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BOLETIM I
1. POR QUE REALIZAR O MUTIRÃO?
A cada dois segundos, algum paciente necessita de transfusão de sangue no Brasil. Uma só
doação de sangue pode salvar até três vidas. A cada cinco pessoas internadas em um hospital, uma
precisará de uma transfusão de sangue. A leucemia é um tipo de câncer que atinge cerca de 9550
pessoas por ano. A chance de encontrar uma medula compatível é, em média, de uma em cem mil
e a média de transplantes com doadores não aparentados é de dois transplantes por mês.
Apesar da importância da doação de sangue, os níveis dos estoques dos hemocentros
espalhados pelo país ficam constantemente abaixo do desejável, comprometendo a qualidade do
atendimento médico e impedindo que vidas sejam salvas.
A doação é um gesto de solidariedade e de amor ao próximo, uma atitude condizente com
os valores escoteiros. Por meio da promessa escoteira, nos comprometemos a estar sempre alerta
para ajudar o próximo e a praticar diariamente uma boa ação, bem como ser amigo de todos e
irmão dos demais escoteiros. Além de ser um ato de extrema solidariedade, a doação de sangue
também é de elevado “espírito escoteiro”.

2. O QUE É O PROJETO?
O projeto do “Mutirão Nacional de Doação de Sangue” nasceu dos membros do Clã Pioneiro
Ascalon do 21° Grupo Escoteiro Mangabeiras – Belo Horizonte – MG. A ideia era promover uma
atividade que, além de proporcionar aos jovens a oportunidade de concretizar o ideal do Ramo
Pioneiro, pudesse ser uma forma de confraternização nacional.
Aliando o propósito do Escotismo, bem como seus valores, à movimentação nacional pela
doação de sangue, pioneiros, jovens líderes e chefes escoteiros de todo o Brasil decidiram realizar
em 2014 a quarta edição do projeto que, além de aumentar os estoques de sangue em
hemocentros por todo o país, busca criar uma consciência da importância deste ato e,
principalmente, incentivar o hábito da doação de sangue.

3. DETALHAMENTO DA ATIVIDADE
Período: novembro de 2014, em especial o último final de semana.
Público alvo: Ramos Lobinho, Escoteiro, Sênior, Pioneiro e comunidade em geral.
Autorizações: eventos escoteiros realizados fora da sede e do horário de reuniões do Grupo
Escoteiro devem ser feitos com autorizações de pais e do Diretor Presidente.

3.1 FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
O IV MNDS poderá ser realizado por meio de tarefas propostas pela organização nacional
(fichas de atividades), ou durante o último final de semana do mês (sexta, sábado e domingo), nos
quais serão realizadas diversas atividades em todo o país relativas ao objetivo central da doação de
sangue. As modalidades de participação são complementares, devendo, na medida do possível,
serem realizadas por todos os participantes.
Pessoas não membros do Movimento Escoteiro deverão entrar em contato com os
coordenadores locais para mais informações.
3.1.1 Durante o mês de novembro
A organização nacional disponibilizará em breve fichas de atividade que poderão ser
realizadas por qualquer membro registrado na União dos Escoteiros do Brasil em todo o território
nacional. Os membros terão todo o mês de novembro para realização das atividades propostas.
3.1.2 Ultimo fim de semana
Durante o último final de semana de novembro (dias 28,29 e 30) será realizada em diversos
estados brasileiros a atividade principal do Mutirão. Ela consiste na divulgação em locais públicos
da importância da doação de sangue e do cadastramento de medula óssea. Concomitantemente, os
membros do Movimento Escoteiro terão a oportunidade de divulgar o Escotismo em suas
comunidades.
Estas atividades serão organizadas localmente pelos coordenadores regionais nomeados
pela UEB e pela organização nacional. A programação de cada região será feita pela equipe de
coordenação de cada estado e divulgada em breve nas redes sociais.

3.2 INSCRIÇÃO E CERTIFICADO
Embora não seja um pré-requisito para participação no Mutirão, a inscrição do participante
via SIGUE garantirá o recebimento de um certificado individual, que poderá ser baixado, impresso e
assinado localmente. A organização nacional e a UEB desejam que a inscrição seja realizada por
todos, uma vez que há necessidade de contabilizar o número de participantes.

4. CONTATO
Em caso de dúvidas e/ou sugestões, entre em contato com a organização nacional do IV
MNDS por email ou Facebook. Não se esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook:
https://www.facebook.com/Mutiraopelavida.
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