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REINAUGURAÇÃO DA ESTÁTUA 

‘’O ESCOTEIRO’’

Única estátua recuperada da onda de roubos a monumentos 

públicos do Rio foi restaurada, e agora ganha novo local de 

instalação. Trata-se da estátua ‘’O Escoteiro’’, um monumento 

muito importante para os jovens e adultos do Movimento. Agora, 

está na frente do Parque das Crianças, no Aterro do Flamengo, a 

cerimônia de reinauguração contou com a Banda Marcial do 

Corpo de Fuzileiros Navais e jogos escoteiros.  

Continue lendo nas páginas 07 e 08

Estátua ‘’O Escoteiro’’

Veja também:

Encontro de
Gilwell 2022 anima
o Campo Escola

Participações no 
BICENTENÁRIO da
INDEPENDÊNCIA

Grande Jogo 
Naval acontece
no CIASC

Encontro de
Velhos Lobos
reúne novamente
a Chefia do Ramo

Escoteiros plantam
2.000 mudas em 
mananciais com
parceria da CEDAE

Artigo: 
O que gostam os 
jovens? Qual a 
recompensa 
dos Chefes?  

Pág. 11

Pág. 04

Pág. 10

Pág. 11

Pág. 03

Pág. 13

Expresso Escoteiro RJ - Julho a Setembro / 2022 | 01



A Diretoria Regional realizou a palestra sobre a 
importância do Movimento Escoteiro para 
oficiais e sargentos do 1º Batalhão de Polícia do 
Exército – Batalhão Marechal Zenóbio da Costa, 
no Rio de Janeiro. A apresentação elucidou a 
história, método educativo, modalidades e 
atividades presentes no escotismo. 

A palestra foi conduzida pelo Dirigente José 
Carlos Cardoso.

Essa ação visa incentivar o escotismo na Região 
Rio! Sua Unidade Escoteira e seus dirigentes 
podem fazer parte também! Contribua com a 
divulgação e promoção do Movimento Escoteiro 
em sua comunidade.

Os membros da Diretoria Regional são voluntá-
rios empenhados em realizar um excelente 
trabalho e desenvolver o escotismo no Rio de 
Janeiros com diversas frentes.

Todos os associados são convidados a participar 
do Plantão da Diretoria, e contribuir nos projetos 
futuros, dialogando com os diretores. O objetivo 
é facilitar a comunicação entre a Diretoria 
Regional e as Unidades Escoteiras Locais.

Não consegue participar ao vivo? Envie sua 
dúvida para secretaria@escoteirosrj.org.br que 
será encaminhada à Diretoria Regional ou ligue 
(21) 2533-9207. Opine e ajude no desenvolvimen-
to do escotismo regional.

Plantão da Diretoria 

Palestra informativa com 
oficiais e sargentos 
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Plantão Regional

Toda segunda, 19h, 

acesse a sala pelo 

QR code ao lado:

O 27 RJ GE do Mar Cornelis Verolme, de Angra dos 
Reis, foi reconhecido pela Câmara Municipal de 
Vereadores por sua atuação e esforços em prol da 
juventude. A Unidade Escoteira há 42 anos, 
ininterruptamente, contribui com a promoção do 
escotismo, por meio de ações sociais e atuação em 
trabalhos regionais e nacionais.

Homenagem na Câmara 
de Vereadores de Angra 



E m  c e l e b r a ç ã o  a o  D i a  d e 
P r o t e ç ã o  à s  F l o r e s t a s ,  o 
Replantando Vida, programa 
socioambiental da Cedae, e os 
Escoteiros RJ formaram um 
mutirão para plantar 2 mil mudas. 
A ação, dividida em dois dias, 
contribuiu para o trabalho de 
recuperação de mata ciliar dos 
rios Guandu e Macacu, com 
e s p é c i e s  n a t i v a s  d a  M a t a 
Atlântica cultivadas nos viveiros 
do Replantando Vida.

Sete Unidades Escoteiras estive-
ram presentes nas manhãs de 
plantio, sendo essas: 11 RJ GE, 44 
RJ GE, 76 RJ GE, 82 RJ GE, 115 RJ 
GE do Mar, 123 RJ GE do Mar e 
143 RJ GE do Mar.

Escoteiros plantam 2.000 mudas em mananciais

Veja como foi, leia o QR code:

Veja como foi 
o bate-papo, 
leia o QR code:

Foto: Leo Ripamonti | CEDAE

Após 30 anos da Rio-92, o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro instituiu 2022 como o Ano Internacional do 
Desenvolvimento Sustentável. A cidade maravilhosa 
sediou a primeira fase da Glocal Experience, evento 
voltado para a recuperação do equilíbrio entre o 
homem e natureza e demais questões ambientais. 
Os seniores e pioneiros do 31 RJ GE, 37 RJ GE e 47 RJ 
GE estiveram presentes no Fórum de Juventude, 
promovido na conferência, com diálogos e ações 
coletivas para um futuro melhor da Terra.

Conversamos com Bernardo Santos, pioneiro do 31 
RJ GE, que nos contou como foi a experiência de 
participar da Agenda 2030. 

Região Rio marca 
presença na Agenda 2030
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A Revista Naval aconteceu para 
comemorar o Bicentenário da 
Independência do Brasil, logo 
após a Parada Naval do 7 de 
Setembro. O embarque dos 
cerca de 40 Escoteiros do Mar 
ocorreu na manhã do dia 9 de 
Setembro na DHN, e a revista, 
n o  d i a  1 0 .  O s  n a v i o s  q u e 
receberam nossos jovens e 
adultos foram o “Antares”, o 
“Bahia” e o “Cruzeiro do Sul”, 
todos da Marinha do Brasil, que 
e s t i v e r a m  f o r m a n d o  u m 
corredor no centro da Bahia da 
Guabanara, por onde passou o 
Presidente da República. No 
mesmo corredor,  também 
co m p a re ce ra m  n av i o s  d e 
marinhas estrangeiras que 
prestigiaram o evento brasileiro.

A participação dos jovens e 
adultos da Região Escoteira do 
R i o  f o i  o r g a n i z a d a  p e l o 
CO R E M A R  ,  Co o rd e n a ç ã o 
Regional da Modalidade do Mar, 
e contou com a representação 
das Unidades Escoteiras de 
diversos municípios, estiveram 
presentes 10 RJ GE do Mar, 21 RJ 
GE do Mar, 90 RJ GE do Mar, 104 
RJ GE do Mar, 110 RJ GE do Mar, 
115 RJ GE do Mar, 123 RJ GE do 
Mar  e 143 RJ GE do Mar.

Além do cerimonial, os jovens 
puderam participar da rotina de 
bordo por dois dias, possibilitan-
do o diálogo com os oficiais e 
praças, resultando em troca de 
experiências e conhecimentos.

Escoteiros do Mar participam de revista naval

Foto: Leo Ripamonti | CEDAE

O 148 RJ GE do Ar realizou ativida-
de cívica, em alusão aos 200 anos 
de Independência do Brasil, no 
Instituto Presbiteriano Álvaro 
Reis (INPAR). Os escoteiros 
realizaram a abertura da soleni-
dade com o hasteamento das 
Bandeiras Nacional, Rio de 

Janeiro e do instituto. O evento 
também celebrou o aniversário 
do INPAR e proporcionou a 
venda de lanches e brincadeiras, 
com o intuito de arrecadar 
fundos para as obras sociais da 
instituição que atende crianças 
em vulnerabilidade social. 

Escoteiros de Niterói ,  São 
Gonçalo e Maricá participaram 
do tradicional desfile cívico na 
Avenida Amaral Peixoto do dia 7 
de setembro. Neste ano, a cidade 
de Araribóia recebeu cerca de 
200 membros do Movimento 
Escoteiro na solenidade.

Festa Cívica no INPAR 
no 07 de setembro

Desfile Cívico 
em Niterói
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O Instituto Ecológico Aqualung 
é  u m a  o r g a n i z a ç ã o  n ã o 
governamental, direcionada ao 
desenvolvimento de projetos 
socioambientais e a Região 
Escoteira do Rio de Janeiro é um 
dos principais parceiros da 
i n s t i t u i ç ã o .  E m  2 0 2 2 ,  f o i 
p r o p o s t o  u m a  g r a n d e 
mobilização de conscientização 
do Dia Mundial da Limpeza da 
Terra (17 set).

Com o principal objetivo de unir 
crianças, jovens e adultos neste 
dia para a construção de um 
futuro livre de resíduos.

O evento começou na Escola 
Naval com pioneiros do 90 RJ GE 
do Mar que embarcaram em 20 
veleiros coletando cerca de 40 
Kg de lixo flutuante no canal 
entre a sede da Escola Naval e o 
Aeroporto Santos Dumont. A 
Marina da Glória também foi o 
ponto de encontro do 44 RJ GE, 
80 RJ GE, 81 RJ GE e 87 RJ GE do 
Ar, voluntários e integrantes do 
Sea Shepherd que, juntos, 
coletaram mais de 330 quilos de 
lixo. Todos os detritos foram 
separados pela BR Marinas e 
encaminhados para reciclagem. 

Dia Mundial da Limpeza da Terra

Foto: Leo Ripamonti | CEDAE

A Região Escoteira do Rio de 
Janeiro e o Grupo Cataratas 
reafirmaram o convênio com 
novidades. Com esse acordo 
associados com registro institu-
cional ativo possuem descontos 
no AquaRio e direito a visita com 
guia pedagógico no BioParque. 

A  data ,  horár io  da  v i s i ta , 
q u a n t i d a d e  d e  a d u lto s  e 
crianças devem ser enviados 
em até 2 dias úteis antes da 
visita para: (21) 98264-1081 ou e-
mail: 
camilla.vianna@

grupocataratas.com

A  in ic iat iva  Univers idade 
Escoteira visa catalogar e 
divulgar pesquisas de conclusão 
de  curso  que abordam o 
escot ismo  e  seu  método 
educativo. Com o intuito de 
envolver um público de alto 
potencial  interessado em 
estudos que abordam o estudo 
do desenvolvimento humano. 

O s  p r i m e i r o s  t r a b a l h o s 
acadêmicos estão disponíveis! 
Aproveite e aprenda mais sobre 
o Movimento Escoteiro a partir 
de análises.

Participe também desta iniciati-
va! Envie seu trabalho e aprovei-
te esta oportunidade de promo-
ver e valorizar seus aprendiza-
dos, despertando o interesse da 
comunidade acadêmica pela 
nossa metodologia.

Parceria com o Grupo Cataratas Universidade
Escoteira

Veja os detalhes para 
reserva, normas e valores, 
leia o QR code:

Veja os trabalhos já 
publicados e envie o seu
 também, leia o QR code:

Universidade 
Escoteira

PROJETO

Trabalhos 
acadêmicos 
disponíveis
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Os autores dos trabalhos 
selecionados e a instituição de 
ensino vinculada receberão um 
certificado de participação. 



“ Oie!  Sou Bruna Madalon, 
escoteira do 82 Grupo Escoteiro 
Marechal  Caste lo  Branco 
localizado no Clube Militar no 
Jardim Botânico RJ. Comecei 
essa campanha com o intuito de 
realizar meu sonho de ir à Coréia 
do Sul  através do evento 
e s c o t e i r o  d e n o m i n a d o 
Jamboree, que acontece a cada 
4 anos em um país diferente e 
onde jovens do mundo inteiro 
se reúnem ! A princípio estava 
vendendo o brownie, depois fiz 
uma rifa que foi um sucesso, 
consegui pagar o valor à vista do 
evento. Agora comecei uma 
va ki n h a ,  e m  q u e  p re c i s o 
arrecadar R$12.400,00 até 
dezembro deste ano, para 
custear despesas,  taxa do 
e v e n t o ,  p a s s a g e m , 
hospedagem, transporte e 
alimentação.

E aí, vamos embarcar comigo 
neste sonho?” 

Ajude uma 
pioneira a 

participar do
Jamboree na
Coréia do Sul

A Coordenação de Memória 
Institucional criou o Projeto Griot 
com o intuito de promover e 
preservar a história do Escotismo 
no Rio de Janeiro. Mas afinal, 
quem são os Griot Scouts?

Os Griot Scouts são os escotistas, 
dirigentes e colaboradores das 
Unidades Escoteiras que são 
nossa manifestação viva da 
memória escoteira transmitida 
d e  g e r a ç ã o  e m  g e r a ç ã o . 
Atuantes em suas Unidades 
Escoteiras e passando as tradi-
ções aos novos integrantes.

Convidamos os integrantes a 
participarem da websérie do 
Projeto Griot, um lugar de escuta 
e aprendizado a partir da expe-
riência. Com o objetivo de com-
preensão do passado para 
continuarmos a história do 
escotismo no presente

O 2° encontro com os nossos 
Griots aconteceu no início de 
agosto, foi uma manhã agradá-
vel, com dinâmicas, canções 
escoteiras e novas propostas que 
irão compor a pasta. A Diretoria 
Regional esteve presente, presti-
giando a reunião e reforçou a 
importância do projeto. Neste 
encontro, inclusive, é feita a 
indicação para envio de convite 
aos novos membros. 

Você conhece o Projeto GRIOT?

Assista os episódios 
disponíveis, leia o QR code:

Doe para o sonho da Bruna,
leia o QR Code:

Saiba mais sobre o projeto e 
como se tornar um Griot. 
Acesse: escoteirosrj.org.br/
memoria-institucional/

Conheça os Griots:
 

Manoel Fernando
8 RJ GE

 

Franklin Lima
49 RJ GE

 

Alaildo Durval
16 RJ GE
 

Flávio Campello
40 RJ GE
 

Lúcia Cordeiro 
75 RJ GE do Ar
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Você se lembra da onda de roubos de estátuas e 
monumentos públicos de 2019? Somente uma 
delas foi recuperada e restaurada, a estátua ‘’O 
Escoteiro’’, agora localizada em frente ao Parque 
das Crianças. A cerimônia de reinauguração, 
realizada em 24 de setembro, contou com a Banda 
Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, jogos esco-
teiros e demonstrações durante toda a manhã. 

A Estátua ‘El Scout’ foi doada pelo Chile ao Brasil em 
1923, e faz alusão à bondade das crianças, após os 
escoteiros brasileiros organizarem a arrecadação 
de R$ 1,00 por criança nas escolas, enviando ao 
Chile, como forma de ajudar as vítimas de um 
terremoto seguido de um maremoto.

O roubo do monumento aconteceu no dia 23 de 
maio de 2019. Na época, o Centro Cultural do 
Movimento Escoteiro, em união com a Região Rio 
da União dos Escoteiros do Brasil, formou uma 
corrente de mobilização pelo resgate da peça 
original. E deu certo! Apenas nove dias depois, ela 
foi recuperada abandonada entre as pedras da 
Marina da Glória. Muito danificada, precisou de 
um longo trabalho de restauração. 

Para isso foi preciso ir ao Chile e encontrar a sua 
“estátua-irmã”, para medições, fotos e moldes. 
Somente depois disso, o trabalho pode ser feito. Os 
escoteiros solicitaram, então, à Secretaria 
Municipal de Conservação e Serviços Públicos, a 
autorização para retirar a peça do depósito munici-
pal e fazer o trabalho de recuperação. 

A solenidade de reinauguração da estátua foi dirigida 
pelo Chefe André Torricelli, do Centro Cultural do 
Movimento Escoteiro, que relatou os detalhamentos 
do processo de restauração da estátua. 

O presidente da Região Rio, André Leonardo, 
ressaltou a importância do trabalho em equipe 
das crianças, em 1922, ao recolher moedas para 
ajudar a juventude chilena após a tragédia que 
massacrou a região do Atacama. Além disso, 
agradeceu a equipe de voluntários que se dispu-
seram a vender distintivos, camisas e demais 
itens em prol de recursos financeiros para a 
campanha de resgate e restauro do monumento. 

A Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais fez a 
abertura da cerimônia, assim como fez em 1923, na 
primeira inauguração da estátua. Em 2022, entoou 
os hinos do Chile e do Brasil e, logo após o descerra-
mento da Estátua, houve a belíssima apresentação 
da Banda Marcial para os jovens, adultos voluntári-
os e presentes. Ao final da solenidade, jogos 
escoteiros aconteceram aos arredores. 

Estátua ‘’O ESCOTEIRO’’ é reinaugurada

Continua na próxima página...
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...Início na página anterior.

Autoridades participaram deste 
importante dia, sendo estas o 
Cônsul Geral do Chile, Sr. Juan 
Bordol i ;  Contra-Almirante 
Ricardo Jaques Ferreira (Mari-
nha do Brasil); Sr. Flavio do Valle 
(Subprefeito da Zona Sul) ; Lucas 
Padilha (Subsecretário de Meio 
Ambiente) ; Alexandre Rinaldi ; 
Vera Dias (Secretaria Municipal 
de Conservação e Serviços 
Públicos); ex-deputado Otavio 
Leite; Presidente do CCME, 
Chefe Erval Allemand S Fº e 

Capelão dos Escoteiros do Brasil, 
Padre Hugo Galvão.

A estátua “O Escoteiro”, foi 
inaugurada originalmente em 
f r e n t e  a o  C a s t e l i n h o  d o 
Flamengo, em uma época que 
não existia o Parque do Aterro. 

Com o restauro pronto, foi solici-
tado ao IPHAN a sua mudança 
de local de instalação. Agora está 
em uma via mais movimentada 
e bem iluminada, dando mais 
segurança à obra.  Cerca de 25 
metros do seu local original. 

Comissão de Restauro

Composta dos seguintes 
membros da Região 
Escoteira do Rio de Janeiro:

- André Sá
- Andre Torricelli
- Erval Allemand
- Fábio Marques
- Marcelo Motta
- Milene Ponce de Leon
- Roberto Cesar Rodrigues
- Roberto Escóssia

A UEB-RJ fez parte ativa nos 
três anos de processo de 
restauro, tendo composto a 
Comissão pelo Restauro dos 
Monumentos Escoteiros, em 
conjunto com o CCME, que 
conduziu a campanha e os 
procedimentos de levanta-
mento de fundos entre outras 
ações necessárias para a volta 
do monumento ao público. 

Viste-a!  
Praia do Flamengo - 
Rio de Janeiro | RJ

Veja como chegar,  
leia o QR code:

O prêmio é conduzido pelo 
Comando do Distrito Naval que 
realiza aferição de requisitos 
como: efetivo, execução do 
programa do mar, tradições 
navais, embarcações e seus 
itens de segurança, estrutura 
para a prática náutica, habilita-
ção da chefia e etc. As vistorias 
são realizadas por um Oficial 

designado para a função. Essa 
prática ocorre no escotismo 
inglês desde 1919. 

No dia 14 de agosto, em solenida-
de especialmente organizada no 
Salão Histórico do 1º Distrito 
Naval, aconteceu a entrega do 1° 
Reconhecimento Especial de 
Qualidade de Grupo Escoteiro do 

Mar. A primeira edição da premi-
a ç ã o  f o i  e n t r e g u e  p e l o 
Comandante do 1° Distrito Naval 
Vice-Almirante Eduardo Vasquez 
ao  123º  GEMAR Almirante 
Saldanha. A Unidade Escoteira 
destacou-se por suas atividades 
online durante a pandemia de 
Covid-19 tal como a retomada 
das atividades presenciais.

1º Reconhecimento Especial de Qualidade de Grupo 
Escoteiro do Mar é entregue no Rio
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Como parte do planejamento 
d a  f o r m a ç ã o  n a  R e g i ã o 
Escoteira, o Curso Preliminar é 
o primeiro nível de formação do 
voluntário, com objetivo princi-
pal de contribuir no aprimora-
mento de competências que 
promovam o conhecimento do 
ambiente escoteiro e sua 
metodologia. 

É a oportunidade para compre-
ensão do voluntário acerca do 
seu papel  no Movimento 
Escoteiro, pois conta com 
muito aprendizado sobre os 
fundamentos do escotismo.

Aos que não possuem registro 
ativo na UEB, sua participação 
também é válida! Nestes casos, a 
inscrição deverá ser realizada pela 
Direção da Unidade Escoteira em 
que o voluntário participa. 

Em julho, no Curso Técnicas de 
Acampamento os participantes 
aprenderam utilidades de nós, 
conhecimentos práticos, fogueira 
e muito mais. Assim, os próximos 
acampamentos poderão ser 
melhor aproveitados.

O Curso Técnico de Jornada é um 
módulo de formação do voluntá-
rio para o aperfeiçoamento de 
técnicas de uma boa jornada 
para os jovens. Como preparar a 
atividade, segurança, material 
para o maior conforto e vivenciar 
um pouco de como é na prática. 
Foi realizado no final de agosto. 

A primeira edição do CT Culinária 
Mateira estreou no Campo 
Escola Magé com a proposta de 
ensinar um tema muito presen-
te nas Unidades Escoteiras. 

A abordagem contou com 
muito aprendizado sobre 
comida mateira, a partir de 
práticas e técnicas de receitas, e 
as formas de aplicação em 
acampamentos e atividades. O 
curso apresentou diversos 
tópicos sobre o assunto, sendo: 
e laboração de cardápios , 
segurança em atividades, tipos 
de fogueiras, inclusão e segu-
rança alimentar, composição 
nutricional e etc.. 

Algumas iguarias da gastrono-
mia escoteira foram realizadas 
no CT, como frango à pururuca 
assado na lata, espetinhos 
veganos, ovo na batata, arroz na 
moranga, banana com choco-
late e chá para as ceias e diges-
tão. Na noite acampada, os 
participantes realizaram um  
jantar especial com a temática 
“Mestres do Sabor Mateiro”, 
com uma bancada dos jurados 
que avaliou os pratos feitos 
pelos cursistas. 

*O Curso foi conduzido por 
Chefe Luiz Barreto e assistido 
dos instrutores Daniel Franco e 
Márcio André.

Cursos 
Preliminares 

acontecem 
nos distritos

Cursos Técnicos de Jornada & 
Técnicas de Acampamento

Curso Técnico de Culinária 
Mateira é destaque!
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Durante esse trimestre 
aconteceram nos Distritos: 

Região dos Lagos
Região Serrana
Sul Fluminense 1
Zona Norte 2
Zona Oeste 1
Zona Sul

Acompanhe os próximos
Cursos em nosso site:
Leia o qr code e acesse



O Grande Jogo Naval é uma 
a t i v i d a d e  q u e  c o m p õ e  o 
c a l e n d á r i o  n a c i o n a l  d e 
atividades, Tendo reunido cerca 
d e  1 6 0  j o v e n s  e  a d u l to s , 
Escoteiros do Mar do RJ, entre 
os dias 20 e 21 de agosto, no 
CIASC (Centro de Instrução 
Almirante Sylvio Camargo), Ilha 
do Governador/ Rio de Janeiro. 
Durante dois dias realizaram 
atividades a partir do tema 
“Navegando em nossos Rios”. 

Aconteceram as seguintes 
provas: canoagem, vela em 
optimist e dingue, remo em 
escaler, caça ao navio pirata no 
escaler a vela, transmissão de 

código morse com luz, semáfo-
ra, resgate de afogados, nata-
ção, carta náutica, lançamento 
de boia de resgate, natação 
rústica, nós e voltas e outros de 
relevância marítima. 

O Jogo Noturno foi um “farol” 
que transmitiu as tarefas de 
uma embarcação da água para 
a praia ,  onde estavam as 
Patrulhas e Clãs. O Fogo de 
Conselho superou as expectati-
vas na noite fria do inverno 
carioca, com muita festa e 
encenações feitas ao redor da 
belíssima fogueira feita pela 
chefia sob a lenha úmida. No 
encerramento da atividade 

foram divulgadas as melhores 
patrulhas que se destacaram 
nas  técnicas  marinheiras 
desenvolvidas na atividade. 

Os jovens aprenderam mais, 
perpetuam as tradições dos 
Escoteiros do Mar e interagiram 
com outros Grupos . Contou 
com a presença dos grupos 04 
RJ GE do Mar, 07 RJ GE do Mar, 
10 RJ GE do Mar, 21 RJ GE do Mar, 
71 RJ GE do Mar, 85 RJ GE do 
Mar, 90 RJ GE do Mar, 104 RJ GE 
do Mar, 110 RJ GE do Mar, 115 RJ 
GE do Mar, 116 RJ GE do Mar, 123 
RJ GE do Mar, 143 RJ GE do Mar e 
146 RJ GE do Mar.  

Grande Jogo Naval
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O AcampRio aconteceu no 
início de julho, com o objetivo 
de propiciar a integração entre 
jovens e escotistas do Ramo 
Pioneiro. O evento atendeu as 
áreas de desenvolvimento 
afetivo, f ísico, social. Realizou 
ações  de benfe i tor ias  no 
Campo Escoteiro de Magé, 
deixando legado no local 
especial da nossa Região para 
todos os associados. 

E claro, rolou muitas atividades 
e diversão.

AcampRio 
reúne pioneiros 

de todas as 
partes do estado 
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Após passarmos por diversas 
atividades virtuais, em decorrên-
cia da pandemia de Covid-19. A 
Região Escoteira do Rio de 
Janeiro reuniu cerca de setenta 
Escotistas e Dirigentes portado-
res da Insígnia de Madeira para a 
Reunião de Gilwell no Campo 
Escola em Magé . O evento 
p ro p o rc i o n o u  " J a n t a r  e m 
Gilwell” e o Fogo de Conselho 
com a proposta de reencontro 
entre os membros. 

Encontro de Gilwell reúne I.M. no 
Campo Escoteiro em Magé

O evento contou com represen-
tantes de alcateias de todo o 
estado, promoveu a integração e 
troca de experiências entre eles. A 
atividade aconteceu no espaço 
do Colégio Capitão Lemos Cunha 
com o principal objetivo de 
capacitação e preparação dos 
chefes escoteiros.

As dinâmicas e jogos realizados 
serão replicadas em seus respecti-
vos grupos. Além disso, é uma 
oportunidade para confraterniza-
ção e diversão. 

Encontro Regional 
de Velhos Lobos
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A Vigília Caminhos para Redentor reuniu clãs para 
uma experiência única! Idealizada por Luca 
Bigatello, do 31 RJ GE Marechal Rondon, que 
trabalhou no local, o jovem quis proporcionar aos 
colegas pioneiros a sensação de virar a madruga-
da em umas sete maravilhas do mundo!

Os mestres pioneiros realizaram reflexões 
baseadas no livro “Caminho para o sucesso”, 
escrito por Baden Powell, com a vista mais 
privilegiada possível. E claro, com bastante 
contato com a natureza.

Conversamos com Luca que nos contou os 
detalhes sobre a organização da atividade e 
participação dos outros clãs!

Vigília Pioneira no 
Cristo Redentor

Próximo eventos no calendário

Veja o bate-papo
completo:
Leia o qr code

Calendário Regional
de Eventos:
Leia o qr code e acesse

26 e 27
Novembro
Macaé

03 e 04
Dezembro
MUSAL

27
NOV
Campo 
Escoteiro
Magé

20 | NOV
Boulevard
Olímpico

O Concurso História Marítima promove o 
conhecimento das atividades náuticas aos 
jovens, a competição propõe diversas tarefas 
sobre o histórico das forças navais. A proposta é 
que os participantes visitem o Espaço Cultural da 
Marinha e o Museu Naval, no período de 15 de 
agosto a 20 de novembro.

Os jovens podem cumprir as dinâmicas entre três 
categorias, sendo: fotografia, escrita de redação ou 
desenho. Todas as atividades são com foco na 
história da Marinha.

As opções possuem prêmios, que variam entre: 
vouchers em passeios marítimos, tablets, bolsas, 
brindes e muito mais! Integrantes de Unidades 
Escoteiras do Mar da Região Rio podem participar. 
As visitas às exposições da DPHDM (Espaço 
Cultural da Marinha e Museu Naval), para efeito 
deste concurso, deverão ser agendadas através do 
e-mail: dphdm.agendamento@marinha.mil.br

Os trabalhos podem ser entregues até o dia 20/11, na 
secretaria do Centro Cultural do Movimento Escoteiro.

Veja as instruções 
das categorias 
no boletim:
Leia o qr code 
e acesse

Concurso Cultural dos 
Escoteiros do Mar



O grande chefe André Pereira 
Leite, um ícone do escotismo 
brasileiro, em entrevista, identi-
ficou dois pontos que são 
preciosos para a prática do 
escotismo: “o que gostam os 
jovens?” e “qual a recompensa 
do chefe?”.

De acordo com ele, homem de 
larga experiência escoteira, para 
os garotos o que mais atrai no 
escotismo são as excursões e os 
acampamentos. Acrescentou 
ainda que hoje em dia não se 
acampa e não se excursiona 
mais como antigamente. Todo 
mês havia uma excursão, e a 
cada três meses, um acampa-
mento mesmo que pequeno. 
Um acampamento pequeno 
durava uma semana e o grande 
durava vinte dias. São as ativida-
des externas, aventureiras e na 
natureza que constituem o 
principal ponto da rotina escote-
ira, e que influenciarão na ênfase 
do programa educativo que 
aplicamos e consequentemen-
te o resultado que obteremos.

E essas atividades não preci-
sam ser caras, custosas. Elas 
devem ser próximas da sede, 
nos parques, nas praias, nas 
montanhas etc. São feitas para 
ir a pé, ou até utilizando um 
ônibus de linha. Muitas vezes, o 
pessoal se preocupa em ir a um 
local distante e mais famoso 
em outro município e deixa de 
conhecer as áreas naturais e 
praças públicas vizinhas à sede. 
Procure, busque e encontrará 
locais maravilhosos para reali-
zar as atividades. Tal como 
praças públicas com belíssimas 
árvores que abrigariam uma 
excepcional e marcante ativi-
dade de uma alcateia ou uma 
área pouco visitada dentro de 
um parque natural.

O que pode acontecer também 
é uma certa concorrência de 

preferências à outras atividades 
que são oferecidas à juventude 
e suas famílias, incluindo outros 
segmentos da sociedade que 
oferecem acampamentos e 
atividades excursionistas sem 
nenhum laço com as obriga-
ções e responsabilidades do 
sistema de patrulhas e do 
programa,  ou até mesmo 
sozinhos realizarem um acam-
pamento no quintal de casa. 
Mas certamente nada disso se 
comparará com a aplicação 
sistemática e de qualidade das 
atividades escoteiras que une o 
planejamento da chefia, as 
descobertas dos novos locais, 
dos jogos bem bolados, da 
responsabilidade e divisão de 
tarefas dos jovens e a capacita-
ção metódica a longo prazo. 
São instrumentos para a “auto-
educação” que o escotismo faz 
vivenciar em nosso contexto 

educacional,  de lobinho a 
pioneiro, ao ar livre.

Chefe André, conhecido como 
“Raposa Silenciosa”, relata que 
observou tropas fracas que vão 
aos trancos e barrancos, não 
tendo uma sequência  de 
trabalho e não tendo uma visão 
de  onde querem chegar . 
Enfatizou que se temos 10 
garotos, daqui há 3, 4, 5 meses 
que se tenha determinado 
onde chegar com o programa! 
Em 6 meses quero que eles 
tenham as etapas de promessa 
cumpridas. Depois de mais um 
tempo serem aprovados na 
progressão seguinte e em 
seguida na outra. A partir daí, 
estarão habituados a fazer o 
esforço necessário para se 
desenvolver nas habilidades 
especiais como as especialida-
des onde podem desenvolver 

O que gostam os jovens? 
Qual a recompensa dos chefes?
- Raposa Silenciosa
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gostos pessoais .  Lembrou 
ainda que as especialidades 
que mais tem serventia na vida, 
costumam ser as que abordam 
os temas de cozinheiro, primei-
ros socorros e nós.

Outro fator que o “Raposa 
Silenciosa” enfocou é que não é 
preciso ficar  em cima do 
cumprimento das atividades de 
progressão e da presença com 
grande rigor. É claro que elas são 
necessárias e orientam tanto o 
chefe quanto o jovem, em meio 
às experiências práticas que são 
vividas. Mas ele pontua que é 
necessário entender bem que 
para eles o escotismo é uma 
diversão, e não algo formal para 
se instruir. Nós temos que dar a 
eles suficiente diversão em 
meio a determinadas orienta-
ções, para que permaneçam 
satisfeitos com as diversões. No 
dia em que eles acharem que o 
escotismo é somente uma sala 
de palestras e preleções eles irão 
achar que é algo chato e daí 
pode vir a evasão.  

E também é necessário falar aos 
pais que não se assustem com 
as reações dos filhos, sejam elas 
de entusiasmo ou de “chatea-
ção”, mas que eles acompa-
nhem e incentivem que sigam 
na sua tropa e que venham 
conversar com os chefes sem-
pre que acharem necessário. Os 
pais, as vezes, precisam empur-
rar o jovem para suas vidas 
andarem, o que ocorre também 
no cotidiano, na escola e na 
orientação familiar profissional. 

Porém, se lembrem que é 
importante existirem “chama-
dos” constantes para as ativida-
des especiais, além das rotinas 
semanais. Não carregue demais 
com as obrigações administrati-
vas, faça nas horas adequadas. 

 A juventude necessita honrar 
as suas obrigações, os deveres e 
vantagens que os pais dão ao 
rapaz ou a moça: as “oportuni-
dades”. Os cursos, colégios e o 
próprio escotismo são investi-
mento na juventude, por isso, 
são também obrigação para si 
próprio e para a sociedade, que 
deseja os ver caminhar de 
forma a completar o percurso 
de sua preparação para a 
cidadania plena. A lei escoteira, 
que é falada a todo momento 
no escotismo, é uma lei para o 
indivíduo civilizado. Todos os 
artigos da Lei podem se encon-
trar no código brasileiro de Leis 
e é necessário a obedecer em 
todos os seus atos,  tendo 
momentos de reflexão nas 
atividades para pensar "como é 
que estou diante dessa Lei". 
Para um escoteiro, é conveni-
ente que uma vez por semana 
ao invés de ficar pensando na 
vida, ele pense sobre isso.

O desafio do chefe está em fazer 
com que o indivíduo se interes-
se. Saber, e Saber passar a 
diante. As atitudes, de um modo 
geral são vistas na medida em 
que você trabalha e toma as 
atitudes necessárias. A lideran-
ça, por exemplo, é intuitiva. As 
pessoas se aglutinam ao seu 

redor quando você é líder. E o 
líder tem suas dúvidas, tem seus 
dilemas etc, mas ele sabe reco-
nhecer as falhas e procurar 
encontrar a solução para elas. O 
membro adulto, se ele é real-
mente um indivíduo interessa-
do na formação de cidadãos, 
saberá que nós damos a oportu-
nidade para que os jovens sob 
nossa chefia desenvolvam 
certas características do cida-
dão como honestidade, verda-
de, lealdade etc. Isso é o que nós 
ensinamos através do escotis-
mo, em meio a essa vida aventu-
reira junto da natureza. 

Para ilustrar a grande satisfação 
o chefe conta sobre o que, na 
sua opinião, é a maior satisfação 
de um chefe escoteiro. Ele 
estava uma vez com a amada 
esposa no carro e parou em um 
sinal vermelho. Um motorista 
de um táxi atravessou a rua e 
veio até a janela do carro, e disse 
"bom dia chefe André". Ao 
longo dos anos chefiei muitos 
escoteiros, como saber quem 
era? "Bom dia meu camarada, 
mas não me lembro de você". O 
taxista respondeu que foi no 
grupo que se conheceram e 
completou dizendo que era 
muito grato por tudo o que fiz 
por ele. Mas o que eu fiz por ele? 
Nada. Simplesmente lhe dei o 
escotismo. Ver o sucesso dos 
jovens que foram nossos esco-
teiros na vida, que estão bem e 
seguindo um rumo decente, é 
o fator mais gratificante para 
um verdadeiro Chefe Escoteiro. 

Foto Aryane Lozin
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20 RJ GE20 RJ GE 22 RJ GE11 RJ GE 11 RJ GE

Pedro Henrique
Pereira Reis

Cauã Martins
Seixas

Daniel Levi Veras
 de Souza

Isabeli Vasconcellos
Lima

Miguel Vicente
C. Sayão Cilento

LIS DE 
OURO
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142 RJ GE do Ar131 RJ GE do Ar 197 RJ GE115 RJ GE do Mar

Tarsila Rosa
Pinheiro

Eduarda Santana
de O. B. Salgado

Vitória Nunes 
Quaglioz Costa

Thiago Chagas 
Donadio

76 RJ GE

60 RJ GE

33 RJ GE do Ar

83 RJ GE

69 RJ GE

40 RJ GE

Raphael Siciliano
Riccardi

Murilo Ricci Ribeiro

Ricardo de Brito 
Machado

Helena Sales 
Figueiredo

Felipa Bandoli dos
Passos de Carvalho

Sophia Luiza Pinho
Polonski

75 RJ GE do Ar

44 RJ GE

76 RJ GE

44 RJ GE

11 RJ GE

Artur Arruda 
Guimarães

Enzo Galvão 
Cosentino

Felippe Siciliano
Riccardi

Pedro Henrique
Estevão de Sousa

Luisa Paes Cortes
Lima

 76 RJ GE

 45 RJ GE

 33 RJ GE do Ar

76 RJ GE

45 RJ GE

31 RJ GE

Matheus de Souza
Soares

Raphael Henrique 
de Resende Alves

Perseu Machado
de Souza

Isabel Lourenço
Teteo

Linda Rocha
dos Santos

João Marcos 
Teixeira da Cruz

CRUZEIRO 

DO SUL
QUADRO 

DE HONRA
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31 RJ GE 90 RJ GE do Mar31 RJ GE

20 RJ GE
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59 RJ GE 197 RJ GE

5 RJ GE

Matheus Aguiar
Gomes Vieira

Raphaela Valquiria
L. dos S. Almeida

Kaike de Macedo 
Sant’Anna

Gabriel Damasceno
da Conceição

Matheus Gonçalves
Moreira Santos

Ygor Kauã Pereira
dos Santos da Costa

Dominique Kort 
Kamp F. de Oliveira
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 121 RJ GE 200 RJ GE

Gustavo Cormak
Klem

Yago Matheus 
Trigueiro Madureira

121 RJ GE

77 RJ GE

Bernardo Vieira 
Jardim Rodrigues

Jorge Yago Ignácio
Monteiro

83 RJ GE

49 RJ GE

77 RJ GE

49 RJ GE

Luiz Fernando do
Nascimento Arruda

Luiza Porto 
de Almeida

Kayke Bizerra 
de Lima

Giovanna Barbosa
Aymore

90 RJ GE do Mar

51 RJ GE do Ar

92 RJ GE

75 RJ GE do Ar

95 RJ GE

75 RJ GE do Ar

Bernardo Carnaúba 
Fernandes da Costa

Pedro Augusto G.
Peres Marques

Manuela Tojal 
Rodrigues

Giovanna Cristalli
da Cruz

Stefany Barcelos 
Torres de Melo

Joana Cristalli
da Cruz

33 RJ GE do Ar

Cauã Mourão 
Araújo


