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Escotismo -
   uma idéia original

Como tudo começou
Um pouco do que é o Movimento
Escoteiro e depoimentos de quem
já participou pág. 9

O ano de 2007 é um marco na
história do Escotismo. Neste ano
comemoramos o Centenário do
maior Movimento de educação
não-formal do mundo.
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100 Anos do
Escotismo

Conheça um pouco mais sobre
como o Escotismo se desenvolveu
no país.

Nesta edição:



Mensagem
No dia 1º de Agosto de 1907,

na Ilha de Brownsea, Inglaterra,
Robert Baden-Powell iniciava um
acampamento de oito dias, reu-
nindo 21 jovens, com o objetivo
de colocar em prática suas idéias
de utilizar atividades ao ar livre
para contribuir na educação dos
jovens.

Antes de publicar sua teoria,
denominada por ele de “Método
Escoteiro”, Robert Baden-Powell
reuniu muitas idéias, anotou
suas experiências de vida,
estudou os modernos conceitos
e propostas de novos
educadores, e planejou seu
evento experimental. Ele
dividiu os jovens em equipes e
oferecendo-lhes um conjunto de
atividades diferentes e
atraentes, acompanhou aten-
tamente a forma como os jovens
interagiam, dividiam tarefas e
se empenhavam em superar
desafios.

No dia 9 de agosto o teste
estava terminado. À medida em
que os rapazes partiam
deixavam registrado o
entusiasmo com o que puderam
experimentar. O acampamento
foi um sucesso, e Baden-Powell
comprovara a eficiência do
“sistema de patrulhas” e a
atração que os acampamentos e
as atividades ao ar livre exerciam
sobre os jovens de todas as
classes sociais. Comprovou,
também, que os jogos e o
“aprender fazendo” eram
excelentes formas para ensinar
técnicas, e que os jovens
respondiam fazendo o seu melhor
possível quando se depositava
confiança neles.
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Após o primeiro acampamento,
Baden-Powell realizou dezenas
de palestras sobre sua proposta
educativa e, finalmente, em 15 de
janeiro de 1908, lançou um
primeiro fascículo, de um
conjunto de seis, intitulado
“Scouting for Boys” (Escotismo
para Rapazes), que logo em
seguida foi editado como um
livro único. Rapidamente o
Escotismo espalhou-se pela

Inglaterra e, na seqüência, em
vários países, fazendo com que o
Fundador se sentisse na
obrigação de instalar uma
entidade para organizar o
Movimento Escoteiro, e deixasse
o serviço militar para dedicar-se
integralmente ao Escotismo.

O Movimento Escoteiro
desenvolveu-se rapidamente. Em
1908 já estava no Chile, e em
1910 chegava ao Brasil. Da
concepção original, de algo para
os rapazes ingleses, o Escotismo
transformou-se em um eficiente

sistema de educação não formal
para jovens, homens e mulheres,
na faixa etária dos 7 aos 21
anos, acompanhados por líderes
adultos que se dedicam a lhes
oferecer atividades que
proporcionem experiências
educativas, e que contribuirão
para a formação integral de
futuros cidadãos, responsáveis,
participativos e úteis em suas
comunidades.

A Organização Mundial do
Movimento Escoteiro, fundada
pelo próprio Baden-Powell,
reúne atualmente mais de 28
milhões de membros, em 216
países e territórios, constituindo-
se na maior associação mundial
de jovens, com relevante
trabalho em busca da paz e da
compreensão entre as pessoas,
superando diferenças, distâncias
e fronteiras.

Neste primeiro Centenário do
Escotismo - do primeiro
acampamento até 2007 - estima-
se que mais de 500 milhões de
pessoas, homens e mulheres, da
maioria dos países e culturas do
mundo, tenham prometido viver
em conformidade com a Lei e a
Promessa Escoteira, fazendo
parte da Grande Fraternidade
Mundial Escoteira. É por esta
razão que o lema das
comemorações é UM MUNDO,
UMA PROMESSA.

Este é um momento único
para celebrarmos a fraternidade
escoteira e os resultados de
nossos esforços na construção de
um mundo melhor. É, também,
oportunidade para unirmos
forças, de tal forma que
possamos projetar, para o futuro,
um Movimento Escoteiro forte e
amplamente difundido.

Todos aqueles que fazem parte
ou fizeram parte do Escotismo

estão de parabéns!
Convidamos todos para
comemorarmos com
entusiasmo este Centenário.
Vamos fazer do ano de
2007 um marco na
história da UEB e um
ponto de partida para o
crescimento do Escotismo
Brasileiro!

Participe! Faça sua parte!
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A presente publicação é uma
realização da UEB, com
distribuição direcionada.

Os artigos assinados são de
responsabilidade dos creditados.
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A Aventura da
Ilha de Brownsea
Por WilliamHillcourt, autor da biografia de
Baden-Powell, “As duas vidas de um herói”

O acampamento deu con-
fiança a B-P de que estava
seguindo o caminho correto.
Durante o outono rascunhou a
maior parte do livro “Escotismo
Para Rapazes” e participou de
reuniões para dar palestras
sobre o assunto.

Em 26 de dezembro foi viver
em “Mill  House” em
“Wimbledon Common”, perto
de Londres, revisou o que havia
escrito e terminou quase todo
o livro. Deixou “Mill House” em
06 de janeiro de 1908 a partir
de quando foram publicadas as
seis primeiras partes quinzenais
do livro. Foram pedidas quatro
reimpressões durante aquele
ano.

A idéia dos Escoteiros ca-
tivou  rapidamente a imagi-
nação dos meninos da Grã
Bretanha e logo se formaram
Patrulhas e Tropas por todo o
país.

Esta é uma breve história do
que ocorreu em Brownsea.

O que aconteceu desde
então,  é uma história que,
todavia, está em desenvolvi-
mento.

Depois de BrownseaDepois de BrownseaDepois de BrownseaDepois de BrownseaDepois de Brownsea

  m dia, na metade de junho de
1907, aquele que seria o primeiro
Chefe de Tropa do mundo, se pôs
a escrever uma carta a alguns de
seus antigos companheiros de
armas e suas esposas, pais de
meninos entre 11 e 12 anos,
alunos de Harrow, Eton,
Charterhouse na Inglaterra e
algumas outras escolas oficiais.
Escreveu:

“Me proponho realizar um
Acampamento com 18 meninos
selecionados, para que aprendam
Escotismo durante uma semana, nas
próximas férias de agosto. O acam-
pamento, graças a autorização de C.
Van Raalte,  será realizado na Ilha
de Brownsea...”

 Como todo bom Chefe de
Tropa, continuou  sua carta
especificando as instruções  para
os meninos, e assegurando aos
pais que:

“A alimentação, a preparação dos
alimentos, os aspectos sanitários, etc.,
serão cuidadosamente
supervisionados”.

Incluiu uma lista do
equipamento e especificou o tipo
de roupa necessária. Pediu que
cada menino participasse do
acampamento com um conhe-
cimento prévio e  prático, do uso
de três nós simples - amarra
quadrada, nó de escota e o volta
do fiel - enviou desenhos dos nós
para conhecimento daqueles que
não os conheciam. Em conclusão
escreveu:

“Se vocês autorizarem seu filho a
participar deste Acampamento, sob
estas condições, lhes pediria a
gentileza de avisarem-me e eu
enviarei detalhes sobre os trens a
tomar, etc...”

Robert Stephenson Smyth
Baden-Powell

Alguns dias mais tarde - em
17 de junho de 1907 - enviou
convites similares à Companhia
Bournemouth da Boys Brigade
solicitando que três de seus
meninos o acompanhassem -
meninos de escolas secundárias,
granjeiros, filhos da classe
trabalhadora.

Os convites para participar do
Acampamento com o famoso
Tenente General Robert
Stephenson Smyth Baden-Powell
foram aceitos com entusiasmo.
Afinal, quem não desejaria
acampar por uma semana com o
“Herói de Mafeking”, sobrenome
que Baden-Powell havia obtido
como defensor da cidade de
Mafeking durante a guerra
contra os Boers, ao final do
século; o numero original de 18
foi ultrapassado em mais três
participantes. Como uma consi-
deração posterior, B-P decidiu
incluir seu sobrinho de 9 anos
para que atuasse como seu
“ajudante”. Convidou a um de
seus antigos companheiros de
armas, o major Kenneth
McLaren, para que o acom-
panhasse como seu ajudante.

Era o entardecer de 31 de
julho de 1907, todos os partici-
pantes do que viria a ser o
primeiro Acampamento de
Escoteiros no mundo, haviam se
reunido na Ilha de Brownsea. O
dia seguinte, 1° de agosto, e por
7 dias mais, B-P trabalhou com
estes meninos experimentando o
que chamava de seu “Projeto de
Escotismo”. Em 9 de agosto lhes

enviou de regresso à suas casas,
satisfeito de que seu projeto
havia resultado em êxito.

O fez - não unicamente para
os 22 meninos de Brownsea -
senão para os mais de 500 mi-
lhões de outros meninos e jovens
que já participaram do Escotis-
mo desde 1907.

U

B-P.

Foto do acampamento

Jovens viajando para
Brownsea

Com jovens no primeiro
acampamento escoteiro

B-P testando cordas
no acampamento

B-P na Ilha de
Brownsea em 1907



O Escotismo

primeira notícia sobre o
Escotismo publicada no Brasil foi
no dia 1o de dezembro de 1909,
no número 13 da revista
Ilustração Brasileira editada no
Rio de Janeiro. A reportagem fora
preparada na Inglaterra, pelo
Tenente da Marinha de Guerra,
Eduardo Henrique Weaver, onde
se encontrava a serviço, e teve,
assim, a oportunidade de
presenciar o nascimento do
Movimento Escoteiro. Na época
encontrava-se na Inglaterra um
contingente de Oficiais e Praças
da Marinha – que se preparava
para guarnecer os novos navios
da esquadra brasileira em
construção.

No retorno ao Brasil os
militares trouxeram consigo
uniformes escoteiros ingleses, a
maioria embarcado no
encouraçado “Minas Gerais”, que
chegou ao Rio de Janeiro em 17
de abril de 1910. No dia 14 de
junho do mesmo ano, no Rio de
Janeiro, reuniram-se todos os
interessados pelo escotismo e foi
oficialmente fundado o Centro de
Boys Scouts do Brasil.
Infelizmente, por diversas razões,
a existência do Centro de Boys
Scouts do Brasil foi efêmera. Já
em 1914 não mais existia. No
entanto, a semente lançada ainda
daria frutos!

Os Sub-
oficiais, que
haviam tomado a
decisão de
concretizar a
implantação do
método criado por
Baden-Powell, não
se preocuparam em
criar uma nova
palavra e usaram o
termo em inglês ao
designarem a instituição
que fundaram no
Brasil. Os vocábulos
Escoteiro e
Escotismo, com os
mesmo significados
das palavras adotadas
por B-P, surgiram em
1914, quando da fundação
Brasileira de Escoteiros – ABE,
em São Paulo. Só mais tarde os
dicionários brasileiros
acrescentaram, no verbete
Escoteiro, com o significado:
membro de associação de
meninos ou adolescentes
organizada segundo o sistema de
Baden-Powell. Ao final da década
de 10, sob alegação de natureza
semântica, foi também adotado o
termo Escoterismo, que caiu em
desuso pouco mais tarde.

 Certamente, muitos
brasileiros estiveram na Europa
nos anos que se seguiram à

1912 1912 1912 1912 1912 - Criação da “Patrulha de
Treinamento” no Realengo, RJ, sob
os cuidados do Tiro de Guerra 112.

19131913191319131913 - O Professor Curt Boett
fundou em Blumenau, SC, um
Grupo Escoteiro.

19141914191419141914 - Organização de um
Grupo Escoteiro no Ginásio Júlio
de Castilhos, em Porto Alegre, RS,
por iniciativa da Professora Camila
Furtado Alves e do Tenente do
Exército Tancredo Gomes Ribeiro.
É instalado o GRÊMIO DOS
BANDEIRANTES MINEIROS, na
cidade de Rio Novo, MG, sob a
direção do Tenente Alípio Dias e
inspiração do Professor Alípio de
Araújo, literato e jornalista que

defendeu essa denominação para
traduzir Boy Scout.

19151915191519151915 - É fundado o GRÊMIO
DE BANDEIRANTES DE JUIZ DE
FORA, que se reunia no Tiro de
Guerra nº 17, sob a Presidência
de Benjamim Colussi.  Por
iniciativa do Comandante
Anfilóquio Reis é criado um Grupo
Escoteiro na 4ª Escola Masculina
do Distrito Federal, sob a direção
de Gelmirez de Mello.

19161916191619161916 - Benjamin Sodré pôs em
prática os ensinamentos de
Baden-Powell entre os jovens
integrantes do Departamento
Infanto-Juvenil do Botafogo
Futebol e Regatas.

Fachada da casa no 13 da Rua do Chichorro, bairro do Catumbi, na cidade do
Rio de Janeiro onde foi criado, no dia 14 de junho de 1910, o Centro de Boys

Scouts do Brasil. Detalhe da placa que se encontra afixada na fachada, e
alusiva aos 50 anos da chegada do Escotismo no Brasil.

criação do Escotismo em
1907. Há notícias de mais

três deles que, ao conhecê-lo,
empreenderam esforços para
traze-lo para o Brasil:

1º - Mário Cardim: Em 1910,
quando em Londres, aprofundou
os seus conhecimentos sobre o
Escotismo e esteve pessoalmente
com Baden-Powell. Participou
ativamente da fundação da ABE
em 1914.

2º - Jerônima Mesquita: Residia
em Paris e mandou imprimir
folhetos de propaganda com
tradução do código e juramento
(Lei e Promessa, como
denominados mais tarde) e de

trabalhos de B-P, e enviou para
São Paulo.

3º - Professor George Black: Na
sua passagem pela Alemanha
conheceu o Escotismo na
Sociedade de Ginástica de
Munique. Ao retornar ao Brasil,
em fins de 1913, fundou um
Grupo Escoteiro na SOGIPA.

São escassas as informações
disponíveis, relativas às
iniciativas para a criação de
organizações escoteiras nos anos
que antecederam a fundação da
ABE e que, à semelhança do
Centro de Boys Scouts do Brasil,
tiveram vida efêmera.

A

no Brasil

Certificado de Reconhecimento da UEB como membro da Organização
Mundial do Movimento Escoteiro, assinado por Lady Baden-Powell.



A fundação da ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE ESCOTEIROS
decorreu da convergência de
esforços. Alguns nomes merecem
ser citados: Mário Cardim, tomou
as providências necessárias para a
efetivação da idéia de criar a ABE;
convidou rapazes para imediato
engajamento ao Escotismo e redi-
giu os ante-projetos de Estatuto e
regulamento da nova instituição;
Júlio de Mesquita, Diretor do
jornal “Estado de São Paulo”, que
deu apoio entusiasta à causa; e

Ascanio Cerqueira, que recebeu o
material informativo enviado de
Paris por Jerônima Mesquita.

No dia 29 de novembro de
1914, no Edifício Skating Palace,
(São Paulo-SP) foram aprovados
os Estatutos e Regulamentos da
Associação Brasileira de Escotei-
ros - ABE, numa assembléia pú-
blica a que compareceram cerca
de 600 escoteiros inscritos, além
de representantes do Estado e do
Município, Comando Militar e da
Força Pública, e diretores de

Davi Mes-
quita de Barros
teve sua vida
limitada entre
1898 e 1956.
Português de
nascimento,
ainda moço, em
1939, adotou a
nacionalidade
brasileira.

Entrou para
o Escotismo

antes dos 15 anos. Desempenhou
papel importante na estruturação
da nova União dos Escoteiros do

Davi de BarrosDavi de BarrosDavi de BarrosDavi de BarrosDavi de Barros

Dia 21 de
novembro de
1986 o Chefe
Darcy Evaristo
Malta partiu
para o grande
acampamento.
Em quase meio
século de vida
dedicada ao
escotismo,
além de

escoteiro, foi chefe de tropa e de
grupo, conselheiro regional e
nacional, comissário distrital
regional e nacional, além de
Escoteiro Chefe do Brasil de 1972

Darcy MaltaDarcy MaltaDarcy MaltaDarcy MaltaDarcy Malta

José de
Araújo Filho
nasceu em
Penedo,
Alagoas,
1908.
Morreu em
1969.

Formou-
se em
Farmácia e
entrou para

a Marinha, chegando a Diretor do
Laboratório de Química. Nos
últimos anos de vida foi Secretário
da Escola Técnica de Química
Rezende-Rammel.

José de Araújo FJosé de Araújo FJosé de Araújo FJosé de Araújo FJosé de Araújo Filhoilhoilhoilhoilho

Brasil, sendo seu Secretário e
Comissário de Organização. Par-
ticipou do “Jamboree da Maiori-
dade do Escotismo”, em Londres,
em 1929, e de passagem pela
França conquistou sua Insígnia da
Madeira.

Fundou vários Grupos e dirigiu
inúmeros Cursos, entre eles o 1º
Curso Nacional de Chefes
Escoteiros, no Campo-Escola de
Itatiaia, sendo condecorado pela
UEB, com várias honras, inclu-
sive com o Tapir de Prata, e por
Organizações Escoteiras de ou-
tros países.

a 1974, e considerado, em
1980, Diretor Emérito de
Cursos da UEB.

Natural de Juiz de Fora
- MG, formado em odontolo-
gia, tendo também exercido a
profissão de jornalista,
agraciado com as mais altas
comendas escoteiras do
Brasil, dentre as quais o Tapir
de Prata, além de detentor da
Insígnia de Madeira e da
medalha Buena Acion de
Scouts de Chile, recebeu
ainda o título de Cidadão
Benemérito de Juiz de Fora e
a Comenda Henrique Halfeld.

Para o Escotismo, entrou em
1941, como Pioneiro e, logo
depois passou a Chefe do Grupo
Gaviões do Mar e, em 1942,
exerceu o mesmo cargo no Barão
de Amazonas. Ocupou ainda
outros cargos na Federação
Brasileira de Escoteiros do Mar e
União dos Escoteiros do Brasil.
Durante nove anos foi Escoteiro-
Chefe.

Foi autor de vários estatutos e
do P.O.R., desde sua forma
primitiva como Regulamento
Técnico Escoteiro. Recebeu
numerosas medalhas, inclusive o
Tapir de Prata.

Estabelecimentos de Ensino. A
ABE irradiou o Movimento para
todo o país, com representação em
Minas Gerais, Paraná, Espírito
Santo, Paraíba, Amazonas, Ceará,
Pernambuco, Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro, Bahia e Santa
Catarina. Já em 1915 existia
Escotismo em quase todos os
Estados.

A partir de 1915, em todo o
Brasil, passaram a despontar
várias organizações escoteiras,
algumas delas influenciadas pela

Algumas pessoas que fizeram a diferença na UEB
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Nasceu
em 1910,
no Rio de
Janeiro. Foi
médico,
orientador
educacional
e sociólogo.

Entrou
para o
Movimento
em 1940, e

durante sua intensa vida
escoteira, que se desdobrou por
30 anos, exerceu as mais
destacadas funções: Escoteiro-

João Ribeiro dos SantosJoão Ribeiro dos SantosJoão Ribeiro dos SantosJoão Ribeiro dos SantosJoão Ribeiro dos Santos

Chefe, Comissário Nacional de
Adestramento e de Pioneiros e,
por fim, Diretor de publicações,
quando faleceu, em 1970.

Foi autor de várias obras
escoteiras, destacando-se “O
Adulto no Movimento
Escoteiro” (reconhecida e
adotada pelo C.I.E), Traduziu
ainda os fascículos  “Opiniões
de Delta”, “O Adestramento
Intencional de Liderança”,
“Novos Métodos Escoteiros na
França” e numerosos outros
títulos.

Kaol Sugimoto
nasceu em 1918
e faleceu em
1998. Formou-se
Engenheiro
Industrial em
1946, pela
tradicional
Universidade
Mackenzie, e,

com o falecimento de seu pai,
passou a dirigir a Fábrica de Móveis
Tietê.

Ingressou no Escotismo nos idos
de 1932, época em que foi um dos
fundadores do Grupo Escoteiro
Bororós, no bairro da Bela Vista.
Mais tarde, em 1967, quando a
Cooperativa Agrícola de Cotia
patrocinou a criação do Grupo
Escoteiro Coopercotia, Sugimoto
se apresentou como voluntário.
Após aposentar-se como profissio-
nal de engenharia, continua em
plena atividade, dividindo seu
tempo entre o Grupo Escoteiro
Falcão Peregrino e a União dos

Escoteiros do Brasil, na qual
ocupou vários cargos no nível
regional e nacional.

Apesar de sua reconhecida
humildade, foi agraciado com
inúmeras medalhas e diplomas
por sua participação na vida
comunitária e no escotismo,
dentre elas, a Medalha Anchi-
eta e o Diploma de Gratidão da
Cidade de São Paulo. Da UEB
recebeu Medalhas de Gratidão,
Bons Serviços e Cruz de São
Jorge.

Kaol SugimotoKaol SugimotoKaol SugimotoKaol SugimotoKaol Sugimoto

19151915191519151915 - Associação Per-
nambucana de Escoteiros;
Associação de Boys Scouts de
Vitória; Comissão Regional de
Escoteiros do Paraná; Asso-
ciação Paranaense de Esco-
teiros; Legião Amazonense de
Escoteiros.

1916 1916 1916 1916 1916 - Grupo Escoteiro do
Fluminense Football Club, no
Rio de Janeiro.

19171917191719171917 - Associação Mara-
nhense de Escoteiros. Criada
a primeira Tropa de Escoteiros
Católicos do Brasil na
Paróquia de São João Baptista
 da Lagoa, no Rio de Janeiro.

1919 1919 1919 1919 1919 - Criação da AS-
SOCIAÇÃO DE ESCOTEIROS
CATÓLICOS DO BRASIL,
instituição que, paulatinamen-
te, tornou-se importante e
cresceu em efetivo.

Em 19211921192119211921 a Associação
filiou-se à Organização Inter-
nacional, com sede em Lon-
dres, tornando-se, assim, a
primeira e única Associação
Escoteira brasileira reco-
nhecida internacionalmente,
situação que, mais tarde, pas-
sou a ser desfrutada pela UEB.

atuação da ABE; outras tantas, por
iniciativa própria.



Nasceu em Porto Alegre, em
1912. Destacou-se como
professor, escritor, pintor e
político. Foi deputado estadual,
vice-prefeito de Caxias do Sul,
deputado federal, senador, e

Guido MondinGuido MondinGuido MondinGuido MondinGuido Mondin

ministro do Tribunal de Contas da
União, do qual foi vice-presidente
e presidente.

No Escotismo foi lobinho no
Grupo Escoteiro da Igreja São
Geraldo, em Porto Alegre.
Presidiu a Região Escoteira do
DF e a União dos Escoteiros do
Brasil. Contribuiu com a
atualização da estrutura e com a
qualidade das decisões da
Direção Nacional, enfatizando
sempre o lado humano das
questões. Recebeu várias
condecorações escoteiras, dentre
as quais a Medalha Tiradentes e
o Tapir de Prata.

Faleceu em 20 de maio de
2000.

Nasceu em S. Bárbara, MG,
em 1879, filho do mais tarde
Presidente da República, Affonso
Pena Junior formou-se em Direito
na Faculdade de Belo Horizonte,
onde lecionou. Exerceu  vários
cargos públicos, dentre os quais

AAAAAffonso Pffonso Pffonso Pffonso Pffonso Pena Juniorena Juniorena Juniorena Juniorena Junior

o de Ministro da Justiça e
Reitor da Universidade do
Distrito Federal.

Humanista, bibliófilo e
jurista de renome, publicou
inúmeros trabalhos sobre
questões jurídicas, econômicas
e financeiras. Na Academia
Brasileira de Letras foi eleito,
por unanimidade, para a
cadeira de Afrânio Peixoto.

Foi o primeiro Presidente da
União dos Escoteiros do Brasil,
e tomou posse em 1925, em
cerimônia que contou com a
presença de mais de cinco mil
escoteiros brasileiros, e
seiscentos delegados da
Inglaterra e Estados Unidos.

Faleceu no Rio de Janeiro,
em 1968.

Na edição de julho de 1920 do
“O Escoteiro”, de responsabilidade
da Associação Católica, com
maturidade, foi abordado o plano
de realização de um Congresso
Escoteiro no Rio de Janeiro, o qual
foi realizado em 1922 e repetido
em 1923.

Ao se iniciar a década de 20
havia considerável número de
instituições escoteiras. Naqueles
anos, o Chefe Benjamim Sodré, o
Velho Lobo, mantinha uma Seção
sobre Escotismo na Revista
infanto-juvenil “O TICO TICO”.
Na edição do dia 23 de janeiro de
1924 publicou um artigo que
refletia a conjuntura do Escotismo
àquela época, como se vê a seguir:

UM EXEMPLO A SEGUIR
PELAS ASSOCIAÇÕES DE
ESCOTISMO NO BRASIL

O Escotismo pode-se considerar
definitivamente firmado entre nós.
Já se passou, aquele período de
propaganda vivíssima em que era
quase um dever só entoar loas, e
esconder os defeitos.

Hoje pode-se, sem perigo, apontar
os males. E esse é o dever.

Entre nós, quatro grandes
associações dirigem o movimento
escoteiro nacional: a Associação
Brasileira de Escoteiros, com sede em
São Paulo, Associação de Escoteiros
Catholicos do Brasil, a Comissão
Central de Escotismo e a

Confederação Brasileira de
Escoteiros do Mar, com sede no Rio.

Refletindo o espírito de pouca
harmonia dos brasileiros que vivem
a brigar; essas associações se
correspondem, se entendem, mas não
se ligam. Sofre com isso o
Escotismo, que se desenvolve entre
nós sem a precisa uniformidade, e
sofre o nome do Brasil, que de outro
modo poderia figurar entre as
grandes potências escoteiras, cousa
que não é de desprezar hoje, quando
o escotismo tem por mais de uma
vez ocupado a atenção e sugerido
discussões na Liga das Nações.

Um país possuir cem, duzentos
mil escoteiros deve ser, forçosamente,
uma razão de consideração no

conceito demais. Nós caminhamos
para esses números, mas como nossos
esforços são dispersos, aparecem
sempre informações parciais.

Tentativas têm sido feitas para
reunir as Associações, mas todas
vãs, porque ora a vaidade de
domínio, ora pequeninas questões
pessoais conservam afastadas forças
preciosas que deveriam unir, valendo
pelo dobro.

É, um dever de todos, deste o mais
pequenino escoteiro até ao mais
importante Chefe, procurar criar
uma atmosfera de harmonia entre
todas as associações, para que elas se
liguem constituindo uma
confederação geral que possa
representar o Escotismo do Brasil.
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Nasceu em
1927, em Bela
Vista, Mato
Grosso do
Sul, e
desenvolveu
atividade
profissional no
Banco do
Brasil,
viajando por

diferentes Estados até chegar em
Brasília.  Na maioria dessas
cidades, contribuiu como
escotista em Grupos Escoteiros
lá existentes.

Na Região Escoteira do DF foi
Diretor Presidente e exerceu
várias funções. Na Direção
Nacional da UEB foi Diretor
Financeiro, Diretor Presidente da
UEB e Escoteiro-Chefe Nacional.
Usava a máxima: “Ninguém é
obrigado a tratar, mas tratando,
é obrigado a cumprir”. Pelos
relevantes serviços prestados ao
Escotismo recebeu medalhas de
Gratidão e Tiradentes.

Faleceu em 1997, com
centenas de amigos cantando a
Canção da Despedida enquanto
seu corpo era sepultado.

JairJairJairJairJaire Ve Ve Ve Ve Vasconcelosasconcelosasconcelosasconcelosasconcelos

Mário Sérgio CardimMário Sérgio CardimMário Sérgio CardimMário Sérgio CardimMário Sérgio Cardim

Mário
Sérgio
Cardin
nasceu em
1888. Foi
atleta,
inspetor de
ensino,
diretor de
escola,
advogado,
escritor e

fundador e dirigente de várias
entidades nacionais.

Em 1910, estando em missão
oficial na Europa, teve contato
com escoteiros. Na Inglaterra,
conseguiu uma entrevista com
Baden-Powell, e assimilou
muitos conhecimentos sobre o
Escotismo. Voltando ao Brasil
realizou 18 conferências sobre
o Movimento em 18 cidades do
interior de São Paulo, e
escreveu uma série de artigos
no jornal “Estado de São

Paulo”. Foi de Cardim a
sugestão da denominação de
Escoteiro e do lema Sempre
Alerta para serem adotados no
Brasil.

Em 29 de novembro de 1914,
foi realizada a cerimônia de
fundação da Associação
Brasileira de Escoteiros – ABE.
Cardim propôs o texto do
Estatuto e foi eleito Secretário
Geral da entidade, juntamente
com Washington Luiz Pereira de
Souza (que viria a ser Presidente
da República em 1926) como
vice-presidente.

A ABE, veio a se integrar à
União dos Escoteiros do Brasil, e
Mário Sérgio Cardim foi eleito
Vice-Presidente da UEB, e de
1929 a 1930, seu Presidente.
Recebeu muitas condecorações,
dentre elas as medalhas
Tiradentes e o Tapir de Prata.

Faleceu em 6 de dezembro de
1953.



No dia 7 de setembro de 1924,
o Padre Leovigildo França, vice-
presidente da Associação de
Escotismo Católico, realizou
palestra sobre o Jamboree
Mundial realizado em
Copenhague, Dinamarca, ao qual
participou como chefe da
delegação do Brasil. Sua
conferência deu uma impressão
muito nítida do que foi aquela
grande concentração escoteira

mundial. O Velho Lobo assistiu à
apresentação e, comovido,
afirmou:

 “Para o futuro, o Brasil se deve
representar, em qualquer reunião
internacional, não por uma
delegação de uma de suas
Associações, mas por uma Delegação
de Escoteiros do Brasil”.

A seguir renovou o seu apelo
feito em janeiro em “O TICO
TICO” e remeteu cartas ou fez

Caio
Vianna
Martins
nasceu em
Matosinho em
13 de julho de
1923, Minas
Gerais.
Estudou no
colégio
Afonso
Arinos, de
Belo
Horizonte,

onde entrou para o Escotismo,
em 10 de setembro de 1937.

Na noite de 19 de dezembro
de 1938, Caio Vianna Martins,
aos 15 anos de idade, estava com
seu destino traçado, semelhante

aos grandes heróis da história. O
Grupo Escoteiro Afonso Arinos
organizou uma excursão a São
Paulo. A delegação era formada
por 25 membros, que ocupavam
um vagão no meio do trem
noturno. Às 2h05 da madrugada
do dia 19 de dezembro, entre as
pequenas estações de Sítio e João
Aires, aconteceu terrível desastre,
quando se chocaram o trem
noturno, com o trem cargueiro.

Muitos vagões descarrilaram,
outros engavetaram e alguns se
levantaram. O vagão da frente ao
ocupado pelos escoteiros saltou
dos trilhos, atravessando para a
direita, engavetando-se, partindo-
se e tombando sobre o barranco,
comprimido para a frente pela

Caio Vianna MartinsCaio Vianna MartinsCaio Vianna MartinsCaio Vianna MartinsCaio Vianna Martins

pressão dos carros, restaurante e
leito. Os escoteiros que resistiram
ao impacto das composições
reuniram-se em um ponto à direita
da estrada. Nesse momento o
grupo sentiu falta do Escoteiro
Gerson Issa Satuf e do Lobinho
Hélio Marcos. Na procura ambos
foram encontrados mortos.

O monitor Caio recebeu forte
pancada na região lombar,
sofrendo hemorragia interna.
Retirado do vagão pelos
companheiros e recolhido ao vagão
leito, parecia dar sinais de estar
melhor. Pouco depois quando seria
levado para Barbacena e notando
que um enfermeiro se aproximava
com a maca, ele olhou ao redor e
viu que havia outros feridos mais

necessitados. Encarando o
enfermeiro disse: “Não. Há
muitos feridos aí. Deixe-me que
irei só. Um Escoteiro caminha
com as próprias pernas”.

Acompanhado dos amigos,
seguiu andando, para a cidade.
O esforço que fez, porém, foi
muito grande. Ao chegar ao
hotel deu alguns passos e caiu,
expelindo muito sangue pela
boca. Levado para a Santa
Casa faleceu às duas horas do
dia 20, na presença de seus
pais.

Foi sepultado no cemitério de
Bonfim, em Belo Horizonte,
junto do Escoteiro Gerson e do
Lobinho Hélio Marcos.

contatos pessoais com os
principais responsáveis pelas
Instituições Escoteiras,
convocando-os para se reunirem
com o fim de criarem uma
Associação Nacional do
Escotismo Brasileiro. Com
exceção do representante da
Associação Brasileira de
Escoteiros, de São Paulo, todos
os demais atenderam ao convite.
Passaram a se reunir

seguidamente, e, dado o grande
interesse e a boa vontade de
todos, a tarefa foi fácil e, em 4 de
novembro de 1924, foi fundada
a UNIÃO DOS ESCOTEIROS
DO BRASIL.

“Um escoteiro caminha com as próprias pernas.”

Confira, na próxima página,
o original e a tradução da
carta que B-P enviou a
Mário Cardim.
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Lino Augusto Schiefferdecker
nasceu em 1925, em Porto
Alegre, RS. Faleceu em 2 de
março de 2004. Graduou-se
Cirurgião Dentista e também em
Economia, Contabilidade e
Filosofia.

Entrou menino no Escotismo,
em 1934, na SOGIPA, atual
Grupo Escoteiro Georg Black,
onde participou durante 69 anos.
Atuou como Chefe de Grupo e
Diretor de Departa-mento junto
a SOGIPA, do qual recebeu o

Lino SchiefferdeckerLino SchiefferdeckerLino SchiefferdeckerLino SchiefferdeckerLino Schiefferdecker

Título de Sócio Honorário e Membro
vitalício do Conselho Superior e
Deliberativo.

Na UEB foi Comissário Nacional
Sênior, de Radioamadorismo, de
Antigos Escoteiros e de Conser-
vacionismo. Foi chefe da delegação
brasileira ao Jamboree Mundial da
Noruega, e representante do Brasil
nas Conferências Mundiais de
Copenhague, Montreal, Birminghan
e Munique.

Recebeu o Diploma de Protetor
do Verde Público, da Prefeitura de
Porto Alegre. Da Câmara de
Vereadores o Título de Cidadão
Emérito de Porto Alegre e o Troféu
Saul Júnior. Em 2004, post-mortem,
recebeu da Câmara Municipal de
São Paulo o Troféu e Diploma Mário
Covas de cidadão Voluntário e pela
UEB a Medalha Velho Lobo. Em
vida, recebeu diversas
Condecorações Escoteiras, dentre
as quais as Medalhas de Gratidão,
Bons Serviços, Tiradentes, Cruz de
São Jorge e o Tapir de Prata.

Leo Borges Fortes nasceu
em 1908. Além de destacado
General do Exército
Brasileiro, tinha o Curso de
Humanidades e Agrimensura.

Ingressou no Escotismo em
1939, levado pelo natural
interesse por assuntos
educacionais e de juventude.
Exerceu vários cargos no
Escotismo nacional, como
Comissário de Publicações,

LLLLLeo Boreo Boreo Boreo Boreo Borges Fges Fges Fges Fges Fortesortesortesortesortes

Adestramento e Internacional.
Leo Borges viajou infatigavel-

mente pelo Escotismo Inter-
americano e Mundial, havendo
visitado mais de 30 países. Sua
atividade mais destacada foi a
de Assessor de Adestramento
do Comitê Interamericano de
Escotismo. Como tal atuou de
Sub-Diretor dos três Cursos
Interamericanos de Executivos
Escoteiros, realizados no
México e Estados Unidos, bem
como em incontáveis Cursos de
Insígnia da Madeira realizados
em muitos países da América.

Recebeu várias condecora-
ções, dentre elas a Medalha de
Agradecimento das Bandeiran-
tes e o Tapir de Prata. Morreu
em 1961,com a queda do avião
em que viajava para Trinidad,
onde representaria o Bureau
Mundial no Jamboree no
Caribe.



Caro Sr. Cardim

Agradeço a sua correspondência de 22 de maio
e fico contente  em saber que o Sr. ainda se interessa
pelo Movimento Escoteiro.

Desde que o Sr. esteve em Londres em 1910 o
Movimento teve um grande progresso e está
estabelecido praticamente em cada país do mundo.
Este desenvolvimento mundial faz com que todos os
esforços possíveis sejam empreendidos para que
nestes países seja mantido na leitura correta e
prevenir desvios dos seus princípios fundamentais.

Por isto, foi decidido em 1920 que uma
Comissão Internacional, com 9 membros, eleita a
cada 2 anos, seja formada para administrar
assuntos do ponto de vista internacional, e um
Bureau Internacional seja fundado em Londres.

A 2ª Conferência Internacional foi realizada
em Paris em 1922 na qual 30 países (incluindo o
Brasil) estavam representados. Naquela
Conferência, entre outras coisas, foi enfatizada a
importância de haver apenas uma única associação
em cada país. Países com mais de uma Associação
foram solicitados a chegar a um consenso para
formar uma federação de todas as verdadeiras
organizações Escoteiras em uma Associação
Nacional Unida.

Nossos esforços nesta direção têm sido bem
sucedidas de modo geral e, até o presente momento,

em quase todos os países existe uma única Associação
Escoteira Unida.

No Brasil havia 5 organizações separadas, porém
como resultado dos nossos esforços, 4 delas chegaram a
um consenso em 1925 e fundaram a “União dos
Escoteiros do Brasil”  que reconhecemos como a
Associação Escoteira do Brasil, com a qual
manteremos comunicação regular.

Lamentavelmente, até o presente momento,
entendemos que a “Associação Brasileira de Escoteiros”
não aderiu a essa federação, razão pela qual não
podemos reconhecê-la.

Tendo em vista a sua gentileza de escrever para
mim, tomo a liberdade de enumerar nesta
oportunidade, seus esforços positivos para a unidade
completa do Escotismo no Brasil, usando sua influência
para alcançar a desejada união da “Associação
Brasileira de Escoteiros”  com a “União dos Escoteiros
do Brasil”. A força do Movimento Escoteiro em tal
país deve depender amplamente na habilidade de
apresentar uma frente unida e, tendo certeza que não
há serviço maior, a ser prestado ao Escotismo no seu
país, do que este.

Espero ter o prazer de receber notícias novamente
com a boa notícia que a “Associação Brasileira de
Escoteiros”  tenha se reunido com a União.

Com muita satisfação envio uma cópia do último
relatório anual da Associação Escoteira do Reino
Unido e uma lista das Associações que reconhecemos
ao redor do mundo com os respectivos números de
escoteiros.

Acredite em mim,
Cordiais saudações,

Robert Baden-Powell

Baden-Powell  e a UEB
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Em 13 de junho de 1928 o fundador Baden-
Powell enviou carta a Mário Cardim, insistindo que
todo o Escotismo Brasileiro se unisse à União dos
Escoteiros do Brasil, reconhecida por B-P como a
única organização escoteira do país.

B-P pediu unidade ao escotismo brasileiro

Benjamin Sodré - “VBenjamin Sodré - “VBenjamin Sodré - “VBenjamin Sodré - “VBenjamin Sodré - “Velho Lelho Lelho Lelho Lelho Lobo”obo”obo”obo”obo”

Benjamin
Sodré nasceu em
1892, em
Mecejana,
Ceará. Pequeno,
ainda, foi para o
Rio de Janeiro,
onde residiu a
maior parte da
sua vida.

Destacou-se
em várias atividades. Foi um talento
no futebol, e com 16 anos já era
jogador titular do Botafogo, conhecido
como “Mimi” Sodré, participando de

todas as seleções brasileiras
entre 1910 e 1916. Fez carreira
na Marinha, servindo em vários
Estados, comandando navios e
alcançando o posto de
Almirante. Dedicou-se à várias
causas e instituições, dentre as
quais a Maçonaria (onde foi
Grão-Mestre), o Conselho
Nacional de Educação Moral e
Cívica e a Campanha Nacional
de Escolas da Comunidade.

No Movimento Escoteiro
ingressou em 1917, motivado
pelo que leu em um livro francês

alguns anos antes. Participou da
fundação da Federação
Brasileira dos Escoteiros do
Mar, em 1921, e passou a
escrever uma seção sobre
Escotismo na revista semanal
“Tico-Tico”, assinando como
“Velho Lobo”, cognome pelo
qual passou a ser conhecido no
Movimento.

Foi o principal divulgador da
idéia de unir todo o Escotismo
Brasileiro em uma única
organização, e autor da
convocação que resultou na

fundação da União dos
Escoteiros do Brasil, em 1924.
Em 1925 publicou, às suas
custas, o Guia Escoteiro, com
ajudou muito a divulgar e
melhorar o padrão de qualidade
do Escotismo.

Um exemplo de vida, foi
homenageado com mais de 60
títulos, entre eles o de Cidadão
Honorário do Rio de Janeiro e a
Medalha Tapir de Prata.

Faleceu em 1o de fevereiro de
1982, pouco mais de dois meses
antes de completar 90 anos.

Ryoso Osoegawa, o
“Chefão”, como era
carinhosamente
conhecido, nasceu em
1920 e faleceu em
1995. Foi um dos
fundadores do Grupo
Escoteiro Caramuru,
em 1953, e ocupou os
cargos de Chefe de

Tropa, Chefe de Grupo e Diretor
Presidente. Fez parte dos que
criaram uma história de
participação do Grupo Escoteiro
Caramuru em Jamborees Mundiais,
dos quais participou de seis
edições.

Na União dos Escoteiros do Bra-
sil teve destacada atuação, princi-
palmente na área de formação,

como Diretor de Curso Insígnia
de Madeira, razão pela qual foi
homenageado pela UEB com o
título de Adestrador Emérito.

Foi homenageado pela Câmara
Municipal de São Paulo com a
Medalha Anchieta e o Diploma de
Gratidão, e o título de Cidadão
Paulistano. Do Instituto Histórico
e Geográfico recebeu a Comenda

Marechal Rondon. Da União dos
Escoteiros do Brasil recebeu
várias condecorações, entre
elas a Medalha Tiradentes e
Tapir de Prata. De Associações
de outros países recebeu a
Ordem do Condor (Chile) e o
Falcão de Prata (Japão), e do
Governo do Japão recebeu a
“Ordem do Sol Nascente”.

Ryoso OsoegawaRyoso OsoegawaRyoso OsoegawaRyoso OsoegawaRyoso Osoegawa



Palavra de Escoteiro
Depoimentos de quem já participou do escotismo

Escotismo-uma idéia original
Na Inglaterra de 1907 a

educação ideal pregava a
disciplina e a obediência como
maiores virtudes; a adolescência
ainda não era considerada como
um período fundamental para o
desenvolvimento do ser humano;
e a ciência dava seus primeiros
passos nas pesquisas e
desenvolvimento da tecnologia.
Ainda era um mundo com muitas
fronteiras, preconceitos e
diferenças. Foi nesse mundo que
Robert Baden-Powell plantou
uma proposta para contribuir na
formação dos jovens do Reino
Unido. Esta proposta tomou vida
e ampliou-se por todo o mundo,
superou dificuldades e
sobreviveu aos conflitos interna-
cionais, crises econômicas e re-
voluções culturais.

O segredo para isso está
dentro da originalidade da

proposta de Baden-Powell, na
composição do sistema que
caracteriza o Escotismo. Embora o
Escotismo seja um todo, podemos,
didaticamente, dividi-lo em
algumas partes que se destacam: o
Propósito, o Método, os Princípios
e o Programa Educativo.

O Propósito do Movimento
Escoteiro é contribuir para que os
jovens assumam o próprio
desenvolvimento, especialmente do
caráter, ajudando-os a realizar
plenamente suas potencialidades
físicas, intelectuais, sociais, afetivas
e espirituais, como cidadãos
responsáveis, participativos e úteis
em suas comunidades. Em resumo,
o Escotismo oferece um processo
de educação não formal que, além
de tornar a vida dos jovens
dinâmica e interessante, resulta
em pessoas ativamente inseridas
na sociedade, cujas ações são

fundamentadas em valores
universais como a justiça, o
direito e a liberdade.

Quando Baden-Powell pensou
em aplicar atividades baseadas
em “scouting” aos jovens, definiu,
também, qual a forma correta
para fazer isso. O Método
Escoteiro, desta forma, orienta de
que maneira pela qual atividades
que são oferecidas aos jovens
deverão acontecer. Escotismo só
existe quando o Método Escoteiro
está sendo utilizado, ou seja,
quando atividades estiverem
sendo realizadas.

O Método Escoteiro é
composto pela soma de cinco
pontos, que convivem
simultaneamente.

· Aceitação da Promessa e da Lei
Escoteira. Isto significa que todos,
jovens e adultos, que estão
participando da atividade,
deverão aderir aos valores

propostos na Lei e Promessa
Escoteiras.

· Aprender Fazendo. O Escotis-
mo utiliza a educação pela ação,
valorizando a aprendizagem pela
prática e, principalmente,
propondo que os jovens façam
coisas, incentiva o treinamento
para a autonomia, baseado na
autoconfiança e iniciativa. Este
processo contribui para o
desenvolvimento da observação,
indução e dedução.

· Vida em Equipe. Trabalhando
com pequenos grupos de jovens,
com liderança eleita por eles, que
assumem tarefas e desafios, o
Escotismo contribui para a
descoberta e aceitação progressiva
de responsabilidades; a disciplina
assumida voluntariamente; e a
capacidade tanto para cooperar
como para liderar.

· Atividades Progressivas,
Atraentes e Variadas. Este é o
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“Minha escola
era um dos
estabelecimen-
tos mais bem-
conceituados
do país. Mas,
para mim, seu

principal atrativo era a impor-
tância que ali se dava ao
escotismo. A patrulha escolar
tornou-se uma de minhas várias
atividades extracurriculares.
Junto com garotos de outras
escolas nos dedicávamos a
exercícios, jogos, atividades
artísticas, discussões,
acampamentos, excursões ao
campo e espetáculos de
variedades à volta da fogueira.
No que denominávamos
“semana de ganhar dinheiro”,
vendíamos coisas nas ruas,
engraxávamos sapatos,
trabalhávamos em quiosques
vendendo chá, além do aspecto
lúdico, o escotismo me deu
noções de moral, estimulou em
mim a compaixão, me ensinou a
amar e a ajudar ao próximo.
Com a ajuda do escotismo e
das boas notas, meu pai
acabou por ver com simpatia
minhas atividades
extracurriculares. Desde então
depositou em mim uma
confiança inabalável e mais
tarde me apoiou sem reserva
em todos os meus
empreendimentos.”
Muhammad Yunus, ganhador do Prêmio

Nobel da Paz em 2006.

“O escotismo
foi muito
importante para
minha vida e
para minha
atuação no
terceiro setor. Eu atuou no
terceiro setor há quase 35 anos.
Atuei como chefe escoteiro
voluntário e meu primeiro
emprego no terceiro setor foi
justamente na União dos
Escoteiros do Brasil - Região
São Paulo.  Foi neste trabalho
voluntário e profissional que
iniciei uma importante 
experiência de organização de
eventos, mobilização de
pessoas, captação de recursos
e desenvolvimento de projetos e
iniciativas no terceiro setor.
Para mim foi fundamental,
também, a possibilidade de
participar, através do
Movimento Escoteiro, na
importante Conferência de
Estocolmo de 1972,
onde discutimos o movimento
ambientalista e diferentes
assuntos que tornaram o evento
um marco na área ambiental.
Tudo isto, somado aos valores e
aprendizado escoteiro tornaram
o Escotismo meu grande ideal
de vida, influenciando
diferentes aspectos da minha
vida.”

Mário Mantovani, Diretor Institucional da
Fundação SOS Mata Atlântica.

“Filho de
imigrantes, o mais
novo de oito filhos
e morando em São
Paulo - Capital,
segui o caminho de
outros irmãos mais
velhos que também

eram escoteiros. Aos sete anos
de idade já era lobinho no Grupo
Escoteiro Avanhandava. Foram
experiências marcantes, pois
minha vida girava em torno
destas atividades. Durante a
semana ansiava pela chegada
do sábado para participar das
atividades, como também,
esperava com entusiasmo os
feriados para participar dos
acampamentos. Fiquei no
grupo por mais de dez anos. Fui
escoteiro, chefe de
lobinhos, pioneiro e, mais tarde,
chefe escoteiro.

Tenho certeza que a
participação no
Escotismo contribuiu em muito
para a minha formação, e
procuro incentivar este
Movimento sempre que
possível. Desta forma, também
meus dois filhos  estão ligados
ao Movimento Escoteiro, e
espero que o ideal de Baden-
Powell possa ser perpetuado por
muitas gerações.”

Miguel Abuhab, fundador e Presidente
do Conselho de Administração da

DATASUL.

“Ao longo dos
anos, tenho
acom-
panhado o
desenvol-
vimento do
escotismo no
Brasil, como

membro ativo, apoiador do
movimento e incentivador da
causa escoteira. Compartilho
dos ideais e princípios defendi-
dos pelo escotismo na busca por
uma sociedade melhor. Sempre
valorizei este movimento e suas
ações que contribuem para que
os jovens assumam seu próprio
desenvolvimento, ajudando-os
na formação do caráter e em
todas as áreas de desenvolvi-
mento, para que sejam, no
futuro, cidadãos integrados e
atuantes em suas comunidades.
Minha experiência como mem-
bro do Movimento Escoteiro
sempre foi positiva. Hoje, como
parlamentar, tenho atuado a
favor das causas escoteiras na
presidência da União Parlamen-
tar Escoteira do Brasil, onde
temos buscado a participação
do Congresso Nacional nesta
causa, pois, apoiando a União
dos Escoteiros do Brasil,
estamos também lutando pela
promoção da infância e da
juventude brasileiras.”

Flávio Arns – Senador da República e
presidente da UPEB – União

Parlamentar Escoteira do Brasil



“Minha vida
inteira fui
escoteiro. Eu
fui desde
lobinho até
chefe;
tenho quase 
todas as

insígnias escoteiras. Para mim
tudo isto significou várias
coisas - a questão do trabalho
coletivo, do respeito ao outro,
do respeito ao meio ambiente, e
muito o sentido de
empreendedorismo, esta coisa
de você batalhar, lutar,
ultrapassar - então, para mim o
escotismo fez parte de toda
uma formação e me ajudou
inclusive a trabalhar com a
questão do terceiro setor.”
 

Gilberto Dimenstein, Jornalista,
Escritor e Empreendedor Social no

Terceiro Setor.

principal segredo da proposta de
Baden-Powell – oferecer aos
jovens aquilo que os jovens
gostam de fazer. A força motriz
do Escotismo é o entusiasmo e
interesse dos jovens, que se
interessam por aquilo que é
proposto. Assim, o Escotismo
compreende jogos, habilidades e
técnicas úteis, vida ao ar livre e
contato com a natureza,
interação com a comunidade, e
um ambiente de identificação e
fraternidade.

· Desenvolvimento pessoal com
orientação individual. Neste ponto
do Método destaca-se o papel
estimulante do adulto e seu
trabalho com número limitado
de jovens, por faixas etárias,
confiando nas potencialidades
dos jovens e considerando a
realidade e o ponto de vista de
cada um.

Definindo claramente a base
moral que alicerça o Movimento,
os Princípios do Escotismo estão
definidos como: Dever para com
Deus, Dever para com o Próximo, e
Dever para consigo mesmo, e são

expressos na Lei e Promessa,
que se ajusta aos progressivos
graus de maturidade do
individuo. São estes valores que
orientam como devem acontecer
todas as relações entre as
pessoas, bem como devem ser as
atividades realizadas.

Finalmente, temos o
Programa Educativo, que é
formado por uma combinação
equilibrada e variada de
atividades, voltadas aos
interesses e necessidades dos
participantes, e que, oferecendo
experiências educativas,
contribuem para aquisição
conhecimentos, atitudes e
condutas, e motivam os jovens a
buscar, de modo progressivo, a
aquisição de condutas próprias
para sua etapa de
desenvolvimento.

É verdade que, de lugar para
lugar, de um tempo para outro, o
programa se adapta e se
atualiza. Há quarenta anos os
jovens precisavam saber acender
um lampião de querosene, hoje
aprendem a acender um lampião

a gás, ou com baterias. Antes
usavam pesadas barracas de
lona, e atualmente os escoteiros
acampam com barracas “iglu”, de
material sintético e leve. Outras
técnicas e conhecimentos se
incorporaram, como o GPS, a
comunicação via celular, entre
outras.

As mudanças, entretanto, não
modificam o espírito do
Programa Educativo, que está
baseado na vida ao ar livre em
contato com a natureza, o
domínio de técnicas e habilidades
úteis, a interação com a
comunidade e a participação em

seu desenvolvimento, os jogos, a
mística e o ambiente fraterno. Os
escoteiros continuam aprendendo
e utilizando técnicas, algumas
antigas, outras novas, para
realizar as atividades típicas do
Escotismo, como os
acampamentos, as excursões, os
fogos de conselho, as grandes
pioneirias, pois são as atividades
que oferecem as grandes
oportunidades de viver
experiências educativas, que vão
contribuir na formação da
personalidade e identidade
daqueles que puderam usufruir
do Escotismo.
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“Recordo de
muitos fatos da
minha vida
escoteira, e
reconheço a
influência do
Escotismo em

minha vida. O Movimento
Escoteiro é uma fonte de onde
emana uma preciosa escala de
valores. Espero que todos os
jovens e adultos, unidos sob a
bandeira da União dos
Escoteiros do Brasil, não
meçam esforços na luta para
dotar o Brasil de uma
sociedade sempre mais
humana, cada dia mais
preparada para enfrentar os
desafios da justiça e da paz
entre as Nações.”

Itamar Franco – Ex-Presidente da
República

“Poucos
movimentos
no mundo
têm uma
história de
sucesso
como a do
escotismo.
Um século

de trabalho voluntário que tem
contribuído de forma excepcional
para a formação de nossas
crianças e jovens. É uma
verdadeira escola de cidadania,
voltada para o desenvolvimento
integral, abrangendo os aspectos
afetivo, intelectual, físico e
social.

No Brasil, particularmente,
merece destaque o envolvimento
do Movimento Escoteiro na
busca de solução para os
problemas sociais. Como
deputado, tenho procurado
colaborar com o Movimento,
participando da União
Parlamentar Escoteira do Brasil
(UPEB).

Ao celebrarmos o Centenário
do Escotismo no Mundo, renovo
esse compromisso de contribuir
com a aproximação entre o
Movimento e o Parlamento,
numa ação conjunta que
certamente pode trazer muitos
benefícios ao País.”

Gustavo Fruet – Deputado Federal e
Secretário da UPEB - União

Parlamentar Escoteira do Brasil

“Fui escoteiro
de um dos
Grupos mais
antigos em
funcionamento
em Curitiba, o
São Luiz de
Gonzaga,
quando sua
sede era ainda

na Rua Ermelino de Leão. Eu
tinha lá meus 11 anos, isto na
década de 50, por aí. Tenho
excelentes recordações daquele
tempo, como minha viagem para
o Rio de Janeiro e de lá para
Buenos Aires. Nesta época,
Evita Perón faleceu dois dias
depois de nosso regresso. Eu
era o menor do Grupo, mas não
me intimidei de entregar uma
Bandeira do Estado nas mãos
do então Presidente, Getúlio
Vargas, e para tanto fomos até o
Palácio do Catete. Para mim,
foi, sem dúvida, uma ótima lição
de vida de tudo quanto aprendi
com o Movimento Escoteiro.
Todos os ensinamentos e
princípios, ainda tenho-os
comigo. E para todos os jovens
de hoje, com base em minha
experiência, aconselho: entrem
no Movimento, pois tudo o que
lá se aprende, é para a vida
toda, é inesquecível.”

Heron Arzua - Secretário da
Fazenda do Estado do Paraná

“Ingressei
no Grupo
Escoteiro
Baden
Powell, no
bairro Bom
Abrigo, em
Florianópolis,

em fins da década de 50.
O líder do Grupo era o saudoso

Amir Saturnino Rodrigues de
Brito, que com seu principal
colaborador, Otacílio Schüller
Sobrinho, proporcionou a nós,
seus discípulos, as primeiras e
inesquecíveis lições de
convivência escoteira.

Vida ao ar livre, respeito à
natureza (na verdade, as
primeiras lições de educação
ambiental), respeito à saúde, à
higiene e aos demais indivíduos
constituem o cerne do
aprendizado proporcionado pela
nossa convivência. A estes
postulados, associamos a noção
de comunidade e de pátria; de
família e de respeito à vida em
sociedade.

Aprendemos uma coisa muito

importante para toda a vida:
não perca o rumo! Saiba se
orientar! Use o vento, o sol, as
estrelas, os sons, a bússola, os
pontos de referência, enfim,
use aquilo de que dispuser para
não se perder! Seja útil! Seja
corajoso, sem ser
irresponsável, e seja solidário!

Ainda hoje, quando encontro
um escoteiro, faço questão de
cumprimentar na forma própria,
com a “mão do coração”, dedo
mínimo aberto e o “sempre
alerta!” dos bons tempos.
Gosto de provocar os garotos e
garotas iniciando os hinos que
aprendi e não esqueci.

Dessas recordações aqui
alinhadas resta uma convicção:
nossa sociedade terá mais
confiança no futuro da nossa
juventude se compreendermos
que o movimento escoteiro
pode ser uma referência na
formação do caráter dos
nossos jovens.”

Esperidião Amin Helou Filho,
Professor e Ex-Governador do

Estado de Santa Catarina.
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Projeto 100 no Centenário
A União dos Escoteiros do

Brasil lança um desafio para todos
os Grupos Escoteiros do Brasil
que tenham em seu efetivo menos
de 100 membros atuantes. O
desafio é fazer com que estes
Grupos Escoteiros aumentem o
efetivo em 2007, apenas
completando suas Seções,
atingindo um número mínimo de
100 membros.

Um estudo efetuado com base
no Sistema de Registro da UEB,
revelou que pouco mais de 7,41%
dos Grupos Escoteiros em
funcionamento têm um efetivo
superior a 115 membros.
Entretanto, estes Grupos, num
total de 77, contribuem com
22,5% do efetivo total da UEB.

Assim, a meta deve ser o
crescimento interno. Se todos os
Grupos Escoteiros do país tiverem
um mínimo de 100 pessoas, poderá
alcançar o efetivo nacional mais de
100 mil membros.

Para atingir este objetivo é
necessário um esforço por parte
dos Grupos que ainda não
possuem este número padrão de
100 membros, no sentido de
completar todas as suas Seções,
promovendo trabalho interno,
tanto dos dirigentes e escotistas,
como, e principalmente, através da
participação dos jovens, das
Matilhas e Patrulhas, e das Seções.

Aos Grupos que aceitarem o
desafio, a União dos Escoteiros do
Brasil, estará disponibilizando no
seu site um amplo material para
apoiar este trabalho.

Durante o ano de 2007 todos os
Grupos Escoteiros que alcançarem
o número de 100 membros
receberão um Certificado de
Reconhecimento do Projeto “100
no Centenário”.

PalestrasPalestrasPalestrasPalestrasPalestras - É uma maneira
agradável e barata de
conquistar novos membros. Os
próprios jovens do Grupo
Escoteiro podem se reunir,
montar equipes e oferecer as
palestras para igrejas,
escolas, associações, entre
outros, buscando sempre
reunir o maior número possível
de jovens e adultos.
DivulgaçãoDivulgaçãoDivulgaçãoDivulgaçãoDivulgação     - O sucesso de
uma atividade de crescimento,
tanto interno quanto externo,
depende também de uma boa
divulgação. Assim, da mesma
maneira como nas palestras, a
UEB estará disponibilizando
no site cartazes, convites e
folder para auxiliar os Grupos
Escoteiros.

Dia do Amigo Dia do Amigo Dia do Amigo Dia do Amigo Dia do Amigo - Nesta
atividade de Seção, os jovens
podem convidar seus amigos a
participarem de uma reunião
especial de sede, com o
objetivo de mostrar como é
uma atividade escoteira e
convidá-los a integrarem o
Grupo.
Escotismo é Isso!Escotismo é Isso!Escotismo é Isso!Escotismo é Isso!Escotismo é Isso! - Esta
atividade é externa e
programada pelos Seniores ou
Pioneiros especialmente para
convidar os amigos ou
interessados que queiram
conhecer como funciona uma
atividade escoteira. O foco
são atividades que despertem
o real interesse dos jovens
para o Movimento Escoteiro,
fazendo com que ingressem
no Grupo.
Escoteiro por um DiaEscoteiro por um DiaEscoteiro por um DiaEscoteiro por um DiaEscoteiro por um Dia - O
objetivo é oferecer uma
oportunidade para jovens de
todas as idades de
participarem de uma atividade
de campo especialmente
preparada.

EventosEventosEventosEventosEventos

O Escotismo do
Mar passou a ser

praticado na
Inglaterra no mesmo

ano em que os Escoteiros
ingleses iniciavam as suas
atividades, predominante em
ambientes mateiros: eram os
Marine Scouts que, em 1909,
passaram a ser chamados de
Sea Scouts. Em 1911 o
Escotismo do Mar foi oficializado
pela Boys Scouts Association -
Associação dos Escoteiros da
Inglaterra com a publicação do
folheto Sea Scouting prefaciado
por Baden Powell, que assim se
pronunciou: “Comecei a minha
auto-educação praticamente
como um Escoteiro do Mar.
Conheço os encantos e as
valiosas possibilidades que
decorrem daquela vivência. As
lições aprendidas naqueles dias
foram, para mim, um guia e uma
ajuda nas dificuldades e nas
dúvidas, e o gosto da brisa
marinha permanecem através
dos anos, como um alento de
vida. São estas as razões pelas
quais eu, entusiasticamente, me
empenho em tornar essa forma
de atividade acessível aos
rapazes de hoje. Os objetivos

são alcançados através de
alegres experiências com a água,
e não mediante instrução formal
a bordo ou em sala de aula”.

Os primeiros Grupos de Mar
no Brasil surgiram na década de
10. Em 1921, no dia 7 de
Setembro, data magna da
nacionalidade brasileira,
atendendo ao caráter associativo
característico do Movimento, foi
criada a Federação Brasileira dos
Escoteiros do Mar, congregando
os Grupos de Mar de todo o
Brasil. Desempenhou papel
relevante para a efetivação da
idéia o Chefe Benjamin Sodré, o
Velho Lobo, que imbuído do
mesmo espírito de união, se
empenhou no esforço de criar
uma Associação Nacional do
Escotismo e que resultou na
fundação da UEB em 4 de
novembro de 1924.

A Origem do
Escotismo do Ar tem

como cenário inicial o ano de 1938,
no 5º Regimento de Aviação do
Exército, na cidade de Curitiba - PR,
onde atualmente funciona o Centro
Integrado de Defesa Aérea e
Controle de Tráfego Aéreo -
CINDACTA II. Seu surgimento se
deve a iniciativa do então Tenente-
Coronel Aviador Vasco Alves Secco,
do Major-Aviador Godofredo Vidal e
do 1º Sargento Telegrafista Jayme
Janeiro Rodrigues, que fundaram o
Grupo de Escoteiros do Ar “Capitão
Ricardo Kirk”.

Segundo o presidente da União
dos Escoteiros do Brasil na época,
Dr. Bonifácio Borba, a criação do
Escotismo do Ar veio preencher uma
grande lacuna do escotismo,
facilitando aos nossos jovens
conhecer e amar essa atividade do
espírito humano da qual nós,
brasileiros, fomos os precursores,
com Bartolomeu de Gusmão e
Santos Dumont.

Reconhecendo seu valor em 1951
a Portaria 262 publicada pelo então
Ministro da Aeronáutica Brigadeiro
Nero Moura determina o apoio de
todas as unidades da Força Aérea
Brasileira - FAB aos Escoteiros do
Ar. Esta Portaria foi reformulada e
substituída pela portaria 914, de
Setembro de 2003, pelo Brigadeiro

Escotismo do MarEscotismo do MarEscotismo do MarEscotismo do MarEscotismo do Mar

Escotismo do ArEscotismo do ArEscotismo do ArEscotismo do ArEscotismo do Ar

Luis Carlos da Silva Bueno.
Além das atividades básicas do

escotismo, a Modalidade do Ar,
procura desenvolver nos jovens o
gosto pelo aeromodelismo, pelos
planadores, helicópteros e aviões;
pelos problemas dos aeroportos,
aeronavegação e aeropropulsão;
pelo pára-quedismo e pelos esportes
aéreos; pelos estudos de
meteorologia e da cosmografia;
pelos foguetes espaciais, satélites
artificiais e pela cosmonáutica,
incentivando o culto pelas tradições
da nossa aviação. Com orientação
do Projeto Educativo da UEB, são
realizadas as atividades com TORA
– Torneio de Aeromodelismo, CATAR
– Curso de Aperfeiçoamento
Técnico do Ar e o tradicional
Aerocampo, onde são desenvolvidas
as atividades.

Mais informações com o
Coordenador Nacional da
Modalidade do Ar, Paulo Ricardo
Furtado de Negreiros, pelo e-mail
pauloricardonegreiros@yahoo.com.br

A partir de março estarão
disponíveis no site da UEB
sugestões de atividades e ações
de Marketing, bem como
materiais de apoio para o grupo
implementar o desafio do
“Projeto 100 no Centenário”.
Confira agora algumas sugestões
no quadro a seguir:

Modalidades
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Estrutura da UEB

Mario Henrique Peters Farinon
Ênio Hideyuki Cojho
Maria Terezinha Koneski Weiss
Renato Eugênio De Lima
Marco Aurélio Romeu Fernandes
Oscar Palmquist Arias

Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Presidente
Comissário Internacional

Gestão Institucional
Gestão de Adultos
Programa de Jovens
Crescimento
Relações Institucionais
Relações Internacionais

Comissões Assessoras do CAN:Comissões Assessoras do CAN:Comissões Assessoras do CAN:Comissões Assessoras do CAN:Comissões Assessoras do CAN:

Conselho de Administração NacionalConselho de Administração NacionalConselho de Administração NacionalConselho de Administração NacionalConselho de Administração Nacional

Marco Aurélio Romeu Fernandes
Antônio César Oliveira
Alessandro Garcia Vieira
Carlos Frederico dos Santos
Ênio Hideyuki Cojho
Ghilherme A. Klingelfuss
João Roberto A. Cunha
Luiz Salgado Klaes
Marco Aurélio de Melo Castrianni
Mario Henrique Peters Farinon
Rafael Rocha de Macedo
Rafael Will Suarez Cuadra
Renato Eugênio de Lima
Rubem Tadeu Perlingeiro
Siágrio Felipe Pinheiro
1o - Francisco José Sampaio De Souza
2o - Marcos Magno Gomide Vieira
3o - Hélio Borba Moratelli

Mandato 04/2008
Mandato 04/2008
Mandato 04/2009
Mandato 04/2007
Mandato 04/2007
Mandato 04/2007
Mandato 04/2008
Mandato 04/2008
Mandato 04/2009
Mandato 04/2009
Mandato 04/2009
Mandato 04/2008
Mandato 04/2007
Mandato 04/2009
Mandato 04/2007
Mandato 04/2007
Mandato 04/2007
Mandato 04/2007

Presidente
Vice-Presidente

Suplentes

Neste ano várias atividades
estarão acontecendo para celebrar o
100º aniversário do Movimento
Escoteiro. E esta será uma
oportunidade para comemorar o
trabalho que os escoteiros têm feito
pela causa da paz.

Como o tema é abrangente,
delimitou-se três áreas relevantes
para o trabalho:

1 - Criação de um mundo mais
pacífico - Paz e solução de conflitos,
incluindo a solução de problemas,
habilidades de negociação e
mediação, manejo da agressividade.

2 - Combater os preconceitos -

Identificá-los e combatê-los, bem
como os estereótipos, o racismo, a
intolerância religiosa, a
prepotência e a discriminação
por sexo.

3 - Estimular uma maior
solidariedade - Para com grupos
desfavorecidos, como os sem
moradia, os favelados, as
populações deslocadas de suas
origens, e as crianças de rua.

Presentes para a Paz
O projeto deverá ser montado,

executado e avaliado até o final
do mês de julho de 2007, e dele
podem participar todos os
membros do escotismo brasileiro,
de todos os ramos. Um mesmo
Grupo Escoteiro pode participar
e desenvolver diferentes projetos
ao mesmo tempo, mas deve
lembrar de elaborar o Relatório,
registrando os resultados com
dados e imagens, o qual deverá
ser encaminhado ao Escritório
Nacional.

Com o envio do projeto ou do
relatório todos os participantes
do Grupo Escoteiro poderão usar
o Distintivo Comemorativo ao
Centenário do Escotismo. Este
distintivo é fornecido

exclusivamente pelo Escritório
Nacional da UEB, ao custo
unitário de R$ 1,50, em pedido
mínimo de 10 unidades, já
inclusos os custos de remessa
via Correio.

A UEB manterá um cadastro
dos projetos enviados, mas os
distintivos somente serão
fornecidos mediante a entrega
dos relatórios e pedido dos
Grupos Escoteiros.

O distintivo do Centenário
poderá ser usado no Traje ou
Uniforme até 31 de dezembro
de 2007, sobre o bolso esquerdo
em substituição ao distintivo da
Organização Mundial do
Movimento Escoteiro, ou em
conjunto a este, centralizando
os dois em relação ao bolso.

Orientações e prazosOrientações e prazosOrientações e prazosOrientações e prazosOrientações e prazos

Comissão Fiscal NacionalComissão Fiscal NacionalComissão Fiscal NacionalComissão Fiscal NacionalComissão Fiscal Nacional

Toshio Kawakani
André Carreira
Mariovani Carsten Cervi

Diretoria Executiva Nacional - DENDiretoria Executiva Nacional - DENDiretoria Executiva Nacional - DENDiretoria Executiva Nacional - DENDiretoria Executiva Nacional - DEN

Paulo Salamuni
Marcos Venício Mattos Chaves
Adir Barusso

Diretor Presidente
Diretor 1º Vice-Presidente
Diretor 2º Vice-Presidente

Núcleo Nacional de Jovens LíderesNúcleo Nacional de Jovens LíderesNúcleo Nacional de Jovens LíderesNúcleo Nacional de Jovens LíderesNúcleo Nacional de Jovens Líderes
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Teremos muitos eventos interessantes em 2007, e vamos destacar apenas alguns
deles. Procure o Calendário completo no site da UEB, www.escoteiros.org.br

O que vem por aí

Existem muitas atividades a
serem realizadas em comemora-
ção ao Dia do Escoteiro, o qual
pode ser aproveitado como uma
primeira oportunidade para
comemorarmos o Centenário do
Escotismo. Veja algumas formas de
fazer isso.

Semana de Divulgação do
Movimento Escoteiro

Todos os Grupos Escoteiros
estão convidados a promover
atividades de divulgação durante
a semana de 22 a 28 de abril, em
suas cidades. Para isso, no site
da UEB – www.escoteiros.org.br
- haverá material de apoio para
ajudar na publicação de matérias
sobre Escotismo na imprensa
local; montagem de Acampa-
mentos Modelos em praças,
shoppings, escolas, empresas;
organização de Vitrines Escotei-
ras; e realização de cerimônias
de homenagem ao Escotismo em
Câmara de Vereadores, Clubes
de Serviço e outras associações.

No dia 23 de abril a empresa
de Correios lançará um selo
comemorativo ao Centenário do
Escotismo, simultaneamente nas
cidades de Porto Alegre,
Florianópolis, Curitiba, São
Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

Assim como em edições an-
teriores do Mutirão Nacional
Escoteiro de Ação Ecológica, que
tiveram como tema a reutilização
e reciclagem, gestão das águas e
agro-ecologia, nos dias 2 e 3 de
junho de 2007 também serão
desenvolvidas atividades de
reflexão e ações práticas que
possam ser implementadas no
cotidiano, no sentido de nos
proteger de uma catástrofe em
níveis globais. O tema de Mutirão
será o AQUECIMENTO GLOBAL.

 Contatos para informações e
contribuições podem ser feitos com
o Coordenador da Subcomissão de
Conservacionismo da CNPJ,
Miguel de Moraes. através do
endereço eletrônico :
 miguelndemoraes@gmail.com

Seniores e Guias de todo o
Brasil estarão participando, em
Florianópolis – SC, da Aventura
Sênior Nacional, com o tema
“Rally da Ilha”, durante os dias 19
a 22 de julho. O evento combinará
diferentes atividades, incluindo
navegação e mergulho. Maiores
informações estarão disponíveis no
site da UEB.

De 27 de julho a 8 de agosto,
cerca de 40 mil escoteiros, de 216
países e territórios, estarão
acampados na Inglaterra, par-
ticipando do Jamboree Mundial,
celebrando a Grande Fraternidade
Mundial Escoteira e comemorando
o Centenário do Escotismo. As
regras e informações para par-
ticipar estão disponíveis no site da
UEB – www.escoteiros.org.br

No dia 1o de
agosto de
2007, em todo
o Mundo, to-
dos os mem-
bros do Movi-

mento Escoteiro – mais de 28
milhões de pessoas – estarão
acom-panhando o nascer do
sol, que significa o nascimento
de um novo Século Escoteiro.

A proposta é de que, em
cada Cidade, todos os
escoteiros e ex-escoteiros se
unam em um único local que
identifique a cidade, rea-
lizando uma atividade que
permita a presença de todos
no momento do alvorecer.
Neste momento todos reno-
varão a Promessa Escoteira,
num gesto símbolo de
reafirmação de nosso com-
promisso e nossos valores.

O Jamboree no Ar, ou JOTA,
teve a sua origem no distante ano
de 1957, em Sutton Park, durante
o  IX Jamboree Mundial, que
simultaneamente comemorava o
centenário do nascimento de
Baden-Powell e o Jubileu do
Escotismo, e onde foi instalada
uma estação de radioamador, a
GB3SP, operada por Leslie
Mitchell - G3BHK. Fazendo
contato com todo o mundo,
verificou-se que, paralelamente
ao Jamboree ser realizava outro,
vias ondas de rádio, um autêntico
“Jamboree no Ar”. A semente
estava lançada e nos dias 10 e 11
de Maio de 1958 realizou-se o 1º
Jamboree no Ar.

Para participar do JOTA em
2007, de 19 a 21 de outubro, os
Grupos Escoteiros deverão
convidar Radioamadores e seguir
as instruções que são divulgadas
no site da UEB:
 www.escoteiros.org.br
e no site da Equipe Nacional de
Radioescotismo:
  www.radioescotismo.com.br

Maiores informações
podem ser
solicitadas ao
Coordenador
Nacional do
JOTA, Ronan
Reginatto,
através do e-mail
ronan@radioescotismo.com.br

O JOTI - Jamboree na Internet
reúne escoteiros de todo o mundo
a cada ano, simultaneamente ao
JOTA, através da rede mundial de
computadores. Para participar é
bem simples, é só se conectar e
pronto. A participação pode ser
na rede do Scoutlink - que conecta
escoteiros de todo o mundo ao
longo de todo o ano em canais de
Mirc, para bater papo em salas
divididas por idiomas, ou no JOTI
Brasil, desenvolvido Sub-
Comissão de Comunicações da
CNPJ, como objetivo de dinamizar
o evento, numa forma de Gincana
em que é preciso fazer cadastro
individual ou por base no site
oficial www.jotibrasil.org. As
tarefas são liberadas no início do
Joti e os participantes têm o prazo
de 48 horas para cumpri-las. As
bases podem ter seus par-
ticipantes todos reunidos em um
único local ou podem dividir os
jovens em diferentes residências,
pois todos estarão de todas as
formas em contato todo o tempo.

Mais informações serão pu-
blicadas no site da UEB ou po-
derão ser solicitadas junto ao
Coor-denador Nacional do JOTI,
Altamiro Vilhena,
vilhenabr@gmail.com ou
alt@scoutbadges.net

O Mutirão de Ação
Comunitária, que será realizado
nos dias 15 e 16 de setembro, será
uma peça do Projeto MundialProjeto MundialProjeto MundialProjeto MundialProjeto Mundial
Presentes para a PazPresentes para a PazPresentes para a PazPresentes para a PazPresentes para a Paz, que é
uma opor-tunidade para que todos
os membros do Movimento
Escoteiro se unam nesta
contribuição para Construir um
Mundo Melhor.

Como o tema é abrangente,
delimitou-se três áreas relevantes
para o trabalho, que são a criação
de um mundo mais pacífico, o
combate aos preconceitos e o
estímulo à solidariedade.

Mais informações poderão ser
obtidas no site da UEB, ou através
dos e-mails dos coordenadores do
Projeto Presentes Para a Paz:

- Luiz César Horn -
ueb.programa@escoteiros.org.br

ou
- Ricardo Stuber -

ristuber@gmail.com

9o Mutirão Nacional Escoteiro
de Ação Comunitária

50o JOTA
Jamboree no Ar

10o JOTI
Jamboree na Internet

Lançamento do Selo
Comemorativo ao Centenário

do Escotismo

O Elo Nacional poderá ser
realizado, de acordo com cada
Região Escoteira, em 25 e 26 de
agosto, ou em 2 a 4 de novembro.

Será mais uma oportunidade de
festejar o Centenário do Esco-
tismo, pois o tema deste Elo será
“Volta à Brownsea”, com atividades
baseadas no programa do acam-
pamento que Baden-Powell
realizou em 1907.

XXI Jamboree Mundial

XXII Elo Nacional

Aventura Sênior Nacional

16o Mutirão Nacional de
Ação Ecológica

Dia do Escoteiro

Amanhecer do Escotismo




