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MensageM da den - diretoria executiva nacional
ApresentAção

CHEGAMOS!  
É HORA DE PRESTAR CONTAS.

“As próprias instituições ‘sem fins 
lucrativos’ sabem que necessitam ser 
administradas, exatamente porque não 
têm um ‘lucro’ convencional. Elas sabem 
que necessitam disso para que possam se 
concentrar em sua missão”

peter f. drucker

chegamos! após 6 anos, esperamos a 
nova ueB, como o vigia espera a aurora. 

Bem-aventurados os que chegam. não 
nos desencaminhamos na longa marcha, 
não nos desmoralizamos capitulando ante 
pressões de alguns pessimistas de plantão 
e dos arautos do caos, desconstrutores do 
avanço. não  desertamos, não caímos no 
caminho, afinal o escoteiro é aquele que 
vai na frente, intrépido e determinado.

a ueB nos mandou executar um 
serviço. nós o fizemos, com ideal, com 
amor, com aplicação e sem medo. 

a ueB é célula integrante do Movimento 
escoteiro. como o próprio nome sugere, 
o escotismo está em permanente 
metamorfose  e mudanças cíclicas, 
importantes diga-se de passagem.

nestes últimos anos, de forma 
democrática, transparente e participativa, 
vivenciamos uma estatuinte escoteira na 
ueB, concebendo o estatuto vigente e 
registrado no respectivo cartório de títulos 

e documentos. Quanto a ele, discordar 
sim. divergir, sim. descumprir, jamais. 
afrontá-lo nunca. portanto vive a ueB um 
estado de direito democrático, com todos 
os seus órgãos concebidos pelo estatuto, 
e em pleno funcionamento.

de 1924 para cá, foram décadas de 
luta e hoje, com todas as letras, podemos 
afirmar a união dos escoteiros do Brasil 
está consolidada.

É axiomático que muitos tem maior 
probabilidade de acertar do que um só. 
a administração associativa e gregária 
é mais apta do que a solitária. eis um 
imperativo de governabilidade: a co-
participação e co-responsabilidade.

contra fatos concretos  e números 
registrados, não há argumentos. ou seja, 
quando assumimos a direção, de direito e 
de fato, da união dos escoteiros do Brasil, 
a sua situação era extremamente crítica em 
vários setores e das mais diversas formas. 
no campo administrativo financeiro, uma 
dívida que se avolumava ano após ano. 
certidões que não podiam ser requeridas, 
pois havia pendências para com diversos 
órgãos e/ou instituições. hoje podemos 
lhes asseverar que estamos com todos 
os nossos compromissos rigorosamente 
em dia. tanto internamente, para com os 
organismos internacionais da organização 
Mundial do Movimento escoteiro, quanto 
para qualquer órgão ou instituição deste 
país, que requeiram obrigações por parte 

da nossa ueB.
a loja escoteira nacional, a 

herdamos num estado pré-falimentar e 
completamente desestruturada. hoje 
saneada, reenergizada, com praticamente 
todos os itens e materiais previstos no 
novo p.o.r. e outros tantos, conforme 
podemos verificar no catálogo, remetido 
junto com o calendário anual e com o 
sempre alerta, na casa de cada um e de 
todos os associados da ueB, diga-se de 
passagem, outro desejo acalentado de 
há muito na nossa instituição, prática 
utilizada nos últimos anos. É imperioso 
registrar que cada venda direta a 
qualquer membro da nossa associação, 
ou a qualquer grupo escoteiro filiado a 
ueB, a região escoteira ganha até 15% 
(quinze por cento) do valor da venda. 
portanto hoje nós temos a loja nacional 
consolidada, organizada com produtos 
de qualidade, com preços abaixo dos 
praticados  em qualquer praça , sendo que 
os mesmos vem  com a marca: “produto 
oficial da ueB”. as próximas novidades da 
loja, serão a venda por cartão de crédito e 
pela internet.

o sistema de registro, totalmente 
reformulado e informatizado, digno de 
elogios por parte de outras associações, 
sendo que o mesmo está totalmente em 
dia, como em dia, estão os repasses  para 
as regiões e como regra, temos respostas 
rápidas e precisas para o nosso conjunto 
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de sócios. neste período houve troca e 
reaparelhamento no que tange a área 
de informática no escritório nacional da 
ueB.

no item literatura, em um país que 
não se lê, nem “anúncio luminoso”, a 
ueB  mostra a capilaridade e a grandeza 
de uma instituição séria, pois nunca se 
publicou e republicou tanto na história 
do escotismo brasileiro, basta consultar 
os títulos e obras, constantes do catálogo 
da loja e/ou no próprio setor de Métodos 
educativos do escritório nacional. lê 
escoteiros do Brasil, este é o princípio 
da lucidez e da cabeça aberta, de novos 
horizontes, não só para o escotismo, mas 
para a vida.

no tocante  a eventos e atividades, 
realizamos seminários e cursos nas mais 
diversas regiões escoteiras do país. 
fizemos realizar com sucesso e absoluto 
crédito escoteiro o ii e iii Jamborees 
nacionais, e está sendo tudo preparado 
para o grande sucesso do iv Jamboree 
nacional, que será realizado na usina 
de itaipu, foz do iguaçu, no paraná, em 
janeiro de 2009, coroando assim, com 
alegria e pleno êxito, uma administração 
concebida por todos nós, de alvissareiros 
resultados.  a prova cabal e inequívoca, 
que nunca um evento do porte do 
iv Jamboree nacional, obteve tantas 
inscrições consolidadas, em menos de 
15 dias de seu lançamento e em data tão 

distante de sua realização. isto é a força 
real do crédito, seriedade, transparência, 
democratização da informação. a ampla 
participação e qualidade, marcas da nossa 
ueB contemporânea.

conseguimos juntos trazer pela vez 
primeira, em 100 anos de escotismo, para 
a américa do sul, para o Brasil, o fórum 
Mundial de Jovens líderes, que será 
realizado em florianópolis, santa catarina 
e a conferência Mundial do escotismo, 
que será realizada em curitiba, no paraná, 
onde está a sede nacional da união dos 
escoteiros do Brasil.

a ueB se fez presente em todas as 
conferências, seminários, reuniões, 
eventos, grupos de trabalho, para os 
quais fora convidada, tanto na região 
interamericana, quanto no plano mundial 
do escotismo.

há que se destacar as delegações aos 
Jamborees, panamericano e Mundial, 
realizados neste período de 6 anos, que 
culminou com a belíssima delegação de 
741 membros da união dos escoteiros do 
Brasil ao Jamboree Mundial dos 100 anos 
do escotismo, uma delegação que primou 
pela alegria, organização, determinação, 
trazendo para o Brasil e neste particular 
para a ueB, resultados fantásticos em 
todos os sentidos e o reconhecimento de 
quanto a nossa associação tem crédito e 
avançou, fazendo jus ao reconhecimento 
e elogio de inúmeras associações co-irmãs 

e organismos escoteiros espalhados no 
mundo inteiro.

na celebração do centenário, nunca 
se falou tanto em escotismo no Brasil, 
centenas de realizações por todo o país, 
as vigílias em praça pública, o alvorecer 
do novo século, as sessões solenes nas 
câmaras Municipais, nas assembléias 
legislativas, na câmara federal, no 
senado da república, destacando neste 
momento a consolidação da união 
parlamentar escoteira do Brasil (upeB).  na  
pessoa do seu presidente, senador flávio 
arns e do seu secretário geral deputado 
federal gustavo fruet, agradecemos a 
todas e a todos as senhoras e senhores 
parlamentares, vereadores, deputados 
estaduais, deputados federais, senadores 
e demais agentes públicos, representados 
pelos executivos Municipais, estaduais 
e federal que independente das suas 
matizes ideológicas e/ou partidárias, 
apoiaram e apóiam integralmente a união 
dos escoteiros do Brasil, reconhecendo 
nela um dos instrumentos de educação 
para o Brasil.

graças ao compromisso daqueles 
que trabalham propositivamente para o 
escotismo, tivemos o privilégio de nos 
fazermos presentes na base, ou seja, nas 
sedes e atividades de centenas de grupos 
escoteiros espalhados por este país. 
a menor distância entre dois pontos, 
continua sendo uma linha reta e nunca na 
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história de mais de  80 anos da ueB, uma 
diretoria executiva nacional, peregrinou 
tanto pelos grupos escoteiros, em 
encontros, seminários, cursos, reuniões 
de toda a ordem, inclusive de se fazer 
presente de forma humilde, mas firme 
nos interesses maiores da ueB, em 
alguns grupos “ovelhas desgarradas”, 
nas suas cidades e estados de origem, 
com a presença da den, das diretorias 
regionais, dirigentes nacionais e locais, 
executivos nacionais e regionais, 
dialogando, esclarecendo, aproximando, 
com o propósito de aglutinar, e colocando 
em prática o que reza a promessa do 
adulto: “... e servir a união dos escoteiros 
do Brasil”, imaginem companheiros, isto 
em um país de dimensão continental, 
sendo que boa parte dos deslocamentos, 
conforme registros a disposição dos 
associados, sem ônus para a ueB.

em termos de marketing a ueB se fez 
presente, pelo denodo e ideal de seus 
membros, em todos os lugares onde foi 
possível levar o nome do escotismo e da 
ueB. digno de   nota, foi a ação coordenada 
pela ueB e executada com sucesso pela 
ueB região do rio de Janeiro, sendo a 
nossa, a associação e/ou instituição, que 
mais se destacou voluntariamente nos 
Jogos panaMericanos e no parapan em 
todo o Brasil, sendo vistos e reconhecidos 
escoteiras e escoteiros em toda a 
américa e boa parte do mundo, conforme 

relatos entusiasmados que recebemos 
por ocasião do Jamboree Mundial e de 
inúmeras manifestações que não paravam 
de chegar aos grupos escoteiros, aos 
escritórios regionais e nacional da ueB.

outra conquista importantíssima 
para a união dos escoteiros do Brasil e 
para o escotismo, foi a eleição da ueB, 
como titular e suplente a uma cadeira na 
área ambiental no conselho nacional da 
Juventude (conJuve), que contou com 
inestimável apoio da ueB/df. É o escotismo 
definitivamente marcando presença junto 
aos órgãos de deliberação e decisão nos 
três níveis de poder, municipal, estadual e 
federal, se inserindo de forma maiúscula 
e caminhando ao encontro dos anseios da 
sociedade brasileira.

com este turbilhão de atividades, 
de reuniões, com a contratação por 
intermédio de seleção pública do 4.º 
executivo, para gestão de adultos, com a 
realização de todas as atividades previstas 
no calendário nacional, com o escritório 
e a loja “bombando”, a sede própria 
nacional em curitiba, ficou pequena, 
com os seus 340 m2. como tal, depois 
de todas as autorizações previstas no 
nosso estatuto e demais regulamentos, 
obtivemos a autorização do conselho de 
administração nacional para vendermos 
a sede que há 8 anos fora comprada 
por r$ 170.000,00 (cento e setenta mil 
reais), e vendida no ano de 2007 por r$ 

350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil 
reais), sendo uma venda direta, portanto 
sem honorários para intermediários. o 
novo prédio do escritório nacional fora 
adquirido por r$ 380.000,00 (trezentos e 
oitenta mil reais), já pagos, cujos projetos 
de reforma, adequação e ampliação, estão 
em fase de conclusão, estando as obras 
previstas para iniciarem nos próximos 
dias. estima-se que após a conclusão 
total, da sede nacional, a ueB disporá de 
um patrimônio com aproximadamente 
1.200m2, pronto para os desafios do 
novo século do escotismo brasileiro, que 
dar-se-á a partir do ano de 2010.

não há como negar! Mudou a face do 
escotismo Brasileiro e está consolidada a 
união dos escoteiros do Brasil.

a melhor notícia que esta diretoria 
executiva nacional (den) pode lhes dar, 
é que no ano de 2007, a ueB estancou 
a queda e registrou um crescimento de 
1,99%, que é sem dúvida o início, o ponto 
de partida de anos de esforços coletivos 
para o crescimento permanente da união 
dos escoteiros do Brasil. todo esse 
sucesso administrativo só tem sentido se 
vier ao encontro do crescimento da nossa 
associação, por isso é fundamental que a 
nossa unidade conquistada em 1924, com 
grandes brasileiros dirigentes escoteiros, 
possa ser consolidada a todo instante, em 
cada dia, em cada gesto e principalmente 
neste grande momento que vive e passa 

ApresentAção
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a ueB e o Movimento escoteiro Mundial, 
que acabou de celebrar os 100 anos de 
fundação.

agradeço em meu nome, em nome 
dos meus atuais vice-presidentes, Marcos 
venício Mattos chaves e adir Barusso, 
lembrando dos anos em que o companheiro 
carlos frederico dos santos também 
serviu como vice-presidente da ueB, a 
cada um e a todos, escoteiras e escoteiros 
do Brasil, a forma entusiasmada, que esta 
diretoria executiva nacional da ueB, foi e 
tem sido recebida em todo o país, desde 
o mais “pata-tenra” dos lobinhos, até os 
mais experientes e graduados escotistas 
e dirigentes.

o relatório em tela e tudo o que 
aqui fora mencionado, é um extrato, 
um resumo das inúmeras realizações e 
avanços obtidos pela união dos escoteiros 
do Brasil, nestes últimos anos, com ênfase 
para 2007.

reitero com alegria o apoio recebido 
por todos os órgãos escoteiros do Brasil, 
o que sem dúvida me entusiasma e se 
torna um  combustível potente, para 
que eu possa onde estiver me dedicar 
e defender o escotismo e a ueB, pois 
tive a honra, o privilégio e o prazer de 
presidir o escotismo no Brasil, e me 
convenço cada vez mais da importância 
deste instrumento fabuloso criado por 
Baden-powell, em 1907, no sentido de 
ajudar efetivamente a mudar para melhor 

a sociedade, que queremos justa, digna, 
solidária, democrática e em paz.

uma vez mais obrigado pelo apoio 
de cada um e de cada uma, integrantes 
da união dos escoteiros do Brasil, 
com quem divido o alento e o sucesso. 
aos funcionários e aos executivos do 
escritório nacional, a quem agradeço o 
empenho, o compromisso com a causa 
e a confiança absoluta, que estendo   
aos escritórios regionais da ueB, seus 
funcionários e executivos. o meu e o nosso 
reconhecimento aos dirigentes regionais, 
que sempre nos apoiaram integralmente, 
ficando aqui um preito de gratidão às 
ações e palavras de apoio e incentivo. 
de uma forma toda especial agradeço e 
enalteço meus amigos e vice-presidentes 
Marcos venício Mattos chaves e adir 
Barusso, ao carlos frederico dos santos, 
o fred na primeira fase, pela amizade, 
dedicação, competência e compromisso 
com a ueB, bem como a confiança sempre 
recíproca do conselho de administração 
nacional (can) da ueB e todos aqueles 
que o integraram nos últimos 6 anos, 
representados pelos presidentes 
geraldino ferreira e Marco aurélio 
romeu fernandes e vice-presidentes 
cesar oliveira e rubem tadeu cordeiro 
perlingeiro. o meu reconhecimento ainda 
a todas as comissões permanentes ou 
temporárias formadas neste período na 
ueB, bem como os préstimos, o apoio e as 

realizações do meu gabinete parlamentar, 
na câmara Municipal de curitiba, em prol 
do escotismo de curitiba, do paraná e 
do Brasil. enfim, agradeço a deus de ter 
podido chegar, e peço ao criador que todos 
os dias abençoe todos os integrantes e 
ex-integrantes, suas respectivas famílias, 
que compõem a união dos escoteiros do 
Brasil.

nos 40 anos de escotismo servi com 
a mesma alegria e lealdade, de lobinho 
a presidente da ueB, tive mais que podi e 
mereci, e como tal,

permaneço sempre alerta para servir!
 valeu ueB!

 paulo salamuni
 diretor-presidente
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o conselho de administração nacional 
é o órgão responsável pela definição 
das políticas estratégicas de nossa 
instituição.

tem se preocupado permanentemente 
com o acompanhamento do planejamento 
estratégico da ueB construído em 2005, 
visando aprimorá-lo e adequá-lo às 
mudanças eventualmente necessárias.

em 2007 foram realizadas três reuniões 
ordinárias, a saber: em goiânia/go, nos 
dias 28 e 30 de abril; em curitiba/pr, nos 
dias 1º e 2 de setembro e em guarulhos/
sp, nos dias 2 e 3 de novembro. no ano de 
2007 o can preocupou-se de forma mais 
destacada com dois temas: programa de 
Jovens e estrutura da ueB.

acerca do primeiro tema, tem 
a percepção da indispensabilidade 
da conclusão do trabalho para a 
implementação integral do sistema em 
todos os ramos, a fim de oferecer uma 
ferramenta completa, ágil e eficaz a todos 
que praticam o escotismo no Brasil.

o retardamento da conclusão do 
material relativo ao ramo escoteiro, 
bem com aos ramos maiores (seniores 
e pioneiros) tem gerado reconhecidas 
dificuldades. por tal motivo a den, por 
determinação do can, foi instada a 
implementar todas as ações necessárias 
à conclusão do referido material até o 
final do ano de 2008. igual determinação 

ocorreu em relação ao material de apoio 
para os adultos do Movimento escoteiro.

de outro lado, continuam as ações do 
can acerca da formatação de uma estrutura 
profissional, ágil e eficiente para a ueB. 
seguindo nesta trilha, a ueB encomendou 
ao prof. dr. Jean cassaigneau a elaboração 
de um estudo sobre o escotismo no 
Brasil. denominado de o escotisMo 
Brasileiro no primeiro decênio do 
século xxi – diagnóstico, perspectivas, 
propostas, recomendações – este 
trabalho foi apresentado e discutido em 
reunião extraordinária do can, ocorrida 
em curitiba no mês de fevereiro de 2008, 
na qual compareceram, além de todos 
os integrantes do can, representantes 
de diversos outros órgãos da instituição, 
tanto em nível nacional como regional. o 
trabalho identifica pontos relevantes para 
reflexão, apresentando caminhos e idéias. 
será (ou melhor, já está sendo), mais uma 
ferramenta para o aperfeiçoamento de 
nossa instituição.

contudo, aproveito este espaço 
para, no encerramento de meu segundo 
mandato como integrante do conselho de 
administração nacional da ueB e, nestes 
dois últimos anos, como seu presidente, 
destacar a importância de que consigamos 
construir uma instituição com verdadeiro 
sentimento de unidade.

a idéia de unidade de ações e 

propósitos é fator indispensável para que 
consigamos sucesso em nossa missão, 
ou seja, oferecer a prática do escotismo 
a um número cada vez maior de jovens 
brasileiros. do nível local ao nacional, 
passando pelo nível regional, precisamos 
ter a clara determinação de que somos 
uma única e indissociável organização, 
trabalhando na mesma direção, de forma 
interligada, coordenada e coesa.

nosso sucesso está ligado a esta 
postura inflexível de que somos uma 
única estrutura.

não é por outra razão que quando da 
definição da Missão do escotismo, na já 
distante conferência Mundial de durban, 
em 1999, se destacava, como uma dos 
desafios chave da estratégia proposta a 
construção de uma visão de unidade entre 
todos os níveis da organização, com a 
busca da consciência de que todos, e cada 
um, dos integrantes do escotismo compõe 
esta imensa estrutura. cada um, em seu 
nível, é responsável pela consolidação e 
crescimento do Movimento escoteiro e 
suas ações devem estar sempre alinhadas 
aos demais níveis da instituição. por tal 
motivo, neste momento de despedida, 
conclamo a todos que vejam, sintam e 
vivam nossa instituição como a união 
dos escoteiros do Brasil.

sempre alerta!

Marco aurélio romeu fernandes
presidente do conselho de 

administração nacional da ueB

MensageM do can - conselho de adMinistração nacional
ApresentAção
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o escotismo é um Movimento 
educacional de jovens, sem vínculo a 
partidos políticos, voluntário, que conta 
com a colaboração de adultos e valoriza 
a participação de pessoas de todas 
as origens sociais, etnias 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 o propósito, princípios 
e Método escoteiro concebidos pelo 
fundador Baden-powell.

o propósito do Movimento escoteiro 
é contribuir para que os jovens 

assumam seu próprio desenvolvimento, 
especialmente caráter, ajudando-os a 
realizar suas plenas potencialidades 
físicas, intelectuais, sociais, afetivas e 
espirituais, como cidadãos responsáveis, 
participantes e úteis em suas 
comunidades.

a união dos escoteiros do Brasil - 
ueB, foi fundada em 4 de novembro 
de 1924, unindo instituições escoteiras 
existentes na época, atendendo a um 
pedido do fundador do escotismo 
robert Baden-powell. desde 1910 
ações do escotismo já vinham sendo 

desenvolvidas no Brasil, e em 1915 já 
se percebia a existência de grupos em 
quase todo o território brasileiro. 

a ueB é uma associação de âmbito 
nacional de direito privado sem fins 
lucrativos, de caráter educacional, 
cultural, beneficente e filantrópico 
que congrega todos que pratiquem o 
escotismo no Brasil.

hoje, a união dos escoteiros do 
Brasil conta com a filiação de mais de 
57.248 escoteiros, pertencentes a 986 
grupos escoteiros presentes em todos 
os estados.

perfil da instituição
A instituição
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MISSÃO: 
proporcionar a prática do escotismo ao maior 
número de jovens brasileiros.

VISÃO: 
a ueB é uma organização em constante 
crescimento:
• Consciente de sua responsabilidade social, 

comprometida com a comunidade e reconhecida 
como referência educacional;

• Com uma estrutura una, ágil, moderna, 
profissionalizada e na qual todos seus 
membros estão comprometidos com suas áreas 
estratégicas;

• Que oferece à juventude um Programa atraente e 
educacionalmente eficaz.

Missão, visão e princípios

PRINCÍPIOS:
os princípios do escotismo estão definidos na 
promessa escoteira, os quais são a base moral que 
se ajusta aos níveis de maturidade do indivíduo:
• Dever para com Deus.
• Dever para com o Próximo.
• Dever para consigo mesmo.

A instituição
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conselho de adMinistração nacional
Presidente          Marco aurélio romeu fernandes
Vice-presidente   rubem tadeu cordeiro perlingeiro
  alessandro garcia vieira 
  antônio césar oliveira
  Ênio hideyuki cojho
  fernando Brodeschi
  João roberto da cunha
  luiz salgado Klaes
  Márcio andrade c. de albuquerque
  Marco aurélio de Melo castrianni
  Mário henrique peters farinon
  rafael rocha de Macedo
  rafael Will suarez cuadra
  renato Bini
  sandra valda nogueira dos santos
  fabrício gabriel silva (suplente)
  Júlio carlos Massirer (suplente)
  antonio de souza amaral (suplente)
  Marcos Magno gomide vieira (suplente)
  asley stecca steindorff (suplente)
  rodolpho ferreira de figueiredo (suplente)
  João Batista rodrigues (suplente)

diretoria executiva nacional
Diretor Presidente               paulo salamuni
Diretor 1° Vice-presidente   Marcos venício Mattos chaves
Diretor 2° Vice-presidente  adir Barusso

estrutura e funcionaMento

TÍTulOS E RECONHECIMENTOS DA uEB:
• Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - 

ceas
• Certificado de Utilidade Pública Federal Decreto nº. 3.297 - 

11/07/1917
• Reconhecida como Instituição de Educação Extra Escolar e 

Órgão Máximo do escotismo Brasileiro - decreto lei nº. 8.828 
- 24/01/1946- 

A instituição

coMissão fiscal nacional          
Membros Titulares:   Mariovani c. cervi
   toshio Kawakami
   andré carreira    

coM. Ética e disciplina nacional
Membros Titulares:      célia alves Borges
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Executivos Nacionais:  celso ferreira filho
   luiz carlos debiazio
   luiz césar de simas horn
   Megumi tokudome
Gerência loja Escoteira:  Wilson george vernize
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Designer:   andréa cristina Queirolo Mussak
Eventos Internacionais:  Marie louise van den Berg Maia
Finanças:   Zelir Matias
   caroline ribeiro elias
Recepção:   ana cláudia alvarenga de oliveira
Registro:   cláudia  francislayne c. pereira
   elisângela vieira alves
   fernanda Matte vida
   grace Kelly rain d`andrade
Secretaria:   izabelle Zaninelli dos santos
Serviços Administrativos: fernando Branco da silva
Auxiliar Administrativo:  roger truber
Serviços Gerais:   iolanda Bueno da silva aires 
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Reuniões da Diretoria Executiva Nacional  
-  DEN

no decorrer do ano de 2007 a 
diretoria executiva nacional - den esteve 
formalmente reunida no escritório 
nacional por sete vezes (janeiro, março, 
abril, junho, setembro, outubro e 
dezembro), e em diversas outras ocasiões 
como as que aconteceram junto a reunião 
da assembléia geral ordinária, goiânia/go 
em abril/2007, e ao Jamboree Mundial, na 
inglaterra, em Julho e agosto de 2007. 

as reuniões contam sempre com a 
participação dos diretores paulo salamuni 
(presidente), Marcos venício Mattos 
chaves (1.o vice presidente), adir Barusso 
(2.o vice presidente) e dos executivos 
celso ferreira filho, luiz carlos debiazio 
e luiz césar de simas horn.

nas reuniões foram tratados os mais 
variados assuntos,  de interesse nacional 
com especial destaque aos temas relativos 
às áreas: de administração, finanças, 
operações, institucional, eventos e 
Métodos educativos. 

Reuniões do Conselho de Administração 
Nacional  -  CAN

o can, órgão diretivo nacional do 
Movimento escoteiro do Brasil, no ano de 
2007 reuniram-se em três oportunidades: 
primeiro encontro em abril na cidade de 
goiânia/go; segundo em setembro na 
cidade de curitiba/pr; e o terceiro em 
novembro na cidade de guarulhos/sp.

nessas reuniões foram deliberadas e 
aprovadas 3 resoluções

Elaboração de Estudo - O ESCOTISMO 
BRASIlEIRO no primeiro decênio do 
século XXI - Diagnóstico, Perspectivas, 
Propostas e Recomendações.

por determinação do conselho 
de administração nacional, a direção 
executiva nacional contratou os serviços 
do consultor dr. Jean cassaigneau, 
com o intuito de apurar dados para 
se desenhar novas perspectivas para 
o desenvolvimento do Movimento 
escoteiro no Brasil nos próximos anos. o 
autor do estudo tem larga experiência em 
organizações, já tendo ocupado o cargo 
de diretor da federação internacional da 
cruz vermelha, em genebra, e também 
desempenhou várias funções no escritório 
da organização Mundial do Movimento 
escoteiro, ocupando por último a função 
de secretário geral adjunto (2001-2005).

gestão
A união dos escoteiros do BrAsil em 2007
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Reedição do documento: Façamos um 
Plano de Grupo

a ueB disponibilizou, em formato 
impresso e formato digital, a reedição 
do documento que orienta a montagem 
de um plano de grupo, agora em novo 
formato que facilita o manuseio, e através 
do qual se pode fazer diagnósticos, 
estabelecer metas e programar ações para 
melhorar a qualidade do escotismo.

É um extraordinário instrumento para 
auxiliar diretamente os grupos escoteiros 
em suas análises e busca de caminhos para 
crescer e melhorar a prática escoteira.

Publicação do Manual de Administração
há muito tempo os grupos escoteiros 

sentem falta de um documento que 
oriente as novas (e antigas) diretorias 
de grupos para o desempenho de suas 
funções. para atender este anseio a 
diretoria executiva nacional coordenou os 
trabalhos de elaboração de um Manual de 
administração, para auxiliar os dirigentes 
nas tarefas frente diferentes áreas.

o Manual está dividido em 
vários capítulos, na seguinte ordem: 
organização, administração de pessoal, 
administração financeira, administração 
de documentos, administração 
institucional, administração da prática 
escoteira, contabilidade, planejamento, 
dicionário de termos escoteiros e 
anexos.

2007
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Participação no CONJuVE:
o conselho nacional da Juventude é 

um espaço de diálogo entre a sociedade 
civil, o governo e a juventude brasileira. 
sendo um órgão consultivo e tendo 
como objetivo assessorar o governo 
federal na formulação de diretrizes da 
ação governamental; promover pesquisas 
acerca da realidade socioeconômica 
juvenil; assegurar que a política nacional 
de Juventude do governo federal seja 
conduzida por meio de reconhecimento 
dos direitos e da capacidades dos jovens 
e da ampliação da participação cidadã.

a ueB com efetiva participação como 
titular e uma suplência no mandato 
2005-2007 conquistou novamente a vaga 
de titularidade e suplência entre as vagas 
destinadas a sociedade civil para a gestão 
2008-2009.

Ações da união Parlamentar Escoteira
reunião da upeB no dia 6 de março, 

realizada no senado em Brasília, com a 
presença do senador flávio arns, deputado 
federal Maurício fruet, vereador vinicius 
ribeiro, embaixador igor Kipman, vereador 
e presidente da ueB paulo salamuni, 
alessandro garcia vieira, Baldur schubert, 
rubem suffert, carmem Barreira, Márcio 
andrade c. de albuquerque, rafael rocha 
de Macedo, ayres pereira das neves Júnior 
e  Maria cristina r. debiazio.

sessões solenes no dia 23 de abril de 
2007 em comemoração ao dia do escoteiro 
e lançamento do selo do centenário do 
escotismo, nas câmaras Municipais em 
curitiba, são paulo,  Joinville,  Brasília, natal, 
fortaleza, niterói, Macaé e assembléia 
legislativa de Minas gerais e pernambuco, 
entre outras.

sessão solene oficial de lançamento 
do selo comemorativo ao centenário do 
escotismo,  no senado da república, através 
do interlegis,  com todos os estados que 
contam com este sistema interligado 
em suas assembléias legislativas, com a 
presença de jovens e adultos interligados 
com Brasília, que contou com a presença 
dos senadores flávio arns e garibaldi 
alves, de diversos deputados federais, 
como também de membros jovens e 
adultos do movimento escoteiro de  
grupos escoteiros de diversas regiões 
escoteiras.

o presidente da upeB, senador flávio 
arns, esteve presente representando 
o senado, prestigiando o jamboree 
mundial, realizado na inglaterra em julho 
de 2007, comemorando o centenário do 
escotismo.

relações institucionais
A união dos escoteiros do BrAsil em 2007
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Reunião de Chefes de Contingente 
prévia ao Jamboree Mundial

visita a hylands park (local do Jamboree) 
e gilwell park (sede da “the scout 
association”).  a ueB foi representada por 
oscar palmquist, Jonathan govier e luiz 
cesar horn.

Convênio com Associação dos Escoteiros 
do México

durante o Jamboree Mundial 
assinamos um convênio de cooperação 
e intercâmbio com a “asociación de 
scouts de México, visando a troca de 
experiências, informações e de materiais.

Congresso Científico Mundial
realizado em genebra, nos dias 16 e 

17 de novembro de 2007, com mais de 
200 participantes, de mais de 45 países, 
o congresso ofereceu uma oportunidade 
para o escotismo compartilhar suas 
reflexões com a comunidade científica 
internacional, campos de pedagogia e 
ciências sociais, história da educação e 
administração e liderança. 

preliminarmente ao congresso foi 
realizado, nos dias 14 e 15 de novembro, 
também em genebra, um evento que 
reuniu 30 jovens do Movimento escoteiro 
e organizações parceiras, com o objetivo 

relações internacionais
A união dos escoteiros do BrAsil em 2007

de preparar os jovens delegados pré-
discutindo os temas do congresso científico 
Mundial. o comissário internacional 
adjunto ricardo stuber representou a ueB 
em ambos os eventos.

Reunião sobre Governabilidade
através de seu comissário internacional 

fernando Brodeschi, a ueB participou de 
uma reunião junto com algumas outras 
organizações escoteiras nacionais para 
tratar de propostas e inquietudes referentes 
a questões de governabilidade da 
organização Mundial. a reunião foi realizada 
em pattaya, ao sul de Bangkok, tailândia.
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XXIII Conferência Interamericana do 
Escotismo

os dirigentes das organizações 
escoteiras das américas se reuniram 
em Quito, equador em novembro, para 
debater diversos assuntos de interesse 
regional. foram realizadas reuniões das 
redes de recursos adultos, programa de 
Jovens, desenvolvimento institucional 
e Jovens líderes. a cice - conferência 
internacional católica do escotismo 
realizou um encontro e o grupo de 
trabalho para revisão da governança da 
oMMe realizou algumas oficinas.

o Brasil se fez presente com uma 
das maiores delegações, composta por: 
fernando Brodeschi, paulo salamuni, 
Marco aurélio castrianni, Ênio cohjo, 
luiz salgado Klaes e ricardo stuber, 
oscar palmquist, fabricio gabriel silva, 
Mariovani cervi, fernanda cristina soares, 
Melissa casagrande e luiz cesar horn.

um dos destaques desta conferência 
foi a eleição de fernando Brodeschi como 
membro do comitê interamericano. 
nesta mesma ocasião oscar palmquist 
encerrou seu mandato como membro do 
comitê, após 6 anos em que atuou neste 
importante órgão, sendo seu 1o vice-
presidente desde 2004.

V Jornada de Pedagogia Escoteira
a “asociación de scouts de españa - 

asde” convidou-nos, em dezembro, para 
participar de um evento para debater 
as práticas pedagógicas do escotismo e 
seu papel como agente educador, com 
ênfase na cultura de paz e educação para 
a cidadania. o executivo de Métodos 
educativos luiz cesar horn representou 
a ueB neste encontro com especialistas 
em programa de países da europa e da 
américa latina.

Novo Comissariado Internacional
após quase 15 anos como comissário 

internacional, oscar palmquist em 
dezembro deixou o cargo ao término do 
Jamboree Mundial. a diretoria executiva 
nacional, com o referendo do conselho 
de administração nacional, nomeou 
fernando Brodeschi, que já estava 
como adjunto nesta função, como novo 
comissário internacional da ueB. como 
comissário internacional adjunto foi 
nomeado ricardo stuber, que era membro 
da comissão nacional de relações 
internacionais.
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Brasil 2011
durante o ano de 2007 seguimos 

com os trabalhos de preparação para o 
fórum escoteiro Mundial de Jovens e 
a conferência escoteira Mundial, que 
serão realizadas respectivamente em 
florianópolis e curitiba em janeiro de 
2011.

ações de divulgação foram realizadas 
no Jamboree Mundial na inglaterra e na 
conferência interamericana no equador. 

o logotipo do evento, elaborado em 
conjunto pelo escritório nacional da ueB 
e pelo Bureau Mundial, foi aprovado pelo 
comitê Mundial do escotismo, assim 
como as datas dos eventos, que já estão 
definidas: o fórum será de 03 a 06 de 
janeiro e a conferência de 10 a 14 de 
janeiro.

Comunidade do Escotismo lusófono
a cel foi criada em 1995 e congrega 

as associações escoteiras dos países 
de língua portuguesa. são membros 
atualmente além da ueB, a associação de 
escuteiros de angola (aea), a associação 
de escuteiros de cabo verde (aecv), 
a liga de escuteiros de Moçambique 
(leMo), a associação de escoteiros de 
portugal (aep) e o corpo nacional de 
escutas de portugal (cne). participam 
também o grupo escuteiro lusófono de 
Macau (gelMac) ligado ao cne-portugal 
e a associação de escoteiros de Macau. 
em guiné Bissau, são tomé & príncipe e 
timor leste o escotismo está em fase de 
reconhecimento pela oMMe. no triênio 
2005-2008 o secretariado da cel é 
composto pela aep, aecv e ueB.

A união dos escoteiros do BrAsil em 2007

Participação Internacional de Brasileiros
• Ricardo Stuber como coordenador 

da rede interamericana de Jovens;
• Oscar Palmquist, como membro 

e vice-presidente do comitê escoteiro 
interamericano;

• Luiz Mazetti e Carolina Lopes como 
profissionais contratados pelo centro 
escoteiro  internacional de Kandersteg;

• Melissa Casa Grande, como membro 
do grupo de trabalho para revisão de 
governabilidade da organização Mundial 
do Movimento escoteiro e representante 
da oMMe no 51º sessão da comissão das 
nações unidas sobre a condição Jurídica 
e social da Mulher.
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cresciMento e expansão
A união dos escoteiros do BrAsil em 2007

Projeto Grupo Padrão - 2007
o projeto grupo padrão é uma 

ferramenta de gestão para grupos 
escoteiros.  a decisão de participação 
é do  grupo escoteiro e tem como 
objetivo permitir ao grupo a oferta de um 
escotismo de melhor qualidade a partir 
da implementação de ações concretas e 
positivas sobre os pontos identificados 
pelo próprio grupo como passíveis de 
melhoria.

aproximadamente 15% dos grupos 
escoteiros registrados na ueB em 2007 
participaram do projeto e alcançaram a 
classificação Bronze, prata ou ouro como 
resultado do seu desenvolvimento nas 
áreas de crescimento e efetivo, formação 
de adultos e, principalmente, participação 
comunitária.

Instrumentos aos Grupos Escoteiros:
- projeto 100 no centenário 
conteúdo: atividades de divulgação, 

vídeos, cartazes para impressão, 
palestras, publicações, dvd contendo 
os vídeos comemorativos ao centenário 
do Movimento escoteiro e um filme de 
divulgação do escotismo pra jovens.

- Kits de abertura de grupo 
conteúdo: projeto educativo do Me, 

escotismo na prática, Jornal sempre 
alerta ,calendário anual, Material de 
divulgação: cartazes, convites, Manual 
de procedimento, palestras:escotismo 
geral, escotismo para Jovens, escotismo 
para adultos, Manual de procedimento, 
vídeos: centenário nacional, saber viver, 
o que você está procurando?, carta aos 

meus pais, Manual de procedimento, 
publicações: na trilha do escotismo, Bem-
vindo ao grupo escoteiro, princípios, 
orientações e regras (2008), estatuto de 
união dos escoteiros do Brasil (2005), 
Manual de solenidade de abertura 
de grupo, Jornal sempre alerta do 
centenário.

- criação do Kit autorização provisória 
, que auxilia os grupos escoteiros nos 
primeiros meses de seu funcionamento.

conteúdo: apostila orientativo para: 
alcatéia, tropa escoteira, tropa sênior, 
clã de pioneiros, por, cartaz orientativo 
para distintivos escoteiros, Manual de 
procedimento para administração de um 
grupo escoteiro, dvd contendo vídeos 
técnicos de treinamento.
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fonte: escritório nacional da ueB

fonte: escritório nacional da ueB

em comparação os efetivos do ano 2000 
e do ano de 2007, o escotismo cresceu 
nas duas  regiões geográficas de menor 
efetivo:
• Norte em 18%
• Nordeste em 12%

fonte: pesquisa o escotismo Brasileiro - 
cassaigneau, J. - 2008

O Escotismo no Brasil
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A união dos escoteiros do BrAsil em 2007

Eventos locais
no dia 1º de agosto de 2007, mais 

de 28 milhões de pessoas em todo o 
planeta esperaram o nascer do sol com 
o propósito único de renovar a promessa 
escoteira. foi o amanhecer do escotismo. 
este evento foi realizado por mais de 
216 países e territórios, onde grupos 
reuniram-se em homenagem ao primeiro 
acampamento na ilha de Brownsea / 
inglaterra, em 1907.

no Brasil, cada grupo, na medida 
de suas possibilidades, marcou a data 
em suas comunidades, mostrando o 
comprometimento dos escoteiros em 
busca da paz e compreensão entre as 
pessoas, superando diferenças, distâncias 
e fronteiras.

Selo e loteria Federal
a união dos escoteiros do Brasil foi 

homenageada em seu centenário por 
duas grandes instituições nacionais. foi 
realizado pelos correios o lançamento 
nacional do selo comemorativo ao 
centenário do Movimento escoteiro, e a 
caixa econômica federal lembrou a data 
com o lançamento da extração da loteria 
federal de nº 4161-0, na data de 4 de 
agosto de 2007.

ficou registrada a homenagem destas 
empresas à associação mundial de jovens 
que contribui, no século que passou, para 
a formação integral de futuros cidadãos.

coMeMoração do centenário do escotisMo
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Homenagens

as comemorações do ano do 
centenário foram abertas oficialmente no 
dia 23 de abril - dia Mundial do escoteiro. 
a data escolhida em homenagem a são 
Jorge, padroeiro dos escoteiros, foi 
festejada em todo o Brasil com cerimônias, 
eventos, exposições e homenagens, que 
mostraram a importância das atividades 
escoteiras para o desenvolvimento da 
educação dos jovens e da cidadania.

em todo o Brasil o Movimento 
escoteiro foi homenageado em câmaras 
Municipais, assembléias legislativas e no 
congresso nacional, através do discurso 
proferido pelo presidente da união 
parlamentar escoteira senador flávio 
arns em 09 de agosto de 2007.

Presentes para a Paz
uma das formas encontradas pelo 

escotismo Mundial de comemorar o 100º 
aniversário de sua fundação foi presentear 
a sociedade com uma contribuição para 
paz. diversos grupos escoteiros de 
todo o Brasil atenderam ao convite feito 
pela organização Mundial, realizando 
atividades junto às suas comunidades. 
o escotismo demonstrou publicamente 
o compromisso, como Movimento, pela 
criação de um mundo mais pacífico e para 
a união com outros que seguem o mesmo 
propósito.

as áreas propostas de desenvolvimento 
do trabalho, sendo de relevância para o 
jovem onde efetivamente contribuiria na 
construção de uma paz Mundial foram: 
Criação de um mundo mais pacífico, superar 
os preconceitos e Encorajar uma maior 
solidariedade.
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21º Jamboree Escoteiro Mundial 
o evento reuniu 28.000 jovens de 

ambos os sexos entre 14 e 17 anos - e 
12.000 adultos de mais de 150 países, com 
o lema de “um Mundo, uma promessa” 
no período de 27 de julho e 8 de agosto 
de 2007 em hylands park, chelmsford, 
como parte das celebrações mundiais do 
centenário do escotismo.

a cerimônia do amanhecer do 
escotismo com 28 milhões de escoteiros 
de todo o mundo renovaram sua 
promessa escoteira. foram selecionados 
dois jovens para representar o Brasil na 
cerimônia que ocorreu simultaneamente 
na ilha de Brownsea, no exato local onde 
foi realizado o primeiro acampamento 
escoteiro, organizado por nosso fundador 
Baden-powell. a ueB participou com 741 
participantes, divididos em 12 tropas, eis 
(equipe internacional de serviço) e staff 
da associação. 

o evento contou com visitas ilustres 
como do senador da república flávio 
arns, do Ministro da embaixada Brasileira 
em londres duque de Kent (presidente 
de honra dos escoteiros Britânicos), do 
diretor de gilwell park, do secretário 
geral eduardo Missoni e do secretário 
geral adjunto luc panissod.
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Estudo sobre sistema de progressão do 
Ramo Escoteiro

a comissão nacional de programa 
de Jovens elaborou um estudo sobre 
a aplicação do programa educativo, 
destacando pontos positivos e negativos 
do atual sistema. como conquistas, 
que não podem ser abandonadas, estão 
pontos como a auto-avaliação, o ingresso 
na etapa de progressão correspondente 
à etapa de desenvolvimento pessoal, a 
existência de objetivos educativos como 
desafio de conquista e como parâmetro 
para avaliar o crescimento, e a qualidade 
científica das literaturas produzidas. 
restou, entretanto, como um ponto a 
ser melhor trabalhado, uma identificada 
falta de motivação para conquista de 
objetivos no ramo escoteiro, propondo-
se, a partir disso, um estudo para superar 
esta dificuldade.

após discussões e análises o can 
aprovou que a cnpJ produzisse proposta 
de modificação do sistema de progressão, 
somando à conquista de condutas, 
também, a conquista de conhecimentos e 
habilidades, em áreas de conhecimento. 
assim chegou-se a uma proposta em que 
aos jovens serão oferecidos, em cada 
etapa de desenvolvimento (de dois anos 
cada), doze territórios para conquistar, 
sendo cada um deles composta por um 
conjunto de conhecimentos, habilidades 
e condutas (objetivos educativos) que o 
jovem deve ter.

como próximo passo a proposta de 
territórios será analisada com apoio 
das regiões escoteiras e discutida em 
seminário específico, durante o próximo 
congresso escoteiro nacional. 

Pesquisa de avaliação da aplicação do 
Escotismo

dentro das ações do plano estratégico 
da ueB o conselho de administração 
nacional incluiu uma pesquisa, com 
objetivo de levantar questões referentes 
a aplicação do programa educativo. após 
discussão e análise a diretoria executiva 
nacional optou em consultar aqueles que 
já deixaram o Movimento. com orientação 
do estatístico luiz fernando vendramini 
e definição das questões que deveriam 
ser consultadas, contratou a empresa 
softresearch, especializada na área de 
pesquisa para, dentro dos mais exigentes 
parâmetros científicos, metodologias e 
técnicas, efetuar as entrevistas, analisar 
os dados e elaborar relatório.

o método escolhido foi o de pesquisa 
quantitativa, em amostra por estado e 
região, estabelecida segundo critério de 
efetivo e ramo, separando ex-membros 
juvenis de ex-membros adultos, e as 
entrevistas realizadas através de contato 
telefônico, usando como instrumento 
um questionário com perguntas abertas 
e fechadas. os dados foram coletados no 
mês de março e o relatório apresentado 
no mês de abril.

prograMa de Jovens
A união dos escoteiros do BrAsil em 2007
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no que se refere às crianças e jovens, 

alguns pontos dessa pesquisa merecem 
destaque:

• A maioria dos membros juvenis 
entram para o Movimento escoteiro 
influenciadas por amigos, parentes e 
pais, e a razão mais comum para deixar o 
Movimento são os problemas na escola. 

• Os jovens gostam muito de atividades 
ao ar livre, mas a grande maioria relata 
que gostava de tudo o que o escotismo 
lhes oferecia.

• A grande maioria (97%) indicaria o 
escotismo aos seus amigos e acreditam 
que as atividades são boas e que se 
aprende muito, sendo importante até 
para o crescimento das pessoas.

•  A maioria dos Grupos possui sede e 
as seções tinham local próprio e material 
para acampamentos.

• 61% das pessoas participaram do 
evento regional e 14% do evento nacional. 
esses eventos são muito importantes, 
pois permitem que haja uma interação 
com jovens de outras origens.

• A maioria dos membros juvenis 
fica dentro do Movimento escoteiro em 
média 3 anos.

• 61% dos jovens que saíram 
pretendem voltar. o que está faltando 
para isso ocorrer é ter mais tempo, ou o 
Movimento disponibilizar outros horários 
para as reuniões.
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nos resultados da pesquisa feita 
com os adultos também se destacam 
pontos;

• A maioria ingressou no 
Movimento escoteiro na infância ou 
adolescência (entre 7 a 18 anos), ou 
quando já estava com idade acima de 
35 anos, e a maioria é convidada por 
amigos ou membros da família.

• Os motivos pelos quais os 
adultos deixaram de fazer parte do 
Movimento escoteiro são: falta de 
tempo (37%), em segundo problemas 
pessoais (33%), que na maioria são 
problemas de saúde, e em terceiro 
saem porque tiveram algum problema 
interno no grupo (12%).

• O que mais gostavam no 
escotismo eram as atividades 
externas e trabalhar com jovens, mas 
vale ressaltar que a maioria gostava 
de tudo dentro do escotismo.

• 100% dos entrevistados 
acreditam que aprende-se muito 
fazendo parte do escotismo, além 
de ser bom para a formação do 
jovem, para fazer amizades e para a 
valorização do trabalho em grupo. 
eles aconselhariam um amigo a 
ingressar no Movimento, com 
certeza.

• 89% dos adultos participaram de 
algum curso, o mais participado são 
os cursos preliminares, considerados 
ótimos na opinião dos ex-escotista.

A união dos escoteiros do BrAsil em 2007

•  O livro mais lido pelos mesmos é 
o estatuto da ueB (77%) e em segundo é 
o guia do chefe escoteiro de Bp (67%). a 
maioria considera os livros disponíveis 
bons.

• O apoio recebido para o trabalho 
foi considerado bom e ótimo (acima de 
40%); assim como a ajuda que recebida da 
direção regional, da direção nacional.

• É considerado bom e ótimo o sistema 
de formação de adultos, o programa de 
jovens adotado pela ueB, os eventos para 
adultos, as oportunidades de acesso aos 
níveis regionais e nacionais e a imagem 
do escotismo na sociedade.

• Não entender dos adultos o que falta 
para o escotismo crescer é a divulgação e 
marketing.

• 69% dos adultos que deixaram o 
Movimento pretendem voltar, mas ainda 
não o fizeram por falta de tempo.
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Publicações 
a direção nacional publicou novos 

livros de apoio aos escotistas, bem como 
re-editou alguns. veja um resumo dessa 
literatura.

Caminho para o Sucesso
Movido pela necessidade de trabalhar 

com os jovens mais velhos em um 
ramo próprio, o ramo “rover” (que foi 
adotado, no Brasil, com a denominação 
de “pioneiro”), Baden-powell se deu 
conta de que era preciso produzir um 
livro específico para os mesmos e, em 
1922, publicou o Rovering to Succes. 
traduzido para o português por iniciativa 
de Bonifácio antonio Borba, o “polvo 
velho”, o livro foi publicado em 1939, 
com o título de caminho para o sucesso, 
formatado como um conjunto de temas 
abordados pelo fundador, e sobre os 
quais expressa conceitos, conta histórias 
e anedotas, com questões sobre ética e 
valores, expressadas de forma vibrante. 
este re-edição comemorativa resgata, 
também, a história e a capa da primeira 
edição em português.

Acampar e Explorar
este livro reúne todo o conhecimento 

técnico necessário para realizar boas 
atividades ao ar livre. um ponto de 
destaque são as dezenas de ilustrações, 
que ajudam na compreensão do conteúdo. 
o livro acampar e explorar apresenta 
conteúdo muito amplo, incluindo todas 
as orientações técnicas para acampar e 
explorar, as ferramentas, as construções, a 
cozinha, técnicas de orientação, primeiros 
socorros, observação e rastreamento, 
transmissões por sinais, excursões e hike, 
e termina com conhecimentos sobre o 
Movimento escoteiro.

Fogo de Conselho
um pequeno livro especialmente 

destinado àqueles que querem oferecer 
aos jovens atividades atraentes, e que 
contribuam na formação integral. o 
livro versa sobre as origens do fogo de 
conselho, seu objetivo, os diferentes 
tipos de fogos de conselho, o local do 
fogo, a disposição em torno da fogueira, 
os tipos de fogueira e alternativas 
para mau tempo, tipos de “iscas” para 
acender o fogo e efeitos especiais, as 
apresentações que podem ser feitas, 
cantando e dirigindo canções, os temas 
e caracterizações, as dramatizações, as 
histórias, o Manto de fogo de conselho, 
o dirigente e o animador, o Minuto do 
chefe e alguns exemplos, e planejamento 
do fogo de conselho, incluindo sugestão 
de fichas e controles.
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Atividades Educativas para jovens de 11 
a 15 anos

este livro contém 60 sensacionais 
atividades para serem desenvolvidas 
na tropa escoteira, incluindo todas 
as orientações e anexos técnicos para 
aplicação. É uma forma de melhorar o 
nível das atividades escoteiras, conquistar 
a participação dos membros juvenis, e 
distribuir tarefas e responsabilidades. 

É um livro indispensável para os 
escotistas do ramo escoteiro, pois lhes 
permite realizar na tropa atividades 
super interessantes, divididas por áreas 
de desenvolvimento, com explicações 
simples e completas para isso.

Os primeiros meses de ...
entendendo que é difícil começar 

os trabalhos de uma nova seção, 
principalmente quando o escotista não 
tem experiência escoteira, a ueB produziu 
quatro novos livros, um para cada ramo, 
contendo sugestões para realização de 
reuniões e atividades ao ar livre.

seguindo estes roteiros, com as 
adaptações necessárias, os escotistas 
poderão transmitir conhecimentos e 
habilidades aos jovens, e desenvolver 
atividades que contribuam para que eles 
conquistem os objetivos educativos.

Novos Guias do Ramo lobinho
com a intenção de minimizar custos 

e acrescentar um pouco mais de técnica 
escoteira, os quatro guias do ramo 
lobinho foram condensados em apenas 
dois, o guia do lobo pata tenra e saltador, 
e o guia do lobo rastreador e caçador, 
contendo em cada um os objetivos 
educativos próprios para cada etapa de 
desenvolvimento, acompanhadas de 
técnicas e atividades que enriquecem e 
motivam as crianças.
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Novo Guia de Especialidades e IMC

com aprovação da cnpJ das novas 
especialidades em aquariofilia, origami, 
hipismo rural, história da arte, Mountain 
Bike, pintura e desenho artístico, pintura 
em tela, prevenção ao uso de drogas, 
propaganda e Marketing, paleontologia e 
corrida de orientação, e as revisões nas 
especialidades de genealogia e xadrez, 
foi montado uma nova edição do guia 
de especialidades e insígnia Mundial de 
conservacionismo.

200 Idéias para seu Clã Pioneiro
neste livro os pioneiros e Mestres 

vão encontrar conteúdo diversificado 
sobre o ramo pioneiro, permitindo-
lhes enriquecer a vida do clã.
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foram encaminhados para todas as 
regiões escoteiras cds contendo:
• Manuais do Curso Informativo: Manual 
do curso informativo - cursante e Manual 
do curso informativo - formador;
• Manual Curso Básico: Manual das 
unidades específicas do ramo lobinho, 
Manual do curso Básico dirigentes; 
Manual do curso Básico geral; Manuais 
de cursos preliminares: Manual do curso 
preliminar  dirigente de formação - 
cursante, Manual do curso preliminar 
dirigente institucional  - cursante, 
Manual do curso preliminar dirigente 
institucional - formador; Manual do curso 

gestão de adultos
A união dos escoteiros do BrAsil em 2007

preliminar escotista - cursante, Manual do 
curso preliminar escotista - formador;
• Manuais Cursos Técnicos: Manual do 
curso técnico de canções, Manual do 
curso técnico de nós e amarras, Manual do 
curso técnico do ramo escoteiro, Manual 
do curso técnico do ramo lobinho, 
Manual do curso técnico do ramo sênior, 
Manual do curso técnico de padrões de 
acampamento.
• Vídeos do Movimento Escoteiro: 80 Anos 
de escotismo no Brasil, B.p. conversando, 
B.p. promessa escoteira, B.p. recado aos 
pais, centenário, história de B. p., imagens 
de B. p., Jamboree 2007, ser escoteiro.
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XXIII Mutirão Pioneiro Nacional

reunindo 200 participantes, entre 
jovens do ramo pioneiro (18 a 21 anos 
de idade) e escotistas, o xxiii Mutirão 
pioneiro nacional foi realizado em porto 
alegre, rs, no período de 27 de janeiro a 
1o de fevereiro de 2007. 

além de atividades de confraternização, 
culturais e de turismo, os participantes 
tiveram oportunidade de atuar em projetos 
comunitários - ilha dos Marinheiros, inamex 
e tia lolô, todos muito bem elaborados e 
onde o trabalho dos pioneiros fez diferença 
na vida da população local.

Aventura Sênior Nacional
a aventura sênior nacional foi 

realizada entre os dias 19 e 21 de 
julho de 2007, no camping da cidasc, 
em florianópolis - sc, reunindo 708 
participantes, entre jovens, escotistas, 
equipe de serviço e organização. 
aproveitando a ótima localização do 
evento, na localidade de rio vermelho, 
entre o mar e a lagoa da conceição, foram 
oferecidos, no programa, os Módulos de: 
Mergulho, em que os jovens aprenderam 
as técnicas de mergulho autônomo e 
fizeram o “batismo”; praia, com atividade 
de snowboord nas dunas; navegação, em 
um circuíto dentro da laboa; oficinas 
temáticas, envolvendo alimentação 
típica (tainha assada e ostras), artesanato 
local e dança do boi-de-mamão; Jornada, 
percorrendo locais de rara beleza; e 
atividades norturnas, incluindo a festa na 
ilha e fogo de conselho.

atividades

Mutirão Comunitário
o Multirão comunitário de 2007 

uniu esforços ao evento presentes para 
a paz, o resultado foi a participação 
de 175 grupos escoteiros envolvendo 
diversas atividades em todo o território 
brasileiro contando com a participação 
de mais de 20.000 membros da união dos 
escoteiros do Brasil. as ações tiveram suas 
inserções em todas as regiões escoteiras, 
oferecendo contribuição à comunidade 
local, atuando muitas vezes com outros 
parceiros fundamentais para o sucesso 
dos resultados. 
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50º JOTA - Jamboree no Ar
desenvolvido nos dias 19 a 21 de 

outubro de 2007, a coordenação nacional 
de radioescotismo utilizou um sistema 
de robô para recebimento de logs 
e relatórios do Jamboree no ar, para 
dar maior transparência e eficiência à 
atividade, conseguindo ótimos resultados. 
participaram e enviaram logs 107 grupos 
escoteiros e Bandeirantes, significando 
um aumento de 37,18% em relação a 2006. 
também enviaram logs 218 estações de 
radioamador, registrando um aumento 
de 34,57% em relação ao 49º Jota. 

o Jota loBo foi uma grande e boa 
surpresa. trata-se de um conjunto de 
atividades programadas para serem 
desenvolvidas com os lobinhos 
durante o Jamboree no ar, que foram 
elaboradas e distribuídas por escotistas 
e radioamadores do grupo escoteiro 
João ramalho / sp e do grupo escoteiro 
Jaçatuba / sp. o esmero no preparo de 
tudo acabou fazendo com que o Jota 
loBo fosse um grande sucesso e diversos 
grupos pensam em participar no ano que 
vem, quando então a programação passará 
a ser incorporada às demais propostas de 
atividade do Jota.

10o JOTI
uma equipe com mais de quinze 

pessoas, de todos os estados do Brasil, 
preparou e colocou no ar as 27 tarefas que 
fizeram parte de um “quiz”, incrementado 
o Joti - Jamboree na internet, no 
período de 19 a 21 de outubro de 
2007. outra novidade foi a participação 
luso-Brasileira, pela primeira vez, com 
pleno êxito. a participação foi recorde, 
com 4.168 pessoas, num acréscimo de 
81,21% em relação à edição de 2006. dos 
participantes 757 eram portugueses e 
3.411 eram brasileiros. no período em 
que o site do Joti esteve disponível, 
durante todo o mês de outubro, registrou-
se 32.188 visitas.
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CQWS - CQ World Scouts
através da coordenação nacional 

de radioescotismo, participamos do 5º 
cQWs - cQ World scouts, dias 21 e 22 
de abril de 2007. este é um projeto que 
passará, em 2008, da fase embrionária 
para a concretização de uma proposta de 
dois encontros anuais do rádio escotismo 
mundial.

13o Congresso Escoteiro Nacional
o 13o congresso escoteiro nacional 

foi realizado em goiânia - go, entre 28 
de abril e 1o de Maio de 2007, com o 
desenvolvimento da 14a reunião ordinária 
da assembléia nacional, reuniões do 
can e do conselho consultivo, fórum 
nacional de Jovens líderes, conferência 
sobre educação não-formal e reunião 
de gilwell. também forma realizados os 
seminários projeto rumo ao Mar, novos 
guias de lobinho, espiritualidade e 
comunicação, além de vários mini-cursos, 
dentre eles os contadores de histórias, 
fogo de conselho, Brinquedos cantados, 
programação de reuniões, plano de grupo/ 
grupo padrão e Jogos cooperativos.

XVI Multirão Nacional Escoteiro de Ação 
Ecológica 

aquecimento global, efeito estufa, 
Mudanças climáticas, camada de 
ozônio, protocolo de Kyoto foram temas 
trabalhados no xvi Multirão nacional 
escoteiro de ação ecológica. a ação 
contou com muita alegria e motivação no 
desenvolvimento das atividades realizadas 
pelos grupos escoteiros em todo o Brasil. 
foram desenvolvido oficinas educativas 
de reciclagem de materiais, plantio 
de árvores nativas da região, palestra 
de conscientização da importância da 
conservação da água, reutilização do óleo 
de cozinha, participação em multirões 
de limpeza em ruas, praças, logradouros 
públicos, caminhada ecológica, fórum 
de debates sobre os temas, entre outras 
atividades em parceria com valiosas 
parcerias contribuíram mais uma vez no 
engrandecimento do escotismo.

XXII ElO Nacional
para realização do xxii elo nacional, 

nos dias 2 a 4 de novembro, a direção 
nacional distribuiu uma sugestão de 
programa, baseado na proposta de 
“centenário para todos” elaborada pela 
organização Mundial do Movimento 
escoteiro, com algumas atividades 
dirigidas especificamente para um dos 
ramos e outras de natureza geral. 

o programa foi dividido em partes, 
abordando o tema “escotismo ontem 
e hoje”, além de um conjunto de jogos 
baseados nas atividades desenvolvidas 
pelo fundador, no primeiro acampamento 
realizado na ilha de Brownsea. 

as atividades do tema “escotismo 
ontem e hoje” ajudaram os escoteiros 
a explorar a história do escotismo 
localmente, nacionalmente e 
internacionalmente, e a explorar o 
escotismo nos dias de hoje, dentro de suas 
próprias comunidades nos níveis local 
e nacional e também mundo afora. essa 
parte ainda ajudou os escoteiros a olhar 
o papel do escotismo na contribuição aos 
jovens.
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Fórum de Comunicações na Região 
Interamericana

no mês de janeiro a organização 
Mundial do Movimento escoteiro 
realizou, em santiago do chile, um forum 
de comunicações, dirigido pelo diretor 
de comunicações do escritório Mundial, 
apresentando novos conceitos sobre o 
uso da marca scout e orientando sobre 
conceitos e técnicas para trabalhar a 
imagem do escotismo. representaram 
a ueB, neste evento, os executivos de 
gestão, celso ferreira filho, e de Métodos 
educativos, luiz cesar horn.

Seminário Nacional de Comunicações
em junho a diretoria executiva 

nacional promoveu um primeiro 
seminário de comunicações, para divulgar 
as informações do evento no chile e 
acordar procedimentos para a área de 
comunicação da união dos escoteiros do 
Brasil, buscando uniformidade no discurso 
e mais eficaz divulgação do Movimento 
escoteiro, buscando o reconhecimento 
da sociedade. nesse evento estiveram 
presentes os responsáveis pela 
comunicação das direções regionais das 
regiões escoteiras do rio grande do sul, 
santa catarina, paraná, são paulo, rio de 
Janeiro, distrito federal, goías e Minas 
gerais. um dos resultados práticos do 
seminário foi a formação de uma rede 
de comunicação, agilizando a troca de 
informações.

 

Manual da Marca
em decorrência da adaptação dos 

elementos de comunicação da ueB 
ao novo modelo de comunicação, a 
diretoria executiva nacional sugeriu ao 
can modificações e definições do uso do 
emblema da ueB, que foram aprovadas, 
resultando na criação do Manual da 
Marca, com as instruções de uso e normas 
para sua correta reprodução e para que 
haja consistência e uniformidade em sua 
aplicação.

 
Vídeos Promocionais

durante o ano de 2007 foram 
elaborados e disponibilizado ao uso geral, 
os seguntes vídeos: a) comemorativo 
ao centenário - o vídeo preparado pela 
organização Mundial do Movimento 
escoteiro, comemorando o centenário 
do escotismo, recebeu legendas em 
português e foi enviado, em cd, a todos 
os grupos escoteiros registrados. b) foi 
confeccionado um novo vídeo institucional 
sobre escotismo, que também foi enviado 
por cd a todos os grupos escoteiros. c) 
dois vídeos curtos foram produzidos, 
um para publico jovem - o que você está 
procurando? - e outro para pais - carta aos 
pais - e ambos, além de disponibilizados 
no site Youtube, também foram envidados 
em dvd aos grupos escoteiros.
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Site da uEB

aperfeiçoando cada vez mais este 
instrumento de comunicação, foi 
promovida a reformulação do layout e 
inserção de novos conteúdos no site da 
ueB, facilitando o acesso às informações 
mais importantes.

 
Assessoria de Imprensa

para atender às necessidades de 
comunicação do ano de comemoração 
do centenário, a ueB contratou uma 
assessoria de imprensa, mantendo 
permanente contato com os principais 
órgãos de imprensa. esta ação, somada 
ao esforço das diretorias regionais e 
responsáveis pela comunicação das 
regiões escoteiras, resultou num volume 
de inserções na mídia como nunca havia 
acontecido.

Edição Especial do Sempre Alerta
publicamos uma edição especial 

do informativo sempre alerta em 
comemoração ao centenário do 
escotismo, contendo informações sobre 
a história do Movimento, o escotismo 
no Brasil, depoimentos de pessoas que 
foram escoteiros e o valor agregado em 
suas vidas, e um conjunto de biografias 
de personalidades que fizeram a história 
do escotismo no Brasil. esta edição foi 
enviada diretamente à casa de cada 
membro da ueB registrado no ano 
anterior, no início do ano, convidando-o 
a somar-se às comemorações.

 
Calendário 2007

também em comemoração ao 
centenário do Movimento foi produzido 
um calendário de parede, ricamente 
ilustrado com fotos de atividades 
escoteiras, e que foi encaminhado aos 
endereços de todos os membros da ueB, 
juntamente com o informativo sempre 
alerta.
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tradução do documento oficial 
da oMMe (organização Mundial do 
Movimento escoteiro) referente ao 
projeto “presentes para a paz”

início de 2007 foram mobilizados 
vários jovens líderes de diversas regiões 
escoteiras da rede nacional para uma 
missão: a tradução do inglês para o 
português do documento oficial de 
apresentação do projeto “presentes 
para a paz”. o documento informa toda 
metodologia para participação, sugestões 
para implantação, acompanhamento e 
avaliação de projetos com seções e grupos 
escoteiros. a contribuição na tradução 
dessa importante ferramenta ainda está 
disponibilizada no site da união dos 
escoteiros do Brasil para consulta.

8º dia global de voluntariado Jovem 
2007: a união dos escoteiros do Brasil 
participou mais uma vez como parceira 
da ong “natal voluntários” na promoção 
do dia global de voluntariado Jovem, 
edição de 2007. durante os dias 20 a 22 
de abril de 2007 vários grupos escoteiros 
de todo Brasil realizaram ações de cunho 
comunitário e ou ambiental focadas nos 
objetivos do milênio, tema do dia global 
de voluntariado Jovem. trata-se de um 
evento que celebra e valoriza ações 
voluntárias promovidas por instituições 
do 3º setor, públicas e privadas em um 
grande Mutirão social pelo Brasil nos dias 
de sua realização. os núcleos regionais 

de Jovens líderes (nrJls) formaram 
comitês incentivadores a participação dos 
grupos escoteiros nas respectivas regiões. 
demais informações sobre o evento e os 
grupos escoteiros participantes podem 
ser verificadas no site: www.diaglobal.
org.br .

9º Mutirão nacional escoteiro de ação 
comunitária - Mutcom: a apresentação 
do 9º Mutcom pode ser encontrada 
no relatório da comissão nacional de 
programa de Jovens (cnpJ).

12º fórum nacional de Jovens líderes: 
realizado nos dias 28 e 29 de abril de 
2007, simultâneo com o congresso 
escoteiro nacional em goiânia/go. o 
12º fórum nacional de Jovens líderes 
marcou pela expressiva participação de 
jovens líderes de doze diferentes regiões 
escoteiras. foi um fórum de Jovens 
focado em conhecimento e orientação dos 
participantes para com a rede nacional 
de Jovens líderes e seus princípios e 
envolvimento dos jovens nos processos 
de tomada de decisões da ueB em seus 
três níveis.

4ª reunião da rede interamericana de 
Jovens: realizado em Quito - equador dia 
24 de novembro de 2007, a 4ª reunião 
da rede interamericana de Jovens é 
um fórum de trabalho e divulgação de 
projetos, assim como um espaço de 
vinculação e participação, cujo papel 
principal é promover e apoiar a efetiva 

rede nacional de Jovens líderes

participação dos jovens nos processos 
de tomada de decisões a nível regional 
e nacional da vida institucional das 
associações da região interamericana 
presentes na reunião. representando a 
rede nacional de Jovens líderes da ueB, a 
escotista fernanda cristina santos soares 
(Mg) esteve presente como observadora.

encontro nacional de núcleos 
regionais de Jovens líderes: realizado 
nos dias 15 e 16 de dezembro de 2007 na 
sede regional da ueB/df em Brasília com 

A união dos escoteiros do BrAsil em 2007
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o apoio dessa região escoteira o encontro 
nacional de núcleos. houve a participação 
de jovens líderes das regiões escoteiras do 
df, go, Mg, pr e sp onde foram debatidas 
diversas idéias para melhor participação 
dos núcleos regionais, interação com a 
região escoteira e houve a realização de 
uma conferência livre de jovens líderes 
escoteiros e integrantes da secretaria 
nacional da Juventude como contribuição 
para a conferência nacional da Juventude 
a se realizar em 2008.

criação de novos núcleos regionais 
de Jovens líderes: 2007 foi um ano muito 
especial para a rede nacional de Jovens 
líderes da ueB. almejando crescimento, 
incentivando a participação de jovens 
líderes de diversas regiões escoteiras, 
o núcleo nacional de Jovens líderes 
orientou na criação de novos núcleos 
regionais com o apoio de jovens líderes 
das regiões escoteiras e das diretorias 
regionais. Juntou-se a df, rJ, Mg, go, e 
rn os novos núcleos de Mt, Ba e es.
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com a implementação da política 
comercial da ueB atual em agosto de 
2004, a loja escoteira nacional vem 
demonstrando condições de ofertar 
produtos que aliem qualidade ao menor 
custo, com o objetivo de tornar acessível 
cada vez mais, para um número maior de 
membros associados da ueB.

neste sentido, foram criado e 
desenvolvido uma linha de produtos 
escoteiros denominada de grife ueB, 
que veio atender a grande expectativa 
existente pela demanda de novos 
produtos escoteiros. 

destaca-se também os recursos 
destinado à publicações em 2007 das 
novas literaturas que visa contribuir na 
correta aplicação do escotismo em todo 
o território nacional.

hoje, são comercializados pela loja 
nacional uma linha de produtos escoteiros 
que gira em torno de 800 itens, ativamente, 
mantidos em estoque. a criação do 
catálogo de produtos da loja escoteira e o 
encaminhamento a cada um dos membros 
da ueB em suas casas, tem auxiliado 
na divulgação dos produtos escoteiros 
existente. constantemente, são mantidos 
informes a respeito dos produtos, listas 
de preços e procedimentos para aquisição 
dos produtos comercializados pela loja 
nacional, por intermédio do site www.
escoteiros.org.br

a política comercial da ueB a partir 
de esforços aplicados, tem resultado de 
forma crescente em números expressivos 
a cada ano. em 2007, registrou-se como 
nos anos anteriores, um aumento nas 
vendas referente à 12% em relação ao ano 
de 2006.

 o número de pedidos registrados pela 
loja nacional também vem crescendo. 
no ano de 2007 foi computado um 
crescimento de 55% em relação ao ano de 
2006.

loJa escoteira nacional

desde o segundo semestre de 2007, 
está sendo desenvolvida uma linha de 
produtos destinados exclusivamente 
ao iv Jamboree nacional escoteiro a ser 
realizado em janeiro de 2009 na cidade 
de foz do iguaçu/pr o qual será divulgado 
por meio de um catálogo com produtos 
especiais do evento com lançamento 
previsto para julho de 2008

A união dos escoteiros do BrAsil em 2007
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2007
o centro cultural do Movimento 

escoteiro, fundado em 08 de novembro 
de 1985, é uma associação civil de âmbito 
nacional, sem fins lucrativos, de caráter 
cultural que tem por finalidade fomentar 
a cultura escoteira por intermédio de 
pesquisas, palestras, exposições, cursos 
e outras atividades de interesse do 
Movimento escoteiro sediada na cidade 
do rio de Janeiro - rJ.

Organização Administrativa
• Inauguração da Biblioteca Comandante 
carlos Borba com mais de 2.200 acervos 
(livros, fotografias, atas, revistas e 
periódicos);
• Aquisição de uma televisão, leitor de 
dvd/cd, seis painéis, duas impressoras 
multifuncional, uma trituradora de 
papéis,três computadores;
• Realização da reforma hidráulica, 
elétrica e pintura do local

centro cultural do MoviMento escoteiro - ccMe

Campo Cultural
• Exposição:“100 anos de Escotismo”  e 
“Bicentenário de tamandaré”;
• Lançamento dos livros do autor Antonio 
Boulanger: “recrutando, selecionando e 
Motivando adultos para o escotismo”; “em 
Meus sonhos volto sempre a gilwell”
• Cerimônia de Lançamento do Selo 
comemorativo dos 100 anos de 
escotismo;
• Edição do Informativo “Outras 
Memórias”
• Implantação do Novo Site do CCME 
www.ccme.org.br 

Homenagens
• Placa Alusiva da Marinha do Brasil: 
uma do comando da Marinha e uma do 
corpo de fuzileiros navais no evento 
comemorativo ao dia da Bandeira no Qg 
do corpo de fuzileiros navais, na ilha 
das cobras, rio de Janeiro, no dia 19 de 
novembro pela passagem do centenário 
do escotismo.
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Balanço 2007
Anexos
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2007
Balanço patriMonial
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parecer da coMissão fiscal nacional
Anexos
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2007
ao longo dos 100 anos no Mundo, 

como desde 1910 no Brasil o escotismo 
tem contado com ilustres parcerias 
para somar esforços na formação 
de homens e mulheres de caráter 
exercendo sua autonomia, prestatividade, 
responsabilidade e comprometimento 
na construção de um mundo melhor 
para todos. aos nossos parceiros, nosso 
muito obrigado pelo apoio e confiança 
depositada ao Movimento  escoteiro ao 
longo dos anos.

sempre alerta para servir!

parceiros
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uF - Diretor Presidente;
Tel/ e-mail

ac - cleudo cavalcanti da Mota
(68) 3225.5277
ueb.ac@escoteiros.org.br 

al - sérgio santos césar
(82) 8818.6688
ueb.al@escoteiros.org.br 

aM - edna Maria de o. dinelli
(92) 3234.8654
ueb.am@escoteiros.org.br

ap - Jair gomes sampaio 
(96) 9132.5464
ueb.ap@escoteiros.org.br

Ba - teresa cristina silva de s. souto   
(71) 3366.0301
ueb.ba@escoteiros.org.br

ce - sandra valda n. dos santos
(85) 9909.5704
ueb.ce@escoteiros.org.br

df - carmen virgínia c. Barreira
(61) 3224.3415
ueb.df@escoteiros.org.br

es - luciano antônio rodrigues
(27) 9224.2330
ueb.es@escoteiros.org.br

go - antonio césar oliveira
(62) 3092.3700
ueb.go@escoteiros.org.br

Ma - Júlio augusto Mendes ericeira
(98) 3246.3661
ueb.ma@escoteiros.org.br

Mg - adolfo coimbra alves
(32) 3215.7674
ueb.mg@escoteiros.org.br

Ms - antônio e. santana dos santos
(67) 9989.8764
ueb.ms@escoteiros.org.br

Mt - Mauro césar souza
(65) 9221.8979
ueb.mt@escoteiros.org.br

pa - adonai do socorro ponçadilha
(91) 8115.3470
ueb.pa@escoteiros.org.br

pB - norma suely freire coimbra
(83) 9901.5786
ueb.pb@escoteiros.org.br

pe - João rufino dos santos
(81)8888.2115
ueb.pe@escoteiros.org.br

pi - francisco das chagas Barros
(86) 3223.0323
ueb.pi@escoteiros.org.br

pr - irineu Muniz resende de neto
(41) 3323.1031
ueb.pr@escoteiros.org.br

rJ - lúcia Marques c. de Mello
(21) 2533.9207
ueb.rj@escoteiros.org.br

rn - carlos roberto pinto lopes
(84) 3211.9447
ueb.rn@escoteiros.org.br

rs - carlos eduardo chaise
(51) 9991.6100
ueb.rs@escoteiros.org.br

ro - solano gunther
(69) 8401.2449
ueb.ro@escoteiros.org.br

sc - sido gessner Jr
(47) 3438.3346
ueb.sc@escoteiros.org.br

se - José augusto guimarães
(79) 8113.1197
ueb.se@escoteiros.org.br

sp - Marco aurelio M. castrianni
(11) 3237.1588
ueb.sp@escoteiros.org.br

site  nacional:  www.escoteiros.org.br
sites regionais: www.escoteiros.org.br/uf  
(uf = sigla do estado)

regiões escoteiras - gestão 2007/2009
Anexos
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Numeral - Nome do Grupo / Cidade

ACRE
004/ac - leoncio de carvalho / rio Branco
005/ac - Maria do carMo paZ / rio Branco

AlAGOAS
003/al - Marechal Joao Batista Mascarenhas de 
Mora / arapiraca
005/al - alMirante soares dutra / Maceio

AMAZONAS
001/aM - Murilo Braga / Manaus
002/aM - Joao oscalino / Manaus
003/aM - alto soliMoes / taBatinga
004/aM - padre liBerMann / Manaus
006/aM - rio preto / rio preto da eva
007/aM - pedra pintada / itacoatiara
008/aM - KaYapo / Manaus
009/aM - olavo Bilac / Manaus
011/aM - andirá / Barreirinha
015/aM - Mani / ManicorÉ
027/aM - aMaZonas / Manaus

AMAPÁ
001/ap - veiga caBral / Macapa
002/ap - Marcilio dias / Macapa
012/ap - huMBerto santos / Macapa

BAHIA
001/Ba - alMirante taMandare - sesc / salvador
002/Ba - Marcilio dias / salvador
003/Ba - Joao das Bottas / salvador
004/Ba - luiZ tarQuinio / salvador
005/Ba - Maestro WanderleY / salvador
006/Ba - duQue de caxias / vitoria da conQuista
007/Ba - general edgard da cruZ cordeiro / cruZ 
das alMas
008/Ba - padre giovanni ciresola / feira de santana
009/Ba - capuanY / caMacari
012/Ba - duQue de caxias / salvador
015/Ba - antonio vieira / salvador
020/Ba - Jose Bonifacio / salvador
022/Ba - cinco varZeas / piritiBa
023/Ba - santa cruZ / salvador
027/Ba - alMirante alves caMara Junior / Madre de 
deus
029/Ba - alMirante leMos Bastos / salvador
033/Ba - cardeal da silva / salvador
047/Ba - grato oasis / conceicao do alMeida
052/Ba - JeQuitiBa / santo antonio de Jesus

CEARÁ
001/ce - Marcilio dias / fortaleZa
003/ce - iMpisa / fortaleZa
004/ce - escoteiro sao francisco de assis / Baixio
005/ce - pinto Martins / fortaleZa
007/ce - Monsenhor Jose Maria de vasconcelos / 
granJa
008/ce - sargento roMulo tavares / fortaleZa
010/ce - JaY norMan charles / crato
011/ce - grupo escoteiro trairiense / trairi
013/ce - cristo redentor / fortaleZa
014/ce - Brigadeiro eduardo goMes / fortaleZa
019/ce - doM tiMoteo / tiangua
021/ce - Marechal rondon /  soBral
025/ce - eudoro correa / fortaleZa
026/ce - nossa senhora do carMo / caririaçu
027/ce - general tiBurcio / vicosa do ceara
037/ce - estrela do ar Betesda / fortaleZa

DISTRITO FEDERAl
001/df - Moraes antas / Brasilia
002/df - JK / nucleo Bandeirante
003/df - Joao de Barro / Brasilia
004/df - Marechal rondon / Brasilia
005/df - roBerto siMonsen / taguatinga
006/df - caio Martins / Brasilia
007/df - Joao xxiii / Brasilia
008/df - alMirante adalBerto nunes / Brasilia
009/df - salgado filho / Brasilia
010/df - olavo Bilac / Brasilia
011/df - Jose de anchieta / Brasilia
012/df - doM pedro ii / Brasilia
013/df - ave Branca / Brasilia
014/df - Bernardo saYao / Brasilia
015/df - lis do lago / Brasília
016/df - candango / Brasilia
017/df - aMigos do parQue vivencial do paranoa / 
paranoá
019/df - villagran caBrita / Brasilia
022/df - genesis / gaMa
024/df - viver aratocaM / Brasilia
025/df - luZ e traBalho / valparaiso de goias
027/df - curuMins do cerrado / Brasilia
032/df - lucas veZZaro / planaltina
033/df - Mestre YoKaanaM / santo antonio do 
descoBerto

ESPÍRITO SANTO
001/es - francisco de assis / cariacica
002/es - loren reno / cariacica

relação de grupos escoteiros

08/es - pedro nolasco / Joao neiva
011/es - ilha de vitoria / vitoria
012/es - Marista / colatina
016/es - Barao de teffe / vila velha
017/es - cidade das cachoeiras / afonso claudio
019/es - coQueiral / aracruZ
020/es - Jose de anchieta / serra
025/es - JeQuitiBa / aracruZ
028/es - Mestre alvaro / serra
035/es - linhares / linhares
038/es - JacoMo silotti / cachoeiro do itapeMiriM
046/es - tuBarao / cariacica

GOIÁS
002/go - Bernardo saYao / anapolis
003/go - polivalente / goiania
006/go - grupo escoteiro 5 de agosto / rio verde
007/go - eleuterio novaes / Jatai
008/go - rudYard Kipling / goiania
009/go - goYaZ / goiania
trindade
011/go - caio viana Martins / anapolis
013/go - velho loBo / goiania
015/go - arara aZul / goiania
018/go - novo horiZonte / goiÂnia
019/go - tenente general curado / goiania
020/go - alessandro Marchio / Mineiros

MARANHÃO
001/Ma - coelho neto / sao luis
004/Ma - visconde de caYru / sao luis
005/Ma - doMingos da silva Borges / sao luis
010/Ma - piatã / sao luis
011/Ma - vitoria / iMperatriZ
020/Ma - Jose riBaMar nasciMento / sao luis

MINAS GERAIS
001/Mg - aiMore / JuiZ de fora
002/Mg - caiuas / JuiZ de fora
005/Mg - fenix / JuiZ de fora
006/Mg - xavante / ipatinga
007/Mg - padre eustaQuio / Belo horiZonte
009/Mg - santos duMont / santos duMont
011/Mg - catolico Montanhes / JuiZ de fora
012/Mg - alvorada / JuiZ de fora
013/Mg - expedicionario assuMpcao / nova liMa
014/Mg - paracatu / paracatu
015/Mg - inconfidentes / uBeraBa
016/Mg - padre oliMpio / itaBira
017/Mg - sao francisco de assis / sao lourenco
019/Mg - sao Jose / Montes claros
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021/Mg - MangaBeiras / Belo horiZonte
023/Mg - antonio Mourao guiMaraes / Belo 
horiZonte
027/Mg - tapaJos / coronel faBriciano
028/Mg - frederico oZanaM / JuiZ de fora
029/Mg - professor leoncio ferreira do aMaral / 
uBeraBa
030/Mg - viçosa / vicosa
031/Mg - Montese / JuiZ de fora
032/Mg - vinicio souZa Mitre / claudio
033/Mg - congonhas / ilicinea
034/Mg - uirapuru / Belo horiZonte
035/Mg - aJuBi / cachoeira de Minas
036/Mg - os inocentes / leopoldina
037/Mg - Julio verne / ipatinga
039/Mg - santo agostinho / Belo horiZonte
041/Mg - pio xii / Muriae
042/Mg - padre anchieta / ituiutaBa
043/Mg - esperanca / Boa esperança
044/Mg - frei leao rodrigues / divinopolis
045/Mg - Monlevade / Joao Monlevade
046/Mg - lagoa do nado / Belo horiZonte
049/Mg - potiguar / uBerlandia
050/Mg - caMinhos da perfeicao / capitolio
051/Mg - Marechal rondon / tres coracoes
052/Mg - duQue de caxias / Belo horiZonte
053/Mg - são francisco / patos de Minas
055/Mg - Joao xxiii / JuiZ de fora
056/Mg - sao seBastiao / uBerlandia
057/Mg - guaranY / sao Joao del reY
060/Mg - lince / JuiZ de fora
063/Mg - Monsenhor ivo soares de Matos / piMenta
065/Mg - raposo / raposos
066/Mg - nossa senhora da aparecida / ituiutaBa
068/Mg - rui BarBosa / contageM
070/Mg - aguas Belas / aguas forMosas
071/Mg - grupo escoteiro ludovico pavoni / pouso 
alegre
072/Mg - liZ do aManha / JuiZ de fora
073/Mg - pedra negra / gov valadares
074/Mg - lorena / aiMores
075/Mg - Mariano procopio / JuiZ de fora
076/Mg - Bandeirante / JuiZ de fora
077/Mg - ouro Branco / ouro Branco
080/Mg - JeQuitiBá / tiMoteo
083/Mg - olave saint clair / BetiM
084/Mg - aracati / Bicas
085/Mg - portas aBertas / sao Joao del rei
086/Mg - MafeKing / sete lagoas
087/Mg - antonio claret da costa / pouso alegre
088/Mg - BoM despacho / BoM despacho
093/Mg - apostolos da liBerdade / sao seBastiao do 
paraiso
096/Mg - orion / couro fino
098/Mg - parQue das aguas / Belo horiZonte
099/Mg - flor de lis / rio poMBa
100/Mg - 1º centenario de pocos de caldas / poços 

de caldas
101/Mg - landell de Moura / Belo horiZonte
102/Mg - dois de ouro / JuiZ de fora
104/Mg - grupo escoteiro MantiQueira de andradas 
/ andradas
106/Mg - JacQues costeau / Belo horiZonte
107/Mg - coronel vicente torres Junior / Belo 
horiZonte
108/Mg - grupo escoteiro ipe / Joao pinheiro
111/Mg - fernao dias paes leMe / pedro leopoldo
112/Mg - helena Jefferson de souZa / itanhandu
114/Mg - araxa / araxa
115/Mg - tiradentes / Montes claros
116/Mg - BorBa gato / saBara
121/Mg - grupo escoteiro coiMBra / coiMBra
123/Mg - forca do aManha / espera feliZ
130/Mg - ii Bruno / piuMhi
132/Mg - triangulo / uBerlandia
139/Mg - nova floresta / Belo horiZonte
140/Mg - iMaculada conceicao / Montes claros
142/Mg - pico das agulhas negras / pouso alegre
144/Mg - chui oiapoQue / sete lagoas
146/Mg - MaJor anatolio alves de assis / diaMantina
147/Mg - inconfidencia Mineira / conselheiro 
lafaiete
148/Mg - papa-leguas / santa rita do sapucai
149/Mg - alferes tiradentes / Belo horiZonte
150/Mg - Jose Jorge da silva / corinto

MATO GROSSO DO Sul
001/Ms - olavo Bilac / caMpo grande
003/Ms - padre heitor castoldi / caMpo grande
004/Ms - dourados / dourados
005/Ms - atalaia do pantanal / caMpo grande
007/Ms - sao Jorge / dourados
008/Ms - Messianico / caMpo grande
009/Ms - guaicurus / tres lagoas
012/Ms - loBo guara / caMpo grande
013/Ms - cruZeiro do sul / caMpo grande
014/Ms - chefe darcY Malta / ponta pora
016/Ms - grupo escoterio pedra viva / caMpo 
grande
021/Ms - laranJa doce / dourados
026/Ms - lirio Branco / caMpo grande
030/Ms - cidade Morena / caMpo grande

MATO GROSSO
002/Mt - uniselva / cuiaBa
005/Mt - pascoal Moreira caBral / cuiaBa
013/Mt - tangara / tangara da serra

PARÁ
003/pa - nossa senhora do perpetuo socorro / 
BeleM
004/pa - santos duMont / BeleM
005/pa - nossa senhora da conceicao / aBaetetuBa
006/pa - nossa senhora de naZare / BeleM

007/pa - de naZare / BeleM
010/pa - Maua / ananindeua
012/pa - pioneiro luiZ alBerto / BeleM
015/pa - nossa senhora aparecida / BeleM
016/pa - alMirante BenJaMin sodre / BeleM
018/pa - xavante / rondon do para
019/pa - sargento fuZileiro naval vaZ / BeleM
022/pa - gilWell-parK / BeleM
023/pa - sao francisco de assis / aBaetetuBa
026/pa - caBanos / Barcarena
027/pa - Mata verde / parauapeBas
028/pa - general Joao Batista figueiredo / BeleM
033/pa - arariÚna / MaraJÓ
036/pa - MuiraQuita / santareM
041/pa - vitoria regia / caMeta
044/pa - frei rodolfo / alenQuer
066/pa - aratocan / MaraBa
102/pa - chefe caetano da silva / BeleM

PARAÍBA
001/pB - alMirante Barroso / Joao pessoa
002/pB - 5 de noveMBro / Joao pessoa
003/pB - grupo escoteiro oraldo leite / caMpina 
grande
005/pB - grupo escoteiro aguias da terra / BaYeux
006/pB - dr.luciano lopes / Barra de santa rosa
007/pB - Baturite / caMpina grande
008/pB - grupo escoteiro Manancial picui / picui
009/pB - general saMpaio / caMpina grande
016/pB - dragoes do Mar / Joao pessoa
017/pB - santos duMont / caMpina grande

PERNAMBuCO
001/pe - guia lopes / JaBoatao dos guararapes
005/pe - Brigadeiro eduardo goMes / recife
006/pe - caBo de santo agostinho / caBo de santo 
agostinho
007/pe - sYlvio hecK / recife
009/pe - educ guri / recife
010/pe - Mauricio de nassau / recife
011/pe - 11° g.e/pe / recife
012/pe - cleonildo paulo da silva / recife
013/pe - santuario ecologico franciscano de ipoJuc 
/ ipoJuca
014/pe - regiMento guararapes / JaBoatao dos 
guararapes
016/pe - narciso felix de arauJo / igarassu
017/pe - reverendo Martin luther King Junior / 
caMaragiBe
018/pe - 18 grupo de escoteiro do Mar cisne Branco 
/ olinda
019/pe - 19º grupo de escoteiros crianca cidada / 
recife
020/pe - 20° g.e/pe / goiania
021/pe - tuBaroes do recife / recife
022/pe - Jose riBeiro / carpina
023/pe - Mauro Medeiros / aBreu de liMa

Anexos
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025/pe - felipe caMarao / caMaragiBe
026/pe - coronel Yvanildo oliveira / itaMaraca
027/pe - aYrton senna / caMaragiBe
029/pe - exercito de salvacao / recife
030/pe - Mathias de alBuQuerQue / recife
031/pe - Mata viva / JaBoatao
033/pe - inacio augusto BeZerra / gravata
036/pe - chefe luiZ costa / itapissuMa
037/pe - geração nova / alagoinha
038/pe - souZa leao / JaBoatao guararapes
058/pe - Manoel soares da luZ / caMaragiBe
061/pe - cidadao do aManha / recife

PIAuÍ
001/pi - visconde de cairu / teresina
002/pi - erivaldo sandro / piripiri
003/pi - nitish larrahY / teresina
008/pi - ventos do norte / parnaiBa
009/pi - padre hoMero / teresina
012/pi - doM severino Melo / teresina
018/pi - aldrin BarBosa / altos
019/pi - alMirante antonio cesar de andrade / 
parnaiBa
022/pi - seBastiao Martins / floriano

PARANÁ
001/pr - pe verMelho / palMas
002/pr - Jorge frassati / curitiBa
003/pr - verde vale / londrina
004/pr - Brigadeiro eppinghaus / curitiBa
005/pr - 14 de deZeMBro / francisco Beltrao
006/pr - gralha aZul / araucaria
007/pr - princesa dos caMpos / ponta grossa
008/pr - sao luiZ de gonZaga / pr
011/pr - 25 de Julho / Marechal cÂndido rondon-pr.
015/pr - coroados de pato Branco / pato Branco
016/pr - aMigo velho / curitiBa
017/pr - sao Judas tadeu / curitiBa
018/pr - araucaria / realeZa
020/pr - santos duMont / curitiBa
023/pr - tapeJara / curitiBa
026/pr - coMandante santa rita / paranaguá
031/pr - sepe-tiaraJu / palotina
033/pr - guairaca / foZ do iguacu
034/pr - guara-puava / guarapuava
036/pr - caMpo Mourao / caMpo Mourao
037/pr - guY de laurigaudie / paranavai
039/pr - Marechal rondon / curitiBa
041/pr - cascavel / cascavel
044/pr - doM Bosco de apucarana / apucarana
045/pr - Monte alegre / teleMaco BorBa
046/pr - guarani / rolandia
047/pr - verde cancao / Maringa
048/pr - John thurMan / curitiBa
049/pr - nossa senhora Medianeira / curitiBa
050/pr - adc sieMens curitiBa / curitiBa
051/pr - pindoraMa / curitiBa

054/pr - Baden-poWell / curitiBa
058/pr - aMerica / curitiBa
059/pr - BagoZZi / curitiBa
060/pr - passaros da paZ /  arapongas
062/pr - positivo / curitiBa
064/pr - ceu aZul / ceu aZul
065/pr - falcao negro / rio negro
066/pr - alfa oMega / sta tereZinha de itaipu
068/pr - 3 Marias / curitiBa
070/pr - iguacu / curitiBa
072/pr - santa Monica / coloMBo
075/pr - cavanis / curitiBa
077/pr - carlos pereira de arauJo / curitiBa
079/pr - cataratas / foZ do iguacu
084/pr - sao felix / curitiBa
085/pr - ilha do Mel / paranagua
088/pr - sao gaBriel / curitiBa
089/pr - Manoel riBas / guarapuava
090/pr - uniao Juventus / curitiBa
091/pr - nossa senhora das vitorias / curitiBa
092/pr - caMpos gerais / ponta grossa
095/pr - sol nascente / colorado
096/pr - perola do sul / irati
101/pr - universitario / curitiBa
105/pr - vale do paranapaneMa / florestopolis
109/pr - taruMa / Quedas do iguacu
110/pr - associacao Banestado / coloMBo
111/pr - sao Marcelino chaMpagnat / curitiBa
112/pr - doM orione / curitiBa
113/pr - verMelho e Branco / cascavel
119/pr - roBerto anrain / pinhao
121/pr - Max Wolff filho / curitiBa
124/pr - sao gaspar Bertoni / curitiBa
126/pr - pingo d`agua / curitiBa
127/pr - ita’Y / guarapuava
128/pr - iMpisa / curitiBa
131/pr - caMinho das aguas de santa helena / santa 
helena
143/pr - stella Maris / curitiBa
146/pr - Morgenau / curitiBa
150/pr - itatiaia / curitiBa
151/pr - ciesc / curitiBa
155/pr - priMavera / pato Branco
160/pr - calisto / curitiBa
162/pr - grupo escoteiro coMo viver / curitiBa
163/pr - cenecista / iMBituva
165/pr - grupo escoteiro associacao viKing / 
curitiBa
166/pr - Maria do carMo Martins / curitiBa
169/pr - servidores do rei / curitiBa
170/pr - guardiao das aguas / piraQuara
173/pr - vicentino de toledo / toledo
174/pr - liBano Brasileiro / foZ do iguacu
175/pr - aMigos do ivai / JardiM alegre
179/pr - santa rita de cassia / Maringa
180/pr - hilton santos / Bocaiuva do sul
181/pr - tupinaMBá / coronel vivida

183/pr - liahona / londrina

RIO DE JANEIRO
001/rJ - Joao riBeiro dos santos / rio de Janeiro
002/rJ - sao Joao Batista da lagoa / rio de Janeiro
003/rJ - catolico sao pedro de cascadura / rio de 
Janeiro
004/rJ - gavioes do Mar / niteroi
006/rJ - natalino da costa feiJo / rio de Janeiro
008/rJ - sao francisco de assis / niteroi
009/rJ - Marechal deodoro / rio de Janeiro
010/rJ - deciMo / rio de Janeiro
011/rJ - siQueira caMpos / rio de Janeiro
013/rJ - flor de lis / rio de Janeiro
014/rJ - Brigadeiro eduardo goMes / rio de Janeiro
015/rJ - MartiM afonso / niteroi
016/rJ - anhanga / rio de Janeiro
017/rJ - guia lopes / resende
018/rJ - antonio ignacio da costa / rio de Janeiro
019/rJ - caMpo Belo / itatiaia
021/rJ - guardioes da honra / niteroi
022/rJ - sao Judas tadeu / volta redonda
023/rJ - Mauricio ceolato / resende
025/rJ - JeQuia / rio de Janeiro
026/rJ - Jardins santo antonio / rio de Janeiro
027/rJ - cornelis verolMe / angra dos reis
029/rJ - duQue de caxias / rio de Janeiro
030/rJ - sao Miguel / rio de Janeiro
031/rJ - Marechal rondon / sao Joao de Meriti
032/rJ - MarQues de olinda / rio de Janeiro
033/rJ - padre verMin / rio de Janeiro
034/rJ - giBraltar / niteroi
035/rJ - Joao xxiii / petropolis
036/rJ - priMeiro de Maio / rio de Janeiro
037/rJ - fernao dias paes leMe / duQue de caxias
038/rJ - chefe Manoel rocha / caBo frio
040/rJ - anchieta / nova friBurgo
041/rJ - redentor / rio de Janeiro
042/rJ - Monte do santissiMo / rio de Janeiro
044/rJ - santa cruZ de copacaBana / rio de Janeiro
045/rJ - MaJor pM Manoel dos santos portugal / rio 
de Janeiro
047/rJ - tiradentes / duQue de caxias
049/rJ - professor Joao BraZil / niteroi
050/rJ - cidade do sol / Macae
051/rJ - 14 Bis / rio de Janeiro
052/rJ - faBiano de cristo / rio de Janeiro
053/rJ - vigilante da acacia / volta redonda
055/rJ - Julio verne / rio de Janeiro
057/rJ - capitao leMos cunha / rio de Janeiro
058/rJ - BoM pastor / Barra Mansa
059/rJ - atalaia / rio de Janeiro
063/rJ - potiguara / rio de Janeiro
064/rJ - lourival goMes de andrade / niteroi
065/rJ - MaracaJas / rio de Janeiro
068/rJ - raYMundo ottoni de castro Maia / arraial 
do caBo
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069/rJ - itatiaia / rio de Janeiro
070/rJ - nossa senhora da conceicao / volta 
redonda
073/rJ - rei de saleM / niteroi
074/rJ - Barao do rio Branco / sao goncalo
075/rJ - Baden-poWell / rio de Janeiro
076/rJ - nossa senhora Medianeira / rio de Janeiro
077/rJ - uirapuru / rio de Janeiro
078/rJ - Monte castelo / duQue de caxias
079/rJ - agulhas negras / resende
080/rJ - floresta da tiJuca / rio de Janeiro
081/rJ - caetes / rio de Janeiro
082/rJ - Marechal castello Branco / rio de Janeiro
085/rJ - alMirante paulo Moreira / arraial do caBo
086/rJ - david Barros / rio de Janeiro
088/rJ - atol das rocas / rio de Janeiro
089/rJ - nossa senhora do rosario de del castilho 
/ rio de Janeiro
090/rJ - arruda caMara / rio de Janeiro
092/rJ - caio vianna Martins / rio de Janeiro
095/rJ - Jose passos de souZa Junior / Macae
097/rJ - iMpeesa / rio de Janeiro
100/rJ - nova vida / teresopolis
103/rJ - Barao de santa Margarida / rio de Janeiro
107/rJ - santo sepulcro / rio de Janeiro
110/rJ - alMirante Macedo soares/ rio de Janeiro
115/rJ - instituto grupo escoteiro / MacahÉ
116/rJ - MarQues de taMandare / rio de Janeiro
117/rJ - professor darcY riBeiro / são gonçalo
120/rJ - alto do gaia / sao goncalo
121/rJ - george savalla goMes / são gonçalo
123/rJ - alMirante saldanha / rio de Janeiro

RIO GRANDE DO NORTE
002/rn - guY de larigaudie / Macau
005/rn - huMBerto lustosa / natal
006/rn - alBerto santos duMont / Mossoro
007/rn - sao seBastiao / natal
008/rn - nossa senhora aparecida / Mossoro
009/rn - francisco leonardo da silva Junior / 
Mossoro
010/rn - potY cavalcanti / natal
011/rn - duQue de caxias / pau dos ferros
012/rn - professor luiZ soares / natal
013/rn - MaxWell Barros Machado / assu
015/rn - valle soBrinho / caico
016/rn - olavo Bilac / natal
017/rn - gaspar de leMos / touros
018/rn - Mirassol / natal
019/rn - capitao daMasceno / natal
028/rn - nossa senhora das vitorias / assu
029/rn - grupo escoteiro sao paulo / guaMare
031/rn - universitario / natal
034/rn - sao pedro / Macau
035/rn - nossa senhora das neves / natal
037/rn - caio viana Martins / pau dos ferros
039/rn - deseMBargador neWton pinto / apodi

041/rn - luiZ gonZaga de frança / touros
043/rn - nossa senhora de fatiMa / natal
044/rn - candelaria / natal
046/rn - tenente everaldo pereira de souZa / natal
048/rn - professor antonio fagundes / natal
049/rn - grupo escoteiro do Mar estudante JosÉ 
claudio / galinhos
050/rn - Jose goMes cardoso / natal
051/rn - Mandacaru / currais novos
052/rn - henriQue castriciano / natal
055/rn - Jose naZareno fernandes / assu
056/rn - cruZeiro do sul / Mossoro
059/rn - olavo Barreto viana / Macau
061/rn - doM Jose adelino dantas / carnauBa dos 
dantas
064/rn - grupo escoteiro do Mar artifices nautico 
/ natal
065/rn - cidade satÉlite / natal
066/rn - BoM saMaritano / natal

RONDONIA
002/ro - canaa / ariQueMes
003/ro - o catalina / porto velho
010/ro - grupo escoteiro do ar BelMont / porto 
velho
013/ro - 1.º de Maio / porto velho
014/ro - guardião da vida / porto velho

RORAIMA
008/rr - frei orlando / Boa vista

RIO GRANDE DO Sul
001/rs - georg BlacK / porto alegre
002/rs - guia lopes / porto alegre
003/rs - charruas / porto alegre
004/rs - tupa-ci / porto alegre
007/rs - Manoel da noBrega / porto alegre
008/rs - 14-Bis / canoas
009/rs - caio viana Martins / porto alegre
011/rs - isaac Bauler / porto alegre
012/rs - honorio leMes / alegrete
013/rs - hans staden / novo haMBurgo
014/rs - niMuendaJu / porto alegre
015/rs - Bento goncalves / porto alegre
016/rs - riachuelo / rio grande
017/rs - Barao de teffe / caxias do sul
020/rs - Jose placido de castro / porto alegre
021/rs - cruZeiro do sul / sao leopoldo
022/rs - henriQue dias / santa Maria
024/rs - socepe / santa Maria
025/rs - levino Junges / caraZinho
027/rs - george edWard fox / graMado
029/rs - porteira do rio grande / vacaria
030/rs - huMaita sul / pelotas
031/rs - sao luiZ gonZaga / veranÓpolis
032/rs - Moacara / caxias do sul
033/rs - Jacui / charQueadas

035/rs - alMirante Jose de arauJo filho / gariBaldi
036/rs - iguassu / pelotas
037/rs - silva paes / rio grande
038/rs - alBert schWeitZer / porto alegre
040/rs - tapeJara / tapeJara
042/rs - ipiranga / rio grande
043/rs - arno friedrich / porto alegre
044/rs - tupinaMBas / erechiM
046/rs - Jean de lerY / estancia velha
047/rs - tupanciguara / santa Maria
049/rs - aBaete / canela
050/rs - coroados / irai
051/rs - lidia Moschetti / porto alegre
052/rs - cristovao de MendonZa / porto alegre
059/rs - tiBirica / canoas
060/rs - santo antonio / porto alegre
061/rs - taBaJara / sao Marcos
062/rs - caiapos / porto alegre
064/rs - erico verissiMo / cruZ alta
065/rs - ciretaMa / Bento goncalves
066/rs - atalaia / nonoai
070/rs - gustav KuhlMann / panaMBi
071/rs - araJas / santa rosa
074/rs - grupo escoteiro santo angelo
agudo
076/rs - tapaJos / porto alegre
078/rs - guaracY / farroupilha
079/rs - alBerto Manttioni / flores da cunha
080/rs - leo Borges fortes / porto alegre
081/rs - caetes / sao luiZ gonZaga
082/rs - salto ventoso / farroupilha
086/rs - pitangueira-do-Mato / iBiruBa
089/rs - BroWnsea / porto alegre
090/rs - passo da patria / porto alegre
091/rs - Baependi / porto alegre
092/rs - Botucarai / candelaria
094/rs - Melvin Jones / santa Maria
096/rs - anhanguera / sapucaia do sul
097/rs - taQuato / sao seBastiao do cai
098/rs - itapua / pelotas
099/rs - Monsenhor andre pedro franK / porto 
alegre
100/rs - Medianeira / santo angelo
102/rs - presidente castelo Branco / sarandi
104/rs - catolico sao crispiM / novo haMBurgo
105/rs - Bororos / getulio vargas
106/rs - Murialdo / gravatai
108/rs - Marechal rondon / porto alegre
109/rs - sentinela do Jacui / espuMoso
110/rs - presidente costa e silva / taQuari
114/rs - itacoloMi / rio pardo
115/rs - alencarino scarpetti / viaMao
116/rs - augusto severo / santa Maria
118/rs - iBiraiaras / cachoeira do sul
121/rs - guaranis / passo fundo
123/rs - alMirante aBreu / rio grande
126/rs - caciQue sepe tiaraJu / palMeira das Missoes

Anexos
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2007
128/rs - Werner saenger / caMpo BoM
129/rs - nace / guapore
130/rs - guaianas / lagoa verMelha
136/rs - alMirante taMandare / porto alegre
137/rs - novo horiZonte / canoas
140/rs - Japao / porto alegre
141/rs - inhandui / canoas
143/rs - flor de Maio / tres de Maio
144/rs - capao da canoa / capao da canoa
146/rs - paranhana / tres coroas
149/rs - itaipu / pelotas
150/rs - souZa loBo / porto alegre
151/rs - iMigrante / caxias do sul
153/rs - rudolfo Maria rath / estrela
154/rs - saint hilaire / caxias do sul
159/rs - ilha dos loBos / torres
161/rs - acaua / erechiM
162/rs - itapui / novo haMBurgo
166/rs - haWaY / santo cristo
172/rs - Joao de Barro / sao leopoldo
173/rs - harMonia / porto alegre
174/rs - anaue /esteio
175/rs - Mate aMargo / porto alegre
179/rs - Baden-poWell / caxias do sul
181/rs - santa cruZ / santa cruZ do sul
182/rs - aspirante Jenner / passo fundo
183/rs - chaMa farroupilha / triunfo
184/rs - godofredo vidal / cruZ alta
190/rs - 19 de Julho / sapiranga
191/rs - doM Bosco / porto alegre
193/rs - ares / venancio aires
196/rs - toutinegra / santiago
200/rs - icaro / porto alegre
209/rs - vinte de seteMBro / porto alegre
215/rs - atiradores / novo haMBurgo
217/rs - Quero-Quero / tres cachoeiras
220/rs - tapuias / laJeado
223/rs - MBoaBa / canoas
224/rs - capitao Joanes / salto do Jacui
236/rs - tupi-guarani / porto alegre
239/rs - alMirante BenJaMin sodre / uruguaiana
242/rs - paroBe / porto alegre
244/rs - porto seguro / rio grande
251/rs - 18 de noveMBro / porto alegre
264/rs - Boca do Monte / santa Maria
266/rs - eldorado / eldorado do sul
268/rs - nero Moura / cachoeira do sul
269/rs - george WilliaMs / porto alegre
272/rs - anita gariBaldi / gravataí
273/rs - alaMo / nova petropolis
275/rs - rouxinol da serra / farroupilha
279/rs - passo de guarae / passo fundo
280/rs - tuBarao Branco / traMandai
281/rs - araQua / picada cafe
284/rs - aJax / canoas
290/rs - santa Maria / viaMao
293/rs - rastreadores / portao

296/rs - aMigo panda / caxias do sul
297/rs - capitao Bressane / esteio
299/rs - Maragatos / passo fundo
301/rs - irMao dionYsio tonial / viaMao
303/rs - Joao paulo ii / cachoeira do sul
312/rs - fernando ferrari / alegrete
320/rs - tres fronteiras / uruguaiana
322/rs - olavo Bilac / santa Maria
323/rs - sentinelas do vale / cachoerinha
324/rs - peregrino / sapucaia do sul
327/rs - grupo escoteiro reno / caxias do sul
328/rs - Kaapora / porto alegre
329/rs - voluntarios da patria / pelotas
333/rs - lanceiros negros / porto alegre
336/rs - Missões / santo angelo

SANTA CATARINA
001/sc - lages / lages
002/sc - curt hering / BluMenau
003/sc - padre pedro Baron / itaJai
004/sc - principe de Joinville / Joinville
006/sc - lirios do caMpo / cunha pora
007/sc - teofilo Bernardo ZadroZnY / BluMenau
008/sc - desBravador / sao Bento do sul
009/sc - tuBarao / tuBarao
011/sc - pindoraMa / cacador
012/sc - anchieta / florianopolis
013/sc - universo / florianopolis
014/sc - ipe aMarelo / sao Jose
015/sc - JacoritaBa / Jaragua do sul
016/sc - concordia / concordia
017/sc - duQue de caxias / indaial
018/sc - cariJos / capivari de Baixo
019/sc - goncalves dias / palMitos
020/sc - tiMBo / tiMBÓ
021/sc - xiMBangue / chapeco
022/sc - hercilio luZ / florianopolis
023/sc - pedra Branca / palhoca
025/sc - doM pedro i / Joinville
026/sc - urussanga / urussanga
027/sc - loBos da Montanha / nova trento
028/sc - JaYMe Janeiro rodrigues / flor anapolis
029/sc - raiZes /Maravilha
030/sc - terra do vale / caMBoriu
031/sc - itapoa / itapoa
032/sc - leoes de BluMenau / BluMenau
033/sc - BrusQue / BrusQue
035/sc - doutor cesare tiBaldeschi / nova veneZa
036/sc - atalaia / sao Miguel do oeste
037/sc - lauro Muller / itaJai
038/sc - YucuMa / Mondai
039/sc - contestado / sao Jose
040/sc - caingangue xanxere / xanxere
041/sc - piraBeiraBa / Joinville
042/sc - general osorio / sao carlos
043/sc - iguacu / porto uniao
044/sc - dJalMa MarQues escaravaco / icara

046/sc - golfinho / sao francisco do sul
047/sc - Kaigang - norte / tres Barras
048/sc - leao do Mar / Balneario caMBoriu
050/sc - iMaruí / itaJai
051/sc - iJurere MiriM / florianopolis
052/sc - desterro / florianopolis
053/sc - alexandre roepKe / tiMBo
054/sc - cruZeiro do sul / BluMenau
055/sc - QuiloMBo / QuiloMBo
056/sc - MafeKing / rio do sul
058/sc - hárpia / BluMenau
059/sc - Manchester / Joinville
060/sc - guariBa / são Bento do sul
061/sc - alMirante taMandare / itaJai
062/sc - capitao coMandante hassel / Joinville
065/sc - ilhas guara / florianopolis
066/sc - MaJor Brigadeiro alBerto Bins neto / 
florianopolis
067/sc - continente / florianopolis
069/sc - heliodoro MuniZ / ages
071/sc - arnaldo de alMeida oliveira / rio negrinho
074/sc - treM do vale / capinZal
076/sc - pedra verMelha / itapiranga
078/sc - Max colin / Joinville
082/sc - araucaria / caMpos novos
085/sc - costa esMeralda / itapeMa
086/sc - xapeco / chapeco
087/sc - guara-MiriM / guaraMiriM
088/sc - sepÉ-tiaraJÚ / riQueZa
090/sc - Katanghara / iBiraMa
091/sc - tupa / ipora do oeste
093/sc - taruMa / canoinhas
096/sc - ilha terceira / garopaBa
098/sc - sao Joao Batista / sao Joao Batista
099/sc - rota do sol / Joinville

SERGIPE
001/se - Murilo Braga / aracaJu
002/se - duQue de caxias / aracaJu
006/se - cruZeiro do sul / aracaJu
007/se - Baden-poWell / aracaJu
013/se - uirapuru / aracaJu
014/se - silvio roMero / lagarto
022/se - sagrada faMilia / nossa senhora do 
socorro
023/se - do Mar porto das redes / santo aMaro das 
Brotas

SÃO PAulO
001/sp - sao paulo / sao paulo
002/sp - caraJas / sao paulo
003/sp - tupancY / tatui
006/sp - santista de escoteiros do ar / santos
007/sp - uBiraJara / Mogi das cruZes
008/sp - alvorada / sao caetano do sul
009/sp - sao francisco de assis / sao caetano do 
sul
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010/sp - parecis / sao paulo
011/sp - colegio do carMo / santos
013/sp - alMirante Barroso / santos
014/sp - ipiranga / sao paulo
015/sp - fortaleZa de itaipu / praia grande
016/sp - MaJor Brigadeiro neWton Braga / 
guarulhos
017/sp - adelcK Bistao / sao paulo
018/sp - Joao raMalho / sao caetano do sul
019/sp - coronel pM pedro dias de caMpos / sao 
paulo
020/sp - falcao peregrino / sao paulo
021/sp - araraQuara / araraQuara
022/sp - cavaleiros da paZ / socorro
025/sp - nove de Julho / sao paulo
026/sp - caraMuru / sao paulo
027/sp - padre anchieta / Botucatu
029/sp - franca do iMperador / franca
030/sp - tuidara / osasco
031/sp - Bandeirantes / Barueri
032/sp - tapaJos / sao paulo
034/sp - goYotin / tatui
035/sp - corrente / sao paulo
036/sp - pinhalZinho / pinhalZinho
039/sp - guia lopes / sao paulo
040/sp - a.d.c. petroQuiMica uniao / santo andre
041/sp - Marechal rondon / rio claro
042/sp - uceg / guarulhos
043/sp - iBiraci / itapetininga
044/sp - eBeneZer / sao paulo
045/sp - tiradentes / Bauru
046/sp - alMirante taMandare / sao paulo
048/sp - uirapuru / santa BarBara d`oeste
050/sp - curuMiM / sao paulo
051/sp - tatuiBi / liMeira
052/sp - Matao / Matao
053/sp - caraJuru / assis
055/sp - Morvan dias figueiredo / santos
056/sp - santo aMaro / sao paulo
058/sp - ventos do leste / sao paulo
059/sp - aiMores / riBeirao preto
060/sp - cruZeiro do sul / sao paulo
063/sp - caio viana Martins / Mauá
064/sp - perola BYington / caMpinas
066/sp - aMiZade / tauBatÉ
067/sp - hongWanJi / sao paulo
068/sp - guaianaZes / sao Bernardo do caMpo
069/sp - txuKahaMae / sao paulo
070/sp - santo antonio de osasco / sao paulo
071/sp - Minuano / sao paulo
072/sp - cassiano ricardo / sao Jose dos caMpos
074/sp - pedra grande / atiBaia
075/sp - uirapuru / diadeMa
076/sp - guara MiriM / priMavera
077/sp - Jair Mattenauer silveira / guaruJa
078/sp - peres MarQues / Mogi MiriM
080/sp - hoKKaido / sao paulo

081/sp - uMuaraMa / sao paulo
082/sp - Jundia / Jundiai
083/sp - MaxaKali / sao paulo
085/sp - caraguata / caraguatatuBa
086/sp - peapo / caMpinas
089/sp - K2 / sao paulo
093/sp - doM pedro ii / santos
095/sp - piratinis / sao paulo
097/sp - itapeva / pindaMonhangaBa
098/sp - Jaguarete / caMpinas
099/sp - curupira / sao Joao da Boa vista
100/sp - cristo rei / Marilia
101/sp - suB oficial palMeira / guaratingueta
103/sp - naMBiKWara / aMericana
104/sp - MopYata / são paulo
105/sp - JacatuBa / santo andre
106/sp - oYaguara / caMpos do Jordao
107/sp - tiradentes / sao paulo
108/sp - JaButi / sao paulo
109/sp - caBo KennedY / sao paulo
110/sp - sao Jose / sao paulo
112/sp - tocantins / sao paulo
113/sp - Botucatu / Botucatu
115/sp - YudJa / caMpinas
116/sp - lis de ouro / guarulhos
117/sp - caMpos salles / Barra Bonita
119/sp - ventos do sul / sao paulo
122/sp - doM Bosco / caMpinas
123/sp - ararigBoia / sao paulo
125/sp - Bororos / sao paulo
126/sp - Jacana / sao paulo
127/sp - piratininga aMicitiae / sao paulo
129/sp - MaanaiM / sao Jose do rio preto
130/sp - salto grande / aMericana
131/sp - coopercotia / sao paulo
132/sp - Marechal eduardo goMes / sao Jose dos 
caMpos
133/sp - os independentes / Barretos
134/sp - JaguarY / Braganca paulista
135/sp - guia lopes / Bauru
136/sp - aruaK / sao paulo
137/sp - uruBupunga / ilha solteira
141/sp - agenor de caMpos / Mongaguá
142/sp - curuQui / Jundiai
143/sp - tauBate / tauBate
144/sp - sao Mario / piracicaBa
147/sp - professora inah de Mello / santo andre
149/sp - tropeiros de sorocaBa / sorocaBa
150/sp - iBiraguacu / sao paulo
151/sp - aguia Branca / osasco
153/sp - doMingos fernandes / itu
154/sp - taBapuan / sao paulo
155/sp - atiBaia / atiBaia
156/sp - duQue de caxias / sao paulo
158/sp - caoQuira / s. Bernardo do caMpo
159/sp - curuca / tietÊ
160/sp - anderson rossi de alMeida / riBeirao pires

161/sp - capitao vicente aguiar / guaruJa
162/sp - Brogota / sao Bernardo do caMpo
163/sp - pascoal leMBo / santos
164/sp - vinhedo / vinhedo
165/sp - piracicaBa / piracicaBa
166/sp - guara / Mococa
169/sp - Manuel ernesto freire / guaruJa
171/sp - BaltaZar fernandes / sorocaBa
172/sp - araguacu / sao paulo
173/sp - Jean philippe cousteau / sao Bernardo do 
caMpo
174/sp - santa cruZ / rio claro
175/sp - alBatroZ / cuBatao
176/sp - BaoBa / riBeirao preto
178/sp - arara aZul / araras
179/sp - parapua / sao paulo
180/sp - professor verdussen - cta / sao Jose dos 
caMpos
181/sp - rio das coBras / Mogi guacu
182/sp - hongWanJi de santo andre / santo andre
183/sp - BarirY / Bariri
185/sp - BacurY / Barueri
186/sp - guaYpore / presidente prudente
187/sp - tude Bastos / praia grande
188/sp - aguia da castello / Boituva
189/sp - irapua / sao paulo
191/sp - santana / sorocaBa
192/sp - iMpisa / sao paulo
194/sp - Marechal rondon / sao Joao da Boa vista
195/sp - craos / caMpinas
196/sp - i Juca piraMa / sao Bernardo caMpo
197/sp - encanto das Matas / Mogi MiriM
199/sp - paulo cesar Marcelino / proMissao
201/sp - taMandare / piracicaBa
203/sp - santo antonio / garca
205/sp - cidade feitico / catanduva
206/sp - doM Bosco / aracatuBa
207/sp - sao caetano do sul / caetano do sul
208/sp - guiara / sao paulo
209/sp - iperoig / uBatuBa
210/sp - YanoMaMi / suMare
212/sp - pitiguari / guarulhos
214/sp - utu-guacu / itu
215/sp - tapera / salto
216/sp - ipaneMa / sorocaBa
218/sp - gideoes / caraguatatuBa
219/sp - aldo chioratto / tauBate
220/sp - MantiQueira / sao Jose dos caMpos
222/sp - padre Marcelino chaMpagnat / sao paulo
223/sp - guaYpacare / lorena
226/sp - Japopici / águas de são pedro
227/sp - asa White KennY Billing’s / sao Bernardo do 
caMpo
228/sp - Blia / sao paulo
229/sp - paineiras / sao paulo
230/sp - aguia do sul / caMpinas
232/sp - sarça ardente / guaratingueta
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234/sp - sao vicente / sao vicente
235/sp - indaia / indaiatuBa
237/sp - aguia dourada / sao paulo
238/sp - aldeBara / espirito santo do pinhal
239/sp - aguia de haia / sao paulo
240/sp - doutor Jose riBeiro fortes / sao JoaQuiM 
da Barra
241/sp - Quarupe / sao paulo
242/sp - Baden poWell / sao paulo
243/sp - tiBirica / sao Bernardo caMpo
245/sp - sol e lua / BeBedouro
246/sp - anhanguera / caMpinas
247/sp - sao francisco de assis de penapolis / 
penapolis
248/sp - serra do Mar / santos
251/sp - sao carlos / sao carlos
252/sp - valinhos / valinhos
253/sp - Kaingang / sao paulo
254/sp - raposo tavares / sao paulo
255/sp - Yapira / sao paulo
256/sp - taBoao da serra / taBoao da serra
257/sp - iBica-re-ig de Jau / Jau
259/sp - aviacao do exercito / tauBate
261/sp - alBino Bueno de caMargo / sorocaBa
266/sp - MoreB / santo andrÉ
267/sp - Moripan / ipero
268/sp - cacapava / cacapava
270/sp - doMingos tonini / osasco

274/sp - ivoturucaia / caMpo liMpo paulista
277/sp - louveira / louveira
280/sp - analandia / analandia
281/sp - antonio BarBieri / laranJal paulista
285/sp - xavante / são paulo
291/sp - Jacarei 12 de outuBro / Jacarei
295/sp - salto do peixe / santo de pirapora
296/sp - excaliBur / Mogi guacu
297/sp - orion / osasco
298/sp - caapua Katu / capao Bonito
300/sp - nippon / aruJa
304/sp - curuMins da MantiQueira / vargeM grande 
do sul
305/sp - Braganca paulista / Braganca paulista
308/sp - sao Bernardo / sao Bernardo do caMpo
310/sp - KiMBall o’hara / tauBate
311/sp - lis rio preto / sao Jose do rio preto
312/sp - falcão negro / sao vicente
313/sp - Brasil / tauBatÉ
315/sp - Wellington alexandre de Medeiros / 
aMericana
316/sp - sardaraBad / sao paulo
317/sp - grupo escoteiro uniao / caMpinas
318/sp - Borore / sao paulo
319/sp - KuiKuro / guatapara
320/sp - irMaos villas Boas / sao Bernardo do 
caMpo
323/sp - padre aleixo Monteiro Mafra / sao paulo

325/sp - loBo solitario / sao paulo
328/sp - tangara / salesopolis
329/sp - grupo escoteiro paraiBuna / paraiBuna
330/sp - Jaguari santa isaBel / santa isaBel
331/sp - loBo guará / guaruJa
332/sp - curupira de taiaçupeBa / Mogi das cruZes
333/sp - MartiM afonso de souZa / sao vicente
334/sp - aYrton senna / votorantiM
335/sp - thereZa de MarZo / sao paulo
336/sp - guarini / sao paulo
337/sp - paulinia / paulinia
339/sp - Manacá / são Bernardo do caMpo
340/sp - guaYracá / sao paulo
341/sp - olhos d agua / oliMpia
342/sp - Jaguar / Jaguariuna
343/sp - Maria iMaculada / são paulo
344/sp - erMance / sao paulo
345/sp - tatui / tatui
346/sp - guardiao da natureZa / catanduva
347/sp - praia grande / praia grande
348/sp - aMchaM / sao paulo
349/sp - guaratinguetá / guaratinguetá
350/sp - MeMorial / são paulo
351/sp - paineiras do MoruMBY / são paulo
352/sp - itaQuaQuecetuBa / itaQuaQuecetuBa
353/sp - guardioes da floresta / casa Branca
354/sp - Maha-dei / guarulhos
356/sp - coclÂndia / riBeirão preto

Órgãos escoteiros de apoio
coMissões assessoras:
até setembro de 2007 as comissões nacionais, subordinadas ao 
can, foram coordenadas por:
gestão institucional: Mario henrique peters farinon
gestão de adultos: Ênio hideyuki cojho
prograMa de Jovens: Maria terezinha K. Weiss
relações institucionais: Marco aurelio romeu fernandes
relações internacionais: oscar palmquist arias

centro cultural do MoviMento escoteiro
presidente: roberto ricardo p. de souza

nÚcleo nacional de Jovens líderes:
coordenadores: rafael froes e paulo henrique Maciel

upeB - união parlaMentar escoteira do Brasil:
presidente: senador flávio arns
secretário: deputado gustavo fruet
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Diretoria Executiva Nacional
diretor presidente:

paulo salamuni
diretor 1º vice-presidente:

Marcos venício Mattos chaves
diretor 2º vice-presidente:

adir Barusso 

Escritório Nacional
travessa José do patrocínio, 100

Bairro alto da glória
curitiba - pr / cep 80030-190

tel.: (41) 3353-4732
fax: (41) 3353-4733

www.escoteiros.org.br
ueb.atendimento@escoteiros.org.br

Organização e Montagem:
celso ferreira filho
luiz carlos debiazio

luiz cesar de simas horn
Marcos venício Mattos chaves
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