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AÇÃO FRATERNA “CALENDÁRIO DE PAREDE 2021”

Em 2020 fomos todos surpreendidos pela pandemia da COVID-19 e foi preciso interromper 
nossas atividades presenciais para proteger aqueles que mais amamos. Embora a pandemia 
não tenha acabado, é hora de pensarmos como vamos nos transformar para os novos tempos e 
tornar o Escotismo ainda mais forte!  

Além de impossibilitar os encontros presenciais, a pandemia trouxe também dificuldades financeiras 
para nossa instituição, Unidades Escoteiras Locais (UELs) e associados. Pensando nisso, os 
Escoteiros do Brasil e a Loja Escoteira lançaram a Ação Fraterna “Calendário de Parede 2021”, 
uma campanha para mobilizar recursos, envolvendo associados, famílias, comunidade e amigos. 
[Saiba mais sobre a campanha.] 

A ação consiste na confecção de um Calendário de Parede com fotos que representam o Movimento 
Escoteiro, datas especiais, datas escoteiras e espaço para anotações. O objetivo do material é 
poder ser revendido pelas UELs para geração de recursos. A renda obtida com essa ação poderá 
servir para auxiliar na retomada das atividades, para pagamento da contribuição associativa de 
seus membros ou outras necessidades da Unidade Escoteira Local. 

Além de contribuir com os Grupos Escoteiros e Seções Autônomas na mobilização de recursos, o 
projeto tem o objetivo de divulgar o Movimento Escoteiro para comunidades, familiares e amigos 
que ainda não fazem parte ou conhecem o Escotismo. 

Ordem da Flor de Lis - OFL

A Ordem da Flor de Lis (OFL) é um fundo de reserva e capitalização do Movimento Escoteiro, criado 
para contribuir diretamente com a preservação do Escotismo brasileiro. Os valores arrecadados 
com a adesão à Ordem são intocáveis e somente os rendimentos podem ser usados para apoiar 
causas que tenham como objetivo a divulgação e o crescimento do Movimento Escoteiro, 
alinhando-se ao estabelecido por meio do Planejamento Estratégico institucional. 

O Processo de Seleção 

Por meio deste edital, a OFL irá apoiar Unidades Escoteiras Locais (Grupos Escoteiros e Seções 
Autônomas) com o fornecimento de exemplares de calendários da Ação Fraterna “Calendário 
de Parede 2021” para serem revendidos pelas UELs, como meio de mobilização de recursos para 
fins de renovação do registro escoteiro e/ou reestruturação/recuperação de crise financeira 
gerada pela pandemia.  

Tal ação beneficiará até 50 (cinquenta) UELs, sendo que cada UEL contemplada receberá 30 
(trinta) exemplares de calendários da Ação Fraterna “Calendário de Parede 2021”. 

Para este edital, a OFL adotará as seguintes premissas: 
• Que este processo seja divulgado e encorajado ao maior número possível de Unidades Escoteiras 

Locais dos Escoteiros do Brasil; 
• Que este processo seja democrático, sendo a seleção feita de forma ética e transparente, com 

a anuência da Diretoria Executiva Nacional (DEN) dos Escoteiros do Brasil e da Ordem da Flor 
de Lis; 

• Cumprimento de todas as fases estabelecidas neste edital.  

https://www.escoteiros.org.br/noticias/acao-fraterna-para-unidades-escoteiras-locais-calendario-de-parede-2021/ 
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FASE I - Divulgação do edital  

Este edital de seleção será divulgado ao maior número de Unidades Escoteiras Locais por meio 
dos canais de comunicação oficial dos Escoteiros do Brasil. 
As Regiões Escoteiras serão estimuladas a divulgar este processo através de seus próprios meios 
de comunicação.  

FASE II - Candidatura  

Poderão se candidatar Unidades Escoteiras Locais (Grupos Escoteiros e Seções Autônomas), 
filiadas aos Escoteiros do Brasil, que se enquadrem nos seguintes requisitos: 
• UEL se manteve ativa no ano de 2020 e efetuou o registro escoteiro de seus membros; 
• UEL preencheu o [formulário de candidatura] disponível.
 
FASE III - Seleção 

O processo de seleção será feito com base nos formulários de candidatura apresentados pelas 
UELs, por meio da qual serão avaliados o cumprimento dos requisitos para candidatura e os 
critérios de seleção. 
A Comissão de Seleção, composta pelos Curadores da Ordem da Flor de Lis, um membro da 
Diretoria Executiva Nacional e um profissional do Escritório Nacional, definirá as Unidades 
Escoteiras locais selecionadas.  
Tal comissão, após análise das candidaturas, escolherá as UELs que serão contempladas com 
exemplares de calendários da Ação Fraterna “Calendário de Parede 2021”. 

Serão adotados como critérios de seleção:  

• As atuais necessidades financeiras da UEL, apresentadas na justificativa da candidatura; 
• A motivação e o comprometimento da UEL, apresentados na justificativa da candidatura, 
em gerar recursos com a revenda dos calendários de parede para fins de renovação do registro 
escoteiro e/ou reestruturação/recuperação de crise financeira; 
• Garantir representatividade de diferentes estados no processo de seleção;  

Se necessário, serão utilizados como critérios de desempate, nesta ordem: 

• Unidades Escoteiras Locais com até 50 (cinquenta) associados registrados em 2020; 
• Menor representatividade da área geográfica do país dentre as UELs selecionadas.  

Caberá ao Escritório Nacional assessorar a Comissão de Seleção e verificar previamente o 
cumprimento dos requisitos para candidatura das UELs candidatas. 

FASE IV – Divulgação do resultado 

Será divulgado no site dos Escoteiros do Brasil o resultado das UELs selecionadas, nos termos 
deste edital de seleção. 
Após a divulgação do resultado, o setor responsável do Escritório Nacional entrará em contato 
com as UELs selecionadas para os trâmites necessários ao recebimento do material.  
As UELs contempladas neste edital deverão firmar termo de compromisso de que utilizarão os 
exemplares de calendários de parede fornecidos para fins de renovação do registro escoteiro e/
ou reestruturação/recuperação de crise financeira gerada pela pandemia. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=l2F4PGBOUUmj7QGn7WQMQJ5TVHyGAplLr0yjeA12cnBURUhJRDFDR0szWFkxNTI5RDlERTI3V0lBVS4u
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Curadoria da Ordem da Flor de Lis

Luiz Salgado Klaes 
Nadir Antonio Mussio 

Oscar Victor Palmquist Arias  
Sérgio Marangoni Alves

Cronograma

Data

18.12.2020 Divulgação do Edital

Data-limite para submissão de candidaturas 

Divulgação do resultado e remessa dos calendários 

Análise das candidaturas pela Comissão de Seleção 

10.01.2021

15.01.2021

11 a 13.01.2021 

Etapa


