Ofício: DEN 56/2020
Data: Curitiba, 18 de abril de 2020.
Assunto: Prorrogação das medidas preventivas para todos os Escoteiros do Brasil a
respeito da Epidemia do COVID-19 e prorrogação da suspensão das atividades escoteiras
presenciais
Estimados(as) integrantes do Movimento Escoteiro do Brasil,

Há pouco mais de um mês foi determinada a suspensão das atividades escoteiras
presenciais em todo o Brasil como medida de prevenção ao contágio e disseminação da
COVID-19.
Nesse período temos assistido em todo o país, diversas iniciativas conduzidas pelos
nossos voluntários, jovens e adultos, a fim de assegurar a continuidade da vivência e dos
valores escoteiros no contexto do isolamento social. Observamos maravilhados a realização
de “acampamentos em casa”, “jornadas virtuais”, acompanhamento de progressões por meio
de plataformas de comunicação, milhares de reuniões de patrulha, de tropa, de Grupos
Escoteiros e de equipes Distritais, Regionais e Nacionais.
Destacamos e agradecemos pelas milhares de boas ações empreendidas pelos
nossos voluntários, tais como confecção de máscaras para doação, auxílio a pessoas em
grupo de risco, elaboração de atividades domiciliares, participação nas atividades propostas
em nossa nova plataforma escoteirosonline.org.br, assim como nos desafios da “Jornada
X”, no apoio através da “precisamos.org.br” e tantas outras.
Os Escoteiros do Brasil continuam a monitorar diariamente os cenários associados à
pandemia decorrente da Covid-19, buscando sobretudo priorizar a saúde e a segurança dos
seus mais de 110 mil associados em todo o Brasil.
Assim, em continuidade com as iniciativas institucionais já tomadas, a Diretoria
Executiva Nacional da União dos Escoteiros do Brasil, determina a prorrogação da
suspensão das atividades escoteiras presenciais em todo o país até 2 de maio de 2020.
Continuaremos a destacar o uso da plataforma escoteirosonline.org.br não só
unificando e organizando as informações para os associados acerca da COVID-19, mas para
disponibilizar programação diária e informação relevantes aos nossos associados e à
comunidade. Também serão disponibilizadas, nos próximos dias, novas iniciativas de
mobilização social com diversas outras organizações relevantes em nosso país e em nível
mundial, reforçando o papel relevante do Movimento Escoteiro para a sociedade.
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