RESOLUÇÃO DEN - 001/2019
Cria o PIN de Agradecimento pelo Doar aos Escoteiros do Brasil
A Diretoria Executiva Nacional da União dos Escoteiros do Brasil, no uso das atribuições que lhe
confere a Regra 179 do POR - Princípios, Organização e Regras, e
CONSIDERANDO que:

a) quem colabora e faz doações para que mais crianças, adolescentes e jovens pratiquem o Escotismo, precisa ser reconhecido e agradecido.

b) como escoteiros, prometemos sempre ajudar o próximo, almejando o bem-estar de todos, e isso
que nos motiva a fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudar o Movimento Escoteiro a continuar
formando crianças, adolescentes e jovens por todo o Brasil, construindo um mundo melhor.

c) os Escoteiros do Brasil, propiciam aos seus associados e não associados diversas maneiras de
práticas solidárias, como a importância de incentivar a cultura de doação entre pessoas de todo o
mundo, mostrando caminhos e facilitando a relação entre contribuintes e organizações da sociedade
civil.
RESOLVE:

Art. 1º - Adotar o PIN “Agradecimento”, aos adultos que contribuírem com as respectivas campanhas
de doações, de acordo com as condições divulgadas em cada caso.
Os PINS do Agradecimento são divididos em 4 categorias, conforme modelos anexo, sendo: Ouro,
Prata, Bronze e IR (Leãozinho - Imposto de Renda). As primeiras 3 categorias consideram doações
por campanhas e a categoria IR contempla os doadores de Imposto de Renda. Junto do PIN o doador
receberá um certi�icado de agradecimento dos Escoteiros do Brasil assinado por seu Diretor Presidente em exercício.
A utilização do PIN será autorizado pela Diretoria Executiva Nacional.
Art. 2º - O PIN de Agradecimento será usado no vestuário, uniforme escoteiro ou camisa social,
sobre o bolso esquerdo.

Art. 3º - O PIN de Agradecimento poderá ser aplicada no vestuário, uniforme escoteiro ou camisa
social, e utilizado pelo período de um ano ou até o lançamento de novas campanhas de doações.
Art. 4º - Esta resolução passa a vigorar a partir desta data.

Curitiba, 8 de março de 2019.
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