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Ofício nº 053/2020. 

Data: Curitiba, 16 de março de 2020.  
Assunto: Determinação de Medidas Preventivas para todos os Escoteiros do Brasil a 
respeito do COVID-19   

Estimados(as) integrantes do Movimento Escoteiro do Brasil, 

Os Escoteiros do Brasil, em conformidade com sua centenária tradição de construir 
um mundo melhor, e ciente de suas responsabilidades enquanto entidade educacional 
integrada por milhares de famílias em todo o território nacional, estão empenhados com os 
esforços coletivos visando prevenir e reduzir a transmissão da Covid-19. 

Por isso, em consonância com as orientações das autoridades de saúde brasileiras, 
e em continuidade com as iniciativas institucionais já tomadas, o Conselho de Administração 
Nacional e a Diretoria Executiva Nacional da União dos Escoteiros do Brasil, implementam 
mais uma etapa do plano de emergência institucional e determinam as seguintes 
providências as quais deverão ser observadas por todos os seus associados: 

1. Os Grupos Escoteiros e Seções Escoteiras Autônomas deverão suspender todas 
as atividades presenciais, em sede e externas, tais como acampamentos, 
excursões, acantonamentos, confraternizações ou outras atividades que possam 
provocar a aglomeração de pessoas, no mínimo até o dia 30 de março de 2020; 

2. Fica adiado o Congresso Escoteiro Nacional, a Assembleia Nacional e Fórum 
Nacional de Jovens Líderes, tendo suas datas alteradas para 05, 06 e 07 de 
setembro de 2020 em Curitiba/PR; 

3. Ressalvado o funcionamento do Escritório Nacional, ficam suspensas todas as 
atividades presenciais de Nível Nacional até o dia 30 de junho, incluindo a 17ª 
Romaria Escoteira Nacional, Curso Nacional de Gestores do Programa 
Educativo, Cursos Nacionais de Gestores de Adultos, Curso Nacional de Gestão 
Institucional e Capacitação Nacional de Lideranças; 

4. No mínimo até o dia 30 de março, ficam suspensas todas as atividades 
presenciais de Nível Regional, inclusive as Assembleias Regionais, as quais 
deverão ser novamente convocadas e se realizarem até o dia 2 de agosto de 
2020.  

Os Escoteiros do Brasil disponibilizarão em suas redes sociais, materiais e fichas 
com atividades domiciliares, a fim de assegurar a continuidade das atividades de 
Progressão destinadas aos jovens. 

As Regiões Escoteiras e Unidades Locais poderão estabelecer prazos de restrição 
de atividades escoteiras em período superior ao designado no presente ofício. 

Em caso de dúvidas referente a este assunto, os Escoteiros do Brasil estarão 
oferecendo suporte por meio do email: atendimento@escoteiros.org.br 

Essa decisão permanecerá por tempo indeterminado, até que as autoridades federais 
de saúde apresentem dados mais seguros. Em tempo, continuaremos a avaliar o cenário, e 
a emitir orientações por meio das nossas redes sociais, podendo os prazos referidos no 
presente ofício sofrer alterações. 
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Pedimos a compreensão de todos, certos de que a Escoteiros do Brasil, por meio de 
seus mais de 110.000 associados, têm um papel importante na prevenção do Coronavírus.  

Sempre Alerta! 

 

 

Isabelly Castro da Silva e Santos 
Presidente do Conselho de Administração 

Nacional

Rafael Rocha de Macedo 
Presidente da Diretoria Executiva Nacional 
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