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Escoteiros realizam mutirão de incentivo ao 

saneamento básico 

Com o tema “Tá limpo!”, o 15º Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Comunitária levará os 

Escoteiros às comunidades carentes para ajudarem a combater os males da falta de 

saneamento básico. 

Para ajudar a transformar a realidade do saneamento básico no País, os Escoteiros do Brasil 

unirão forças no 15º Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Comunitária (MutCom) para orientar 

a população sobre como diminuir o impacto desta condição em seu dia-a-dia em diversas 

regiões do País. De acordo com dados de 2011 do Ministério das Cidades, apenas 48,1% dos 

domicílios brasileiros contam com serviços de coleta de esgoto, por exemplo. 

O Mutirão, que será realizado de 7 de setembro a 5 de outubro, terá como tema “Tá limpo!”, 

que acompanha a temática anual de 2013 dos Escoteiros do Brasil: “Água, o mundo que 

queremos”. De acordo com o coordenador do Mutirão, Winder Garcia, as contaminações por 

viroses, doenças e mortes decorrentes do uso inadequado da água são muito comuns. “A 

proposta é que os Escoteiros do Brasil estejam em alerta sobre quais são as consequências 

destas contaminações e o que fazer para evitá-las, compartilhando esses conhecimentos com 

a sociedade em geral”, explica. 

Os Escoteiros orientarão populações de baixa renda sobre os cuidados na limpeza de caixas 

d´água e compartilharão dicas sobre como evitar e combater a desidratação, um problema 

recorrente nas famílias com dificuldades de acesso ao saneamento básico. Eles deverão 

também se reunir com autoridades locais para expor a necessidade de um cuidado maior com 

essas famílias. De acordo com o presidente dos Escoteiros do Brasil, Marco Aurélio Romeu 

Fernandes, a partir de ações locais, fruto da mobilização coletiva, é possível construir um 

mundo melhor. “Com ações muitas vezes singelas somos capazes de transformar a realidade 

de nossas comunidades. E o Mutirão de Ação Comunitária tem mostrado que isto é possível”, 

afirma. 

Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Comunitária 

A ajuda ao próximo faz parte do DNA dos escoteiros: eles buscam construir um mundo 

melhor participando de atividades realizadas por meio do Método Escoteiro, que tem como 

objetivo educar seus participantes para a vida, estimulando a pró-atividade nas comunidades 
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em que vivem. O Mutirão Nacional de Ação Comunitária é uma das ferramentas para que os 

jovens possam colocar a solidariedade em prática.  Em sua 15º edição, o Mutirão tem o 

objetivo de conscientizar os jovens da importância do serviço ao próximo como forma de 

construção de uma sociedade mais justa e equilibrada, tornando-os protagonistas das ações 

desenvolvidas. Cada ação tem impacto direto na comunidade onde cada um dos grupos 

escoteiros envolvidos está inserido. Na edição de 2012, o Mutirão teve como tema “Para 

Todos” e contou com a participação de 229 Grupos Escoteiros, mobilizando 8.803 escoteiros 

em todo o País. Ao todo, conseguiram auxiliar mais de 115 mil pessoas das comunidades 

beneficiadas. 

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. 

 


