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1. JUSTIFICATIVA
PAX é um termo em latim que significa paz e é este o objetivo da Escoteiros do
Brasil, promover a paz através da formação de cidadãos ativos na sociedade.
A Região Escoteira de Pernambuco é filial da União dos da União dos Escoteiros
do Brasil, entidade sem fins lucrativos, sem vínculos político-partidários que atua na
formação não escolar de crianças, adolescentes e jovens por meio do escotismo,
movimento educacional criado em 1907 pelo General do exército inglês Robert Stepherson
Smith Baden-Powell, que visa o desenvolvimento integral dos jovens, principalmente o do
caráter. Neste sentido e acreditando que é fundamental trabalhar mais intensamente valores
fundamentais na formação de caráter resultando na atuação de bons cidadãos na
sociedade, a região escoteira de Pernambuco, vítima da violência que assombra o nosso
país, precisa reestruturar a sede regional para retomar as suas atividades administrativas e
gerenciais de forma mais efetiva.
1.1 Entenda o caso
A sede dos Escoteiros de Pernambuco foi invadida e deteriorada por meliantes, os
quais levaram todos os bens e causaram vários danos na estrutura do prédio, deixando um
prejuízo estimado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Foram furtados: cadeiras, lâmpadas, pia, fogão, ventiladores, botijão de gás, bebedouro,
toda a fiação da parte elétrica, fotos e quadros de importância imaterial para os Escoteiros
de Pernambuco e depredaram todas as portas, dentre outros objetos importantes para a
execução de atividades.
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Na sede são realizadas as reuniões de diretoria, conselhos consultivos com os
presidentes das mais de 21 (vinte e uma) unidades escoteiras locais de diversas cidades de
Pernambuco, fóruns juvenis, reuniões da comissão fiscal, dentre outras atividades
necessárias ao bom funcionamento da instituição. Além de ponto de formação, reuniões e
planejamentos, é um espaço de armazenamento dos equipamentos e bens utilizados nas
atividades de formação do adulto e nos eventos regionais para os jovens. Portanto, precisa-
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se, com urgência, realizar a recuperação deste espaço. São mais de 100 anos de história do
Movimento Escoteiro no Estado, formando cidadãos e cidadãs responsáveis e contribuintes
para a mudança social.
2. OBJETIVO
2.1 Geral
O projeto Construinco a Pax tem o objetivo de angariar recursos para a
reestruturação da sede regional e consequentemente retomar as suas atividades.
Cada tijolinho conta! Por isso, através da campanha Pax, inicialmente com a contribuição
financeira, será realizado o resgate da vida deste espaço tão importante para a aplicação da
metodologia escoteira, uma ferramenta educacional eficiente no desenvolvimento pessoal
da juventude pernambucana.
2.3 Específicos


Obter recursos monetários para a compra de materiais e contratação de mão de obra
qualificada para a realização dos reparos necessários à sede regional;



Recuperação dos bens, equipamentos e utensílios furtados;



Retomar as atividades do local.

3. METODOLOGIA
O projeto envolverá fases de arrecadação. No primeiro momento, focaremos em
doações monetárias na conta regional, incentivando que as pessoas produzam vídeos a
serem divulgados nas redes sociais e outras plataformas de comunicação, para que o
público tome conhecimento do ocorrido e sejam motivados a contribuírem com o projeto.
A seguir, serão desenvolvidas ações para arrecadação de bens e instalação de
equipamentos de segurança, itens fundamentais para a organização e a reativação do
funcionamento da sede regional.
3.1 Fases do projeto
O projeto é dividido em fases, incluindo a arrecadação de verbas até a etapa final.
Eventualmente alguma fase ou partes delas podem ocorrer fora da ordem prevista
ou simultaneamente, conforme disponibilidades e oportunidades.
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Fase 1 – Arrecadação de verbas mediante doação de dinheiro;
Fase 2 – Arrecadação de materiais diversos para ações e campanhas;
Fase 3 – Realização de ações e campanhas (bingos, rifas, eventos com venda de refeições,
entre outros conforme oportunidades);
Fase 4 – Execução da reestruturação;
Fase Permanente – Prestação de Contas, atualizada a cada semana.
3.2 Pontos de execução


Segurança

INSTALAÇÃO DE GRADES E FECHADURAS DANIFICADAS
AUMENTO DO MURO
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
REPOSIÇÃO DAS PORTAS INTERNAS
INSTALAÇÃO DE ALARMES
INSTALAÇÃO DE SENSORES DE PRESENÇA
INSTALAÇÃO DE CÂMERAS
INSTALAÇÃO DE CONCERTINA
APLICAÇÃO DE NOVO ADESIVO NA FACHADA
INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA FRONTAL E LATERAL
REESTRUTURAÇÃO DO TELHADO


Reposição de Materiais

CADEIRAS
MOBÍLIAS PARA ESCRITÓRIO E MINI AUDITÓRIO
BEBEDOURO
PIA E TORNEIRA
FOGÃO E BOTIJÃO
VENTILADORES
COMPUTADOR
IMPRESSORA
PROJETOR
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Complementos

RENOVAÇÃO DE REBOCO DA PARTE EXTERNA
SINALIZAÇÃO NA LATERAL DO PRÉDIO
PINTURAS
4. PRESTAÇÃO DE CONTAS
Confira a prestação de contas na página do projeto*
escoteirospe.org.br/pax-tranparencia
5. CRONOGRAMA

Fases/Etapas
Arrecadação de
doação de dinheiro

verbas

Jul/22 Ago/22 Set/22 Out/22 Nov/22 Dez/22 Jan/23 Fev/23

mediante

Arrecadação de materiais diversos para
ações e campanhas
Realização de ações e campanhas
Execução da reestruturação
Prestação de contas
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6. SEJA UM PARCEIRO
Vincule seu nome ou sua marca a este projeto!
Faça a sua contribuição com qualquer valor por meio de depósito na conta da instituição,
divulgue a nossa campanha e nos ajude a arrecadar o valor necessário para reestruturar
nossa sede ou entre em contato conosco e saiba outras formas de ajudar.
Caixa Econômica Federal
Agência nº 3250
Conta Corrente nº 408-4
Operação 003
PIX – CNPJ
33788431003481

“Enquanto vocês viverem neste mundo, tentem fazer algo de bom que
podem permanecer após a sua morte”.
(Baden Powell – fundador no Escotismo)

