
Escoteiros realizam ações do bem
Através do mutirão comunitário, crianças e jovens revitalizaram a horta do HVC, doaram livros para a Banca do Rafa e alimentos para asilo
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Espaço onde são produzidas verduras junto à casa de saúde ganhou ainda mais opções de alimentos para o cardápio
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amor ao próximo
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No asilo, escoteiros entregaram alimentos e cantaram para idosos

Com o objetivo de pro-
mover atividades, oferecer 
soluções e compartilhar bons 
momentos é que os escoteiros 
de Vera Cruz participaram de 
mais um Mutirão Nacional 
Escoteiros de Ação Comunitá-
ria (MutCom). Na 20ª edição, 
a atividade de mobilização 
voltada à integração e cola-
boração dos Escoteiros do 
Brasil com a sociedade, em 
especial com as comunidades 
de abrangência das unidades 
escoteiras locais, é que crian-
ças e jovens participaram de 
ações voluntárias. A prática 
ocorreu na manhã e tarde 
deste sábado, dia 20, iniciando 
pela revitalização da horta do 
Hospital Vera Cruz (HVC). A 
ação foi realizada por 22 esco-
teiros e três chefes (Eduardo 
Borba, Alana Medina e Daniel 
Arend). Além de limpar a hor-
ta existente, o grupo realizou o 
plantio de verduras e tempe-
ros diversos, entre eles alface, 
tomate, couve, beringela. 

A iniciativa foi possível 
graças à doação de uma agro-
pecuária do município. Para 
Luana Stein, de 13 anos, a 
revitalização da horta é vista 
com bons olhos. “Os pacientes 
precisam de comida para se 
fortalecerem. Com a horta va-
riada será mais fácil colher os 
produtos frescos e saudáveis 
e melhorar a qualidade do 
cardápio”, reflete.

Para a presidente da Fun-
dação de Saúde Dr. Jacob 
Blész, a ação é muito impor-
tante. “Estes jovens estão con-
tribuindo para um cardápio 

mais saudável e ajudando o 
próximo”, avalia. “É uma bela 
iniciativa”, completa.

À tarde, os escoteiros entre-
garam alimentos arrecadados 
para o Residencial Geriátrico 
Doces Lembranças, localizado 
no centro. O grupo também 
arrecadou livros para doar à 
Banca do Rafa.

A ESCOlHA
A escolha das ações foi 

feita pelos escoteiros em dois 
finais de semana, segundo o 
chefe Eduardo Borba. “No 
primeiro fim de semana eles 
se reuniram por patrulha para 
identificar algum ‘problema’ 
a ser resolvido por uma ação 
comunitária na cidade”, re-

22 jovens participaram das ações, ao lado de três chefes escoteiros

corda. “Muitas ideias foram 
trazidas. No segundo fim de 
semana elencamos e decidi-
mos ajudar estas três entida-
des”, completa.

Como chefe Escoteiro, 
Eduardo Borba sente-se rea-
lizado vendo o empenho de 
cada jovem nas atividades. 
“Vejo o quanto o ensino es-

coteiro consegue formar o ca-
ráter do jovem desde peque-
no”, analisa. “Conseguimos, 
juntos, ultrapassar a barreira 
de seguir o exemplo para se 
tornar o exemplo. Todo o 
exemplo que me foi repassado 
na minha vida escoteira estou 
repassando aos escoteiros”, 
conclui.


