INSÍGIA DE RESILIÊNCIA
O ano escoteiro de 2020 mal havia iniciado, algumas Unidades Escoteiras Locais estavam
recebendo novos jovens, cursos sendo programados, planejamentos iniciando a execução e
tivemos que parar tudo.
Foi, e está, sendo necessário modificar diversos conceitos de escotismo sem que pudéssemos
ter tido tempo para nos preparamos previamente.
Da mesma forma como está sendo ainda um período completamente novo para os adultos
voluntários, também está sendo para nossos jovens, das alcatéias até os Clãs, e por isso
precisamos incentivar que todos possam continuar praticando o Escotismo em formatos
diferenciados, mas que também sejam bons alunos e melhorem cada vez mais sua
participação na sua casa, aos seus familiares e comunidade.
Por estes motivos, surgiu a ideia de criarmos a Insígnia da RESILIÊNCIA, aprovada a nível
nacional
através
do
ofício
057/2020,
para
que
seja
utilizada
com orgulho por todos aqueles que conseguiram passar por tudo isso e sairem da melhor
forma dessa situação tão adversa.

A idéia é fazer com que os jovens se mantenham ativos e confiantes, que a ligação entre os
três pilares da vida de um jovem (Escotismo, Familia e Escola), possam ser cada vez mais
fortalecidos e que possam portar com muito orgulho um símbolo de resistência de toda esta
situação.
O ideal será que cada um receba esta Insígnia, que representará muito mais que apenas mais
um distintivo, mas sim o símbolo de confiança, fé e a capacidade de cada um de se superar e
ser melhor do que antes.
Eu terei um orgulho muito grande em colocar no meu vestuário a INSÍGNIA DA RESILIÊNCIA
para mostrar à todos que nós Conseguimos.
Diante desse enorme desafio da atualidade, temos visto diversas ações divulgadas
virtualmente pelas Unidades Locais, Regiões escoteiras estaduais , pela União dos Escoteiros
do Brasil e até mesmo pela WOSM, que ajudam muito nossos membros juvenis e adultos, mas
a idéia da INSÍGNIA DA RESILIÊNCIA seria algo maior, algo para juntar o que sempre
incentivamos em nossas reuniões e assembleias, que é a união de Escotismo, Escola e Família.
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COMO CONQUISTAR A INSÍGNIA?
Cada membro juvenil deverá participar ativamente das atividades propostas em três níveis:
- Atividades ESCOTEIRAS
Participar das atividades propostas pela Chefia de sua Unidade Local, sugeridas e apresentadas
pela UEB (Em âmbito regional ou Nacional), além de demonstrar interesse em se manter em
contato principalmente com os membros de suas seções independente da solicitação de sua
chefia.
- Atividades FAMILIARES
Cada membro juvenil deverá demonstrar aos seus chefes escoteiros que está colaborando
para o bem estar de sua família, do seu lar e de todos que ama, ou seja, auxiliar em serviços de
limpeza, arrumação, atividades em família, como jogos e brincadeiras em conjunto, além de
manter contatos com seus parentes que não moram no mesmo local através de ligações e
mensagens frequentes.
- Atividades ESCOLARES
Sabemos que nem todos os jovens possuem acesso a um conteúdo didático virtual de suas
escolas, mas é muito saudável que nossos jovens busquem o conhecimento e assim possam
assistir vídeo aulas, fazer pesquisas de matérias que poderiam estar sendo trabalhadas neste
período em caso de normalidade escolar, enfim, incentivar que os jovens possam se manter
ocupados também com conhecimento escolar neste período.
Para a conquista da INSIGNIA DA RESILIÊNCIA, bastará que os chefes tenham uma conversa
franca, rápida e objetiva com seus jovens, bem como seus familiares, tão logo tudo isso passe,
validando que os jovens de sua seção se mantiveram participantes e atuantes nos três níveis
mencionados, ESCOTEIRO, FAMILIAR e ESCOLAR.
Uma vez alcançada a meta ao final do período de quarentena, a Diretoria da Unidade Escoteira
Local, por proposta do Chefe da Seção, conferirá o direito de usar a INSÍGNIA DA RESILIÊNCIA,
à cada jovem e Escotista elegível.

COMO SOLICITAR A INSÍGNIA?
Os distintivos serão encomendados ao Escritório Regional, devendo cada Grupo Escoteiro fazer
solicitação e cobrir o custo dos respectivos distintivos, por meio do e-mail
secretaria@escoteirosrj.org.br.
As solicitações devem ser feitas até, no máximo, o 30º (trigésimo) dia após o encerramento
oficial do período de quarentena e distanciamento social vigente.
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O Chefe da Seção tem a flexibilidade de avaliar cada jovem de sua seção e adequar à realidade
de cada membro juvenil e escotista assistente para evitar que algum membro fique sem
receber tal Insignia .
Abaixo o distintivo da INSGINIA DA RESILIÊNCIA:

A INSÍGNIA DA RESILIÊNCIA, que teve seu design desenvolvido voluntariamente pelo
escotista Carlos Magno de Sá, tem formato circular, tamanho 4 cm x 4 cm, e poderá ser usada
pelos membros juvenis que a conquistarem na forma estabelecida, no vestuário ou uniforme

escoteiro, sobre o bolso esquerdo, tendo como posição a mesma linha das Insígnias de
Interesse Especial, durante o período de 01 ano após o término oficial do período de
quarentena e distanciamento social.

COMO SOLICITAR A BANDEIROLA DA RESILIÊNCIA?
Da mesma forma que estamos propondo a INSIGNIA DA RESILIENCIA para os membros juvenis,
estamos propondo também uma Bandeirola para todas as Matilhas, Patrulhas e Clãs que
permanecerem unidos, participarem de atividades mantendo suas unidades como equipes,
interagindo durante este período.
As Matilhas, Patrulhas e Clãs poderão solicitar a BANDEIROLA DA RESILIENCIA através de seus
chefes de Seção, apenas apresentando comprovações de suas atividades em conjunto, como
reuniões por grupos de mensagens, mídis sociais, atas de conselho de patrulha, reuniões
virtuais e demais formas, sem contato presencial, de se manterem como equipes em cada
ramo.
As BANDEIROLAS DA RESILIENCIA poderão ser colocadas nos Totens da Alcateia, Bastões de
Patrulhas e Galhardetes de Clãs por exemplo.
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Abaixo a imagem da BANDEIROLA DA RESILIENCIA:

A forma de solicitação das BANDEIROLAS DA EFICIENCIA, seguirão o mesmo padrão da
INSÍGNIA DA RESILÊNCIA.
Certo de estar colaborando para que de alguma forma nossos jovens não deixem de ser
escoteiros neste período tão complicado para todos e ciente que sairemos melhores de tudo
isso, meu fraternal aperto de canhota e meu Sempre Alerta,

Ch.Luiz Claudio Borsatto Barreto
Ch. Claudia Cardoso
Ch. Felícia Souza
Coordenação Regional do Ramo Escoteiro – RJ

União dos Escoteiros do Brasil
Região do Rio de Janeiro
Rua Rodrigo Silva, 18 – 7º Andar
Centro – Rio de Janeiro – RJ, Cep: 20011-040
Tels.: (21) 2533-9207
e-mail: secretaria@escoteirosrj.org.br
www.escoteirosrj.org.br

