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Escoteiros do Brasil ampliam Política de Proteção à Infância 

Para proteger crianças e jovens, dirigentes escoteiros e pais são instruídos a como 

resguardar os membros juvenis. 

Motivo de preocupação de muitos pais e educadores, a proteção de crianças e jovens será 

reforçada no 19º Congresso Escoteiro Nacional, com a ampliação da Política de Proteção à 

Infância da instituição. Na ocasião, o vice-presidente da Diretoria Executiva Nacional dos 

Escoteiros do Brasil, Rafael Macedo, realizará uma palestra que abordará os principais 

conceitos sobre o tema e as regras de segurança escoteiras para a proteção infantil. 

Os Escoteiros do Brasil contam com uma regulamentação que norteia as ações contra as 

posturas inadequadas. Qualquer suspeita de que alguma criança ou adolescente corra 

riscos ou tenha sido objeto de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão, deve ser imediatamente investigado com o auxílio das autoridades e poderes 

competentes, atendendo os preceitos das leis brasileiras. De acordo com Macedo, todos 

os adultos da instituição são capacitados para lidar com esse tema. “Somos uma 

instituição preocupada com o respeito à dignidade humana. Por isso, apesar de todos os 

adultos da instituição já serem capacitados para lidar com esse tema, queremos discutir 

isso abertamente com objetivo de eliminar qualquer possibilidade de incidentes”, explica. 

Macedo também apresentará o conjunto de instrumentos que formam o  “Programa de 

Proteção Infantil”, que oferecerá a pais, dirigentes e escotistas materiais impressos e on-

line com orientações sobre bullying, cuidados nas redes sociais, etc. Os voluntários 

adultos, contarão também, com um curso obrigatório em plataforma EaD sobre como 

devem ser suas atuações no Movimento Escoteiro, abordando procedimentos corretos 

para prevenir ou agir diante de situações envolvendo a integridade de crianças e jovens. 

O Congresso Escoteiro Nacional 

Entre os dias 26 e 28 de abril, será realizado o 19º Congresso Escoteiro Nacional, no Mar 

Hotel, em Recife. No evento, que receberá cerca de 350 participantes, ocorrerão a 20º 
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Assembleia Escoteira Nacional (com representação de todos os Estados), o 18º Fórum 

Nacional de Jovens Líderes, além de seminários e encontros. Durante o Congresso serão 

apresentados o plano de crescimento e expansão do Movimento Escoteiro para os 

próximos anos, a ampliação da Política de Proteção à Infância da instituição e a Mostra de 

Projetos dos Grupos Escoteiros. Também haverá os lançamentos do novo vestuário 

escoteiro e do programa Mensageiros da Paz. 

 

Serviço: 

Congresso Escoteiro Nacional 

Data: 26 a 28 de abril de 2012 

Local: Mar Hotel Recife - R. Barão de Souza Leão, 451 - Boa Viagem - Recife/PE 

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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