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Brasília, 12 de março de 2020. 
 

Comunicado aos Escoteiros do DF 
 
Considerando o Decreto Nº 40.509 do Governo do Distrito Federal - GDF, que suspende por 
5 dias as atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das 
redes de ensino pública e privada, e eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do 
Poder Público, com público superior a cem pessoas. 
 
A Região Escoteira do Distrito Federal está atenta aos acontecimentos e orientações das 
autoridades de saúde e governamentais, assim, devemos aproveitar a oportunidade para 
aplicar nosso programa educativo, tratando o assunto abertamente com nossos jovens e 
estando sempre alerta para os cuidados de higiene e saúde. 
 
Com isso, orientamos que as Unidades Escoteiras avaliem com cautela as orientação das 
autoridades, decidindo de forma sensata e na realidade de cada unidade quanto à suspensão 
ou não das suas atividades. 
 
A Região Escoteira mantêm a Assembleia Regional que será realizada no próximo domingo, 
dia 15 de março. Porém, orientamos que as Unidades Escoteiras enviem somente seus 
delegados, evitando a aglomeração de pessoas nessa importante reunião da nossa 
instituição. 
 
Aproveitamos para compartilhar algumas dicas de prevenção do novo Coronavírus: 

1. Dê preferência por realizar as reuniões da sua UEL em área abertas, como praças 
próximas da Unidade, quadras, etc, evitando as atividades em sede fechada. Evite 
participar das reuniões quando você estiver gripado. 

2. Ao invés de fazer  aperto de mão escoteiro, que tal fazer somente a saudação? 
3. Caso tenha contato com pessoas com sintomas de gripe na família, ou no dia-a-dia, o 

melhor é não participar das atividades escoteiras. 
4. Lave as mãos com frequência, isso ajudará a proteger você do vírus. Se não houver 

água e sabão, use uma solução à base de álcool 
5. Cubra sempre a boa e o nariz com um lenço de papel ao tossir ou espirrar. Após 

utilizá-lo, ele precisa ser descartado imediatamente. 
6. Evite tocar em seus olhos, nariz e boca: os vírus geralmente se espalham quando 

uma pessoa encosta em algo que está contaminado e depois coça o rosto ou coloca 
as mãos próximas à boca. 

7. Trabalhar com as fichas de atividades sobre o Coronavírus, que em breve serão 
divulgados pelos Escoteiros do Brasil. 

 
Sempre Alerta! 

 
Diretoria Regional 
Escoteiros do DF 

 


