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BOLETIM 2 – AÇÃO DE SOLIDARIEDADE 

Os 75 anos do Ramo Sênior  

O ano de 2021 é um ano bastante especial para o Ramo Sênior no país, pois marca a 
comemoração dos seus 75 Anos de boas atividades, desafios e aventuras. É um 
momento de celebrar junto a todos aqueles que fazem parte do Ramo ou que em 
algum momento já passaram por ele e guardam boas lembranças.  

A proposta é que os jovens, seniores e guias, superem seus próprios desafios e 
colaborem na construção de um mundo melhor e mais fraterno, por meio de atividades 
comemorativas, atividades nacionais on-line e uma grande campanha solidária. 

Campanha Solidária  

Como marco das comemorações dos 75 anos, temos um grande desafio para o Ramo 
Sênior, que é gerar uma relevante e importante campanha de ação social nacional. 
Arregaçar as mangas e fazer bem ao próximo imbuídos do verdadeiro espirito escoteiro!  

Essa ação visa fortalecer a participação e colaboração do Ramo Sênior com instituições e 
comunidades por meio de campanhas de arrecadação ou ação social que beneficiem 
diferentes segmentos sociais.  

Vamos juntos fazer a diferença em um dos momentos mais delicados da história do 
nosso país? O quanto será que somos capazes?  

Indicando as Ações 

As ações de solidariedade devem ser pensadas e organizadas pelos jovens, que devem 
identificar potenciais ações das quais sua comunidade pode se beneficiar. A ação 
solidária pode ser uma campanha de arrecadação (alimentos, roupas, etc.) ou qualquer 
outra iniciativa de caráter comunitário. É importante identificar junto a cada município 
instituições que podem ser beneficiadas pela iniciativa, num processo que conta com o 
envolvimento de todos. 

Cada tropa deverá indicar no formulário: https: //docs.google.com/forms/d/
1iPrFK6pvzFNp5GRLUPEj3sZV70xGs_P23lz3qeG5aHI/edit?usp=sharing as informações 
para identificação da sua tropa, bem como a descrição da ação realizada (número de 
itens arrecadados, instituição/comunidade beneficiada, fotos e outros).   

Destacamos que todos os cuidados relacionados a pandemia devem ser 
respeitados, de acordo com as orientações dos Escoteiros do Brasil, 
dispostas em manuais de orientação e resoluções, bem como, atentando-
se as regras sanitárias de cada município.  

https://docs.google.com/forms/d/1iPrFK6pvzFNp5GRLUPEj3sZV70xGs_P23lz3qeG5aHI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1iPrFK6pvzFNp5GRLUPEj3sZV70xGs_P23lz3qeG5aHI/edit?usp=sharing


3

Informações Complementares   

Caso precise de informações complementares ou precise tirar dúvidas entre em contato com 
projetos@escoteiros.org.br 

Curitiba, 16 de julho de 2021. 

Leonardo de Almeida Morgado 
Coordenador Nacional Ramo Sênior  
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