
Ofício: DEN 393/2020  

Data: Curitiba, 16 de outubro 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 os cenários associados à 
pandemia decorrente da Covid-19, buscando sobretudo priorizar a saúde e a 
segurança dos seus associados. 

 Não há dúvida que a situação da pandemia no Brasil é grave e enseja 
cuidados, não obstante a flexibilização do isolamento em alguns municípios para 
algumas atividades seja uma realidade.  

 No atual momento, os órgãos de gestão dos Escoteiros do Brasil estudam a 
possibilidade de retorno cuidadoso, seletivo e gradual das atividades, em 
localidades onde há índices menores de contaminação, tudo amparado em 
estudos e protocolos de segurança.   

Nos próximos dias haverão reuniões deliberativas para tal finalidade, 
envolvendo o Conselho de Administração e as Regiões Escoteiras, sendo que 
circula nas redes sociais dos Escoteiros do Brasil uma pesquisa para que seja 
possível captar a opinião dos nossos associados acerca das circunstâncias da 
eventual retomada das atividades. A pesquisa estará disponível até o dia 20 de 
outubro de 2020. (Link da pesquisa) 

 Com efeito, aguardando as deliberações dos órgãos de gestão dos Escoteiros 
do Brasil, prorrogamos, mais uma vez, a suspensão das atividades até o dia 28 
de outubro de 2020, reforçando nossa convicção de que a preservação da saúde 
dos nossos voluntários jovens e adultos, deve ser priorizada. 

 A manutenção da suspensão alcança inclusive Unidades Escoteiras Locais 
localizados em municípios nos quais há autorização de retorno de atividades pelas 
autoridades municipais.  

  Continuam autorizadas, todavia, a possibilidade de realização de atividades 
escoteiras comunitárias, por maiores de 18 anos, devidamente protegidos, na forma 
orientada pelos Ofícios DEN anteriores, os quais estão disponíveis no site: 
escoteiros.org.br/noticias. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l2F4PGBOUUmj7QGn7WQMQLmjbfttltFEpzwteglSMWRUODVOWVZDOEMzREg5MUYyQjlQSzRBWEVHRC4u


 Agradecemos a todos os voluntários pelos esforços diários em prol do 
fortalecimento do Movimento Escoteiro, mesmo em tempos difíceis. Ainda,  
gostaríamos de convidar todos os adultos para participarem de nosso Congresso 
Nacional Escoteiro Online, que acontecerá nos dias 31 de outubro e 01 e 02 de 
novembro. 

 Sempre Alerta  
  
   

 
Rafael Rocha de Macedo 

Presidente da Diretoria Executiva Nacional 
União dos Escoteiros do Brasil
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