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São Paulo, 5 de março de 2020 
Escoteiros do Brasil – Região São Paulo 
Assunto: Ação Humanitária em Santos e Guarujá. 
 
 
Os Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo estão atuando como voluntários para ajudar as 
vítimas no Guarujá e Santos. Para apoiar esse trabalho, teremos uma campanha para arrecadar 
doações dos seguintes itens mais urgentes: 
 

A) Itens consumíveis: 
A1. Produtos de Limpeza: álcool e desinfetante são os itens mais em falta; 
A2. Produtos de Higiene Pessoal: absorvente, pasta e escova dental, sabonete, shampoo 

e condicionador, fralda infantil e fralda geriátrica são os itens mais em falta; 
A3. Alimentos não perecíveis: Leite em pó tem maior necessidade. 

 
B) Itens não consumíveis: Chupetas, mamadeiras, cobertores e colchões novos com 

lençóis. Esses itens ainda não foram doados em quantidade suficiente e estão fazendo 
muita falta.  

 
Além desses itens mais urgentes, alimentos não perecíveis (ex: molho de tomate, enlatados), 
produtos de higiene e limpeza são sempre bem-vindos. 
 
Não são necessários: roupas e itens de vestuários. Já recebemos doações suficientes e em 
excesso atrapalha a operação. 
 
Como a sua Unidade Escoteira Local da Região Metropolitana de São Paulo pode ajudar? 
 
1) Reúna as doações dos itens mais urgentes (itens A e B, acima) na sua sede ou em algum lugar 
seguro nos próximos dias. Armazene e organize as doações em caixas fechadas com 
identificações bem legíveis e claras. É importante que todos os itens estejam seguros, limpos, 
secos e em condições de uso. 
Os voluntários que atuam no local precisam de tempo e atenção, tudo o que enviarmos não deve 
gerar trabalho adicional. 
 
2) Assim que possível entregue as doações no seguinte endereço: 
 

Associação Desportiva Cultural Eletropaulo 
Rua Peixe Vivo, 155, São Paulo - SP – CEP 04772-100 
Horário de recebimento: das 8h às 17h 
Data limite para a entrega: dia 14/03/20 (sábado) 

 
3) Verifique se alguma família ou parceiro da sua UEL pode ajudar com o transporte das doações 
entre São Paulo  e Santos/Guarujá  (caminhão ou caminhonete) e nos informe por meio do e-
mail: acaohumanitaria@escoteirossp.org.br 
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Se a sua Unidade Escoteira Local quiser ajudar com doações mas não estiver localizada na região 
metropolitana de S. Paulo, por favor entre em contato através do e-mail: 
acaohumanitaria@escoteirossp.org.br 
 
 

Sempre Alerta! 
 

Adolfo Mauro 
Coordenador Regional de Ações Humanitárias 

Escoteiros do Brasil - Região São Paulo 
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