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23 de Abril é o Dia do Escoteiro 

Centenário, Escotismo é muito mais que brincadeira de criança ! 
Hoje, 23 de abril, mais de 74 mil brasileiros comemoram o Dia do Escoteiro com 
diversas atividades desde o uso do lenço escoteiro em atividades cotidianas como 
reuniões e comemorações especiais. A data foi escolhida por ser o Dia de São Jorge, 
patrono do Reino Unido e do Escotismo. 

O Escotismo trabalha com jovens de 6 a 21 anos e ambos os sexos, buscando  a 
formação de melhores cidadãos através de atividades em equipes, desenvolvimento 
da autonomia, liderança, consciência sócio-ambiental, tudo por meio de muita 
aventura e vida ar ao livre, bases da prática e vivência escoteira. 

Para Helio Hanada, diretor na KPMG, multinacional da área de consultoria financeira, 
é muito importante estar no Escotismo desde 1972. “Utilizo o que aprendi todos os 
dias na minha vida pessoal e profissional. O que mais me influenciou foi a capacidade 
de trabalhar em equipe como líder e liderado. As equipes de trabalho da nossa 
empresa são compostas, em sua maioria, de jovens com até 30 anos e aplico muito 
do que aprendi no trabalho pois o princípio do trabalho em equipe é o mesmo.  E é 
notável a diferença dos colegas que foram escoteiros daqueles que não foram. " 

Cada mais vez presentes, os Escoteiros do Brasil cresceram mais de 15 % em 2011, 
ultrapassando a marca de 74.000 jovens e adultos (educadores voluntários) em todos 
os Estados e no Distrito Federal. 

O Escotismo Brasileiro também está presente nos fóruns de políticas públicas 
voltadas para juventude, desde 2005 faz parte do Conselho Nacional da Juventude - 
Conjuve e este ano será maioria na delegação da Organização Mundial do 
Movimento Escoteiro na Rio+20. 

O Comissário Internacional dos Escoteiros do Brasil, Ricardo Stuber explica: “Como 
membro Conselho Econômico e Social da ONU, o Escotismo estará presente da 
Rio+20. Assim, pode levar uma delegação ilimitada à conferencia. Os Escoteiros do 
Brasil estarão presentes como participantes dos eventos principais, adjacentes e 
também da Conferência Oficial, que dentre outros, contará com 5 jovens adultos entre 
18 e 26 anos, que participarão pela primeira vez de um evento dessa magnitude”. 
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Conheça alguns ilustres que já foram escoteiros, no Brasil e no mundo: 

• Barack Obama 

• Be Bear Grylls 

• Bill Clinton 

• Paul McCartney 

• Bill Gates 

• Neil Armstrong (1º homem na lua) 

•Príncipes William e Harry do Reino 
Unido 

• Papa João Paulo II 

• Kate Midletton, Duquesa de 
Cambrigde 

• Steven Spielberg 

• John Kennedy 

•Harrison Ford 

• Richard Gere 

• Hillary Clinton 

• S.M. Rei Carl XVI Gustav – Rei da 
Suécia 

•  José de Alencar – Ex Vice-Presidente 

• Waldemar Niclevicz 

• Adriana Birolli 

• Sabrina Sato 

• Marieta Severo 

•Roberto Marinho 

• Leda Nagle 

• Isabel Filardis 

• Regina Casé 

• Gilberto Dimenstein 

• Alessandra Negrini 

• João Havelange 

• Claudia Jimenez 
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