Oficio UEB-DEN/EN: 061/2020
Data: Curitiba, 27 de maio de 2020.
Destinatário(s): Diretorias de Regiões Escoteiras e Unidades Escoteiras Locais
Documento: 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
Versão: 1.0
Estimados(as) integrantes do Movimento Escoteiro do Brasil,

Continuamos a monitorar, de forma diária, os cenários associados à pandemia
decorrente da Covid-19, buscando sobretudo priorizar a saúde e a segurança dos seus mais
de 111 mil associados em todo o Brasil.
Verificamos no atual momento o agravamento da pandemia no Brasil indicado pelo
aumento acelerado do número de infectados; a instituição de ações cada vez mais
restritivas em diferentes regiões do País e a sucessiva aproximação de vários municípios à
situação de esgotamento da capacidade de atender as necessidades de saúde,
especialmente quanto ao número de leitos hospitalares.
Diante desse cenário, determinamos a prorrogação da suspensão das atividades
escoteiras presenciais em todo o país até o dia 15 de junho, consoante orientação do
Comitê de Crise dos Escoteiros do Brasil.
Nos próximos dias será divulgado um calendário de reuniões periódicas com as
lideranças nacionais (CAN e Conselho Consultivo) para discussão de novos dados e
conjuntura. Também serão realizadas transmissões na plataforma escoteirosonline.org.br a
fim de compartilhar cenários e ações relacionadas à Pandemia junto aos associados com
participação de integrantes da Direção Executiva Nacional e do Comitê de Crise.
Também nos próximos dias, será iniciado um processo de análise e avaliação, com
cada Região Escoteira, para que seja definida a distensão ou tensionamento das medidas
de afastamento social no âmbito das atividades escoteiras, desde que atendidos os
parâmetros e orientações da Direção Executiva Nacional e do Comitê de Crise dos
Escoteiros do Brasil.
Sempre Alerta

Rafael Rocha de Macedo
Presidente da Diretoria Executiva Nacional
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