Curitiba, Novembro de 2015.
Aos irmãos e irmãs
Presidentes de Regiões Escoteiras e Unidades Escoteiras Locais (UELs)

Prezados(as) Diretores(as) Presidentes,
Um ano mais se conclui. E um ano novo cheio de desafios se aproxima.
A Diretoria Executiva Nacional não poderia deixar de agradecer aos milhares de adultos voluntários dos
Escoteiros do Brasil pelo apoio, esforço e comprometimento em efetuar os registros institucionais de 2015 e
perseguir, de forma reta, nosso principal objetivo: oportunizar a prática do Escotismo a um número cada vez
maior de crianças, adolescentes e jovens brasileiros.
Com satisfação, podemos uma vez mais registrar que em meados do mês de outubro passado ultrapassamos o
efetivo total de 2014.
Continuamos consolidando nosso crescimento que vem ocorrendo sistematicamente nestes últimos anos.
Com certeza este sucesso não decorre de uma ou outra ação isolada.
O êxito é fruto de ações coordenadas em todos os níveis de nossa associação e, especialmente, do trabalho
dedicado, motivado e qualificado de cada Grupo Escoteiro, de cada Seção Escoteira Autônoma e de cada
Diretoria Regional.
Sem o apoio e comprometimento de cada um, e de todos, nada disso seria possível.
Nosso mandato à frente da Diretoria Executiva Nacional aproxima-se de seu final. Em abril de 2016
encerraremos nosso ciclo na coordenação dos trabalhos do nível nacional.
Foi um período de muito trabalho e realizações que nos fazem ter o sentimento de dever cumprido.
Porém, continuamos trabalhando firmemente para melhorar ainda mais as ferramentas que possibilitem a cada
um dos associados, e associadas, dos Escoteiros do Brasil um mais fácil, ágil e qualificado desempenho de suas
funções.
Não esqueça que você é parte desta engrenagem. Sinta-se sempre à vontade para apresentar sugestões, oferecer
ideias e identificar ferramentas que possam aprimorar esta ferramenta.
Durante a reunião do Conselho de Administração Nacional da UEB, realizada nos dias 28 e 29 de novembro,
em Curitiba, foram fixados os valores referentes à taxa de registro associativo para vigência no ano de 2016.
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O tema permeou-se de intensa e profunda reflexão, sobretudo considerando o atual momento econômico pelo
qual passa nosso país e que, consequentemente, reflete nos associados e em nossa instituição.
Atento a tal questão, às necessidades de investimentos indispensáveis para o trabalho que vem sendo
desenvolvido e, sobretudo, buscando que o valor da contribuição associativa gere o menor impacto possível aos
associados, seus valores foram reajustados por índice inferior à expectativa da inflação projetada. Nesta linha,
os valores para o ano de 2016 sofrerão um reajuste de cerca de 8,2%.
De outro lado, acerca do sistema de compra de cotas de registros, em virtude da ótima receptividade e
resultados alcançados em 2015, o procedimento será mantido para 2016. Nesta modalidade foi fixado o valor
único de R$ 48,60 (quarenta e oito reais e sessenta centavos) para todas as modalidades de registros
institucionais, ou seja, de inclusões, renovações e outros.
Informamos também que já esta disponível em nosso site www.escoteiros.org.br, no link REGISTRO, as
Resoluções de nºs. 03/2015 e 04/2015, que disciplinam a prática do Escotismo no Brasil, a contribuição anual,
os requisitos para reconhecimento das UELs e Regiões Escoteiras, o Manual de Registro/2016 e informações a
respeito do Seguro Escoteiro (o qual teve seus valores de cobertura uma vez mais aumentados para o ano de
2016).
Por fim, desejamos que em 2016 possamos prosseguir nesta caminhada de fortalecimento e crescimento de
nossa instituição, ampliando seu envolvimento na sociedade e o número de associados a fim de que possamos
de forma concreta ajudar a construir um mundo melhor!
IMPORTANTE: A definição do perfil do usuário para acesso ao SIGUE, ou seja, a indicação de qual voluntário
será o responsável pela efetivação dos registros institucionais da UEL será, obrigatoriamente, efetuada por
indicação do respectivo Diretor Presidente. Lembramos que somente o registro institucional em dia garante a
prática do Escotismo legal com acesso ao SIGUE e direito ao uso do Seguro Escoteiro que dá cobertura
24/Horas de Acidentes Pessoais.

Sempre Alerta para Servir!

Marco Aurélio Romeu Fernandes

Diretor Presidente dos Escoteiros do Brasil
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