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Boa ação que tempera
o alimento do paciente

O escoteiro está sempre alerta para ajudar o próximo 
e pratica diariamente uma boa ação. Esse é o terceiro do 
total de 10 artigos da lei escoteira, que rege seus princípios 
e ações. Estar “sempre alerta” significa que ele está sempre 
pronto para ajudar alguém e atento às coisas que estão 
acontecendo ao seu redor. E está, o ano todo. Entre as vá-
rias boas ações que os integrantes do Grupo Escoteiro Vera 
Cruz fizeram apenas neste ano, está o plantio de verduras e 
temperos diversos, além da limpeza e manutenção da horta 
junto ao Hospital Vera Cruz, no mês de outubro, e mantido 
desde então, com projetos de avanço para 2019. A intenção 
é de escalonar a produção e tentar suprir a demanda de 
consumo dos pacientes. 

Além dos jovens, a participação direta dos chefes e dos 
pais é contagiante. A escoteira Nayane de Oliveira Ramos, 
14 anos, é uma que abraçou a causa com muito orgulho. “O 
motivo de eu entrar nos escoteiros sempre foi a vontade de 
fazer ações para ajudar a comunidade”, destacou ela, en-
quanto regava a horta e reconhecia o quanto é legal saber 
que o alimento que os jovens cultivaram com tanto carinho 
vai para o prato dos pacientes internados na casa de saúde.

Exercitar a ação comunitária, aproximar a vivência do 
meio rural aos jovens e contribuir com a oferta de alimentos 
saudáveis para o hospital são os objetivos desta boa ação, 
revela o chefe Eduardo Borba. “Esse é um propósito do es-
cotismo: formar jovens úteis para a sociedade, que façam a 
diferença”, completa. A generosidade foi desenvolvida em 
diferentes seguimentos no projeto da horta solidária: dar a 
oportunidade para que o jovem atue fazendo a diferença na 
sociedade, contagiar outras pessoas com este ato para que 
o ciclo de generosidade não se acabe e demonstrar para a 
sociedade que “a melhor maneira de ser feliz é contribuir 
com a felicidade dos outros”, frisa Eduardo, citando Robert 
Baden Powell, fundador do movimento escoteiro.


