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Apresentação
Chegamos ao fim de mais um ano #juntos, podemos dizer que fizemos de 
2017 um ano intenso, repleto de desafios e atividades.

Nosso relatório anual está organizado nos quatro marcos do Planejamento 
Estratégico dos Escoteiros do Brasil: Métodos Educativos, Recursos, 
Governança e Desenvolvimento Institucional. A partir desta edição, 
procuramos dar uma “nova cara” ao seu conteúdo, com matérias não somente 
de interesse do associado, mas que também nos apresente a sociedade e 
potenciais parceiros, dando mais visibilidade as nossas realizações, mostrando 
a todos nossas características e valores.

Agradecemos aos nossos voluntários pela parceria exitosa que construímos 
ao longo deste ano! Foi graças ao esforço coletivo, que envolveu cada um de 
vocês que alcançamos os resultados aqui demonstrados, que nos motivam 
a seguir adiante!

Desejamos uma ótima leitura e esperamos que o conteúdo destas páginas 
possam inspirar novas ideias, gerar oportunidades, motivar e fomentar cada 
vez mais a prática do Escotismo e a nossa vontade de construir um mundo 
melhor.

Cristine Bohrer Ritt
Geraldo Tiarajú Barbosa
Diogo Laux
William Bonalume
Ricardo Silva de Freitas
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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. 

Escoteiros do Brasil
A União dos Escoteiros do Brasil foi 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.

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.

Os 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).

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.

Sobre o Movimento Escoteiro
Através 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 incentivar o envolvimento 
comunitário, formando verdadeiros líderes em diversas cidades do Rio Grande do Sul.
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6 Tema Anual
Escotismo e Desenvolvimento Sustentável foi o Tema Anual 
de 2017, durante todo o ano a Região do Rio Grande do Sul 
trabalhou buscando incluir na maior quantidade possível de 
atividades ações alusivas a esse Tema, incentivando os jovens 
a refletirem e se comprometerem com estes objetivos.

8 Congresso Regional
O Congresso Regional Escoteiro foi o maior evento de capacitação 
de voluntários sobre os  Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU realizado pelos Escoteiros do Brasil em 2017. O evento 
realizado em Três Coroas contou com mais 600 participantes de 
dezenas de Grupos Escoteiros do Rio Grande do Sul.

Relatório Anual 2017
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10 Equipes Regionais
Saiba mais sobre reuniões temáticas, oficinas e eventos 
regionais, entre elas o Acantonamento Regional de Lobinhos, 
o CAMPOTEC, Desafio Regional Sênior e os Mutirões Pioneiros. 
E ainda atividades das Modalidades do Ar e Mar, Equipes de 
Inclusão, Diversidade, Mensageiros da Paz, Especialidades, JOTI, 
Rádioescotismo, Espiritualidade, Comunitário e Sustentabilidade.

28 Formação
Os Cursos de Formação são uma caminhada de extrema 
relevância na vida escoteira dos voluntários, que além de 
capacitarem-se para realizar melhores atividades para os jovens 
aprendem sobre as Diretrizes dos Escoteiros do Brasil. Em 2017 
mais de 1200 voluntários participaram dos quase cinquenta 
cursos realizados.

36 Comunicação
Conheça a estrutura da Comunicação da Região do Rio 
Grande do Sul, a Equipe Regional de Comunicação e a Rede 
de Comunicadores. Muito além do que apenas realizar a 
cobertura fotográfica de eventos, a demanda de trabalho dos 
comunicadores neste último ano cresceu muito e ampliou as 
áreas de atuação, resultando em diversos novos materiais, 
inserções na mídia, vídeos e informativos.

41 Parcerias Institucionais
A importância de desenvolver bons relacionamentos com 
organizações que estejam alinhadas aos valores do escotismo 
tem se mostrado evidente desde que Baden-Powell fundou o 
Movimento Escoteiro. O ano que passou foi um marco para a 
Região do Rio Grande do Sul, que firmou parcerias com órgãos 
públicos e privados, unindo esforços para construir um mundo 
melhor.

44 Efetivo Regional
O Movimento Escoteiro no Rio Grande do Sul atingiu em 
2017 o maior efetivo em mais de duas décadas: mais de 14 mil 
associados. Veja os números que comprovam o crescimento 
do escotismo no estado, seguindo o Planejamento Estratégico 
e alcançando resultados significativos..

58 Recursos
Transparência, orçamento compartilhado, previsão orçamentária 
e a inauguração do primeiro distribuidor oficial da Loja Escoteiro 
Nacional no Rio Grande do Sul. 

66 Quem Somos
Entre em contato com os Coordenadores Regionais, Escritório 
Regional, Diretoria Regional e Equipes da Região Escoteira do 
Rio Grande do Sul.

Faça a leitura online do Relatório no Site Regional e tenha 
acesso a muito mais conteúdo multimídia e encaminhamento 
para material de apoio para o seu Grupo Escoteiro.
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Você sabe o que faz um escoteiro? 
Uma pergunta tão simples e tão 
complexa ao mesmo tempo, 
afinal fazemos tantas coisas 
que é difícil descrever. Com 
frequência afirmamos que não 

se pode explicar, é preciso viver 
o escotismo para compreendê-lo. De fato, para 
entender o Movimento Escoteiro por completo 
é preciso participar dele, mas podemos sim 
explicar o que fazemos.

Nosso propósito é de contribuir para que os jovens assumam 
seu próprio desenvolvimento, especialmente do caráter, 
apoiando para que realizem plenamente suas potencialidades 
físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, tornando-
se cidadãos responsáveis e úteis para suas comunidades. Em 
outras palavras, o Movimento Escoteiro tem o objetivo de 
contribuir para o desenvolvimento de cidadania ativa, para 
a qualidade de vida das pessoas e para a promoção da paz. 
Tanto que nas últimas décadas mundialmente adotamos a 
expressão “construindo um mundo melhor” como uma forma 
de resumir nosso propósito. Então o que faz um escoteiro? 
Constrói um mundo melhor!

Não é à toa que usamos a palavra “movimento” para falar sobre 
escotismo. Estamos em constante movimento, continuamente 
nos atualizando em forma e conteúdo, buscando atender as 
diversidades e particularidades de cada comunidade e de cada 
ser humano. Nosso lema, Sempre Alerta, nos exige estar atentos 
as mudanças e necessidades da sociedade em que vivemos, 
afinal é preciso estar em sintonia para conhecer os jovens 
contemporâneos, apoiá-los em seu desenvolvimento e ainda 
contribuir para construção do mundo melhor.

Há tempos o Movimento Escoteiro busca incluir em 
seu Programa Educativo e ações institucionais questões 
relacionadas a assuntos que estão em pauta na sociedade, 
sendo que desde seus primórdios se preocupa com a educação 
dos jovens e o cuidado com o meio ambiente. Foi pensando 
nisso que nós, Escoteiros do Brasil, adotamos em 2017 o tema 
anual Escotismo e Desenvolvimento Sustentável, trazendo os 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para o 
dia a dia de cada alcateia, tropa ou clã.

De acordo com o Diretor de Métodos Educativos da Região 
Escoteira do Rio Grande do Sul, William Bonalume, as ODS 
viraram tema anual para “estarem na vitrine”, facilitando a 
compreensão de que pensar globalmente e atuar localmente 
pode sim causar um impacto positivo em nossas comunidades 
e por consequência em toda sociedade. “Enquanto instituição 
de educação não formal é nosso papel apoiar e ter essa pauta 
em nosso movimento, especialmente quando nosso país é 
signatário do pacto mundial e, enquanto nação, temos que 
honrar nosso compromisso” destaca.

Podemos afirmar com orgulho que pela primeira vez o 
tema anual esteve presente em todos os eventos regionais, 
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a começar pela capacitação de lideranças da região escoteira 
que aconteceu em outubro de 2016, com o intuito de apresentar 
em primeira mão o tema e estimular práticas de como 
trazer o global para o local. Na ocasião estiveram presentes 
representantes de todas as equipes regionais, incluindo Equipe 
de Formação, Equipe Regional Pioneira, Rede de Jovens 
Líderes e representantes dos distritos. Começando o ano, o 
Congresso Regional de 2017 teve em toda sua programação 
várias atividades ligadas as ODS, com destaque para o painel 
que levou consigo o nome do tema anual “Escotismo e 
Desenvolvimento Sustentável”. 

Mediado pelo Diretor de Métodos, contou com a participação 
do professor e psicólogo especialista em Recursos Humanos, 
Carlos Temperini e da integrante do Núcleo de ODS das Nações 
Unidas no Rio Grande do Sul, Ilsa Soka.

Segundo William, “trazer as ODS para o cotidiano escoteiro 
fez com que fosse natural pensarmos nisso durante as atividades 
e não distanciar para o mundial e intocável”, além disso, “vários 

temas tratados nos Objetivos já eram desenvolvidos em nosso 
Programa Educativo e pauta principal de ações como o Mutirão 
Ecológico ou o Mutirão Comunitário” complementa. Por outro 
lado, alguns assuntos que não eram tão facilmente abordados 
fizeram parte do nosso ano e conseguimos, em conjunto com 
as equipes de cada ramo e demais equipes regionais, lançar 
diversas fichas de atividades com proposta específicas para 
cada faixa etária. Mesmo com a mudança de ano é nosso dever 
não esquecer nosso compromisso com o Desenvolvimento 
Sustentável e manter em nossa memória recente tudo que 
construímos.

Ao decorrer do presente relatório é possível observar como 
cada equipe desenvolveu o tema em suas ações, sendo que 
trabalhar por uma educação de qualidade, o quarto objetivo, 
sem dúvida foi um dos que mais ganhou atenção. Extremamente 
relacionado com nosso propósito, ganhou tanto destaque que 
acabou até por virar tema anual 2018, Escotismo: Educação 
para a vida!
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Nos dias 4 e 5 de março de 2017, em Três Coroas, no Vale do 
Paranhana, aproximadamente 600 participantes, entre jovens e 
voluntários, de diversos Grupos Escoteiros do Rio Grande do Sul, 
participaram do Fórum Regional de Jovens Líderes, Congresso 
Regional Escoteiro e Assembleia Regional Escoteira. Esta foi a 
maior edição já realizada no Rio Grande do Sul, reafirmando a 
importância do encontro que é o primeiro evento do ano de 
capacitação de jovens e adultos do escotismo gaúcho. E tudo 
oferecido de forma gratuita aos associados.

O Congresso Regional Escoteiro é o principal evento para 
atualização, debate e trocas de experiências sobre diversos 
temas ligados ao movimento escoteiro e seu envolvimento 
comunitário. Durante o primeiro dia (4), no Congresso, foram 
realizadas diversas oficinas, reuniões e palestras para todas as 
lideranças, enquanto que o segundo (5) ficou reservado para 
Assembleia.

No sábado foram mais de 30 atividades realizadas de 
maneira simultânea, entre reuniões para os adultos voluntários 
que aplicam o programa educativo dos Escoteiros do Brasil 
com os jovens e oficinas sobre os mais variados temas como 
empoderamento juvenil, práticas de sustentabilidade, jogos 
cooperativos e restrições alimentares. Além de outras atividades 
voltadas a assuntos extremamente atuais e importantes para 
o desenvolvimento dos jovens, como as conversas “Inclusão, 
acessibilidade e as políticas públicas que rodeiam” e “Gênero 
e sexualidade”.

Segundo a Presidente dos Escoteiros do Brasil - Região do Rio 
Grande do Sul, Cristine Ritt, “O Congresso é uma oportunidade 
para todos os adultos do estado se capacitarem e aprenderem 
mais. É uma oportunidade ímpar, de forma gratuita, que a região 
Escoteira oferece aos voluntários.”

PAINEL ESCOTISMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Um dos grandes destaques do Congresso foi o painel 
“Escotismo e Desenvolvimento Sustentável”, que contou 
com especialistas trazendo o tema anual dos Escoteiros do 
Brasil para próximo do cotidiano dos Grupos Escoteiros. O 
painel foi mediado pelo Diretor de Métodos Educativos da 
Região Escoteira do Rio Grande do Sul, William Bonalume, 
e contou com a participação da integrante do Núcleo de 
ODS das Nações Unidas no Rio Grande do Sul, Ilsa Soka, e do 
professor e psicólogo especialista em RH Carlos Temperini.

Toda programação foi pensada voltada para os adultos 
envolvidos com escotismo, sejam os pais que levam os filhos 
para atividades, os diretores de Grupos Escoteiros ou os 
voluntários que coordenam as atividades com os jovens, os 
escotistas. Essa é uma das várias iniciativas para capacitação 
destas pessoas, que se doam de coração por acreditarem 
no potencial da juventude para transformação da nossa 
sociedade por meio do escotismo.

O Congresso foi o maior evento de capacitação de voluntários sobre os Objetivos de Desenvolvimento  
Sustentável das Organizações das Nações Unidas realizado pelos Escoteiros do Brasil em 2017.

O TEMA ANUAL DA
TEOrIA à PrÁTICA

CONGRESSO REGIONAL



9

DEBATE SOBRE GÊNERO E SEXUALIDADE

No ano de 2015 os Escoteiros do Brasil lançaram seu 
posicionamento institucional sobre homoafetividade, 
reforçando que o Movimento Escoteiro não tolera a homofobia 
ou qualquer outro tipo de preconceito, é um espaço plural e 
acolhedor para todas as diversidades. Foi pensando nisso que 
o Congresso Regional contou com a presença do escoteiro, 
professor e psicólogo Carlos Temperini, que tratou sobre a 
temática de gênero e sexualidade em diversos momentos e 
oficinas. O tema foi o que mais repercutiu entre os participantes 
e lotou as salas. Duas delas destacaram-se por tratar desse tema, 
a Oficina sobre Identidade, gênero e sexualidade no Movimento 
Escoteiro, mediada pela Equipe Regional de Diversidades, e 
a Conversa Temática dos Mensageiros da Paz sobre Gênero 
e Sexualidade. Além, também, do painel sobre os Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável que tratou sobre temas de 
diversidades de maneira mais ampla. 

As conversas sobre Gênero e Sexualidade iniciaram na Vigília 
Pioneira que tratou sobre as discriminações que as pessoas 
sofrem por serem diferentes. Os relatos pessoais trouxeram 
experiências para o debate entre os jovens. Além de permitir 
que assuntos muitas vezes considerados tabus viessem a ser 
debatidos abertamente entre os participantes. A oficina sobre 
Gênero e Sexualidade contou com a participação expressiva de 
quase 1/4 dos participantes do Congresso, aproximadamente 
150 pessoas. Demonstrando a importância do debate sobre 
esse tema nos Grupos Escoteiros. Segundo Temperini “Existe 
uma demanda grande de orientação, ainda temos espaços 
importantes para conquistar, passos a serem dados, porque as 
pessoas ainda não sabem lidar com isso, como falar sobre isso, o 
que fazerem em situações que envolvam a sexualidade e acho 
que ficou claro essa demanda. Entendo que há uma demanda 
do jovem para que isso seja aceito, tolerado ou respeitado, 
mas entendo que esse processo evolutivo já começou. Demos 
alguns passos importantes, isso não significa que não temos 
ainda passos a seguir.”

Ampliando o debate sobre as Diversidades, o Painel sobre 
Desenvolvimento Sustentável suscitou também outros temas 
que são da realidade do Movimento Escoteiro como inclusão 
racial e social. “Onde estão os negros dentro do Movimento 
Escoteiro? Onde estão os pobres dentro do Movimento 

Escoteiro? Se a gente está discutindo as diversidades que 
nos unem, eu fico pensando nas outras diversidades. O que 
estamos fazendo para ter maior inclusão? Porque não estamos 
conseguindo levar isso para as outras minorias? Eu deixaria 
essa reflexão, como multiplicar o Movimento Escoteiro?”, diz 
Temperini.

OFICINAS DE ESPECIALIDADES

Buscando capacitar jovens e escotistas para inclusão de 
novas crianças surdas e fônicas, aconteceu no sábado (4) 
pela manhã, a Oficina de Libras. A iniciativa, que inaugurou 
a Oficina de Especialidades, não tem como prioridade que 
os jovens saiam da Oficina sabendo tudo, mas sabendo 
o básico, como dizer seu nome, seu sinal e o sinal da sua 
patrulha. O básico para interagir com jovens surdos, fônicos 
e que não escutam e falam, deixando os escoteiros curiosos 
para saberem mais e tornar mais fácil a inclusão de crianças 
e adultos com deficiência dentro do movimento escoteiro.

 “Mesmo que o movimento seja inclusivo, ainda não 
temos capacidade e suporte para atender esses jovens”, 
relata Larissa Oliveira, coordenadora da Oficina e do projeto 
“Mãos Mágicas”. Desde 2016 já foram aproximdamente 400 
pessoas que tiveram conhecimento básico de Libras por 
meio das oficinas. 

 Outra especialidade oferecida aos jovens das cidades 
próximas, ou que vieram acompanhando seus familiares no 
Congresso, foi a especialidade de Maquiagem. Essa oficina, 
assim como a de libras, foram as duas de maior audiência 
e destaque realizadas durante o ano de 2016.

9
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MéTODOSEDUCATIVOS
 As principais atividades de cada ramo

 as ações das equipes regionais

 a formação dos voluntários

 destaques da rede de jovens líderes

 Encontro Regional de DIRIGENTES

 SEMANA DA Pátria 2017 
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Coordenador Regional Vladmir dos Santos
ramolobinho@escoteirosrs.org.br

NO CAMINhO DA JâNgAL
E DOS CONTOS DE FADA

RAMO LOBINHO

Mais de 500 lobinhos estiveram presentes no Acantonamento 
Regional de Lobinhos (ARL), realizado nos dias 13 a 15 de outubro, 
na Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, 
em Novo Hamburgo. Cerca de 50 grupos escoteiros vieram de 
todo o estado para o evento que teve como tema “Deu a Louca 
nos Contos de Fada”. Ao todo mais de 750 pessoas estiveram 
envolvidas, entre participantes, velhos lobos, organizadores, 
staffs e parceiros.

Do Jack Sparrow a princesa Fiona, da Dory ao Peter Pan, 
foram tantos os personagens que se reuniram neste final de 
semana que, se não fossem pelos lobinhos, o mundo dos contos 
de fada ainda estaria um verdadeiro caos. O Mundo dos Príncipes 
e Princesas, Mundo dos Piratas e Gigantes, Mundo da Floresta 
Encantada e o Mundo Submarino estavam todos conectados 
durante do ARL, com as forças maléficas tomando conta das 
histórias infantis. Com amizade, bondade, coragem, inteligência 
e muito trabalho em equipe os lobinhos conseguiram salvar 
os mundos e trazer tudo de volta ao normal.

Através do lúdico e seguindo as propostas do ramo lobinho 
uma série de jogos e brincadeiras foram realizados ao decorrer 
do final de semana, estimulando as potencialidades dos jovens 
nas áreas de desenvolvimento físico, intelectual, afetivo e 
caráter. Para que o faz de conta se tornasse uma realidade 
mais de 200 adultos estiveram presentes no ARL, sendo que 
cerca de 70 já trabalhavam na organização do evento há meses. 
“Deu a louca nos contos de fadas trouxe não só a magia dos 
contos de fada para as crianças, como para os adultos! Todos nós 
nos divertimos, saímos felizes e realizados”, conta a voluntária 
Liane Fani Pinto, membro da Equipe Regional do Ramo Lobinho.

12
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OFICINAS PARA VELHOS LOBOS

Com o intuito de capacitar os voluntários que atuam no 
Ramo Lobinho foram ofertadas quatro Oficinas Técnicas 
Para Velhos Lobos ao decorrer de 2017, todas realizadas no 
Escritório Regional e com duração de quatro horas. 

A Oficina Técnica do Livro da Jângal  teve como objetivo 
abordar todas as histórias sobre a vida de Mogli que são 
trabalhadas no Ramo Lobinho, propondo dinâmicas de 
encenação, utilização de figuras e outras técnicas para 
contar histórias.

Já a Oficina Técnica de Danças e Canções visou 
aprofundar os conhecimentos dos voluntários relativos a 
essas atividades, apresentando diversas danças e canções 
e enfatizando a importância da união, parceria e trabalho 
em equipe.

A Oficina de Jogos  trabalhou os diferentes tipos de 
jogos, como e quando aplicar cada um, exemplificando jogos 
cooperativos, calmos, moderados e ativos, entre outros.

E a Oficina de Flor Vermelha ensinou como montar uma 
Flor Vermelha, além de trazer exemplos de jogos, canções 
e palma. Possibilitando ainda que os presentes realizassem 
apresentações de esquetes com temas viáveis para se 
trabalhar nessa atividade.

Ao todos mais de duzentos voluntários estiveram 
presentes nas quatro oficinas, que uniram teoria e prática 
para melhor desenvolver os conteúdos propostos.

13
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As atividades do Ramo Escoteiro iniciaram no Congresso 
Regional, em Três Coroas, onde a Equipe Regional realizou uma 
reunião de escotistas que integrou 115 adultos voltuntários de 
todo o estado e uma oficina de jogos cooperativos que contou 
com a participação de 60 escotistas.

ESCOTEIROS EM AÇÃO

Em abril a #EscoteirosEmAção, atividade descentralizada 
que propunha a prática de uma boa ação coletiva e divulgação 
do movimento, teve boa adesão no estado envolvendo 730 
participantes de 40 grupos escoteiros. A atividade marcou 
a passagem do Dia do Escoteiro, além de trabalhar diversos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

CAMPOTEC 

O CAMPOTEC, realizado em nosso Campo Escola, ofereceu 
16 tipos de especialidades para os 170 jovens participantes (do 
Ramo Escoteiro e Ramo Sênior). Cinquenta adultos voluntários 
foram os responsáveis por oferecer oficinas de Artesanato, 
Astronomia, Libras, Primeiros-socorros, Técnicas de Sapa, 
Sobrevivência, e muito mais.

ENCONTRO REGIONAL DO RAMO ESCOTEIRO 
A edição de 2017 do Encontro Regional do Ramo Escoteiro 

(ERESCOT) inovou trazendo os jovens para o evento com a 
inclusão de monitores de patrulha, valorizando a posição do líder 
de patrulha e incentivando o empoderamento juvenil. Segundo 
Jordana Pelisoli, Coordenadora Regional do Ramo Escoteiro, 

“Recebemos feedback muito positivo sobre os resultados do 
Encontro de Monitores, sobre ter motivando mais jovens a se 
tornarem monitores”. E pensando na sustentabilidade ambiental, 
tratado em diversos dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, o kit do evento incluiu uma garrafa personalizada, 
incentivando o consumo de água e a não utilização de copos 
descartáveis.

Coordenadora Regional Jordana Pelisoli
ramoescoteiro@escoteirosrs.org.br

NOVAS AVENTUrAS 
COM OS AMIgOS

rAMO ESCOTEIrO
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REUNIÕES TEMÁTICAS

As Reuniões Temáticas entraram no Calendário Regional 
e em 2017 tataram sobre Ciclo de Programa e Jogo 
Democrático. Presencialmente foram 80 participantes e, 
de forma inédita na Região, as reuniões foram transmitidas 
ao vivo pelo Facebook, possibilitando a participação de 
voluntários de todo o estado. Essa prática oportunizou 
momentos de debates, construção de conhecimento e troca 
de experiência. “A inovação marcou o ano de 2017 para 
o Ramo Escoteiro, iniciando pela organização da primeira 
edição do #EscoteirosEmAção, passando pela iniciativa 
do Encontro de Monitores e também na transmissão das 
reuniões temáticas. Conseguimos equilibrar momentos 
voltados a jovens e adultos, aumentando a oferta de 
atividades regionais para o ramo”, considera Jordana.
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Alcançar a igualdade de gênero, reduzir a desigualdade 
dentro dos países e proteger a vida terrestre foram alguns 
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável trabalhados 
pela Equipe Regional do Ramo Sênior nas atividades realizadas 
ao decorrer do ano. A começar pela reunião anual do ramo que 
ocorre no Congresso Regional, seguidos pela atividade regional, 
o Desafio dos Tronos, e ainda o Encontro Regional de Chefes 
Seniores (ERCHES) e Encontro Regional de Presidentes de Corte 
de Honra (ERPCH). Em 2017, também ocorreu a criação de uma 
Corte de Honra Regional para apoiar as atividades e dar mais 
espaço à participação juvenil.

“O ano de 2017 foi de renovação e fortalecimento para o 
ramo sênior, os projetos que iniciamos servirão para aproximar 
mais voluntários da coordenação e melhorar cada vez mais as 
atividades para os jovens” afirmou a Coordenadora do Ramo 
Sênior Marjorie Friedrich. Na faixa etária do ramo, apesar 
de várias atividades estimularem a competição, também 
incentivam a cooperação e acabam por proporcionar novas 
amizades e laços que muitas vezes são mantidos por toda a 
vida. Por essa razão, mais eventos regionais serão realizados 
em 2018, incluindo oficinas, o desafio regional, entre outros.

desafio dos tronos

O Desafio Regional Sênior reuniu na Estância do Minuano, 
em Santa Maria, cerca de 400 participantes nos dias 08 e 09 
de abril. Toda programação do evento seguiu a temática da 
série Guerra dos Tronos (Game of Thrones), levando os jovens 
para o universo de Winterfell e dos Setes Reinos.  As patrulhas 

foram divididas nas Casas das famílias Baratheon, Lannister, 
Arryn, Targaryen, Greyjoy e Stark, onde juntas enfrentaram vinte 
bases, ou melhor, vinte desafios. 

Decifrar códigos, desvendar palavras cruzadas e encontrar 
as respostas no jogo da forca estavam entre as atividades 
relacionadas ao desenvolvimento intelectual. Paralelamente, 
arco e flecha, escalada, tiro ao alvo, arremesso de faca, corrida 
e construção de catapultas foram alguns dos desafios da área 
de desenvolvimento físico. Como de costume, o trabalho em 
equipe, autoconhecimento e desafio dos próprios limites foram 
estimulados, trabalhando o desenvolvimento do caráter.

Coordenadora Regional Marjorie Friedrich
ramosenior@escoteirosrs.org.br

SUPErANDO OS
PróPrIOS DESAFIOS

rAMO SÊNIOr
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A atividade contou ainda com uma Festa Temática, 
que teve premiação para a melhor fantasia individual e 
por patrulha, levando em conta criatividade, originalidade, 
fidelidade ao tema e performance.

capacitação de escotistas e monitores

Em 2017 o Encontro Regional de Chefes Seniores (ERCHES) 
e o Encontro Regional de Presidentes de Corte de Honra 
(ERPCH) foram realizados em Osório. O ERCHES e ERPCH 
são atividades que têm por objetivo oportunizar para 
adolescentes e adultos inseridos no ramo sênior o fomento 
de seu marco simbólico durante um final de semana, encarar 
seus próprios desafios. 

Desafios estes que foram traçados por meio de atividades, 
capacitações e dinâmicas permeadas por uma temática 
de resgate aos valores do ramo sênior. Os voluntários e 
Presidentes de Corte de Honra tiveram a  oportunidade de 
se capacitar, aprender, trocar experiências nesse evento 
que traçou o planejamento para os próximos passos das 
atividades para os jovens do Ramo Sênior.
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Realizar diariamente ao menos uma boa ação. Essa é uma 
premissa básica dos escoteiros, que desde pequenos aprendem 
valores como honra, integridade, respeito e proteção da 
natureza. Em 2017 o Ramo Pioneiro cumpriu com o seu lema 
de servir na realização dos dois Mutirões Regionais. O primeiro 
deles o Back to The Moot, em Alvorada, nos dias 19 e 20 de 
maio. E o segundo o Muticolorido, em Esteio, nos dias 18 e 19 
de novembro. Em ambos os eventos foram quase 400 pessoas 
que, juntas, trabalharam em prol da comunidade dos municípios 
de Alvorada, Esteio e Sapucaia. Os Mutirões contaram com a 
participação de pioneiros de várias cidades do Rio Grande do 
Sul, além de representantes do Paraná, Rio de Janeiro, Santa 
Catarina e São Paulo.

Atividades comunitárias como elaboração de hortas 
sustentáveis, pintura, construção de brinquedos com pneus 
velhos e atividades recreativas com crianças e idosos foram 
a síntese dos Mutirões. “É muito legal poder organizar uma 
atividade como esta! Ajudar a organizar uma base é muito 
diferente do que só participar, é muito mais legal poder fazer 
as duas coisas” comentou o pioneiro Thomas Abreu Ramos 
(20 anos), do Grupo Escoteiro Anhanguera, organizador do 

Muticolorido.  Em Esteio as entidades beneficiadas foram o 
Asilo Betel, Associação Asilo Paz e Amor, Abrigo Municipal 
Construindo Novos Sonhos (AME), ONG Flamenguinho, Parque 
Municipal Galvani Guedes Dorneles, e em Sapucaia, o Canil 
Municipal e Sociedade Amigas das Crianças Creche Nossa 
Senhora Aparecida.

 Parte dos participantes doou sangue no Hemocentro do 
Hospital de Clínicas (Porto Alegre). “É gratificante poder ver que 
tudo que tentamos fazer foi cumprido e saber que tu pode 
ajudar mesmo sem conhecer essas pessoas” relatou a pioneira 
e membro da equipe de organização Natália Staheler Peris (18 
anos), do Grupo Escoteiro Anauê. 

 Pré-mutirão, os organizadores realizaram uma campanha 
de arrecadação de brinquedos (Esteio Colorido) em parceria 
com o aplicativo de entrega de comida Delivery Much e seus 
19 estabelecimentos cadastrados. Os participantes do evento 
também levaram doações trazidas de suas cidades, que somaram 
cerca de 1500 brinquedos distribuídos no Abrigo Municipal, Casa 
Lar e ONG Flamenguinho. “Crianças tem que brincar, tem que se 
divertir, tem que ser feliz e muitas vezes faltam recursos para 
que tudo isso funcione”, ressaltou a voluntária Lauren Terra.

Coordenador Regional Ederson Nunes
ramopioneiro@escoteirosrs.org.br

PrOJETOS qUE
MUDAM VIDAS

rAMO PIONEIrO
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olimpíada de inclusão

E não é só de atividades comunitárias que vivem os 
pioneiros. Em outubro aconteceu no Lindóia Tênis Clube, em 
Porto Alegre, a 25ª Olimpíada Regional Pioneira (Olimpio), que 
teve como tema Jogos Paralímpicos - por isso da adaptação do 
nome para Paraolimpio. Foram quase 100 pessoas envolvidas 
entre participantes, staffs e paratletas convidados. O evento 
foi organizado pelo Clã pioneiro do Grupo Escoteiro Arno 
Friederich, com o apoio da Equipe Regional de Inclusão e 
Acessibilidade. 

Enquanto os mutirões têm como foco o serviço comunitário, 
a Olimpio proporciona aos jovens uma atividade voltada a 
jogos e competição saudável, além de uma oportunidade de 
integração entre os clãs de todo o estado. 

Nesta edição o tema foi Jogos Paralímpicos e contou com 
a participação de 10 paratletas para coordenar jogos como 
vôlei sentado, natação, corrida, goalball, arremesso de peso 
e dardo, judô de cegos e esgrima em cadeira de rodas.  Já 
no domingo a programação foi mais tranquila, envolvendo 
bate-papo com os paratletas e outras atividades focadas na 
inclusão.

A ideia do tema surgiu a partir das Paralímpiadas do Rio 2016 
e tomou forma no desenvolvimento do projeto da Insígnia de 
B-P do pioneiro João Volker, “Sempre tive o sonho de fazer 
algum evento grande no meu grupo. No ramo pioneiro eu 
vi a possibilidade de levar para o Fórum a ideia da Olimpio 
e deu certo.  O evento foi absoluto sucesso! Os paratletas 
estavam indo sem entender direito o que era a Olimpio ou o 
movimento escoteiro e se apaixonaram. Quem participou da 
Paraolimpio jamais esquecerá esse final de semana”, contou 
João, afirmando que o movimento escoteiro precisa ser ainda 
mais inclusivo.

DEBATENDO O FUTURO DO RAMO PIONEIRO 

E foi em Erechim, no 18º Distrito, que nos dias 19 e 20 de 
agosto Pioneiros de todo o Rio Grande do Sul reuniram-
se para o Congresso e Fórum Regional do Ramo Pioneiro. 
O evento tratou de diversos temas importantes para os 
jovens e mestres como desenvolvimento institucional, 
empoderamento juvenil, debate sobre novas ideias e 
projetos, além de definir os eventos regionais para 2018 e 
a nova Equipe Regional Pioneira. 
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Os escoteiros da Modalidade do Ar estão presentes no Brasil 
desde o meio da década de 40. A modalidade teve origem com 
o irmão mais novo de Baden-Powell, que na época da 1ª Guerra 
Mundial fazia experimentos com balões aeromodelos. Com a 
vinda do esquadrão britânico da Força Aérea, que também criou 
a Força Aérea Brasileira, foi criado por Nero Moura o primeiro 
Grupo Escoteiro do Ar no Brasil sediado no Paraná.

 Mobilizados em realizar atividades voltadas para a 
modalidade, o Congresso Regional no início do ano foi uma 
oportunidade de planejamento dos anos de 2017 e 2018 dos 
Grupos do Ar. Os participantes esboçaram as atividades para 
este período e comemoram a abertura de um novo Grupo 
Escoteiro do Ar no Estado, o Grupo Escoteiro do Ar Guardiões 
da Pulquéria, em São Sepé. Foi também em São Sepé que foi 
realizada uma das edições do CATAr Jovem - Curso Técnico 
do Ar. 

LIVRO DE JOGOS DA MODALIDADE DO AR

Sem dúvidas um dos principais destaques da Modalidade 
em 2017 foi o lançamento do  Livro de Jogos da Modalidade 
do Ar elaborado após o OTAER - Oficinas Técnicas do Ar, 
atividade técnica realizada em 2016. “O livro da Modalidade 
do Ar surgiu porque não possuíamos, até então, nenhuma 
literatura específica, então estamos sendo os pioneiros nisso 
através deste livro. Foram feitas fichas de atividade, em 
parceria com os escotistas da modalidade, que após foram 
todas reunidas em um único livro produzido pela Equipe de 
Comunicação. Agora todos os associados têm acesso a um 
material cujo objetivo é desmistificar os jogos e oferecer 
que todas as modalidade tenham acesso à este material“, 
conta Augusto Gendel, organizador do livro. O Livro de Jogos 
encontra-se para download no site regional gratuitamente.

Coordenador Regional Gilmore Gundel
modalidadedoar@escoteirosrs.org.br

PArA O ALTO
E AVANTE!

MODALIDADE DO Ar
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Constituída de 10 Grupos Escoteiros na Região do Rio 
Grande do Sul, a modalidade do mar vem crescendo no Brasil 
e no estado. Ainda que a distância geográfica entre os Grupos 
seja grande, eventos como o Congresso Regional, Encontros 
de Escotistas do Mar e as atividades para jovens integram os 
grupos durante o ano.

 No Congresso Regional, em março, estiveram presentes 
os Grupos de Rio Grande, Caxias do Sul, Porto Alegre e 
Tramandaí. Isso torna o Congresso uma oportunidade única, 
já que não é sempre que os grupos conseguem se reunir no 
mesmo evento. Além disso, os Grupos da modalidade estão 
resgatando atividades que se fazia no passado, em parceria 
com outros grupos. A nível nacional, a modalidade teve um 
crescimento de 30% e a mesma vem crescendo, muito disto 
deve-se pelo comprometimento dos voluntários. 

Coordenador Regional Marcelo Teixeira
modalidadedomar@escoteirosrs.org.br

DE VENTO
EM POPA!

MODALIDADE DO MAr
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qualificação dos voluntários

A qualificação dos escotistas do mar é também questão 
de segurança nos Grupos da modalidade, sempre buscando 
por adultos que tenham conhecimento e experiência nas 
técnicas de marinheiro. “O escoteiro do mar tem a formação 
básica que todo escoteiro tem, toda a técnica escoteira, 
de acampamento, de atividades, dos nós, pioneirias, 
especialidades, sempre voltado para a ênfase da mentalidade 
marítima, ou seja, tudo que a gente faz, a gente vai pensando 
como seria realizada a atividade se fosse uma atividade 
embarcada, uma situação ribeirinha, na beira da praia. Então 
a gente procura fazer toda a atividade que o escoteiro faz, 
desde o acampamento com comida mateira, ou uma boa 
ação coletiva, ou uma atividade na sociedade, a gente busca 
fazer com comunidade ribeirinha, com comunidade que tenha 
ligação com a vida marinheira”, explica Marcelo Teixeira, 
Coordenador Regional da Modalidade do Mar.
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Para a Equipe Regional de Inclusão e Acessibilidade pode-
se dizer que o ano de 2017 foi um divisor de águas, onde 
importantes marcos foram alcançados, não apenas para o 
escotismo no estado, mas no Brasil. A começar pela realização 
de dois Cursos Técnicos de Inclusão e Acessibilidade, seguidos 
pela participação e apoio para realização da 25ª Olimpíada 
Pioneira e finalmente na parceria institucional firmada com a 
Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. 

Além disso, a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência reconheceu a Política Regional de 
Inclusão e Acessibilidade da Região do Rio Grande do Sul.  Todas 
essas ações foram desenvolvidas de acordo com o propósito 
da equipe e seguindo ainda o tema anual, relacionando cada 
proposta com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
que tratam da educação inclusiva, promoção de oportunidades, 
redução da desigualdade e  o desenvolvimento de cidades 
inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.

CURSOS TÉCNICOS E OLIMPÍADA PIONEIRA

Mais de quarenta adultos foram capacitados nas duas edições 
dos Cursos Técnicos de Inclusão e Acessibilidade, realizados 
nos dias 20 e 21 de maio no Campo Escola Escoteiro (Viamão) 
e nos dias 29 e 30 de julho em Flores da Cunha. Os cursos 
têm como objetivo primordial preparar os voluntários para 
que saibam receber e acolher pessoas com deficiência que 
queiram ingressar no movimento escoteiro, sejam jovens 
ou adultos. “A proposta é mostrar que somos capazes de 
fazermos um escotismo inclusivo, não com a ideia de que 
devemos alterar as atividades para a realidade das pessoas 
com deficiência, mas sim que podemos adaptá-las para que 

Coordenador Regional Raphael Cavalcante
escotismo.inclusivo@escoteirosrs.org.br

ESCOTISMO AINDA
MAIS INCLUSIVO

INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE

sejam atrativas para todos de uma forma igualitária”, destaca 
o coordenador da equipe, Raphael Cavalcante. A programação 
abordou ainda peculiaridades de cada deficiência e buscou 
sensibilizar os participantes para os principais aspectos que 
devem ser observados na hora de planejar atividades. Além 
dos Cursos Técnicos para adultos, os jovens do Ramo Pioneiro 
também tiveram acesso a experiências singulares de inclusão 
e acessibilidade com a realização da Paraolimpio.

PARCERIA INSTITUCIONAL 

Não apenas para Equipe de Inclusão, mas para toda Região 
Escoteira um marco e motivo de orgulho foi a parceria realizada 
com a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, organização sem 
fins lucrativos que atua na área de educação e desenvolvimento 
comunitário.  
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A Equipe Regional de Diversidades tem como foco trabalhar 
questões de gênero, LGBT e raciais, incentivando as Unidades 
Escoteiras a incluírem esses temas em suas programações. 
Para isso, além de disponibilizar diversas fichas de atividades 
com indicações específicas para cada ramo, a equipe também 
organizou e participou de quase vinte eventos, tanto para jovens 
quanto para voluntários. Sem esquecer-se do tema anual, as 
ações desenvolvidas estavam relacionadas aos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável que tratam da igualdade 
de gênero, empoderamento das mulheres e redução das 
desigualdades.

CINE DIVERSIDADES

Uma das atividades da Equipe foi o Cine Diversidades, uma 
exibição de filmes sobre temas de Diversidade. Foram realizadas 
duas edições com os  filmes “Hoje eu quero voltar sozinho” e “Terra 
Fria”, o primeiro de temática LGBT e o segundo sobre Equidade 
de Gênero. Virtualmente foram realizadas três campanhas 
institucionais sobre o Dia Mundial de Combate a Homofobia, 
a Semana do orgulho LGBT e a Semana da Consciência Negra.   
“O movimento escoteiro é moderno e inclusivo. Não há espaço 
para preconceito e desrespeito. Acreditamos que o diálogo é o 
melhor caminho para desenvolver a empatia e é por isso que 
defendemos a importância de trabalhar a diversidade em todos 
os ramos”, considera a Coordenadora Regional de Diversidades, 
Rebeca Pizzi.

Coordenadora Regional Rebeca Pizzi
diversidades@escoteirosrs.org.br

SEM ESPAçO
PArA PrECONCEITO

DIVErSIDADES

PARADA LIVRE DE PORTO ALEGRE 
Pela primeira vez no Rio Grande do Sul a região escoteira 

apoiou institucionalmente um evento como a Parada Livre, 
realizada em 26 de novembro no Parque da Redenção, em 
Porto Alegre. A Parada é uma das mais importantes agendas 
do movimento LGBT+ no Rio Grande do Sul, sendo considerada 
um espaço de celebração para diversidade sexual e de gênero, 
além de um momento de conscientização e educação para o 
respeito e para uma cultura de paz.

Na ocasião a Equipe Regional de Diversidade teve a 
oportunidade de subir ao palco para divulgar o movimento 
escoteiro para as cerca de oitenta mil pessoas presentes, além 
de ter sido notícia em reportagens da RBS TV, Gaúcha ZH, Jornal 
do Comércio e Jornal Vale dos Sinos. Os escoteiros tiveram ainda 
um estande de divulgação, onde distribuíram materiais sobre 
escotismo e realizaram a pintura de arco-íris nos presentes.

O evento esteve alinhado ao posicionamento oficial sobre 
homoafetividade, elaborado pelos Escoteiros do Brasil em 
2015 que trata das questões LGBT. “O Posicionamento trata 
de questões como o respeito a todos as relações, sejam 
heteroafetivas ou homoafetivas, manifesta que a homofobia, 
e qualquer tipo de discriminação, é contrária aos princípios 
escoteiros, além de especificar que o tema deve ser abordado 
no Programa Educativo de forma diferenciada para cada faixa 
etária, assim como nos cursos de capacitação para os adultos 
voluntários que apoiam o escotismo”, completa Rebeca.
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No ano de 2017 a Equipe Regional dos Mensageiros da 
Paz deu seguimento aos trabalhos iniciados na Oficina de 
Projetos no final de 2016. O primeiro passo foi a participação 
no Congresso Regional Escoteiro, em março de 2017 na cidade 
de Três Coroas, mediando, em conjunto com a Equipe de 
Diversidades, a Conversa Temática sobre Gênero e Sexualidade. 

MÓDULOS DE PROJETOS 

Os Módulos de Projetos e Envolvimento Juvenil realizados no 
interior do estado permitiram que jovens e adultos aprendessem 
mais sobre metodologias de projetos. A interiorização contribuiu 
com o Planejamento Estratégico e com o crescimento do número 
de projetos, abordando os temas de forma clara, gerando 
impacto positivo na região. Os Módulos foram realizados em 
Santo Ângelo, em março, e em Alegrete, em julho.

OFICINA DE PROJETOS 

Aprimorando os Módulos a Equipe realizou no Campo Escola 
a Oficina de Projetos, evento que se caracterizou como uma 
capacitação nas competências da iniciativa MoP, passando 
pelo papel dos Mensageiros da Paz no Programa Educativo 

Coordenadora Regional Jéssica Stelmach
mensageirosdapaz@escoteirosrs.org.br

PrOTAgONISMO JUVENIL
POr MEIO DE PrOJETOS

MENSAGEIROS DA PAZ

e a forma de aplicação das competências que se relacionam 
com a iniciativa. Além, é claro, de fortalecer a importância do 
jovem nos processos de tomada de decisão. 

ENCONTRO NACIONAL 

Em setembro ocorreu o 2º Encontro Nacional de Capacitação 
dos Mensageiros da Paz na cidade de Curitiba, ao qual a 
Equipe Regional se fez presente, através de três cursantes e 
da coordenadora, que compareceu como observadora. O evento 
foi importante para alinhamentos dos trabalhos regionais com 
a atuação da Equipe Nacional.

PARCERIA INSTITUCIONAL 

No final de outubro, a Equipe, mirando novas parcerias, 
organizou uma reunião com o IDEAR - Laboratório Interdisciplinar 
de Empreendedorismo e Inovação da PUCRS. O encontro rendeu 
contatos futuros e ações em parceria, tanto na esfera escoteira 
quanto na universitária. Em conjunto com a Rede de Jovens 
Líderes a equipe tem colaborado em uma nova parceria com o 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul no desenvolvimento 
de ações conjuntas entre o Movimento Escoteiro e os Centros 
de Juventude. O objetivo do projeto é atuar com crianças e 
jovens em áreas de risco de Porto Alegre e Região Metropolitana. 

VAMOS FAZER UM PROJETO! 

Um dos principais destaques da Equipe Regional em 2017 foi 
a publicação do guia “Vamos fazer um Projeto”, uma publicação 
original da Organização Mundial do Movimento Escoteiro 
que foi traduzida. “A Equipe Regional dos Mensageiros da Paz 
do Rio Grande do Sul tem sido pioneira, a nível nacional, na 
estruturação de uma equipe e na geração de produtos que 
auxiliam na multiplicação dos conceitos”, considera Jéssica 
Stelmach, Coordenadora Regional dos Mensageiros da Paz.
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Dando continuidade no projeto das Oficinas de Especialidades, 
iniciado em agosto de 2016, a Equipe de Especialidades realizou 
em 2017 dez oficinas, alcançando aproximadamente 130 jovens 
dos Ramos Lobinho, Escoteiro e Sênior, nas quais os jovens 
tiveram experiências teóricas e práticas importantes para 
conquista de determinadas especialidades.

Destacam-se nesse ano as oficinas realizadas fora do 
Escritório Regional, oportunizando aos jovens um cenário 
mais condizente com a especialidade em questão, assim como 
ocorreu na Oficina da Especialidade de Canoagem, realizada 
no Grupo Escoteiro Passo da Pátria, e na de Comida Mateira, 
realizada no Campo Escola.

O acontecimento de muitas oficinas ao longo do ano 
demandou uma quantidade grande de especialistas, pensando 
nisso, a Equipe participou do Encontro Regional de Jovens 
Líderes de 2017 enfatizando a importância de jovens pioneiros e 
adultos participarem como especialistas nas oficinas, podendo, 
assim, se ter uma quantidade maior de especialidades sendo 
oferecidas aos jovens.

O ENVOLVIMENTO DOS ESPECIALISTAS

A Equipe de Especialidades também teve participação 
no CAMPOTEC 2017, dando apoio na organização dos 
especialistas e oferendo aos jovens uma oficina de “Como 
criar uma Especialidade?” O trabalho realizado no Rio Grande 
do Sul também tem contribuído com à Equipe Nacional de 
Atualização do Programa responsável pela criação e avaliação 
das Especialidades.

Segundo o Coordenador Regional de Especialidades, Rafael 
Zibetti, ‘“Muitos jovens possuem dificuldade para conquistar 
uma especialidade, seja por material, conhecimento ou alguma 
infraestrutura. O trabalho realizado mostrou aos jovens que eles 
têm um apoio regional e que podem usufruir muito das oficinas 

Coordenador Regional Rafael Zibetti
especialidades@escoteirosrs.org.br

MAIS INCENTIVO
àS ESPECIALIDADES

ESPECIALIDADES

para o seu crescimento pessoal, dentro e fora do Movimento 
Escoteiro. As especialidades são uma grande oportunidade de 
conhecimento, novas experiências e diversão.”

As Oficinas realizadas são um ponto de apoio para qualquer 
dificuldade encontrada. Além disso, os jovens aproveitam 
muito as oficinas de especialidades realizadas. “Talvez eles 
nunca haviam pensado em estudar determinado assunto 
e realizar aquela especialidade, mas vendo que vai ocorrer 
uma oficina sobre isso, aproveitam a oportunidade. Assim, 
pudemos contribuir com o leque de conhecimento dos jovens e 
oportunizar que eles conquistassem especialidades que talvez 
nunca teriam a oportunidade de fazer”, diz Rafael.

Em muitos casos conseguimos, através do espaço dado ao 
especialista, contribuir com alguma etapa do projeto de Insígnia 
de BP, Insígnia da Madeira e também facilitar a conclusão de 
algum projeto da faculdade ou do trabalho. Dessa forma criamos 
uma relação de ajuda bilateral entre a Equipe e os especialistas, 
contribuindo com projetos pessoais deles, e eles nos ajudando 
a manter fortes e consolidadas as oficinas de especialidades. 
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JAMBOREE NA INTERNET

O Jamboree On The Air/Jamboree On The Internet é o maior 
evento escoteiro do mundo, reunindo mais de um milhão de 
escoteiros em mais de 150 países. Em 2017, o Rio Grande do 
Sul bateu o recorde de participação, com um total de 4.112 
participantes, sendo 3.277 jovens. Um crescimento de mais de 
60% em relação ao ano anterior.

Realizado anualmente no mês de outubro, o Jamboree 
on the Internet em 2017 teve como tema os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável. No Brasil, a atividade é executada 
por meio de uma grande gincana virtual, a SJC (Scout Joti 
Challenge), unindo jovens de todos os ramos.

Aproximadamente cerca de 385 voluntários adultos 
participaram do evento no Rio Grande do Sul, com o papel 
de auxiliar os jovens, sem influenciar nas atividades. Os jovens 
são os que realmente colocam a mão na massa e participam 
ativamente da atividade.

Para 2018, a equipe regional irá realizar oficinas que irão 
tratar sobre a utilização da internet como ferramenta educativa, 
capacitando adultos em sua aplicação nas Unidades Escoteiras 
Locais.

Coordenador Regional José Cavalcante
joti@escoteirosrs.org.br

ESCOTISMO PELO MUNDO
ONLINE E PELO rÁDIO

JOTI E RADIOESCOTISMO

Coordenador Regional Carlos Eduardo Gomes
radioescotismo@escoteirosrs.org.br|
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RADIOESCOTISMO

Uma das novas Equipes de Métodos em 2016 foi a de 
Radioescotismo. Por mais avançados que estejamos, o rádio ainda 
é uma ótima ferramenta e meio de comunicação para conectar 
escoteiros do mundo todo, incentivando diversas atividades 
no estado. Em 2017, a Equipe Regional de Radioescotismo 
mobilizou cerca de 200 pessoas em seus eventos e ajudou na 
reorganização dos radioamadores de toda a região gaúcha. 

Entre as iniciativas esteve a Oficina de Radioescotismo para 
adultos e a participação de grupos escoteiros no Jamboree On 
The Air (JOTA), o maior evento de radioescotismo do mundo. O 
resultado foi um despertar no interesse pelo radioamadorismo 
e nas atividades sobre assunto, além da mobilização de jovens 
na conquista de especialidades. Também foi observado um 
crescimento na adesão de novos radioamadores e o retorno 
de antigos profissionais. 

A expectativa para 2018 é de solidificar a participação e 
integração de mais grupos, escotistas e jovens em prol do 
radioescotismo, alcançando ainda mais pessoas no Rio Grande 
do Sul.

Coordenador Regional Luís Machado
espiritualidade@escoteirosrs.org.br

NOVA EqUIPE DE MéTODOS
ABOrDA A ESPIrITUALIDADE

ESPIRITUALIDADE

Outra novidade na Equipe de Métodos em 2017 foi a criação 
da Equipe Regional de Espiritualidade. Alinhada às Diretrizes 
para o Desenvolvimento Espiritual e Religioso da Organização 
Mundial do Movimento Escoteiro, o trabalho da equipe se 
desenvolve a partir dos conceitos de fé, espiritualidade e religião 
no escotismo.

Recentemente, a ascensão do fundamentalismo religioso 
colocou os temas espirituais e religiosos em pauta. Ao mesmo 
tempo, grande parte da sociedade tem visto o declínio da 
religião, mas um interesse constante em “espiritualidade”. O 
objetivo da Equipe é reforçar o interesse dos voluntários, 
fazendo-os compreender que com a boa aplicação do Método 
Escoteiro o desenvolvimento espiritual garante uma grande 
oferta de novas experiências aos jovens de todos os Ramos.
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TrABALhANDO POr UM
PLANETA SUSTENTÁVEL

COMUNITÁRIO E SUSTENTABILIDADE
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Coordenador Regional Rodrigo Vaz
sustentabilidade@escoteirosrs.org.br

Coordenadora Regional Mariana Kingler
comunitario@escoteirosrs.org.br|

Todas as equipes regionais trabalharam os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável ao decorrer de 2017, incitados 
pelo tema anual. Porém duas delas tiveram que dar uma atenção 
especial a proposta, aproveitando o ano para capacitarem-
se ainda mais e manter as ODS de maneira permanente em 
suas ações. São elas a Equipe Regional Comunitária e a Equipe 
Regional de Sustentabilidade, que anualmente se destacam 
participando ativamente como mobilizadores do Mutirão 
Nacional Escoteiro de Ação Comunitária (MutCom) e do Mutirão 
Nacional Escoteiro de Ação Ecológica (MutEco). Ambas visam 
estimular os jovens a estarem cada vez mais conscientes das 
necessidades de suas comunidades e engajados em ações 
transformadoras da realidade.

SUSTENTABILIDADE

A Equipe de Sustentabilidade aproveitou o ano para realizar 
um estudo aprofundado de toda Agenda 2030, o que resultou 
em uma série de atividades relacionando diversas ODS. A 
começar pelo Congresso Regional de 2017, onde apresentaram 
as ações realizadas pela equipe em 2016 e os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, também propondo ferramentas 
para que o tema fosse trabalhado nas Unidades Escoteiras 
Locais.

“O objetivo é mostrar para todos que sustentabilidade é 
plantar uma muda, mas também é pensar em alimentação ou 
num projeto financeiro para tropa” comenta o coordenador 
da Equipe de Sustentabilidade Rodrigo Vaz, reforçando que 
sustentabilidade não é só meio ambiente, envolvendo também 
política, economia e outros temas.

Durante o ano foi realizada uma Oficina de Desenvolvimento 
Sustentável no Escritório Regional, aberta a pioneiros e 
voluntários. Além disso, a equipe esteve presente em diversos 
eventos regionais e distritais, participando também de uma 
série de capacitações para melhorar cada vez mais sua atuação. 
Outra preocupação foi a de reduzir o impacto ambiental em 
eventos, propondo a redução do uso de itens descartáveis, 
entre outras ações. 

Contando com o apoio de todos os escoteiros gaúchos, em 
2018 a Equipe quer reduzir cada vez mais o impacto ambiental 
causado nas atividades e aumentar o impacto positivo gerado 
pelas boas ações desenvolvidas no Movimento Escoteiro. Novas 
fichas de atividades, documentos de apoio e um calendário 
recheado de oficinas sobre as ODS e a Insígnia Mundial de 
Meio Ambiente estão previstos, incluindo a participação em 
diversos eventos.

COMUNITÁRIO 

 A Equipe Comunitária tem como objetivo principal aumentar 
a quantidade de projetos comunitários desenvolvidos por 
escoteiros no Rio Grande do Sul. Pensando nisso realizou duas 
oficinas de capacitação de adultos focadas nas insígnias de 
interesse comunitário, destacando a importância de envolver os 
ODS. Mais de cinquenta voluntários foram capacitados, sendo 
agora multiplicadores desses aprendizados.

“Queremos mostrar aos jovens e voluntários que não é difícil 
colocar em prática as melhorias que desejamos para nossas 
comunidades e existe uma rede de apoio para que isso seja 
possível, sejam os adultos voluntários, a plataforma de projetos 
Mensageiros da Paz, órgãos governamentais, entre outros”, 
destaca a coordenadora da Equipe Comunitária, Mariana Kingler. 
Por isso a necessidade de capacitar os adultos para que saibam 
como transformar ideias em projetos, estimulando os jovens a 
fazer o mesmo e sabendo como avaliar essas atividades. 

Durantes as oficinas realizadas em 2017 os voluntários 
presentes tiveram a oportunidade de criar projetos que 
atendessem todas as ODS, na ocasião focados na Insígnia do 
Desafio Comunitário (Ramo Sênior).
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Coordenadora Regional Líria Romero Dutra
erf@escoteirosrs.org.br

VOLUNTÁrIOS PArA O 
FUTUrO DO ESCOTISMO

FOrMAçÃO

Os Cursos de Formação são uma caminhada de extrema 
relevância na vida escoteira dos voluntários. Realizar os Cursos é 
uma forma de estar constantemente alinhando com as Diretrizes 
dos Escoteiros do Brasil, além de capacitar-se para realizar 
atividades cada vez melhores com os jovens nas Unidades 
Escoteiras Locais. Durante o ano de 2017, foram realizados 46 
Cursos de Formação no Rio Grande do Sul. 
O alto número de Cursos permitiu que 
1.238 voluntários pudessem aprimorar seus 
conhecimentos e seguir a sua formação 
escoteira em busca da Insígnia da Madeira.

Por meio do trabalho de 88 Formadores, 
sendo 25 Diretores de Curso Avançado, 22 
Diretores de Curso Básico e 41 Insígnias da 
Madeira, os Cursos das Linhas Escotista, 
Dirigente, assim como os Cursos Técnicos 
propiciaram aos voluntários o aprendizado para que, ao 
retornarem aos Grupos, possam aplicar atividades que estão 
em sintonia com o que o jovem de hoje procura.

Segundo a Coordenadora da Equipe Regional de Formação, 
Líria Romero Dutra, os Cursos, além de ensinar, são um espaço 
de convivência e criação de uma importante rede de contatos. 

“O Sistema de Formação de Adultos propicia que o adulto tenha 
acesso ao conhecimento do método escoteiro e desenvolva 
familiaridade com o nosso projeto educativo. Durante o Curso, 
o voluntário tem a vivência e o contato com os conceitos que 
alicerçam a atuação dos Escoteiros do Brasil. É durante o curso 
também que o adulto vai fazer contato com outros adultos 

que trabalham no mesmo ramo e desenvolvem 
o mesmo tipo de atividade”, afirma Liria. 

E estar conectado ao jovem no Grupo 
Escoteiro não é uma tarefa fácil. No contexto 
atual, cada vez mais, a busca por uma 
formação dos escotistas e dirigentes torna-se 
importante. Michele Muller, formadora na Linha 
Dirigente, explica que “para que nós estejamos 
aptos a atender às demandas das crianças e 
adolescentes que chegam aos Grupos, os 

Cursos são uma forma constante de atualização que beneficia 
o trabalho com os jovens que estão sendo bombardeados 
de informação por todos os lados”.  Além disso, no Curso de 
Formação, os voluntários têm um aprendizado padronizado de 
acordo com as Diretrizes Regionais para Gestão de Adultos, 
que, em 2017, foram revisadas e alinhadas  com as Diretrizes 

A EQUIPE
REGIONAL DE

FORMAÇão
atingiu em 2017

1.238 voluntários
em todo o estado.
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Nacionais de Gestão de Adultos e com o documento “Princípios, 
Organização e Regras” – POR,  consolidando-se o processo 
de transparência nos procedimentos da Equipe de Formação.

Manuela Kanan, Formadora da Linha Escotista do Ramo 
Sênior, destaca a importância do alinhamento do aprendizado 
dos voluntários. “Eu entendo a importância da Formação como 
a forma de nós todos fazermos o mesmo escotismo, para que 
a gente entenda o que está acontecendo em cada Grupo, 
independente de onde esteja esse Grupo. Para que a gente 
alcance os mesmos objetivos e os mesmos valores”.

Vencendo as distâncias, a Formação 
esteve em onze cidades do Estado além 
da Capital, descentralizando-se os cursos 
e levando-os para mais próximos dos 
voluntários. Foram 563 voluntários em 19 
Cursos no interior, e 675 participantes em 
27 Cursos, na Capital. “A interiorização do 
trabalho da Formação é uma das nossas 
estratégias para levar o conhecimento 
mais adiante possível e permitir que todos 
os adultos possam desenvolver um trabalho de qualidade. Se o 
adulto faz um trabalho qualificado, o que se espera é que haja 
crescimento, e isso tem se verificado. O aumento do número de 
cursos não só está atendendo à demanda de criação de novas 
Unidades Escoteiras, mas também o aumento de contingente 
de adultos no Movimento Escoteiro no Rio Grande do Sul, 
o que alavanca, com certeza, o crescimento do número de 
jovens”, finaliza Líria.

Agregando-se aos Cursos de Formação, durante o ano de 
2017 foram realizadas 44 iniciativas de capacitação de adultos de 
maneira gratuita, sendo 26 destas no interior. Módulos, Oficinas, 
Caravanas, Reuniões Temáticas, e as ineditas ações de formação 

em 2017 houveram 
44 iniciativas de 

capacitação 
de adultos de 

maneira gratuita 
em todo o estado.

continuada diretamente nos Grupos que, em três ocasiões 
trataram sobre Ramo Lobinho, Dirigentes e Mística Escoteira. 
Todas essas iniciativas levaram ainda mais conhecimento para 
a realização de atividades nas Unidades Escoteiras Locais.

Além do trabalho focalizado nos voluntários, também 
houve um trabalho na formação continuada dos formadores, 
realizando-se dois seminários regionais de formação: em 
março e em novembro. O primeiro, na sede de uma instituição 
parceira, a ACOMAC, o segundo no Campo Escola Escoteiro. 
No Seminário de novembro, o Gerente Sênior de Métodos 

Educativos, Luiz Cezar de Simas Horn, explanou o 
sistema de gestão de competências de adultos, 
subsidiando os formadores para o trabalho nos 
cursos. Onze formadores fizeram o Curso de 
Capacitação de Formadores: 6 participaram do 
Curso de Formadores 1 (CF1) e 5 participaram 
do Curso de Formadores 2 (CF2), preparando-se 
para assumirem novas funções na Equipe. Outras 
práticas que trouxeram bons resultados em 
termos de transparência foram a implementação 

da divulgação dos custos dos cursos, o fornecimento, aos 
cursantes, de bibliografia de apoio à formação dos adultos e a 
avaliação dos eventos de formação (cursos, módulos e oficinas) 
através do sistema de gerenciamento de unidades escoteiras - 
Paxtu. Os Projetos de IM passaram a ser disponibilizados para 
consulta no site regional, com o objetivo de divulgar boas 
práticas, que possam ser multiplicadas no Estado. A Equipe 
Regional de Formação, em 2017, inovou, ousou e qualificou 
seu trabalho, de modo a contribuir cada vez mais para que os 
beneficiários tenham a oportunidade de viver o Movimento 
Escoteiro orientados por adultos voluntários com uma formação 
consistente e atualizada.
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PRELIMINAR

53%

329
BÁSICO

27%

106
AVANÇADO

8%

148
TÉCNICO

12%

19
CURSOS NO INTERIOR

COM 563 VOLUNTÁRIOS

27
CURSOS NA CAPITAL

COM 675 VOLUNTÁRIOS

1.238
CURSANTES

46
CURSOS
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curso técnico de jogos e canções

O Curso Técnico de Jogos e Canções, também realizado no 
Campo Escola, contou com mais de vinte participantes da região 
metropolitana e diversas cidades do interior. Na programação 
foram abordados jogos democráticos, cooperativos, noturnos, 
temáticos, quebra-gelo e grandes jogos, além de diferentes 
estilos conforme o ramo e momento da atividade. Diversas 
canções escoteiras foram praticadas ao decorrer curso, que 
também contou com uma unidade didática para desenvolver 
“instrumentos de sucata”, estimulando a produção de sons a 
partir de materiais recicláveis como sacolas plásticas, potes de 
iogurte, garrafas pet, latas, entre outros.

Além dos Cursos de Formação Sequencial das Linhas 
Dirigente e Escotista, nos seus níveis Preliminar, Básico e 
Avançado, os Cursos Técnico também foram destaque em 
2017. Além do já conhecido Curso Técnico de Mística Escoteira, 
novos Cursos foram criados e contaram com grande aprovação 
dos voluntários. Ao todo, 148 adultos participaram dos Cursos 
que trazem conhecimentos específicos e uma bagagem extra 
de conhecimento à vida escoteira. Seja no Campo Escola, ou 
no processo de interiorização, os Cursos Técnicos ajudam a 
aprender e a ensinar através do exemplo.

curso de técnicas escoteiras

Um desses cursos foi o de Técnicas Escoteiras, voltado 
principalmente para escotistas que não participaram como jovens 
no Movimento Escoteiro. Neste Curso foram desenvolvidas 
atividades que incluíram desde a organização da mochila 
até a inspeção do campo, passando por cardápio, materiais, 
montagem e padrões de acampamento. Os cursantes tiveram 
ainda o desafio de montar um abrigo natural e passar a noite 
nele, exatamente como os jovens fazem num acampamento 
de sobrevivência.

CUrSOS TéCNICOS
FAzEM A DIFErENçA

FOrMAçÃO

30



31

curso técnico de mística escoteira

O Curso Técnico de Mística Escoteira é um dos mais 
procurados desde que foi lançado, em 2008. A edição realizada 
em Carazinho contou com quase 40 participantes entre 
escotistas e dirigentes que, entre teoria e prática, aprenderam 
o conceito de mística e sua aplicação no Movimento Escoteiro, 
desenvolvendo atividades como cerimônia de promessa, 
passagens de ramo, Corte de Honra, Vigília Pioneira e Fogo 
de Conselho.

“O Curso Técnico de Mística Escoteira foi concebido como 
um espaço de interação, de troca de experiências, de vivência 
e de reflexão sobre as ações do dia a dia de um escotista 
ou dirigente na Unidade Escoteira em que atua. Seu foco 
está no que se situa além do conjunto de atos em si, que 
constituem o objeto das atividades propriamente ditas. A ênfase 
está na dimensão subjetiva daquilo que torna encantadora 
uma atividade corriqueira, como um jogo, uma canção, uma 
encenação, uma história, um cerimonial, uma reunião de 
escotistas, de pioneiros, de pais, de diretoria, de monitores”, 
afirma o diretor do curso, Rudolfo Detsch. Segundo o formador, 
“não se pretende vincular o conceito a crenças ou crendices. 
Muito antes, visa-se à desmistificação da mística”, ressaltando 
que esta é uma ferramenta que está ao alcance de todos.

curso técnico de inclusão e acessibilidade

 Uma das novidades do ano foi a realização do Curso 
Técnico de Inclusão e Acessibilidade, que teve duas edições, 
uma no Campo Escola e outra em Flores da Cunha. O objetivo 
do curso foi promover a formação continuada dos adultos 
no que tange ao conhecimento de inclusão e acessibilidade. 
Segundo o Coordenador da Equipe Regional de Inclusão e 
Acessibilidade, Raphael Cavalcante, “nós somos todos iguais, 
porém diferentes nas nossas necessidades. A maior barreira que 
a gente enfrenta hoje é o preconceito, quebrar o preconceito 
do chefe, quebrar o preconceito do dirigente e fazer com que 
ele entenda que, ao aplicar o programa de jovens e o método 
escoteiro, está tratando de inclusão, pois, por sua natureza, o 
Escotismo já é inclusivo. Então, ao aplicar a proposta de inclusão 
e acessibilidade não se está fazendo nada diferente do que 
aplicar Escotismo”.

O Curso foi orientado a partir da Apostila do Curso Técnico, 
elaborada por voluntários e especialistas que integram a Equipe. 
O material vem ao encontro dos objetivos propostos na Política 
Regional de Acessibilidade, que enfatiza a necessidade de 
proporcionar-se convivência e atendimento às necessidades 
das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos Grupos 
Escoteiros no Rio Grande do Sul.

Em Flores da Cunha, o curso reuniu voluntários do 16º e 
do 20º Distrito, dos Grupos concentrados na região da Serra 
Gaúcha. Contou também com a participação de voluntárias 
do Movimento Bandeirante, do Núcleo Bandeirante Irmão 
Bonifácio, de Caxias do Sul. Dentre os participantes estava a 
escotista do Grupo Escoteiro do Mar Barão de Teffé (17 RS), 
de Caxias do Sul, Ely Francisca dos Santos, que é mãe de um 
adulto com deficiência intelectual que começou no Escotismo 
como lobinho e hoje também é voluntário. Ely considera muito 

importante o envolvimento dos pais na caminhada dos jovens 
dentro do Grupo. “Por mais que tu tenha duas pessoas com 
a mesma deficiência, tu não pode trabalhar com as duas do 
mesmo jeito. A criança tem que entrar, ela tem que fazer, às 
vezes ela diz ‘mas eu não sei’, mas vamos fazer, vamos aprender. 
Eu sei, por experiência própria, que é assim, fazendo, que a 
gente aprende. Se os pais caminharem ao nosso lado, os pais 
aprendem junto com a gente, a gente junto com os pais e com 
a criança. Tem que estar com o coração aberto. O Movimento 
é amor, e onde há amor tem tudo certo”, disse Ely.
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Núcleo Regional de Jovens Líderes Eduardo Manique, Larissa Oliveira, Ana Paula Trampusch e Pedro Hoffmann
jovenslideres@escoteirosrs.org.br

PrOMOVENDO O
ENVOLVIMENTO JUVENIL

rEDE DE JOVENS LÍDErES

O trabalho da Rede de Jovens Líderes em 2017 alcançou novos 
horizontes, dentro e fora do Movimento Escoteiro. Atuando 
com base nos seus três principais objetivos: Institucional, com 
a inserção de jovens nos processos de tomadas de decisão, o 
Educacional no apoio à correta aplicação do Método Escoteiro, 
em especial às práticas democráticas previstas no programa 
educativo e, por fim, o Social, no apoio e incentivo a ações de 
benefício comunitário.

relatórios mensais

Visando a linearidade e transparência da Rede, o Núcleo 
Regional de Jovens Líderes do Rio Grande do Sul enviou 
feedbacks mensais dos meses de março até dezembro de 
2017, contendo informações sobre o andamento dos trabalhos 
da Rede, desde participação dos seus quatro membros em 
atividades regionais e nacionais; divulgação e resultado de 
processos seletivos para aberturas de vagas em atividades 
regionais, nacionais e internacionais; parcerias institucionais; 
andamentos de GTs; Oficinas de Envolvimento Juvenil; Reuniões 
com Diretoria Regional; uso de verbas disponíveis para a Rede à 
nível regional; e Documentos para sugestão de atividades para 
o Encontro Regional de Jovens Líderes, que em 2017 ocorreu na 
sede do Grupo Escoteiro Jean de Lery, na cidade de Estância 
Velha.

parcerias institucionais

Ao longo do ano de 2017 a Rede de Jovens Líderes no Rio 
Grande do Sul contribuiu em parcerias com diversos órgãos 
públicos e outras instituições, com o objetivo de expandir o 
trabalho dos jovens líderes e criar novos vínculos com o público 
externo.

Uma das parcerias foi com o Departamento de Políticas para 
Juventude da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, 
Justiça e Direitos Humanos do Governo do Estado do Rio Grande 
do Sul.  Os Escoteiros apresentaram seu trabalho realizado 
à nível Regional e como ele poderia ser implantado nos seis 
Centros de Juventude localizados na Região Metropolitana de 
Porto Alegre. As iniciativas compreendem a implantação de um 
projeto de políticas sobre drogas nos Centros, além de oficinas 
e ações de capacitação de lideranças, empreendedorismo 
social e o apoio na realização dos Fóruns da Juventude nestas 
comunidades. Também houveram parcerias com a Prefeitura de 
Porto Alegre, com a participação de escoteiros nas ações do 
projeto “Prefeitura nos Bairros”, e com o Rotaract, que mobilizou 
escoteiros em uma ação social no feriado da Páscoa 

encontro regional de jovens líderes

Com o intuito de oportunizar um momento para troca de 
experiências sobre temas relacionados à liderança e escotismo, 
aconteceu nos dias 14 e 15 de julho o Encontro Regional de 
Jovens Líderes, na cidade de Estância Velha. O evento reuniu 
cerca de sessenta jovens de todo o estado com o objetivo de 
trazer a essência do que é ser Jovem Líder. Entre os assuntos 
abordados no final de semana estavam desenvolvimento pessoal, 
empoderamento juvenil, planejamento, sustentabilidade, 
comunicação.

O evento também contou com a presença da Diretoria 
Regional que abordou o Planejamento Estratégico dos 
Escoteiros do Brasil e de que modo a Rede de Jovens Líderes 
está inserida nos processos de crescimento e desenvolvimento 
do escotismo.

A Rede de Jovens Líderes é uma das ferramentas de 
participação juvenil praticadas pelos Escoteiros do Brasil, 
abrangendo a participação de pioneiros, escotistas e dirigentes 
que tenham entre de 18 a 26 anos nos diversos níveis, seja local, 
regional, nacional e internacional.

32



33

OFICINA DE ENVOLVImento juvenil

O Núcleo Regional montou também, no ano de 2017, a Oficina 
de Envolvimento Juvenil. Nela, a Rede de Jovens Líderes é 
apresentada, além de abordar níveis, princípios e formas de 
participação juvenil dentro e fora do movimento escoteiro. 
Abertas para jovens a partir do Ramo Sênior e adultos em geral, 
as oficinas buscam apresentar os níveis e formas da participação 
juvenil e exemplos de práticas democráticas previstas no 
Programa Educativo dos quatro ramos do Movimento Escoteiro. 
Em 2017 as oficinas atingiram cerca de 220 pessoas em seis 
edições realizadas nas cidades de Porto Alegre (duas vezes), 
Igrejinha, Carazinho, Caxias do Sul e Sananduva.

A Oficina tem como objetivo possibilitar momentos de 
diálogo acerca da importância do correto funcionamento das 
práticas democráticas previstas no programa educativo do 
Movimento Escoteiro e da inserção dos jovens nos processos 
de tomada de decisão do Grupo Escoteiro, da Região Escoteira 
e dos Escoteiros do Brasil. 

São abordados conceitos, níveis, formas, princípios e políticas 
de participação juvenil, além de incentivar a participação e 

envolvimento dos jovens nas diferentes esferas que o circundam 
no movimento escoteiro. “Tivemos uma recepção muito boa, 
o pessoal interagiu bastante e demonstrou grande interesse 
nos assuntos que abordamos”, comentou Eduardo Manique, 
Coordenador da Rede de Jovens Líderes.

De acordo com Líria Dutra, Coordenadora Regional de 
Formação e voluntária do Grupo Escoteiro Pindorama, “As 
Oficinas de Envolvimento Juvenil são um espaço de construção 
de autonomia e de empoderamento dos jovens. De certo modo, 
são um instrumento de centralização do jovem, pois ao passar 
do tempo, por inúmeras razões, de diferentes ordens, o adulto 
voluntário foi sendo empoderado, o que resultou, muitas vezes, 
em prejuízo ao trabalho nos grupos escoteiros e no aleijamento 
dos jovens dos processos decisórios na nossa Organização. 
Considere-se, aí, a resistência dos voluntários em relação à 
inserção dos jovens. As Oficinas disseminam o conhecimento, 
estimulando os jovens a questionar, a protagonizar. Desse modo, 
considero-as uma importante estratégia para garantir que o 
jovem construa ou reencontre sua voz no Movimento Escoteiro.”
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A Região Escoteira do Rio Grande do Sul realizou no dia 3 de 
junho, em Porto Alegre, a primeira edição do Encontro Regional 
de Dirigentes de Unidades Escoteiras Locais. O evento foi sediado 
no Colégio Marista Ipanema, e teve como objetivo reunir os 
dirigentes para disseminação de informações relacionadas a 
prática da gestão de um grupo escoteiro. Através 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.

Segundo a Presidente da Região Escoteira, Cristine Ritt, 
“Essa iniciativa foi desenvolvida para levar aos Grupos assuntos 
relevantes para a sua gestão. Não queremos crescer por crescer, 
queremos trabalhar um crescimento com qualidade que leve 
um escotismo cada vez melhor para os nossos jovens, para 
isso precisamos capacitar cada vez mais os nossos adultos.”

proteção infanto juvenil

Um dos painelistas foi o o Gerente Sênior de Métodos 
Educativos, Luiz Cezar de Simas Horn, que tratou sobre a 
Proteção Infanto Juvenil.   A Oficina tratou de estratégias e ações 
para oferecer, dentro de um ambiente seguro, as atividades 
do programa educativo oferecido pelo Movimento Escoteiro. 

relacionamento institucional

O voluntário do Grupo Escoteiro Imigrante, Vinicius Ribeiro, 
falou sobre Relacionamento Institucional e a atuação das 
Unidades Escoteiras Locais nos conselhos de governança. Foram 
abordados os benefícios que o Grupo pode buscar em parceira 
com os poderes Legislativo e Executivo.

projetos e editais

Mauro Lages, voluntário do Grupo Escoteiro Silva Paes, 
abordou o desenvolvimento de projetos nos Grupos. “É através 
desses projetos que os Grupos se envolvem com a comunidade 
e conseguem se expor, mostrando aquilo que realmente são 
capazes” disse Mauro. O tema projetos também foi abordado 

CAPACITAçÃO CONTÍNUA
PArA OS DIrIgENTES

DIRIGENTES

por Cesar Coutinho, especialista em facilitação de projetos que 
trouxe aos participantes diferentes abordagens como Design 
Thinking, Lean StartUp, Métodos Ágeis, Art Of Hosting, Dragon 
Dreaming e dicas para trabalhos em equipe. 

comunicação

Carlos Almada, voluntário do Grupo Escoteiro do Ar 
Canoas, abordou o tema da comunicação digital, destacando 
a importância dos Grupos se comunicarem com quem não é 
escoteiro e manter seus canais constantemente atualizados. 
“Nós temos que falar a linguagem do público externo e atiçar a 
curiosidade das pessoas. Se vocês procuram pizza pelo Google, 
porque não procurar um Grupo Escoteiro também?”, questionou 
aos participantes da Oficina.

planejamento estratégico

E completando os principais paineis do evento, o voluntário 
do Grupo Escoteiro Olavo Bilac, do Mato Grosso do Sul, Tarcio 
Lescano, falou sobre Planejamento Estratégico nos Grupos 
Escoteiros e a importância das diretorias definirem objetivos 
para o desenvolvimento do Grupo. “ O Planejamento Estratégico 
ele vem para dar um norte. De que adianta fazer parte de 
uma organização sem saber para onde ela quer ir? Vai ter que 
estudar, sair da zona de conforto, aprender coisas de fora do 
Movimento também”, considerou Tarcio.
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Por todo o país milhares de pessoas prestaram suas 
homenagens em comemoração ao Dia da Independência do 
Brasil, celebrado com o tradicional Desfile do 7 de Setembro. No 
Rio Grande do Sul os mais de 200 Grupos Escoteiros estiveram 
envolvidos com as programações da Semana da Pátria, sendo 
que somente em Porto Alegre foram quase 500 jovens e mais 
de 100 adultos presentes no desfile.

Segundo o voluntário Carlos Hirsch, coordenador da 
participação dos escoteiros na Semana da Pátria na capital 
gaúcha, esta é uma ocasião importante para demonstrar união 
e respeito para com nosso país. “Somos um movimento de 
educação, de formação de pessoas, respeitando as diferenças de 
qualquer ordem e unidos por um ideal maior, que é a construção 
de um mundo melhor”, ressalta Carlos. A participação em 
eventos como este é prevista inclusive na proposta educativa 
do escotismo, que incentiva os jovens a aderirem práticas de 
civismo desde pequenos.

O respeito à pátria é prática comum em todas as atividades 
escoteiras, que sempre contam com um cerimonial de 
hasteamento e arriamento da bandeira nacional. Além disso, 
a promessa escoteira faz menção aos deveres com o país, 
herança que vem desde a criação do movimento escoteiro 
em 1907 na Inglaterra.

ESCOTEIrOS MArCAM PrESENçA
NO DESFILE DA INDEPENDÊNCIA

SEMANA DA PÁTRIA
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DESENVOLVIMENTOINSTITUCIONAL
 o trabalho da comunicação regional

 novos sites regionais

 padronização de boletins e informações

 espaços na mídia

 parcerias institucionais
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VAMOS FALAr
DE ESCOTISMO

COMUNICAÇÃO

Comunicação Gabriela Caus
comunicacars@escoteirosrs.org.br

Sem dúvidas 2017 foi um grande ano na comunicação da 
Região Escoteira do Rio Grande do Sul. O trabalho na área 
que vem se fortalecendo desde 2010 com a criação da então 
Comissão Regional de Imagem e Comunicação alcançou no 
ano que passou um nível de trabalho destacável dentro dos 
Escoteiros do Brasil. Esse trabalho é fruto da dedicação de 
dezenas de voluntários que integram a Rede de Comunicadores 
e da Equipe de Comunicação, uma nova forma de organização 
e gestão da comunicação regional. Por meio do trabalho 
alinhado aos Distritos e Equipes de Métodos a cobertura de 
atividades cresceu exponencialmente, além de permitir que 
muitos materiais  de divulgação dos eventos regionais tivessem 
melhoria na qualidade final entregue ao associado. 

EQUIPE REGIONAL DE COMUNICAÇÃO

A Equipe Regional de Comunicação é uma estrutura aberta 
aos voluntários que estudam, trabalham ou atuam com 
comunicação dentro e fora do Movimento Escoteiro. Dentre 
os trabalhos desenvolvidos pela Equipe estão a produção de 
vídeos, identidade visual de eventos, publicações para mídias 
digitais, boletins, manuais, cobertura fotográfica dos eventos, 
produção de textos, planejamento de comunicação, assessoria 
de imprensa e relacionamento institucional.

REDE DE COMUNICADORES 

Já a Rede de Comunicadores foi uma maneira de interiorizar 
a comunicação e alinhar os trabalhos de todas as Equipes 
Regionais com a Equipe de Comunicação. Cada uma das 
Equipes de Métodos, assim como cada Distrito Escoteiro, 

tem ao menos uma pessoa responsável pela comunicação. 
Essa pessoa trabalha integrada à Equipe de Comunicação e 
facilita os fluxos de eventos e divulgação. Dessa maneira toda 
a gestão da comunicação tem passado por um processo de 
amadurecimento e padronização de conteúdos. Permitindo 
assim que o associado receba um material final de qualidade, 
alinhado às Diretrizes Regionais de Comunicação e também à 
comunicação nacional dos Escoteiros do Brasil. 

OFICINAS E SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO 

Para alinhar todo esse trabalho foi realizado em fevereiro, 
em Flores da Cunha, o primeiro Seminário de Comunicação dos 
escoteiros do Rio Grande do Sul. O encontro teve como objetivo 
o alinhamento da comunicação regional junto da equipe de 
comunicação, métodos e distritos. Além do Seminário, durante 
o ano foram realizadas oficinas de comunicação para voluntários 
que trataram sobre comunicação digital e assessoria de 
imprensa, além de uma Oficina de Especialidade de Jornalismo 
para jovens dos ramos lobinho e escoteiro.

ATIVIDADES DISTRITAIS

E não apenas de eventos regionais vive a comunicação, 
também de forma inédita, a atuação de voluntários da Rede 
de Comunicadores nos mais variados Distritos permitiram a 
ampliação da cobertura fotográfica dos grandes eventos que 
são realizados na Região do Rio Grande do Sul.  O Jambolão 
no início do ano foi um dos destaques por ser uma atividade 
que durante quatro dias, de 19 a 22 de janeiro de 2017, reuniu 
escoteiros vindos de norte a sul do Brasil na cidade de Feliz, no 

38



3939

21º Distrito. Foram 236 jovens, de 11 a 17 anos, e aproximadamente 
100 adultos, vindos de todo Rio Grande do Sul e ainda de Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, 
Distrito Federal, Amazonas e Rio Grande do Norte. A Equipe de 
Comunicação e o Escritório Regional se fizeram presentes, junto 
com a equipe de serviço, somando quinze pessoas trabalhando 
na comunicação do evento.

Durante o ano ainda foi realizada a cobertura de outros 
eventos com apoio dos Distritos na Rede de Comunicadores na 
Serra, Fronteira, Região Norte, Noroeste e Região Metropolitana 
de Porto Alegre. Eventos como a Vigília Regional Pioneira e 
o Desfile da Semana Pátria também tiveram destaques na 
cobertura local e distrital.

COBERTURA DE CURSOS DE FORMAÇÃO

Com o envolvimento da Rede de Comunicadores em todo 
o estado, pela primeira vez, os Cursos de Formação também 
estiveram na programação da cobertura fotográfica da 
comunicação regional. Nos quatro cantos do estado, com o 
apoio também de voluntários comunicadores da Equipe Regional 
de Formação, os Cursos tiveram quase na sua totalidade a 
cobertura da comunicação, valorizando assim a participação 
dos voluntários e registrando esse importante momento de 
capacitação e crescimento pessoal no Movimento Escoteiro.

PADRONIZAÇÃO DE BOLETINS

Os Boletins Regionais, que são a primeira peça de divulgação 
dos eventos regionais, foram todos padronizados. Permitindo 
assim com que o associado tenha certeza de que o material 
é um conteúdo oficial da Região do Rio Grande do Sul, 
garantindo credibilidade ao material. As informações agora 
são todas alinhadas com o Escritório Regional, Diretoria e a 
organização dos eventos, garantindo assim que todo o material 
de divulgação esteja completo e de acordo com às expectativas 
dos associados.

NOVO SITE REGIONAL

Desde julho de 2017 a Região Escoteira conta com um novo 
site regional que pode ser acessado no escoteirosrs.org.br. 
Desenvolvido pelo Escritório Regional o novo site foi lançado 
com um novo layout, mais responsivo e de acordo com as 
necessidades dos jovens e voluntários. Além da possibilidade 
da criação de sites específicos dos grandes eventos regionais. 
Uma das novidades aplicadas foi a disponibilidade de todos os 
downloads por meio de uma pasta única e compartilhada do 
Google Drive, serviço de compartilhamento gratuito de arquivos 

na nuvem do Google. Desse modo todos os associados podem 
conectar os arquivos de seu interesse, ou a pasta completa, 
diretamente na sua conta pessoal do Google e sempre que 
um novo arquivo for incluído na pasta o documento será 
automaticamente atualizado no site regional, será também 
carregado na conta pessoal do associado.

INFORMATIVO REGIONAL

Junto do Site Regional foi lançado também o Informativo 
Regional, um resumo das principais notícias do site e de 
divulgação dos eventos regionais. O informativo já era enviado 
anteriormente em ocasiões específicas, agora busca-se criar 
também uma padronização no envio e no conteúdo de forma  
a garantir que todos os associados recebam às informações 
de maior relevância da Região Escoteira. Essa ação também foi 
pensada alinhada ao Plano de Trabalho da Gestão Regional que 
define como objetivo oferecer material de apoio as Unidades 
Escoteiras Locais, divulgando as informações de maneira plural 
e voltada aos diferentes públicos e faixas etárias do movimento. 

NOVO SITE SEJA ESCOTEIRO

Fomentando o crescimento e expansão do escotismo no Rio 
Grande do Sul foi lançado também o novo site da campanha 
institucional Seja Escoteiro. No endereço sejaescoteiro.org.br 
pessoas que ainda não conhecem o Movimento Escoteiro têm 
acesso às primeiras informações sobre o escotismo como o 
Método Escoteiro, os benefícios do escotismo, a importância 
da participação da família e como se tornar voluntário. Além, 
do mais importante, o endereço atualizado de todos os Grupos 
Escoteiros do Rio Grande do Sul organizados por Distrito e 
cidade. Foi realizada também uma campanha do novo site 
no facebook oficial dos Escoteiros do Rio Grande do Sul que 
alcançou na primeira semana de 2018 mais de 70 mil pessoas.

A campanha Seja Escoteiro também ganhou espaço na mídia 
impressa regional por meio de dois anúncios no Jornal Zero 
Hora. O espaço foi cedido gratuitamente graças à parceria 
institucional com a Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho do 
Grupo RBS. 

MÍDIAS DIGITAIS

O trabalho da comunicação regional também destaca-se 
nas mídias digitais, tendo presença no facebook e instagram 
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principalmente. Em 2017 a página regional chegou a 24 mil 
curtidas, tornando-se a página de Região Escoteira com mais 
curtidas, atrás apenas da página nacional dos Escoteiros do 
Brasil.

Dentre os conteúdos produzidos um dos que mais teve 
destaque em 2017 foi realizado em parceria com a Equipe 
Regional de Diversidades, a campanha da Semana LGBT, 
Orgulho de Ser Escoteiro - Orgulho de ser LGBT.  Durante 
cinco dias de publicações foram alcançadas 180 mil pessoas. 
As publicações traziam histórias pessoais de escoteiros LGBT, 
fichas de atividade e também transmissões ao vivo do programa 
Escoteiro em Ação sobre o tema.

HISTÓRIAS DE INCLUSÃO

Trabalhando o tema da Inclusão, nos seus mais variados 
contextos, foi lançado em 2017 a série de vídeos Histórias de 
Inclusão. Por meio de históriais reais dos Grupos Escoteiros foram 
abordados os temas da Diversidade Racial, Deficiência Visual 
e da Deficiência Física, este último com 33 mil visualizações. 
A série não tem uma programação definida, justamente por 
entender que toda e qualquer história de inclusão no Movimento 
Escoteiro deve ser contada e abordada de maneira singular e 
especial com os envolvidos. 

TRANSMISSÕES AO VIVO

De forma inédita no Rio Grande do Sul a comunicação 
realizou diversas transmissões ao vivo ao longo do ano. O 
Ramo Escoteiro utilizou da ferramenta para a transmissão das 
Reuniões Temáticas e, durante três eventos, CAMPOTEC e nos 
dois Mutirões Regionais Pioneiros, foram realizadas transmissões 
ao vivo diretamente do campo. No CAMPOTEC a Comunicação 
realizou o piloto de um programa escoteiro, com a inserção de 
pequenas matérias, entrevistas ao vivo e vídeos especiais. Nos 
Mutirões foram realizada a transmissão do programa Escoteiro 
em Ação com os pioneiros e mestres presentes no evento.

PROGRAMA ESCOTEIRO EM AÇÃO

Consolidando a parceria com a Rádio Líder do Vale, de 
Sapucaia do Sul, o Programa Escoteiro em Ação movimentou as 
noites de terça-feira. Semanalmente os estúdios em Sapucaia do 
Sul eram visitados por escoteiros que abordaram diversos temas 
como Mística, Formação, Diversidades, Projetos, Envolvimento 
Juvenil, entre outros. Dois dos programas de maior destaque 
da temporada foram sobre os Colecionadores Escoteiros que 
teve transmissão ao vivo pela página do programa e atiçou 

a curiosidade dos fãs de distintivos escoteiros, e a entrevista 
com a voluntária Wilma Schiefferdecker do Grupo Escoteiro 
George Black. Em Santa Maria também estreamos um programa 
de Rádio, o Sempre Alerta na UniFM rádio da UFSM.

INSERÇÕES NA MÍDIA

Após o fortalecimento de um trabalho de assessoria de 
imprensa na Equipe de Comunicação e Escritório Regional foram 
muitos os avanços no que refere-se à divulgação do escotismo 
na mídia. Por meio da produção de um release padrão elaborado 
pelo Escritório Regional e encaminhado a todos os Distritos e 
lideranças locais, dezenas de Grupos no estado obtiveram um 
material padrão para trabalhar junto à imprensa local e assim 
conseguirem espaço para divulgação do escotismo. 

Dois destaques foram as publicações sobre o Dia do 
Escoteiro, em abril, que permitiu uma publicação de página 
inteira na coluna Almanaque Gaúcho do jornal Zero Hora e a 
divulgação do mesmo conteúdo em diversos jornais do interior. 
Além desta, a notícia dos 14 mil escoteiros no Rio Grande do 
Sul, também obteve grande espaço em todo o estado, graças 
ao material enviado pela comunicação regional diretamente 
aos Grupos Escoteiros.
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PArCErIAS qUE 
FAzEM A DIFErENçA

rELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Dando sequência ao trabalho iniciado em 2016 junto da 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com a criação da 
Frente Parlamentar Escoteira pelo Deputado Vinicius Ribeiro, 
em 2017 somaram-se o apoio ao Movimento Escoteiro os 
Deputados Lucas Redecker e Zilá Breitenbach.

Zilá protocolou novamente o projeto que visa a incluir o 
método educativo do Movimento Escoteiro no Plano Estadual 
de Educação (PEE). Originalmente proposto por Vinicius. De 
acordo com a parlamentar, a proposta considera o trabalho 
prestado pelos Grupos Escoteiros no Estado junto a crianças 
e jovens como um importante instrumento no processo 
educacional. “O Movimento Escoteiro proporciona a juventude 
ações produtivas, que cultivam valores de amizade, respeito 
ao próximo, cuidados com a natureza e com a espiritualidade”, 
observou. 

Já Lucas protocolou um novo projeto que favorece a 
permanência dos Grupos Escoteiros instalados no interior 
das escolas da rede pública estadual. O projeto busca delegar 
aos Conselhos Escolares a decisão quanto à permanência dos 
Grupos em funcionamento nas escolas estaduais. O deputado 
explicou que, atualmente, a decisão referente a permanência 
das Unidades Escoteiras no interior das escolas pode ser tomada 
de forma monocrática apenas pela direção da instituição de 
ensino. Por ser algo tão relevante à comunidade, Redecker 

entende que é importante consultar a comunidade escolar por 
meio dos Conselhos.  Ambos os Deputados firmaram apoio aos 
Escoteiros do Brasil por intermédio do Grupo Escoteiro Guia 
Lopes e agora integram a União Parlamentar dos Escoteiros 
do Brasil (UPEB) que reúne figuras públicas de todo o país que 
trabalham em prol do Escotismo no Legislativo e Executivo.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO (SEDUC)
A Região do Rio Grande do Sul conta desde abril de 2017 

com um Termo de Cooperação junto a Secretaria Estadual 
da Educação. O objetivo da parceria “Escotismo vai à Escola” 
é incentivar com que crianças e jovens da rede estadual de 
ensino conheçam o Movimento Escoteiro. Por meio da iniciativa 
estimula-se com que mais jovens desenvolvam os valores do 
escotismo, além de auxiliar a abrir portas para que mais Grupos 
ocupem os espaços das escolas para as suas atividades. À 
Secretaria está a responsabilidade de colaborar e viabilizar a 
divulgação e prática do escotismo nas escolas da rede estadual e 
comunidade escolar. À Região Escoteira é atribuída a divulgação 
e prática das atividades escoteiras junto da comunidade escolar. 
O termo de cooperação tem validade até o final de 2018. A 
realização dessa parceria e a formalização junto ao Governo 
Estadual foi realizada na Assembleia Regional Escoteira em 
março de 2017. Na ocasião, com a presença do Deputado 

Comunicação Gabriel Rodrigues
comunicacao@escoteirosrs.org.br
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A importância de desenvolver bons relacionamentos 
com organizações que estejam alinhadas aos valores do 
escotismo tem se mostrado evidente desde que Baden-
Powell fundou o Movimento Escoteiro. Afinal é principalmente 
através de parcerias que se pode angariar recursos para 
realizar projetos, divulgar as práticas escoteiras, crescer em 
quantidade e qualidade, além de obter reconhecimento para 
seguir trabalhando. O tema Relacionamento Institucional e 
Governamental é amplamente abordado no Planejamento 

Estratégico 2016-2021, detalhado no marco estratégico 
Desenvolvimento Institucional. Essa área é uma das principais 
responsáveis pelo progresso e crescimento da estrutura 
organizacional, aumento na quantidade de associados, melhoria 
constante na execução de ações e ampliação do impacto social 
e comunitário causado pelo escotismo. Em 2017 importantes 
parcerias foram firmadas, tanto a nível regional e para longos 
períodos, quanto a nível local e para ações específicas. Aqui 
destacam-se algumas das principais.
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Estadual Vinicius Ribeiro, Presidente da Frente Parlamentar 
Escoteira da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, e 
do Secretário Estadual da Educação, Luis Antônio Alcoba, o 
termo foi assinado diante de todos os associados.

A partir de agora, tanto a Rede Estadual de Ensino, como os 
Grupos Escoteiros, têm a possibilidade ainda maior de realizarem 
atividades e projetos em parceria. Incentivando dessa forma 
com que o ambiente escolar seja também um espaço para 
a prática do escotismo, reforçando o papel educacional dos 
Escoteiros do Brasil.

Uma das ações que podem ser realizadas integrando os 
Grupos Escoteiros às Escolas é a programação do EducAÇÃO 
ESCOTEIRA. Em 2017 diversos Grupos do Estado participaram 
da primeira edição do projeto nacional dos Escoteiros do 
Brasil. O EducAÇÃO é pensado para acontecer dentro das 
instituições de ensino, de forma a promover aos estudantes 

uma oportunidade de vivência de atividades educativas, junto 
aos membros do Movimento Escoteiro. Como estratégia, num 
mesmo dia, Unidades Escoteiras Locais de todo o país oferecem 
atividades escoteiras nas escolas. 

O evento tem grande impacto social, beneficiando tanto os 
associados e especialmente os estudantes em todo o país. A ideia 
é contar com a experiência sólida dos Escoteiros, apresentando 
atividades educativas atraentes e variadas, atendendo aos 
interesses das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica, que propõe tornar interessantes os conteúdos escolares. 

Os Grupos ao participarem do EducAÇÃO ESCOTEIRA ajudam 
os estudantes a evoluírem e crescerem como pessoas. Além de 
divulgar o escotismo e incentivarem aos estudantes a fazerem 
parte das Unidades Locais.

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO 

DE ACIDENTES E VIOLÊNCIA ESCOLAR (CIPAVE)
Ainda dentro da área da educação, a partir do Termo de 

Cooperação firmado com a SEDUC surgiu o convite para 
que a Região Escoteira participasse do 1º Encontro Regional 
de Formação do Programa CIPAVE-RS, promovido pela 12ª 
Coordenadoria Regional de Educação e realizado em Guaíba. 
O encontro teve como objetivo divulgar e estimular boas 
práticas de convívio e relações interpessoais desenvolvidas 
nas escolas da rede pública estadual. Em especial aquelas que 
promovem ações em prol da gestão de conflitos e das práticas 

de prevenção dos mesmos por meio das CIPAVE.  
A ocasião foi uma oportunidade para divulgar a prática 

do escotismo e estimular que professores da rede estadual 
aproximem-se do Movimento Escoteiro. Incentivando dessa 
forma com que o ambiente escolar seja também um espaço 
para a prática do escotismo permitindo também que as escolas 
busquem nas Unidades Escoteiras Locais a referência para 
trabalhos e ações com os jovens e estudantes.

A atuação dos educadores foi proposta por meio do 
voluntariado nos Grupos já existentes, na abertura de novos 
Grupos nas suas comunidades escolares e na utilização de 
materiais educativos do Movimento Escoteiro na construção 
do seu plano pedagógico. Estreitando os laços com o corpo 
docente da rede estadual a Região Escoteira tem aberto novas 
portas aos Grupos e à formação educacional dos jovens gaúchos.

4242
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SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 

TRABALHO, JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (SDSTJDH)
Com o intuito de somar esforços em prol da juventude 

da região metropolitana do estado, representantes da Rede 
de Jovens Líderes e da Equipe Regional dos Mensageiros da 
Paz participaram de uma série de reuniões na SDSTJDH em 
conjunto com o Departamento de Políticas para Juventude, 
o Departamento de Políticas sobre Drogas e o Escritório de 
Projetos. 

Os escoteiros apresentaram o trabalho desenvolvido pela 
Região do Rio Grande do Sul e como este trabalho pode 
contribuir em ações a serem desenvolvidas nos seis Centros 
de Juventude mantidos pela Secretaria. Os Centros são espaços 
de desenvolvimento de atividades esportivas, culturais, de 
lazer, formação profissional e vivência comunitária. Eles estão 
localizados em Alvorada, Viamão e Porto Alegre. 

Cada um dos Centros atende em média 600 jovens, de 15 a 
24 anos. As iniciativas em conjunto visam a implantação de um 
projeto de políticas sobre drogas nos Centros de Juventude, 
além do desenvolvimento de oficinas e ações de capacitação 
de lideranças, empreendedorismo social e o apoio na realização 
dos Fóruns da Juventude nestas comunidades. 

Segundo a Coordenadora do Departamento de Políticas para 
a Juventude, Caroline Pioneiro, “podemos aproveitar o trabalho 
de cultura de paz e fortalecimento de grupos que o Movimento 
Escoteiro tem para trazer uma nova perspectiva para os centros. 
Já nós, enquanto Estado, trazemos o conhecimento da realidade 
que já adquirimos nesses anos de atuação.”

MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS 

A Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos, reconheceu 
o trabalho desenvolvido pela Política Regional de Inclusão e 
Acessibilidade da Região Escoteira do Rio Grande do Sul.

Segundo o Secretário Especial dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, Marco Pellegrini, “Os objetivos e estratégias da 
referida Política de Acessibilidade vão ao encontro das boas 
práticas de inclusão e acessibilidade. Desejamos muito sucesso 
nesse projeto de inclusão das pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida nas atividades do movimento escoteiro, 
com a certeza de que não só as pessoas com deficiência 
serão beneficiadas, mas todos os demais, pelo crescimento 
proporcionado pela convivência com a diversidade humana e 
pelo legado que será transmitido para o movimento escoteiro 
no Brasil e no mundo.”

Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho (FMSS)
A Fundação Maurício Sirtosky Sobrinho é uma organização 

sem fins lucrativos que atua na área de educação e 
desenvolvimento comunitário desde 1982, buscando transformar 
a realidade de crianças e jovens gaúchos. A Fundação integra 
a área de responsabilidade social do Grupo RBS, maior grupo 
de comunicação social do sul do Brasil. 

A Equipe Regional de Inclusão e Acessibilidade foi a 
responsável pela construção dessa parceria que começou a 
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ser construída em 2017. Por meio de um trabalho alinhado com a 
FMSS sobre inclusão de pessoas com deficiência, a Região do Rio 
Grande do Sul lançou ano passado a Apostila do Curso Técnico 
de Inclusão e Acessibilidade que aborda as peculiaridades 
de cada deficiência e busca sensibilizar educadores para os 
principais aspectos que devem ser observados na hora de 
planejar atividades com crianças e jovens com deficiência. Esse 
material foi compartilhado com a Fundação e as demais ONGs 
que trabalham educação no Rio Grande do Sul. 

Em contrapartida o Movimento Escoteiro tem recebido 
espaço na mídia regional por meios dos veículos do Grupo 
RBS, além de apoio institucional em eventos como o Fórum 
Regional de Inclusão e Acessibilidade em março de 2018. Os 
Grupos Escoteiros de todo o Estado ganham com essa parceria 
pela divulgação do escotismo em nível regional e na capacitação 
dos voluntários na temática de Inclusão e Acessibilidade.

INSTITUTO DO CÂNCER INFANTIL (ICI)
O Instituto do Câncer Infantil é uma organização sem fins 

lucrativos que atua há mais de 25 anos com o propósito de 
aumentar os índices de cura do câncer entre as crianças, além 
de desenvolver projetos de pesquisa em busca de novos 
tratamentos. Por meio de um trabalho do Escritório Regional 
e das Equipes de Comunicação e Sustentabilidade está sendo 
elaborado para 2018 uma grande campanha de apoio ao ICI. 

Os Grupos poderão ajudar participando da campanha de 
arrecadação de tampinhas de garrafas plásticas, criando novos 
espaços para coleta e incentivando o repasse ao Instituto, 
que arrecada recursos a partir da venda das mesmas. As 
Unidades Escoteiras podem se tornar um ponto de coleta de 
tampinhas nas suas comunidades, incentivando os associados a 
arrecadarem com seus familiares e amigos, aumentando dessa 
forma o círculo de apoio ao Instituto do Câncer e ajudando 
centenas de crianças e famílias que passam por dificuldades 
devido ao diagnóstico do câncer infantil. 
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gOVErNANçA
 14 mil escoteiros

 efetivo regional

 distritos escoteiros

 efetivo dos grupos escoteiros

 os vinte maiores grupos do estado

 os vinte grupos que mais cresceram no ano

 condecorações
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14.171 associados
O movimento escoteiro no rio grande do sul

3.524 voluntários
os ADULTOS voluntários no movimento escoteiro no rio grande do sul

1.334 VOLUNTÁRIOS
734 Homens
600 Mulheres

DIRIGENTES38%

RAMO Sênior
466 VOLUNTÁRIOS
332 Homens
134 Mulheres

13%

758 VOLUNTÁRIOS
263 Homens
495 Mulheres

RAMO lobinho22%

778 VOLUNTÁRIOS
493 Homens
285 Mulheres

RAMO escoteiro22%

188 VOLUNTÁRIOS
119 Homens
69 Mulheres

RAMO PIONEIRO5%

55%
1.941 homens

O Movimento Escoteiro no Rio Grande do Sul atingiu em 2017 
o maior efetivo em mais de duas décadas. Atualmente são 14 
mil associados, sendo mais de dez mil jovens e quase quatro 
mil adultos voluntários. Há dez anos, em 2007, o número era 
a metade do atual. 

Elevamos significamente o número de retenções, combatendo 
a evasão e expandindo com a abertura de doze novos Grupos 
Escoteiros. “Temos como meta alcançarmos até 2023 a marca de 
25 mil escoteiros no Rio Grande do Sul. Em um ano conseguimos 
aumentar nosso alcance em quase 2 mil pessoas, seguindo 
desenvolvendo o escotismo em nosso estado só temos a 

contribuir com uma sociedade melhor”, relata a Presidente 
da Região Escoteira do Rio Grande do Sul, Cristine Ritt. 

Presente em 115 municípios gaúchos, com 212 Grupos 
Escoteiros, cerca de 70% do efetivo está no interior do estado 
e a expectativa de crescimento é grande. Crescemos 13,29% 
em 2017, a maior taxa de crescimento dos últimos 6 anos. 
Esse alcance foi possível graças ao trabalho e dedicação dos 
voluntários em toda a Região Escoteira. Desde 1993, quando 
haviam 15.400 escoteiros no Rio Grande do Sul, o Movimento 
Escoteiro não alcançava números tão expressivos de inserção 
na comunidade. 

45%
1.583 mulheres

TRABALHANDO PELOS JOVENS
Os adultos representam 25% dos associados no 

Rio Grande do Sul.  Por meio do trabalho voluntário 
de cada um deles que os jovens têm acesso à 

proposta educativa dos Escoteiros do Brasil.
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10.647 jovens
os jovens no movimento escoteiro no rio grande do sul

1.658 JOVENS
1.005 Sêniores

653 Guias

RAMO Sênior
15%

RAMO ESCOTEIRO
42%

4.451 JOVENS
2.896 Escoteiros
1.555 Escoteiras

RAMO pioneiro
6%
616 JOVENS

364 Pioneiros
252 Pioneiras

RAMO LOBINHO
37%

3.922 JOVENS
2.621 Lobinhos
1.301 Lobinhas

65%
6.886 meninos

35%
3.761 meninas

200 MIL ESCOTEIROS
Os Escoteiros do Brasil 

pretendem, até 2023, fazer 
com que o Escotismo no 

Brasil seja 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. 

No Rio Grande do Sul a meta 
é alcançar 25 mil escoteiros, 

entre jovens e adultos.

equidade de gênero
O Planejamento Estratégico 
dos Escoteiros do Brasil 
defique como um dos seus 
objetivos buscar o equilíbrio 
da participação feminina na 
organização. Esse trabalho 
inicia com os jovens que 
atualmente contam com 
35% de participação feminina 
nas seções, sendo no Ramo 
Pioneiro, proporcionalmente, 
a maior presença de 
mulheres com 40% do 
efetivo total de jovens.
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1997 2001 2002 2003 20041998 1999 2000 2005 2006

9.206

10.546

9.436

8.2428.625
9.100

9.881

7.092 7.200

11.553

14.000

12.000

10.000

7.000

MAIOR TAXA DE RENOVAÇÃO

2017

2016

2015

2014

2013

2012

72,83%

72,69%

67,46%

69,83%

70,30%

70,19%

MAIOR TAXA DE CRESCIMENTO

2017

2016

2015

2014

2013

2012

13,29%

11,69%

0,84%

4,01%

10,55%

10,88%

EM 2017 CONSTATAMOS A 
MENOR TAXA DE EVASÃO

 DA NOSSA HISTÓRIA. 

Oferecendo um escotismo de qualidade, com 
voluntários capacitados, grandes  atividades 
regionais, e tornando a experiência de ser 
escoteiro uma paixão  de jovens e adultos, 
estamos retendo  cada vez mais jovens em 
nossos Grupos  Escoteiros. Prova disso é que 7 
a cada 10  escoteiros continuaram no Movimento  
de um ano para o outro em 2017, assim como  já 
vem aconteceno nos últimos anos.

EM 2017 ALCANÇAMOS A 
MAIOR TAXA DE CRESCIMENTO

DOS ÚLTIMOS SEIS ANOS

O gráfico abaixo traz a informação do efetivo 
escoteiro no Rio Grande do Sul desde 1997.  Desde 
2009 o Movimento Escoteiro em nosso Estado 
vem crescendo, com números que  voltam a 
remeter ao início da década de 1990.  Nesse 
período o Escotismo na Região já  diminuiu e 
voltou a crescer. Se continuarmos com este 
percentual de crescimento é possível chegar 
em  2023 com 25 mil escoteiros no Estado.

EFETIVO DO MOVIMENTO ESCOTEIRO NO RIO GRANDE DO SUL
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Em dois anos já são 34 novos Grupos no estado. 
Em 2017 foram abertos dez novos, além de dois reabertos. 

2007 2011 2012 2013 20142008 2009 2010 2015 2016 2017

7.227

8.712
9.660

10.679

7.078 7.122 7.598

12.509

14.171

11.107 11.200

12 NOVOS GRUPOS ESCOTEIROS

380

377

379

376

378

381

382

384

383

385

241

276 

Bambu

Cacique

Fonte Cristalina

Do Ar Guardiões Da Pulquéria

João Carlos Castro

Xainã-jataí

Lis Da Lagoa

Santo Inácio De Loyola

São Roque

Pindorama

Capoeiras

Chico Mendes

Cachoeira do Sul

Cacique Doble

Ibiaça

São Sepé

Camaquã

Santo Antônio das Missões

Pelotas

Guaíba

Saldanha Marinho

Porto Alegre

Nova Prata

Sertão

MAPAS DOS DISTRITOS ESCOTEIROS

O mapa representa as cidades que possuem uma ou mais 
Unidades Escoteiras Locais no Rio Grande do Sul. São 115 
cidades, no total de 497 no Estado, o que representa a 
presença em 23% dos municípios. Em 2017 foram 9 novas 
cidades que começaram a contar com a presença de Grupos 
Escoteiros, de um total de 212 em toda a Região Escoteira.

GRUPOS ABERTOS

GRUPOS REABERTOS

1º DE
2º DE
3º DE
4º DE
5º DE
6º DE
7º DE
8º DE
9º DE
10º DE
11º DE
12º DE
13º DE
14º DE
15º DE
16º DE
17º DE
18º DE
19º DE
20º DE
21º DE
22º DE
23º DE
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117.02 % 

96.72 % 

104.20 % 

119.61 % 

102.11 % 

128.57 % 

100.00 % 

97.22 % 

126.79 % 

97.33 % 

103.45 % 

188.00 % 

87.88 % 

110.23 % 

64.18 % 

236.36 % 

99.02 % 

84.42 % 

81.67 % 

73.86 % 

105.45 % 

111.54 % 

100.00 % 

125.42 % 

166.67 % 

112.66 % 

86.11 % 

86.09 % 

109.16 % 

114.08 % 

102.44 % 

94.81 % 

118.40 % 

106.49 % 

109.62 % 

123.13 % 

107.01 % 

103.97 % 

95.65 % 

104.76 % 

188

122

119

51

95

21

118

36

56

75

29

25

66

88

67

22

102

77

60

88

110

52

272

59

30

79

108

115

251

71

82

77

125

77

52

134

157

126

23
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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

Porto Alegre

São Leopoldo

Santa Maria

Santa Maria

Carazinho

Gramado

Camaquã

Vacaria

Pelotas

Veranópolis

Caxias do Sul

Charqueadas

Garibaldi

Pelotas

Rio Grande

Porto Alegre

Arroio dos Ratos

Tapejara

Porto Alegre

Erechim

São Lourenço do Sul

Estância Velha

220 

118 

124 

61 

97 

27 

118 

35 

71 

73 

30 

47 

58 

97 

43 

52 

101 

65 

49 

65 

116 

58 

272 

74 

50 

89 

93 

99 

274 

81 

84 

73 

148 

82 

57 

165 

168 

131 

22 

110 

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  

Honório Lemes  

Hans Staden  

Nimuendaju  

Bento Gonçalves  

Do Mar Riachuelo  

Do Mar Barão De Teffé 

Guajará Mirim  

José Plácido De Castro 

Cruzeiro Do Sul  

Henrique Dias  

Socepe  

Levino Junges  

George Edward Fox 

Barbosa Lessa  

Porteira Do Rio Grande 

Humaita Sul  

São Luiz Gonzaga  

Moacara  

Jacuí  

Almirante José Araújo Filho 

Iguassu  

Silva Paes  

Albert Schweitzer  

Cerro Da Raposa  

Tapejara  

Arno Friedrich  

Tupinambás  

Garibaldi  

Jean De Léry  

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

020

021

022

024

025

027

028

029

030

031

032

033

035

036

037

038

039

040

043

044

045

046

Inscritos em
 31/12/2016Grupo Escoteiro DEsempenho CidadeInscritos em

 31/12/2017
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20

33

102

19

90

66

47

49

58

92

101

59

50

116

59

114

88

104

37

27

55

11

61

90

103

56

52

36

43

24

76

44

75

54

69

60

96

36

66

56

26 

25 

121 

25 

89 

80 

38 

64 

61 

104 

100 

67 

85 

130 

42 

118 

101 

96 

28 

39 

55 

28 

54 

119 

116 

58 

64 

35 

67 

31 

106 

51 

80 

56 

58 

60 

96 

33 

70 

59 

130.00 % 

75.76 % 

118.63 % 

131.58 % 

98.89 % 

121.21 % 

80.85 % 

130.61 % 

105.17 % 

113.04 % 

99.01 % 

113.56 % 

170.00 % 

112.07 % 

71.19 % 

103.51 % 

114.77 % 

92.31 % 

75.68 % 

144.44 % 

100.00 % 

254.55 % 

88.52 % 

132.22 % 

112.62 % 

103.57 % 

123.08 % 

97.22 % 

155.81 % 

129.17 % 

139.47 % 

115.91 % 

106.67 % 

103.70 % 

84.06 % 

100.00 % 

100.00 % 

91.67 % 

106.06 % 

105.36 % 

Santa Maria

Caxias do Sul

Canela

Iraí

Porto Alegre

Porto Alegre

Santo Ângelo

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  

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  

047

048

049

050

051

053

054

056

057

059

061

062

064

065

066

070

071

072

073

075

076

077

078

079

080

081

082

084

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099

100

Tupanciguara  

Do Ar Caxias Do Sul 

Abaete  

Coroados  

Lídia Moschetti  

Astti  

Do Ar Ventos Do Sul 

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  

Brownsea  

Do Mar Passo Da Pátria 

Baependi  

Botucarai  

Guardioes Da Nascente 

Melvin Jones  

Do Ar Canoas  

Anhanguera  

Taquató  

Itapua  

Monsenhor André Pedro Frank 

Medianeira  

Inscritos em
 31/12/2016Grupo Escoteiro Desempenho CidadeInscritos em

 31/12/2017
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50

143

67

69

55

99

75

45

51

127

58

102

41

76

71

29

57

10

34

83

50

50

65

35

168

67

67

75

40

123

43

31

70

25

62

33

94

47

108

104

25 

155 

79 

60 

51 

124 

76 

69 

62 

115 

65 

96 

70 

91 

79 

45 

48 

11 

27 

88 

59 

46 

61 

67 

163 

66 

81 

80 

94 

136 

44 

59 

101 

24 

61 

38 

89 

45 

127 

110 

50.00 % 

108.39 % 

117.91 % 

86.96 % 

92.73 % 

125.25 % 

101.33 % 

153.33 % 

121.57 % 

90.55 % 

112.07 % 

94.12 % 

170.73 % 

119.74 % 

111.27 % 

155.17 % 

84.21 % 

110.00 % 

79.41 % 

106.02 % 

118.00 % 

92.00 % 

93.85 % 

191.43 % 

97.02 % 

98.51 % 

120.90 % 

106.67 % 

235.00 % 

110.57 % 

102.33 % 

190.32 % 

144.29 % 

96.00 % 

98.39 % 

115.15 % 

94.68 % 

95.74 % 

117.59 % 

105.77 % 

São Borja  

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  

Caçapava do Sul  

Santo Cristo  

São Leopoldo  

Esteio  

Porto Alegre  

Caxias do Sul  

Santa Cruz do Sul  

103

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

164

166

172

174

175

179

181

Iguariaça  

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  

Seção Autônoma 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  

Clareira Na Mata  

Haway  

João De Barro  

Anauê  

Mate Amargo  

Baden-Powell  

Santa Cruz  

Inscritos em
 31/12/2016Grupo Escoteiro DEsempenho CidadeInscritos em

 31/12/2017
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Chama Farroupilha 

Acácia Negra  

19 De Julho  

Dom Bosco  

Arés  

Toutinegra  

Órion  

Ouro Negro  

Vinte De Setembro 

Atiradores  

Araucária  

Mboaba  

Capitao Joanes  

Ágata  

Tupi-guarani  

Phoenix  

Capoeiras  

Parobé  

Do Mar Porto Seguro 

Cônego Bento  

Anita Garibaldi  

Rouxinol Da Serra  

Chico Mendes  

Do Mar Tubarão Branco 

Araquã  

Rastreadores  

Sonnenthal  

Amigo Panda  

Capitão Bressane  

Maragatos  

Ijui  

Marista Irmão Dionysio Tonial

Do Ar João Paulo Ii 

Pendragon  

Três Fronteiras  

Peregrino  

Voluntarios Da Patria 

Lanceiros Negros  

Chefe Ieda Maria Bueno Sauer 

Caiboathê  

183

188

190

191

193

196

197

207

209

215

222

223

224

225

236

240

241

242

244

255

272

275

276

280

281

293

294

296

297

299

300

301

303

317

320

324

329

333

334

335

67

60

30

92

66

41

46

50

39

61

25

55

17

44

87

74

0

31

60

0

59

73

0

50

90

57

39

89

56

87

84

76

51

44

14

87

48

93

74

39

75 

50 

51 

88 

74 

56 

52 

40 

46 

49 

29 

60 

21 

50 

107 

83 

74 

74 

61 

152 

42 

76 

35 

57 

85 

60 

53 

116 

53 

51 

98 

77 

47 

50 

28 

83 

66 

98 

76 

21 

111.94 % 

83.33 % 

170.00 % 

95.65 % 

112.12 % 

136.59 % 

113.04 % 

80.00 % 

117.95 % 

80.33 % 

116.00 % 

109.09 % 

123.53 % 

113.64 % 

122.99 % 

112.16 % 

0 % 

238.71 % 

101.67 % 

0 % 

71.19 % 

104.11 % 

0 % 

114.00 % 

94.44 % 

105.26 % 

135.90 % 

130.34 % 

94.64 % 

58.62 % 

116.67 % 

101.32 % 

92.16 % 

113.64 % 

200.00 % 

95.40 % 

137.50 % 

105.38 % 

102.70 % 

53.85 % 

Triunfo  

Montenegro  

Sapiranga  

Porto Alegre  

Venâncio Aires  

Santiago  

São Leopoldo  

Canoas  

Porto Alegre  

Novo Hamburgo  

Tapejara  

Canoas  

Salto do Jacuí  

Soledade  

Porto Alegre  

Feliz  

Nova Prata  

Porto Alegre  

Rio Grande  

Tapera  

Gravataí  

Farroupilha  

Sertão  

Tramandaí  

Picada Café  

Portão  

Vale do Sol  

Caxias do Sul  

Esteio  

Passo Fundo  

Ijuí  

Viamão  

Cachoeira do Sul  

Rio Pardo  

Uruguaiana  

Sapucaia do Sul  

Pelotas  

Porto Alegre  

Alvorada  

Caibaté  

Inscritos em
 31/12/2016Grupo Escoteiro Desempenho CidadeInscritos em

 31/12/2017
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Inscritos em
 31/12/2016Grupo Escoteiro Desempenho Cidade

343

346

347

349

351

353

355

357

358

359

360

361

362

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

Maclaren  

Cônego Sorg  

Videira  

Sentinela Do Jarau 

Itapuã Cantegril  

Praia De Imbé  

Terra Vermelha  

Barril  

Laçador  

Ubuntu  

Missioneiro  

Fênix Sananduva  

Iturama  

Do Mar Seival  

Harambee  

Ipê  

Farrapos Carijós  

Duque De Caxias  

Sentinela Do Litoral 

Pari  

Bravo Das Colinas  

Sentinelas Do Pampa 

Igrejinha  

Guardiões Dos Alpes 

Do Ar Guardiões da Pulquéria 

Cacique  

Chefe João Carlos Castro 

Fonte Cristalina  

Bambu  

Xainã - Jataí  

Lis Da Lagoa  

São Roque  

Santo Inácio De Loyola 

Pindorama  

75

79

21

41

43

24

79

60

92

60

36

74

37

39

31

43

64

125

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 

68 

57 

66 

63 

24 

57 

38 

46 

49 

44 

72 

57 

49 

66 

55 

67 

105 

43 

32 

37 

36 

86 

38 

66 

38 

23 

61 

34 

23 

23 

22 

12 

26 

104.00 % 

86.08 % 

271.43 % 

160.98 % 

146.51 % 

100.00 % 

72.15 % 

63.33 % 

50.00 % 

81.67 % 

122.22 % 

97.30 % 

154.05 % 

125.64 % 

212.90 % 

127.91 % 

104.69 % 

84.00 % 

86.00 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

Santa Cruz do Sul  

Carazinho  

Bento Gonçalves  

Quaraí  

Viamão  

Imbé  

Santa Rosa  

Frederico Westphalen 

Porto Alegre  

Porto Alegre  

São Borja  

Sananduva  

São Pedro da Serra 

Porto Alegre  

Alvorada  

Ipê  

Ijuí  

Santana do Livramento 

Capão da Canoa  

Tenente Portela  

São João da Urtiga 

Chiapetta  

Igrejinha  

Alpestre  

São Sepé  

Cacique Doble  

Camaquã  

Ibiaçá  

Cachoeira do Sul  

Santo Antônio das Missões 

Pelotas  

Saldanha Marinho  

Guaíba  

Porto Alegre  

54

Conforme a Regra 126 do POR, Grupos Escoteiros reconhecidos por meio do Certificado de Autorização de Funcionamento Anual.

Inscritos em
 31/12/2017
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CidadeInscritos em 31/12/2017Ranking GRUPO ESCOTEIRO

OS VINTE GRUPOS QUE MAIS CRESCERAM NO RIO GRANDE DO SUL

OS VINTE MAIORES GRUPOS ESCOTEIROS DO RIO GRANDE DO SUL

Inscritos em 31/12/2016Ranking Desempenho CidadeInscritos em 31/12/2017Grupo Escoteiro Acréscimo

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

40

31

21

50

31

188

35

134

70

22

76

90

41

31

89

99

41

43

45

251

Dois Irmãos

Porto Alegre

Bento Gonçalves

Cruz Alta

Alvorada

Porto Alegre

Capão Da Canoa

Tapejara

Erechim

Rio Grande

Porto Alegre

Flores da Cunha

Rio Grande

Torres

Caxias do Sul

Lajeado

Quaraí

Porto Alegre

Rio Pardo

Caxias do Sul

Os Moicanos

Parobé

Videira

Érico Veríssimo

Harambee

Georg Black

Capão Da Canoa

Tapejara

Acauã

Do Mar Riachuelo

Baependi

Alberto Mattioni

Do Mar Almirante Abreu

Do Mar Ilha Dos Lobos

Amigo Panda

Tibiquary

Sentinela Do Jarau

Brownsea

Itacolomi

Moacara

152

242

347

64

366

001

144

0040

161

016

091

079

123

159

296

111

349

089

114

032

94

74

57

85

66

220

67

165

101

52

106

119

70

59

116

124

66

67

69

274

54

43

36

35

35

32

32

31

31

30

30

29

29

28

27

25

25

24

24

23

235.00 %

238.71 %

271.43 %

170.00 %

212.90 %

117.02 %

191.43 %

123.13 %

144.29 %

236.36 %

139.47 %

132.22 %

170.73 %

190.32 %

130.34 %

125.25 %

160.98 %

155.81 %

153.33 %

109.16 %

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

12º

13º

14º

15º

16º

17º

18º

19º

20º

274

272

220

168

165

163

155

152

148

136

131

130

127

124

124

121

119

118

118

118

Caxias do Sul

Carazinho

Porto Alegre

Porto Alegre

Tapejara

Três Coroas

Gravataí

Tapera

Rio Grande

Caxias do Sul

Erechim

Bento Gonçalves

Caxias do Sul

Porto Alegre

Lajeado

Canela

Flores da Cunha

Porto Alegre

Porto Alegre

Panambi

Moacara

Levino Junges

Georg Black

Arno Friedrich

Tapejara

Paranhana

Murialdo

Cônego Bento

Silva Paes

Saint Hilaire

Tupinambás

Ciretama

Baden-powell

Charruas

Tibiquary

Abaete

Alberto Mattioni

Guia Lopes

Manoel Da Nobrega

Gustav Kuhlmann

032

025

001

043

040

146

106

255

037

154

044

065

179

003

111

049

079

002

007

070
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16

RECONHECIMENTO

A cada ano que passa aumentam os jovens que 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 2017 foram 560 jovens 
que alcançaram os Distintivos Especiais, fruto do trabalho e 
dedicação de cada um deles, e também do esforço e apoio 

DISTINTIVOS ESPECIAIS

316 148 80

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.

A lista completa com o nome de todos os jovens que 
alcançaram os Distintivos Especiais encontra-se no site 
regional na aba Quadro de Honra.
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RECONHECIMENTO

Os voluntários dos Escoteiros do Brasil são muito importantes 
e devem ser constantemente valorizados para que continuem a 
contribuir com o Movimento Escoteiro.  Assim como um jovem 
quando recebe um Distintivo Especial, os voluntários têm a 
mesma felicidade quando recebem sua Insígnia de Madeira ou 
uma medalha. 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 

INSÍgNIA DE MADEIrA E CONDECOrAçõES

aprendem fatos e feitos que, de outra forma, seriam esquecidos. 
As Condecorações se destinam a premiar pessoas por feitos 
realmente meritórios, 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 2017, na Região 
Escoteira do Rio Grande do Sul, foram mais de 200 voluntários 
que mereceram nossos parabéns e condecorações.

A lista completa com o nome de todos os adultos e 
entidades que receberam condecorações encontra-se no 
site regional na aba Quadro de Honra.

MEDALHAS DE GRATIDÃO

A Medalha de Gratidão é concedida 
a quem tenha prestado grandes e 
comprovados serviços a órgãos ou 
ao Movimento Escoteiro em geral. 
A Medalha de Gratidão pode ser 
concedida nos graus bronze, prata 
e ouro, em sinal de agradecimento 
pelos serviços prestados em qualquer 
nível. Em 2017 foram 34 Medalhas de 
Gratidão Bronze, 9 Gratidão Prata e 
6 Gratidão Ouro.

INSÍGNIA DE MADEIRA

Os 75 adultos que concluiram o Nível 
Avançado, nos termos das Diretrizes 
Nacionais para Gestão de Adultos, 
receberam com o respectivo certificado 
o colar da Insígnia de Madeira com 
duas contas. Junto com a Insígnia de 
Madeira o adulto pode usar o Lenço 
de Gilwell, representando o vínculo 
de todos os portadores da Insígnia de 
Madeira com o 1° Grupo de Gilwell, do 
qual Baden-Powell é, simbolicamente, 
o chefe permanente. 

MEDALHAS DE BONS SERVIÇOS

A Medalha de Bons Serviços é concedida aos associados do 
Movimento Escoteiro para premiar a boa e eficiente atividade 
escoteira, pelo tempo em que o associado esteve registrado. 
Mais do que uma simples contagem de tempo, a medalha de 
bons serviços, como o próprio nome diz, requer uma atuação 
de destaque, que ultrapassa o fiel cumprimento do dever e que 
revela dedicação e comprometimento com a causa escoteira 
Em 2017 foram: 33 medalhas de 5 anos, 24 de 10 anos, 20 de 
15 anos, 12 de 20 anos, 6 de 30 anos e 2 de 40 anos.

COMENDA TUCANO DE PRATA

É a recompensa honorífica 
de mais alto reconhecimento 
no nível local. Os serviços de 
destaque, cargos assumidos, 
anos de abnegação em prol 
do grupo escoteiro e demais 
fatos relevantes devem ser 
considerados quando da 
solicitação desta medalha. 
Em 2017 dois voluntários a 
receberam na Região.

MEDALHA CRUZ DE SÃO JORGE

A Medalha Cruz de São Jorge é uma 
das condecorações mais importantes 
da União dos Escoteiros do Brasil, 
e é concedida para associados da 
UEB ou para autoridades, em sinal 
de reconhecimento por grandes e 
relevantes serviços prestados ao 
Movimento Escoteiro, em qualquer 
nível (local, regional ou nacional). Em 
2017 foram cinco os agraciados com a 
Medalha no Rio Grande do Sul.
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LOJA CAXIAS

Foi inaugurada na noite de segunda-feira, 14, a Loja Escoteira 
em Caxias do Suld.  Agora Caxias do Sul e toda a região da Serra 
Gaúcha contam com uma Loja dos Escoteiros do Brasil. A Loja 
Samburá Caça e Pesca, empreendimento com mais de 30 anos 
de história no município, é o primeiro Distribuidor Autorizado 
do Brasil da Loja Escoteira e irá oferecer aos Grupos da região 
todo o mix de produtos como vestuário, uniforme, literatura, 
distintivos e acessórios O evento de inauguração contou com 
a presença de todos os Grupos Escoteiros da cidade, além 
de representantes de Farroupilha e Flores da Cunha. Além da 
inauguração do espaço da Loja Escoteira também foi realizado 
um desfile com os produtos oficiais dos Escoteiros do Brasil. 
A Samburá atende de segunda a sexta das 8h45 às 11h e das 
13h45 às 18h45. E nos sábados das 8h30 às 12h e das 14h às 17h. 
O endereço é Avenida Rio Branco, n° 503, no Bairro Rio Branco, 
ao lado do Shopping San Pelegrino.

rECUrSOS
 transparência

 previsão orçamentária

 orçamento compartilhado

 distribuidor autorizado da loja escoteira nacional

 nossas contas
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LOJA CAXIAS
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Diretora Presidente Cristine Ritt
cris@escoteirosrs.org.br

gESTÃO TrANSPArENTE
E COMPArTILhADA

rECUrSOS

PREVISÃO ORÇAMENTária

Um componente chave para a sustentabilidade financeira 
das organizações é a instituição de uma prática de 
planejamento orçamentário. Projetar as receitas e despesas 
é uma forma de conduzir a entidade sem muitas surpresas 
desagradáveis e prejuízos, pois quando trabalhamos sem 
prever o orçamento ficamos a mercê de fatores externos 
e imprevistos. 

A Diretoria Regional, ao longo do ano de 2016, trabalhou 
para levantar dados e implantar a prática de planejamento 
orçamentário. Foi um árduo trabalho organizacional frente 
à área financeira de nossa Região até a apresentação, 
na Assembleia Regional de 2017, da primeira previsão 
orçamentária da Região Escoteira do RS.

A previsão orçamentária é uma prática de governança para 
a administração das instituições e foi criada coletivamente, 
considerando as necessidades junto aos Coordenadores 
Distritais e Coordenadores de Equipes.

Como ferramenta de planejamento, foi implantada 
pelo desejo e necessidade de tornar mais transparente a 
Região Escoteira, informar com mais clareza aos associados 
aquilo que envolve o uso de nossos recursos, nortear os 
investimentos, custos, gastos e fluxo de caixa, assegurando 
um desempenho positivo de nossa Região, focado no 
planejamento estratégico dos Escoteiros do Brasil. 

orçamento compartilhado

Para compor um planejamento orçamentário efetivo, 
todas as receitas, despesas e investimentos que envolvem 
o desenvolvimento das atividades regionais precisam ser 
previstos. 

Atualmente, a estrutura voluntária da nossa Região Escoteira 
conta com: 23 Distritos, 17 áreas de Métodos Educativos, 2 
Comissões, Diretoria, Núcleo Regional de Jovens Líderes, além 
das equipes de Comunicação, Reconhecimento, Mobilização 
de Recursos e Consultoria Jurídica. Todas estas áreas e equipes 
são importantes, prestam suporte ou desenvolvem ações junto 
aos nossos associados e precisam ter recursos disponíveis para 
a realização dos seus trabalhos.

Deste entendimento, criamos em 2017, o Orçamento 
Compartilhado, sistemática que compartilha os recursos 
institucionais com todas as áreas de nosso organograma, 
oferecendo, de forma planejada, um aporte financeiro aos 
Distritos Escoteiros e as equipes para: apoiar seus projetos e 

suas despesas com aplicação do Programa Educativo, suporte 
e acompanhamento às Unidades Escoteiras Locais, criação de 
materiais, realização de eventos, iniciativas de formação, entre 
outras ações. 

Transparência financeira

Transparência é a qualidade do que é transparente, do que 
é evidenciado, do que se deixa transparecer. Como princípio 
ético, a transparência é o desejo de informar tudo aquilo que, no 
plano institucional, possa afetar os interesses dos associados, os 
quais, mais bem informados, saberão melhor onde os recursos 
provenientes da taxa associativa, inscrições em cursos e eventos 
são despendidos pela instituição. Dentro deste princípio, além 
da consolidação da prática de planejamento orçamentário 
instituída em 2017, iniciamos a prática do orçamento detalhado 
para todos os nossos eventos regionais, mostrando de forma 
legítima e franca, a previsão de onde serão despendidos os 
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valores cobrados em nossas taxas de inscrição. A demanda 
de transparência, no contexto de governança e recursos, 
é um desafio que ainda temos muito a aperfeiçoar, mas 
acreditamos ter dado o primeiro passo e queremos, a cada 
dia, levar mais informação e clareza aos nossos associados.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DA LOJA ESCOTEIRA

Pensando na expansão da Loja Escoteira, agora, Caxias 
do Sul e toda a região da Serra Gaúcha contam com um 
distribuidor autorizado da Loja dos Escoteiros do Brasil. 

A Loja Samburá Caça e Pesca, empreendimento com mais 
de 30 anos de história no município, é o primeiro Distribuidor 
Autorizado da Loja Escoteira no país e, desde agosto, oferece 
aos Grupos da região todo o mix de produtos, como vestuário, 
uniforme, literatura, distintivos e acessórios.

O evento de lançamento contou com a presença da 
Diretoria Regional, Grupos Escoteiros do 16º e 20º Distritos, 
o Presidente da CIC Caxias do Sul, Ivanir Antonio Gasparin 
e do Sócio-proprietário da Loja Samburá Marcos Bagatini. 
Além da inauguração do espaço da Loja Escoteira, também foi 
realizado um desfile com os produtos oficiais dos Escoteiros 
do Brasil.

A abertura deste espaço contribui para o aumento da 
capilaridade de nossa Loja, levando para mais perto de nossas 
Unidades Escoteiras Locais os produtos necessários para a 
prática do Escotismo. A Samburá fica na Avenida Rio Branco, 
ao lado do Shopping San Pelegrino e funciona de segunda 
a sábado para atendimento aos escoteiros.
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NOSSAS CONTAS

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

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017

Cristine Bohrer Ritt
Presidente 

Escoteiros do Brasil 
Rio Grande do Sul

Fernando Luis Mazur
CRC PR045321/O-0

BALANÇO PATRIMONIAL
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ATIVO 2.856.581,93

CIRCULANTE
Disponibilidades

Valores a receber
Outros créditos
Adiantamentos

Estoque
Despesas a apropriar

516.620,74
154.296,78
58.320,45
96.555,63
190.631,28
12.386,00
4.430,60

NÃO CIRCULANTE
Créditos com terceiros

Investimentos
Despesas Antecipadas

Imobilizado

2.019.338,50
13.469,40
3.728,90
22.501,54
1.979.638,66

PASSIVO 2.856.581,93

CIRCULANTE
Fornecedores

Antecipações Recebidas
Outras obrigações

22.584,74
4.488,23
2.349,39
15.747,12

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Patrimônio Social

Reserva de Reavaliação
Ajuste de Exercícios Anteriores

Superávits Acumulados
Déficit do Exercício

2.632.383,48
92.982,32
1.998.373,60
(9.282,85)
568.607,50 
(18.297,09)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2017

ATIVO COMPENSADO
 Transf. Mercadoria Loja Reg. RS

Transf. Numerário Loja Reg. RS
Transf. Mercadoria INSS Matriz

320.622,69
229.068,08
18.677,10
72.877,51

PASSIVO COMPENSADO
 Transf. Mercadoria Loja Reg. RS

Transf. Numerário UEB Matriz
Transf. Numerário Loja Reg. RS

Transf. Numerário Loja Nacional

201.613,71
98.496,51
58.155,45
6.974,00
37.987,75
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NOSSAS CONTAS

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

Demonstração do Suprerávit ou Déficit do Exercício em 31 de dezembro de 2017

= RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.537.140,27
Contribuição de Registro e Repasse Nacional

Receitas de Atividades e Eventos
Receitas de Cursos

Receita Comissão Loja Nacional
Receita Trabalho Voluntário

Receita de Venda de Materiais Escoteiros
Receita Campo Escoteiro 

657.540,03
503.314,70
193.047,41
138.579,21
21.654,50
18.921,00
4.083,42

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

Devolução de Inscrição de Cursos
Devolução de Vendas

(32.718,92)
(25.022,28)
(7.668,74)
(27,90)

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) Custo das Mercadorias Vendidas

1.504.421,35
(31.263,19)

SUPERÁVIT OPERACIONAL BRUTO
(-) Despesas Administrativas

(-) Despesas de Atividades e Eventos
(-) Despesas Gerais

(-) Despesas de Cursos
(-) Despesas Financeiras

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

(+) Receitas Financeiras

1.473.158,16
(726.438,74)
(514.504,50)
(95.038,75)
(148.817,71)
(38.200,29)
(21.654,50)
33.101,90 
20.097,34 

= DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO   (18.297,09)

= DÉFICIT DO EXERCÍCIO   (18.297,09)

63

Cristine Bohrer Ritt
Presidente 

Escoteiros do Brasil 
Rio Grande do Sul

Fernando Luis Mazur
CRC PR045321/O-0

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO
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documentos fiscais
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A Comissão Fiscal Regional, em atenção ao parágrafo único do artigo 29 dos Estatutos 
da UEB – União dos Escoteiros do Brasil, após acompanhar a gestão patrimonial da UEB 
Região do Rio Grande do Sul, por parte da Diretoria Regional, durante o ano de 2017, e 
após analisar as contas regionais, balancetes e documentação pertinente, passa a expor 
e propor o que se segue:

1) Constatou-se que os históricos contábeis continuam lacônicos e de difícil compreensão. 
Entretanto, estão sendo aprimoradas as classificações contábeis de acordo com o fato 
gerador.
2) Foi observado que alguns eventos regionais apresentaram déficit.
3) Foi recolhido ao INSS a importância de R$ 120.804,01, como depósito judicial em garantia 
da filantropia.
4) Foi constatado que a conta de Adiantamentos Eventos/Atividades/Cursos, encerrou 
o exercício de 2017 com o saldo de R$ 132.141,05.
5) Foi orientado o uso de centro de custos para a composição de receitas e despesas.
6) Foi devolvido o valor de R$ 75.020,54, com a correção monetária de poupança ao Grupo 
Escoteiro Acácia Negra, que estava depositado junto a conta corrente da instituição, 
desde o ano de 2012.

De acordo com a Resolução CFC nº 966-2003 - NBC T 10.19 - Entidades sem finalidade de 
lucros, a Comissão Fiscal Regional propõe à Assembleia Regional a aprovação do Balanço 
Patrimonial e do Demonstrativo dos Resultados do Exercício de 2017 da União dos Escoteiros 
do Brasil Região do Rio Grande do Sul, com os apontamentos acima.

Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2018.

PARECER SOBRE O BALANÇO PATRIMONIAL DE 2017

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - RS

Marlon Benites de Souza Paulo Vinicius Palma Nelson Zepka Senna
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“O caminho para se conseguir a felicidade
 é fazendo as outras pessoas felizes.”
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QUEM SOMOS | CONTATO

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

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

Comissão Fiscal Regional

cred@escoteirosrs.org.br
Coordenador: Carlos Frederico Azevedo Hirsch
Christian Horbe
Mauro Luis Borges Matiotti

Comissão de Ética e Disciplina Regional

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

Coordenadores Distritais

Coordenadores
Larissa de Oliveira e Eduardo Manique
Comunicadores
Ana Paula Trampusch e Pedro Hoffmann
jovenslideres@escoteirosrs.org.br

Núcleo Regional de Jovens Líderes

Gestão 2017
Coordenadora Geral Gabriela Fabbiana Habigzang Barbosa
Coordenadora Administrativa Samara Brum Prestes de Almeida 
Coordenadora Financeira Giulia Rodrigues Martins
Coordenadora de Interiorização Vanessa Rosset Albuquerque 
erp@escoteirosrs.org.br 

Equipe Regional Pioneira
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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 
Karen Di Mônaco financeiro@escoteirosrs.org.br

Estagiária Financeiro 
Patrícia Heinrich Rego

Comunicação
Gabriel Rodrigues comunicacao@escoteirosrs.org.br

Animadora Territorial Região Norte (até nov.2017)  
Renata Dengaten 

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

Profissionais

Coordenadores Regionais

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 
Rodrigo Vaz da Silva 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

Mobilizador Regional do JOTI 
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

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

67



68

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

Rua Castro Alves, 398 | Bairro Rio Branco | 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 


