Ofício: DEN 58/2020
Data: Curitiba, 06 de maio 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,

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 111 mil associados em todo o Brasil.
Não obstante a grandeza territorial e a diversidade geográfica do nosso país, que faz
com que a doença se desenvolva de forma diferente nas diversas Regiões, há vários
indicativos de que nos próximos dias haverá uma intensificação do contágio e de
internações hospitalares.
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 o
dia 25 de maio, podendo ser prorrogada mediante orientação do nosso Comitê de
Crise, composto por especialistas da área de saúde.
Vamos, a partir da presente data, entrar em contato com as Diretorias das Regiões
Escoteiras para, junto com o Comitê de Crise, desenvolver um planejamento de liberação
gradual das atividades, o que só irá ocorrer na medida em que sejam constatadas de forma
concomitante, melhoras no quadro epidemiológico e que haja autorização das autoridades
municipais.
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 informações relevantes aos nossos associados e à
comunidade. Também serão disponibilizadas, nos próximos dias, novas iniciativas de
mobilização social com diversas outras organizações importantes em nosso país e em nível
mundial, reforçando o papel relevante do Movimento Escoteiro para a sociedade.
Sempre Alerta

Rafael Rocha de Macedo
Presidente da Diretoria Executiva Nacional
União dos Escoteiros do Brasil
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