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INTRODUÇÃO 

 

O Movimento Escoteiro foi criado, por essência, para ser um movimento voltado para o 

jovem, e também feito por eles, com o auxílio de adultos voluntários. Se chama movimento 

por estar sempre em constante transformação, acompanhando as mudanças da geração, mas 

sem perder seu propósito educacional. 

O Escotismo é voluntário e sem fins lucrativos, e seu Programa Educativo foi pensando para 

estar inserido no cotidiano dos jovens, de acordo com suas necessidades de crescimento e do 

meio onde os jovens se desenvolvem, se adaptando a diferentes realidades e respeitando sua 

autonomia. 

A nova visão de sociedade imposta pela pandemia da COVID-19 nos desafia a pensar de 

maneiras diferentes a prática escoteira, mas que ainda garantam experiências de atividades 

variadas e atraentes aos jovens. 

A diretoria do Grupo Escoteiro Santos Dumont – GESD/20º PR, comprometida com a 

segurança e proteção da saúde de membros, e tendo também um papel importante a 

desempenhar na limitação do impacto negativo deste surto na comunidade, implantou a 

Comissão de prevenção à COVID-19, composta por dirigentes, escotistas e pioneiros do nosso 

grupo. 

A Comissão tem como principal objetivo planejar ações relacionadas ao enfrentamento da 

crise causada pela pandemia da COVID-19, assim como assegurar sua aplicação durante todo 

o período em que perdurar a pandemia e possibilitar o retorno progressivo e cuidadoso de 

atividades escoteiras presenciais. 

Este protocolo possui caráter orientativo, fornecendo informações aos jovens, pais, 

responsáveis e voluntários do GESD no retorno, com as medidas de prevenção e 

procedimentos a serem adotados. Casos omissos ou situações especiais serão resolvidos por 

deliberação da Diretoria do Grupo. 

Importante salientar que a Comissão segue as orientações das autoridades Governamentais 

e Sanitárias, das Organizações Escoteiras em nível Nacional e Regional (UEB e UEB-PR), bem 

como as medidas preventivas do Colégio Estadual Julia Wanderley, instituição que nos sedia. 

Este documento poderá sofrer modificações para adequação e atendimento a eventuais 

mudanças de cenários nos âmbitos municipais, estaduais e federais. 

 

 

 

 



 

ANTES DA REABERTURA - PREPARANDO O RETORNO 

 

FINANCEIRO 
Considerando a realidade financeira dos associados com a situação do COVID-19, a diretoria 

optou em utilizar a reserva financeira do Grupo para o pagamento das despesas fixas mensais, 

isentando as famílias das contribuições mensais (taxa de família) durante 2020. Algumas 

mensalidades foram pagas e foram consideradas doações para ajudar a subsidiar os custos.  

Esta medida não impedirá que o Grupo adquira o material de limpeza e desinfecção 

necessário para o retorno em 2021, como álcool em gel, antisséptico, sabonete líquido, 

toalhas de papel e água sanitária. Esse material, de uso coletivo, será disponibilizado aos 

membros do grupo durante as atividades presenciais. 

 

AVALIAÇÕES DE RISCO 
Todas as avaliações de risco serão feitas de forma permanente pela Comissão COVID-19, para 

garantir a segurança nas atividades em sede e fora de sede, e serão divulgadas entre os pais 

e responsáveis pelos membros juvenis, bem como cumpridas e exigidas pelos adultos 

voluntários. 

A Comissão, a qualquer tempo e se necessário, deverá informar tempestivamente a Diretoria 

do GESD para medidas cabíveis de suspensão ou reavaliação do retorno das atividades 

presenciais. 

 

PLANO DE RETORNO 
O presente Plano foi elaborado pela Comissão designada, sendo aprovado pela diretoria do 

Grupo Escoteiro Santos Dumont e deverá ser autorizado pela Direção Regional, possibilitando 

a realização de atividades presenciais no município de Curitiba.   

 

COMUNICAÇÃO 
As informações sobre as recomendações e procedimentos estabelecidos no Protocolo de 

retorno serão divulgadas através dos meios mais adequados, repassando as orientações 

sobre todos os cuidados do distanciamento social e higiene. 

Todo o Grupo Escoteiro, composto por adultos voluntários, jovens e pais/responsáveis, serão 

orientados e estarão cientes das diretrizes deste Protocolo, assim como deverão se 

familiarizar com as novas restrições que se fizerem necessárias. 



Campanhas de Comunicação do GESD serão permanentes em nossos canais oficiais. As 

postagens vão priorizar cuidados com a higiene, prevenção e manutenção de ambiente 

escoteiro seguro, assim como apoio às famílias na pandemia no que diz respeito a saúde 

mental.  

 

ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 
Todo atendimento aos pais e responsáveis pela Diretoria Administrativa e Financeira, bem 

como pelos Escotistas, será feito de forma virtual, minimizando risco e para permitir que as 

medidas de segurança e distanciamento sejam obedecidas. Atendimentos presenciais, se 

forem necessários, deverão ser agendados para evitar aglomeração e com um intervalo para 

higienização.  

 

MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO E INFRAESTRUTURA EM SEDE 
Para uma melhor adequação dos espaços da sede, serão instaladas marcações, indicando o 

fluxo unidirecional (pontos de entrada e saída) a ser obedecido por todos. Não será permitida 

a permanência de pais ou responsáveis durante o período da atividade em sede, assim como 

o estacionamento de veículos dentro do colégio, com exceção de escotistas responsáveis pela 

atividade. 

O horário de início e término das atividades, assim como sua duração, sofrerão alterações, 

evitando aglomerações para diminuir o risco de contágio. As atividades vão ocorrer 

preferencialmente aos sábados, das 15h às 17h. A participação presencial síncrona no mesmo 

espaço (sede escoteira ou equivalente) não deve ser superior a 50% do efetivo do Grupo, 

incluindo também 50% do total de escotistas e dirigentes, desde que o número de pessoas 

reunidas ao mesmo tempo não ultrapasse o limite autorizado pelas autoridades públicas. A 

diretoria de Métodos Educativos irá orientar sobre quais seções podem usar a sede para que 

todas possam utilizá-la pelo menos uma vez a cada 15 dias nos sábados de tarde. A seção que 

desejar fazer atividades com maior frequência deverá consultar a Diretoria de Métodos 

Educativos para ver a disponibilidade de espaços ou na escola ou em outros lugares 

alternativos. 

Os espaços que serão usados pelas seções e seus respectivos horários estarão definidos 

previamente. Isto evitará o uso concomitante dos espaços por jovens de diferentes faixas 

etárias. 

Serão preparadas, no mínimo, 4 estações de álcool em gel, distribuídas pelo campo de 

atividades, e assegurando mais uma unidade para o escotista responsável pela aplicação da 

atividade junto à seção. 

As posições dos jovens, no círculo de parada e nas ferraduras dos ramos, deverão ser 

identificadas para marcar o distanciamento necessário.  



O fluxo de voluntários e jovens entre os diversos ambientes da sede será diminuído, sendo 

respeitada a indicação da quantidade de pessoas em cada espaço.  

Deve-se sempre priorizar as atividades em ambiente ao ar livre e, caso isso não seja possível, 

os ambientes fechados devem ser arejados, mantendo portas e janelas abertas, durante todo 

o período em que estiverem sendo utilizados. 

• Locais fechados devem ser bem arejados e a distância mínima de 1,5 metros por 

pessoa deve ser observada em todas as direções; 

• Caso o espaço físico disponível não permita a manutenção da distância mínima 

entre as pessoas, a atividade não deve ser realizada; e 

• Os locais devem ser sinalizados por meio de cartazes ou placas indicando a 

capacidade máxima de pessoas em cada ambiente (uma pessoa a cada quatro 

metros quadrados).  

O GESD deverá atender rigorosamente a determinação dos órgãos públicos responsáveis pelo 

Colégio Estadual Julia Wanderley, instituição que nos sedia. 

Enquanto durar a pandemia, a cantina do GESD não funcionará.  

 

MEDIDAS A SEREM CONTEMPLADAS NO RETORNO 

Para o início das atividades presenciais deverão ser contempladas obrigatoriamente as 

seguintes ações: 

 

OPÇÃO DE RETORNO PRESENCIAL 
O retorno às atividades presenciais será opcional durante a pandemia.  

As atividades remotas serão mantidas, de acordo com as programações das seções, para 

aqueles que são de grupo de risco e/ou não se sentem confortáveis para retorno neste 

momento.  

 

FICHA MÉDICA 
Todos os pais/responsáveis deverão atualizar a ficha médica dos jovens. A Diretoria do Grupo 

enviará o formulário. 

 

REGISTRO ESCOTEIRO 
Todos os associados deverão ter seu Registro Escoteiro regularizado para o ano vigente. 



 

QUESTIONÁRIO DECLARATÓRIO 
Todos os associados deverão responder a um questionário declaratório, que tem o objetivo 

de identificar casos suspeitos de Covid-19. A Diretoria do Grupo enviará o formulário. 

 

AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 
Todos os jovens menores de idade deverão estar com autorização assinada pelos 

pais/responsáveis, permitindo o retorno dos membros juvenis à participação nas atividades 

escoteiras presenciais, declarando estar cientes das orientações e riscos de contaminação e 

formas de transmissão involuntária, bem como das regras sanitárias, de distanciamento, e 

demais procedimentos que serão adotados e deverão ser cumpridos. 

 

GRUPO DE RISCO 
A evolução da Covid-19 e o avanço da vacinação alteraram os grupos de risco da doença, que 

agora abrange todas as faixas etárias (de acordo com a Associação de Medicina Intensiva 

Brasileira e da Sociedade Brasileira de Infectologia). O Grupo Escoteiro Santos Dumont seguirá 

as orientações da Organização Mundial da Saúde, que elenca os seguintes fatores como 

possíveis agravantes da Covid-19 em caso de infecção: 

- Idosos não vacinados; 

- pessoas com doenças não transmissíveis, como doenças cardiovasculares (por exemplo, 

hipertensão, doença cardíaca e derrame), doenças respiratórias crônicas, diabetes e câncer 

(desde que não vacinados). 

Qualquer pessoa que já tenha sido vacinada (com uma ou duas doses, seguindo a 

recomendação do fabricante da vacina que foi administrada) estará liberada para participar 

das atividades, desde que respeite as medidas de prevenção e distanciamento social. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SAÚDE 
Todos aqueles considerados mais vulneráveis à COVID-19, independente se jovens ou adultos 

voluntários, devem ser orientados a não participar das atividades presenciais enquanto durar 

a Pandemia. 

 

ORIENTAÇÕES 
Caso um membro do Grupo possua algum sintoma suspeito indicador da Covid-19, como febre, 

tosse seca, dor de cabeça, diarreia, cansaço, perda de paladar e olfato, dor de garganta ou 

dificuldade para respirar - deverá procurar atendimento médico e comunicar imediatamente o 

Grupo Escoteiro, por meio dos Escotistas. 



Ressalta-se que, em casos como esse, o membro não deverá participar das atividades, pois a 

segurança e a saúde de todos vêm em primeiro lugar. 

Caso o membro do Grupo esteja doente, deve evitar o contato próximo com outras pessoas, 

principalmente idosos e doentes crônicos. Nesses casos, incentiva-se a busca por orientação 

pelos canais on-line disponibilizados pelo SUS ou atendimento nos serviços de saúde e o 

seguimento das recomendações de profissionais de saúde. 

Os membros juvenis, dirigentes, escotistas e/ou responsáveis que foram afastados das suas 

atividades por suspeita ou por terem contraído a COVID-19 no período da pandemia só poderão 

retornar às atividades presenciais, mediante apresentação de Atestado Médico e/ou resultado 

de teste negativo para transmissão com data recente.  

 

ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO 
 

O GESD, mantendo sua característica educacional, tratará de forma inclusiva e motivacional todos os 

integrantes que fazem parte do grupo de risco. Entendemos que a pandemia vai muito além do que 

todos imaginavam se tratar inicialmente, e os cuidados necessários são para a proteção de todos, mas 

não inviabilizam a prática do Escotismo seja presencialmente ou de forma remota.  

Da mesma forma, o GESD desde o início da pandemia, vem buscando apoiar situações de 

vulnerabilidade entre seus membros, na forma de campanhas financeiras, apoio emocional e/ou com 

recursos práticos como transporte, adequações de espaço, etc.  

Os Escotistas das Seções, a Diretoria e Comissão de Prevenção à Covid estão comprometidos e vão 

orientar jovens e pais antes do retorno presencial, detalhando diretrizes deste Protocolo e 

demonstrando o compromisso do Grupo e de todos os seus integrantes para garantir um ambiente 

agradável e seguro.  

Reforçaremos as campanhas de comunicação em nossos canais oficiais, priorizando os cuidados 

neste retorno, detalhando o funcionamento das atividades em nossos espaços da sede, assim 

como cuidados com a higiene, prevenção e manutenção de ambiente escoteiro seguro. 

Os atendimentos presenciais, administrativos, financeiros, e outros, se forem necessários, devem ser 

agendados para evitar aglomeração e com um intervalo para assepsia. 



As famílias de jovens que passaram por problemas relacionados à COVID-19, e também as 
pessoas que fazem parte do grupo de risco – tão logo autorizadas pela área de saúde – serão 
incentivadas a retornar às atividades escoteiras.  

Serão mantidas as atividades remotas e/ou virtuais para aqueles que não puderem retornar 
presencial e/ou não se sintam confortáveis, sem prejuízo a prática escoteira, conforme 
calendário/cronograma aprovado pelas seções.  

 

 Além das orientações já previstas neste Protocolo, vale reforçar os pontos seguintes: 

• Pessoas que apresentaram sintomas leves da doença e se recuperaram bem, podem voltar 
às atividades. Podem ter uma vida "quase" normal, como ir para a rua, circular livremente... 

• Depois de infectadas, as pessoas ganham uma "imunidade temporária". Por isso, é 
necessário manter os cuidados recomendados.   

• A máscara continua sendo obrigatória mesmo que já tenha sido infectado anteriormente 
conforme normativas do município. 

• Não relaxar a higienização das mãos, evitar contato com superfícies muito tocadas, pois, 
mesmo não transmitindo a Covid-19 pelas vias aéreas, poderá carregar o vírus que está em 
superfícies contaminadas.  

• E cuidar dos pensamentos, para manter a saúde mental. 
 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), DE USO PESSOAL e 
HIGIENIZAÇÃO INDIVIDUAL 
Os EPIs são de uso obrigatório em qualquer atividade que ofereça risco físico aos membros 

do Movimento Escoteiro. Eles são fundamentais para garantir a saúde e a proteção de todos. 

Serão exigidos de todos os participantes nas atividades presenciais (adultos, jovens e 

crianças):  

• Máscaras de proteção individual de pano ou descartável, com saquinho para guardar 

a usada. 

o Trazer para as atividades presenciais do Grupo Escoteiro 3 (três) máscaras, 

sendo que 2 (duas) serão utilizadas durante as atividades e uma deverá ficar 

como reserva; 

• Álcool em gel (bisnaga para uso individual) ou líquido em spray/aerosol. 

• Garrafinha de água, tipo squeeze (não recomendado utilizar canecas neste momento) 

• Mochila pessoal para guarda de seus pertences durante as atividades.  

 

Para ingresso na sede, será obrigatório o uso de máscara de proteção individual utilizada 

de forma correta (cobrindo nariz e a boca). 



Para os adultos responsáveis pela higienização coletiva das áreas da sede, o uso de luvas 

também será obrigatório e serão fornecidas pelo GESD. 

Os EPIs devem sempre ser usados de maneira correta, obedecendo a higiene e o descarte 

seguro, quando necessário. 

Serão afixados cartazes orientativos dos métodos de higienização individual, em especial o 

uso correto do álcool em gel 70° e da lavagem correta das mãos. Os métodos de higienização 

individual serão reforçados constantemente em nossas atividades. 

 

HIGIENIZAÇÃO COLETIVA 
Complementando o protocolo de segurança, a higienização coletiva é essencial e não menos 

importante do que a individual. 

Para realizar a higienização coletiva deve-se manter os locais limpos e arejados, lavados com 

detergente e solução de hipoclorito de sódio. 

Assim, locais como banheiros, cadeiras, mesas, armários e materiais de uso comum pelas 

patrulhas e matilhas deverão ser higienizados no início, a cada utilização e no final das 

atividades. A diretoria vai identificar o(s) responsável (is) a cada atividade em sede. 

Serão disponibilizados sanitizantes para assentos, assim como a permanência de um adulto 

responsável pela orientação quanto à higiene, próximo aos banheiros.  

 

AUTOMONITORAMENTO 
Não deverá comparecer à atividade presencial e permanecendo em isolamento, segundo 

orientações de seu médico, quem: 

• Estiver no momento ou tiver apresentado nos últimos 7 dias qualquer sintoma gripal 

ou que possa corresponder aos sintomas da COVID-19: febre, calafrios, tosse, dor de 

garganta, coriza, dor no corpo, cefaleia, diarreia, falta de ar, coriza, perda de olfato 

e/ou paladar, etc; 

• Tiver tido contato, nos últimos 7 dias, em ambiente fechado e sem o uso de máscaras 

com pessoa sabidamente confirmada como portadora do COVID-19 ou com os 

sintomas descritos no item anterior. 

Caso se enquadre em qualquer dessas situações, o jovem ou um de seus responsáveis deverá 

avisar ao Escotista da Seção, e este avisará a Comissão/Diretoria do GESD, para que o devido 

acompanhamento possa ser realizado. O mesmo se aplica a qualquer adulto/voluntário do 

GESD, que poderá informar a Comissão/Diretoria do GESD diretamente.  

Em casos de suspeita ou confirmação de COVID, o jovem que esteve presente na atividade, 

os pais e/ou responsáveis serão comunicados pela Diretoria do Grupo, informando que 



devem observar possíveis sintomas e permanecer em isolamento até a confirmação ou 

negativação, seguindo orientações das autoridades em saúde. 

 

DISTANCIAMENTO MÍNIMO 
A distância mínima entre todos os participantes da atividade deverá ser de 1,5m. 

O cumprimento escoteiro com aperto de mão deverá ser substituído pela saudação escoteira 

e o lema. 

Em caso de acidentes e/ou necessidades urgentes, principalmente as de saúde, o 

distanciamento social poderá ser quebrado para atender quem necessite de socorro. 

 

USO DE MÁSCARAS 
As máscaras deverão ser substituídas sempre que ficarem úmidas ou sujas, ou a cada duas 

horas. 

As máscaras somente poderão ser retiradas para ocorrer sua substituição ou para tomar água. 

Por isso, deve ser evitado qualquer tipo de alimentação durante as atividades. 

 

LIMPEZA FREQUENTE DAS MÃOS 
Os participantes das atividades, jovens e adultos, deverão realizar higiene frequente das 

mãos, lavando-as com água e sabonete várias vezes e sempre que necessário, ou então, 

higienizar com álcool em gel 70°. 

 

PREVENÇÃO E MONITORAMENTO 
A Comissão de prevenção à COVID-19 deverá acompanhar, avaliar e monitorar a aplicação do 

Plano de Retorno aprovado pela Diretoria do GESD. 

A Comissão, deverá orientar a todos sobre os cuidados necessários para a troca e 

armazenamento da máscara e correta higienização das mãos. 

Sendo constatado caso de contaminação, deverá seguir os protocolos definidos no plano de 

retorno, que deverão contemplar entre outras ações: confirmação do risco de contágio, 

rastrear todos os possíveis contatos na UEL, reforçar a desinfecção e limpeza das superfícies 

e áreas utilizadas, informar e orientar aos familiares para encaminhamento médico e 

necessidade de isolamento. 

A Comissão, a qualquer tempo, deverá informar tempestivamente a Diretoria da UEL para 

medidas cabíveis de suspensão ou reavaliação do retorno das atividades presenciais. 



ATIVIDADES EM SEDE 

 

Nas atividades na sede deverão ser observados os seguintes procedimentos: 

• Antes do início da atividade, aferir a temperatura de todas as pessoas com 

termômetro digital infravermelho, evitando a participação de quem registrar 

temperatura igual ou superior a 37.3°C (estado febril); a aferição deverá ser na testa, 

orelha ou pescoço. (Protocolo do Ministério da Saúde). 

• O uso de máscara em todos os ambientes. 

• Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção com as mãos não higienizadas; 

• Manter distância mínima de 1,5m entre as crianças, jovens e adultos voluntários, seja 

na cerimônia de bandeira, grito de tropa e grande uivo ou nas atividades;  

• As cerimônias serão sempre por seção, não havendo Abertura Geral durante a 

pandemia.  

• As bandeiras deverão ser hasteadas e arriadas por um escotista, antes do início e ao 

término das cerimônias. O escotista deve higienizar as mãos antes e após a 

manipulação da adriça e da bandeira. Os demais participantes vão apenas saudar a 

bandeira. 

• As formações devem ser de forma direta, em círculo ou ferradura, com a distância de 

1,5 metros entre os participantes em todas as direções. (sem formação de patrulhas 

ou matilhas previamente).  

• Durante o período de pandemia, o uso de bastões de patrulha ou totem das alcateias 

não é recomendado, para evitar toques e compartilhamento.   

• Atividades de contato e jogos de equipe: 

o Evitar atividades com contato físico entre os participantes; 

o Jogos de revezamento devem considerar a distância mínima de 1,5 metros 

entre as pessoas e criadas alternativas para que não se tenha contato direto 

entre elas; 

o Evitar jogos em equipe com bola ou quaisquer outros objetos;  

o Canções em círculo, com gestos, devem respeitar a distância de 1,5 m entre os 

participantes; 

o Durante gritos ou canções, redobrar atenção com as máscaras, evitando 

deslocamento da mesma e que jovens não permaneçam com máscaras 

úmidas.  



o Não serão permitidos, neste momento, abraços, beijos e apertos de mãos; 

 
• Lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então, 

higienizar com álcool em gel 70°; 

• Higienizar com frequência o celular e outros objetos pessoais utilizados durante a 

permanência nas atividades escoteiras. 

• Não compartilhar objetos de uso pessoal como celulares, gameboys, canetas, roupas, 

talheres, toalhas, pratos, copos, objetos pessoais, filtro solar, repelente, protetores...; 

• Manter os ambientes limpos e bem ventilados; 

 

CERIMÔNIAS 
Excepcionalmente, para as Cerimônias (Promessa, Passagem e/ou Distintivos Especiais), os 

familiares (limitado a pais, mães e irmãos) estarão autorizados a entrar na sede para prestigiar 

o jovem. (Chegar 10 minutos antes do horário marcado, evitando aglomerações, e não 

permanecendo na sede após seu término). 

Para passagens de ramos, promessas e integrações haverá orientações específicas sobre a condução 

pelo Escotista responsável.   



ATIVIDADES FORA DE SEDE 

 

A atividade externa solicitada deverá incluir, além de todos os outros aspectos de segurança, 

os relacionados à diminuição do risco de transmissão do Coronavírus. 

Como nas atividades em sede, o Grupo Escoteiro irá garantir o fornecimento do álcool gel 

70% para higienização das mãos, bem como realizar a aferição de temperatura antes do início 

da atividade e a cada 6h, caso o tempo da atividade exceda este período. Em caso de 

temperatura maior ou igual a 37,3⁰C, os pais deverão ser convocados para retirar o jovem da 

atividade e buscar auxílio médico; 

Todos os participantes da atividade deverão usar máscaras que cubram o nariz e a boca todo 

o tempo, e deverão ter máscaras em quantidade suficiente para serem trocadas ao longo da 

atividade, de acordo com o prazo estabelecido pelas normas vigentes (a cada 2 horas para 

máscaras de pano e descartáveis)  

Caso necessitem de alimentação, as refeições deverão ser individualizadas e trazidas de casa 

(lanches frios). Este tipo de alimento é especialmente indicado para atividades de dia inteiro, 

ressalvado o cuidado com sua conservação; preocupação com a conservação do mesmo; 

Como as máscaras serão retiradas durante as refeições, a refeição poderá ser realizada em 

esquema de revezamento ou ao ar livre, com distância mínima de 2 metros entre os 

participantes, não sendo permitido o compartilhamento de lanches. 

Durante as atividades, os participantes deverão manter o distanciamento mínimo de 1,5m. 

As programações deverão contemplar esta obrigatoriedade. 

Mesmo com o retorno de atividades presenciais, até nova orientação da União dos Escoteiros 

do Brasil, continuam suspensas as atividades com pernoite em barracas e alojamentos 

coletivos. 

 

  



COMISSÃO de PREVENÇÃO da COVID-19 

 

Integrantes da Comissão GESD: 

• Alcateia Bagheera: Ana Paula de Castro Estevam – Pedagoga 

• Alcateia Baloo: Maderli de Lima Ponchirolli – Pedagoga 

• Alcateia Kaa: Arcelino João David Junior – Designer 

• Tropa Senta à Pua: Isabela Cristina Medeiros de Oliveira – Jornalista 

e Consultora de Recursos Humanos 

• Tropa Titan: Cristiane Gonçalves Cazal  – Administradora 

• Tropa Sênior Pico Paraná: Marcos Valdecir Cavalheiro – Financeiro 

• Clã Pioneiro Santos Dumont: Diva Irene da Paz Vieira – 

Professora 

• Clã Pioneiro Santos Dumont: Vitor Oliveira Cambuy  Castilho – 

Acadêmico de Enfermagem e Pioneiro 

• Clube Flor de Lis: Ana Thereza De Biase Wright Kastrup (Tisa) – 

Jornalista e Relações Públicas 

• Diretoria Administrativa: Vanessa  Schmidlin Schueda – Técnica em 

Enfermagem e Economista. 
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regulamentou e operacionalizou o disposto na Lei Federal no 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020; 

7. MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Plano de 

Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19, 

de fevereiro de 2020; 

8. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Declaração, em 30 de janeiro de 2020, de 

que o surto do novo coronavírus (COVID19) constitui Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), e, em 11 de março de 2020, 

Classificação como pandemia do COVID19; 
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