LABRE participa da Abertura das Atividades Escoteiras da Região em Brasília
Base de Radioescotismo faz sucesso nesta Abertura.
Os escoteiros de Brasília reuniram‐se no Campo Escola da UEB, Setor de Clubes Esportivos Sul no último dia
03/03/2018 para comemorar oficialmente a Abertura Regional das atividades escoteiras na cidade, bem como
celebrar a prática dos 60 anos de Escotismo no Distrito Federal. Na ocasião, cerca de 1.800 pessoas
participaram do encontro, entre escotistas, dirigentes e escoteiros, dos diversos grupos da região, organizam‐
se para proporcionar aos jovens do movimento, diversas atividades de diferentes estilos. Os jovens, reunidos
em patrulhas e matilhas, puderam escolher e participar de várias Bases pensadas especialmente para atender
os três ramos: Lobinhos, Escoteiros e Seniors.
Uma dessas Bases foi especialmente preparada pela Equipe Regional DF sob a coordenação da Equipe Nacional
de Radioescotismo. Como o radioescotismo tem a meta de utilizar rádios transceptores em suas atividades,
foi executada a Base de Primeiros Socorros, que consiste em simular o salvamento de um jovem, quando
agredido por um animal peçonhento, utilizando a carta prego e a comunicação via rádio para o seu resgate.
Neste evento contou‐se com o apoio de radioamadores membros da LABRE DF e radioescotistas de Brasília
para a execução da tarefa, especialmente quando foi desenvolvido com eles e com a chefia dos grupos
presentes, a disseminação de boas práticas para a utilização do rádio em atividades de campo dentro e fora
de sede. Também foi feita uma breve explicação da importância em se ter o registro para a operação dos
transceptores, utilização de códigos de comunicação internacional, entre outras.
A LABRE se fez presente através de seu presidente, o radioamador Gustavo – PT2ADM.
A entidade vê nesta parceria junto ao movimento escoteiro um nicho de excelente qualidade para a renovação
e oxigenação de seu quadro associativo. Uma vez que, estes jovens tem uma formação esmerada, são muito
inteligente e preparados para novas descobertas.

Na foto:
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Vários grupos escoteiros em formação para o hasteamento das bandeiras.

