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XX MutEco:
Parques Praças e Áreas Verdes: Abraçe esse Espaço!
Duas Palavrinhas: “ANTES” e “DEPOIS”
As duas palavrinhas mais utilizadas no XX MutEco: “ANTES” e “DEPOIS”. Este ano, com o tema: PARQUES PRAÇAS E AREAS
VERDES: ABRAÇE ESSE ESPAÇO ! criado pela Rede Ambiental Escoteira (RAE)*, milhares de jovens saíram às ruas para dar
um belo exemplo de civismo e fazer a diferença em suas comunidades. Centenas de praças, parques e áreas verdes receberam
jovens e adultos para capinas, plantios de mudas, pintura de bancos e pichações, concerto de brinquedos ou simplesmente para
atividades ao ar livre, levando até as comunidades locais, através do exemplo, a mensagem escoteira de educação, respeito e
cuidado com as nossas áreas de lazer.
Os números do XX MutEco são muito especiais para nós, porque atrás de cada número está um jovem, uma equipe e um Grupo de
Escoteiros dando vida às palavras de B.-P., isto é, “deixando o mundo um pouco melhor do que o encontraram”. Este ano foram nada menos que 280
Grupos Escoteiros, mais de 10.000 participantes e milhares de pessoas beneficiadas na maior edição do MutEco já registrada. Pela primeira vez,
recebemos informações de belos eventos realizados em Alagoas, Amapá, Maranhão, Rondônia e Tocantins. Nós gostaríamos de mostrar todos os eventos,
mas como isso não é possível, separamos fotos de TODOS os GEs por Estado, que vamos encaminhar às Regiões Escoteiras.
Por falar em tema, você já tem sugestão para o tema do XXI MutEco? Filie-se à RAE e dê sua opinião !
Em anexo, o Relatório Final do XX MutEco. Se seu GE não consta dele, mande um e-mail p/ ueb.sustentabilidade@escoteiros.org.br. Se não recebeu os
distintivos ainda, entre em contato com ueb.eventos@escoteiros.org.br. Os Certificados de Grupos e Individuais serão colocados no site da UEB de onde
poderão ser baixados, impressos, assinados e entregues.
Grupo de Trabalho de Sustentabilidade
*A Rede Ambiental Escoteira está no Grupo de Discussão do Yahoo em http://br.groups.yahoo.com/group/redeambientalescoteira/

Escoteiros combatem espécies invasoras em Natal/RN

Conscientização sobre queimadas no MT

O XXo. MutEco do 48º./RN
GE Professor Antônio
Fagundes teve um objetivo
bastante incomum: recolher
entulhos no pátio da escola
em que o Grupo Escoteiro
é sediado, capinar o mato
e, principalmente, recolher
espécimes de caramujo
Africano que prolifera no
entorno da escola.

O município de Nova Mutum/MT é essencialmente agrícola e possui
uma extensa área verde com inúmeros parques que anualmente
sofrem com as queimadas.

As espécies invasoras,
como o caramujo africano, são a segunda maior causa de destruição da
biodiversidade do planeta, perdendo apenas para o desmatamento.

Escoteiros do AM encontram os Garys da Alegria
Os escoteiros do 1º./AM GE
Murilo Braga realizaram
atividades de plantio de
30.000 mudas no Igarapé
do Passarinho e de
recuperação da Praça do
Congresso, em parceria
com a Secretaria Municipal
do Meio Ambiente e
Sustentabilidade –
SEMMAS, para
conscientizar a população
da importância da
arborização urbana.
Além da presença dos Garys da Alegria que animaram a todos os participantes, o
evento teve a cobertura de duas emissoras de TVs, que divulgaram entrevista
com a Coordenadora local do MutEco no jornal regional. Eles conseguiram
mostrar à população que o Movimento Escoteiro está presente e defenderam a
necessidade da arborização urbana e a conscientização que a população tem que
ter na conservação do patrimônio público.

Por isso, o 10o. /MT GE Lobo
Guará realizou atividades para
conscientizar a sua
comunidade sobre esse tema,
com a entrega de cerca de 500
panfletos e 400 adesivos sobre
as queimadas e a catação de
cerca de 200 kg de lixo no
entorno da sede do Grupo.
Foi também realizada uma palestra
sobre queimadas ministrada por
empresa especializada em segurança
industrial e agrícola. Ao final, os
jovens tiveram a instrução sobre o
uso e manuseio de extintores de
incêndio e suas aplicações.

14 Grupos Escoteiros recebem Diplomas de Honra ao
Mérito do Jardim Botânico do RJ
Neste ano, aconteceu o maior MutEco da cidade de Niteroi/RJ, que
teve o 49º./RJ GE Professor João Brazil como anfitrião e
organizador da atividade. 14 GEs realizaram várias atividades como
plantio de mudas de árvores nativas da mata atlântica no Horto
Florestal do Jardim Botânico de Niterói e varredura ecológica, que
retirou mais de 400 kg de lixo do local, segundo cálculos de
técnicos da CLIN (Companhia de Limpeza de Niterói). Ao final da
atividade, cada GE recebeu um DIPLOMA de Honra ao Mérito
Oficial da Secretaria Estadual de Agricultura e do Jardim Botânico
de Niteroi.

Caçador/SC realiza a maior Semana do Meio Ambiente da sua História
O 11º./SC GE Pindorama, junto com o Projeto PAÊS e a ONG Gato-do-mato,
conseguiu mobilizar a Comunidade Caçadorense fazendo a maior Semana do
Meio Ambiente da História da cidade. Foi realizada uma gincana com as escolas
da região com excelentes prêmios como um Data Show, um Notebook e 25 MP4,
que resultou no recolhimento de 15 toneladas de materiais recicláveis. Além disto,
foram plantadas 500 mudas de árvores nativas e distribuídos 2.000 Kits
Ecológicos, compostos de mudas, cartilhas, adesivos e um certificado de
participação.

A Nova Insígnia Mundial de Meio Ambiente
Durante o Congresso Nacional de Brasília
fizemos o lançamento oficial da nova Insígnia
Mundial de Meio Ambiente (IMMA), que
substituirá a Insígnia Mundial de
Conservacionismo (IMC), e do Guia da IMMA.
É uma forma prática e divertida de fomentar a
consciência ambiental.
O Guia da IMMA já está a venda na Loja Escoteira, em

http://www.lojaescoteiranacional.com.br/literaturas.html
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