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Caros irmãos escoteiros,
encaminhamos a todos o Relatório Final do XXI MutEco, que teve
como tema: "ESCOTEIROS NA RIO+20 !". Foram mais de 15.000
escoteiros de 404 Grupos e 70.000 pessoas da comunidade
mandando seu recado para a Rio + 20 ! Parabéns a todos, vocês é
que fizeram o MutEco !
Pedimos a todos que, por qualquer motivo, não constem desta relação
ou tenham algum dado errado, nos informem em
sustentabilidade@escoteiros.org.br, para que possamos corrigir.
Aos GEs que ainda não receberam distintivos, nos informem, para que encaminhemos esta
questão ao Escritório Nacional. Os GEs que ainda não baixaram os Certificados de
Grupos poderão fazê-lo na página da UEB.
XXII MutEco
O tema geral da UEB para 2013 busca solucionar um dos problemas mais graves que
enfrentaremos nos próximos anos, isto é, a escassez de água limpa. Por isso, o XXII MutEco
também terá como tema: “ÁGUA: O FUTURO QUE QUEREMOS !”
Estamos elaborando o Programa do XXII MutEco através de
contribuições de todos na Rede Ambiental Escoteira (RAE). Por isso,
se você tem sugestões de dinâmicas, jogos e atividades relacionados
com este tema, acesse www.redeambientalescoteira.org.br e participe
das discussões !

( Vale um
distintivo !)

Estamos também elaborando o distintivo do XXII MutEco. Por isso, se você tiver sugestões,
encaminhe para a RAE também. As melhores ideias serão submetidas a votação na RAE !
WWMC
Em 2013, participaremos do Desafio Mundial de Monitoramento da Água (WWMC) ! Se você tem
um córrego ou riacho próximo à sua casa ou ao seu GE, gostaríamos de saber como está a
qualidade das suas águas. Como fizemos em 2012, vamos divulgar uma forma fácil e divertida
de analisá-las, através do Programa do XXII MutEco. Aguarde !

*
IMMA
Como todos já sabem, a Insígnia Mundial de Conservacionismo foi
substituída pela nova Insígnia Mundial de Meio Ambiente
(IMMA), que é uma forma divertida de fazer educação ambiental
através de jogos, dinâmicas, atividades e projetos. A maioria dos
relatórios do XXI MutEco trouxe relatos de atividades belíssimas, que
demonstram que a IMMA já uma realidade no Brasil. Para saber
mais, acesse a RAE !

*

Você sabe o que significa o símbolo da IMMA?
Ele simboliza o continente Antártico,
pois este não pertence a nenhum país
mas todos devem cuidar dele,
pois é o mais vulnerável às mudanças climáticas
e aos impactos humanos nos oceanos !

Um grande abraço, um forte aperto de canhota e um Feliz 2013 a todos !
Grupo de Trabalho de Sustentabilidade
Equipe Nacional de Atividades
Diretoria Executiva Nacional

