Escoteiros em Ação
No mês em que comemoram o dia do Escoteiro, jovens e adultos
colaboram com diversas companhas e açõs comuntárias

Foram das mais diversas as temáticas escolhidas pelos escoteiros potiguares este ano
durante o mês do Dia Global. A Região Escoteira do Rio Grande do Norte desenvolveu
diversas ações:
Houve a Ações Dia do Escoteiro, e Lançamento Campanha
Contra Corrupção, que se encaixa na ODM: Todo mundo
trabalhando pelo desenvolvimento, com a participação de
50 pessoas. Teve início no dia 23 de abril, às 07h, na Av.
Hermes da Fonseca, s/n (Escola Doméstica de Natal), com
um Café da Manhã festivo, com a participação de cerca de
10 jovens escoteiros, antigos escoteiros, 60 alunas da
Escola Domestica/ Henrique Castriciano, autoridades em
celebração ao Dia Mundial do Escoteiro. Na mesma
ocasião foi feito o lançamento da Campanha contra a
Corrupção do Ministério Público Federal. Contamos com a
presença da banda de música da Marinha (fuzileiros
navais) do 3º Distrito Naval.
A
Ação
Exposição
Escoteira - Praia Shopping,
contou com a participação de
62 pessoas. Nessa Exposição
sobre Escotismo foi realizada de 19 a 25 de Abril das 10h às
22h no Praia Shopping, Av. Roberto Freire (próximo ao Portal
do Sol). E que apresentou o que é o Escotismo, qual a sua
metodologia e princípios e também. Passaram por esta
exposição, de acordo com o livro de assinaturas, 608 pessoas.
A Ação Exposição Escoteira - Natal Norte Shopping,
contou com a participação de 42 jovens e escotistas.
Semelhante a Exposição do Praia Shopping, mas com uma
duração menor, apenas 21 e 22 de Abril das 10h às 22h no
Natal Norte Shopping, Estrada da Redinha (próximo a
delegacia de roubos e furtos), e que apresentou o que é o
Escotismo, qual a sua metodologia e princípios. Passaram
por esta exposição, de acordo com o livro de assinaturas,
346 pessoas.
O Encontrão Escoteiro, evento que ocorreria em Comemoração ao Dia do
Escoteiro e encerramento da Semana Escoteira que envolveu divulgação do Movimento
Escoteiro, Ações do Dia Global, entre Mutirões de Ação Comunitária do dia 18 ao dia 27
de Abril. Estava programada para ocorres no dia 27 de abril, das 14h às 18h, como o
encerramento da Semana Escoteira, na Cidade da Criança com a realização de oficinas
temáticas: Combate à Dengue, Diagnóstico do Cancer Infantil, Abuso Sexual e Prevenção
de Acidentes além de uma apresentação musical ao final da tarde. No entanto, devido às
fortes chuvas que caíram na cidade na semana que antecedia a ação, inundou a Cidade
da Criança, tornando inviável a realização do evento.

O Grupo Escoteiro Guy de Larigaudie da cidade de Macau
fizeram campanha de arrecadação de alimentos, roupas e
remédios, uma ação de apoio as vítimas das enchentes que
atingiram a cidade de Ipanguaçu, beneficiando os desabrigados
dessa tragédia ocorrida na Região do Mato Grande. Esta ação se
encaixa no ODM: Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.
O Grupo Escoteiro de Ponta Negra, juntamente com o Grupo
Escoteiro são Sebastião, devido às chuvas não pode realizar
a ação que estava programada na data, então realizou a sua
ação no dia 03 de maio, juntamente com a associação dos
moradores de Ponta Negra e Alagamar, que distribuíram
panfletos na comunidade de Ponta Negra e Vila. Seguido da
entrega de cartazes em instituições e bares do bairro.
Seguido do recolhimento de todo material que acumula água
nos terrenos baldios e praças.
O 5º RN Grupo Escoteiro do Mar Humberto Lustosa,
em conjunto com o Grupo Escoteiro Olavo Bilac, promoveram
no dia 26 de abril, na Escola Municipal Iapissara Aguiar, a
pintura de todo o prédio da escola, deixando-a mais bonita
visualmente, ação que se encaixa na ODM: Todo mundo
trabalhando pelo desenvolvimento.
O 08 RN Grupo Escoteiro Nossa Senhora Aparecida, realizou a Ação: Apoio
Vítimas Enchentes – Mossoró, a qual se encaixa na ODM: Todo mundo trabalhando pelo
desenvolvimento, contando diariamente com 15 participantes. A ação começou no dia 06,
seguindo até o dia 29 de abril. Foi feita a retirada dos móveis dos desabrigados pela
enchente do rio Mossoró, ajudando assim varias famílias que se encontrava em
dificuldades devido ao grande volume de água, essa ação foi realizada em conjunto com
a secretaria de Urbanismo e Obras que junto com o exercito, defesa civil, corpo de
bombeiros nos convidou a participarmos desse grande feito de solidariedade ao povo
mossoroense que vivia uma situação de tristeza e desespero.
O 09RN Grupo Escoteiro Francisco Leonardo da Silva Júnior realizou a Ação de
Apoio as Vítimas das Enchentes – Mossoró, a qual se encaixa na ODM: Todo mundo
trabalhando pelo desenvolvimento. Contou com a participação de 45 pessoas do 9º
GEFLSJ, junto com os demais grupos escoteiros da cidade de Mossoró, estão apoiando o
Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil no resgate dos desabrigados de área alagadas, na
mudança dos móveis e equipamentos dessas famílias e também na coleta e organização
dos alimentos e roupas a serem distribuídas aos afetados pelas chuvas na área, as ações
seguem todos os dias até o final do mês (de 03 a 27 de abril).
O 12RN Grupo Escoteiro Prof. Luiz Soares realizou a Ação Mutirão para Arrecadar
Roupas (enchentes), que se encaixa na ODM: Todo mundo trabalhando pelo
desenvolvimento, no dia 26 de abril, das 8h as 16h, no Bairro do alecrim, contando com a
participação de 50 escoteiros, os quais coletaram roupas entre os moradores do bairro do
Alecrim para doar a Defesa Civil que levou estas doações aos moradores das cidades do
interior que estão sofrendo com as enchentes.
O 13° RN Grupo Escoteiro Maxwell de Barros Machado realizou a Ações CONTRA
A DENGUE, a qual se encaixa na ODM: Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente,

contando com a participação de 50 pessoas. Os escoteiros, no dia 26 de abril, das 8h as
11:30, andaram pelo bairro de Frutilândia, na cidade do Açu, fizeram campanha contra a
dengue, retirando recipientes que reservam água parada das ruas e orientando aos
moradores sobre os riscos e como evitar a proliferação dos mosquitos.
O 15RN Grupo Escoteiro Valle Sobrinho desenvolveu a Ações Apoio as Vítimas
das Enchentes – Caicó, a qual se encaixa na ODM: Todo mundo trabalhando pelo
desenvolvimento. Contou com a participação de 22 pessoas. Os Escoteiros, do dia 05 ao
dia 27 de abril, apoiaram as ações da Defesa Civil em ajuda aos desabrigados e também
arrecadando alimentos e roupas para doação à cidades próximas de Caicó que sofreram
mais com as enchentes.
O 16ºRN Grupo Escoteiro desenvolveu a Ação
Limpeza da Cidade da Criança, a qual se encaixa na ODM:
Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente e na ODM:
Combater a AIDS, a malária e outras doenças, no dia 03 de
abril, das 14h às 17h, que contou com 40 participantes. A
ação contribuiu na limpeza da Cidade da Criança, como
também eliminou os focos de mosquitos da dengue,
deixados pelos visitantes menos educados que freqüentam o parque.
O 17º Grupo de Escoteiros Gaspar de Lemos realizou
a Ação plantando vidas, a qual se encaixa na ODM:
Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Foi realizada
no dia 25 de abril e contou com a participação de 50
pessoas, que plantaram vidas, para colherem felicidades, foi
feita plantações de mudas de árvores frutíferas e nativas da
região, contribuindo para um ambiente saudável e um mundo
melhor. A comunidade beneficiada foi o conjunto Esquina do
Brasil, em Touros.
O 28° Grupo de Escoteiros Nossa Senhora das Vitórias realizou a Ações
PREVENÇÃO É SOLUÇÃO - VAMOS VENCER A DENGUE, o qual se encaixa na ODM:
Combater a Aids, a malária e outras doenças. Irá contar com a participação de 35
escoteiros. A Ação mobilizará a população mostrando que se cada um fizer a sua parte
eliminando os criadouros do Aedes Aegypti, evitaremos sua reprodução e
consequentemente o MOSQUITO. Os escoteiros do GENSV realizarão na escola
estadual JK, oficina para ensinar a construção da MOSQUITECA para ser reproduzidas e
espalhadas nos bairros para evitar a reprodução do mosquito. Esta ação beneficiará as
comunidades da cidado do Assú, está prevista para acontecer no dia 09 de maio de 2008,
das 08h às 14h.
O 29ºRN Grupo Escoteiro São Paulo realizou do dia 17 ao dia 26 de abril a Ação
Todos em favor dos Desabrigados, que se encaixa na ODM: Acabar com a fome e a
miséria. Contou com a participação de 20 escoteiros que fizeram campanha de
arrecadação de alimentos, roupas e agasalhos em pro das famílias vitima das chuvas.
Também foi realizada a Ação Todo dia é dia de Brincar, que contou com a participação de
23 escoteiros, que promoveram um dia mágico para crianças e adolescentes das
comunidades do Morro do Judas e Assentamento Santa Maria III, proporcionaram para
essas crianças um dia inteiro de Brincadeiras, no dia 26 de abril. E está previsto para o
dia 10 de maio a Ação Revitalização da Praça da Paz, que se encaixa na ODM:
Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, que contará com a participação de 36

escoteiros, que promoverão a Revitalização da praça da paz esquecida, o objetivo é dar
vida a praça a qual será adotada pelo Grupo de Escoteiro São Paulo.
O 31RN - Grupo Escoteiro Universitário realizou a Ação Plantio de Mudas
NATIVAS (no Campus da UFRN), que se encaixa na ODM: Qualidade de vida e respeito
ao meio ambiente, no dia 12 de abril, das 08h as 11h. Contou com a participação de 55
escoteiros, que em parceria com o NATIVAS do Campus realizaram o plantio de mudas
nativas no sábado dia 12 de Abril pela manhã.
O 32RN - Grupo Escoteiro Baden Powell desenvolveu a Ação Mutirão de Ação
Social, a qual se encaixa na ODM: Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento, que
foi realizada no dia 1º de maio, das 08h às 18h, na Cidade de São Gonçalo do Amarante.
Contou com a participação 33 escoteiros e amigos do 16º GEOB.. Foi realizado um dia de
atividades e serviços sociais no Centro da cidade de São Gonçalo do Amarante.
O 43RN - Grupo Escoteiro Nossa Senhora de Fátima, realizou a Ação Coleta
Alimentos para Desabrigados (enchentes), a qual se encaixa na ODM: Acabar com a
fome e a miséria. Contou com a participação de 28 escoteiros, que coletaram alimentos
durante todo o dia 13 de Abril no Conjunto Gramoré (Zona Norte) para doação à Defesa
Civil que levou os alimentos aos desabrigados das enchestes no Interior do Estado.
O 44º Grupo Escoteiros Candelária realizou no dia
25 de abril, das 14h as 17h a Ações Panfletagem sobre a
Dengue, a qual se encaixa na ODM: Combater a AIDS, a
malária e outras doenças. Contou com a participação de
15 escoteiros, os quais distribuíram panfletos; de
esclarecimento sobre os cuidados com a Higiene da água
e do lixo como prevenção da reprodução do mosquito da
Dengue. Beneficiou a comunidade do Planalto, Rua Santo
Onofre e Adjacências. Outra foi Ação foi a Restauração de Quadra Poliesportiva, a qual
se encaixa na ODM: Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Ocorreu no dia 26
de abril, das 8h as 17h, contando com a Participação de 25 escoteiros, que contribuíram
na restauração de uma Quadra Poliesportiva na Comunidade do Bairro de Candelária., na
Rua Domingos Amado, 3393 A, B, C, D, no Bairro: Candelária. Nessa mesma data, das
15h as 17h, foi realizado também a Ação Doação de materiais reaproveitáveis para
Maternidades, a qual se encaixa na ODM: Reduzir a mortalidade infantil, que contou com
a participação de 55 escoteiros. A ação foi a Coleta e doação de vidros à Maternidade
Januário Cicco para armazenamento e distribuição do Leite Materno, beneficiando Mães e
Crianças carentes e pré-maturas.
O 46º Grupo Escoteiro Ten.Everaldo Pereira de Souza( 46GETEPS) realizou a
Ação Dia Recreativo Para Crianças atendidas pelo Centro Social da LBV, a qual se
encaixa na ODM: Educação básica de qualidade para todos, que foi realizada no dia 23
de abril, das 08h as 16h. Contou com a participação de 50
escoteiros, que realizaram no Parque Estadual Dunas de
Natal um dia recreativo, iniciando com uma visita em
nossa sede, jogos,trilhas e lanches para as 100 crianças
atendidas pelo Centro social da LBV/RN,
O 49º Escoteiro do Mar Estudante José Cláudio
realizou a Ações Atividades Recreativas, a qual se encaixa
na ODM: Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.

No dia 25 de abril, das 08h as 15h, contou com a participação de 50 escoteiros. Foi uma
ação conjunta com a Escola Estadual José Augusto Varela, como também das Escolas
Municipais Rosa do Vale e Professor Freitas, os agentes de saúde também estiveram
presente, fazendo conscientização sobre a dengue, em outros momentos fizemos
atividades recreativas, palestras e filmes educativos, oficina de cortes de cabelos com a
comunidade. Essa ação beneficiou aproximadamente 150 da comunidade de Galinhos.
O 50º Grupo Escoteiro José Gomes Cardoso e o Grupo Luz do Mundo realizaram a
Ações MUTIRÃO SÓCIO-ESPIRITUAL, que se encaixa na ODM: Todo mundo
trabalhando pelo desenvolvimento, nos dias 26 e 27 de abril. Contou com a participação
de 15 escoteiros, os quais desenvolveram várias palestras, que abordou assuntos
diversos em várias salas e biblioteca, tais como: O verdadeiro sentido da missa - Diácono
João Manoel; A destinação final dos resídios sólidos da cidade - Jenife; Conscientização e
prevenção contra dengue - Dr. Nednaldo e Agentes de Saúde; Sarau Poético - M. C.
Garcia e convidados; além de ações como: Arrecadação de donativos para os atingidos
pelas enchentes no interior do Estado; Oficinas de Serigrafia (Cícero) e Reciclagem
(Sânzia e Laiz). Também foi realizada Ação ARRECADAÇÃO DE DONATIVOS PARA AS
VÍTIMAS DAS ENCHETES, a qual se encaixa na ODM: Acabar com a fome e a miséria,
no dia 27 de abril, das 10h as 14h. Contou com a participação de 40 jovens que
promoveram uma passeata com jovens e adultos e carro de som pelas ruas dos conjuntos
Panatis I e II arrecadando alimentos e roupas para as vítimas das enchentes no interior do
Estado.
O 52RN Grupo Escoteiro Henrique Castriciano & DCE da FARN desenvolveu a
Ação Plantio de Mudas na FARN, a qual se encaixa na ODM: Qualidade de vida e
respeito ao meio ambiente, no dia 14 de abril, das 09 as 12h, que contou com 40
participantes. A ação fez parte da Semana Ambiental da FARN que incluia ações de
conscientização da comunidade acadêmica sobre a preservação do meio ambiente
através da realização de seminários, mesas redondas e plantio de mudas
O 56/RN G.E. Cruzeiro do Sul desenvolveu Ações ESCOTEIROS CONTRA A
DENGUE, a qual se encaixa na ODM: Combater a AIDS, a malária e outras doenças, no
dia 26 de abril, das 08h30min às 16h. Contou com a participação de 20 escoteiros,
Juntamente com o grupo de jovens da capela Nossa Senhora de Fátima e os agentes de
saúde da comunidade, visitaram as casas, orientando e distribuindo panfletos
explicativos. A ação beneficiou a Comunidade do bairro de Nova Betânia (cordões).
Também realizou a Ações Apoio Vítimas Enchentes – Mossoró a qual se encaixa na
ODM: Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento, do dia 10 ao dia 27 de abril.
Contou com a participação de 26 escoteiros juntamente com os demais grupos da cidade
de Mossoró, apoiaram o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil no resgate dos
desabrigados de área alagadas e também na coleta e organização dos alimentos e
roupas a serem distribuídos aos afetados pelas chuvas na área, beneficiando as
comunidades do Município de Mossoró atingidas pelas enchentes.
O 64RN - Grupo Escoteiro do Mar Artífices
Náuticos realizou a Ação Combate à Dengue –
Mosquiteca, a qual se encaixa na ODM: Combater a Aids,
a malária e outras doenças nos dias 05, 12, 19 e 26 de
abril, das 14h as 17h no CEFET. Contou com 40
participantes. Jovens Escoteiros todos os sábados estão
construindo mosquitecas para colocação na área física do
CEFET e em suas casas para capturar o mosquito da

dengue. Eles fazem coletas de garrafas pet, e aos sábados fazem e instalam as
mosquitecas. Quem quiser aprender a fazer uma pode procurar pelo Grupo também. No
dia 16 de abril, das 07h as 08h a Ação Palestra sobre a Dengue, a qual se encaixa na
ODM: Combater a AIDS, a malária e outras doenças. Contou com 1 participante do Grupo
Escoteiro que realizou uma palestra sobre a Dengue, ensinando 100 crianças de 7 a 10 a
construir a MOSQUITECA, beneficiando a comunidade da Escola Municipal Chico
Santeiro, localizada na Rua da Cruz, s/n. Do Dia 22 ao dia 26 de abril foi desenvolvida a
Ação Óleo usado vira Sabão Ecológico, a qual se
encaixa na ODM: Qualidade de vida e respeito ao meio
ambiente, que contou com 40 participantes, os quais
arrecadanram óleo usado para fazer Sabão Ecológico
que será vendido em feirinhas da cidade. A Ação
Campanha de Arrecadação de Livros - "Dia Mundial do
Livro", que se encaixa na ODM: Educação básica de
qualidade para todos, ocorreu no dia 23 de abril, das 08h
às 20h, contando com a participação de 40 pessoas.
Arrecadaram 214 livros e 171 revistas que foram doadas
a biblioteca da Escola Estadual Eurípedes Barsanulfo.beneficiando 500 pessoas da
Escola Estadual Eurípedes Barsanulfo, localizada na Rua São Benedito Nº 377
PROMORAR II no Bairro Felipe Camarão. No dia 20 de abril, das 9h as 12h, foi realizada
a ação Dia "D" da Dengue nos Condomínios da Rua da Saudade – Emaús a qual se
encaixa na ODM: Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, contando com a
participação de 40 escoteiros. Ação de identificação, coleta de focos do Mosquito da
Dengue nos Condomínios da Rua da Saudade em Emaús (Condomínio Vereda do Sol,
Therra Nostra I, Thera Nostra II e Padre Monte), compreendendo as Ruas da Saudade,
Cristo Rei, Santo Antônio, BR 101 de frente a Fábrica
Giorgi até o Proneves (Convento das Filhas do Amor
Divino). Além da limpeza na Passarela de Emaús
(Passarela Verde). A Ação Campanha CEFET Solidário,
que se encaixa na ODM: Acabar com a fome e a miséria,
ocorreu no dia 30 de abril, contando com a participação
de 40 escoteiros, foi uma campanha de ajuda aos
desabrigados das chuvas no Rio Grande do Norte, em
especial Ipanguaçú. A Campanha arrecadou alimentos
não perecíveis, materiais de higiene, roupas, cobertores e toalhas para as vítimas das
enchentes. Também teve a Açâo Incentivo ao aleitamento materno, a qual se encaixa na
ODM: Reduzir a mortalidade infantil aconteceu no dia 28 de abril, das 8h as 17h,
contando com a participação de 50 escoteiros, que fizeram uma campanha para
arrecadar vidros de Nescafé e maionese, tamanho pequeno, para serem doados ao
Hospital da Polícia, bem como a distribuição de panfletos incentivando a doação de leite
materno, beneficiando o Hospital da Polícia.
O 65RN - Grupo Escoteiro Cidade Satélite & Hortol Florestal Parque das Serras
realizaram a Ação Plantio de Mudas, Limpeza e Atividades Ambientais, que se encaixa na
ODM: Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, no dia 26 de abril, das 08h as 17h.
Contou com a participação de 60 escoteiros em parceira com amigos promoveram o
plantio de árvores nativas e frutíferas no parque das serras, como também a limpeza e
pintura do Horto e catalogação (pintura das Placas) das Arvores do Horto, e também uma
visita ao Rio Pitimbu para coleta simbólica de Lixo.

