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Pirenópolis receberá mais de 900 escoteiros 

Evento realizado pelos Escoteiros do Brasil reunirá jovens de 15 a 17 anos para a 13ª 
Aventura Sênior Nacional. 

Pirenópolis receberá escoteiros de todo o Brasil para a 13ª Aventura Sênior Nacional, que 
terá como tema “Desbravando o cerrado”. Eles ficarão acampados no camping Encontro 
das Águas, um dos mais tradicionais da região. O evento, que será realizado de 14 a 18 de 
julho, proporcionará momentos de aventura para mais de 900 participantes, a maioria 
com idade entre 15 e 17 anos.  

Entre as atividades realizadas, está a descida de boia pelas corredeiras da cidade, 
caminhada pelo Rio das Almas e atividades de reconhecimento do cerrado brasileiro. Eles 
também visitarão a Cachoeira das Araras (início da descida de boias), Cachoeira da Usina 
Velha e o camping da Praia Grande, onde os jovens montarão seu abrigo natural e farão 
sua refeição no fogão a lenha. Os participantes também poderão conhecer vários pontos 
históricos da cidade, como a Igreja do Bonfim, Igreja Matriz, Rua do Lazer, cinema da 
cidade e diversos prédios históricos e as ruas calçadas do século XVII. 

O Escotismo no Brasil é dividido em quatro ramos e cada um deles é destinado a uma 
faixa etária. Os jovens que participarão do evento fazem parte do Ramo Sênior, cujo 
programa educativo visa contribuir na aquisição de valores e formação da identidade, 
oferecendo maiores desafios aos jovens de 15 a 17 anos, para que adquiram novas 
habilidades que os ajudem a superar os obstáculos da vida. As integrantes são chamadas 
de “guias” e os do sexo masculino de “seniores”. 

De acordo com o coordenador geral da 13ª Aventura Sênior Nacional, Asley Steindorff, o 
evento criará a oportunidade dos jovens conhecerem o cerrado brasileiro em sua 
essência. “Nossa expectativa é oferecer aos nossos seniores e guias uma atividade mista 
unindo atividades radicais, culturais e de aventura, sem deixar de lado as 
confraternizações onde todos farão amigos e reverão seus velhos companheiros”, 
complementa. 

Escotismo 

Fundado em 1907, na Inglaterra, por Baden-Powell, é um movimento educacional de jovens que conta com 
a colaboração de adultos e valoriza a participação de todas as origens sociais, raças e credos. 

Escoteiros do Brasil 

Criado 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 2012, contou com um contingente de 76.677 escoteiros, nos quais 18.800 são 
voluntários adultos. Os Escoteiros do Brasil estão presentes em 585 cidades brasileiras, somando um total 
de 1.180 Grupos Escoteiros. Unidos a um Movimento com cerca de 32 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 extraescola pela Lei nº. 8.828/46. 
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