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Texto de Joaquim Carlos Peixoto, publicado no informativo do 

Grupo Escoteiro São Judas Tadeu de 17 de dezembro de 1980. 

Neste ano de 2021, a Região do Paraná irá comemorar os 50 

anos de inauguração de seu Campo de Bateias – Presidente 

Luiz Silva Albuquerque. 

PEDIDO DE COLABORAÇÃO 

A comissão de história do escotismo da Região está 

procurando reunir documentos, fotos e nomes de 

pessoas que contribuíram ou participaram da 

construção, do financiamento, ou da operação de 

Bateias nos seus primeiros anos. 

Pretende-se escrever sobre a cerimônia de 

inauguração, seus participantes e, se possível, fazer 

contato com os que estiveram presentes. 

Em resumo, no dia da inauguração, 13 de novembro de 1971, 

a Região aproveitou a presença de membros da Equipe 

Nacional de Adestramento, que estavam reunidos em 

Rondinha, inclusive o Presidente da UEB, para realizar uma 

cerimônia de inauguração, durante a qual foram entregues 

condecorações a membros do movimento e comunidade por 

contribuições na realização do XI Acampamento Regional do 

Paraná, em Campo Largo. Também foram entregues 

distintivos de Escoteiros da Pátria a dois seniores do Grupo 

Escoteiro Jorge Frassati: Silvio Machado e Nelson Karam. 

 

Além das autoridades presentes, testemunharam a 

inauguração lobinhos, escoteiros, seniores, chefes e 

dirigentes do Grupo Escoteiro Marechal Rondon, que foi o 

primeiro grupo a acampar na propriedade, lá realizando o 

seu primeiro acampamento de grupo: 1º CAICÁ-HERÊ. 

 



 

 

Grupo Escoteiro Marechal Rondon -Bateias 13 de novembro de 1971 -  

Foto cedida por Ernani Costa Straube 

A comissão também tem interesse na história dos cursos de 

formação de chefes e dirigentes que ocorreram antes da 

inauguração de Bateias, e incentiva os leitores a 

compartilhar informações sobre estes cursos, que se sabe 

ocorreram desde a década de 1930 no Paraná. 

 

As informações digitalizadas, ou indicações de pessoas, 

podem ser encaminhadas pelo e-mail: 

historia@escoteirospr.org.br, enquanto materiais originais 

ou cópias podem ser entregues na sede regional. 

 

Se você se interessa pela história do escotismo e tem algo a colaborar com o esforço de recuperação da memória do escotismo 

paranaense, ou conhece alguém que se interessa, escreva para o e-mail historia@escoteirospr.org.br.  
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