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BOLETIM II
Sempre Alerta!
Em pouco menos de um mês começará o IV Mutirão Nacional de Doação de Sangue,
organizado conjuntamente por escoteiros de todo o Brasil e que ocorrerá em 18 estados
brasileiros. O mutirão é uma atividade de conscientização da importância da doação de sangue e
medula óssea e uma oportunidade única para membros de todos os ramos do escotismo
cumprirem o seu papel de ajudar o próximo. E ai? Você aceita este desafio?
Então vamos esclarecer algumas dúvidas!

1) Como posso participar?
Como novembro é o mês nacional de doação de sangue e precede um período de grande
necessidade de doações, as férias de fim de ano, o mutirão poderá ser realizado durante todo o
mês. Por isso, propomos algumas fichas de atividades que podem ser realizadas em qualquer
período de novembro e estamos preparando para o último final de semana do mês grande
mobilizações de conscientização em locais públicos por todo o país.
As fichas de atividade trazem algumas sugestões de como nos mobilizar para informar
melhor nossas comunidades sobre a importância do ato de doação. Elas podem ser realizadas por
qualquer seção, na sede do grupo escoteiro ou fora. Atente-se para a eventual necessidade de
autorização para a realização das fichas e procure sempre seguir as regras de segurança da UEB.
As fichas de atividade serão disponibilizadas em breve. Fique atento e use toda a sua
criatividade para cumpri-las de forma didática e divertida.

2) Como ficarei sabendo onde ocorrerão as atividades do último final de
semana de novembro?
Muito bem. Como a atividade é organizada de forma descentralizada, há por todo o Brasil
uma equipe bem bacana de coordenadores regionais preparando a atividade principal do mutirão –
a grande mobilização dos dias 28, 29 e 30 de novembro.
Para saber onde elas ocorrerão e como participar, procure se informar pelos canais oficiais
de comunicação do mutirão. E são muitos! Todas as coordenações regionais têm páginas no
Facebook, há uma fanpage da coordenação nacional que divulgará atividades por todo o Brasil,
além do nosso site, onde você encontra os emails destes coordenadores. Então nada é desculpa
para não participar!

3) Haverá alguma modalidade de inscrição?
Esta é outra coisa muito importante! Sim, todo mundo poderá se inscrever para o mutirão
pelo Sigue – Jovem (no menu “eventos”) e embora a inscrição não seja um pré-requisito para a
participação na atividade, quem se inscrever vai ganhar certificado de participação. As inscrições
são individuais, não custarão nada e você terá todo o mês de novembro para realizá-la (1 a 31 de
novembro de 2014). Se você for participar do mutirão não deixe de se inscrever!

4) Para participar eu preciso doar sangue?
Vamos esclarecer este ponto: embora o mutirão seja de doação de sangue e de cadastro de
doadores de medula óssea, o seu objetivo principal não é apenas levar o maior número de pessoas
possível para os hemocentros, embora isto seja muito importante. Como os componentes do
sangue têm duração limitada (variando de 5 a 42 dias), é essencial que os estoques de sangue
estejam sempre em níveis satisfatórios, em especial em épocas de maior necessidade, como os
feriados prolongados.
Portanto, mesmo que você não possa doar agora, participe do mutirão e ajude a
conscientizar a sua comunidade sobre a importância da doação, informar seus pré-requisitos,
quebrar mitos e esclarecer dúvidas. Assim, você também estará se informando e poderá se tornar
um doador algum dia.

5) Por que eu e meu grupo devemos participar?
Porque a doação de sangue e a conscientização da sua importância é uma atitude
respeitada, de grande importância para a sociedade e plenamente condizente com os valores do
escotismo. Além disso, esta é uma excelente oportunidade para os grupos melhorarem a interação
com a comunidade não escoteira.
Por isso, tente divulgar este ato de solidariedade procurando meios de comunicação, sejam
emissoras de televisão, rádio, jornais, revistas ou sites (de hospitais, empresas, postos de saúde,
escolas, universidades, etc). Aproveite para compartilhar com seus amigos nas redes sociais o que
você e o seu grupo tem feito para ajudar o próximo. Se quiser, nos envie fotos e vídeos da sua
seção realizando as fichas de atividade.
Viu como é fácil? Então bora participar?!
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