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Estamos vivendo um momento bem atípico na história recente da humanidade, em decorrência 
dos impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos gerados pela COVID-19.

Passamos por um momento diferente, onde redobramos os cuidados com nossa saúde e nossa 
atenção com o próximo. Em pouco tempo adequamos nossas rotinas, as atividades cotidianas 
e começamos a perceber o mundo de outra forma. Mais do que nunca, os Escoteiros do Brasil 
se mantém unidos pelos princípios contidos na nossa Lei e a nossa Promessa, mantendo o 
compromisso de que ações de cidadania continuem sendo realizadas em todo o país. Nesse 
momento, a solidariedade se tornou uma das principais aliadas no combate do Covid-19.

Como uma forma de responder aos desafios da atualidade, bem como de nos colocarmos 
a serviço da comunidade, criamos o distintivo “Escoteiros contra a Covid-19” por meio da 
Resolução DEN 005/2019.

Objetivo da Campanha

Apoiar associações, organizações e instituições beneficentes, em especial aquelas de apoio 
a crianças, adolescentes e jovens, em ações de combate a COVID-19, destinando recursos 
arrecadados com as doações.

Para onde será destinada a doação? 

As doações serão destinadas a Cruz Vermelha Brasileira, instituição parceira dos Escoteiros 
do Brasil, que tem atuado nas linhas de frente de atendimento e enfrentamento aos impactos do 
COVID-19, beneficiando milhares de pessoas em todo o território nacional. 
Conheça um pouco mais sobre as ações.

https://bit.ly/3bIG2CJ
http://www.cruzvermelha.org.br/


Quem pode usar? 
Membros juvenis e adultos que contribuírem com a respectiva campanha

As regras para utilização consideram:

Resolução DEN 005/2020

Art. 2º - O distintivo “Escoteiros contra a Covid-19” será usado no vestuário ou uniforme 
escoteiro, sobre o bolso esquerdo, tendo como posição – para os membros juvenis – a mesma 
linha das Insígnias de Interesse Especial e – para os adultos – a linha acima das estrelas de 
atividades. 

Art. 3º - O distintivo “Escoteiros contra a Covid - 19” será utilizado pelo período de um ano ou 
até o lançamento de uma nova campanha.

Como colaborar?

Compra de distintivos
Os distintivos poderão ser adquiridos na Loja Escoteira.

Valores
R$ 10,00 – 1 distintivo 
R$ 18,00 – 2 distintivos 
R$ 30,00 – 4 distintivos 
R$ 50,00 – 6 distintivos 

Lembrando que o superávit da venda dos distintivos será revertida a doações para a 
campanha.



Você já realizou alguma outra ação de apoio a COVID? Conte para nós!

Para as Unidades Escoteiras Locais que realizaram atividades, é preciso que o cadastro da 
ação seja feito pelo PAXTU. Desta forma, o Grupo ou Seção Autônoma entra no mapa de ações 
de solidariedade no combate aos impactos do COVID-19. 

Diploma de Reconhecimento

Criado como forma de agradecimento aos membros juvenis e adultos que atuarem em 
iniciativas de prevenção e apoio a comunidade, tais como boas ações, campanhas, ações de 
serviço ou correlatas. 

Será de competência da diretoria da Unidade Escoteira Local a concessão do diploma a quem 
julgar merecedor. O diploma estará disponível no Paxtu Administrativo.

Para liberação do diploma o projeto deve ser apresentado a diretoria do grupo, que deve 
cadastrar as iniciativas de solidariedade contra a COVID-19, como atividade (em atividade fora 
de sede) com o tipo:  “Escoteiros contra a Covid-19”. 

Caso encontrem dificuldade entrar em contato pelo email: atividades@escoteiros.org.br


