
 

Escoteiros de SC farão o maior Mutirão de Ação Ecológica no Estado 

No próximo fim de semana, mais de 40 Grupos Escoteiros de Santa Catarina estarão envolvidos em 
ações que integram o XXI Mutirão Nacional de Ação Ecológica (MutEco). De acordo com a 
organização do evento que ocorrerá simultaneamente em todas as regiões do Estado, 2.500 crianças, 
jovens e adultos estarão participaram diretamente. A pretensão é alcançar mais de 30 mil pessoas 
das comunidades envolvidas. 

Para este ano, o objetivo é discutir e promover ações que tenham conexão com a RIO + 20, a 
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, no Rio de Janeiro. Nesta 
Conferência, os países membros da ONU discutirão o desenvolvimento sustentável nos aspectos 
econômicos, sociais e ambientais. Por isso, o tema do XXI MutEco é “ESCOTEIROS NA RIO + 20 !”. 

No Vale do Itajaí, o destaque é para as atividades de dois Grupos Escoteiros. Em Blumenau, o GE 
Leões de Blumenau desenvolverá hortas em garrafas PET, a fim de que se saiba a importância do 
consumo de alimentos saudáveis e manter o equilíbrio, a sustentabilidade do planeta. Os Lobinhos – 
crianças entre 7 e 10 anos – levarão para casa essas hortas para que esses alimentos sejam 
consumidos por sua família. Os jovens de 18 a 21 anos, chamados pioneiros, auxiliarão atividade 
ensinando os lobos na montagem das hortas e no acompanhamento no decorrer dos meses. 

Já no GE Duque de Caxias, de Indaial, os jovens do Ramo Sênior – entre 15 e 17 anos – farão a 
montagem de uma composteira para resíduos orgânicos. O GE Pomerano, de Pomerode, se 
concentrará no Parque de Eventos Municipal, onde os lobinhos farão uma exposição a respeito de 
educação ambiental.  Os escoteiros desenvolverão uma horta caseira a partir de garrafas PET, 
incentivando assim o conceito de agricultura de subsistência. 

Conforme o coordenador estadual do MutEco, Leocir Jung, “as atividades promovidas pelos Grupos 
Escoteiros contribuirá com a formação da pessoa enquanto cidadão, desde o mais novo lobinho até o 
mais experiente adulto que atua como educador ou dirigente”.  

Santa Catarina conta com cerca de 7.000 membros registrados em mais de 100 Grupos Escoteiros, 
sendo aproximadamente 5.000 crianças e jovens e outros 2.000 adultos que atuam de forma 
voluntária nas funções de escotista (educador) e dirigente. Em 2013, o Escotismo Catarinense 
completa o primeiro centenário. 

 

Ação Nacional 

No XX Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica, em 2011, 306 Grupos Escoteiros de 24 Estados 
brasileiros mostraram sua disposição em recuperar e valorizar centenas de praças, parques e áreas 
verdes, que receberam jovens e adultos para capinas, plantios de mudas, pintura de bancos, 
conserto de brinquedos ou simplesmente para atividades ao ar livre. 



 

Em Santa Catarina, cerca de 1.200 crianças, jovens e adultos de 30 Grupos Escoteiros participaram, 
sendo este o terceiro maior público de uma Região Escoteira. A ação em SC teve destaque entre as 
ações nacionais daquele ano. 

 

Serviço 

O que: XXI Mutirão Nacional de Ação Ecológica em Santa Catarina 

Quando: 9 e 10 de junho 

Onde: Em mais de 40 Grupos Escoteiros no Estado. A ação ocorrerá simultaneamente em todo o país 

Como: Atividades propostas pelos Escoteiros de Santa Catarina e outras idealizadas livremente pelos 
Grupos Escoteiros 

Mais informações em http://is.gd/O7Hk8c  

 

Fontes 

Grupo Escoteiro Duque de Caxias – cidade de Indaial 

Coordenador local: Edson Huebes 

E-mail: edson@tapa.com.br 

Contato: (47) 9981-7555 

 

Grupo Escoteiro Leões de Blumenau – cidade de Blumenau 

Coordenador local: Dóris Dyck 

E-mail: dorisdyck@yahoo.com.br 

Contato: (47) 9933-4467 


