
DISTINTIVO “JUNTOS PELO AMAZONAS”

 Estamos vivendo um momento bem atípico na história recente da humanidade, em 
decorrência dos impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos gerados pela 
pandemia de COVID-19.

 No estado do Amazonas, durante as últimas semanas pudemos acompanhar o agravamento 
da   situação de vulnerabilidade de diversas famílias, em um crescente preocupante do número 
de casos confirmados de Covid-19 e frágil estrutura para atender a emergência social e de saúde 
que se apresentam. Os Escoteiros do Brasil e a Região Escoteira do Amazonas se unem para 
colaborar com a população amazonense, por meio de ação de solidariedade, arrecadando itens 
essenciais ao momento vivido no estado. 

 Como uma forma de responder aos desafios da atualidade, bem como de nos colocarmos 
à serviço da comunidade, criamos a ação “Juntos pelo Amazonas” por meio da Resolução DEN 
1/2021.

OBJETIVO DA CAMPANHA

 Apoiar a comunidade do estado do Amazonas, sendo ela escoteira ou não, em especial 
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade que sofreram direta ou indiretamente 
com os impactos da pandemia no estado. Os recursos serão destinados para compra de cestas 
básicas e apoio aos profissionais da saúde na linha de frente contra o Covid-19. 

Para onde será destinada a doação? 

 • A doação de cestas básicas e kits de higiene para a comunidade (escoteiros ou não) da   
capital e interior do estado do AM;
 • A doação de EPIs.

Como posso doar para a Campanha? 

Associados/as do Movimento Escoteiro podem fazer a compra de distintivos por meio da Loja 
Escoteira Nacional, considerando os seguintes valores de doação:

 R$ 10,00 – 1 distintivo 
 R$ 18,00 – 2 distintivos 
 R$ 30,00 – 4 distintivos 
 R$ 50,00 – 6 distintivos
 
Todo o superávit da venda dos distintivos será revertido em ações da campanha “Juntos pelo 
Amazonas”.



Não associados do Movimento Escoteiro e doadores podem fazer a doação via link, com as 
opções de valores abaixo: 

 R$ 20 - [Link]
 
 R$ 50 - [Link]

 R$ 100 - [Link]

Para outros valores, enviar e-mail para projetos@escoteiros.org.br
 
Importante: As doações realizadas por link não receberão distintivos. A campanha receberá 
doações até o final do mês de Abril de 2021. 
Para outros valores, enviar e-mail para projetos@escoteiros.org.br

Importante: As doações realizadas por link não receberão distintivos. A campanha receberá
doações até o final do mês de Abril de 2021

Distintivos, quem pode usar?
Membros juvenis e adultos que contribuírem com a respectiva campanha por meio da compra 
na Loja Escoteira Nacional

As regras para utilização consideram:

Resolução DEN 1/2021
Art. 1º. Adotar o distintivo “Juntos pelo Amazonas” para uso dos membros juvenis e adultos que 
contribuírem com a respectiva campanha, de acordo com as condições divulgadas em boletins 
específicos;
I - O distintivo “Juntos pelo Amazonas” será usado no vestuário ou uniforme escoteiro, sobre o 
bolso esquerdo, tendo como posição – para os membros juvenis – a mesma linha das Insígnias 
de Interesse Especial e – para os adultos – a linha acima das estrelas de atividades.
II - O distintivo “Juntos pelo Amazonas” será utilizado pelo período de um ano ou até o lançamento 
de uma nova campanha.
III - O superávit financeiro, arrecadado em decorrência das ações derivadas da aquisição do 
distintivo, será destinado à ação de solidariedade.
A entrega dos distintivos tem prazo médio de 80 dias para o recebimento a contar do dia de 
encerramento da campanha.

https://sacola.pagseguro.uol.com.br/0da2d54c-e9e9-4448-a1db-880b6106ed44
https://sacola.pagseguro.uol.com.br/aa576d01-9f24-4dd8-93dd-f35a415f40b7
https://sacola.pagseguro.uol.com.br/c4b49d75-b7f8-4e7e-b114-b06ab4372b6b

