Dia do Amigo será celebrado com atividades escoteiras em todo o país
Campanha promove um dia de atividades escoteiras para crianças, jovens, adolescentes e adultos, com
objetivo de disseminar Movimento Escoteiro pelo país

O dia 20 de julho é marcado por algo de extrema importância para toda a sociedade.
O Dia do Amigo, embora não seja nenhum feriado ou de grandes mudanças no comércio,
nos faz refletir sobre um dos pilares para o desenvolvimento pessoal, profissional e até
mesmo familiar de cada pessoa. E em 2018, para tornar a marca ainda mais especial e
significativa, os Escoteiros do Brasil lançam a campanha do Dia do Amigo. Será uma
imensa oportunidade para escoteiros de todo o Brasil abrirem as portas dos grupos e
seções em que participam, e receber amigos e a comunidade, oferecendo a todos um dia
de atividades que proporcionem a oportunidade de crescimento pessoal.
Pensado para ser uma ampla mobilização voltada à integração dos Escoteiros com a
sociedade, o evento visa disseminar ainda mais a proposta educativa que o Movimento
oferta. A partir do dia 20 de julho (sexta-feira), unidades escoteiras locais de todo o país
terão um mês para, durante um dia, promover atividades típicas, que mostrem à
comunidade como são os encontros do escotismo. Cada grupo promoverá as ações de
maneira particular e própria, abrindo as portas do Movimento Escoteiro aos convidados.
O foco das atividades é tanto para crianças, adolescentes e jovens, mas também adultos,
de forma a mostrar oportunidades de voluntariado que o movimento Escoteiro oferece.
Para a vice-presidente dos Escoteiros do Brasil, Ilka Denise Rosseto Gallego Campos, a ação
é uma oportunidade de apresentar na prática o que é o Escotismo. “As pessoas que
visitarem terão a chance de vivenciar o que é ser escoteiro, e conhecer o projeto em que
nós tanto acreditamos ser positivo para a sociedade”, explica. Em 2017, os Escoteiros do
Brasil alcançaram a marca de 100 mil associados, confirmando como uma das associações
escoteiras com maior crescimento no mundo. Em todo o globo, os escoteiros contam com
mais de 40 milhões de associados, sendo um dos maiores movimento de jovens em nível
internacional.
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