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Escoteiros de todo o Brasil se mobilizam em prol do Outubro Rosa 

A ação será realizada por meio do Facebook, dentro da programação do Scout Joti Challenge, 

atividade Brasileira do 19º Jamboree on the Internet (Joti). 

 

Segundo uma pesquisa do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, que revisou 

diversos estudos sobre o assunto, quase 50% dos pacientes com câncer desenvolvem algum 

transtorno psiquiátrico, principalmente depressivo.  

Por meio de mensagens de motivação, escoteiros de todo o Brasil esperam 

movimentar o Facebook a partir deste próximo sábado, 17 de outubro. Em um horário 

específico, todos os participantes do Scout Joti Challenge (SJC), gincana virtual com 

participação de escoteiros de todo o mundo, transmitirão mensagens motivadoras para as 

pessoas que sofrem com o Câncer de Mama.  

São esperadas mais de 1 mil equipes realizando postagens no Facebook com a tag 

#outubrorosa, alertando para a importância da prevenção, do tratamento, e espalhando 

otimismo para pacientes, familiares e amigos.  

Para participar do SJC, os jovens terão que organizar-se em bases – um local que 

sirva para o encontro da equipe e execução das tarefas – e criarão uma página no Facebook 

para postarem as tarefas realizadas. No total são 24 tarefas criadas, revisadas e pontuadas 

por uma equipe especializada de mais de 150 voluntários espalhados pelo Brasil. Ao final da 

gincana as equipes recebem classificações que variam entre bronze, prata, ouro e diamante. 

 
Escotismo 

 Fundado em 1907, na Inglaterra, por Baden-Powell, é um movimento educacional de jovens que conta 

com a colaboração de adultos, valoriza a participação de todas as origens sociais, raças e credos e se configura 

como a maior organização mundial de voluntariado em prol da educação. Sua principal característica é se tratar 

de um movimento que envolve as famílias em seu dia a dia. 

Escoteiros do Brasil 
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 Criada em 1924, é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve trabalhos de educação 

continuada de crianças e jovens, valorizando o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social na formação de 

cidadãos conscientes e atuantes. Em 2014, contou com um contingente de 77.741 escoteiros, nos quais 19.244 

são voluntários adultos. Os Escoteiros do Brasil estão presentes em 607 cidades brasileiras, somando um total de 

1.265 Grupos Escoteiros. Unidos a um Movimento com cerca de 40 milhões de pessoas no mundo, em mais de 

216 países e territórios, a organização é reconhecida como de utilidade pública por meio do Decreto Federal nº 

3.297/17 e como instituição de educação extra escola pela Lei nº. 8.828/46. 

 
Serviço: 
Data: 17 e 18 de outubro de 2015 (48h ininterruptas) 
Local: em todo o Brasil - consulte uma Região Escoteira 
Coordenador Nacional do 19º Joti: Rafael Froes (62) 8418-1160 
Informações: www.escoteiros.org.br/sjc / https://www.facebook.com/ScoutJotiChallenge 
Acesse alguns conteúdos produzidos: BRA MG 094 Gearpel; fotos 
 

http://www./
https://www.facebook.com/ScoutJotiChallenge
https://www.facebook.com/BRAMG094Gearpel?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.968344703204885.1073741860.883537048352318&type=3&hc_location=ufi

