
1

Escotismo
Educação para a vida!
Relatório Anual 2018 | Escoteiros do Brasil - Rio Grande do Sul



2

Produção 
Escoteiros do Brasil - Rio Grande do Sul

Edição 
Gabriel Rodrigues

Textos 
Cristine Ritt, Gabriel Rodrigues, Gabriela Caus, 
Marcelo de Gregori e William Bonalume

Revisão 
Cristine Ritt, Gabriela Caus e Marcelo de Gregori

Fotografia 
Alexandre Araújo, Alexandre Dambrowski, Alexandre 
Costa, Alex Castro, Áquila Paz da Rosa, Carlos Dutra, 
Carolina Leão, Cecilia Sautter, Fernando Ariotti, 
Eduardo Riboli, Gabriel Crispim, Gabriel Rodrigues, 
Guilherme Caselani, Guilherme Ferreira, Ivan Maciel, 
Maurício Soares, Marjorie Friedrich, Midiam Crisitina, 
Paulo Siebiger, Rafael Marconatto, Rafael Zibetti, 
Renato Silveira, Samuel Kliemann, Stephanie Teles, 
Thomaz Rodriguez.

Foto da Capa 
Guilherme Caselani

Acompanhe online
escoteirosrs.org.br
sejaescoteiro.org.br
@escoteirosrs

Escoteiros do Brasil
Rio Grande do Sul
Rua Castro Alves, 398
Bairro Independência
CEP 90430-130 - Porto Alegre - RS
(51) 3330-9784 - (51) 3332-3127
comunicacao@escoteirosrs.org.br
Segunda a sexta, das 8h15 às 18h

Relatório Anual 2018
Expediente



3

06 Métodos Educativos
Inspirados no tema anual dos Escoteiros do Brasil 
“Educação para a Vida”, dezenas de atividades 
ofereceram experiências únicas e memoráveis.

09 Congresso Regional
A edição de 2018 entrou para a história por ter sido 
o maior Congresso de todos os tempos. Foram 
mais de 800  voluntários vindos de todo o estado.

10 Ramo Lobinho
Velhos Lobos da região e de todo país participaram 
do 11º Encontro Regional de Velhos Lobos que reuniu 
aproximadamente 150 pessoas em Novo Hamburgo.

12 Ramo Escoteiro
Viajando pelo mundo do cinema, os jovens do 
Ramo Escoteiro viveram um evento de gala com 
a realização da Aventura Regional Escoteira.

14 Ramo Sênior
A chuva e o frio foram os maiores desafios para 
sêniores e guias que vivenciaram o Desafio Viking, 
a maior atividade regional sênior dos últimos anos.

16 Ramo Pioneiro
A oportunidade de servir ao próximo e fazer 
novamente a diferença nas comunidades locais 
foi mais uma vez a marca deixada pelos pioneiros.

18 Modalidades
Os escoteiros da modalidade do ar e do mar 
somam quase mil escoteiros no Rio Grande do 
Sul, organizados em 19 Unidades Escoteiras Locais.

23 Inclusão e Acessibilidade
A 1ª edição do Mutirão Regional de Inclusão e 
Acessibilidade mobilizou mais de 850 escoteiros 
em atividades com pessoas com deficiência.

24 Jovens Líderes
Lançamento do documento “Façamos um Fórum 
de Jovens” foi um dos destaques da Rede de Jovens 
Líderes do Rio Grande do Sul.

26 Inovação e Tecnologia
Uma iniciativa inédita no Brasil, a nova Equipe 
Regional de Inovação e Tecnologia trabalhou com 
a tecnologia a favor do escotismo.

27 Formação de Escotistas e Dirigentes
Foram mais mil voluntários que participaram de 
cursos realizados  pela Equipe Regional de Formação, 
no interior e na capital.

32 6º Camporee Sul
De 16 a 20 de janeiro de 2019 a cidade gaúcha de 
Soledade foi o palco do maior evento escoteiro 
realizado no Rio Grande do Sul nos últimos 20 anos.

40 Desenvolvimento Institucional
A conquista do Prêmio Responsabilidade Social 
da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul foi 
um dos principais destaques do ano.

44 Comunicação
A capacitação de voluntários para alinhamento da 
comunicação institucional foi um dos principais 
objetivos da Equipe Regional de Comunicação.

20 Mensageiros da Paz
A disseminação da cultura de projetos vem 
contribuindo no crescimento e aperfeiçoamento 
de jovens e voluntários em toda a região.

21 Diversidades
Campanha conscientize-se, realizada no mês da 
igualdade racial, alcançou mais de 40 mil pessoas 
no facebook da região escoteira.

22 Especialidades
Por meio de atividades simples e fáceis os jovens 
aprimoram seus conhecimentos sobre os mais 
variados temas na sua progressão pessoal.

46 Governança
Em 2018 foram 14 novas Unidades Escoteiras 
Locais no Rio Grande do Sul. Hoje o escotismo 
está presente em 121 cidades em todo o estado.

50 Efetivo Regional
Chegamos aos 14.404 associados, uma marca 
que muito nos orgulha. Em dez anos, o número 
de escoteiros no Rio Grande do Sul já dobrou.

60 Recursos
Um novo Escritório Regional está chegando! A nova 
casa do escoteiro gaúcho será entregue reformado, 
mais confortável, seguro e de portas abertas a todos.

Não se perca!
Sumário
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Mensagem da Diretoria
Apresentação

Diretoria Regional
Cristine Bohrer Ritt, Geraldo Tiarajú Barbosa, Diogo Laux, William Bonalume, Ricardo Silva de Freitas

Findamos o ano de 2018 a frente de nossa Região 
Escoteira da mesma forma que iniciamos: com muito 
entusiasmo, trabalho e escotismo, em especial junto aos 
preparativos finais de nosso 6º Camporee Sul, que ocorreu 
em janeiro. O Camporee que, em sua 
maior edição, aconteceu em Soledade, 
no centro de nosso estado, tomou grande 
parte do trabalho de nossas equipes que 
se dedicaram, ao longo do ano, para 
entregar a todos os jovens “Um Universo 
de Possibilidades”.

Escrever um relatório anual é se 
deparar com um misto de sentimentos, 
é relembrar tudo o que aconteceu nos 
últimos 12 meses e precisar escolher 
algumas práticas para serem abordadas. 
O que se entrega aqui é apenas um 
resumo sucinto de milhares de ações 
feitas em conjunto por todos nós, pois 
o Escotismo acontece diariamente em 
muitos corações e em muitas Unidades 
Escoteiras Locais espalhadas pelo nosso estado. 

Este relatório tem um gosto especial, pois além de 
reportar a vocês o desenvolvimento dos trabalhos do 
Escotismo no estado, marca o encerramento do ciclo de 

nossa gestão junto a Diretoria Regional. Uma gestão feita 
com muito carinho e amor pelo escotismo, que procurou 
desenvolver nossa estrutura, unir e dar oportunidades a 
todos, crescer levando o escotismo a muitas novas cidades, 

possibilitando que novos jovens tivessem 
a oportunidade de vivenciar esta grande 
aventura, desenvolvendo-se enquanto 
cidadãos. 

Dentro das nossas possibilidades, 
procuramos não medir esforços para 
atender a todos os anseios dos mais de 
14 mil associados que hoje fazem parte de 
nossos quadros, procuramos assegurar as 
boas ações desenvolvidas pelas gestões 
anteriores, aprimorar e implementar 
novas iniciativas. 

Assim como no ano passado, 
apresentamos nosso relatório alinhado 
com o Planejamento Estratégico dos 
Escoteiros do Brasil e trabalhamos para 
fazer dele um cartão de visitas de nossa 

organização, mostrando a sociedade e aos nossos parceiros 
quem somos, o que fazemos e a diferença que fazemos no 
mundo. Agradecemos a todos vocês que compartilharam 
conosco mais este ano e desejamos uma excelente leitura.
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Uma gestão feita 
com muito carinho

 e amor pelo
escotismo, que 

procurou desenvolver 
nossa estrutura, unir e 
dar oportunidades a 

todos possibilitando 
que novos jovens 

tivessem a 
oportunidade de 

vivenciar esta 
grande aventura.
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Movimento Escoteiro?
Afinal, o que é o

Princípios que nos guiam
A Organização Mundial do Movimento Escoteiro 
define como Princípios do Escotismo:  
1. Dever para com Deus (crença e vivência 
de uma fé, independente de qual seja);  
2. Dever para com os outros  - participação na 
sociedade, boa ação, serviço ao próximo);  
3. Dever para consigo próprio - crescimento 
saudável e auto desenvolvimento.

Por meio de atividades ao ar livre e em equipe, variadas e atraentes, planejadas de acordo com os interesses e 
necessidade de cada faixa etária, o escotismo incentiva os jovens a assumirem seu próprio desenvolvimento. Além 
de apoiarem o envolvimento comunitário, formando verdadeiros líderes em diversas cidades do Rio Grande do Sul.

Movimento Escoteiro
O Escotismo é um movimento educacional de jovens, 
sem vínculo com 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 no livro 
Escotismo para Rapazes. 

Nossa Visão
Até 2023, o Escotismo no Brasil será o mais relevante 
movimento de educação juvenil, possibilitando que 200 
mil jovens sejam cidadãos e cidadãs ativos que inspirem 
mudanças positiva em suas comunidades e no mundo.

Escoteiros do Brasil
A União dos Escoteiros do Brasil, 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 a sua fundação.

Nossa Missão
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.

Títulos e Reconhecimentos
Certificado de Utilidade Pública Federal 
Decreto nº3.297 - 11/7/1917;  
Reconhecida como Instituição de Educação 
Extraescolar e Órgão Máximo do Escotismo Brasileiro 
Decreto Lei nº 8.828 - 24/1/1946;  
Certificação Internacional de Qualidade 
do Escotismo WOSM/SGS - 26/2/2014;  
Reconhecida como Entidade de Utilidade Pública 
Municipal de Porto Alegre Lei nº 5.967 de 26/10/1987.
Reconhecida como entidade de finalidade educacional 
pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, 
Justiça e Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul
Registro Nº 101984 (2017 - 2018)
Entidade Vencedora da 19º Edição do Prêmio de 
Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul (2018)
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Métodos 
Educativos

Marco Estratégico
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Enxergar o escotismo como uma forma de educação para a vida foi o 
fio condutor de todas as atividades regionais em 2018. Inspirada no tema anual 

dos Escoteiros do Brasil, a Região Escoteira do Rio Grande do Sul 
realizou dezenas de atividades que ofereceram a jovens e adultos 

experiências  únicas e memoráveis a todas as Unidades Escoteiras Locais. 
O ano iniciou com o Congresso Regional Escoteiro e encerrou com o maior 

acampamento escoteiro do sul do Brasil dos últimos vinte anos.
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Os Escoteiros do Brasil tiveram como tema norteador 
de todas as suas atividades em 2018 a “Educação para a 
vida!”. Mais do que apenas uma proposta de trabalho, a 
educação como fio condutor reforça a importância e 
o compromisso do escotismo na formação de crianças, 
adolescentes e jovens em todo o Rio Grande do Sul.  

A educação para vida também 
está alinhada aos 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Organização das Nações Unidas (ONU) 
que devem ser implementados até 2030. 
Assegurando uma educação inclusiva, 
equitativa e de qualidade, promove 
oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos. 

A própria ONU identifica que o sistema 
de educação formal vem beneficiando 
cada vez mais crianças, porém, a atividade educativa não 
pode ser uma responsabilidade exclusiva da educação 
formal, já sobrecarregada com o encargo de transmitir 
grande quantidade de conhecimentos. Neste sentido, ações 
afirmativas de educação necessitam constantemente do 
apoio de outros agentes e é nesse contexto que destaca-se 
a educação não formal realizada no Movimento Escoteiro. 

Baden-Powell, fundador do escotismo, já dizia há mais 
de um século que o movimento ensina os jovens a viver e 
a aproveitar todas as experiências, contribuindo assim para 
que ele seja o protagonista da sua própria vida. É por meio 
de um programa educativo que cada criança, adolescente 
e jovem experimenta uma variedade de situações durante 

as atividades. O escotismo traz consigo 
a responsabilidade de, por meio da 
educação, formar o caráter e contribuir 
na construção dos indivíduos. A causa 
da educação é também o propósito do 
Movimento Escoteiro, que busca apoiar, 
como instrumento de educação não 
formal, o processo de educação das 
pessoas, somando-se a todas experiências 
pessoais de cada indíviduo.  

A “educação para a vida” remete 
à missão de contribuir para que os jovens assumam 
suas vidas como protagonistas, capacitando-os para 
desempenharem seus papéis na sociedade, ajudando-os 
a desenvolverem da forma mais completa possível suas 
potencialidades físicas, intelectuais, sociais, espirituais, 
afetivas e de caráter, resultando na aquisição de valores 
que serão determinantes nas suas vidas.
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indivíduos.
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O principal evento de capacitação de voluntários a nível 
regional dos Escoteiros do Brasil é o Congresso Regional 
Escoteiro. Em 2018 o evento foi realizado em Caxias do Sul, 
no 16º Distrito, sediado no Campus 8 da Universidade de 
Caxias do Sul. O Congresso teve como objetivo promover 
debates, oficinas e reuniões sobre os mais diversos assuntos 
relacionados ao Movimento Escoteiro. 

A edição de 2018 entrou para a história por ter sido 
o maior Congresso de todos os tempos. Foram mais de 
800  voluntários vindos de todo o estado 
e ainda cerca de 100 jovens que tiveram 
a oportunidade de participar de cinco 
oficinas de especialidades. 

As atividades iniciaram com o painel 
“Repensar a Educação: desafios comuns a 
Escola e aos Escoteiros do Brasil”, mediado 
pelo Consultor em Responsabilidade 
Social e Gestão do Terceiro Setor, Luiz 
Mazetti, que trouxe para o debate o 
Presidente da Região Escoteira de Santa 
Catarina, Celso Menezes, e o Diretor da 
Escola SESI, Alain Beiersdorf. O painel trouxe a reflexão 
sobre o papel das instituições de educação formal e 
não-formal e os atuais desafios da educação, diante de 
um complexo cenário global, com base no mais recente 
relatório da UNESCO sobre o tema. O Painel foi pensado 
alinhado ao tema anual dos Escoteiros do Brasil em 2018 
“Educação para a Vida”. 

O jovem de hoje vive duas realidades: durante a semana 
eles estão dentro de escolas tradicionais e, aos finais de 

semana, encontram no escotismo uma outra proposta 
educativa. Nesse sentido, qual o diferencial que o Movimento 
Escoteiro pode oferecer? Esse foi o questionamento inicial 
que norteou o painel que teve a transmissão online no 
facebook da Região Escoteira.

Além da programação normal do congresso com as 
oficinas dos ramos e equipes de métodos, a edição de 2018 
inovou trazendo diversas atividades paralelas. A Samburá, 
distribuidora autorizada da Loja Escoteira Nacional, 

montou um estande para atender os 
congressistas. Também foi realizado o 
5º Encontro Regional de Colecionadores, 
junto a um brechó escoteiro, com troca 
de distintivos e venda de camisetas, 
reunindo diversas pessoas adoradoras 
deste hobby. 

Além destas, o espaço zen surgiu com 
a proposta de dar visibilidade para a 
política de acessibilidade e inclusão, com 
um ambiente com opções de convívio 
inclusivo. Em uma parceria com a 

Associação de Deficientes visuais de Caxias do Sul - APADEV, 
foram realizadas oficinas de esclarecimento de dúvidas e 
de jogos inclusivos. Integrado a esse espaço, estava uma 
massoterapeuta realizando trabalho voluntário e relaxando 
os congressistas. Já a Modalidade do Ar montou o  Espaço 
Aéreo, um local para incentivar o interesse pela aeronáutica 
e a modalidade. Foram realizadas apresentações de 
plastimodelismo, paraquedismo, radioamadorismo e a 
oficina de especialidade de meteorologia.

Congresso Regional
Caxias do Sul

Painel sobre os 
desafios comuns a 

escola e ao Movimento 
Escoteiro foi destaque

 da programação 
no maior Congresso 
Regional Escoteiro 
do Rio Grande do Sul.
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A Equipe Regional de Programa do Ramo Lobinho 
realizou neste ano de 2018 o Encontro Regional de Velhos 
Lobos. O evento de integração e troca de experiências 
entre Velhos Lobos da região e de todo país contou com 
a participação de mais de 160 adultos 
voluntários e aconteceu na Fundação 
Evangélica Novo Hamburgo.

O encontro contou com duas palestras 
especiais: a primeira delas abordou a vida 
no outro lado do planeta, como será o 
Japão na visão de um escoteiro? Os 
adultos puderam conhecer mais sobre 
a cultura local e como é desenvolvido o 
escotismo lá. A segunda palestra permitiu 
a todos os voluntários conhecerem ainda 
mais dos personagens da Jangal e como 
trabalhar o perfil do personagens em suas alcateias.

Com o tema “Uma Nova Viagem à Jângal”, os 
participantes puderam participar de seis oficinas temáticas 

sobre artesanato, técnicas escoteiras, pinturas faciais, 
confecção de cenários e figurinos, danças circulares, 
libras e quatro oficinas especiais sobre sustentabilidade, 
diversidade, desenvolvimento de projetos e disciplina 

positiva na postura do adulto, tudo isso 
para aprimorar ainda mais o trabalhando 
desenvolvido nos grupos escoteiros.

Durante o evento que durou três dias 
foram disponibilizadas para os adultos 
bases como canções e jogos, onde os 
voluntários puderam aprender e também 
trocar de experiência com os demais 
adultos. 

A base de dramatização e contação de 
história foi um momento onde os adultos 
puderam demonstrar suas habilidades 

artísticas e desenvolver seu lado lúdico, muito importante 
para o ramo. Além destas oficinas, foram realizadas de 
capacitação nas áreas de  primeiros socorros e inclusão 

Capacitando Velhos Lobos
Ramo Lobinho

Ramo Lobinho em números! 816 voluntários
280 homens
536 mulheres
21% do efetivo de adultos

3.755 jovens
2.523 meninos
1.232 meninas
36% do efetivo de jovens

4.571 participantes
   2.803 homens
   1.768 mulheres
   32% do efetivo total de associados
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Ramo Lobinho tiveram 

um ano especial 
com a realização do 

11º Encontro Regional 
de Velhos Lobos que 

ofereceu diversas 
oficinas temáticas.
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e acessibilidade. E claro que não poderia faltar uma 
grande Festa Temática, onde todos os participantes, 
devidamente caracterizados, participaram de uma grande 
confraternização de integração. Cada Velho Lobo usou 
uma fantasia que mais o agradou durante sua jornada 
dentro da alcateia.  Ao fim do evento, um mini café colonial 
foi servido, como último momento de integração dos 
participantes.

Além do Encontro Regional de Velhos Lobos, a Equipe 
Regional do Ramo Lobinho seguiu com as oficinas 
realizadas no Escritório Regional. O objetivo destas 
oficinas foi a capacitação contínua dos voluntários do 
Ramo Lobinho em temas específicos do ramo. Em 2018 
foram realizadas as oficinas de Dramatização, Contação 
de Histórias e de Kirigami. 
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Mais de 400 escoteiros estiveram presentes na  
Aventura Regional Escoteira, realizada nos dia 2, 3 e 4 
de novembro, no Campo Escola Escoteiro, localizado no 
Parque Natural Municipal Saint-Hilaire. O evento reuniu 
jovens e voluntários de todo estado que vivenciaram uma 
grande aventura pelo cinema. 

A temática “SCOUTWOOD, uma aventura pelo mundo 
do cinema”, desafiou os jovens em diversas bases e 
oficinas inspiradas nos diferentes gêneros da sétima 
arte. Organizado pela Equipe Regional 
do Ramo Escoteiro, a aventura foi uma 
atividade de patrulhas, voltada para 
a cooperação e integração entre os 
jovens, em um ambiente de amizade, 
vivenciando o marco simbólico do ramo: 
“viver uma aventura com um grupo de 
amigos”.

Foram realizadas oficinas de figurino, 
maquiagem, edição, redes sociais, 
roteiro, filmagem, e tudo isso junto a 
muita diversão, criatividade e trabalho 
em equipe. As oficinas também tiveram 
como objetivo mostrar aos jovens como a tecnologia pode 
ser uma grande aliada das atividades escoteiras, sendo 
possível contar histórias e tornar as memórias escoteiras 
um registro que vai ficar para toda vida.

A grande noite da Aventura Escoteira teve tapete 
vermelho, recepção de artista, fotos e flashes! A festa do 
Oscar movimentou a noite na Scoutwood. Os escoteiros 
se divertiram dançando, cantando.

Os jovens também viajaram pelos maiores clássicos do 
cinema mundial. As bases temáticas divertiram escoteiros 
e voluntários com desafios, adrenalina, emoção e muita 
história para contar. Além disso, novas amizades foram 
feitas e uma nova bagagem agora faz parte da vida dos 
escoteiros que participaram de mais uma edição da 
Aventura Regional.

Outro evento de grande destaque do Ramo Escoteiro 
foi o Encontro Regional do Ramo Escoteiro (ERESCOT). A 

edição de 2018 foi realizada no município 
de Flores da Cunha, no 20º Distrito, e 
contou com a participação de cerca 
de cem pessoas entre jovens e adultos. 

O encontro teve como objetivo 
complementar a capacitação de jovens e 
adultos do ramo. Uma das oficinas tratou 
sobre a captação de recursos financeiros 
nas Unidades Escoteiras Locais, na qual 
os participantes puderam compartilhar 
as iniciativas financeiras realizadas em 
sua Unidades Escoteiras para financiar 
as atividades das Tropas.

Ao longo do ano foram realizadas três reuniões 
temáticas do Ramo que possibilitaram a troca de 
experiencias entre os voluntários. Além disso as oficinas 
de Jogos Cooperativos e Ciclo de Programa foram levadas 
em todas as Caravanas de Interiorização, atingindo um 
público aproximado de 400 voluntários com as ações de 
capacitação contínua promovidas pela Equipe Regional 
do Ramo Escoteiro.

Aventura entre amigos
Ramo Escoteiro
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Ramo Escoteiro em números!

5.302 participantes
3.393 homens
1.909 mulheres
37% do efetivo total de associados

827 voluntários
511 homens
316 mulheres
21% do efetivo de adultos

4.475 jovens
2.882 meninos
1.593 meninas
42% do efetivo de jovens
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No Ramo Sênior, três grandes eventos mobilizaram 
jovens e adultos em 2018. O primeiro deles, o Desafio 
Viking, contou com mais de 800 participantes e cinco 
estados presentes. O Desafio foi uma grande oportunidade 
de confraternização entre jovens, de superação de limites 
e de novos aprendizados, tudo isso entre amigos. 

Todo o processo de criação da temática e valor foi 
embasado em uma pesquisa pública onde os jovens do 
ramo sênior responderam o que gostariam de ter e fazer na 
atividade. Eles decidiram o tema, a faixa 
de valor e o que era mais importante no 
enxoval. Essa atitude aumentou o senso 
de pertencimento do jovem no evento. 

Durante dois dias, 19 e 20 de maio, o 
Parque de Rodeio de Flores da Cunha, 
no 20º Distrito se transformou em uma 
ilha nórdica habitada por guerreiros e 
guerreiras de sangue grená. No início da 
atividade, cada patrulha recebeu um kit, 
contendo um escudo, uma espada e um 
machado de madeira. 

Ao concluir as bases, as patrulhas 
receberam uma insígnia da base para 
aplicar no escudo e uma “pilhagem em ouro” de acordo 
com o seu desempenho, que pode ser utilizada durante o 
evento. O escudo e brasão das patrulhas pode ser levado 
para casa junto com cada patrulha. O Desafio Viking foi 
a maior atividade regional do Ramo Sênior realizada nos 
últimos anos e toda a organização do evento foi realizada 
por voluntários de diversas cidades do Rio Grande do Sul 
que, em conjunto, fizeram o melhor possível para garantir 

uma atividade memorável a todos os jovens. Mesmo com 
a chuva e o frio que atingiu Flores da Cunha nos dias do 
evento, os seniores e guias seguiram firmes e fortes na 
conquista das bases.

Outros dois eventos de capacitação de jovens e adultos 
do Ramo Sênior foram o Formando Monitores, realizado 
no Campo Escola Escoteiro, em Viamão, nos dias 23 e 24 
de junho de 2019, e o Encontro Regional de Escotistas do 
Ramo Sênior, realizado dia 19 de agosto, em Porto Alegre. 

Ambos os eventos buscaram o 
aperfeiçoamento de jovens e adultos. 
Enquanto o Formando Monitores 
desenvolveu a liderança juvenil nos 
jovens, o Encontro de Escotistas tratou das 
demandas do Ramo para o ano de 2019.

Ao concluir o ano, a Equipe Regional 
do Ramo Sênior conseguiu oferecer 
três atividades distintas. O Desafio com 
objetivo de superar limites, dentro do 
marco do ramo. O Formando Monitores 
com o desenvolvimento da liderança 
juvenil, numa atividade totalmente voltada 
para os jovens do ramo, e o Encontro de 

Escotistas com a inclusão dos  adultos no processo de 
tomada de decisão, tanto de calendário como de outras 
instâncias.

Durante todo ano de 2018, a equipe do Ramo Sênior 
foi mutável, cada evento com um time diferente, o que 
também foi um diferencial, pois permitiu com que mais 
voluntários, de diferentes perfis, estivessem envolvidos nos 
trabalhos junto com a Equipe Regional.

Um Desafio Nórdico
Ramo Sênior
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Desafio Viking foi 

realizado por meio de 
uma pesquisa pública 
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que eles responderam 
que tipo de atividade 
queriam participar.
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Ramo Sênior em números! 497 voluntários
351 homens
146 mulheres
13% do efetivo de adultos

1.737 jovens
1.060 meninos
677 meninas
16% do efetivo de jovens

2.234 participantes
 1.411 homens
 823 mulheres
 16% do efetivo total de associados
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O ano de 2018 marcou o Centenário Mundial do Ramo 
Pioneiro e os Escoteiros do Brasil aproveitaram o momento 
com diversas atividades para celebrar este importante 
marco. Em 1918, B-P fez a primeira menção ao termo “Rover 
Scouts”, que foi escolhido por ser uma palavra que sugeria 
aventura e liberdade, e que no Brasil foi traduzido como 
“Pioneiro”, com este mesmo sentido.

Além das já tradicionais atividades regionais do ramo, 
o ano de 2018 contou também com o Ano Pioneiro, uma 
programação especial de atividades 
mensais elaborada pela Equipe Regional 
Pioneira alusiva ao Centenário Mundial 
do Ramo Pioneiro.

O principal objetivo do projeto foi 
poder alcançar os clãs de todo Rio Grande 
do Sul por meio de atividades voltadas 
ao desenvolvimento pessoal, abordando 
temas pertinentes à progressão e à 
sociedade como um todo. A iniciativa 
teve o intuito de servir como um 
norte para os clãs, principalmente os 
pequenos e do interior do estado, na organização de 
suas programações. As atividades foram pensadas para a 
aquisição de competências, união entre clãs, crescimento 
de clãs pequenos e visualização da importância do ramo 
pioneiro para o Movimento.

Foram oito meses de trabalho, cada um com um tema 
diferente, em que foram sugeridos desde momentos 
de reflexão, pequenos mutirões e dezena de fichas de 
atividade disponibilizadas aos Clãs para o desenvolvimento 
de projetos individuais e coletivos. De abril a outubro foram 

trabalhados os temas: cuidado com animais, diversidades, 
trabalho comunitário, virtudes pioneiras, sustentabilidade, 
equidade de gênero, saúde e inclusão e acessibilidade. 
Durante todo o ano foram produzidas mais de 40 fichas 
de atividades dispobilizadas aos Clãs Pioneiros sobre as 
atividades temáticas do Ano Pioneiro.

Também dentro da programação do Centenário do 
Ramo Pioneiro os jovens e voluntários realizaram a 
Vigília Nacional Pioneira. Na noite de 30 de junho, todos 

os pioneiros e pioneiras do Brasil foram 
convidados para, localmente em seus 
Clãs ou Distritos, se reunirem para realizar 
uma Vigília visando um aprofundamento 
nas questões espirituais, sociais e 
pessoais. 

No Rio Grande do Sul a Vigília também 
teve como tema a diversidade sexual e a 
inclusão de transgêneros no Movimento 
Escoteiro. Transgêneros são todos os 
indivíduos cuja identidade de gênero 
não corresponde ao seu sexo biológico. 

O Brasil matou ao menos 868 travestis e transexuais nos 
últimos oito anos, o que o deixa, disparado, no topo do 
ranking de países com mais registros de homicídios de 
pessoas transgêneras. Este debate sobre inclusão e respeito 
permitiu tanto aos jovens, como aos adultos, aprender e 
ter mais tolerância e aceitação.

Em agosto, nos dias 18 e 19, foi realizado mais uma edição 
do Congresso e Fórum Regional Pioneiro. Abordando o 
tema da inclusão, nas suas mais variadas formas, os jovens 
participaram de oficinas e palestras que trataram sobre 

O Ano do Centenário Pioneiro
Ramo Pioneiro

Uma das principais 
marcas de 2018 foi 
o “Ano Pioneiro”, 

uma programação 
especial de atividades 
alusivas ao Centenário 

Mundial do Ramo 
Pioneiro.
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acessibilidade financeira no Movimento Escoteiro, Política 
de Inclusão e Acessibilidade, organização de eventos 
regionais, valores e liderança.

O Fórum Regional Pioneiro foi realizado na cidade de 
Farroupilha, no 20º Distrito, com apoio do Clã Municipal 
Percyval, composto pelos Grupos Escoteiros Guaracy, Salto 
Ventoso e Rouxinol da Serra, juntamente com a Equipe 
Regional Pioneira. Inspirado na cultura da região da serra, 
o evento também foi uma oportunidade de conhecer mais 
da gastronomia e a diversidade dos imigrantes italianos no 
Rio Grande do Sul. O evento também teve como objetivo 
incentivar a participação juvenil e o empoderamento dos 
jovens, dentro e fora do Movimento Escoteiro.

Foi no Campo Escola que o Ramo Pioneiro realizou a sua 
atividade anual de integração e diversão, a Olimpio. Por 
meio de atividades esportivas e de competição saudável 
entre os jovens, o evento realizado nos dias 15 e 16 de 
setembro teve a temática “AgroGames’, realizando jogos 
que envolviam a cultura da agricultura como uma grande 
olimpiada colonial. Na Olimpio também foram realizadas 
atividades de revitalização do Campo Escola Escoteiro 
dentro da programação do Mutirão Nacional de Ação 
Comunitária dos Escoteiros do Brasil, atividade nacional 
que foi realizada em todo o país no mesmo final de semana 
do evento.

Fechando o ano de atividades, junto do Grupo Escoteiro 
Alencarino Scarpetti, de Viamão, no 13º Distrito, a Equipe 
Regional Pioneira organizou em 2018 o MutMedieval, nos 
dias 29 e 30 de setembro, com mais de 400 participantes. 
O evento oportunizou à comunidade de Viamão um 

dia inteiro de atividades sociais e comunitárias. Foram 
realizadas reformas em quatro escolas, praças públicas, 
ONG de cuidados animais e em um lar de idosos. Devido a 
mudança de datas, apenas um Mutirão Regional Pioneiro 
foi oficialmente realizado no ano que passou. A resiliência 
e a persistência dos jovens foi uma das principais marcas 
deixadas pelo Ramo Pioneiro no ano. Mesmo com os 
problemas e percalços oriundos da situação social do 
país, os jovens fizeram o seu melhor possível para servir 
ao ajudar ao próximo em toda e qualquer ocasião. 

Ramo Pioneiro em números!

802 participantes
466 homens
336 mulheres
5% do efetivo total de associados

192 voluntários
119 homens
73 mulheres
5% do efetivo de adultos

610 jovens
347 meninos
263 meninas
6% do efetivo de jovens
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Modalidade do Mar
Em todo o Rio Grande do Sul são 13 Unidades Escoteiras 

Locais (UEL) que integram a modalidade do mar na região. 
Ao todo são 614 associados, entre jovens e adultos, que 
fazem parte da modalidade. Das 14 novas UEL em 2018, 
duas delas foram da modalidade, o Grupo Escoteiro do Mar 
Ventos do Norte, em Osório, que foi reaberto, e o Grupo 
Escoteiro do Mar Tritão, em Viamão, que foi aberto. 

As atividades da modalidade seguiram na linha de 
capacitação dos voluntários e eventos de integração entre 
os jovens. Um dos destaques é a Procissão de Navegantes 
em Rio Grande, no 7º Distrito, um evento que permite 
grande visibilidade dos escoteiros pela comunidade 
marítima e pela população em geral. Em relação aos 
voluntários, foram realizados um Curso Técnico do Mar, 
também em Rio Grande, que tratou sobre a aplicação do 
método escoteiro em atividades embarcadas. Foi um curso 
de capacitação técnica que exige bastante conhecimento 
e dedicação dos instrutores além das embarcações 
adequadas para seu desenvolvimento. 

Também foram realizados os encontros anuais dos 
escotistas da modalidade como o Encontro de Chefes da 
Modalidade do Mar (ECHEMAR), realizado em Porto Alegre, 
voltado aos voluntários para alinhamento e planejamento 
das atividades no decorrer do ano. No segundo semestre, os 
jovens também tiveram o Grande Jogo Naval, uma atividade 
nacional descentralizada de desenvolvimento de oficinas, 
jogos e especialidades voltadas a práticas marítimas.

 Todas estas atividades consolidam a importância das 
Unidades Escoteiras da Modalidade do Mar no Rio Grande 
do Sul, além de despertar o interesse dos demais escoteiros 
sobre as atividades diferenciadas que a modalidade 
realiza. O ano de 2018 também foi importante para a 
reaproximação dos escotistas e dirigentes pertencentes 
às Unidades Escoteiras da modalidade. Ao finalizar mais 
um ano, pode-se perceber que os jovens puderam realizar 
ainda mais momentos de integração e os escotistas 
ficaram mais preparados para as atividades do ramo, sejam 
embarcadas ou não.  

Escoteiros do Mar em números!

614 participantes
13 Unidades Escoteiras Locais
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A Região Escoteira do Rio Grande do Sul possui seis 
Unidades Escoteiras Locais (UEL) que integram a modalidade 
do Ar. Ao todo são 236 associados, entre jovens e adultos, 
que fazem parte da modalidade. Estas Unidades estão 
localizadas em Canoas, Caxias do Sul, Santa Maria, São 
Sepé e Santo Ângelo.

Dentre as atividades específicas da modalidade 
realizadas em 2018 destaca-se a Ponte Aérea Escoteira 
e Sênior. Nesta atividade, os jovens se reuniram por 
patrulhas na casa de um patrulheiro que tivesse acesso 
a computador e internet. Ao decorrer da atividade, a “Torre 
de Controle”, um grupo de escotistas reunidos também 
com computador e internet, elaboraram atividades da 
modalidade do ar e as liberavam de tempo em tempo, 
onde as patrulhas devem executá-las da maneira mais 
rápida e perfeita possível. 

Uma grande gincana que transcedia o ambiente virtual 
para o real. Além disso, essa forma de trabalho permitiu 
com que todos os Grupos do Estado interessados na 
atividade pudessem participar, promovendo assim uma 

integração entre os jovens da modalidade do ar mesmo 
à distância.

Outro evento tradicional da modalidade foi o Curso 
Técnico do Ar II (CATAr) realizado em São Sepé, no Grupo 
Escoteiro do Ar Guardiões da Pulquéria. O foco do Curso 
foi introduzir o conhecimento específico relacionado 
à modalidade do ar. Neste edição foi dado destaque à 
mecânica aérea, onde promoveu-se a vivência única 
a uma turma de 20 jovens em obter tal conhecimento, 
tornando-os suscetíveis ao brevê de Catar II Jovem ao 
término do curso.

E outro destaque do ano foi a Oficina Técnica do Ar 
(OATER), uma atividade que surgiu do compartilhamento 
de arquivos e fichas de atividades dentre os Grupos da 
modalidade, promovendo a integração e a troca de 
conhecimento entre os voluntários.

A modalidade do ar tem se fortalecido a cada ano que 
passa, buscando alternativas e inovações para serem 
trabalhadas de forma acessível a todos os jovens do 
movimento.

Modalidade do Ar

Escoteiros do Ar em números!

236 participantes
6 Unidades Escoteiras Locais
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Mensageiros da Paz
A realização de projetos vem se tornando uma prática 

cada vez mais comum dentro do Movimento Escoteiro. A 
necessidade de ações bem planejadas, que sejam relevantes 
e tenham seus objetivos cumpridos é fundamental para 
o bom andamento do trabalho das Unidades Escoteiras 
Locais. Além de garantir a credibilidade do Movimento 
Escoteiro diante da sociedade.

A Equipe Regional dos Mensageiros da Paz seguiu 
realizando as oficinas e módulos de 
fomento a projetos. Em 2018 foram 
alcançadas diretamente cerca de 250 
pessoas, entre jovens e voluntários, nas 
Caravanas de Interiorização, Congresso 
Regional, Seminário Nacional de Métodos 
Educativos, Seminário da Equipe Regional 
de Formação, Encontro Regional do 
Ramo Escoteiro (ERESCOT) e na Oficina 
de Projetos, uma iniciativa original da 
Equipe. 

A disseminação da cultura de projetos 
em diversos âmbitos institucionais vem contribuindo no 
crescimento e aperfeiçoamento dos associados. A Oficina 
de Projetos, que em 2018 foi realizada no 16º Distrito, 
em Caxias do Sul, permitiu aos participantes que eles 
tivessem contato com diferentes metodologias de uma 
maneira lúdica e que fez “pensar fora da caixa”. Muitos 
temas que são vistos como complexos foram abordados 
de maneira fluída e de fácil compreensão. Por meio das 
oficinas os voluntários agregam novos conhecimentos nas 

A disseminação da 
cultura de projetos 
em diversos âmbitos 
institucionais vem 
contribuindo no 
crescimento e 

aperfeiçoamento de 
jovens e voluntários.

diversas técnicas de planejamento e, consequentemente, 
contribuem no desenvolvimento dos jovens e na prática 
do método escoteiro. É também por meio das Oficinas 
que a Equipe dos Mensageiros da Paz segue trabalhando 
a difusão do acesso e conhecimento da plataforma de 
projetos da Organização Mundial do Movimento Escoteiro 
(OMME), a scout.org. 

Juntamente com a Equipe dos Mensageiros da Paz, 
de forma inédita, a Região Escoteira 
do Rio Grande do Sul realizou em 2018 
o primeiro edital de apoio a projetos 
locais. O edital teve como objetivo 
apoiar projetos relacionados a prática 
ou fomento do escotismo, beneficiando 
crianças, adolescentes e jovens em 
suas comunidades, compatíveis com 
os princípios e valores institucionais 
dos Escoteiros do Brasil e com a missão 
de construir um mundo melhor. Por 
consequência, os projetos buscavam 

fortalecer e viabilizar as ações das Unidades Escoteiras 
Locais selecionadas nestas comunidades.

Os projetos desenvolvidos foram inscritos em duas 
categorias: Desenvolvimento Comunitário, alinhados aos 
ODS ou ao Projeto dos Mensageiros da Paz da OMME, e 
Crescimento, com foco nos ramos sênior e pioneiro ou 
jovens que vivam em situação de vulnerabilidade social. 
Ao final do edital foram selecionados quatro projetos, em 
quatro municípios do interior do estado.
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A temática de diversidades é um dos objetivos 
estratégicos a nível mundial e nacional do Movimento 
Escoteiro. O Rio Grande do Sul destaca-se nesse tema por 
ter sido pioneiro no trabalho de diversidades no escotismo 
brasileiro.

Em 2018, as ações promovidas pela Equipe de 
Diversidades trataram das questões de equidade de gênero 
e de temática racial, com destaque para 
a Campanha Conscientize-se, realizada 
no mês de novembro, alusiva ao mês 
da igualdade racial. Foram alcançadas 
mais de 40 mil pessoas em uma série de 
publicações que trouxeram a reflexão 
sobre a inserção do negro na sociedade 
brasileira. As publicações abordaram a 
cultura negra, o racismo, e trouxeram 
também fichas de atividades exclusivas 
para trabalhar a diversidade racial junto 
dos jovens nas Unidades Escoteiras Locais por todo o Brasil.

A campanha abordou o respeito, o acolhimento e a 
defesa dos direitos humanos a todas as diversidades, 
incentivando que estes valores devem ser uma tarefa 
diária de todos os escoteiros. Além disso tratou também 
sobre a compreensão do que é igualdade, equidade e qual 
o papel de cada jovem para que o mundo seja um lugar 
mais justo, humano e fraterno. Ao finalizar esta campanha 
a equipe buscou valorizar todos os negros e negras que 
fazem parte do Movimento Escoteiro.

Um dos resultados práticos do trabalho realizado 
pela Equipe foi a realização do 1º Seminário Regional de 
Diversidades que aconteceu o no Campo Escola Escoteiro 
entre os dias 30 de junho e 1ª de julho. O Seminário contou 
com a presença de jovens e voluntários do Rio Grande 
do Sul, Mato Grosso do Sul e profissionais de Curitiba do 
Escritório Nacional dos Escoteiros do Brasil. 

O encontro foi um espaço de imersão 
e capacitação em diversidades e contou 
com oficinas e palestras realizadas 
por participantes de dentro e fora do 
Movimento Escoteiro, como a jornalista 
Carol Anchieta, que abordou a temática 
racial, o psicólogo Carlos Temperini, 
trazendo o viés da psciologia e a 
formação das famílias homoparentais, e 
Filipe Roloff, líder pride da SAP, que trouxe 
o Design Thinking como uma forma de 

buscarmos soluções mais eficientes e de uma maneira 
criativa. Também dentro da temática racial a cultura foi 
destacada com apresentações de SLAM, uma expressão 
cultural oriunda das periferias sobre questões sociais em 
forma de uma batalha de versos.

A Equipe também lançou em 2018 o Fale Diversidades! 
um canal de ouvidoria para casos de diversidades. Um 
espaço de acolhimento que tem como proposta fornecer 
um auxílio adequado a jovens e adultos que estejam 
passando por problemas individuais ou em suas UELs.

Equipe de Diversidades
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Aprimorando o trabalho realizado nos anos anteriores, 
a Equipe de Especialidades no ano de 2018 ofereceu 15 
oficinas, cinco delas realizadas durante o Congresso 
Regional Escoteiro, com a participação de mais de 350 
jovens. Dentre as oficinas realizadas estiveram os seguintes 
temas: libras, internet, literatura, história do escotismo, 
meteorologia, RPG, fotografia digital, sinalização e 
sobrevivência.

As oficinas servem como uma espécie 
de “aula” sobre o tema da especialidade, 
os jovens aprendem tudo o que é 
necessário para as conquistas, através 
de atividades dinâmicas, atrativas e sem 
custo, tornando as oficinas uma atividade 
de fácil acesso para todos. 

Cada oficina mostrou para os jovens as 
infinitas possibilidades de conhecimento 
que temos dentro do Movimento 
Escoteiro, não ficando restritas às 
especialidades de prática de campo. 

O trabalho realizado pela equipe proporciou aos jovens 
momentos de aprendizagem que talvez eles nunca teriam 
a oportunidade de ter, com profissionais qualificados e 
entusiasmados em disseminar o seu conhecimento. 

Esse trabalho está alinhado também aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, em especial ao quarto 
Objetivo - Educação de Qualidade, pois instiga os jovens 
por novos aprendizados, mostrando que as especialidades 
são muito mais do que qualquer um pode imaginar.

Dentre as oficinas realizadas, a oficina da especialidade 
de Libras é uma das mais procuradas, pois ajuda a introduzir 
a inclusão e acessibilidade nas oficinas de especialidades. 
Somos um movimento inclusivo e para tal precisamos 
estar aptos e capacitados. Por meio de uma atividade 
simples e fácil de realizar, os jovens aprimoram seus 
conhecimentos sobre inclusão e acessibilidade, aprendem 
mais sobre esta prática e se tornam, inclusive, aptos a 

receberem jovens surdos e capazes de 
incluírem eles dentro da sua Unidade 
Escoteira da melhor forma possível.

Além das oficinas de especialidade 
sobre temas específicos, uma das 
inovações do ano foi a realização da 
oficina “Como criar uma especialidade?”. 
O encontro teve como objetivo fazer 
com que jovens e adultos pensassem fora 
de caixa e pudessem opinar e criar novas 
dinâmicas e especialidades diferentes.

A participação no processo de criação 
de novas especialidades é fundamental para  fomentar 
cada vez mais o interesse dos jovens em realizar as 
atividades. Algumas das novas especialidades propostas 
durante o ano foram a de churrasco, rock, maquete, 
comédia, ginástica rítmica, animais peçonhentos, 
mitologia, pipas, licenciatura, plantas medicinais e jogos 
de cartas colecionáveis. Estas se somam as outras mais de 
uma centena de opções de espcialidades para os jovens 
dos ramos lobinho, sênior e escoteiro.

Oficinas de Especialidades

Por meio de 
atividades simples e 
fáceis de realizar os 

jovens aprimoram seus 
conhecimentos sobre 

os mais variados 
temas e avançam na 
sua progresão pesoal.
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Inclusão e Acessibilidade
Um dos principais destaques de 2018 da Equipe de 

Inclusão foi a organização do 1º Fórum Regional de 
Inclusão e Acessibilidade dos Escoteiros do Brasil. 

 O evento contou com o apoio da Fundação Maurício 
Sirotsky Sobrinho e foi realizado no Centro Universitário 
Metodista IPA. Mais de 100 pessoas estiveram presentes 
entre jovens e voluntários do Movimento Escoteiro, além 
da comunidade interessada no assunto. O 
evento contou com tradução simultânea 
em LIBRAS, material impresso em braille 
e outros tipos de assistência para cada 
deficiência. 

O Fórum trouxe para debate as diversas 
visões sobre o tema, buscando a melhoria 
na receptividade e na convivência das 
pessoas com deficiência dentro do 
Movimento Escoteiro. A aplicação bem 
sucedida das políticas e regulamentações 
relativas à inclusão das pessoas com 
deficiência depende, antes de mais 
nada, da conscientização de todos 
os indivíduos a respeito da diversidade humana e suas 
peculiaridades. E isso só pode ser alcançado a partir de um 
amplo debate com a participação de todos os envolvidos 
nos processos de inclusão.

A mesa de abertura, composta por autoridades do 
município, do estado e do governo federal, abordou 
avanços e desafios para a prática de inclusão das 
pessoas com deficiência. Os escoteiros reafirmaram o 
compromisso da instituição com as melhores práticas 
de inclusão, bem como ações, inclusive de infraestrutura, 

que estão em andamento. 
O evento contou também com outros painéis que 

trataram sobre as possibilidades de inclusão na educação 
sob diversos aspectos, incluindo a visão das instituições, 
bem como das pessoas com deficiência. Casos de 
inclusão de sucesso no Movimento Escoteiro, bem como 
a participação de todos são importantes na construção 

de uma convivência respeitosa com as 
diferenças e com os anseios das famílias 
de pessoas com deficiência e suas 
expectativas.

Seguindo com o trabalho de 
capacitação continuada e inclusão 
dentro do Movimento Escoteiro, em 
agosto a equipe coordenou as ações da 
semana da pessoa com deficiência por 
meio do Mutirão Regional de Inclusão e 
Acessibilidade. Evento este que foi uma 
oportunidade para que os jovens e adultos 
entrassem em contato com a temática 
sobre as Pessoas com Deficiência – PcD. 

O objetivo foi promover a participação dos integrantes 
do  Movimento Escoteiro em ações específicas e eventos 
comemorativos à Semana da Pessoa com Deficiência. 

O mutirão mobilizou mais de 850 pessoas e permitiu 
também com que os escoteiros participassem como 
expositores na 2ª edição da Expotai - Exposição de 
Tecnologia e Inclusão. Durante o evento os escoteiros 
tiveram a oportunidade de apresentar diversas atividades 
escoteiras e divulgar a política de acessibilidade durante 
o período da feira.
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A 1ª edição do Mutirão 
Regional de Inclusão 

e Acessibilidade 
mobilizou mais de 850 
escoteiros em todo o 
Rio Grande do Sul em 
atividades temáticas 
sobre pessoas com 

deficiência.

Escotismo Inclusivo



24

Rede de Jovens Líderes
Empoderamento Juvenil

No ano de 2018, a Rede Nacional de Jovens Líderes - Rio 
Grande do Sul realizou, junto ao Congresso Regional, o 
10º Fórum Regional de Jovens Líderes, em Caxias do Sul, 
com participação de mais de 50 jovens entre 18 e 26 anos 
incompletos. O Fórum é a instância máxima e deliberativa 
da Rede de Jovens Líderes e também 
responsável pela discussão, aprovação 
e deliberação dos temas pertinentes à 
Rede. 

Outra novidade da Rede de Jovens 
Líderes foi o documento “Façamos um 
Fórum de Jovens”, lançado durante 
a Assembleia Regional Escoteira. O 
documento traz diversas orientações 
para as Unidades Escoteiras interessadas 
em promover o envolvimento juvenil 
como uma ferramenta de participação 
e empoderamento dos jovens. O material 
é um manual com um passo a passo 
de como realizar um Fórum de Jovens, 
nele é possível conhecer os benefícios 
do Fórum, tanto para jovens como para 
os adultos, frequência dos encontros, as atribuições, 
dicas importantes para a organização e as competências 
atingidas nos quatro ramos ao desenvolver um Fórum de 
Jovens. 

Outro evento da Rede é o Encontro Regional de Jovens 
Líderes, que este ano contou com  aproximadamente vinte 
pessoas. O encontro tem como objetivo capacitar as novas 

lideranças juvenis e incitar o desejo de mudança e boas 
práticas em cada um de seus participantes. O evento 
contou com uma programação diversa e bem construída 
para fazer com que os participantes se sintam preparados 
para enfrentar qualquer desafio que é vivenciado no dia 

a dia das Unidades Escoteiras.
Além do Fórum e do Encontro de Jovens 

Líderes o Núcleo Regional proporcionou, 
em cinco caravanas de interiorização, 
a oficina de “Envolvimento Juvenil” 
levando este conceito para os Distritos. 
A programação da oficina consiste 
na apresentação da Rede de Jovens 
Líderes. Voltada para jovens a partir 
do Ramo Sênior e adultos em geral, as 
oficinas buscam apresentar as formas 
da participação juvenil e os exemplos 
de práticas democráticas previstas no 
Programa Educativo dos quatro ramos 
do Movimento Escoteiro. 

A Rede no Rio Grande do Sul, além 
de proporcionar capacitações para 

os pioneiros, escotistas e dirigentes, também tem se 
empenhado em trabalhar na representação juvenil em 
nível nacional e internacional. Em 2018, dois jovens foram 
ao Encontro Nacional de Jovens Líderes em Fortaleza, 
no Ceará, e três Jovens Líderes gaúchos participaram 
do Fórum e Conferência Interamericana na Cidade do 
Panamá, no Panamá.

Lançamento do 
documento “Façamos 
um Fórum de Jovens” 
foi um dos destaques 

da Rede de jovens 
Líderes - Rio Grande do 

Sul. O material é um 
passo a passo sobre 

como promover 
a participação 

juvenil nas Unidades 
Escoteiras Locais.
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Sustentabilidade e Comunitário
Pensando global e agindo local

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável pautaram 
os trabalhos das Equipes Regionais de Sustentabilidade 
e de  Envolvimento Comunitário em 2018.

Atuante em diversas atividades dentro do programa dos 
ramos, a Equipe Regional de Sustentabilidade dedicou-se 
ao trabalho sobre as questões de pertencimento dos jovens 
e adultos com o meio ambiente e com a sociedade. As 
participações nas caravanas e a aplicação de oficinas ao 
longo do ano ofereceu aos associados 
o engajamento dos jovens e voluntários 
nos temas de sustentabilidade, consumo 
consciente e preservação do meio 
ambiente.

Além da preocupação com canudos 
e copos plásticos, a Equipe de 
Sustentabilidade  buscou conscientizar 
e trabalhar como um todo as atitudes 
prejudiciais que ocorrem devido ao estilo 
de sociedade a qual estamos inseridos. 
Tendo o tema anual como norte, a equipe contribuiu para 
que os jovens e adultos sejam protagonistas e assumam 
seus papéis na criação de um mundo melhor.

No Mutirão Nacional de Ação Ecológica - MutEco, foram 
realizados projetos locais nas sedes de diversas Unidades 
Escoteiras,  como também em locais públicos  onde foram 
construídas hortas de hortaliças e hortos medicinais, com 
plantas medicinais. 

Outra ação que também ocorreu neste ano foi o Dia 
Mundial da Limpeza – World Clean Up Day, onde alguns 
Grupos aderiram e realizaram em suas comunidade. A 

equipe de sustentabilidade acredita que para que haja 
mudança coletiva de consciência é preciso que todos 
tenham o norte para se guiar, e uma forma de frisar isto 
é com ações constantes junto do nível local.

O trabalho da Equipe de Envolvimento Comunitário 
também seguiu com a realização de oficinas e 
capacitações para jovens e adultos. Estes eventos 
trouxeram uma mudança significativa na visão do 

adulto que irá acompanhar um 
projeto comunitário e dos jovens que 
aprenderam a ajudar suas comunidades.

A melhoria das nossas comunidades 
em geral é algo que se constrói tijolo 
por tijolo, e preparar os jovens para 
identificarem as necessidades da 
comunidade, assim como atender as 
mesmas, é um grande passo nessa 
obra. Por causa disso, a capacitação de 
lideranças ainda quando jovens como, 

por exemplo, com os monitores, é fundamental. 
O Encontro Regional do Ramo Escoteiro, onde os 

monitores foram instruídos sobre o objetivos da equipe 
e não apenas a conquistar insígnias, mostrou aos 
adolescentes o papel transformador que eles possuem 
e as ações que são capazes de realizar. 

Os jovens puderam perceber que não é difícil realizar 
uma ação comunitária de impacto social. Com um pouco 
de organização e determinação é possível desde os 
menores ramos proporcionar uma mudança significativa 
na vida de outra pessoa.
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sustentabilidade 
e envolvimento 

comunitário 
trouxeram mudanças 

significativas no 
acompanhamento

 de projetos.
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Precursora na institucionalização de uma Equipe 
Regional de Inovação e Tecnologia, criada em 2018 na 
Região Escoteira do Rio Grande do Sul, a principal atividade 
na área foi a participação das Unidades Escoteiras 
Locais no Jamboree On The Internet, o JOTI, alcançando 
aproximadamente 5.000 pessoas em todo o estado.

 Ação de maior abrangência da equipe, 
o JOTI foi uma atividade que permitiu 
aos jovens o contato direto com o uso 
da tecnologia na atividade escoteira. O 
contato com outras culturas e realidades, 
com atividades atraentes mesmo em 
frente ao computador, a criação de 
projetos e o debate sobre as diversidades.

A equipe também aplicou três oficinas 
sobre o uso da internet como ferramenta 
educativa, onde os adultos foram 
capacitados para o uso da tecnologia 
como aliada na relação com os jovens e 
pais. Tendo em vista as novas tendências 
globais identificadas no Congresso 
Mundial de Educação, iniciou-se então 
um debate sobre o uso de tecnologias e de ferramentas 
no âmbito educacional da organização. 

Capacitar os adultos para atuarem no ambiente digital 
mostra que a tecnologia é uma importante e  fundamental 
ferramenta a serviço do processo educacional na atividade 

escoteira. Além da capacitação, a Equipe Regional de 
Inovação e Tecnologia também promoveu e fomentou  
o uso pedagógico de soluções digitais na aplicação do 
Programa Educativo do Movimento Escoteiro nos níveis 
regional e local.

Somada a comunicação proporcionada pela internet, 
a Região do Rio Grande do Sul também 
contou com o trabalho da Equipe 
Regional de Radioescotismo. Uma das 
principais atividades deste ano realizadas 
pela equipe foi o CQ World Scouts 
Contest  - CQWS uma atividade anual 
cujo objetivo principal foi promover a 
prática do Radioamadorismo.

O evento foi realizado com a parceria 
de Grêmios, Clubes, Associações e 
também de radioamadores de fora do 
Movimento Escoteiro. O CQWS preparou 
jovens e adultos para o uso hábil de 
suas estações, no apoio às atividades 
Escoteiras e à Defesa Civil, apresentando-
se como uma porta de entrada para o 

universo dos contestes.  Além disso, a equipe organizou 
o Seminário de Rádioescotismo, que contou com a 
participação de 22 pessoas e foi mais uma oportunidade 
de desmistificação sobre o uso do rádio e da conquista 
da Insígnia do Radioamadorismo.

Inovação e Tecnologia
Escotismo 3.0

A Equipe Regional 
de Inovação e 

Tecnologia do Rio 
Grande do Sul é uma 

iniciativa inédita 
no Brasil ao aliar 
a tecnologia ao 

Movimento Escoteiro 
como uma forma 

educativa e moderna 
de ajuda na prática 

do escotismo.

FE
RN

A
N

D
O

 A
RI

O
TT

I



27

Oferecer um escotismo de qualidade a mais de 10 mil 
jovens não é um tarefa simples. Os adultos voluntários 
necessitam estar em constante aprendizado e atualizados 
sobre o método escoteiro e a proposta 
educativa dos Escoteiros do Brasil.

A formação dos adultos para atuar 
nas Unidades Escoteiras Locais e nas 
diferentes instâncias dos Escoteiros do 
Brasil contribui diretamente na ampliação 
do efetivo e para a consolidação da 
qualidade do desenvolvimento do Projeto 
Educativo. 

A Equipe Regional de Formação, 
composta de 86 voluntários, oferece 
formação sequencial e continuada de 
qualidade aos voluntários da Região 
Escoteira: Cursos Preliminares, Básicos 
e Avançados nas linhas Escotista e 
Dirigente, Cursos Técnicos e Oficinas. 

A oferta de cursos nas duas linhas (Escotista e 
Dirigente), nos três níveis, assim como os Cursos Técnicos, 
em quantidade e distribuídos pela Região Escoteira, 
oportunizaram o ingresso e avanço dos voluntários em 
seu processo de formação. 

Os Formadores também realizaram, duas vezes no ano, 
o Seminário da Equipe Regional de Formação, alavancando 
a qualificação da Equipe. Além disso, favorecemos a 
formação dos formadores, pela participação nos Cursos 
de Formadores nível 1 e nível 2. 

Graças a este trabalho também foi possível ampliar 
o número de Diretores de Curso Básico e de Curso 
Avançado. Outro dos principais destaques da Formação, 

além da qualificação dos formadores e, 
consequentemente dos voluntários, foi a 
qualificação e alinhamento da área com 
os preceitos da Política de Gestão de 
Adultos dos Escoteiros do Brasil. Diversas 
ações da Área de Métodos Educativos 
também foram apoiadas também pela 
Equipe de Formação. 

Além disso, entre as ações da equipe, foi 
consolidado o Curso Preliminar Expansão, 
uma nova estratégia implantada nos 
cursos preliminares realizados no 
interior do Estado, contando com equipe 
multidisciplinar. 

Este novo modelo permitiu uma maior 
concentração de esforços, otimização de 

recursos e ampliação da abrangência e atendimentos das 
necessidades distritais de formação de adultos.

No decorrer do ano os jovens são  diretamente favorecidos 
pela oportunidade de contarem com adultos voluntários 
que passam por uma boa formação para que desenvolvam  
gestão e as atividades previstas no Projeto Educativo. Uma 
outra prática já consolidada foi a divulgação dos projetos 
de Insígnia da Madeira no site regional. Esta ação trouxe 
aos voluntários novas alternativas para desenvolverem um 
Escotismo de qualidade em suas UEL’s de atuação.

Formação de Voluntários
Escotistas e Dirigentes

Durante todo o ano 
foram 1.173 voluntários 

que participaram 
de Cursos realizados 
pela Equipe Regional 

de Formação. 
Dos 51 Cursos 

realizados durante 
o ano, 33 deles 

aconteceram na 
Capital e outros 

18 no interior.
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210 Voluntários
Cursos Técnicos (18%)

90 Voluntários
Cursos Avançados (7%)

Cursos de Formação em números!

467 Voluntários
Curso Preliminar (40%)

1.173
Voluntários

406 Voluntários
Cursos Básicos (35%)

33 Cursos
na capital (65%)

com 762 Voluntários

51
Cursos

18 Cursos
no interior (35%)

com 410 Voluntários
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Também visando a formação continuada de Dirigentes, 
a Região Escoteira do Rio Grande do Sul realizou no dia 5 
de agosto, em Porto Alegre, a segunda edição do Encontro 
Regional de Dirigentes de Unidades Escoteiras Locais, com 
aproximadamente 70 participantes. O evento foi sediado no 
Colégio Dom Bosco, sede do Grupo Escoteiro Dom Bosco, 
no 2º Distrito, e teve como proposta reunir os dirigentes 
das Unidades Escoteiras Locais para disseminação de 
informações relacionadas a prática da gestão de um grupo 
escoteiro. Por meio de palestras, oficinas e atividades de 
grupo, o evento ofereceu uma vivência enriquecedora 
apresentando conteúdos e ferramentas de direta aplicação 
no cotidiano da gestão de um grupo escoteiro. Entre os 
momentos de capacitação oferecidos destacamos:

Tendências do Escotismo
“O escotismo e as tendências da sociedade” apresentou 

aos voluntários as visões mundiais da sociedade atual e 
seu relacionamento com o Movimento Escoteiro. Esse é 
um tema trazido do 2º Encontro Mundial de Educação 
Escoteira e que começa a ser debatido e apresentado no 
nível nacional, regional e local do escotismo.

Gestão Colaborativa 
A Gestão Colaborativa é um meio de resolução de 

conflitos dentro dos Grupos Escoteiros, porém, mais do 
que isso, é um meio abrangente de participação. Por 

meio da oficina de Gestão Colaborativa os participantes 
aprenderam sobre a importância do trabalho em equipe 
e do compartilhamento de informações para o bom 
funcionamento das atividades.

Processos Disciplinares
 A aplicação das normas disciplinares dos Escoteiros 

do Brasil nas Unidades Escoteiras Locais foi o tema desta 
oficina que possibilitou aos dirigentes conhecer as normas 
disciplinares  e sua aplicação pelas Unidades Locais quando 
necessário.

Gestão Financeira
Para uma boa gestão financeira da Unidade Escoteira  

Local é necessário dispor de controle e informações 
claras, organizadas da origem até a aplicação dos recursos 
financeiros, algo possível através do módulo Financeiro do 
PAXTU que foi o tema desta oficina. 

Entidades Mantenedoras
A relação entre as Unidades Escoteiras Locais e 

Mantenedoras são sempre um assunto de extrema 
relevância no que refere-se à área de Desenvolvimento 
Institucional. Nesta oficina foi apresentado aos participantes 
as oportunidades de parcerias confiáveis e crescimento por 
meio da abordagem de alguns bem sucedidos exemplos 
existentes na nossa Região Escoteira.

2º Encontro de Dirigentes
Dirigentes
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Caravanas de Interiorização
Voluntários

As 7 edições das 
Caravanas de 
Interiorização 

ofereceram mais de 
70 oficinas gratuitas, 
levando capacitação 
para cerca de 550 

voluntários.

Dando sequência ao Programa de Interiorização 
da Região Escoteira, em 2018 reunimos cerca de 550 
adultos voluntários na realização de 
Caravanas em 7 cidades do estado. Nos 
encontramos em Pelotas, Tramandaí, 
Alegrete, Farroupilha, Ijuí, Taquari e 
Carazinho, trocando experiências, 
levando e difundindo informações.

As Caravanas são como mini 
congressos, levando oportunidades 
para que os voluntários dos Distritos no 
interior do estado recebam palestras 
e oficinas gratuitas de capacitação e 
atualização de conteúdos que auxiliam 
no desenvolvimento das atividades das Unidades Escoteiras. 

Além de conteúdos teóricos a práticos, as caravanas 
são oportunidades de capacitação principalmente 

voltados à aplicação do Método Educativo 
do Movimento Escoteiro. Mais de 76 
oportunidades de formação continuada 
foram oferecidas entre as 7 edições das 
Caravanas de Interiorização ofertadas 
durante 2018 a escotistas e dirigentes, 
entre elas destacam-se oficinas sobre 
Desenvolvimento de Projetos, Ciclo de 
Programa, Jogo Democrático, Projetos 
Sustentáveis, uso do Paxtu, Gestão de 
Grupo Escoteiro, Assessor Pessoal de 
Formação, Acessibilidade, Amarras e 

Pioneirias, Radioamadorismo, entre outras.
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Coordenadores Distritais
Seguindo na linha de capacitação contínua dos 

dirigentes, foi realizado o 1º Seminário Preparatório para 
Coordenadores Distritais. O evento foi realizado no Campo 
Escola Escoteiro, em Viamão, nos dias 10 e 11 de novembro. 
O Seminário teve como objetivo capacitar os adultos 
interessados em trabalhar na coordenação dos distritos 
escoteiros da Região do Rio Grande do Sul no próximo 
triênio. O Seminário foi aberto a todos os voluntários de 
Grupos Escoteiros e Seções Autônomas.

Além da importância institucional de formar novos 
Coordenadores para a próxima gestão, foi realizado 
durante o ano, junto ao Escritório Regional, mais uma 
edição da Reunião de Coordenadores Distritais. Estas 
reuniões servem para alinhar os trabalhos das lideranças 
junto ao planejamento estratégico dos Escoteiros do Brasil, 
ao Plano de Trabalho Regional, a capacitação da equipe e 
a disseminação de conteúdos junto das Unidades Locais 
espalhadas pelo Rio Grande do Sul.
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Camporee Sul
Um Universo de Possibilidades
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De 16 a 20 de janeiro de 2019,  a cidade gaúcha de Soledade foi palco do 
maior evento escoteiro realizado no Rio Grande do Sul nos últimos 20 anos. 

Ancorado sob o tema “Um Universo de Possibilidades”, o 6º Camporee 
Sul foi realizado no Parque Centenário Rui Ortiz e reuniu representantes de 18 

estados do país. A atividade contou com apoio da Prefeitura Municipal 
de Soledade, Parque das Tuias, Sicredi, Grape Tea e Base Digital.
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Maior evento escoteiro realizado no Rio Grande do Sul 
nos últimos 20 anos, o 6º Camporee Sul buscou oferecer 
aos jovens diversas opções de atividades que contribuíram 
no desenvolvimento de valores, práticas ao ar livre e 
diversão, além de criar um ambiente propício para novas 
amizades. Com uma programação envolvente, os jovens 
puderam refletir sobre o mundo que os cerca e sobre seu 
papel como agente transformador do seu futuro e do 
ambiente em que vive. 

Imersos em atividades temáticas do universo futurista e 
geek, como as histórias do Guia do Mochileiro das Galáxias, 
Vingadores e Rick e Morty, os participantes desafiaram-se 
em inúmeras aventuras, que incluíram atividades em meio a 
natureza, oficinas culturais, esportivas, de sustentabilidade, 
inclusão e diversidade, além da realização de atividades 

Um Universo de Possibilidades
6ª edição

comunitárias em ONGs e instituições sociais de Soledade. 
No dia de lazer, os jovens participaram de bases especiais 
e aproveitaram a estrutura do Parque das Tuias.

O bom desenvolvimento do programa esteve sob 
responsabilidade direta dos adultos voluntários, que são 
peça fundamental para que os objetivos do movimento 
escoteiro sejam alcançados. 

O envolvimento dos adultos, tanto dos escotistas que 
acompanharam as patrulhas, quanto toda a equipe de 
serviço do evento, foi imprescindível para que o Camporee 
pudesse entregar aos jovens a melhor experiência possível. 
Mesmo com a forte chuva que atingiu Soledade durante 
o período do evento (a maior no mês de janeiro dos 
últimos 30 anos), os jovens se divertiram e sorriram nas 
dificuldades.

O Camporee em números!

4101
Participantes

90 Coordenadores (2,2%)

97 Equipe de Cozinha (2,4%)

531 Equipe de Serviço (12,9%)

161 Escotistas 
do Ramo Escoteiro (3,9%)

143 Escotistas 
do Ramo Sênior (3,5%)

1.500 
Jovens do Ramo Escoteiro (36,6%)

1.101 
Jovens do Ramo Sênior (26,8%)

479 
Jovens do Ramo Pioneiro (11,7%)

18 Estados presentes
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Pode a tecnologia ser uma aliada na construção da 
imagem e do sucesso de um grande evento? O Camporee 
Sul comprovou que isso é possível e só traz benefícios. De 
forma inovadora e inédita, o aplicativo do Camporee surgiu 
a  partir da necessidade de oferecer ao jovem um meio 
alternativo ao guia impresso que muitas vezes acaba se 
perdendo em meio às atividades, dificultando o acesso à 
informações e ao desenvolvimento do programa. 

Porém, com o tempo, o aplicativo do Camporee 
acabou se tornando muito mais do que somente uma 
alternativa ao guia impresso. Trazendo uma proposta 
de “aprendizado por meio de jogos”, com desafios que 
abrangiam diversos assuntos relacionados à temática do 
evento, ou sobre o movimento escoteiro como um todo, 
e com uma linguagem acessível e aproximada ao jovem, 
o aplicativo acabou se tornando uma potente ferramenta 
de engajamento pré-evento, inserindo, de forma gradual, 
os jovens e adultos na atmosfera do Camporee, além de 
garantir, de forma objetiva e efetiva, o envio e entrega de 
informações sobre a atividade.

O aplicativo foi elaborado pela Equipe Regional de 
Inovação e Tecnologia cujo o objetivo é fomentar cada 
vez mais o uso de novas tecnologias no desenvolvimento 
de atividades escoteiras. O aplicativo foi a primeira ação 
prática da equipe e levou as informações do evento 
diretamente aos jovens, além de servir como um parceiro 
dos voluntários e da organização. O app também contou 
com dicas, programação e com o mapa do evento. Além 
de tudo isso, durante o Camporee, o aplicativo permitiu 
a conquista da Insígnia do Cosmonauta, mediante o 
escaneamento de QR Codes pelos jovens. 

Coube à BASE Digital, empresa parceira do Movimento 
Escoteiro, a programação, publicação e manutenção do 
projeto pré e durante o Camporee, sem custo à instituição. 
Lançado um mês antes do Camporee, a equipe responsável 
pelo app trabalhou na produção de conteúdos no formato 
de desafios, liberados de forma periódica, o que garantiu o 
engajamento dos participantes na conquista de medalhas 
e no compartilhamento nas redes sociais. O aplicativo 
também permitiu o envio de notificações aos participantes, 
gerando até 1.200 acessos simultâneos na plataforma.

Um aplicativo como o do Camporee tem custo estimado 
de R$ 120 mil, devido a parceria institucional com a BASE, a 
Região Escoteira do Rio Grande do Sul recebeu um serviço 
inovador de forma pro bono, ou seja sem custo e também 
de forma voluntária. A experiência com o aplicativo serviu 
para testar novos formatos de levar o escotismo aos 
jovens e comprova a validação do uso do tecnologia nas 
atividades, tendo o celular como um aliado dos voluntários 
na aplicação da proposta educativa e do Método Escoteiro.

O Universo na palma da mão
Tecnologia e Inovação

O App do Camporee em números!

684 iOS
(19% dos  downloads)

2.918 Android
(81% dos  downloads)

2.423 Jovens 
(67% dos  usuários)

1.179 Adultos
(33% dos  downloads)

3.602
Usuários

Sistema 
Operacional

+ de 15 mil notificações abertas 
pelos usuários (antes e durante o evento)

8 minutos e 23segundos de
tempo médio dos usuários

516 perguntas elaboradas 
sobre 45 temas diferentes

29.881 conquistas de medalhas
com os desafios virtuais

Alcance aproximado no Twitter: 103 mil pessoas.
Total de likes nos tweets com a #BoraCamporee 

referente aos desafios do app: 41.179.
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De maneira similar a um Jamboree, o Camporee 
Sul teve uma estrutura complexa de atividades que 
compuseram seu programa: cada jovem pertenceu a 
um subcampo que foi dividido em diferentes módulos 
de atividades a cada dia do evento. De forma geral, 
cada subcampo pode desfrutar de 4 módulos distintos, 
sendo um específico ao seu Ramo.

Todo grande evento inicia com a cerimônia de 
abertura, no Camporee não foi 
diferente. Chamada de Cosmos, a 
abertura foi como uma explosão de 
alegria que deu origem ao Universo, 
uma grande recepção a todos os 
participantes do evento, permitiu a 
vivência de momentos únicos na vida 
de jovens e adultos. 

O Ramo Escoteiro, que foi dividido 
em três grandes subcampos, viveu 
uma aventura por meio do Módulo 
Escoteiro das Galáxias, com diversas 
bases espalhadas por todo o Parque 
Cententário Rui Ortiz, uma viagem no espaço-tempo 
como método de exploração do universo foi utilizada. 
Para o Escoteiro das Galáxias, o Camporee foi uma 
oportunidade de explorar novos lugares, conhecer 
novos povos e viver novas aventuras acompanhado de 
seu grupo de amigos. O módulo pousou em planetas  
(bases) que requereram habilidades como aptidões 
físicas, intelectuais, afetivas, sociais, espirituais e de 
caráter. À noite, cada nave (subcampos) festejou suas 
descobertas no Festival Cosplay criando seu próprio 

Um programa das galáxias
Programa do Evento

Guia - De volta ao Planeta Terra.
O Ramo Sênior, dividido em quatro subcampos, 

teve a oportunidade de participar de um grande 
desafio em busca pelas Joias Perdidas.  Soledade é 
conhecida como a Capital das Pedras Preciosas e os 
sêniores e guias foram os responsáveis por desbravar 
esse mundo e conhecer mais sobre esse universo.

Seis singularidades foram transformadas em joias 
pelas Entidades Cósmicas - Morte, Entropia, Infinito e 

Eternidade. Conhecidas como Joias 
do Infinito, cada pedra representa 
um aspecto diferente do universo: 
Espaço, Mente, Realidade, Poder, Alma 
e Tempo. Essas joias perdidas não 
puderam ser manipuladas por seres 
considerados inferiores, por darem 
a eles poderes como a onisciência 
e a onipresença, transformando o 
portador da joia em algo parecido 
com um deus. 

Em algum momento do espaço e 
do tempo, a localização dessas joias foi perdida, e se 
iniciou uma caçada para encontrá-las e conquistar 
o universo. Essa caçada incluiu seres que queriam 
destruir o universo e tudo que vive nele. Para evitar 
que isso acontecesse essas joias precisavam ser 
reagrupadas e colocadas em um lugar seguro de 
contenção. Essa foi a tarefa do Ramo Sênior durante 
o Camporee Sul: os viajantes do universo tiveram 
que enfrentar atividades de resistência, raciocínio, 
velocidade e força para conseguir localizar e reagrupar 

O Camporee Sul 
foi uma experiência 
de outro mundo, 

que permitiu a 
vivência de 

momentos únicos 
na vida de jovens 

e adultos.
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as joias perdidas. No grande jogo CyberPunk 2030, 
um universo pós apocalíptico foi o cenário onde as 
patrulhas tiveram todo tipo de aventura, desafio, 
enigmas, trabalho em equipe, ação, imaginação e, 
principalmente, muita diversão. 

O que uma vez foi marcada por grandes banquetes e 
fogos de artifício, a virada do ano do planeta Terra não 
foi celebrada, imersos em um futuro 
distópico no ano de 2030, a luta pela 
sobrevivência foi tudo que ocupou 
a mente de 97% da população. Os 
nossos heróis tiveram que provar 
tudo que sabiam, reunindo recursos 
e melhorando seus inventários 
enquanto nos ajudaram a atingir 
os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável.

Já o Ramo Pioneiro viveu grandes 
experiências sociais no Módulo das 
Dimensões Paralelas, realizaram 
atividades de inovação, integração 
e, principalmente, atividades sociais 
que deixaram um legado na cidade de Soledade.

Um dos destaques de todos os participantes do 
Camporee Sul foi também a Aurora Austral, o maior 
encontro intergaláctico que já existiu! A festa reuniu 
todos os planetas da nossa dimensão para apreciar um 
fenômeno natural de cores e brilhos como ninguém 
nunca viu. A Aurora Austral foi uma festa que marcou 
o início da noite com muita animação, alegria e cores.

A Estação Intergaláctica foi o maior local da reunião 
dos mundos, um espaço de aprendizado, oficinas 
e atividades das Equipes Regionais de Métodos 
Educativos e parceiros. As oficinas ocorreram como 
uma grande Estação que serviu de atracadouro para 
as naves de todos os universos e globos. 

Sustentabilidade, diversidades, tecnologia, 
cultura, arte e música foram apenas algumas das 
oficinas que os tripulantes puderam conhecer e 
que foram oferecidas pelos mais raros povos de 
todo Universo. Esses povos estiveram reunidos na 
Estação Intergaláctica para conquistar a Insígnia do 
Cosmonauta.

Em um universo de possibilidades, criamos uma zona 
livre de preconceitos, onde as pessoas se aceitavam 
pelo que são e puderam trocar suas experiências sem 
medos! Um lugar onde todos os astros conviveram 
em perfeita sintonia e que ofereceu conhecimento 
sobre os temas mais importantes das diversidades 
presentes. Transitando em muitas órbitas, o Planeta 
Rainbow ofereceu uma programação educativa 
constante, com dinâmicas, espaço de escuta, bate-
papos e jogos. 

A Floresta Celestial foi um Espaço de Paz, reservado 
para a espiritualidade universal, onde os jovens 
puderam encontrar informações e vivenciar várias 
confissões religiosas conhecendo seus ritos, seus 
símbolos, sua história e sua organização. Local para 
ampliar conhecimentos, encontrar pessoas, fazer 
novas amizades, respeitando a individualidade das 
crenças e abrindo um universo de conhecimentos 

relacionados a várias confissões 
religiosas, o espaço foi onde os 
participantes do Camporee Sul 
puderam expressar sua fé, por meio 
de meditação e reflexão individual 
ou coletiva.

No Parque das Tuias jovens e 
adultos tiveram um dia inteiro de 
relaxamento, lazer e diversão. O 
Waterworld foi espaço para um dia 
de atividade dos viajantes galácticos, 
contou com diversas atrações e 
jogos, que foram parte do Programa 
dos Subcampos dos três ramos. 

Ao final do acampamento cada jovem evoluiu 
como pessoa e como escoteiro, como se cada 
um fosse uma estrela no Universo. Quando uma 
estrela chega ao seu estágio final de evolução ela 
vira uma supernova. A Supernova, nossa cerimônia 
de encerramento, foi marcada por uma explosão 
brilhante que desapareceu lentamente ao longo do 
tempo. 

Após quatro dias de novos conhecimentos, amizades 
e possibilidades imensuráveis que os viajantes levaram 
na bagagem da vida, o encerramento Supernova foi 
a prova da evolução de cada participante e o desejo 
que a luz do Camporee Sul permaneça no Universo e 
no coração de cada participante por muitos e muitos 
anos.

A Supernova foi a 
prova da evolução 

de cada participante 
e o desejo que a 

luz do Camporee 
Sul permaneça no 

Universo e no coração 
de cada participante 

por muitos e 
muitos anos.
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Entre os destaques do 6º Camporee Sul estiveram 
também as ações sociais realizadas pelo Ramo Pioneiro 
em instituições de assistência social do município de 
Soledade. O mutirão contou com frentes de trabalho 
comunitário, que incluíram ações de revitalização de 
espaços comunitários, trabalho com animais abandonados, 
atividades de inclusão e acessbilidade,  de finalidade social. 

Com o propósito de fortalecer o desenvolvimento 
pessoal dos jovens e gerar impacto social na cidade, o 
programa do Ramo Pioneiro consistiu na atuação junto às 
comunidades de Soledade por meio do trabalho voluntário, 
auxiliando instituições e realizando ações sociais que 
promoveram o bem estar na cidade. Além do mutirão, 
os jovens participaram de bases da aventura e adrenalina 
no campo do evento e também de uma oficina focada 
no desenvolvimento de projetos inovadores junto com a 
Equipe Regional de Inovação e Tecnologia. 

E não foi apenas o Ramo Pioneiro que deixou um 
legado para Soledade. Cumprindo a promessa de 
ajudar ao próximo em toda e qualquer ocasião, todos 
os participantes do Camporee Sul foram convidados a 
participar de uma campanha de arrecadação de alimentos 
para a comunidade local atingida pelas fortes chuvas de 
janeiro. Foram recolhidos aproximadamente 300 kg em 
alimentos não perecíveis vindos de todas as partes do 
Rio Grande do Sul. Todas as doações recolhidas foram 
encaminhadas para a Defesa Civil do município de 
Soledade, que fez o encaminhamento para as famílias e 
outras cidades da região.

Ação Comunitária
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Construção de casa em conjunto com a Prefeitura 
de Soledade Desenvolvida parte da construção de uma 
casa para família em situação de vulnerabilidade social.

Abrigo Alexandre Rauber Ortiz Atividades de recreação, 
manutenção da área externa e plantio de horta.

Sociedade Civil Protetora dos Animais - SOCIPA 
Construção de casas e doação de ração para cachorros.

Associação de Cegos e Deficientes Visuais - ACDV 
Atividades de integração, como piquenique e caminhadas, 
além de uma aula de rapel no Parque Centenário Rui Ortiz.

Sítio RV Morangos Apoio a práticas tradicionais de cultivo 
e de baixo impacto ambiental através do plantio.

Escola Municipal de Educação Infantil Jurema Ortiz 
Porto Reforma na creche Emei Jurema, com pintura do 
parquinho, manutenção de hortas, pintura de muros, e 
manutenção da estrutura externa geral da creche. 

Lar Mãe Cúria Recreação com os idosos com pintura de 
tela, baile e produção de lembrancinhas, além de banho 
nos cachorros da casa.

Dona Mocinha Auxílio na organização de festa para 
crianças e arrecadação de verba para a compra de alimentos 
e lembrancinhas.

Um legado para Soledade
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Num evento como o 6º Camporee Sul, as atividades 
são a parte mais esperada para os jovens. Mas, para 
participar de tudo com a energia e animação necessárias, 
a alimentação é fundamental. Para isso, 
o Camporee contou com uma forma 
diferente de servir as refeições: foram 
13 agrupamentos de cozinha que juntos 
foram responsáveis por alimentar cerca de 
2600 participantes, mais um restaurante 
servindo outras 1500 pessoas.

O método inovador também 
proporcionou um ambiente de novas 
descobertas: a maioria das pessoas da 
equipe dos agrupamentos não se conheciam e algumas 
delas nunca haviam participado de um evento escoteiro 
desse porte. Grande parte das equipes de cozinha eram 

Inovando nas refeições
Alimentação

Foram servidas 
45.111 refeições 

durante o Camporee, 
que juntas somaram

 15 toneladas de 
alimentos.

Um grande evento como o 6º Camporee Sul também 
só foi possível graças ao apoio de grandes parceiros 
institucionais. O principal deles, a Prefeitura Municipal 
de Soledade, realizou a cedência do Parque Centenário 
Rui Ortiz durante 14 dias de forma gratuita, além de vários 
serviços de apoio a infraestrutura pré, durante e pós evento. 
O Parque das Tuias, local do módulo Waterworld, também 
foi um grande parceiro que possibilitou a entrada de todos 

Parcerias do Camporee Sul
Relacionamento Institucional

compostas não só por mães e pais dos jovens, mas 
também por escotistas.

No último dia de atividades, o Camporee Sul 
realizou o Desafio MasterChef entre os 
agrupamentos de cozinha. A atividade 
consistiu na produção de uma salada 
com proteína. O tempo passou rápido, 
mas a correria despertou a criatividade 
dos agrupamentos que, utilizando 
diversas cores e sabores, formaram 
pratos saborosos e muito interessantes. 
Essa foi a proposta da organização para 
realizar a integração dos cozinheiros 

dos agrupamentos, que com muita motivação e alegria, 
garantiram a alimentação de boa parte dos participantes 
do evento.

os participantes do Camporee com um preço especial. O 
Sicredi montou a base de abastecimento e disponibilizou a 
todos os participantes água refrigerada. Um dos destaques 
da festa Aurora Austral só foi possível com o apoio da 
Grape Tea, que disponibilizou mais de 2500 litros de chá 
a todos os jovens e adultos. A BASE Digital empresa de 
tecnologia foi a responsável pelo app do Camporee que 
foi utilizado por 3.602 usuários em todo o Brasil.
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Desenvolvimento
Institucional

Marco Estratégico
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O trabalho realizado pelos Escoteiros do Brasil - Rio Grande do Sul mais uma 
vez foi reconhecido por toda a sociedade gaúcha. Um dos destaques de 2018 
foi o Prêmio de Responsabilidade Social da Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio Grande do Sul. Outra iniciativa de grande importância foi o Edital de 
Apoio a Projetos Locais que beneficiou financeiramente, com quase R$ 10 

mil, quatro Unidades Escoteiras para o desenvolvimento de projetos  em 
suas comunidades. Na área da comunicação, a capacitação dos voluntários 

seguiu sendo uma das prioridades da Equipe Regional de Comunicação com a 
realização do 1º Encontro Regional de Comunicadores.
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Os Escoteiros do Brasil - Rio Grande do Sul foram os 
vencedores da 19ª Edição do Prêmio de Responsabilidade 
Social da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Sul. A premiação ocorreu no dia 28 
de novembro, no Teatro Dante Barone. 

Concorrendo junto com outras 27 
entidades, os escoteiros venceram 
na categoria de Entidades Sem Fins 
Econômicos. As entidades premiadas 
são organizações públicas e privadas 
que atuam pelo bem-estar social 
e preservação do meio ambiente, 
investindo na cultura da responsabilidade 
social nas comunidades em que estão 
inseridas. 

O objetivo do prêmio é difundir a responsabilidade 
social, estimulando a apresentação do Balanço Social e 
agindo como um mecanismo de reconhecimento dos 

Responsabilidade Social
Vencedor do Prêmio de

esforços na busca por uma sociedade melhor. Por meio 
da premiação são identificadas formas inovadoras e 
eficazes de atuação em parceria com a comunidade. A 

premiação também busca tornar o Rio 
Grande do Sul uma fonte de referência 
em responsabilidade social, por meio 
da participação efetiva da sociedade 
e na realização de ações e programas 
relevantes. 

O prêmio mostrou a toda a sociedade 
o amadurecimento da  organização e o 
reconhecimento dos projetos sociais que 
são realizados por jovens e voluntários. 
A participação da Região Escoteira na 
premiação é também resultado do 

trabalho do Escritório Regional na facilitação e apoio das 
atividades de todas as Unidades Escoteiras Locais no Rio 
Grande do Sul.

A participação da 
Região Escoteira na 

premiação é também 
resultado do trabalho 
do Escritório Regional 
na facilitação e apoio 
das atividades de todas 
Unidades Escoteiras.
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Apoio a Projetos Locais
Edital de

De forma inédita, a Região Escoteira do Rio Grande do 
Sul lançou em setembro de 2018 o 1º Edital de Apoio a 
Projetos Locais. Uma iniciativa cujo objetivo foi contribuir 
no desenvolvimento do escotismo no estado. As Unidades 
Escoteiras foram desafiadas a encaminhar um projeto 
para ser realizado em 2019, nas áreas de desenvolvimento 
comunitário ou crescimento. 

O valor destinado aos mesmos podia ser de R$ 1.000 
a R$ 3.000,00. A iniciativa também teve como objetivo  
amadurecer e criar uma cultura de elaboração de projetos 
junto às Unidades Escoteiras Locais do Rio Grande do Sul, 
visando novas parcerias com o poder público e privado. 

Seis Grupos Escoteiros inscreveram-se: Grupo 
Escoteiro Baden-Powell, de Caxias do Sul; Grupo Escoteiro 
Werner Saenger, de Campo Bom; Grupo Escoteiro 
Guaianás, de Lagoa Vermelha; Grupo Escoteiro Jean de 
Lery, de Estância Velha; Grupo Escoteiro Rastreadores, de 
Portão e Grupo Escoteiro Pitangueira do Mato, de Ibirubá. 

Após análise dos avaliadores foram selecionados quatro 
projetos que alcançaram a maior nota e completaram o 
recurso total destinado ao edital. A seleção teve como 
objetivo apoiar projetos relacionados a prática ou fomento 
do escotismo, beneficiando os jovens e fortalecendo as 
ações das Unidades Escoteiras Locais vencedoras.

Grupo Escoteiro Guaianas, Lagoa Vermelha

   Projeto: Horta Comunitária Escoteira
Categoria: Desenvolvimento Comunitário
Período: março a setembro de 2019
Valor destinado: R$ 1.770,61
Nota: 98,67

O projeto tem como objetivo desenvolver uma horta 
comunitária onde possa fazer o cultivo de hortaliças 
orgânicas para distribuição entre o Grupo de Escoteiros 
Guaiánas e o bairro Floresta, onde o Grupo está localizado, 
tendo como objetivo o aceite e ajuda da comunidade em 
relação a uma alimentação mais saudável e uma futura 
expansão do projeto perante a cidade de Lagoa Vermelha. 

Estima-se com o projeto alcançar aproximadamente 
60 pessoas de forma direta, em especial as famílias que 
fazem parte do Grupo Escoteiro, bem como a comunidade 
do Bairro Floresta e cerca de mais 50 famílias de maneira 
indireta. 

Grupo Escoteiro Pitangueira do Mato, Ibirubá

   Projeto: Avante Pitangueira, Crescer para Transformar
Categoria: Crescimento
Período: dezembro de 2018 a junho de 2019
Valor destinado: R$ 3.000,00 
Nota: 90,33

O projeto tem como objetivo o fortalecimento do Grupo 
Escoteiro Pitangueira do Mato com a criação dos Ramo 
Sênior e Pioneiro, além da finalização da construção da 
torre de observação, funcionando como um espaço de 
atividade para os novos Ramos. O projeto de crescimento 
visa propiciar uma integração sadia com a comunidade 
escolar, despertando o interesse de jovens no escotismo. 

O púbico alvo do projeto são jovens de 6,5 a 21 anos, 
tendo um foco maior na captação de jovens de 14 a 21 
anos. Além disso, o próprio Grupo se torna púbico alvo, 
com a comunidade, que será beneficiada com a abertura 
do espaço. 

Grupo Escoteiro Rastreadores, Portão

   Projeto: Desafios Que Nos Marcam 
Categoria: Desenvolvimento Institucional
Período: março a junho de 2019
Valor destinado: R$ 2.981,40 
Nota: 67,00

O Grupo pretende inserir a prática de um esporte 
de aventura nas rotinas do desenvolvimento de jovens 
com idade para os Ramos Escoteiro e Sênior e despertar 
o interesse em esportes que fogem dos padrões 
convencionais oferecidos na comunidade. Serão 
beneficiados aproximadamente 15 jovens que participam 
do Movimento Escoteiro vinculados ao Grupo de forma 
direta e, indiretamente, as famílias dos jovens envolvidos 
e locais onde os mesmos frequentam.

Grupo Escoteiro Baden-Powell, Caxias do Sul

   Projeto: Criança Feliz, uma aventura saudável
Categoria: Desenvolvimento Comunitário
Período: fevereiro a julho 2019
Valor destinado: R$ 2.019,60
Nota: 77,00

O projeto tem como objetivo proporcionar o contato 
do Grupo Escoteiro com a Associação Criança Feliz, uma 
entidade assistencial de Caxias do Sul que atende crianças 
em vulnerabilidade social. Também busca-se junto aos 
jovens integrantes do Grupo ampliar a noção de realidade 
social, além de conhecer e buscar melhorar a situação das 
crianças que frequentam a ONG por meio de arrecadações 
e doações. As campanhas também visam atender com 
doações a ala oncológica infantil do Hospital Geral
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A comunicação escoteira mais uma vez foi uma das 
prioridades da Região Escoteira do Rio Grande do Sul. O 
1º Encontro Regional de Comunicação, realizado nos dias 
13 e 14 de outubro, em Porto Alegre, foi uma oportunidade 
para que os voluntários interessados em aprender mais 
sobre comunicação escoteira pudessem também realizar 
atividades práticas de fotografia e 
produção audiovisual.  

Além de aprimorar os conhecimentos 
sobre comunicação institucional,  os 
voluntários conheceram mais sobre 
criação, produção de vídeo, fotografiae 
planejamento.

Uma das oficinas tratou sobre o 
planejamento de comunicação de um 
evento escoteiro, desde a ideia inicial da 
identidade visual até a cobertura no dia 
da atividade.

 Outras oficinas importantes do 
encontro foram sobre a criação de 
identidades visuais e sobre o direito autoral, respeitando 
assim a legislação e garantindo a segurança jurídica da 
instituição quando o assunto é comunicação. Além disso, 
pautas como assessoria de imprensa e organização da 
equipe de comunicadores também foram abordados 
durante o evento. 

Comunicação Regional
Falando de Escotismo

Na área de imagem, abordando a fotografia e a produção 
audiovisual, os participantes conheceram mais sobre 
a parte técnica de como registrar uma boa foto, onde 
pesquisar ideias e também aprenderam mais sobre a 
tecnologia envolvida na produção de vídeos como a 
iluminação, áudio e a diferença dos tipos de gravação.

A troca de boas práticas de Unidades 
Escoteiras e Distritos também esteve 
na progamação do evento, para que 
os participantes pudessem passar as 
experiências que têm em seus grupos 
para os demais.  

A comunicação está diretamente 
ligada a novas tecnologias e por isso um 
dos temas abordados foi o APP da Agenda 
Escoteira, uma ferramenta para facilitar 
a comunicação entre os adultos e pais 
dentro das Unidades Escoteiras Locais.

Já as mídias digitais foram o tema 
de uma oficina onde os participantes 

desenvolveram ideias de conteúdos e conheceram 
ferramentas fáceis e práticas de criação e editoração. 
O objetivo do encontro foi a capacitação de novos 
comunicadores por toda a Região Escoteira de modo que 
todos estejam capacitados para registrar e multiplicar todas 
as formas de conteúdos. 

O objetivo do 1º 
Encontro Regional de 

Comunicação foi a 
capacitação de novos 
comunicadores, para 
que cada vez tenham 
mais voluntários para  
registrar e multiplicar 

a mensagem do 
Movimento Escoteiro.

Á
Q

U
IL

A
 P

A
Z

 D
A

 R
O

SA



45

Em relação às mídias digitais a comunicação regional manteve 
os principais canais de comunicação da Região Escoteira sendo 
o facebook, instagram, twitter e flickr na conta @escoteirosrs, 
além do site escoteirosrs.org.br e o site para buscar as Unidades 
Escoteiras Locais em todo o estado o sejaescoteiro.org.br. O ano 
encerrou com 6 mil seguidores no instagram e 26 mil no facebook.

Um dos grandes destaques do ano foi a comunicação 
desenvolvida para o 6º Camporee Sul. Por meio de um grupo de 
trabalho específico para coordenar, criar conteúdos e interagir nas 
redes sociais, pela primeira vez um evento escoteiro gerou tanta 
repercussão e carinho pelos jovens antes mesmo de acontecer. 

Os canais utilizados foram o facebook, instagram e twitter no 
@camporeesul, além do site oficial do evento, integrado 
ao site regional, o escoteirosrs.org.br/camporeesul2019.

Por meio de uma abordagem mais direta, informal e na 
linguagem do jovem, foi possível criar uma relação mais 
próxima do evento com os seus participantes. Ao fazer com 
que o jovem se identificasse com a linguagem utilizada, aliada 
a um retorno rápido de dúvidas e atendimento ao associado, 
a comunicação foi um destaque antes, durante e também 
após o acampamento.

A padronização de boletins, uma prática já consolidada 
na Região Escoteira do Rio Grande do Sul, aliada a uma 
programação em série de diversos conteúdos que foram desde 
avisos importantes sobre o processo de inscrição, divulgação 
do programa da atividade e publicações motivacionais que 
fizeram com que os jovens se sentissem realmente prestes a 
entrar em um universo de possibilidades.

Durante o evento uma equipe de cinquenta pessoas levou 
o Camporee Sul em diversos formatos como o programa Sala 
de Controle, produzido pela equipe de vídeo,  a Rádio Big Bang 
que transmitiu 50 horas de cobertura ao vivo no campo e 
no 99,7FM, além de onze programas, também ao vivo pelo 
facebook, somando quase seis horas de programação. 

Todas as transmissões foram acompanhadas pelo público 
em casa, chegando ao marco de 300 interações durante as 
transmissões. Além das inserções ao vivo, a Rádio produziu 
mais 25 programas gravados com entrevistas das mais 
diversas pautas do evento, que juntos somam mais de duas 
horas de conteúdo. Ao final do evento foram publicadas mais 
de 3.500 fotos que foram visualizadas mais de 40 mil vezes.

Nas mídias digitais, o Camporee atingiu mais de cinco 
mil pessoas no instagram e aproximadamente 100 mil no 
facebook. Só nas transmissões ao vivo do Rádio foram 13.650 
pessoas alcançadas. 

A presença de diversas rádios locais e da equipe da RBS TV,  
afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, também mostrou a 
força e a importância que o escotismo vem ganhando dia 
após dia junto da sociedade gaúcha. Só em valor convertido 
de mídia espontânea, a notícia sobre o Camporee rendeu 
um valor estimado de R$ 115 mil caso fosse o tempo de 
anúncio de um comercial no horário do meio dia para todo 
o Rio Grande do Sul.
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Marco Estratégico
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O crescimento e a expansão do Movimento Escoteiro seguiu fortalecido 
em 2018. Foram mais 14 novas Unidades Escoteiras Locais, entre aberturas e 
reaberturas. Os números mostram o constante crescimento do escotismo

 no estado: em dez anos a quantidade de escoteiros dobrou e hoje são 
226 Unidades Escoteiras, presentes em 121 cidades, organizados 
geograficamente em 23 Distritos por todo o Rio Grande do Sul.
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Um mundo mais escoteiro
Crescimento

Há mais de 110 anos, o Escotismo tem colaborado 
verdadeiramente para a criação de um mundo melhor 
ao ajudar crianças, adolescentes e jovens a desenvolver 
seu potencial como indivíduos e a apresentar um papel 
construtivo na sociedade. 

Em nosso Planejamento Estratégico 
2016-2021 escolhemos o Crescimento 
como propósito estratégico de nossa 
instituição e definimos como visão que: 
“até 2023, o Escotismo no Brasil será o 
mais relevante movimento de educação 
juvenil, possibilitando que 200 mil jovens 
sejam cidadãos e cidadãs ativos que 
inspirem mudanças positivas em suas 
comunidades e no mundo”.

Quanto mais o Escotismo evoluir 
enquanto elemento de transformação social e mostrarmos 
a sociedade a sua capacidade de fazer diferença na 
realidade brasileira, maior será o nosso impacto social 
e reconhecimento perante a todos. Queremos mais 
escoteiros no mundo para que, apoiados em nosso ideal, 
possamos construir um mundo mais escoteiro. Desta 

forma, todas as iniciativas institucionais precisam permear 
ações que impactem na atração e na retenção de jovens, 
assim como de adultos, que lhes apoiarão.

Crescer com qualidade foi um dos nossos lemas em 
2018 e deverá continuar sendo para que alcancemos o 

pretendido. Devemos todos trabalhar 
por isso e jamais nos desvirtuar desta 
premissa. O crescimento não chegará 
de ações isoladas, mas sim de um 
engajamento institucional, da crença 
verdadeira de que o mesmo,  se alcançado, 
ajudará no propósito da construção deste 
mundo melhor que tanto falamos. 

O caminho é trilhado a cada dia, por 
meio da criação das novas Unidades 
Escoteiras Locais, da preocupação de 

cada adulto com a correta aplicação do método educativo, 
da atenção de cada dirigente com a retenção dos nossos 
jovens, do incentivo a capacitação dos adultos, na 
desburocratização dos processos e do comprometimento 
de cada um de nós. Sigamos todos dando a nossa 
contribuição para crescer e transformar.

Queremos mais 
escoteiros no mundo 

para que, apoiados 
em nosso ideal, 

possamos construir 
um mundo 

mais escoteiro.
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Novas Unidades Escoteiras
Expansão

Bororós

do Mar Ventos do Norte

Ourense

Velho Lobo

Seção Escoteira Autônoma Selva de Pedra

Paxtu

Cristal

Entre Rios

Marista São Luis

Mombaé

Ana Terra

São Jorge

do Mar Tritão

Hugo de Payens

105

243

386

387

388

389

390

392

393

394

395

396

397

398

Reabertura

Reabertura

Abertura

Abertura

Abertura

Abertura

Abertura

Abertura

Abertura

Abertura

Abertura

Abertura

Abertura

Abertura

18º

6º

17º

15º

4º

5º

10º

12º

19º

15º

10º

1º

13º

7º

Getúlio Vargas

Osório

São José do Ouro

Ijuí

São Pedro do Sul

Porto Alegre

Cristal

Cacequi

Santa Cruz

Bossoroca

Guaíba

Porto Alegre

Viamão

Pelotas

Unidade Escoteira Distrito CidadeSituação

O mapa ao lado demonstra todas as cidades 
no Rio Grande do Sul que possuem uma ou 
mais Unidades Escoteiras Locais. Em três anos 
já são 48 novas unidades no estado. Em 2018 
foram 12 aberturas e 2 reaberturas.

Distritos Escoteiros
Rio Grande do Sul

Hoje o escotismo está 
presente em 121 cidades 
do Rio Grande do Sul. Do 

total de 497 munícipios 
no estado, o Movimento 
Escoteiro está presente 
em 23% do território 

gaúcho. Ao todo são 226 
Unidades Escoteiras em 
todas as regiões do Rio 

Grande do Sul, organizadas 
geograficamente em 
23 Distritos Escoteiros. 
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Dobramos em dez anos!
Uma década

O gráfico abaixo traz a informação do efetivo escoteiro 
no Rio Grande do Sul na última década. Desde 2009, o 
Movimento Escoteiro em nosso estado vem crescendo, 
com números que voltam a remeter ao início da década 
de 1990. Em 1993 eram 15.400 escoteiros gaúchos. 

Continuarmos com este percentual de crescimento é 
importante na constribuição para a visão 2023 de nossa 
instituição. Comparando aos números de 2007, em uma 
década, o escotismo no Rio Grande do Sul dobrou o 
número de associados, entre jovens e adultos.

O crescimento de nossas Unidades Escoteiras Locais está 
também diretamente relacionado ao quanto conseguimos 
reter. Quanto maior for o tempo de permanência dos jovens 
no Movimento Escoteiro maior será o impacto social gerado 
em cada participante. 

Você acompanha a retenção da sua Unidade Escoteira Local? 
Este ano estamos trazendo este índice para você acompanhar 
e trabalhar para melhorarmos juntos a cada dia. 

De forma geral, em nossa região, 7 a cada 10 escoteiros 
continuaram no Movimento de um ano para o outro em 2018, 
assim como já vem acontecendo nos últimos anos. Confira 
os números de renovação e crescimento no gráfico abaixo:

2018

2017

2016

2015

2014

Crescimento RenovaçãoAno

1,6%

13,29%

11,69%

0,84%

4,01%

71,38%

72,83%

72,69%

67,46%

69,83%
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Jovens e Adultos na Região
Efetivo

54% 

14.404 
associados
8.877

homens
5.527

62% 38% mulheres

10.577 jovens

meninos meninas

6.812 3.765
64% 36%homens

3.827 voluntários

mulheres46%

2.065 1.762

816 voluntários
280 homens (34%)
536 mulheres (66%)
21% do efetivo de adultos

3.755 jovens
2.523 meninos (67%)
1.232 meninas (33%)
36% do efetivo de jovens

4.571 participantes
2.803 homens (61%)
1.768 mulheres (39%)
32% do efetivo total de associados

Ramo
Lobinho

Ramo
Escoteiro

Ramo
Sênior

Ramo
Pioneiro

Dirigentes

827 voluntários
511 homens (62%)
316 mulheres (38%)
21% do efetivo de adultos

4.475 jovens
2.882 meninos (65%)
1.593 meninas (35%)
42% do efetivo de jovens

5.302 participantes
3.393 homens (64%)
1.909 mulheres (36%)
37% do efetivo total de associados

497 voluntários
351 homens (71%)
146 mulheres (29%)
13% do efetivo de adultos

1.737 jovens
1.060 meninos (61%)
677 meninas (39%)
16% do efetivo de jovens

2.234 participantes
1.411 homens (63%)
823 mulheres (37%)
16% do efetivo total de associados

192 voluntários
119 homens (62%)
73 mulheres (38%)
5% do efetivo de adultos

610 jovens
347 meninos (57%)
263 meninas (43%)
6% do efetivo de jovens

802 participantes
466 homens (58%)
336 mulheres (42%)
5% do efetivo total de associados

1.495 voluntários
804 homens (54%)
691 mulheres (46%)
40% do efetivo de adultos

10% do efetivo total de associados
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Georg Black

Guia Lopes

Charruas

Tupã-ci

Aimoré

Monteiro Lobato

Manoel Da Nobrega

Do Ar 14-bis

Caio Viana Martins

Cadetes De Mafeking

Isaac Bauler

Honorio Lemes

Hans Staden

Nimuendaju

Bento Gonçalves

Do Mar Riachuelo

Do Mar Barão De Teffé

Guajará Mirim

Centauro

José Plácido De Castro

Cruzeiro Do Sul

Henrique Dias

Socepe

Levino Junges

George Edward Fox

Porteira do Rio Grande

Humaita Sul

São Luiz Gonzaga

Moacara

Jacuí

Almirante J. Araújo Filho

Iguassu

Silva Paes

Albert Schweitzer

Cerro Da Raposa

Tapejara

Arno Friedrich

Tupinambás

Jean De Léry

Tupanciguara

Do Ar Caxias Do Sul

001
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039
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219

118

124

61

97

27

118

36

71

73

29

47

57

97

43

52

101

65

31

48

65

116

58

271

74

89

90

99

274

81

84

72

148

83

57

165

168

131

110

26

25
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208

107

102

69

108

38

107

27

61

66

28

25

64

83

37

36

134

81

34

33

73

123

71

224

91

88

80

98

284

80

73

58

172

84

52

169

147

138

114

52
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-1

-22
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33

16

3

-15

8

7
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-10

-1
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-14
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1

-5

4

-21

7

4

26

-1

Diferença

95%

91%

82%

113%

111%

141%

91%

75%

86%

90%

97%

53%

112%

86%

86%

69%

133%

125%

110%

69%

112%

106%

122%

83%

123%

99%

89%

99%

104%

99%

87%

81%

116%

101%

91%

102%

88%

105%

104%

200%

96%

Desempenho

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Sobradinho

Porto Alegre

Porto Alegre

Canoas

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Alegrete

Novo Hamburgo

Porto Alegre

Porto Alegre

Rio Grande

Caxias Do Sul

Cachoeirinha

Cruzeiro Do Sul

Porto Alegre

São Leopoldo

Santa Maria

Santa Maria

Carazinho

Gramado

Vacaria

Pelotas

Veranópolis

Caxias Do Sul

Charqueadas

Garibaldi

Pelotas

Rio Grande

Porto Alegre

Arroio Dos Ratos

Tapejara

Porto Alegre

Erechim

Estância Velha

Santa Maria

Caxias Do Sul

Cidade

76,26

76,27

62,9

73,77

79,38

81,48

70,33

50

63,38

67,12

72,41

40,42

66,66

61,85

72,09

53,84

89,1

66,15

64,51

43,75

67,69

82,75

89,65

59,41

89,19

78,65

73,33

76,76

84,3

74,07

65,47

58,33

81,08

75,9

68,42

84,24

74,40

77,10

75,45

92,31

76,00

Retenção
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30
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27

44
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34
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103
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31
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33
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20

5

-12

-3
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40

2

13

-11

-2

-8

-35

4

-8

-16

2

2

-3

17

6

3

5

-10

24

-8

9

-11

12

0

-6

15

-11

-7

0

-2

-30

-14

0

-5

5

12

Diferença

117%

120%

87%

96%

71%

1100%

103%

121%

89%

98%

88%

59%

103%

81%

86%

102%

102%

89%

144%

111%

111%

109%

92%

121%

86%

114%

69%

167%

100%

81%

114%

78%

91%

100%

97%

50%

85%

100%

93%

108%

148%

Desempenho Cidade

76,86

84,00

66,67

67,50

50,00

75,00

75,00

83,61

75,00

85,00

64,71

44,71

83,08

59,52

60,17

73,27

83,33

60,71

92,31

78,18

85,71

87,04

76,47

87,93

67,24

71,88

51,43

61,11

67,16

48,39

82,08

68,63

63,75

80,36

62,07

41,67

67,71

54,55

67,61

64,41

96,00

Retenção

Abaete

Coroados

Lídia Moschetti

Astti

Do Ar Ventos Do Sul

Araçá

Marechal Osório

Nenguiru

Tibiriçá

Tabajara

Caiapós

Érico Veríssimo

Ciretama

Atalaia

Gustav Kuhlmann

Arajás

Vera Cruz

Do Mar Carajas

São Thiago

Tapajós

Barão Do Rio Branco

Guaracy

Alberto Mattioni

Leo Borges Fortes

Caetes

Salto Ventoso

Ismar Bauler

Pitangueira-do-mato

Brownsea

Do Mar Passo Da Pátria

Baependi

Botucarai

Guardiões da Nascente

Melvin Jones

Do Ar Canoas

Anhanguera

Taquató

Itapua

Monsenhor A. Pedro Frank

Medianeira

Iguariaça

Canela

Iraí

Porto Alegre

Porto Alegre

Santo  ngelo

Sapiranga

Porto Alegre

Cerro Largo

Canoas

São Marcos

Porto Alegre

Cruz Alta

Bento Gonçalves

Nonoai

Panambi

Santa Rosa

Vera Cruz

São Jerônimo

Santiago

Porto Alegre

Novo Hamburgo

Farroupilha

Flores Da Cunha

Porto Alegre

São Luiz Gonzaga

Farroupilha

Caxias Do Sul

Ibirubá

Porto Alegre

Porto Alegre

Porto Alegre

Candelária

Não-me-toque

Santa Maria

Canoas

Sapucaia Do Sul

São Sebastião Do Caí

Pelotas

Porto Alegre

Santo  Ângelo

São Borja
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Bororós

Murialdo

Marechal Rondon

Sentinela Do Jacui

Presidente Costa e Silva

Tibiquary

Sentinela Da Serra

Itacolomi

Alencarino Scarpetti

Do Ar Augusto Severo

Ibiraiaras

Guaranis

Do Mar Almirante Abreu

Cacique Marau

Werner Saenger

Nace

Guaianas

Roama

Novo Horizonte

Do Mar Marquês Do Herval

Japão

Inhandui

Flor De Maio

Capão Da Canoa

Paranhana

Itaipu

Souza Lobo

Imigrante

Os Moicanos

Saint Hilaire

Urutu

Do Mar Ilha Dos Lobos

Acauã

Itapui

Haway

João De Barro

Harmonia

Anauê
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Baden-powell

Santa Cruz

105

106

108

109

110

111

112

114

115

116

118

121

123

125

128

129

130

133

137

139

140

141

143

144

146

149

150

151

152

154

155

159

161

162

166

172

173

174

175

179

181

0

155

79

60

51

124

76

69

62

114

65

96

70

91

79

45

48

11

26

88

59

46

61

66

163

66

81

80

94

140

44

59

101

17

61

38

8

89

47

129

110
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37

150

63

60

35

140

82

62

52

102

88

97

54

82

98

70

51

8

22

69

67

43

55

58

168

74

79

80

104

137

40

60

120

35

57

30

20

80

40

142

119
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37

-5

-16

0

-16

16

6

-7

-10

-12

23

1

-16

-9

19

25

3

-3

-4

-19

8

-3

-6

-8

5

8

-2

0

10

-3

-4

1

19

18

-4

-8

12

-9

-7

13

9

Diferença

0%

97%

80%

100%

69%

113%

108%

90%

84%

89%

135%

101%

77%

90%

124%

156%

106%

73%

85%

78%

114%

93%

90%

88%

103%

112%

98%

100%

111%

98%

91%

102%

119%

206%

93%

79%

250%

90%

85%

110%

108%

Desempenho

Getúlio Vargas

Gravataí

Porto Alegre

Espumoso

Taquari

Lajeado

Antônio Prado

Rio Pardo

Viamão

Santa Maria

Cachoeira Do Sul

Passo Fundo

Rio Grande

Marau

Campo Bom

Guaporé

Lagoa Vermelha

Serafina Corrêa

Canoas

Osório

Porto Alegre

Canoas

Três De Maio

Capão Da Canoa

Três Coroas

Pelotas

Porto Alegre

Caxias Do Sul

Dois Irmãos

Caxias Do Sul

Porto Alegre

Torres

Erechim

Novo Hamburgo

Santo Cristo

São Leopoldo

Porto Alegre

Esteio

Porto Alegre

Caxias Do Sul

Santa Cruz Do Sul

Cidade

Novo

70,97

56,96

68,33

47,06

83,87

88,16

68,12

56,45

57,02

81,54

78,13

55,71

74,73

88,61

86,67

62,50

72,73

61,54

51,14

77,97

60,87

70,49

66,67

84,66

81,82

77,78

76,25

84,04

75,00

59,09

67,80

85,15

70,59

70,49

52,63

112,50

71,91

72,34

81,40

82,73

Retenção
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183

188

190

191

193

196

197

207

209

215

222

223

225

236

240

241

242

243

244

255

272

275

276

280

281

293

294

296

297

299

300

301

320

323

324

329

333

334

335

343

346

75

50

51

88

74

56

52

40

46

49

29

60

50

107

83

74

74

0

61

152

42

76

35

57

85

60

53

116

53

51

98

77

28

18

83

67

96

76

21

78

68
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70

44

55

81

68

44

62

59

61

37

24

71

42

99

103

69

70

37

73

107

34

74

47

70

79

59

57

115

70

58

106

93

44

24

92

64

72

82

24

101

71

Inscritos 2018

-5

-6

4

-7

-6

-12

10

19

15

-12

-5

11

-8

-8

20

-5

-4

37

12

-45

-8

-2

12

13

-6

-1

4

-1

17

7

8

16

16

6

9

-3

-24

6

3

23

3

Diferença

93%

88%

108%

92%

92%

79%

119%

148%

133%

76%

83%

118%

84%

93%

124%

93%

95%

0%

120%

70%

81%

97%

134%

123%

93%

98%

108%

99%

132%

114%

108%

121%

157%

133%

111%

96%

75%

108%

114%

129%

104%

Desempenho

Triunfo

Montenegro

Sapiranga

Porto Alegre

Venâncio Aires

Santiago

São Leopoldo

Canoas

Porto Alegre

Novo Hamburgo

Tapejara

Canoas

Soledade

Porto Alegre

Feliz

Nova Prata

Porto Alegre

Osório

Rio Grande

Tapera

Gravataí

Farroupilha

Sertão

Tramandaí

Picada Café

Portão

Vale Do Sol

Caxias Do Sul

Esteio

Passo Fundo

Ijuí

Viamão

Uruguaiana

Cachoeirinha

Sapucaia Do Sul

Pelotas

Porto Alegre

Alvorada

Caibaté

Santa Cruz Do Sul

Carazinho

Cidade

73,33

62,00

76,47

72,73

75,68

48,21

82,69

70,00

91,30

57,14

62,07

81,67

60,00

70,09

74,70

62,16

74,32

Novo

68,85

61,18

64,29

81,58

91,43

50,88

68,24

58,33

90,57

87,07

77,36

66,67

77,55

88,31

82,14

72,22

80,72

59,70

51,04

67,11

66,67

96,15

77,94

Retenção

Chama Farroupilha

Acácia Negra

19 De Julho

Dom Bosco

Arés

Toutinegra

Órion

Ouro Negro

Vinte De Setembro

Atiradores

Araucária

Mboaba

Ágata

Tupi-guarani

Phoenix

Capoeiras

Parobé

Do Mar Ventos Do Norte

Do Mar Porto Seguro

Cônego Bento

Anita Garibaldi

Rouxinol Da Serra

Chico Mendes

Do Mar Tubarão Branco

Araqua

Rastreadores

Sonnenthal

Amigo Panda

Capitão Bressane

Maragatos

Ijui

Marista I.Dionysio Tonial

Três Fronteiras

Sentinelas Do Vale

Peregrino

Voluntarios Da Patria

Lanceiros Negros

Chefe Ieda 

Caiboathê

Maclaren

Cônego Sorg
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Videira

Agnes Do Sul

Sentinela Do Jarau

Itapuã Cantegril

Terra Vermelha

Barril

Laçador

Ubuntu

Missioneiro

Fênix Sananduva

Do Mar Seival

Harambee

Ipê

Farrapos Carijós

Duque De Caxias

Sentinela Do Litoral

Bravo Das Colinas

Sentinelas Do Pampa

Igrejinha

Cacique

Chefe João Carlos Castro

Fonte Cristalina

Bambu

Lis Da Lagoa

Santo Inácio De Loyola

Pindorama

Ourense

Velho Lobo

Selva De Pedra

Paxtu

Entre Rios

Marista São Luís

Mombaé

Ana Terra

São Jorge

347

348

349

351

355

357

358

359

360

361

365

366

367

368

369

370

372

373

374

377

378

379

380

382

384

385

386

387

388

389

392

393

394

395

396

57

27

66

63

57

38

46

49

44

72

49

66

55

54

105

43

37

36

86

38

23

61

34

23

12

33

0

13

0

0

0

0

0

0

0
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76

28

71

44

64

35

63

65

25

64

31

72

70

32

99

35

50

7

59

43

27

63

22

42

57

36

82

49

35

29

28

50

64

45

24

Inscritos 2018

19

1

5

-19

7

-3

17

16

-19

-8

-18

6

15

-22

-6

-8

13

-29

-27

5

4

2

-12

19

45

3

82

36

35

29

28

50

64

45

24

Diferença

133%

104%

108%

70%

112%

92%

137%

133%

57%

89%

63%

109%

127%

59%

94%

81%

135%

19%

69%

113%

117%

103%

65%

183%

475%

109%

0%

377%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Desempenho

Bento Gonçalves

Canoas

Quaraí

Viamão

Santa Rosa

Frederico Westphalen

Porto Alegre

Porto Alegre

São Borja

Sananduva

Porto Alegre

Alvorada

Ipê

Ijuí

Santana Do Livramento

Capão da Canoa

São João Da Urtiga

Chiapetta

Igrejinha

Cacique Doble

Camaquã

Ibiaçá

Cachoeira Do Sul

Pelotas

Guaíba

Porto Alegre

São José Do Ouro

Ijuí

São Pedro Do Sul

Porto Alegre

Cacequi

Santa Cruz Do Sul

Bossoroca

Guaíba

Porto Alegre

Cidade

87,72

74,07

78,79

53,97

77,19

68,42

82,61

40,81

40,91

69,45

44,90

72,73

94,55

48,15

68,47

72,09

97,29

Novo

61,67

86,84

73,91

90,16

47,05

104,34

58,33

81,81

Novo

84,61

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Retenção

 Conforme a Regra 126 do POR, constam apenas as UELs reconhecidas por meio do Certificado de Autorização de Funcionamento Anual.
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Caxias Do Sul

Carazinho

Porto Alegre

Rio Grande

Tapejara

Três Coroas

Gravataí

Porto Alegre

Caxias Do Sul

Canela

Moacara

Levino Junges

Georg Black

Silva Paes

Tapejara

Paranhana

Murialdo

Arno Friedrich

Baden-Powell

Abaete

032

025

001

037

040

146

106

043

179

049

284

224

208

172

169

168

150

147

142

141

Unidade Escoteira Inscritos Cidade

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

Porto Alegre

Lajeado

Erechim

Caxias Do Sul

Caxias Do Sul

Bento Gonçalves

Santa Maria

Porto Alegre

Erechim

Santa Cruz Do Sul

Leo Borges Fortes

Tibiquary

Tupinambás

Saint Hilaire

Do Mar Barão De Teffé

Ciretama

Henrique Dias

Baependi

Acauã

Santa Cruz

080

111

044

154

017

065

22

091

161

181

140

140

138

137

134

134

123

121

120

119

Unidade Escoteira Inscritos Cidade

As vinte maiores Unidades Escoteiras Locais do Rio Grande do Sul

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

Do Mar Barão De Teffé

Tupanciguara

Nace

Silva Paes

Leo Borges Fortes

Ibiraiaras

Maclaren

Abaete

Phoenix

Werner Saenger

Acauã

Ouro Negro

Videira

Itapui

George Edward Fox

São Thiago

Capitão Bressane

Laçador

Três Fronteiras

Ubuntu

017

047

129

037

080

118

343

049

240

128

161

207

347

162

027

075

297

358

320

359

101

26

45

148

116

65

78

121

83

79

101

40

57

17

74

39

53

46

28

49
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134

52

70

172

140

88

101

141

103

98

120

59

76

35

91

56

70

63

44

65

Inscritos 2018

33

26

25

24

24

23

23

20

20

19

19

19

19

18

17

17

17

17

16

16

Acréscimo

133%

200%

156%

116%

121%

135%

129%

117%

124%

124%

119%

148%

133%

206%

123%

144%

132%

137%

157%

133%

Desempenho

Caxias Do Sul

Santa Maria

Guaporé

Rio Grande

Porto Alegre

Cachoeira Do Sul

Santa Cruz Do Sul

Canela

Feliz

Campo Bom

Erechim

Canoas

Bento Gonçalves

Novo Hamburgo

Gramado

Santiago

Esteio

Porto Alegre

Uruguaiana

Porto Alegre

Cidade

As vinte Unidades Escoteiras Locais que mais cresceram no Rio Grande do Sul

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

   São analisados, para este ranking, os grupos com mais de 2 anos de fundação.

   O critério de desempate utilizado para a 20ª posição foi a porcentagem de desempenho.
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Distintivos e Condecorações
Reconhecimento

A cada ano que passa mais jovens 
alcançam o grau máximo dos seus 
respectivos ramos. O sonho de todo 
lobinho pata-tenra, chegar ao Cruzeiro 
do Sul. O desejo de todo escoteiro 
que se espelha no irmão mais velho, 
a esperada Lis de Ouro. O desafio da 
conquista do sênior e da guia, a busca 
do Escoteiro da Pátria. E por fim a tão 
esperada e fruto de muito trabalho, a 
Insígnia de BP. 

Em 2018 foram 656 jovens que 
alcançaram os Distintivos Especiais, 
fruto do trabalho e dedicação de 
cada um deles e também do esforço 
e apoio dos voluntários e familiares que 
tornaram esses sonhos em realidade, 

materializados em um distintivo que 
carrega consigo muita dedicação e 
amor ao escotismo. 

A Diretoria Regional dos Escoteiros 
do Brasil - Rio Grande do Sul parabeniza 
a todos os jovens que alcançaram o 
Cruzeiro do Sul, Lis de Ouro, Escoteiro da 
Pátria e Insígnia de BP. Desejamos que 
continuem firmes e fortes em busca 
dos seus sonhos e alcancem, dentro 
e fora do Movimento Escoteiro, o grau 
máximo em tudo que se dedicarem 
nas suas vidas. 

Assim como os jovens, os voluntários 
são muito importantes e devem ser 
valorizados pela contribuição que 
dedicam ao Movimento Escoteiro. 

Como um jovem quando recebe 
um Distintivo, os voluntários têm a 
mesma felicidade quando recebem 
sua Insígnia de Madeira. Em 2018, 58 
adultos concluíram o Nível Avançado e 
receberam a Insígnia da Madeira. 

Já as medalhas simbolizam apreço, 
gratidão e honra para ações exemplares 
de abnegação, dedicação, caráter, 
coragem ou altruísmo de alguém 
para com sua coletividade. É o modo 
pelo qual as sucessivas gerações 
recordam ou aprendem fatos e feitos 
que, de outra forma, seriam esquecidos. 
As Condecorações se destinam a 
premiar pessoas por feitos acima 
do mero cumprimento do dever no 
exercício de funções ou cargos no 
Movimento Escoteiro, a reconhecer 
órgãos escoteiros que se destaquem 
por feitos semelhantes e a homenagear 
pessoas e entidades não vinculadas 
aos Escoteiros do Brasil por atitudes 
especialmente relevantes assumidas 
em favor do Escotismo. 

Em 2018, na Região Escoteira 
do Rio Grande do Sul, foram 295 
voluntários que merecem os parabéns e 
condecorações.  A lista completa com o 
nome de todos os jovens e voluntários 
encontra-se no site regional na aba 
Quadro de Honra.

Em 2018 foram
656 jovens que 
alcançaram os 

Distintivos Especiais 
como Cruzeiro do Sul, 

Lis de Ouro, Escoteiro da 
Pátria e Insígnia de BP, 
e 295 voluntários que 
foram reconhecidos 
com condecorações e 

reconhecimentos como 
medalhas e a conclusão 

do nível avançado.

TH
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180 Lis de Ouro
Ramo Escoteiro

35 Insígnias de BP
Ramo Pioneiro

96 Escoteiro da Pátria
Ramo Sênior

345 Cruzeiro do Sul
Ramo Lobinho656

295
58 Insígnia da Madeira

Conclusão do Nível Avançado
237 Medalhas
e Condecorações

Adultos

Jovens
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Recursos
Marco Estratégico

M
ID

IA
M

 C
RI

ST
IN

A



61

Trabalhar com transparência e a organização dos recursos financeiros da 
instituição seguiu sendo uma prioridade da Diretoria Regional. Por meio 

da previsão orçamentária e do orçamento compartilhado entre as Equipes 
Regionais e os Distritos Escoteiros os recursos puderam ser investidos visando 

sempre o melhor retorno aos associados. O grande destaque do ano é a 
entrega do novo Escritório Regional, reformado na Castro Alves, 

um espaço mais seguro, confortável e que será a nova 
casa de todos os escoteiro gaúchos a partir de 2019.
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A casa do Escoteiro Gaúcho, nossa sede Regional Isaac 
Bauler, situada na Rua Castro Alves em Porto Alegre foi 
inaugurada em 19 de abril de 1980. Por um período, passou 
a operar na Avenida Farrapos e, em 2007, após uma reforma, 
retornou a Castro Alves onde desde então abriga o nosso 
Escritório Regional e diversos eventos de nossa Região 
Escoteira. 

Crescemos, novas legislações entraram em vigor, veio 
a necessidade de ampliação, acessibilidade e adaptação 
dos espaços de nossa sede, desta forma, para atender 
a esta demanda, trabalhamos nos últimos dois anos na 
projeção e capitalização da reforma de nosso escritório. 
Estamos agora finalizando a execução de um novo espaço 
para os Escoteiros do Rio Grande do Sul que, em breve, 
poderá ser compartilhado por todos.

Em 2019 estaremos de casa nova, nosso Escritório 
Regional será entregue a comunidade escoteira totalmente 

reformado, moderno, adaptado as necessidades e 
exigências da legislação atual. Um novo espaço que poderá 
abrigar um maior time profissional e receber melhor a 
todos nós, associados.

Uma casa nova, contemporânea, pensada para acolher, 
gerar um ambiente profissional integrado e propício a 
nossos colaboradores, com espaços modulares de reuniões, 
auditório, sanitários acessíveis em seus dois pavimentos, 
previsão de plataforma elevatória para portadores de 
deficiência física e idosos, espaço para atividades e eventos 
aberto para o pátio que foi resgatado do projeto original, 
nova cozinha e pequenos depósitos.

Venha conhecer e usar deste espaço que é de todos nós!
Projeto Arquitetônico: Escaleno Arquitetos Associados
Sondagem Geotécnica: Estasul
Projeto Estrutural: Fusão Engenharia
Execução: Prumo Engenharia

A casa do Escoteiro Gaúcho
Escritório Regional

PR
O

JE
TO

PR
O

JE
TO

PR
O

JE
TO
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Balanço Patrimonial

União dos Escoteiros do Brasil - Região do Rio Grande do Sul
CNPJ 33.788.431/0014-38

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018

Ativo 4.106.084,60

Circulante
Disponibilidades

Valores a receber
Outros créditos
Adiantamentos

Despesas antecipadas
Estoque

1.780.531,10
1.080.004,54
14.925,04
1.400,12
668.763,18
3.052,22
12.386,00

Não Circulante
Créditos com terceiros

Investimentos
Despesas Antecipadas

Imobilizado
C/Corrente Matriz/Filiais

2.325.553,50
13.469,40
3.728,90
22.501,54
1.909.257,77
376.595,89

Passivo 4.106.084,60

Circulante
Fornecedores

Encargos Sociais/Tributários
Outras obrigações

57.175,04
32.140,23
6.096,37
18.938,44

Não Circulante
C/C Matriz / Filiais

201.613,71
201.613,71

Patrimônio Líquido
 Patrimônio Social

Reserva de Reavaliação
Superávit do Exercício

3.847.295,85
634.009,88
1.998.373,60
1.214.912,37

Cristine Bohrer Ritt
Presidente 

Escoteiros do Brasil 
Rio Grande do Sul

Fernando Luis Mazur
CRC PR045321/O-0

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2018
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= RECEITA OPERACIONAL BRUTA 2.691.049,39
Contribuição de Registro e Repasse Nacional

Receitas de Atividades e Eventos
Receitas de Cursos

Receita de Venda de Materiais Escoteiros
Receita Trabalho Voluntário

Doações
Receita Campo Escoteiro
Comissão Loja Escoteira

695.366,22
1.595.589,88
189.072,00
2.463,50
26.637,46
4.518,94
1.200,00
176.201,39

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA
Devolução de Inscrição de Atividades e Eventos

Devolução de Inscrição de Cursos

(34.803,12)
(27.430,12)
(7.373,00)

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2.656.246,27

SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO
(-) Despesas Administrativas

(-) Despesas Campo Escoteiro
(-) Despesas de Atividades e Eventos

(-) Despesas Gerais
(-) Despesas de Cursos

(-) Despesas de Projetos
(-) Despesas Financeiras

(-) Despesa Trabalho Voluntário
(+) Outras Receitas Operacionais

(+) Receitas Financeiras
(+) Recuperação de Despesas

2.656.246,27
(650.352,60)
(89.344,88)
(452.232,97)
(88.326,43)
(116.843,33)
(2.981,40)
(61.144,12)
(26.637,46)
25.536,90
20.074,61
917,78

= SUPERÁVIT OPERACIONAL LÍQUIDO 1.214.912,37

= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 1.214.912,37

Demonstração do Resultado de Exercício

União dos Escoteiros do Brasil - Região do Rio Grande do Sul
CNPJ 33.788.431/0014-38

Demonstração do Superátiv ou Déficit do Exercício em 31 de dezembro de 2018

Cristine Bohrer Ritt
Presidente 

Escoteiros do Brasil 
Rio Grande do Sul

Fernando Luis Mazur
CRC PR045321/O-0

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2018
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União dos Escoteiros do Brasil - Rio Grande do Sul

A Comissão Fiscal Regional (CFR), no uso de suas atribuições estatutárias, examinou 

as demonstrações contábeis da União dos Escoteiros do Brasil – Região Escoteira do 

Rio Grande do Sul, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 

de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 

líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo e, em observância aos 

princípios e normas brasileiras de contabilidade.

Com base nas análises efetuadas e nos esclarecimentos prestados pela Administração, 

a Comissão Fiscal Regional externa parecer favorável pelo seu encaminhamento 

e integral aprovação, pela Assembleia Regional da União dos Escoteiros do Brasil – 

Região Escoteira do Rio Grande do Sul, a ocorrer em 17 de março de 2019, visto que 

representa adequadamente a situação da entidade em 31 de dezembro de 2018. 

E para finalizar, enviamos nossas congratulações à Diretoria Regional dos Escoteiros do 

Brasil – Região Escoteira do Rio Grande do Sul, pela transparência e pelos indicadores 

demonstrados no balanço em questão.

Porto Alegre, 20 de fevereiro de 2019.

Paulo Vinicius PalmaMarlon Benites de Souza Nelson Zepka Senna

Parecer sobre o Balanço Patrimonial de 2018



66

Quem somos

Comissão de Ética e Disciplina Regional
Coordenador: Carlos Frederico Azevedo Hirsch
Christian Horbe
Mauro Luis Borges Matiotti
cred@escoteirosrs.org.br

Diretora Presidente Cristine Bohrer Ritt
cris@escoteirosrs.org.br
Diretor Vice-Presidente Geraldo Tiarajú Barbosa
tiaraju@escoteirosrs.org.br
Diretor Administrativo Diogo Laux
diogo@escoteirosrs.org.br
Diretor de Métodos Educativos William Bonalume
william@escoteirosrs.org.br
Diretor Financeiro Ricardo Freitas
dir.financeiro@escoteirosrs.org.br

Diretoria Regional

Comissão Fiscal Regional
Coordenador: Nelson Zepka Senna
Marlon Benites de Souza
Paulo Vinícius de Castilho Palma

Coordenadores Distritais

1°: Ana Paula Vieira Cabral 1de@escoteirosrs.org.br
2°: Paulo Artur Konzen Xavier de Mello e Silva 2de@escoteirosrs.org.br
3°: Maurício Volkweis 3de@escoteirosrs.org.br
4°: Marcos Machado Paulo 4de@escoteirosrs.org.br
5°: Marcelo Carvalho de Moura 5de@escoteirosrs.org.br
6°: Lígia Soares Pinto 6de@escoteirosrs.org.br
7°: Marlon Goulart Scherdien 7de@escoteirosrs.org.br
8°: Marcelo Augusto Schmidt 8de@escoteirosrs.org.br
9°: Estela Seifert 9de@escoteirosrs.org.br
10°: Leonel Zanchet Dobner 10de@escoteirosrs.org.br
11°: Max Tyrone Correa Taborda 11de@escoteirosrs.org.br
12°: Adão Roberto Rodrigues de Rodrigues 12de@escoteirosrs.org.br
13°: Júlio Barbosa dos Santos Junior 13de@escoteirosrs.org.br
14°: Joel Rodrigues da Silva 14de@escoteirosrs.org.br
15°: Clodovil Antônio Borghetti 15de@escoteirosrs.org.br
16°: Ricardo Canavese 16de@escoteirosrs.org.br
17°: Lígia Denise Ladwig Muraro 17de@escoteirosrs.org.br
18°: Cláudio Roberto Madalozzo 18de@escoteirosrs.org.br
19°: Germano Brendler Keller 19de@escoteirosrs.org.br
20°: Rafaela Molon Panegaz 20de@escoteirosrs.org.br
21°: Camila Vargas 21de@escoteirosrs.org.br
22°: Alexandre Rosa do Espirito Santo 22de@escoteirosrs.org.br
23°: Pedro Ari Boeira 23de@escoteirosrs.org.br

Núcleo Regional de Jovens Líderes

Coordenadora: Larissa de Oliveira
Comunicadora: Ana Paula Trampusch
jovenslideres@escoteirosrs.org.br

Equipe Regional Pioneira

Gestão 2018
Coordenadora Geral Raquel Vasconcellos
Coordenadora Administrativa Sanara Fonseca
 Coordenador Financeiro Leonardo Cunha
Coordenadora de Interiorização Luiza Aiolfi
Coordenador de Comunicação Rafael Moura
erp@escoteirosrs.org.br 
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Gerente Regional 
Eduardo Carvalho gerencia@escoteirosrs.org.br

Encarregada Administrativa 
Débora Machado secretaria@escoteirosrs.org.br

Auxiliar Administrativa 
Cibelle Marona formacao@escoteirosrs.org.br

Assistente Financeiro 
Paula Cristina Rodrigues financeiro@escoteirosrs.org.br

Comunicação
Gabriel Rodrigues comunicacao@escoteirosrs.org.br

Gerente do Campo Escola Escoteiro 
Paulo de Camillis Filho cee@escoteirosrs.org.br

Auxiliar de Manutenção do Campo Escola Escoteiro 
José Carlos de Freitas Silva

Auxiliar de Serviços Gerais 
Vera Lúcia Borges

Ouvidoria ouvidoria@escoteirosrs.org.br
Loja Escoteira lojars@lojaescoteira.com.br

Coordenadora Regional de Formação 
Líria Romero Dutra erf@escoteirosrs.org.br

Coordenador Regional do Ramo Lobinho 
Vladmir Gonçalves dos Santos ramolobinho@escoteirosrs.org.br

Coordenadora Regional do Ramo Escoteiro 
Jordana Pelisoli Benites ramoescoteiro@escoteirosrs.org.br

Coordenadora Regional do Ramo Sênior 
Marjorie Friedrich ramosenior@escoteirosrs.org.br
Coordenador Regional do Ramo Pioneiro 

Éderson Luiz Nunes ramopioneiro@escoteirosrs.org.br
Coordenador Regional da Modalidade do Ar

 Gilmore Gündel modalidadear@escoteirosrs.org.br
Coordenador Regional da Modalidade do Mar 

Marcelo Mariano Teixeira modalidademar@escoteirosrs.org.br
Coordenadora Regional dos Mensageiros da Paz

 Jéssica Kurz Stelmach mensageirosdapaz@escoteirosrs.org.br
Coordenador Regional de Inclusão e Acessibilidade 

Raphael Cavalcante Lopes escotismo.inclusivo@escoteirosrs.org.br
Coordenador Regional de Especialidades 

Rafael Hoffmann Zibetti especialidades@escoteirosrs.org.br
Coordenadora Regional Comunitário

 Mariana Kingler comunitario@escoteirosrs.org.br
Coordenador Regional de Sustentabilidade 
Carina de Brito sustentabilidade@escoteirosrs.org.br

Coordenadora Regional de Diversidades 
Rebeca Pizzi Rodrigues diversidades@escoteirosrs.org.br

Coordenador Regional de Espiritualidade
Luís Machado espiritualidade@escoteirosrs.org.br

Coordenador Regional de Radioescotismo
Claudio Sydney Dias radioescotismo@escoteirosrs.org.br

Coordenador Regional de Inovação e Tecnologia 
José Jorge Cavalcante Lopes joti@escoteirosrs.org.br

Coordenadora Regional de Comunicação
 Gabriela Caus comunicars@escoteirosrs.org.br

Coordenador Regional de Reconhecimento
 Ernani Claire Valente Rodrigues reconhecimento@escoteirosrs.org.br
Coordenador do Grupo de Trabalho de Consultoria Jurídica 

Mário Muraro juridico@escoteirosrs.org.br

Coordenadores Regionais

Escritório Regional
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Escoteiros do Brasil - Rio Grande do Sul
(51) 3330.9784 | comunicacao@escoteirosrs.org.br

Rua Castro Alves, 398 | Bairro Independência | Porto Alegre

São mais de 200 Grupos Escoteiros 
no Rio Grande do Sul, encontre o mais 

perto da sua casa e faça parte do maior 
movimento de jovens do mundo!

Saiba mais em sejaescoteiro.org.br.

f escoteirosrsescoteirosrs.org.br 

Entidade Vencedora do 
Prêmio Responsabilidade Social 2018 da

 Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.


