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Escoteiros do Brasil participam do maior evento de ONGs do país 
 

Na próxima quinta-feira (06), começa a quarta edição do ONG Brasil – evento 
reconhecido internacionalmente como a maior e mais completa vitrine brasileira do 
Terceiro Setor, da responsabilidade social e de políticas públicas. Durante os dias 06 e 08 
de dezembro, acontecem, simultaneamente uma feira e um congresso que têm como 
objetivos fomentar, capacitar e impulsionar o desenvolvimento social do país. 

 
O foco do ONG Brasil 2012 é o desenvolvimento e o fortalecimento das organizações 

sociais, e, para isso, serão promovidos mais de 195 workshops e palestras. Além disso, 
estarão expostos os projetos e os trabalhos realizados por mais de 500 ONGs, institutos e 
entidades. Entre os expositores deste ano, está a ONG Escoteiros do Brasil que participa 
pela terceira vez consecutiva.  

 
Neste ano, os escoteiros estarão com dois estandes montados, onde os visitantes 

terão a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pelo Movimento Escoteiro do 
Brasil e do Mundo. Durante os três dias de feira, também serão desenvolvidas diversas 
atividades escoteiras com o público, além de palestras informativas e exposição de 
estruturas arquitetônicas construídas pelos próprios escoteiros com bambus e cordas de 
sisal.  

 
Na sexta-feira (07), a partir das 9 horas, os Escoteiros do Brasil participam do ciclo 

de palestras sobre sustentabilidade e desenvolvimento com uma apresentação cujo tema 
é “A fórmula escoteira para um mundo sustentável”. Para o jornalista e membro da 
Equipe Nacional de Relações Institucionais da ONG, Daniel Franco, essa fórmula nada 
mais é do que estimular a prática dos valores vivenciados no Escotismo. “Para que os 
jovens acreditem no valor da natureza, é preciso que eles acreditem nos valores 
humanos”, reforça Franco.  

 
O gerente de projetos da instituição Escoteiros do Brasil, Manoel Salles, destaca que 

participar desse tipo de evento é muito importante para a divulgação do Escotismo e para 
identificação de sinergia de trabalho com outras organizações sociais. “O ONG Brasil é um 
ambiente propício para o desenvolvimento de parcerias entre as diversas entidades 
participantes”.  

 
O ONG Brasil acontece nos dias 06, 07 e 08 de dezembro, no Expo Center Norte, na 

cidade de São Paulo. Na ocasião, estarão representados os setores da educação, saúde, 
dos esportes, da cultura e arte, do meio ambiente, da defesa dos direitos humanos, além 
de tantos outros, por meio de exposições, oficinas culturas e muito mais. 
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