo da Marinha”. O prestigio à 
solenidade foi motivado por estar entre 
os agraciados com a medalha, o escotista 

Luiz Roberto Falavigna dos Reis, membro dos Escoteiros do Mar de Santa Catarina.
A “Medalha de Amigo da Marinha” foi criada em agosto de 1966, para agraciar 
personalidades civis, sem vínculo funcional com a Marinha do Brasil, militares de 
outras forças armadas, bem como instituições que se tenham distinguido no trabalho 
de divulgar a mentalidade marítima, no relacionamento com a marinha na defesa dos 
interesses atinentes à marinha e na divulgação da importância do mar para o país.

ESCOTEIROS DE SC PRESTIGIAM 
EVENTO DA MARINHA

Dessa vez foi a cidade de Nova Trento 
que se mobilizou para prestigiar um 
momento muito especial na vida de 
membros daquela comunidade. Em torno 
de sessenta crianças, jovens e adultos 
se colocaram diante de seus familiares, 
amigos, cidadãos e autoridades do 
município para realizar a sua promessa 

escoteira.

O Grupo Lobos da Montanha, após um longo período de inatividade, renova suas 

GRUPO ESCOTEIRO É FUNDADO EM 
NOVA TRENTO

energias com o ato realizado 02 de dezembro de 2017 e sob a direção da sua presidente 
Tânia, que se mostrou muito emocionada e alegre com a participação de tantas 
pessoas da cidade e a presença marcante do GE São João Batista na cerimônia de (re) 
fundação do Grupo Escoteiro em Nova Trento.

A diretoria regional dá boas vindas a todos os lobinhos, escoteiros, sêniores, escotistas 
e dirigentes do Lobos da Montanha. 

Que vocês sejam elos fortes na grande cadeia da fraternidade mundial do Movimento 
Escoteiro.

Os Escoteiros de Santa Catarina foram 
certificados, neste mês de novembro, 
pela Great Place to Work, uma instituição 
internacional criada em 1991, nos 
Estados Unidos, com a missão de auditar 
e credenciar empresas que executam 
boas práticas de desenvolvimento 
humano junto a seus funcionários.

De acordo com o presidente dos Escoteiros de Santa Catarina, Celso Menezes, o 
certificado representa a qualidade e a valorização às pessoas que exercem suas 
funções profissionais para o escotismo catarinenses “É comum perdermos bons 
funcionários para grandes empresas ou para o serviço público, já que nosso escritório 
está localizado na capital do estado. Este turnover é prejudicial para a instituição, uma 
vez que perdemos muito tempo com seleções, treinamentos e processo admissionais 
e quando o profissional está preparado, ele acaba migrando para outra empresa. Por 
isso estamos, nos últimos anos, trabalhando para que nossos funcionários encontrem 
nos Escoteiros uma oportunidade de carreira, além de possibilitar ao corpo profissional 
a experiência de trabalhar em uma empresa que preza pela qualidade de vida, promove 
melhorias contínuas e tem uma forte conotação social, que é educação de jovens 
e o trabalho de voluntários. Para nós, é importante reter bons profissionais, com 

INSTITUIÇÃO INTERNACIONAL  
CERTIFICA ESCOTEIROS DE SC



Relatório Anual 2017  ///116    ///  União dos Escoteiros do Brasil - Região de Santa Catarina 117

capacidade técnica e motivação para prestar um serviço de excelência aos nossos 
associados”, frisou.

O presidente informou ainda que com o crescimento no efetivo do escotismo 
catarinense e o aumento no número de grupos escoteiros, o Escritório Regional 
está em constante ampliação e abertura de vagas, entre elas a de Supervisor de 
Crescimento e Expansão, criada e preenchida em janeiro deste ano, e a recém lançada 
vaga para Supervisor de Métodos Educativos.

Além de credenciar os Escoteiros de Santa Catarina, a Great Pleace to Work enviará um 
relatório com sugestões de melhorias a serem promovidas na área de desenvolvimento 
de pessoas. Estas sugestões, bem como as práticas administrativas em andamento, 
resultado da auditoria do Prêmio Excelência SC (colocar um link) possibilitam um 
aperfeiçoamento constante nas operações dos profissionais. Envolvidos no processo 
de certificação, o diretor Regional de Projetos, Mark Caldeira, e o gerente do escritório 
dos Escoteiros de Santa Catarina, Roberto Coutinho, receberam a notícia com alegria. 
“Acreditamos que um Escritório Regional mais organizado, preparado, com bons 
fluxos administrativos e com funcionários motivados proveem a estrutura de suporte 
necessária aos grupos, para que nossos voluntários consigam trabalhar com foco nas 
atividades educativas junto aos nossos jovens. Nossa grande missão é educacional e 
todas estas ações são tomadas com esse objetivo”, destacaram.

Fazer o bem sem a intenção de receber 
dinheiro em troca disso. Foi assim que 
o escoteiro de 13 anos, Arthur Varnier 
Frese, resumiu a intensão de realizar 
trabalho voluntário numa das secretarias 
públicas do município de Xaxim. A 
intenção ganhou força e atenção da 
administração municipal, que elaborou 

Projeto de Lei do Voluntariado, tendo sido aprovado pela Câmara de Vereadores e 
sancionado pelo prefeito, Lírio Dagort. Membro do Grupo Escoteiro Áquila, e há sete 

ESCOTEIRO MOTIVA CRIAÇÃO DE 
LEI DO VOLUNTARIADO

anos no escotismo, Arthur acompanhou todos as etapas de seu pedido e reconheceu o 
grande empenho do departamento jurídico da prefeitura de Xaxim, no encaminhamento 
do processo.
 
No dia 16 de agosto, o jovem escoteiro acompanhado do presidente do Grupo Áquila, 
Edenilson Mucelin, e do chefe da tropa, Rudinei Frese, estiveram com o prefeito para 
fortalecer o elo entre administração municipal e a comunidade de Xaxim. “Estou muito 
contente com essa Lei, porque vai fazer com que outros jovens da nossa comunidade 
tenham a oportunidade de aprender, através do voluntariado nas instalações públicas 
do município e com isso abrir portas de trabalho, no futuro. Além disso, nós jovens, 
podemos contribuir ainda mais com a nossa comunidade”, disse Arthur Frese. 
 
O escoteiro agradeceu ao prefeito, Lírio Dagort, pelo entendimento da importância 
da Lei, ao Dr. Silas Parisotto, do departamento jurídico da prefeitura, pelo 
acompanhamento do assunto e aos vereadores de Xaxim por acolherem o 
Requerimento do vereador, Juliano de Lima, e aprovarem o Projeto de Lei.
 
A Lei, 4.299/2017, institui o serviço voluntário no âmbito da administração municipal, 
disciplinando sua prestação e dá outras providencias. O prefeito, Lírio Dagort, 
destacou que a comunidade é a grande aliada para fazer um município evoluir em 
todas as áreas. “O Projeto de Lei surgiu da iniciativa de um jovem que viu além e 
observou que pode contribuir com a comunidade onde vive. O resultado e uma Lei 
que vai beneficiar pessoas de diferentes idades e vamos poder contar com seu 
comprometimento e voluntariado para nos ajudar a fazer um município ainda melhor. 
Isso é desenvolvimento humano”, finaliza o prefeito Dagort.

Abraço e sempre alerta!
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DISTINTIVOS ESPECIAIS 
E CONDECORAÇÕES

Cruzeiro do Sul

Acácia Helena Galvão 3/SC - Padre Pedro Baron

Alan Gabriel Guarnieri 40/SC - Caingangue

Alana Rocha Willemann 41/SC - Pirabeiraba

Alejandro Galvis 13/SC - Universo

Alice Konrad Hauers 12/SC - Anchieta

Alice Nava Lenhani 117/SC - Leão Baio

Alisson Bosco Maier 4/SC - Príncipe

Amanda Kovaleski 27/SC - do Ar Julio Wolff La Salle

Ana Carolina Detoni de Souza 25/SC - Dom Pedro I

Ana Heloisa Ely de Oliveira 21/SC - Ximbangue

Ana Luiza Miozzo Rodrigues 16/SC - Concórdia

Andrene Gomes Griebler 21/SC - Ximbangue

Andressa Thamara Tomio 53/SC - Alexandre Roepke

Andrey T de Miranda 25/SC - Dom Pedro I

Angelo Antonio Cantele 86/SC - Xapecó

Anna Julia Lopes de Oliveira 37/SC - Lauro Muller

Arhur Cardoso Gonçalves 22/SC - do Ar Hercílio Luz

Artur da Rosa 36/SC - Atalaia

Ataide Argemiro do Nascimento Neto 84/SC - Pedra Áurea

Beatriz Koche Pereira 59/SC - Manchester

Beatriz Xavier Mendoza 2/SC - Curt Hering

Bernardo Corrêa de Pinho 48/SC - Leão do Mar

Bernardo da Silva 17/SC - Duque de Caxias

Brayan Jamal Landell Marchi 54/SC - Cruzeiro do Sul

Brenda Philippsen Fae 29/SC - Raízes

Brenda Salgado de Alencar 48/SC - Leão do Mar

Breno Carvalho Moraes 50/SC - Imaruí

Bruna Campanelli Franco da Rocha 32/SC - Leões de Blumenau

Bruno Cezar Zatta 40/SC - Caingangue

Bruno Cruz Garbelotti 82/SC - Araucária

Bruno Daniel Cavalheiro 17/SC - Duque de Caxias

Bruno Eduardo Cervini Tasca 15/SC - Jacoritaba

Bruno Teodoro dos Santos 85/SC - Costa Esmeralda

Caio Pereira de Medeiros 9/SC - Tubarão

Catherine Marcos Franzner 15/SC - Jacoritaba

Caue Kamers Serpa 33/SC - Brusque

Clara Werner 32/SC -  Leões de Blumenau

Cristian Adriel Benta 25/SC - Dom Pedro I

Cristina Franz Piske 10/SC - Agrolândia

Daniella Fernanda Kroin 15/SC - Jacoritaba

Diego Balke Kuhn 38/SC - Yucumã

Diego Ruoff 108/SC - do Ar Pelicano

Diogo do Lago Silveira 21/SC - Ximbangue

Edina Luiza Peretti 19/SC - Gonçalves Dias

Eduarda Rodrigues 33/SC - Brusque

Eduardo Blasczak 76/SC - Pedra Vermelha

Emanuele Leite 33/SC - Brusque

Enrico Weiss das Neves 37/SC - Lauro Muller

Enzo Alegre Nunes 25/SC - Dom Pedro I

Enzo Amorim Passarin 3/SC - Padre Pedro Baron

Enzo Cesconeto Amaral 25/SC - Dom Pedro I

Érica Loterio Melim 56/SC - Mafeking

Érick Vinicius Coimbra 38/SC - Yucumã

Estefani Engels Curbani 54/SC - Cruzeiro do Sul

Evelyn Gabriely Callegari 40/SC - Caingangue

Everton Diego Braatz 53/SC - Alexandre Roepke

Felipe Menchaca Flores Busnello 52/SC - Desterro

Felipe Schimitt 27/SC - do Ar Julio Wolff La Salle

Fernanda Hickmann 17/SC - Duque de Caxias

Gabriel Brian Seger 25/SC - Dom Pedro I

Gabriel Dordet Peres 92/SC - Tangará

Gabriel Fernando Martelo 27/SC - do Ar Julio Wolff La Salle

Gabriel Ricardo Schmidt 90/SC - Pomerano

Gabriel Romeiro Mattiesen 56/SC -Mafeking

Gabriela Cristina Colla 16/SC - Concórdia

Gabrielli Mosena 118/SC - Muiraquitã

Gaia Ronchi dos Santos 92/SC - Tangará

Germano Habitzreuter dos Santos 33/SC - Brusque

Giovana Pereira 17/SC - Duque de Caxias

Guilherme da Silva dos Santos 1/SC - Lages

Guilherme Felipe Goldacker 90/SC - Pomerano

Guilherme Friedrich 76/SC - Pedra Vermelha



Guilherme Funfgelt Arpini 56/SC -Mafeking

Guilherme Manoel Pacheco 59/SC - Manchester

Gustavo Franke 54/SC - Cruzeiro do Sul

Gustavo Gasperi de Souza 3/SC - Padre Pedro Baron

Gustavo Henrique Krassota Borges 48/SC - Leão do Mar

Gustavo Henrique Reinert 62/SC - Cap. Comandante Hassel

Gustavo Hinckel Xavier 56/SC - Mafeking

Heitor Asensio de Faveri Seeber 69/SC - Heliodoro Muniz

Heitor Hillesheim dos Santos 23/SC - Pedra Branca

Heitor Perin Schizzi 86/SC - Xapecó

Heloisa Gabriely de Villa 82/SC - Araucária

Heloisa Pietra Binsfeld 17/SC - Duque de Caxias

Henrique Gabriel Duz Cechin 40/SC - Caingangue

Henrique Salazar 48/SC - Leão do Mar

Henrique Senne Pelhon 13/SC - Universo

Henrique Wegner Schneider 17/SC - Duque de Caxias

Hisabel Lippel 41/SC - Pirabeiraba

Igor Rodrigues da Trindade 65/SC -  do Mar Ilhas Guará

Isaac Baesso Catarina Silveira 9/SC - Tubarão

Isabela Baldin Nascimento 117/SC - Leão Baio

Isabela Gabriel De Oliveira Gomes da Cunha 65/SC -  do Mar Ilhas Guará

Isabela Haelsner 17/SC - Duque de Caxias

Izabella Valentine Bogo Hinckel 56/SC -Mafeking

Jaqueline Ulrich 4/SC - Príncipe

Jean Schmitz 38/SC - Yucumã

Jhenifer Leticia Franceschina 27/SC - do Ar Julio Wolff La Salle

João Eduardo Dal Ri 38/SC - Yucumã

João Gabriel Wagner 17/SC - Duque de Caxias

João Marcos Rosa 56/SC -Mafeking

João Pedro Lara Piccinin 48/SC - Leão do Mar

João Pedro Silva Guérin 96/SC- Ilha Terceira

João Victor Guero 48/SC - Leão do Mar

João Victor Schroeder Cunha 17/SC - Duque de Caxias

João Vitor Hobus 10/SC - Agrolândia

João Vitor Strada 118/SC - Muiraquitã

Joaquim de Souza 15/SC - Jacoritaba

Júlia Gabriella Alves 13/SC - Universo

Julia Gabrielle Moreira Paes 53/SC - Alexandre Roepke

Laura Juver Grasel 2/SC - Curt Hering

Leon Krischnegg 37/SC - Lauro Muller

Leonardo Rafael Hermes 54/SC - Cruzeiro do Sul

Leticia Alves de Brito 3/SC - Padre Pedro Baron

Lívia Maria da Rocha Dozza 38/SC - Yucumã

Luany Canci Coradi 118/SC - Muiraquitã

Lucas Bohs Baixo 14/SC - Ipê Amarelo

Lucas Ernesto Broges Vanti 65/SC -  do Mar Ilhas Guará

Lucas Gabriel da Silva Marold 54/SC - Cruzeiro do Sul

Lucas Marcon 112/SC - Folhas Verdes

Lucca Haffenstein Formento Prada 54/SC - Cruzeiro do Sul

Ludmila Almeida Zatariano 137/SC Sambaqui

Luis Antonio Michels 76/SC - Pedra Vermelha

Luisa Burgnovo 32/SC -  Leões de Blumenau

Luiz Felipe Fulber Schmidt 29/SC - Raízes

Luiz Henrique Mezetti Semensati 65/SC - do Mar Ilhas Guará

Luiza Rebelo Costa Rachadel 25/SC - Dom Pedro I

Manoel Cordeiro Neto 48/SC - Leão do Mar

Marcos Antonio Gonçalves Berrido 40/SC - Caingangue

Maria Eduarda Santin 5/SC - Áquila

Mariana Gabriele Klitzke 20/SC - Timbó

Mariana Miler Hecht 65/SC -  do Mar Ilhas Guará

Mark Alan Klitzke 20/SC - Timbó

Martin Toll Born 15/SC - Jacoritaba

Mateus Augusto Godel Chiochetta 82/SC - Araucária

Matheus Adriano Toigo Schmeier 38/SC - Yucumã

Matheus K. Radloff 17/SC - Duque de Caxias

Matheus Sobanski de Oliveira 7/SC - Teófilo Bernardo Zadrozny

Matheus Tumeleiro Martins 29/SC - Raízes

Maysa Aparecida Neuber 53/SC - Alexandre Roepke

Miguel Salla Weege 56/SC -Mafeking

Miguel Vieira Dutra 59/SC - Manchester

Miguel Weinrich Pokrewecky 32/SC - Leões de Blumenau

Mônica Elisa Peres 14/SC - Ipê Amarelo

Murilo Alcantara Sandrin 13/SC - Universo

Murilo Lavandoski Guarnieri 17/SC - Duque de Caxias

Naiara Natali Jungles 37/SC - Lauro Muller

Natalia Isabela Mendes Ceccon 52/SC - Desterro

Natalia Louise Hansen Nascimento 2/SC - Curt Hering

Natalia Miler Hecht 65/SC -  do Mar Ilhas Guará



Nathália Mund Fernades 25/SC - Dom Pedro I

Nathalia Zimmermann da Silva 17/SC - Duque de Caxias

Nicole Tramontino Berlin 48/SC - Leão do Mar

Patrick Poma da Silva 57/SC - Aguaí

Pedro França de Carvalho 32/SC - Leões de Blumenau

Pedro Henrique do Santos 108/SC - do Ar Pelicano

Pedro Henrique Gehlen de Andrade 48/SC - Leão do Mar

Pedro Henrique Minatti 33/SC - Brusque

Pedro Henrique R. Silva 21/SC - Ximbangue

Pedro Hoffmann 90/SC - Pomerano

Pedro Roberge de Melo 67/SC - Continente

Pietra Estefania Colla 67/SC - Continente

Pyetra Amabili Klitzke Doege 53/SC - Alexandre Roepke

Ricardo Pegoretti 32/SC - Leões de Blumenau

Samuel Endler Pellegrino 23/SC - Pedra Branca

Sofia Bonelli 9/SC - Tubarão

Tainara Camile Miotto 38/SC - Yucumã

Tales Medeiros Martins 3/SC - Padre Pedro Baron

Thiago Gabriel Kroene Antunes 2/SC - Curt Hering

Thiago Galvão do Amaral 10/SC - Agrolândia

Tiago De Lucca Dalló 92/SC - Tangará

Tiago Heuser 25/SC - Dom Pedro I

Vicente Santi Giacomelli 54/SC - Cruzeiro do Sul

Vicenzo Luiggi Sgarbossa 40/SC - Caingangue

Vinicius de Godoi 56/SC - Mafeking

Vinicius Luiz Kroemke 53/SC - Alexandre Roepke

Vinicius Zoboli 90/SC - Pomerano

Vitor Eduardo Engel 27/SC - do Ar Julio Wolff La Salle

Vitor Faucz Jasse 93/SC - Nove de Março

Vitor Gabriel Zanotto 86/SC - Xapecó

Vitor Garcia Barros 65/SC -  do Mar Ilhas Guará

Vitor Henrique Israel 59/SC - Manchester

Vitoria Luisa Galera Roversi 29/SC - Raízes

Willian Togni 40/SC - Caingangue

Yasmin  Sarmento Soder 82/SC - Araucária

Yasmin Locatelli 5/SC - Áquila

Ygor Vinicius J. Grisang 38/SC - Yucumã

Yhon Andriw Bazan Lopez 17/SC - Duque de Caxias

Lis de Ouro

Alessandra Staack Lemke 108/SC - do Ar Pelicano

Alexia Patricio Grossmann Anastácio 57/SC - Aguaí

Ana Beatriz Moreira de Souza 59/SC - Manchester

Ana Carolina de Freitas da Silva 15/SC - Jacoritaba

André Felipe Bijalon Duarte 96/SC - Ilha Terceira

Arthur Henrique da Rosa Dias 48/SC - Leão do Mar

Bernardo Siqueira Pedroso Camargo 65/SC - do Mar Ilhas Guará

Bruna de Souza Cunha 53/SC - Alexandre Roepke

Bruna Nicole Schaefer 19/SC - Gonçalves Dias

Bruna Teixeira Costa 3/SC - Padre Pedro Baron

Carlos Eduardo Vieira Dorigatti 54/SC - Cruzeiro do Sul

Carlos Leonardo Lazzari 82/SC - Araucaria

Carlos Vilfrido Schumacher da Costa 90/SC - Pomerano

Cauã Patrick Ricobom de Abreu 56/SC -  Mafeking

Eduarda Rathunde Kohn 62/SC - do Mar Capitão Comandante Hassel

Eduardo Luciano da Silveira 62/SC - do Mar Capitão Comandante Hassel

Enrico Fernandes Gadanha 59/SC - Manchester

Estevão Malize 40/SC - Caingangue

Felipe Baldissera Walter 82/SC - Araucaria

Fernanda Mayta Schaefer 19/SC - Gonçalves Dias

Gabriel Allan Reinert 62/SC - do Mar Capitão Comandante Hassel

Gabriel Faghrazzi Felice 85/SC - Costa Esmeralda

Gabriel Laureth Philippi 90/SC - Pomerano

Guilherme Licodiedoff 12/SC - Anchieta

Gustavo Licodiedoff 12/SC - Anchieta

Gustavo Luiggi Patussi 86/SC - Xapecó

Gustavo Sartorelli de Carvalho Rêgo 12/SC - Anchieta

Henrique Vieira Péres 32/SC - Leões de Blumenau

João Victor Dornbusch de Oliveira 67/SC - Continente

João Victor Grando Machado 48/SC - Leão do Mar

João Victor Morais Carvalho 122/SC - Willy Zumblick

João Vitor da Rosa Gouvêa Borges 65/SC - do Mar Ilhas Guará

Jorge Brock Junior 86/SC - Xapecó

Kauan André Figueira 43/SC - Iguaçu

Laura Aparicio Beling 48/SC - Leão do Mar

Laura RibeiroRemus 54/SC - Cruzeiro do Sul



Letícia de Araujo Fernandes 59/SC - Manchester

Lívia Ferronato 112/SC - Folhas Verdes

Luca dos Santos Garcia 69/SC - Heliodoro Muniz

Lucas Gabriel Fante 112/SC - Folhas Verdes

Luis Eduardo Monego 86/SC - Xapecó

Luiza dos Santos Acorsi 52/SC - Desterro

Mabel Kruger de Souza 54/SC - Cruzeiro do Sul

Manuela Klan Pereira 48/SC - Leão do Mar

Manuella Wallerius Rower 86/SC - Xapecó

Mariana Oss 4/SC - Príncipe

Marielli Cristina Titon 112/SC - Folhas Verdes

Matheus dos Santos Pires de Souza 69/SC - Heliodoro Muniz

Mauricio Luiz Moerschbacher 48/SC - Leão do Mar

Natalia Giacomelli 82/SC - Araucaria

Nathálie Dellayla de Oliveira 54/SC - Cruzeiro do Sul

Otávio Pellense 54/SC - Cruzeiro do Sul

Samirah Cristine Johann 42/SC -  General Osório

Sarah Lenzi 56/SC -  Mafeking

Thais Guerra Possamai 17/SC - Duque de Caxias

Thaynara Gabriela Tomio 53/SC - Alexandre Roepke

Túlio Moroni Ferronato Rodrigues dos Santos 112/SC - Folhas Verdes

Vanessa Neiss 91/SC - Tupã

William Borges Padilha 90/SC - Pomerano

Escoteiro da Pátria

Bruno Bianchini Raczkoviak 43/SC - Iguaçu

Carolina Miranda Pereira 23/SC - Pedra Branca

Christian Thomsen 33/SC - Brusque

Dalton Albano Junge 54/SC - Cruzeiro do Sul

Daniel Petrers Amaral 32/SC - Blumenau

Diego Gustavo Mascarino 47/SC - Kaigang Norte

Elton Dornelles Boaventura 9/SC - Tubarão

Emerson Rocio Figueira Junior 43/SC - Iguaçu

Fabíola Liotto Giraldi 86/SC - Xapecó

Fabricius Carvalho Moraes 50/SC - imarui

Felipe Ferreira do Valles 59/SC - Manchester

Felipe Nicoluzzi Cunha 15/SC - Jacoritaba

Gabriel da Rosa Oliveira 1/SC - Lages

Gabriel Kuiava Glufke 42/SC - General Osório

Jean Brandt Vieira 33/SC - Brusque

João Heitor Zabel da Rocha 54/SC - Cruzeiro do Sul

João Manoel Sanches Lima 54/SC - Cruzeiro do Sul

João Pedro Ceruti 50/SC - imarui

Kauê Ferraz Guardini 22/SC - do Ar Hercílio Luz

Léo Bruno Sasse 41/SC - Pirabeiraba

Livina Halmenshlager 42/SC - General Osório

Luana Madeira 106/SC - Ariringua

Luiz Henrique de Aguiar da Costa 106/SC - Ariringua

Marco Pedrolo Marcon 86/SC - Xapecó

Maria Eduarda dos Santos 19/SC - Gonçalves Dias

Natalia Becker Pereira 82/SC - Araucária

Nicolas Colliselli Hemp 86/SC - Xapecó

Paloma Kich Dischkaln 38/SC - Yucumã

Pedro Henrique Santos Ribeiro 82/SC - Araucária

Rafael Luís Metelski Schutze 86/SC - Xapecó

Tael Dornelles Boaventura 9/SC - Tubarão

Theodor Daurio Manske 90/SC - Pomerano

Ulisses Fonseca 13/SC - Universo 

Victor Hugo Oss 4/SC - Príncipe de Joiville

Victor Nilson de Rosário 4/SC - Príncipe de Joiville

Vinicius Della Giustina Fritzen 26/SC - Urussanga 

Yasmim Strauch 54/SC - Cruzeiro do Sul

Insígnia de B. P.

Bianca Costi Farias 12/SC - Anchieta

Briany Fernandes Dias 25/SC - Dom Pedro I

Hemerson Ian Zenatti 21/SC - Ximbangue

Jéssica Andreza dos Santos Silva 3/SC - Padre Pedro Baron

Jessica Karina Weirich 70/SC - Águia Pequena 

Leonardo Burnett Pinheiro 14/SC - Ipê Amarelo 

Vinicius Figueredo Dexpindola 25/SC - Dom Pedro I



Insígnia de Madeira

Alexandre Kirchner de Azevedo Escotista Sênior 23/SC - Pedra Branca 

Alexandre Mauricio Rosa Escotista Escoteiro 14/SC - Ipê Amarelo 

Alexandre Siegle Escotista Escoteiro 105/SC - Pegasus 

Carlos Adriano Kruger Escotista Escoteiro 53/SC - Alexandre Roepke 

Cassia Bizarro Zandonai Escotista Escoteiro 14/SC - Ipê Amarelo 

Cleomar Bona Escotista Sênior 29/SC - Raízes 

Daniel Andreas dos Santos Escotista Sênior 29/SC - Raízes 

Delmar Fragoso Pompeo Escotista Escoteiro 21/SC - Ximbangue

Denise Sebold Esteves Escotista Escoteiro 121/SC - Ebenézer 

Duilho Arcanjo Dutra Escotista Sênior 21/SC - Ximbangue 

Emerson França de Souza Escotista Lobinho 93/SC - Nove de Março

Etore Junior Casagrande Escotista Lobinho 16/SC - Concórdia

Fabio Cordeiro Escotista Sênior 2/SC - Curt Hering

Flávio Fernando Sunti Escotista Escoteiro 16/SC - Concórdia

Frederico Emilio Germer Escotista Pioneiro 20/SC - Timbó 

Jacson Araken Abreu Sehnem Escotista Pioneiro 1/SC - Lages 

Jamil Antonio Dias Escotista Escoteiro 2/SC - Curt Hering

Jane Micheluzzi Escotista Sênior 2/SC - Curt Hering

Jean Carlos das Neves Escotista Sênior 37/SC - Lauro Muller

Joana de Andrade Mitidiero 
Vasconcelos

Escotista Sênior 22/SC - do Ar Hercílio luz 

Jorge Cavasin Escotista Sênior 16/SC - Concórdia

Kênia Maria de Barros Santos de 
Souza

Escotista Escoteiro 67/SC - Continente

Klaus Christian Heinrich Bloss Vovio Escotista Sênior 15/SC - Jacoritaba 

Luci Meri Gabriel Maul Escotista Escoteiro 30/SC - Terra do Vale 

Marco Aurélio Demarchi Escotista Pioneiro 90/SC - Pomerano

Matheus Bandeira Valles Escotista Escoteiro 121/SC - Ebenézer 

Nicolas Erwig Pulz Escotista Escoteiro 65/SC - do Mar Ilhas Guará 

Osmarildo Paviani Escotista Escoteiro 40/SC - Caingangue 

Paulo Marcelo Enghi Escotista Escoteiro 37/SC - Lauro Muller

Paulo Roberto Souza Vieira Escotista Escoteiro 69/SC - Heliodoro Muniz 

Paulo Sergio Putzel Escotista Sênior 135/SC -  Saic 

Priscila Nascimento Escotista Lobinho 13/SC - Universo 

Reno Luiz Caramori Filho Escotista Escoteiro 65/SC - do Mar Ilhas Guará 

Ricardo Vorpagel Escotista Escoteiro 23/SC - Pedra Branca 

Robert Willian Amorim Oliveira Escotista Escoteiro 67/SC - Continente

Rodrigo Gil Esteves Escotista Escoteiro 121/SC - Ebenézer 

Tamyra Hack Escotista Escoteiro 16/SC - Concórdia

Valdecir Roque de Oliveira Escotista Sênior 86/SC - Xapecó 

Vilmar Antonio Ferrão Junior Escotista Sênior 82/SC - Araucaria

Wagner Onghero Escotista Escoteiro 34/SC - Gralha do Pinhal 

Medalha Gratidão Bronze

Afonso Immig 76/SC - Pedra Vermelha

Alexandre Visconti 33/SC - Brusque 

Angelita Saudade Fantinelli 4/SC -  Príncipe de Joinville

Anthony Marcus Oliveira 22/SC - do Ar Hercilio Luz

Carlise Welter Werlang 76/SC - Pedra Vermelha

Carlos Adriano Kruger 53/SC -  Alexandre Roepke

Carlos Henrique Sulzbacher 76/SC - Pedra Vermelha

Carmen Zilles 76/SC - Pedra Vermelha

Christhian Souza Stoever 4/SC -  Príncipe de Joinville

Cleusa Varnier Frese 5/SC - Áquila

Daniel Fabricio Bruns 33/SC - Brusque 

Deise Adriana Bosco Maier 4/SC -  Príncipe de Joinville

Fernando Tatsuya Wajima 22/SC - do Ar Hercilio Luz

Gilson Francisco Blasczak 76/SC - Pedra Vermelha

Glaucia Helena F de Medeiros 22/SC - do Ar Hercilio Luz

Jandrei Bohn 135/SC - Saic

Laercio Roden 76/SC - Pedra Vermelha

Malisa Fernanda Costa Bruns 33/SC - Brusque 

Mark Anderson Caldeira 48/SC - Leão do Mar



Neide Maria Franco de Nez 33/SC - Brusque 

Paulo Carlos Heinen 76/SC - Pedra Vermelha

Pedro de Nez Neto 33/SC - Brusque 

Rodrigo Lorenz Freitas 33/SC - Brusque 

Rubens Lacerda Queiroz 22/SC - do Ar Hercilio Luz

Sandra Regina Barbeiro 33/SC - Brusque 

Souza Cruz S/A 14/SC - Ipê Amarelo

Vilson Michels 76/SC - Pedra Vermelha

Wigando Kunde Filho 4/SC -  Príncipe de Joinville

Medalha Gratidão Prata

Lúcia de Fátima Madeira 12/SC - Anchieta

Danilo Duarte de Souza 23/SC - Pedra Branca

Jacson Francisco 66/SC - do Ar M. B. Alberto Bins Neto

Nuno Francisco N. G. Simão 32/SC - Leões de Blumenau

Selmira Maria Walker 22/SC - do Ar Hercilio Luz

Vanira Gonçalves Oliveira 22/SC - do Ar Hercilio Luz

Madalha Gratidão Ouro

Arcângelo dos Santos Safanelli 12/SC - Anchieta

Carlos Otávio da Silva 4/SC -  Príncipe de Joinville

Grupo Escoteiro Príncipe de Joinville UEB-SC

Grupo Escoteiro Tubarão UEB-SC

Leandro Carlos von Ende Kruel 48/SC - Leão do Mar

Prefeitura de Chapecó 86/SC - Xapecó

Sicoob SC/RS UEB-SC

Medalha Bons Seviços 5 anos

Adriano Peters 84/SC - Pedra Áurea

Alberto Kranz 41/SC - Pirabeiraba

Altair Jorge Fernandes 98/SC - São João Batista

André Fréccia 9/SC - Tubarão

Douglas Nascimento Silva 67/SC - Continente 

Edilson de Souza 15/SC - Jacoritaba

Elenice Ana V. Oss 4/SC -  Príncipe de Joinville

Eliandro da Silva Luz 86/SC - Xapecó 

Fabio Fernandes 4/SC -  Príncipe de Joinville

Fernanda Karla Metelski 86/SC - Xapecó 

Flavia Didomenico 22/SC - do Ar Hercilio Luz 

Gabriel Eduardo dos Santos 67/SC - Continente 

Gladston Burin 9/SC - Tubarão

Ivan Carlos Ribeiro 93/SC - Nove de Março

Karla Monego Refatti 86/SC - Xapecó 

Leandro Sasse 41/SC - Pirabeiraba

Lucia Jacinta Delvoss Ribas 70/SC Águia Pequena

Luiz Ireno Carminatti 93/SC - Nove de Março

Marciel Paz 98/SC - São João Batista

Marcos Ricardo Klitzke 20/SC - Timbó

Moises Bittencourt Ouriques 9/SC - Tubarão

Neusa Meurer Esser Schneider 9/SC - Tubarão

Rogerio de Castro Dornelles 9/SC - Tubarão

Thabata de Araujo Santos 66/SC - do Ar M. B. Alberto Bins Neto 

Valdecir Roque de Oliveira 86/SC - Xapecó 

Vandoir Luis Royer 15/SC - Jacoritaba

Vera Marli Cidral 4/SC -  Príncipe de Joinville

Yhasmin de Cassia da Cunha 67/SC - Continente 

Madalha Bons Serviços 10 anos

Adiel Seffrin Sarates Junior 4/SC -  Príncipe de Joinville

Alef Emerich Vieira 9/SC - Tubarão

Andressa Aparecida Randig 4/SC -  Príncipe de Joinville

Carlos Alberto Eichholz 41/SC - Pirabeiraba

Cleverson de Arruda 4/SC -  Príncipe de Joinville

Clovis Seefeldt 41/SC - Pirabeiraba

Daniel Almeida Vital de Oliveira 22/SC - do Ar Hercilio Luz 

Eduardo Wroblewski 15/SC - Jacoritaba

Elton Dornelles Boaventura 9/SC - Tubarão

Franco Augusto Pizetta Moraes 4/SC -  Príncipe de Joinville

Gabriel Feller de Souza 98/SC - São João Batista

Gabriel Grondek Pedroso 15/SC - Jacoritaba

Gilberto Rafaelli 15/SC - Jacoritaba

Henry Teuber 41/SC - Pirabeiraba

Jenifer Kelly Giovanella 15/SC - Jacoritaba

João Alves Teixeira Neto 41/SC - Pirabeiraba



José Fabio Silva Mattos 4/SC -  Príncipe de Joinville

Joyce Ganassali De Oliveira 66/SC - do Ar M. B. Alberto Bins Neto 

Julia Bitencourt Fernandes 9/SC - Tubarão

Katia Madalena da Silva Bastiani 67/SC - Continente 

Leonardo Burnett Pinheiro 14/SC - Ipê Amarelo 

Luciana Kranz 41/SC - Pirabeiraba

Mara da Cunha Marchi 9/SC - Tubarão

Marcelo Tadeu Matos 22/SC - do Ar Hercilio Luz 

Marcio Schneider 9/SC - Tubarão

Marcos Paulo dos Santos Fortunato 9/SC - Tubarão

Marianna Esser Schneider 9/SC - Tubarão

Matheus Anderle 2/SC - Curt Hering 

Michael Zalewski 15/SC - Jacoritaba

Michele Goulart Ribeiro 66/SC - do Ar M. B. Alberto Bins Neto 

Moises dos Santos 33/SC - Brusque

Neide Maria Franco de Nez 33/SC - Brusque

Odilon Alves 67/SC - Continente 

Pedro Cataneo 14/SC - Ipê Amarelo 

Rafael Facchinetti F. de Oliveira 67/SC - Continente 

Rafael Franco Fragalli 4/SC -  Príncipe de Joinville

Rayssa Medeiros Scarpato 9/SC - Tubarão

Rosemary Amorim Stein 86/SC - Xapecó 

Tael Dornelles Boaventura 9/SC - Tubarão

Medalha Bons Serviços 15 anos

Alexandre Krammel 4/SC -  Príncipe de Joinville

Alexandre Visconti 33/SC - Brusque

Anne Elise M Coutinho 22/SC - do Ar Hercilio Luz 

Areonice Luiza Mignon Dalla Rosa 86/SC - Xapecó 

Cesar Guilherme Cadorin 4/SC -  Príncipe de Joinville

Christhian Souza Stoever 4/SC -  Príncipe de Joinville

Edeltraud Endler 41/SC - Pirabeiraba

Eleine Teixeira Pereira De Medeiros 9/SC - Tubarão

Francis Marcel Post 86/SC - Xapecó 

Gabriel Renaldo de Souza 67/SC - Continente 

Giselle Liane Vieira 4/SC -  Príncipe de Joinville

Gustavo de Nez 33/SC - Brusque

Jacson Francisco 66/SC - do Ar M. B. Alberto Bins Neto 

Liana Duarte de Oliveira 67/SC - Continente 

Liz Cristine M Coutinho 22/SC - do Ar Hercilio Luz 

Malisa Fernanda Costa Bruns 33/SC - Brusque

Marcia Alzira Batista Kunde 4/SC -  Príncipe de Joinville

Matheus Esser Schneider 9/SC - Tubarão

Pedro de Nez Neto 33/SC - Brusque

Robert Willian Amorim Oliveira 67/SC - Continente 

Rosangela Pereira de Sousa 67/SC - Continente 

Sandra Regina Barbeiro 33/SC - Brusque

Sônia Mara Liotto 86/SC - Xapecó 

Soraia Elisa Boldt Teixeira 41/SC - Pirabeiraba

Terezinha Venranda Reiter 2/SC - Curt Hering 

Valdir Vegini 15/SC - Jacoritaba

Verônica Facchinetti F. de Oliveira 67/SC - Continente 

Medalha Bons Serviços 20 anos

Adivanir Ceccato Junior 67/SC - Continente 

Alisson Estacio de Aguiar 66/SC - do Ar M. B. Alberto Bins Neto 

Carlos Adriano Kruger 53/SC - Alexandre Roepke 

Carlos Kruger 67/SC - Continente 

Daniel Fabricio Bruns 33/SC - Brusque

Felipe Becker 4/SC -  Príncipe de Joinville

Gustavo De Souto Podesta 66/SC - do Ar M. B. Alberto Bins Neto 

Iracy Machado Emerich 9/SC - Tubarão

Jacymir Santos Oliveira 67/SC - Continente 

Jeferson Alves Garrido 2/SC - Curt Hering 

Katia Regina de M. Carvalho 9/SC - Tubarão

Mario Jose Bruckheimer 4/SC -  Príncipe de Joinville

Mateus Peres Ferrão 9/SC - Tubarão

Rodrigo Lorenz Freitas 33/SC - Brusque

Vanderlei Luis dos Passos 4/SC -  Príncipe de Joinville

Vanessa Cristina Melo Randig 4/SC -  Príncipe de Joinville

Wigando Kunde Filho 4/SC -  Príncipe de Joinville

Medalha Bons Serviços 30 anos

Carlos Otavio Da Silva 4/SC -  Príncipe de Joinville

Gilmar Roque Oss 4/SC -  Príncipe de Joinville

Vilson Roberto Corrêa 2/SC - Curt Hering 
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Medalha Bons Serviços 40 anos

Eduardo Stoever 4/SC -  Príncipe de Joinville

Roberto Murilo Coutinho 22/SC - do Ar Hercílio Luz

Sergio Luis Franzner 15/SC - Jacoritaba

Cruz de São Jorge

Leonardo Woiciek Neto 22/SC - do Ar Hercilio Luz 

Roberto Basso 86/SC - Xapecó 

Medalha Velho Lobo

João Batista Mendes 9/SC - Tubarão

Tucano de Prata

Narcizo Saffério Giraldi 86/SC - Xapecó 

NOSSAS CONTAS



Relatório Anual 2017  ///136    ///  União dos Escoteiros do Brasil - Região de Santa Catarina 137

PARECER DA COMISSÃO 
FISCAL REGIONAL
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COMPOSIÇÃO DA 
DIREÇÃO REGIONAL

DIRETORIA REGIONAL 2016 - 2019
Celso Thadeu Carneiro de Menezes Dir. Presidente
Narcizo Safério Girald Dir. Vice Presidente
José Carlos Bento Dir. Financeiro
Evandro Robson Schaefer Dir. Métodos Educativos
Nuno F. N. G. Simão Dir. Comunicação
Mark Anderson Caldeira Dir. Projetos
Luiz Henrique Pocai Dir. Crescimento e Exp.
Ornella Di Lullo (até novembro) Dir. Relações Institucionais
Cleusa Varnier Frese Dir. Assessoria de Imprensa
Luiz Salgado Klaes (até Agosto) Dir. CEPR
Daniela R. Gomes Assessora Jurídica

COMISSÃO FISCAL 2016 -2019
Sinésio Estefano Dubiela Ostroski Titular
Alexandre Stuepp Cavalcanti Titular
Márcio Randig Titular
Jean Paulo Strauch Suplente
Diorgi Nunes Suplente
Alexandre Gustavo Rugilo Suplente

COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA 2016 - 2019
Ana Maria Flores Titular
Adriano da Silva Titular
Adriano Heis Titular
Jaime Balvedi Medeiros Suplente

EQUIPE REGIONAL DE MÉTODOS EDUCATIVOS - 2016-2019
César Brochier dos Santos Coordenador Regional de Gestão de Adultos
Sérgio Luís Franzner Coordenador Regional de Programa Educativo
Ana Lúcia André de Moura Assistente Regional do Ramo Lobinho
Paulo Sérgio Carzino Cardoso Assistente Regional do Ramo Escoteiro
Alexandre Visconti Assistente Regional do Ramo Escoteiro Adjunto
Leocir Jung Assistente Regional do Ramo Sênior

Edson Weege Assistente Regional do Ramo Sênior Adjunto
Rita Cássia Ehlert Assistente Regional do Ramo Pioneiro
Vilmar Lopes de Magalhães Assistente Regional do Ramo Pioneiro Adjunto
Rudimar Luis Scaranto Dazzi Coordenador Regional da Modalidade do Mar
Adler Luis Neuwiem Coordenador Regional da Modalidade do Ar
Walter Vicente Gomes Filho Coordenador Regional do Rádioescotismo
César Kolbe Coordenador Regional do Rádioescotismo Adjunto
Frederico Eduardo José Di Lullo Coordenador Regional Mensageiro da Paz

EQUIPE REGIONAL DE COMUNICAÇÃO - 2016-2019

Cleusa Varnier Frese

Giselle Liane Vieira

Gustavo Henrique Batschke

Jéssica Karina Weirich

Mateus Peres Ferrão

Nuno Francisco Nazaré G. Simão

Ricardo Dall Agnol

Ricardo Nau

Willian Adelmo Buzzi

EQUIPE REGIONAL CRESCIMENTO E EXPANSÃO - 2016-2019

Sandra Schirlei Borosch

Jardel Corrêa

Ramon Silva

Elir José Engel

Jaime Balvedi Medeiros

Marco Aurelio Demarchi

Luciano Felippe Bagatini

Marcos Fortunato

Claudio Gonçalves 

Cassyanara Chagas

Ulisses Xavier da Silva

Wilson Cassol
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EQUIPE REGIONAL DE PROJETOS - 2016-2019
Vanessa Cecconi
Marcos Lichtenfels
Tatiaia Biarzi

EQUIPE REGIONAL DE FORMAÇÃO - 2017
Alessandro de Medeiros
Alexandre Bruxel
Alisson Estácio de Aguiar
Ana Filipa Nazareth Gonçalves Simão
Ana Lúcia André de Moura
Ana Maria Flores
Angelo Antonio Romancini Lodette
Arcângelo dos Santos Safanelli
Camila Sestrem Corrêa
Celso Thadeu Carneiro de Menezes
Cesar Brochier dos Santos
Cleusa Varnier Frese
Cristiano Popov Zambiasi
Danilo Duarte de Souza
Eleine Teixeira Pereira de Medeiros
Evandro Robson Schaefer
Fábio Célio Ramos
Fernanda Nandi Amboni de Menezes
Frederico Eduardo José Di Lullo
Gilberto Bogo
Gláucia Helena Faraco de Medeiros
Itamar José Duarte Júnior
Jandrei Bohn
Janice Maria Moreira Coutinho
Jardel Corrêa
Jeferson Alves Garrido
Lara Popov Zambiasi Bazzi Oberderfer
Leandro Carlos Von Ende Kruel
Leocir Jung
Leonardo Noronha da Silva
Leonardo Woiciek Neto
Lilian Maria Bini
Luiz César de Simas Horn
Luiz Salgado Klaes
Marcelo Lisbôa

Márcia Wajsman Nedeff
Marcio Randig
Marcos Antonio Furtado
Marcos Carvalho
Maria Terezinha Koneski Weiss
Marilene Dalmagro
Marlene Carvalho
Mateus Peres Ferrão
Miguel Carvalho
Nadir Antônio Mussio
Narcizo Saffério Giraldi
Nerildo Lucini Dalmolin
Nuno Francisco Nazaré Gonçalves Simão
Rafael Mac Ginity Vilarino
Ramon Silva
Renato Bini
Ricardo Assis Alves
Rita Cassia Ehlert
Roberto Basso
Roberto Murilo Coutinho
Rudinei Aldini Frese
Sandro Alencar Fernandes
Sandro Julio de Oliveira
Saulo Bazzi Oberderfer
Sérgio Luís Franzner
Sido Gessner Jr.
Sonia Lia de Carlos Alves
Sônia Mara Liotto
Vanessa Cristina Melo Randig
Vanessa Philippe Cecconi
Vilmar Lopes de Magalhães
Zailu Medeiros Doile
Zuneide Lourenço da Silva de Magalhães

NÚCLEO REGIONAL DE IMPRENSA 
Cleusa Varnier Frese   GE Áquila 
Cristiane Dendena   GE Muiraquitã
Fábio Ricardo de Bom   GE Ariringuá
Jessica Karina Weirich   GE Águia Pequena 
Rodrigo Roversi    GE Raízes
Vanessa Grendene   GE Concórdia
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REDE DE JOVENS LÍDERES

Camila Milena Demeneck

Northon Braim Antonio Gonçalves

Julia Bitencourt Fernandes

Jéssica Karina Werinrich

PROFISSIONAIS DO ESCRITÓRIO
Roberto Murilo Coutinho Gerente do Escritório Regional

Janaina Franciery Francisco Supervisora de Crescimento e Expansão

Maria Eloiza Simas da Silva Assistente Financeiro

Fabiane Becker Bonotto Auxiliar Administrativo

Thais Brandalize Auxiliar Financeiro

Adão Cortiana Auxiliar de Serviços Gerais

Mário Maciel de Lima Auxiliar de Serviços Gerais

Lourdete Trevisan Montipó Serviços de Limpeza

Ricardo Assis Alves Coordenador de Eventos

DISTRITO COORD. DISTRITAIS - 2017

Alto Contestado Emerson do Rocio Figueira

Alto Vale Nerildo Lucini Damolin

Contestado Amilto Sbrussi

Extremo Oeste Lizani Andreia Silveira Bruch Bruxel

Extremo Sul Paulo de Tarso F. Correa

Litoral Jorge Luiz Peraça da Silva

Litoral Norte Vandil Oliveira

Grande Florianópolis Diego Roth Rocha Faria

Norte Sérgio Luís Cunha

Oeste Valdecir Roque de Oliveira 

Sul Ingrid Machado Emerich

Serrano Jackson Araken Abreu Sehnem

Vale Erasmo Marchi

GRUPOS ESCOTEIROS 
DE SANTA CATARINA
01/SC GE LAGES Lages cunhalgs@hotmail.com

02/SC GE CURT HERING Blumenau gecurthering02sc@gmail.com

03/SC GE PADRE PEDRO BARON Itajaí presidente@gepadrebaron.org.br
04/SC GE PRÍNCIPE DE JOINVILLE Joinville vanessamrandig@gmail.com
05/SC GE ÁQUILA Xaxim grupoescoteiroaquila@gmail.com
06/SC GE LÍRIOS DO CAMPO Cunha Porã eberton@seta.ort.br
07/SC GE TEÓFILO BERNARDO 
ZADROZNY

Blumenau grupotbz@gmail.com

08/SC GE DESBRAVADOR São Bento Do Sul gedesbravador@gmail.com
09/SC GE TUBARÃO Tubarão grupoescoteirotubarao@gmail.com
10/SC GE AGROLÃNDIA Agrolândia ge.agrolandia@gmail.com
11/SC GE PINDORAMA Caçador alan.s@automatic.com.br
12/SC GE ANCHIETA Florianópolis contato@geanchieta.com.br  
13/SC GE UNIVERSO Florianópolis diretoria@geuniverso.com.br
14/SC GE IPÊ AMARELO São José joaoluisamorim@gmail.com
15/SC GE JACORITABA Jaraguá Do Sul gejacoritaba.15sc@gmail.com
16/SC GE CONCÓRDIA Concórdia geconcordia16@gmail.com
17/SC GE DUQUE DE CAXIAS Indaial alineoberziner@gmail.com
18/SC GE CARIJÓS Capivari De Baixo emc-e@hotmail.com
19/SC GE GONÇALVES DIAS Palmitos goncalvesdias19sc@gmail.com
20/SC GE TIMBÓ Timbó grupoescoteirotimbo@gmail.com
21/SC GE XIMBANGUE Chapecó ximbague@googlegroups.com
22/SC GE DO AR HERCÍLIO LUZ Florianópolis anthonyfloripa@gmail.com
23/SC GE PEDRA BRANCA Palhoça orne@terra.com.br
25/SC GE DOM PEDRO I Joinville dompedro1ge@gmail.com
26/SC GE URUSSANGA Urussanga brenex.p@hotmail.com
27/SC GE DO AR JÚLIO WOLFF LA 
SALLE

São Miguel Do 
Oeste juliowolfflasalle@hotmail.com

28/SC GE DO AR JAYME JANEIRO 
RODRIGUES

Florianópolis gestãojjr@gmail.com

29/SC GE RAÍZES Maravilha contato@geraizes.org.br
30/SC GE TERRA DO VALE Camboriú adriano@eccreguladora.com.br
31/SC GE MONTE ALEGRE Camboriú gema31@gmail.com
32/SC GE LEÕES DE BLUMENAU Blumenau geleoes@geleoesdeblumenau.com.br
33/SC GE BRUSQUE Brusque sc_brusque33@escoteiros.org.br
34/SC GE GRALHA DO PINHAL Pinhalzinho escoteirogralhadopinhal@pzo.com.br

36/SC GE ATALAIA
São Miguel Do 
Oeste souzaeliane@outlook.com.br

37/SC GE LAURO MÜLLER Itajaí gelm37@gmail.com
38/SC GE YUCUMÃ Mondaí wolffhelga@yahoo.com.br
40/SC GE CAINGANGUE XANXERÊ Xanxerê secretariaescoteirosxxe@gmail.com
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41/SC GE PIRABEIRABA Joinville leandrosasse@gmail.com
42/SC GE GENERAL OSÓRIO São Carlos gegeneralosorio@yahoo.com.br
43/SC GE IGUAÇU Porto União geiguacu43@yahoo.com.br
44/SC GE DJALMA ESCARAVACO Içara ge.djalma@gmail.com
45/SC GE DO MAR NAVEGANTES Navegantes jackson@souescoteiro.org.br
47/SC GE KAIGANG-NORTE Três Barras josiane_kv@hotmail.com

48/SC GE LEÃO DO MAR
Balneário 
Camboriú joaoadv@hotmail.com

49/SC GE ITAGUAÇÚ Itá ge49adm@gmail.com
50/SC GE IMARUÍ Itajaí n.serrao@reeferone.com.br
51/SC GE DO MAR IJURERE MIRIM Florianópolis ijurere@gmail.com
52/SC GE DESTERRO Florianópolis gedesterro@contato.ufsc.br

53/SC GE ALEXANDRE ROEPKE Timbó grupoescoteiroalexandreroepke@
gmail.com

54/SC GE CRUZEIRO DO SUL Blumenau secretaria54@ig.com.br
55/SC GE QUILOMBO Quilombo joelson@fusioninfo.com.br
56/SC GE MAFEKING Rio Do Sul contato@mafeking.com.br
57/SC GE AGUAÍ  Siderópolis jopossoli@hotmail.com; 
59/SC GE MANCHESTER Joinville Arqueiro.jlle@hotmail.com
61/SC GE DO MAR ALMIRANTE 
TAMANDARÉ

Itajaí gemat.61sc@hotmail.com

62/SC GE DO MAR CAP. 
COMANDANTE HASSEL

Joinville maurolorenzi61@hotmail.com

63/SC GE DO MAR NOVA ERICEIRA Porto Belo gemar63novaericeira@gmail.com
65/SC GE DO MAR ILHAS GUARÁ Florianópolis gemig@gemig.org.br
66/SC GE MAJOR BRIGADEIRO 
ALBERTO BINS NETO

Florianópolis contato@binsneto.org.br

67/SC GE CONTINENTE Florianópolis gecontinente67@gmail.com
69/SC GE HELIODORO MUNIZ Lages jcorbellini@hotmail.com
70/SC GE ÁGUIA PEQUENA Joinville nilson-weirich@ig.com.br
71/SC GE ARNALDO ALMEIDA DE 
OLIVEIRA

Rio Negrinho azilde.schoen@yahoo.com.br

72/SC GE ITU-AÇU Ituporanga bruder_727@hotmail.com
75/SC GE GUAJAPIRÁ Presidente Getúlio rdevigili@gmail.com
76/SC GE PEDRA VERMELHA Itapiranga laercioroden@hotmail.com
78/SC GE MAX COLIN Joinville 78gemaxcolin@gmail.com
79/SC GE COCAL Cocal Do Sul gecocal79@gmail.com
82/SC GE ARAUCÁRIA Campos Novos gearaucaria82@hotmail.com
84/SC GE PEDRA ÁUREA Taió peters@qualiferabrasivos.com.br
85/SC GE COSTA ESMERALDA Itapema diretoria.costaesmeralda@gmail.com
86/SC GE XAPECÓ Chapecó grupoescoteiroxapeco@gmail.com
90/SC GE POMERANO Pomerode gepomerano@terra.com.br
91SC GE TUPÃ Iporã Do Oeste grupoescoteirotupa@hotmail.com
92/SC GE TANGARÁ Criciúma ge.tangara@hotmail.com
93/SC GE NOVE DE MARÇO Joinville julioagricola@gmail.com
96/SC GE ILHA TERCEIRA Garopaba presidencia@ilhaterceira.com.br
97/SC GE GUARACIABA ivaneteromio@yahoo.com.br

98/SC GE SÃO JOÃO BATISTA São João Batista presidente@escoteirossjb.org.br
101/SC GE ANTÔNIO CARLOS Antônio Carlos jea_pdo@hotmail.com
102/SC GE CURITIBANOS Curitibanos gecuritibanos@gmail.com
104/SC GE DO MAR ACÁCIA Balneário Rincão drctm@hotmail.com
105/SC GE PEGASUS Porto Belo lobocfl@hotmail.com
106/SC  ARINRINGUÁ  Ararangua ge-ariringua@bol.com.br
108/SC GE DO AR PELICANO Blumenau gedoar.bnu@gmail.com
109/SC TREM DO VALE Capinzal fernando@gubert.com.br
110/SC GE ENCOSTAS DA SERRA Orleans ge.encostasdaserra@r7.com
112/SC GE FOLHAS VERSES Caibi gefolhasverdescaibi@outlook.com
115/SC GE NHANDÉ ROVAÍ São José nhanderovai@hotmail.com
117/SC GE LEÃO BAIO Treviso geleaobaio@gmail.com

118/SC GE MUIRAQUITÃ 
Faxinal Dos 
Guedes gemuiraquita118@gmail.com

120/SC GE DO AR 14 BIS Jaraguá Do Sul grupoescoteirodoar.14bis@gmail.com
121/SC GE EBENÉZER Florianópolis sejaescoteiro@ebenezersc.com.br
122/SC GE WILLY ZUMBLICK  Tubarão escoteiroswz@gmail.com
123/SC GE SERRA DO RIO DO 
RASTRO 

Lauro Muller geserradoriodorastro123sc@gmail.
com

125/SC GE ÁGUIAS DA NOITE Coronel Freitas geaguiasdanoite@hotmail.com

126/SC GE BUTIÁ DA SERRA 
Ponte Alta Do 
Norte gebutiadaserra@gmail.com

133/SC GE CORAÇÃO DA SERRA Santa Cecília gecoraçaodaserra@gmail.com

134/SC GE SUÇUARANA
Balneário 
Camboriú gesucuarana@gmail.com

135/SC GE SAIC Chapecó eliana.ap.alves@hotmail.com
136/SC GE AGUIAS DO TIROL Treze Tilhas escoladefutebolk10@yahoo.com.br
137/SC GE SAMBAQUI Florianópolis hilton@hotmail.com
138/SC GE GARIBALDI Laguna escoteirogaribaldilaguna@bol.com.br
139/SC GE PADRE EDGARD  São José cristianomadeira86@gmail.com
141/SC GE PLÁCIDO MARCONDES Navegantes adrianocarpes@adrianocarpes.com.br
142/SC GE GUARDIÕES DAS ÁGUAS  Ibirama olbencor@terra.com.br
143/SC GE CAMBIRELA  Palhoça cerejoscout@gmail.com
145/SC GE FÊNIX DO VALE  Luzerna fenixdovale145sc@gmail.com
147/SC GE SENTINELAS DO RIO DO 
PEIXE 

Videira crestanister@gmail.com

148/SC GE TAPERA DOS CARIJÓS Itapema esoaresfreitas@hotmail.com

149/SC GE BRACATINGA 
São Lourenço Do 
Oeste evandro.lazzaroto@gmail.com

151/SC GE GUARDIÕES DA PEDRA 
FURADA 

Urubici ge.guardioesdapedrafurada@gmail.
com

156/SC GRUPO ESCOTEIRO LOBOS 
DA MONTANHA 

Nova Trento taniaremour@gmail.com
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NOSSOS APOIADORES
E PARCEIROS
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