
RESOLUÇÃO DEN 009/2020 

Reinstitui a Insígnia “Mares Limpos” 

A Diretoria Executiva Nacional da UEB, no uso das atribuições que lhe confere a 
Regra 179 do POR ‐Princípios, Organização e Regras, 

RESOLVE: 

Art. 1º ‐ Reinstituir a Insígnia “Mares Limpos”, conforme descritivo constante do 
Anexo Único desta Resolução. 

Art. 2º‐ A Insígnia da “Mares Limpos” poderá ser usada pelos membros juvenis que 
a conquistarem no ano de 2020, na forma estabelecida no Anexo Único, no 
vestuário ou uniforme escoteiro, sobre o bolso esquerdo, tendo como posição a 
mesma linha das Insígnias de Interesse Especial, até o final de 2021. 

Art. 3º‐ Esta resolução passa a vigorar a partir desta data, revoga a Resolução 
08/2020 e demais disposições em contrário. 

Curitiba, 24 de setembro de 2020 

 

Rafael Rocha de Macedo 
Presidente 

Diretoria Executiva Nacional 
 

Roberlei Beneduzi                                              Cristine Ritt 
                               Vice-Presidente                                            Vice-Presidente 
                   Diretoria Executiva Nacional                    Diretoria Executiva Nacional  



Anexo Único 

Insígnia Mares Limpos 

Cada membro juvenil fará uma auditoria do seu consumo diário de plástico 
descartável (isto é, avaliará os tipos de plástico descartáveis que vem mais 
utilizando em seu dia-a-dia => sacolas, garrafas PET, embalagens de uso único, por 
exemplo) e se comprometerá a reduzir o uso do tipo que vem mais utilizando 
durante o período do desafio (26/27 de setembro a 05/06 dezembro de 2020 => 10 
semanas), tendo que reportar, semanalmente, ao Escotista da Seção designado 
para o acompanhamento da Insígnia quantos itens do tipo de plástico escolhido 
utilizou durante a semana, mantendo um registro diário do seu consumo. Copos de 
plástico descartáveis e canudos plásticos não serão mais considerados porque, a 
essa altura, presume-se que o seu uso já tenha sido completamente eliminado 
pelos participantes do Desafio.   

Os membros juvenis, que atingirem as metas abaixo, receberão a Insígnia no 
Padrão correspondente à meta alcançada e poderão utilizá-la no Vestuário/
Uniforme Escoteiro durante o ano de 2021: 

• Padrão Bronze – consumo de até 3 itens (3 inclusive) do tipo de plástico 
escolhido (média geral do período de 10 semanas); não utilização de copos 
de plástico descartáveis e canudos plásticos, e engajar, pelo menos, uma 
pessoa (que não seja do Movimento Escoteiro) no Desafio que utilize, no 
mesmo Período, até 3 itens (3 inclusive), e que também não utilize copos de 
plástico descartáveis e canudos plásticos. 

• Padrão Prata – consumo de até 1 item (1 inclusive) do tipo de plástico 
escolhido (média geral do período de 10 semanas); não utilização de copos 
de plástico descartáveis e canudos plásticos; engajar, pelo menos, duas 
pessoas (que não sejam do Movimento Escoteiro) no Desafio que utilizem, 
no mesmo Período, até 3 itens (3 inclusive), e que também não utilizem 
copos de plástico descartáveis e canudos plásticos; e preparar e divulgar um 
post nas suas redes sociais (ou da sua Unidade Escoteira Local) que 
apresente alternativas ao uso do plástico ou trate dos impactos causados 
pela poluição plástica no meio ambiente. 

• Padrão Ouro – consumo inferior a 1 item do tipo de plástico escolhido 
(média geral do período de 10 semanas); não utilização de copos de plástico 
descartáveis e canudos plásticos; engajar, pelo menos, três pessoas (que não 
sejam do Movimento Escoteiro) no Desafio que utilizem, no mesmo Período, 
até 3 itens (3 inclusive), e que também não utilizem copos de plástico 
descartáveis e canudos plásticos; e preparar e postar 1 vídeo (de 3 a 5 
minutos) nas suas redes sociais (ou da sua Unidade Escoteira Local) que 



apresente alternativas ao uso do plástico ou trate dos impactos causados 
pela poluição plástica no meio ambiente.  

Uma vez alcançada a meta ao final do período do desafio, a Diretoria da Unidade 
Escoteira Local, por proposta do Chefe da Seção, conferirá o direito de usar a 
Insígnia Mares Limpos no Padrão correspondente à meta alcançada. 

O Chefe da Seção tem a flexibilidade de reduzir o período do desafio (mantidas as 
médias gerais acima), seja para adequar à realidade de toda a Seção (calendário 
das atividades, por exemplo), seja para adequar à realidade de cada membro 
(adesão tardia ao desafio, por exemplo), mas, para surtir o efeito desejado da 
mudança de hábito, o ideal é que o desafio não seja inferior a 8 semanas. 

Os distintivos serão fornecidos sem custo pelo Escritório Nacional, mas cada 
Unidade Escoteira Local deverá cobrir o custo de correios das respectivas remessas, 
devendo fazer solicitação e pedir mais instruções por meio do e-mail 
atividades@escoteiros.org.br. As solicitações devem ser feitas, no máximo, até o dia 
31 de março de 2021. 

Obs.:  
1) Como forma de preparação e incentivo para o Desafio Mares Limpos, 

recomendamos que os participantes assistam ao seguinte vídeo disponível 
no youtube (com legendas em português). [Vídeo] 

2) Os posts e os vídeos preparados pelos participantes deverão ser divulgados 
nas redes sociais com as hashtags #escoteirosdobrasil #insigniamareslimpos  
#mareslimpos. 

3) Os posts são trabalhos individuais e os vídeos podem ser produzidos por até 
três participantes do Desafio.

https://www.youtube.com/watch?v=3dmZrzeg2e0&t=31s

