
 

RESOLUÇÃO REGIONAL 04/2021

ESTABELECE A EMISSÃO E O ENVIO, EXCLUSIVAMENTE DIGITAL, DOS CERTIFICADOS DE
COMPETÊNCIA DO NÍVEL REGIONAL

Considerando que:
a) O Movimento Escoteiro é um movimento de educação não-formal, cuja proposta educativa

está focada em “Educar para a Vida” por meio do desenvolvimento de conhecimentos,
habilidades e atitudes com o propósito de Transformar os jovens em cidadãos ativos, que
sejam úteis em suas comunidades e ajudem a Construir um Mundo Melhor;

b) Os Escoteiros do Brasil estão comprometidos com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, que são essenciais para que possamos atingir nossa proposta educativa e
especialmente, neste caso, o Objetivo 12 que trata do consumo e produção responsáveis –
aborda a produção e o consumo sustentáveis, com foco em ações globais e locais, como
alcançar o uso eficiente de recursos naturais, reduzir os desperdícios, manejar resíduos de
maneira responsável, cuidar dos resíduos sólidos e diminuir a emissão de poluentes;

c) É importante reduzir os custos com impressão dos documentos e envio de correspondências,
disponibilizando esses recursos financeiros para ações de maior apoio aos associados;

d) O envio de documentos digitais é mais eficiente, chegando ao solicitante de forma
instantânea,

a DIRETORIA REGIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto da União dos Escoteiros
do Brasil, resolve:

Art. 1º. Os certificados dos Eventos Formativos, os de Conclusão do Nível Preliminar e Intermediário,
os Elogios e os Diplomas de Mérito Regionais, assim como quaisquer outras certificações emitidas
pelo Nível Regional, passam a ser emitidos e disponibilizados somente no formato digital, suprimindo
a impressão desses documentos;
Art. 2º. Os documentos serão enviados para o endereço eletrônico informado pelo solicitante;
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, 22 de julho de 2021.

assinado eletronicamente
ALEXANDRE BANCHI
Diretor Presidente
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