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Mensagem da 
Diretoria

Com essa certeza encerramos um ciclo de gestão 
participativa, transparente e descentralizada, 
entremeada de desafios jamais pensados em nossa 
associação e no mundo em que vivemos, tudo isso 
comprova e reconhece nossos esforços de trabalho 
dentro da filosofia adotada de gestão integrada 
entre os níveis e focadas no desenvolvimento do 
Movimento Escoteiro em nossa Região.
Sintetizar os três anos de gestão neste relatório é uma 
grande responsabilidade, pois não conseguiremos 
reportar todos os esforços das inúmeras atividades 
realizadas pelas UELs, Distritos e a própria Região 

Caminhando Juntos...

Escoteira, principalmente nos momentos pandêmicos 
que nos exigiram focar em situações não previstas 
em nosso planejamento estratégico.
Certamente, dando continuidade ao trabalho 
de gestões anteriores e inovando em propostas 
sólidas e construídas coletivamente em 2018 com a 
deliberação de um planejamento regional, cremos 
ter dado um importante passo na capacitação de 
novas lideranças e seus envolvimentos nos diversos 
níveis institucionais, que serão a garantia de 
prosseguimento de um modelo de gestão que está 
comprovando o sucesso e atendendo principalmente 

nosso compromisso de oportunizar os sentimentos 
de união, valores, trabalho e ação.
Na trilha desse compromisso, caminhamos 
juntos com uma grande equipe de voluntários e 
profissionais que, nesta jornada se mostrou motivada 
e pronta para enfrentar esse novo período da história 
da humanidade e do escotismo, que diante desse 
“novo normal” a responsabilidade se sobressaiu 
na percepção da importância na construção de um 
mundo melhor.
A jornada tem que continuar. Que consigamos 

oportunizar cada vez mais a prática dos ensinamentos 
de Baden-Powell a um número cada vez maior de 
crianças, jovens e adolescentes e sedimentar nossas 
conquistas baseados na prática de construção 
coletiva, na união intergeracional, no aprimoramento 
cada vez mais intenso das escutas e principalmente no 
fortalecimento de nossas Unidades Escoteiras Locais.
Nosso grato a todos e vamos caminhando juntos!

Diretoria Regional

Caminhando Juntos
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1000 Hortas
por edital da Fundação Cargill, teve aporte de 
quase R $200.000,00 para sua execução ao longo 
de aproximadamente dois anos. O projeto foi 
concluído em dezembro de 2020, tendo atingido 
seu objetivo principal: transformar os escoteiros 
paulistas em representantes de hábitos sustentáveis, 
conscientizando jovens e adultos sobre a produção 
dos alimentos, o preparo sem desperdícios e a 
alimentação balanceada e nutritiva.
Para atingir esse objetivo, foi fixada a meta do cultivo 
de 1.000 hortas em todo o estado. O projeto ainda 
proporcionou aquisição de um veículo para a Região, 
facilitando o transporte de materiais e pessoas ao 
longo de sua realização. Além do cultivo das hortas, 
a mensagem do projeto foi distribuída de diversas 
maneiras, diretamente – através de lives, websérie, 
oficinas – ou indiretamente – por meio de fichas de 
atividade e participação em eventos. 
Para conclusão do projeto, foi produzido um livro 
de receitas saudáveis com conteúdo enviado por 
jovens que participaram das atividades do projeto. 
A publicação impressa foi distribuída para todos os 
participantes e UELs. Todas as ações desenvolvidas 
pelo projeto 1000 hortas estão disponíveis aqui.

O projeto 1000 Hortas – Educação Ambiental e 
Alimentação Saudável foi implementado em 2019 
na Região Escoteira de São Paulo. Viabilizado 

Um dos projetos de destaque desta gestão foi o 
Transformar para Crescer – São Paulo, que foi um 
desdobramento da iniciativa do Nível Nacional, um 
plano para retomada do Movimento Escoteiro em 
2021, após o período mais turbulento da pandemia.
No plano publicado, estão enumeradas as 
responsabilidades do Nível Regional, Nível Distrital 
e Nível Local e organizadas eixos temáticos.
Para ajudar as UELs e distritos em todos os âmbitos, 
nossos profissionais e voluntários dedicaram tempo e 
energia no desenvolvimento de lideranças regionais 
e distritais e na atualização de formadores e gestores, 
que foram protagonistas durante a retomada. 
Foram feitas ações coordenadas de diferentes 
segmentos para que o retorno fosse feito de maneira 
saudável e com a qualidade que precisávamos para 
atingir nosso propósito. Para incentivar o retorno 
seguro às atividades presenciais, foi elaborado um 
protocolo disponibilizado em texto e vídeo. Além 
disso, as UELs precisam submeter um planejamento 
para que o retorno fosse aprovado. 
Para fomentar a aplicação do programa, foram 

Transformar para Crescer

disponibilizadas fichas de atividade, além de lives 
sobre boas práticas e ideias para atividades on-line. 
O projeto também deu suporte financeiro às UELs 
mais impactadas através da Reserva Laços Fortes, um 
aporte separado da previsão orçamentária regional 
para sanar as necessidades apresentadas por Grupos 
Escoteiros e Seções Autônomas que demonstrassem 
que a ajuda traria estabilidade e fortalecimento.
Outro foco do projeto foi o apoio aos voluntários 
na resolução de problemas com contato direto com 
comissários e dirigentes. Para isso, foi implantado 
o Poupatempo Virtual, no qual foi oferecido 
atendimento individualizado, com orientação 
sobre as atividades administrativas da UEL, como 
regularização de documentos, gestão de conflitos, 
captação de recursos e prestação de contas. Além 
disso, foi criada uma Central de Atendimento, que 
acompanha as interações através de chamados, e 
disponibilizado contato direto com a Presidência, 
garantindo mais agilidade e controle na assistência.
Para conferir todas as ações do projeto, acesse o 
Relatório Anual de 2021 e o relatório completo  
do projeto.
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“Muitas pessoas 
devem a grandeza 

de suas vidas  
aos problemas  

que tiveram  
de vencer.”

Baden-Powell
Fundador do Escotismo
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Governança

Alinhamento 
institucional

No último triênio, as equipes regionais se 
comprometeram a manter o diálogo constante com 
a Nacional e as Unidades Escoteiras Locais (UELs), 
entendendo que o nível regional é o responsável por 
traduzir as estratégias do nível nacional para o nível 
local. 
Houve um esforço coletivo para ampliar o alinhamento 
institucional e o espírito de unidade, buscando 
fortalecer o conceito de que fazemos todos parte de 
uma mesma instituição, na qual o Escotismo é aplicado 
da mesma maneira e com a mesma qualidade 
Por diversas vezes, as equipes paulistas foram 
convidadas para colaborar com projetos nacionais, 
levando sua experiência e força de trabalho para 
contribuir no desenvolvimento do Escotismo em 
todo o país. Além disso, foram estudadas, adotadas 
e disseminadas as políticas nacionais, adequando-as 
à realidade da Região.

Planejamento 
Estratégico

No fim de 2018, toda a Região Escoteira foi mobilizada 
para a elaboração participativa do Plano Estratégico 
Regional 2019-2021 com o objetivo de ter um registro 
consolidado dos rumos que o Escotismo paulista deve 
tomar visando as metas nacionais e mundiais de
crescimento, estabelecendo diretrizes e prioridades. 
A gestão se comprometeu a seguir o direcionamento 
dado pelo plano e focou desmembrá-lo em um Plano 
de Ação, com tarefas, prazos e responsáveis.
Atendendo ao objetivo 2.1.2 do plano, todos os 
associados agora podem acompanhar as atualizações 
e o status da execução através da plataforma Quire. 
Contudo, em razão da pandemia da covid-19 algumas 
ações precisaram ser adaptadas.

Unificação do CNPJ
Em agosto de 2019, iniciou-se o processo de desuso do 
CNPJ próprio (11.933.346/0001-69), como aprovado 
pela Assembleia Regional no início daquele ano. Ao 
longo dos meses seguintes, foram transferidos os 
recebimentos de repasses enviados pela UEB (matriz) 
para a UEB-SP no CNPJ filial (33.788.431/0028-33). 
Em 2020 foram transferidos  os saldos das contas 
do CNPJ próprio para o CNPJ filial, assim como os 
funcionários do Serviço Profissional Escoteiro. Até 
dezembro de 2021, Até dezembro de 2021, todas 
as determinações indicadas na assembleia de 2019 
foram concluídas, incluindo o veículo da Região e a 
recepção das novas doações do sítio Vale das Flores.
Contudo, na assembleia de 2019, não houve indicativo 
oficial para o encerramento do CNPJ 11, o que precisa 
ser aprovado em duas assembleias extraordinárias 
específicas com intervalo mínimo de 60 e máximo de 
90 dias entre elas. Este assunto deverá ser alvo de 
deliberação da próxima diretoria eleita.

Escritório Inteligente
A gestão teve como uma de suas prioridades a 
implantação do Escritório Regional Inteligente, uma 
iniciativa para otimizar os fluxos de solicitações ao 
nível regional. A plataforma utilizada é a Octadesk, 
que permite automatizar e digitalizar pedidos
e protocolos, além de manter o status dos processos 
acessível de forma constante para os solicitantes. 
Durante o triênio, formulários, processos e outras 
solicitações foram migrando aos poucos para o novo 
sistema, que agora inclui pedidos de condecorações e 
reconhecimentos, requerimento para cursos distritais, 
processos de distintivos especiais, atendimentos feitos 
pelo Escritório Regional, fale conosco e muito mais, 
reunindo tudo em uma central única de atendimento.

Gestão Integrada
O maior objetivo desta gestão foi promover uma 
estrutura de governança integrada pensada para 
considerar três grupos principais: representantes 
dos distritos escoteiros, dos jovens e dos associados 
com mais tempo de experiência. O diálogo entre 
as três visões objetivou gerar o equilíbrio diverso e 
intergeracional necessário para que Região funcione 
de forma democrática. Além disso, houve um esforço 
constante para incluir aqueles que estão em locais 
mais afastados do estado nas discussões.

Reuniões Itinerantes
Com o intuito de aproximar as Unidades Escoteiras 
Locais (UELs) geograficamente mais distantes, a 
Diretoria Regional promoveu reuniões itinerantes 
em diferentes microrregiões do estado. As pautas 
incluíram conversas sobre a valorização do adulto 
no Movimento Escoteiro, Plano de Ação Regional, 
o uso dos Centros Escoteiros, assuntos financeiros e 
administrativos, entre outros.
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“Deixe o mundo 
um pouco 

melhor do que 
encontrou.”

Baden-Powell
Fundador do Escotismo
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Métodos 
Educativos

A Área de Métodos trabalhou de forma robusta 
nos últimos três anos. Para melhor adequação ao 
Plano Estratégico Regional, a área foi reformulada. 
A primeira grande mudança foi alocar as áreas de 
Programa Educativo e Gestão de Adultos (que 
se subdividiu em Gestão de Adultos e Gestão da 
Formação) sob a mesma pasta, favorecendo a 
integração das frentes, pois antes pertenciam a 
diretorias diferentes. 

Programa Educativo
A Coordenação Regional de Programa Educativo 
buscou fortalecer a figura do Coordenador Distrital 
como responsável por apoiar a aplicação do 
programa nas UELs. O objetivo era que todas as 
informações e atualizações do Método Escoteiro e 
do Programa Educativo chegassem ao nível Local e 
que toda a região estivesse em consonância com o 
nível Nacional. 

Indaba de Ramos
Com o objetivo de debater com escotistas de todos 
os ramos que atuam na base do Movimento Escoteiro, 
foi realizado o Indaba de Programa Educativo, 
no qual coordenadores distritais e escotistas das 
UELs discutiram tópicos relacionados à revisão do 
programa educativo. Foi uma oportunidade para 
que os escotistas fossem ouvidos e pudessem 
discutir suas percepções e o que esperam do Novo 
Programa Educativo.

Fichas de Atividade
A equipe produziu diversas fichas de atividade 
com o objetivo de apoiar a prática dos escotistas, 
proporcionando ideias e possibilidades para que 
seus jovens desenvolvam as competências previstas 
no Programa Educativo. As sugestões de atividades 
envolveram as Modalidades do Ar e do Mar, 
Radioescotismo e os quatro ramos, incluindo ideias 
para o projeto Escoteiros On-line do nível nacional.

Conecte-se
O Conecte-se foi um projeto da Equipe Regional de 
Programa Educativo que teve como objetivo alinhar 
os quatro ramos sob uma ideia central por meio 
de atividades escoteiras descentralizadas. Tendo 
como tema Conecte-se com o Espírito de B-P, a 
programação foi dividida em três fases iniciais – No 
Coração, Sempre na Mente, Junto de Mim – e uma 
fase de finalização presencial, o Conecta Sampa.
Em cada uma das etapas, foram oferecidas sugestões 
de atividades específicas para cada ramo abordando 
temas como sustentabilidade, inclusão, respeito à 
natureza e à liberdade e serviço ao próximo. Ao todo, 
foram 13.609 participantes, sendo 10.779 jovens 
e 2.830 adultos voluntários. Foram aplicadas 653 
atividades em 317 UELs de 10 estados que aderiram 
à ideia: São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, 
Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mais o Distrito 
Federal. Em São Paulo, 284 UELs participaram, 
representando 78% do estado. Além disso, todos os 
36 distritos se envolveram em pelo menos uma das 
fases.

Conecta Sampa
O evento Conecta Sampa, que encerra as atividades 
do Conecte-se e estava previsto para acontecer em 
junho de 2020, precisou ser adiado, por conta da 
pandemia de covid-19 e deve acontecer em 2022. 
A atividade promoverá a conexão de todos na 
vivência concreta de nossa Fraternidade Escoteira 
e tem como objetivo explorar, na prática, todos os 
aspectos do desenvolvimento sustentável.

Gestão de Adultos e 
Gestão da Formação

Para melhor adequação ao Plano Estratégico, a área 
de Gestão de Adultos foi subdividida em Gestão 
de Adultos e Gestão da Formação. A primeira é 
responsável pela totalidade do Ciclo de Vida do 
Adulto dentro da organização, envolvendo as etapas 
de captação, desempenho e decisões para o futuro. 
A segunda cuida especificamente do Sistema de 
Formação, promovendo os cursos necessários e 
capacitando a Equipe Regional de Formação.

Descentralização dos Cursos
Com o intuito de atingir um número maior de 
voluntários, a pasta buscou descentralizar a 
pulverizar a realização de cursos em todo o estado, 
capacitando formadores e apoiando a promoção de 
iniciativas distritais.

Alinhamento Institucional
O Alinhamento Institucional é muito importante para 
manter a visão e metas da nossa instituição como um 
todo, seguindo os conceitos da nova Política Nacional 
de Adultos no Movimento Escoteiro (PNAME), a 
região foi pioneira na atualização dos formadores 
através do Encontro Regional de Formadores.

Educação à Distância
Durante a pandemia, a Região de São Paulo realizou 
um plano de atualização dos formadores diante 
da PNAME e na promoção de cursos preliminares, 
intermediários e avançados à distância. 

Módulos de Aperfeiçoamento
Durante toda a gestão, houve a oferta de Módulos 
de Aperfeiçoamento presenciais e EAD , que 
foram amplamente utilizados como ferramenta 
complementar de formação dos Escotistas e 
Dirigentes. Os temas foram diversos, entre eles: 
Assessor Pessoal de Formação (APF), Saúde Mental, 
Ciclo de Programa e Teoria de Primeiros Socorros.
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Congresso Regional 
Escoteiro e Pioneiro 

(CRE e CRP)
A gestão consolidou o Congresso Regional Escoteiro 
e o Congresso Regional Pioneiro como eventos de 
informação, inovação e troca de ideias e experiências. 
Em 2019,  os eventos aconteceram em setembro, 
no Sistema Educacional de Desenvolvimento Social 
(SEDES), em Taubaté. Estiveram presentes mais de 
550 pessoas e o tema foi "Caminhos do Aprender", 
o objetivo foi permitir que os jovens aprendessem
mais sobre o seu ramo e que os adultos voluntários
conhecessem técnicas que estimulam a aprendizagem 
ao longo da vida, para que eles aplicassem em suas
Unidades Escoteiras Locais.
Em 2020, os Congressos aconteceram pela primeira 
vez de maneira on-line com o tema “Jornada pela 
Felicidade”. O CRP contou com 136 pioneiros 
e o CRE, com 519 participantes entre escotista 
e dirigentes. Neste ano pela primeira vez houve 
interpretação em libras na maior parte das oficinais e 
legendagem de vários vídeos transmitidos trazendo 
mais acessibilidade ao evento.
Os Congressos aconteceram em momentos 
separados em 2021. O CRE, em agosto, teve 
como tema "Abertos a Mudanças, Preparados 
para a Transformação", Já o CRP, em novembro, 
teve como tema "Pioneiramente", trabalhando as 
competências do ramo com o fundo de cena na 
animação "Divertidamente", da Pixar.

Prêmio Walter Dohme
O Prêmio Walter Dohme reconhece voluntários com atuação inovadora nas Unidades Escoteiras Locais, além 
de destacar instituições parceiras.
Na edição de 2019, a Diretoria Regional, pela primeira vez, agraciou as Unidades Escoteiras Locais dos 
vencedores com o valor de R$ 4.000,00. A cerimônia aconteceu na noite de sábado do Congresso. Já na 
edição de 2020, por conta da pandemia da covid-19, a premiação aconteceu on-line e foi criada uma nova 
categoria: Atualidade/Pandemia de covid-19. Em 2021, a categoria de Atualidade/Pandemia de covid-19, 
passou a receber o nome apenas de ”Atualidade” e foi criada a categoria ”Mundo Melhor”.

2019:
Dirigente Institucional: Edson Guedes
Escotista Ramo Lobinho: Akira Hayashida
Escotista Ramo Escoteiro: sem vencedor
Escotista Ramo Sênior: Renato Wanderley
Breneizer
Escotista Ramo Pioneiro: sem vencedor
Instituição Parceira: Prefeitura Municipal de Rosana

2020:
Escotista Ramo Lobinho: Ana Paula Fiuza
Solymossy
Escotista Ramo Escoteiro: Danilo Hildebrand Russo
Escotista Ramo Sênior: Ellen Regina Giroto Arsky
Escotista Ramo Pioneiro: Marcelo Luiz Sigrist
Gestão Administrativo/Dirigente: José Carlos
Arantes da Silva

Conheça os contemplados em cada categoria por ano

Mundo Melhor/Adulto Voluntário: Vivian da Silva
Lopes
Atualidade/Pandemia de covid-19: Fernando
Yukio Tateno

2021:
Programa Educativo/Escotista Ramo Lobinho:
Paulo Cesar Aoki
Programa Educativo/Escotista Ramo Escoteiro: 
Daniel Santos Rodrigues
Programa Educativo/Escotista Ramo Sênior:
Gabriel Gomes Silvério 
Programa Educativo/Escotista Ramo Pioneiro: 
Regina Célia Pironatto Carmargo
Gestão Administrativa: Marcelo Costilho Jorge
Mundo Melhor: Agnaldo Leal
Atualidade: Bruna Mantovanello
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“Não existe 
ensino que se 
compare ao 
exemplo.”

Baden-Powell
Fundador do Escotismo
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Desenvolvimento 
Institucional

Comunicação
Site
Em 2020, a Região Escoteira de São Paulo inaugurou 
seu novo site regional. O objetivo da
mudança foi facilitar o acesso de associados e 
interessados no Movimento Escoteiro, principalmente 
através de smartphones, deixando o design e a 
mecânica mais amigável para dispositivos móveis.
A página inicial hoje tem uma visão mais clean, com 
detalhes da nossa marca e identidade visual. Para os 
visitantes que não são escoteiros, à primeira vista, 
é mais atrativa com explicações sobre o Movimento 
Escoteiro. As notícias, documentos e outras 
informações podem ser acessadas facilmente no 
Menu Principal.

Blog do Voluntário
O Blog do Voluntário foi criado no segundo 
semestre de 2020, com apoio da Equipe Regional 

de Imagem e Comunicação, para ajudar os adultos 
voluntários da Região de São Paulo no dia a dia de 
suas Unidades Escoteiras Locais. Ele foi dividido 
em três categorias: Programa Educativo, Gestão 
de Adultos e Formação e Administração de UEL. O 
Blog teve mais de 30 textos publicados ao longo dos 
dois anos, totalizando mais de 300 horas de trabalho 
dedicado exclusivamente a ele.

Suporte a associados  
e equipes regionais
A área de comunicação, responsável por apoiar 
Unidades Escoteiras Locais e distritos escoteiros, 
faz revisão, criação e diagramação de materiais 
informativos, camisetas, logos, releases e até 
sinalização de UELs. O setor também produz todas 
as peças de comunicação necessárias para projetos e 
eventos regionais. Como destaques, estão o livro de 
receitas do projeto 1000 Hortas, a Websérie, as lives 
transmitidas pelos canais regionais,  a identidade 
visual e o mascote do Conecta Sampa, os textos 
enviados para o projeto Escoteiros On-line do nível 
nacional e os vídeos de protocolo de retorno.

Divulgação do ME
O Escotismo tem aparecido cada vez mais na 
imprensa, seja por interesse dos próprios veículos 
de comunicação, pelos contatos realizados por UELs 
e Distritos Escoteiros ou por divulgações realizadas 
pelo nível regional. Algumas ações regionais que 
ganharam destaque foram: Assembleia Regional 
(São Caetano do Sul), Projeto 1000 Hortas (oficinas 
em cidades diversas), Cultive-se - Acampamento 
Regional do Ramo Pioneiro (São Carlos), e Congresso 
Regional Escoteiro (Taubaté). Contabilizando 
atividades locais e regionais, foram mais de 150 
inserções na imprensa no triênio, incluindo uma 
reportagem para o Jornal da Band sobre voluntário e 
a participação no podcast "Achismos", de Maurício 
Meirelles, que já soma mais de 80 mil visualizações.

Impacto Social

2,4 milhões
de horas de trabalho voluntário, durante todo o triênio da gestão.

Nossos voluntários somam juntos mais de

2016 2017 2018 2019 2020 2021

354
370

363364

340
324

Unidades Escoteiras 
Locais Ativas

2016 2017 2018 2019 2020 2021

133134134
139

130

123

Municípios com  
UELs ativas

Mesmo com o triênio impactado com mais de 20 
meses de pandemia, a Região Escoteira de São 
Paulo apresentou crescimento em números de UELs, 
sendo mais de 35 Grupos Escoteiros ou Seções 
Autônomas criados. 
Os anos de 2020 e 2021 foram desafiadores e os 
números de associados foram reduzidos, já que para 

todos e muitos jovens não renovaram o registro e 
diversas UELs paralisaram completamente suas 
atividades. A expectativa é de que a situação se 
normalize com o retorno efetivo das atividades 
presenciais, a diminuição de casos de covid-19 e a 
liberação do uso de máscaras.

Crescimento e expansão
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A Coordenação Regional Mundo Melhor foi criada para adotar um olhar dedicado aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) no nível regional, A pasta é composta pelas equipes: Diversidades, Inclusão, 
Escoteiros do Mundo, Meio Ambiente, Mensageiros da Paz e 1000 Hortas (durante a duração do projeto). 

Relações institucionais  
e governamentais

COMERPs
As Comissões Municipais Escoteiras de Relações 
Parlamentares (COMERPs) são comissões compostas 
por associados em cada município do Estado de 
São Paulo que são responsáveis por fomentar o 
relacionamento parlamentar do Escotismo em seus 
territórios, de maneira a ampliar e assegurar as 
melhores práticas para a participação dos Escoteiros 
do Brasil. 
As Comissões se expandiram para novos municípios. 
Anteriormente, somente São Paulo (capital) possuía 
uma Comerp ativa e, agora, elas foram instituídas 
também em Guarulhos, Indaiatuba, ABCD paulista 
e no Alto Tietê.

APP
O aplicativo da Região Escoteira de São Paulo vem 
para acompanhar a transformação
digital que vem atingindo todos os setores e se 
intensificou na pandemia. O app concentra
informações sobre o Movimento Escoteiro, 
comunicados, calendário de eventos, guias e 
material de treinamento, conteúdo institucional, 
eventos e outros. Além disso, o aplicativo possui 
recursos adicionais em versão 
premium a baixo custo, como 
a possibilidade de programar 
games dentro do próprio 
aplicativo, que está disponível 
para Android e IOS.
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Recursos

A gestão desenvolveu importantes ações no campo 
da captação de recursos e priorizou a gestão 
estratégica das finanças regionais. Durante 2020, 
por conta da pandemia, foi necessário realizar uma 
contenção de gastos para manutenção da saúde 
financeira da Região. Todos documentos financeiros 
e fiscais podem ser acessados nos Relatórios Anuais 
de 2019, 2020 e 2021 e no Site Regional, na aba 
Transparência.

Captação de Recursos
Além do projeto 1000 hortas, apresentado no início 
deste relatório, a Região Escoteira de São Paulo 
contou com outras ações de destaque no campo da 
Captação de Recursos. Confira a seguir:

DOE
Doe é uma plataforma que esteve disponível em 
2019 a todas as Unidades Escoteiras Locais na qual 
elas puderam obter doações pontuais ou recorrentes, 
estimulando assim a captação de recursos. 

Padaria Artesanal
Em 2019 o Centro Escoteiro Jaraguá sediou o projeto 
“Padaria Artesanal”, financiado pela Cargill, que, por 
meio da realização de cursos e oficinas sobre receitas 
saudáveis e deliciosas de pães, estimula a boa 
alimentação ao mesmo tempo em que oferece uma 
alternativa para a geração de renda, estimulando o 
empreendedorismo e o desenvolvimento local das 
comunidades envolvidas.

Ajude um escoteiro
O projeto “Ajude um escoteiro!” implementado em 
2020, é uma parceria com o Mercado Livre Solidário, 
desenvolvido pelo setor de Desenvolvimento 
Institucional do Escritório Regional. A plataforma 
possibilita que as Unidades Escoteiras Locais e 
a Região Escoteira de SP recebam doações em 
dinheiro de forma simplificada. 
No site regional, o sistema pode ser acessado no 
menu Incentive!

Centro Escoteiro Próprio
Desde 2018, a Região Escoteira de São Paulo está em 
processo de recebimento das doações dos terrenos 
do Sítio Vale das Flores, localizado em Itapecerica da 
Serra/SP. O local deverá abrigar um Centro Escoteiro 
próprio. Atualmente somos os proprietários oficiais 
do espaço, possuindo cerca de 55% da área. 
Os voluntários Elmer e Lenita Pessoa foram os 
principais responsáveis pela doação inicial de 
aproximadamente 30%. Nos anos seguintes (2019 e 
2020), foram incorporadas mais parcelas chegando a 
47% da área total do imóvel. 
Em 2021, avançamos em mais 12,957% nas doações 
recebidas do terreno Vale das Flores, chegando ao 
total de 55,002%, o que tornou os Escoteiros do Brasil 
– Região de São Paulo os legítimos proprietários do 
imóvel. Também já está em andamento o processo 
de transferência de mais 14,544% do imóvel, doação 
referente à família Tácola. 
A próxima etapa é propor uma reunião com os 
demais proprietários do imóvel para decisão sobre 
os passos seguintes, que envolvem outras doações, 
pagamento de impostos e outros assuntos.

Meu Kit
O Meu Kit é o site oficial de vendas de produtos de 
eventos regionais. A iniciativa tem como objetivo 
desonerar taxas de inscrição e oferecer uma gama 
maior de opções para que os associados montem 
um enxoval da maneira que quiserem e sem ter 
necessariamente participado do evento.
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