
 

B O L E T I M    N° 3 

 

 

ARSC – 100 

ACAMPAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA 

De 26 a 28 de julho de 2013 

Rio Negrinho - SC 

 

 

 
Este boletim complementa informações do BOLETIM I e II. 

 
Todas as vagas foram preenchidas!!!! 

 
Agora é preparar bem o seu material e contar os dias. 

 
 
 



Lonas / Toldos: 
 

Podem ser montadas lonas/toldos sobre as barracas, para protegê-las mais.  
Os toldos de “convivência” não serão permitidos pois o campo será utilizado somente para 
pernoite. 
  

Festival da Canção: 
 

Como anunciado anteriormente, teremos o Festival da Canção, contando com no máximo, 
uma apresentação por Distrito Escoteiro. Os interessados devem enviar e-mail 
para secretaria@escoteirosSC.org.br, com a ficha “Festival-cancao-arsc.doc” disponível no 
site www.escoteirosSC.org.br até o dia 17/07. 
  

Banho: 
  
A fazenda possui 11 baterias de chuveiros espalhadas pelo campo, totalizando 70 unidades 
(masculinos e femininos). Para otimizar o banho, trabalharemos com a escala abaixo, 
priorizando o horário de maior calor (meio-dia) aos lobinhos. 
 
Ramo Lobinho Das 11:45hs as 14:15hs 
Ramo Escoteiro Das 17:30hs as 20:00hs 

Ramos Sênior e Pioneiro Antes das 08:30hs  
Cozinhas Das 09:00hs as 11:00hs  

Das 15:00hs as 17:00hs 
Staffs / Cozinhas / Ramos Sênior e Pioneiro Entre 21:00hs e 00:00hs 

 
Após às 21:00hs, eventuais necessidades de banho de membros dos ramos lobinho e 
escoteiro, poderão ser administradas com a presença do adulto responsável pela criança. 
 
IMPORTANTE: Reiteramos que preparem as suas crianças e jovens para a “atividade” do 
banho. Condicionar roupa quente, toalhas, etc , em sacolas plásticas dentro de mochilas. 
Um ajudar a cuidar dos pertences do outro. Ser rápido. Zelar pela limpeza e manutenção dos 
chuveiros. 
Estas instalações são de uso coletivo e precisam da colaboração de todos. Depredação e 
má utilização das mesmas serão severamente punidas com expulsão do campo e posterior 
tratamento na comissão de ética regional. 
 
Como nos banheiros há transito de adultos e crianças, recomendamos a utilização de 
sungas/biquínis. 
 

Frio: 
 

Lembramos que a altitude de Rio Negrinho é de 790 metros e estamos em pleno inverno. 
Portanto, preparem-se de verdade para o frio!!! 
 

Celular:  
 
      O campo possui linha fixa para ligações de emergência.  
      O sinal de celular oscila bastante. Pelo retorno do proprietário, a operadora Oi é a de melhor 

cobertura nesta área. 
 
 
 



Lanche dos pioneiros: 
 

Reforçamos o comunicado no segundo boletim para o lanche no almoço dos pioneiros no 
sábado, pois estes estarão fora do campo o dia todo. 
 

Lojinha: 
 

Alguns grupos escoteiros pediram para comercializar lembranças, itens escoteiros e de 
camping durante o ARSC.  A Direção Regional aprovou a iniciativa e para tanto, serão 
disponibilizados 4 (quatro) quiosques (rancho de madeira com uma janela-balcão), para que 
até 4 (quatro) Grupos Escoteiros participantes do ARSC, possam comercializar seus 
produtos.  
O Grupo Escoteiro interessado, deve se candidatar conforme abaixo e assumir o 
compromisso de respeitar os critérios de comercialização. 
 
Para se candidatar a um quiosque precisa: 
a)     Enviar e-mail para secretaria@escoteirosSC.org.br, com o título: “Lojinha no 

ARSC”, até o dia 17/07/13. 
b)    Descrever os itens que serão ofertados, quantidade e  preço de venda. Também nome 

completo e telefone(s) de contato do responsável. 
c)     Os 4 (quatro) primeiros recebidos e aprovados serão notificados. 
d)    A inscrição para cuidar da “lojinha” é de apenas uma pessoa ao custo de R$100,00 

(cem reais), que deverá ser pago na secretaria do ARSC mediante recibo da UEB-SC. A 
alimentação desta pessoa deve ocorrer na cozinha do seu Grupo Escoteiro. 

Critérios para comercialização: 
·       Não comercializar nenhum tipo de bebida, comida ou guloseima. 
·       Os produtos devem ter foco no escotismo. 
·       Preço compatível com o produto ofertado. 
·       A venda ocorre apenas no quiosque. 
·       O Grupo Escoteiro se responsabiliza pelo material, venda, troco, devolução, eventuais 

reclamações, etc.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
Direção Regional de Santa Catarina. 


