Mais de 200 escoteiros se reúnem em Antonina para evento marítimo
Paraná vai sediar o 11º Ajuri Nacional da Modalidade do Mar, com a participação de jovens
de 12 estados brasileiros.

O Ajuri Nacional da Modalidade do Mar é um evento escoteiro voltado para a prática
de atividades marítimas, valorizando as diferentes modalidades, em um ambiente de
amizade, confraternização e aprendizado. Entre os dias 21 e 24 de janeiro, a cidade de
Antonina, no litoral do Paraná, vai receber 205 escoteiros para o maior evento dos escoteiros
do mar.
Jovens entre 11 e 17 anos irão experienciar uma verdadeira imersão na natureza,
enquanto participam de atividades como vela, exploração das belezas naturais, visitas à Ilha
do Mel e ao Aquário de Paranaguá, entre outras. No Ajuri, eles também terão a oportunidade
de construir suas próprias embarcações, navegando pelo Rio Itiberê.
Atividades culturais também estão na programação do evento, e incluem a
apresentação de elementos tradicionais da cultura de cada região – música, comida, dança,
etc.
Doze estados brasileiros estarão representados no 11º Ajuri Nacional da Modalidade
do Mar, que tem como tema “Navegar é preciso!”, refletindo sobre a importância de se traçar
objetivos na vida, de enfrentar os desafios e seguir em frente, sempre sendo guiado pelos
valores escoteiros.
Realizado no estilo de acantonamento, o evento vai levar os participantes a colocar
em ação as práticas aprendidas nos grupos escoteiros, aprimorando técnicas e superando
desafios, sempre vivenciando essa grande fraternidade mundial.
Escotismo
Fundado em 1907, na Inglaterra, por Baden-Powell, é um movimento educacional de jovens que conta
com a colaboração de adultos, valoriza a participação de todas as origens sociais, raças e credos e se configura
como a maior organização mundial de voluntariado em prol da educação. Sua principal característica é se tratar
de um movimento que envolve as famílias em seu dia a dia.
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Escoteiros do Brasil
Criada em 1924, é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve trabalhos de educação
continuada de crianças e jovens, valorizando o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social na formação de
cidadãos conscientes e atuantes. Em 2014, contou com um contingente de 77.741 escoteiros, nos quais 19.244
são voluntários adultos. Os Escoteiros do Brasil estão presentes em 607 cidades brasileiras, somando um total de
1.265 Grupos Escoteiros. Unidos a um Movimento com cerca de 40 milhões de pessoas no mundo, em mais de
216 países e territórios, a organização é reconhecida como de utilidade pública por meio do Decreto Federal nº
3.297/17 e como instituição de educação extra escola pela Lei nº. 8.828/46.
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