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O ano de 1922 é signifi-

cativo para a história do escotis-

mo paulista e brasileiro e tam-

bém mundial. Esse tempo marca 

o calendário cívico das comemo-

rações do primeiro centenário 

da independência política e eco-

nômica da nossa nação e o espí-

rito patriótico, principalmente 

na capital do estado de São Pau-

lo, local do célebre “Grito do 

Ipiranga” se aflora em festejos 

previamente programados pelo 

governo estadual. A Associação 

Brasileira de Escoteiros — ABE 

— principal entidade nacional 

de escotismo, realiza a maior 

concentração de escoteiros que 

até presentemente não foi al-

cançada em número de partici-

pantes. 

 

No contexto internacio-

nal do escotismo, foi fundada 

em Paris, França, durante a rea-

lização da Segunda Conferência 

Mundial, entre os dias 22 e 29 

de julho de 1922, a “World Or-

ganization of the Scout Move-

ment” (Organização Mundial do 

Movimento Escoteiro) por Ba-

den-Powell e destacados diri-

gentes, com o propósito de as-

sistir e orientar, através de polí-

ticas escoteiras, os membros das 

organizações nacionais na ma-

nutenção dos princípios defini-

dos pelo fundador. 

 

Também, entre os princi-

pais acontecimentos desse ano 

no plano político nacional, des-

tacamos a primeira Revolta Te-

nentista, conhecida com os “18 

do Forte de Copacabana”, e os 

seus desdobramentos como a 

formação da Coluna Miguel Cos-

ta-Prestes, a fundação do Parti-

do Comunista Brasileiro (PCB), 

filiado a Terceira Internacional, a 

Semana de Arte Moderna na 

capital paulista nos dias 11 a 18 

de fevereiro e o acirramento das 

lutas operárias com eclosão de 

greves em vários setores. Poste-

riormente, veio a Revolução 

Paulista de 1924, com a partici-

pação dos escoteiros paulistas 

no episódio. 
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Na capital federal, o prin-

cipal evento foi a Exposição Uni-

versal do Rio de Janeiro, que co-

meçou em setembro e durou 

até abril de 1923, bem como a 

primeira transmissão radiofônica 

no dia 7 de setembro. Neste 

mesmo contexto de comemora-

ções, a primeira travessia aérea 

do Atlântico Sul foi concluída 

com sucesso pelos aeronautas 

portugueses Gago Coutinho e 

Sacadura Cabral. 

 

O Brasil possuía cerca de 

30 milhões de habitantes e pou-

co mais de 800 mil eleitores 

(aproximadamente 3,5% da po-

pulação). O país vivia o começo 

do esgotamento da conhecida 

República Velha – que envolvia a 

hegemonia das oligarquias agrá-

rias regionais de São Paulo e Mi-

nas Gerais – e com mais de 80% 

de sua população vivendo no 

meio rural, deu-se neste cenário 

as comemorações do primeiro 

centenário da independência. 

 

 A Associação Brasileira de 

Escoteiros — ABE —, fundada 

em 29 de novembro de 1914, 

neste ano das comemorações 

cívicas do centenário da inde-

pendência do Brasil, era presidi-

da pelo Dr. José Carlos de Mace-

do Soares e mantinha em sua 

estrutura organizacional um 

Conselho Superior, uma Direto-

ria Geral e uma Comissão Técni-

ca constituída por personalida-

des da vida política e econômica 

de São Paulo, além de um grupo 

de patronos de grande expres-

são na vida nacional. 

 

 Os dirigentes da ABE, des-

de a fundação, buscaram inten-

sificar e divulgar a novidade pe-

dagógica que o escotismo apre-

sentava e também a sua consoli-

dação em território paulista e 

brasileiro, evocando a unidade e 

a preocupação no desenvolvi-

mento da nova sociedade repu-

blicana com a visão de promover 

a escola de civismo criada por 

Baden-Powell. Nesse contexto, o 

escotismo tinha por finalidade, 

também, nacionalizar a grande 
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massa de estrangeiros que habi-

tavam o estado de São Paulo. 

 

 A pretensão da implanta-

ção do escotismo nas escolas 

pelo Conselho Superior da ABE, 

em conivência com os dirigentes 

da Instrução Pública do estado 

de São Paulo, começa com o Pri-

meiro Congresso Escoteiro em 

junho de 1917, realizado na ca-

pital paulista com a participação 

de inspetores de ensino e direto-

res escolares, e se concretiza em 

19 de dezembro do mesmo ano, 

com a assinatura da Lei Estadual 

nº 1579, como atividade com-

plementar das aulas semanais 

nas escolas oficiais. A regula-

mentação foi abalizada somente 

em 1920, com a reforma da Ins-

trução Pública e complementada 

em 1922 pelo Decreto Estadual 

nº 3531. 

 

 O escotismo no Brasil pos-

suía um estreito relacionamento 

com as atividades da Liga de De-

fesa Nacional, que foi fundada 

em 7 de setembro de 1916 por 

Olavo Bilac, Wenceslau Braz, Mi-

guel Calmon e Pedro Lessa, que 

institucionalmente buscava den-

tro de seus objetivos a congrega-

ção de sentimentos patrióticos 

de todas as classes sociais brasi-

leiras, além do combate ao anal-

fabetismo. Inclusive a Liga, atra-

vés do ofício nº 2274 de 17 de 

abril de 1917, confirmava a ade-

são oficial da ABE e reafirmava o 

encargo da associação de pro-

mover a unidade e coesão de 

todas as unidades escoteiras do 

Brasil. 

 

 A singular expansão do 

escotismo paulista pode ser con-

ferida em matéria divulgada pela 

famosa revista Illustração Brasi-

leira da capital federal, de abran-

gência nacional e órgão oficial da 

Comissão Executiva do Centená-

rio da Independência. Seu núme-

ro 18, publicado em 24 de feve-

reiro de 1922, trazia: 

 

O Escotismo em São Paulo 
Quem lê, diariamente, as 

notícias das grandes fo-

lhas da Capital sobre o 
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desenvolvimento rápido e 

impressionante que vae 

tendo o escotismo no Esta-

do de São Paulo, terá no-

tado que, na vanguarda 

dos que se batem pelo pro-

gresso dessa nobre e gene-

rosa instituição em terras 

de nossa Patria, estão, em 

posição de destaque, os 

professores paulistas. Em 

todos os recantos de S. 

Paulo surgem, cheias de 

enthusiasmo, as agremia-

ções de escoteiros, graças 

á compreensão exacta que 

de suas responsabilidades 

têm os educadores paulis-

tas, convictos todas da in-

fluencia extraordinaria 

que, fatalmente, exercerá o 

escotismo na grandeza fu-

tura do Brasil. E já não se 

limitam esses abnegados 

servidores da Patria á im-

plantação do escotismo 

nas cidades em que exer-

cem sua missão nobilissi-

ma. Vão pelas cidades ir-

mãs, em excursões arroja-

das, a demonstrar, de mo-

do convincente, as vanta-

gens da educação pelo es-

cotismo; a pregar, pela 

acção e pelo exemplo, a 

mais nobre das cruzadas 

em prol da grandeza futu-

ra da Patria, a convencer 

os nossos patricios, pelo 

argumento forte das con-

quistas já realisadas no 

terreno da educação dos 

jovens brasileiros pelos 

princípios da escola de 

Baden Powell, da necessi-

dade urgente de se fazer 

de cada menino de nossas 

escolas um verdadeiro es-

coteiro. São os modernos 

bandeirantes, dignos her-

deiros das gloriosas tradi-

ções dos conquistadores 

dos sertões de nossa terra, 

dos heroicos povoadores 

do solo do Brasil. Os fru-

tos dessa propaganda in-

telligente, tenaz e patrioti-

ca vão surgindo com incrí-

vel rapidez, sendo hoje 

poucas as cidades paulis-

tas que ainda não possuem 

uma commisão regional de 

escoteiros. O escotismo, 

que é hoje um facto no Es-

tado de S. Paulo, será, 

amanhã, para maior gloria 

de seus apóstolos, uma 

realidade brilhante no 

Brasil. 

Ainda agora, numa prova 
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de grande carinho e inte-

resse com que acompanha 

os progressos do escotis-

mo nas escolas, acaba o 

Sr. professor Guilherme 

Kuhlmann, director geral 

da Instrucção Publica, de 

tomar, de accordo com a 

Associação Brasileira de 

Escoteiros, uma medida 

que, acreditamos, será 

acolhida com sympathia e 

executada com enthusias-

mo. Determinou S. S., em 

circular enviada ás Dele-

gacias Regionaes, que, 

desde já, seja adoptado 

nos grupos escolares e 

escolas reunidas, para 

uniformes de seus 

alumnos, o uniforme dos 

escoteiros. É, a primeira 

vista, uma medida insigni-

ficante. Tem, entretanto, a 

nosso ver, alcance extra-

ordinario. O uso diario do 

bellisimo e sympathico 

uniforme de brim kaki e o 

chapéo de abas largas 

será constante estimulo 

para as creanças á prati-

ca das virtudes dignifica-

doras do homem. O 

alumno-escoteiro terá, 

nas belas côres do seu 

uniforme, ou no laço ele-

gante de seu lenço, a re-

cordação constante de 

sua responsabilidade e de 

seus deveres; terá, a todo 

o momento, na simplici-

dade encantadora de sua 

farda, a lembrança dos 12 

artigos de seu codigo de 

honra. E como os escotei-

ros são todos iguaes, coo-

perando todos pelo en-

grandecimento da institui-

ção que os reune para um 

mesmo ideal, é necessario 

que a todos tambem nive-

le o bello uniforme, que 

só póde ennobrecer quem 

tiver a felicidade de en-

vergal-o, e se assim é no 

escotismo, assim é preciso 

que seja na escola. Filhos 

da mesma Patria, possui-

dores todos dos mesmos 

direitos e tendo todos os 

mesmos deveres e respon-

sabilidades para com a 

terra de seu berço, nada 

mais bello que todos vis-

tam o mesmo uniforme, 

estabelecendo, desde os 

bancos escolares, as ba-

ses da igualdade republi-

cana. E será ainda medi-

da de grande economia 

para os paes. Não se tra-

tas de fardamento que 
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exija grandes dispendios. 

Blusa e calças curtas de 

brim kaki e meias pretas 

compridas para os noviços 

e calças compridas e po-

lainas para os escoteiros 

effectivos, tendo todos o 

lenço com a côr adoptada 

em cada região, o unifor-

me será sempre de facil 

confecção e estará sempre 

ao alcance dos menos fa-

vorecidos da fortuna. É 

uma roupa economica pa-

ra o uso diario e será tam-

bem roupa bonita e pouco 

dispendiosa para os dias 

de festa. Longe de ser uma 

fonte de despezas, será 

ensejo para economia. E 

não se venha argumentar 

com a necessidade do cal-

çado, actualmente não exi-

gido em nossos estabeleci-

mentos de ensino. Se os 

conhecimentos de hygiene, 

que os instructores dão 

aos escoteiros, fossem já 

conhecidos de nosso povo, 

não haveria hoje em nossa 

terra quem andasse des-

calço. Todos saberiam que 

graves riscos expõe a sau-

de quem não faz uso cons-

tante do calçado. A opila-

ção não teria sido, assim, 

factor tão grande da deca-

dencia do homem dos nos-

sos sertões, o bravo serta-

nejo de outras eras, hoje 

tão impatrioticamente ridi-

cularisado na figura gro-

tesca do Jéca. A despeza 

que um pae fizer com a 

compra do calçado para 

seus filhos, anualmente, 

não será maior que as 

quantias que terá de des-

pender com o combate ás 

molestias que as creanças 

podem adquirir andando 

descalças. Quando todos 

os nossos filhos forem es-

coteiros, quando tiverem 

todos recebidos os ensina-

mentos dessa admiravel 

escola de educação, o 

combate a todos os males 

que affligem hoje a nossa 

Patria terá deixado de seu 

um problema a ser resolvi-

do. Por isso, tudo quanto 

se fizer em prol do desen-

volvimento do escotismo 

será pedra carreada para 

a construcção da grandeza 

do Brasil. [...]. 
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OS PREPARATIVOS 

 

 

A importância dos esco-

teiros na fomentação do espírito 

cívico é notória nas comemora-

ções do primeiro centenário da 

independência, e, em São Paulo, 

o sentido e a importância da da-

ta jubilar tiveram subsídios dife-

renciados de outras regiões do 

Brasil e foi incentivado sobrema-

neira pelos dirigentes do escotis-

mo paulista com o apoio dos or-

ganismos estatais através do 

preparo de uma programação 

especial composta da participa-

ção da inauguração de monu-

mentos e outras iniciativas de 

caráter público que projetam o 

movimento escoteiro perante a 

população. 

 

O órgão de divulgação 

oficial das atividades da ABE, a 

revista “O Escoteiro”, na edição 

nº 4, de março de 1922 difundia 

entre os associados a seguinte 

nota: 

 

Commemoração do Cente-

nario 
 

Está definitivamente as-

sentado que os escoteiros paulis-

tas, não só desta capital, como 

de todo o interior do Estado, 

tomarão parte saliente nas festas 

do Centenario de nossa Indepen-

dencia, vindo a acampar nas 

proximidades do historico Ypi-

ranga. A Directoria Geral da 

Instrucção Publica até já iniciou 

os estudos preliminares para o 

completo exito dessa grande 

concentração, que será um ates-

tado eloquentissimo da cultura 

do povo paulista, demonstração 

cabal, valiosa e significativa, de 

que o Brasil se prepara para 

desempenhar entre as nações, o 

papel proeminente que o Destino 

lhe resta. 

Não se pode, por ora, ao 

certo, declarar o numero exacto 

de “sempre alertas” que se reu-

nirão, em setembro próximo fu-

turo, nesta capital. Imaginemos, 

porém, que se consiga reunir 

aqui apenas 25.000 “boy-

scouts”. Para acampar tal nu-

mero de meninos, talvez se ne-

cessite mais de duas mil barra-

cas! Uma cidade improvisada! 

Cousa surprehendente!  
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Milhares de minusculas 

casinhas de panno; grupos de 

escoteiros que fazem excercici-

os; columnas de fumo que se 

perdem no espaço; bandeiras 

que transmittem ordens; postos 

de telephones e telegraphos; vo-

zes de commando; apitos; autos 

que passam (tudo isto ouvido e 

vista numa grande extensão de 

terreno) constituirão o especta-

culo admiravel que encherá de 

jubilo e orgulho nossos cora-

ções. 

Diante do monumento 

comemorativo da Independen-

cia, veremos enorme quantidade 

de noviços a prestar o juramento 

de escoteiro – solenne compro-

misso de fidelidade á Patria, 

promessa valiosa de obediencia 

ao Codigo dos “boy-scouts”. 
Á noite, no acampamen-

to, aqui os cinemas ao ar livre 

divertirão e instruirão a crean-

çada; alli e acolá, grupos de es-

coteiros, sob as tendas, cantarão 

alegres canções, até que a or-

dem de silencio, rapidamente, se 

faça ouvir em todas as barracas. 

É este espectaculo que 

parece ter algo de contos de fa-

das, que o Governo do Estado 

vae offerecer aos olhos de mi-

lhares de peregrinos, por ocasi-

ão das festas do Centenario. 

Bem haja o cerebro que 

architectou tão maravilhoso 

quadro e que dá mãos fortes pa-

ra que se torne tudo isto na mais 

perfeita realidade.  

     A. 

 

 

Como veremos adiante, a 

programação do grande acam-

pamento no Ipiranga não se con-

cretizou com os números de par-

ticipantes estimados pela ABE, e, 

nos meses seguintes, foram pu-

blicados nesta mesma revista 

oficial avisos referentes ao com-

promisso cívico na seção 

“Noticias Diversas” como a nota 

de Daniel Verano da cidade de 

Avaré intitulada: 

 

Alerta ó Escoteiros 

 

A Patria vos chama. Pre-

parai-vos para a grande parada 

commemorativa da gloriosa da-

ta, que se approxima. 

Como sabeis, foi a 7 de 

Setembro de 1822 que do peito 

ardente e forte de D. Pedro sur-

giu o nosso magestoso brado 

“Independencia ou Morte”. 
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Correi pois, ao Ypiran-

ga, prestar vosso dever de grati-

dão. 

Representae os nossos 

antepassados, que não poderão 

tomar parte em tão justa home-

nagem. [...] 

 

Também se registra na 

área destinada à publicidade da 

revista a inserção de diversos 

anúncios de fornecedores de 

uniformes e barracas de lona 

produzida especialmente para a 

grande concentração em setem-

bro. Além disso, anotamos a di-

vulgação de hinos e poemas 

enaltecendo o patriotismo como 

este de Raphael Gonsales: 

 

Escoteiro Patriota 

 

RECITATIVO 

 

(O escoteiro deve trazer 

uma pequena bandeira nacional 

enrolada) 

 

Esta infancia viril que se 

levanta 

Aos moldes da moderna 

educação, 

Ha de implantar na Pa-

tria sacrossanta 

O vigor de uma nova ge-

ração 

 

A escola do escotismo 

nos ensina 

Todo o valor que o patri-

otismo encerra; 

Apenas uma ideia nos 

domina: 

Luctar, vencer, morrer 

por nossa terra! 

 

Hoje escoteiros, amanhã 

soldados, 

Á voz da Patria “Sempre 

Alerta!” estamos; 

Ao seu primeiro appello, 

enthusiasmados, 

Em defeza da paz, da lei, 

corramos. 

 

Jamais fraqueje em nos-

so peito a fé 

No futuro brilhante do 

Brasil: 

Do escoteiro a fraqueza 

lei não é 

- Que é uma alma forte 

em peito juvenil. 

 

Si um dia porventura o 

desalento 

Apossar-se quizer dum 

escoteiro, 
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Que faça, ufano, tremu-

lar ao vento (desdobra a bandei-

ra) 

O sagrado estandarte 

brasileiro! 
Pereiras, Agosto de 1922 

RAPAHEL GONSALES 

 

Não constando da pro-

gramação oficial das comemora-

ções do centenário da indepen-

dência, por determinação da Di-

retoria Geral de Instrução Públi-

ca (atual Secretaria da Educação 

do Estado), realizou-se no dia 3 

de agosto uma grande parada na 

capital, tomando parte apenas 

as comissões regionais da cida-

de, totalizando 6.800 escoteiros 

e suas fanfarras dos quarenta 

estabelecimentos de ensino que 

se concentraram a partir das 11 

horas na Praça da República com 

destino ao largo do Palácio do 

Governo. 

 

Os escoteiros saíram em 

desfile pelo centro da cidade ao 

meio-dia, recebendo, segundo 

as notícias dos jornais, os aplau-

sos e exclamações de vivas da 

população. Após prestarem con-

tinência ao Presidente do Estado 

Dr. Washington Luiz, o Prof. Gui-

lherme Kuhlmann, o presidente 

da ABE Dr. José Carlos de Mace-

do Soares e outros membros do 

Conselho da ABE iniciaram a re-

vista dos escoteiros que foram 

organizados pelo Prof. Galaor 

Nazareth de Araujo, 1º Delegado 

Regional de Ensino. 

 

A mesma Diretoria de 

Instrução Pública anunciava 

através dos periódicos da capital 

a exibição pública no Cine-

Teatro República de um filme 

alusivo aos escoteiros do estado 

de São Paulo no dia 30 de agosto 

às 14 horas, produzido pela Ros-

si-Film e as instruções para a re-

tirada dos convites. Infelizmente 

a película encontra-se desapare-

cida. 

 

 O jornal Correio Paulista-

no, na edição do dia 31 de agos-

to divulgou com antecedência a 

programação das comemora-

ções do dia 7 de setembro: 
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AS FESTAS EM S. PAULO 

Na manhã do sete de se-

tembro, o sr. Presidente do Esta-

do, com suas casas civil e mili-

tar acompanhado dos srs. secre-

tários do Interior, da Justiça, da 

Agricultura e da Fazenda, irão 

ao Ypiranga assistir á formatura 

dos escoteiros da primeira regi-

ão de ensino. 

Ahi formarão tambem as 

tropas disponíveis da Força Pu-

blica, em numero superior a 

2.000. 

Escoteiros e soldados 

cantarão hymnos e canções pa-

trioticas, acompanhados pela 

banda da Força Publica, sob 

regencia do maestro capitão An-

tão Fernandes. 

Nessa occasião falará o 

deputado Roberto Moreira, fa-

zendo o discurso official. 

Sahindo do Ypiranga, o 

sr. presidente do Estado dirigir-

se-á para o Parque Pedro II on-

de passará em revista as tropas 

dessa região militar, que ahi de-

verão formar sob o commando 

em chefe do general Abilio No-

ronha. 

Nesse local tambem será 

construída uma vasta archiban-

cada e uma tribuna official. 

Depois, o sr. presidente 

do Estado seguirá para a Aveni-

da Paulista, afim de assistir a 

inauguração do monumento a 

Olavo Bilac. 

A cortina que encobre o 

monumento será decerrada pe-

las exmas sras. Washington Luis 

e Alarico Silveira. 

Nessa occasião, as tro-

pas do exercito, da Força Publi-

ca, os escoteiros e os alumnos 

das escolas publicas e particula-

res cantarão hymnos e canções 

patrioticas. 

Ás 14 horas e meia, o sr. 

presidente do Estado, seus se-

cretarios e outros representantes 

do mundo official, seguirão para 

Santos, afim de assistir a inau-

guração do monumento dos An-

dradas e do edifício da Bolsa 

Official de Café. 

No regresso, sua exc. e 

os demais membros do governo 

inaugurarão as bellas obras exe-

cutadas no Cubatão, na Serra do 

Mar e em outros trechos da es-

trada de rodagem. 

Ás 19 horas haverá um 

grande espectaculo de gala no 

theatro Municipal, em que toma-

rão parte cerca de 1.000 

alumnos das Escolas Normaes, 

que formam o Orpheon Escolar 

sob a direcção do professor Jo-



 13 

ão Gomes Junior. 

Serão cantados hymnos e 

outras composições musicaes. 

Essa festa será realmente gran-

diosa. 

Á noite haverá uma im-

portante “marche aux flam-

beax”, que percorrerá as ruas 

centraes da cidade. 

Finalizará os festejos do 

dia, um grande baile que a Liga 

Nacionalista offerecerá a socie-

dade paulista no Trianon. 

 

A PARADA DOS ESCOTEI-

ROS 

Na collina do Ypiranga 

está sendo construida uma vasta 

archibancada provisoria desti-

nada aos escoteiros que ali vão 

formar na manhã de 7 de Setem-

bro, em homenagem á data do 

Centenario da Independencia do 

Brasil. 

A archibancada ficará 

situada na projectada escadaria 

da grande praça da base do mo-

numento do esculptor Heitor Xi-

menes. Em baixo constróe-se um 

coreto para a banda da Força 

Publica. Na parte alta do monu-

mento será installada a tribuna 

destinada aos srs. presidente do 

Estado e seus secretarios, bem 

como aos demais representantes 

do mundo official e outros con-

vidados. 

A execução de todo esse 

trabalho foi confiado ao pessoal 

da Força Publica. 

No local em que têm de 

formar os escoteiros, bem como 

na Avenida independencia, exe-

cutam-se varias obras de terra-

planagem e outras, tambem de 

caracter provisorio para attenu-

ar os inconvenientes da poeira, 

ou mesmo da lama, caso chova 

nas vesperas dos extraordinari-

os festejos. 

As crianças das escolas 

serão transportadas para o local 

em bondes da Light, em trens 

especiais da S. Paulo Railway 

até a estação do Ypiranga. Deste 

ponto até a collina o transporte 

se fará em auto-caminhões e ou-

tros vehiculos do Corpo de Bom-

beiros. 

Conforme já informa-

mos, nessa formatura devem to-

mar parte cerca de 20.000 esco-

teiros. 
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EVENTOS NACIONAIS DE 1922 

1 - CATÁLOGO OFICIAL DA SEMANA  
DE ARTE MODERNA 

2 - CARTAZ EM INGLÊS DA EXPOSIÇÃO  
INTERNACIONAL 

3 - CAPA DO JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO 
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PROPAGANDAS COMERCIAIS 

4 - ANÚNCIO DA REVISTA O ESCOTEIRO – ABE 

5 - ANÚNCIO JORNAL CORREIO  
PAULISTANO—30/08/22 

6 - ANÚNCIO JORNAL CORREIO PAULISTANO - 06/09/22 
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A PARADA ESCOTEIRA EM 3 DE AGOSTO DE 1922 

7 - ESCOTEIROS SE PREPARANDO PARA A REVISTA DOS DIRIGENTES DA ABE – REVISTA A CIGARRA 

8 - DESFILE PELAS RUAS CENTRAIS DE SÃO PAULO - REVISTA A CIGARRA 
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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.  
 
Pesquisa e Produção: João Alberto Bordignon e Ernani Costa Straube 
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