Protocolo de relacionamento Escoteiros do Brasil com a Cruz Vermelha
Brasileira

Em fevereiro de 2018, após alguns meses de negociações e de
aproximações institucionais, foi firmada uma parceria dos Escoteiros do Brasil
com a Cruz Vermelha Brasileira (CVB).
A Cruz Vermelha é a maior instituição de ajuda humanitária do mundo. A
sua representação no Brasil se dá através de uma instituição sem fins lucrativos
presente em 21 estados considerada utilidade pública prestando socorro
voluntário. Ela tem como missão atenuar o sofrimento humano, sem distinção de
raça, religião, condição social, gênero e opinião política. Sendo que sua base
composta por voluntários, a CVB ministra cursos em diversas cidades brasileiras
seguindo as diretrizes internacionais da Cruz Vermelha e do Crescente
Vermelho. Por ano, 14 mil pessoas são treinadas no mundo todo através de suas
próprias federações. A CVB atualmente conta com mais de 20 mil voluntários
fixos e em situações emergenciais, milhares de novos voluntários atuam
pontualmente para convergir esforços de socorros nas ações institucionais.
A Cruz Vermelha é referência mundial em assistência humanitária e
capacitação de voluntários em áreas como a de primeiros socorros, ajuda
humanitária, voluntariado, segurança pessoal, estilo de vida saudável na
comunidade e entre outros. A CVB conta com uma área de jovens que está
presente em 15 de suas filiais com o objetivo de estabelecer a rede nacional
juvenil da CVB.
A parceria dos Escoteiros do Brasil com a Cruz Vermelha Brasileira visa
principalmente a troca de conhecimentos, aprendizagens e experiências,
participação em eventos organizadas por cada parceiro, apoiar e incentivar a
abertura de Unidades Escoteiras nas filiais da CVB, fomentar a compreensão e
ações que tratam de questões sociais do Brasil, apoiar na capacitação dos
voluntários e profissionais das duas partes e desenvolver cooperações de apoio
em ações de emergência e de socorro frente a calamidade e questões de saúde
de grande impacto nacional e/ou regional.
A parceria não cobre a parte das despesas que podem ser geradas
através do deslocamento, estadia, alimentação e materiais do requerido ao
comparecer em algum curso, evento ou atividade. O requerente deverá prever
os seguintes custos na participação do requerido em qualquer ação, ou combinar
antecipadamente em termos mútuos a divisão das despesas que serão geradas.
As Regiões Escoteiras e Unidades Escoteiras Locais interessadas em
realizar alguma ação em parceria com as filiais da Cruz Vermelha Brasileira,
deverão entrar em contato diretamente com elas pelos contatos informados
abaixo. Todo o contato estabelecido com as filiais da CVB deverá ser oficializado
através
do
e-mail
da
filial
colocando
em
cópia
o
e-mail
cruzvermelha@escoteiros.org.br.

UF

Representante de Juventude

E-mail

AL

Rodrigo Cajé Souto Tenório*

juventude.al@cvb.org.br

AM

Gabrielly

juventude.am@cvb.org.br

CE

Igor Leitão Chaves Cruz*

juventude.ce@cvb.org.br

DF

Monique Cancelli Andrade*

juventude.df@cvb.org.br

MG

Walter Rodrigues dos Santos*

juventude.mg@cvb.org.br

MS

Jose Edson de oliveira costa

juventude.ms@cvb.org.br

PA

Ana Carolina Valino

juventude.pa@cvb.org.br

PB

Erik Patrício de Magalhães Vieira*

juventude.pb@cvb.org.br

PR

Dayane Mara Kruger de Souza*

juventude.pr@cvb.org.br

RJ

Thainar Xavier

juventude.rj@cvb.org.br

RN

Gesna Raianne Rezende Soares

juventude.rn@cvb.org.br

RO

Caio Henrique

juventude.ro@cvb.org.br

SE

Jessica Menezes dos Santos*

juventude.se@cvb.org.br

SP

Kamilla Jungo*

juventude.sp@cvb.org.br

Dúvidas ou informações referente a parceria entrar em contato pelo e-mail
cruzvermelha@escoteiros.org.br ou pelo telefone (41) 3353-4732.

