Mutirão reúne milhares de escoteiros para atividades de
preservação do meio ambiente
Com o tema “Água: o mundo que queremos”, ação pretende revitalizar rios e
promover ações educativas.
Dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Trata Brasil revelam que
aproximadamente 40% da água tratada no Brasil é desperdiçada e um terço das cem
maiores cidades brasileiras precisa de um novo manancial para atender a população.
Diante do mau uso dos recursos hídricos, o 22º Mutirão Nacional Escoteiro de Ação
Ecológica (MutEco) decidiu trabalhar a questão. De 30 de maio a 7 de julho, os escoteiros
participarão de ações relativas à água em seus grupos, seja por meio de atividades de
conscientização, jogos e revitalizações de rios. Na cidade de Macaé (RJ), por exemplo, os
escoteiros realizaram a limpeza da restinga do Pontal do Rio Macaé, um dos principais
rios da cidade, no domingo (9). Ações como esta, são previstas em diversas regiões do
Brasil.
O Mutirão também incentivará a população a economizar água por meio da avaliação de
seus hábitos: foram confeccionados blocos de alerta para que os membros do Escotismo
possam alertar pessoas que desperdiçam água e parabenizar os que já a utilizam de
maneira consciente. Aqueles que estiverem fazendo mau uso da água receberão
instruções de como mudar suas condutas. Já os que economizam, serão parabenizados e
incentivados a continuarem poupando. Para estes, haverá orientações de como fazer bom
uso do recurso hídrico em outras situações do dia a dia, como durante a escovação dos
dentes e na limpeza das calçadas, por exemplo.
O MutEco é a maior atividade ecológica realizada pelos Escoteiros do Brasil, e vem se
tornando, ano após ano, uma referência e um norte de como educar as gerações do
presente para que trabalhem pela sobrevivência sustentada das gerações futuras. Neste
ano, a ação está alinhada ao tema anual dos Escoteiros do Brasil para 2013: “Água: o
mundo que queremos!”, acompanhando a plataforma “The Word We Want” da ONU, que
proporá uma agenda de prioridades para os governos de todo o mundo no ano de 2015.
Escotismo
Fundado em 1907, na Inglaterra, por Baden-Powell, é um movimento educacional de jovens que
conta com a colaboração de adultos e valoriza a participação de todas as origens sociais, raças e credos.
Escoteiros do Brasil
Criado 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 2012, contou com um contingente de 76.677 escoteiros, nos quais
18.800 são voluntários adultos. Os Escoteiros do Brasil estão presentes em 585 cidades brasileiras,
somando um total de 1.180 Grupos Escoteiros. Unidos a um Movimento com cerca de 32 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.
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