
 



 
 

XVIII ARSC – ACAMPAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA 

Outubro de 2017 

Rio Negrinho – SC – Brasil 

 

BOLETIM 1 
 

INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

1. O EVENTO, DATA E LOCAL 
O Acampamento Regional de Santa Catarina (ARSC) é um evento que destina-se as crianças, adolescentes e jovens 

membros dos Ramos Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro devidamente registrados na União dos Escoteiros do Brasil 

em 2017, e reunirá representantes de todo o estado de Santa Catarina, bem como de outros estados brasileiros. 

 

O ARSC 2017 será realizado entre os dias 12 e 15 de outubro, na cidade de Rio Negrinho (SC). 

 

Por sua própria proposta educativa o ARSC possui um número máximo de inscrições disponíveis: 

 

 Ramo Lobinho 864 crianças;  

 Ramo Escoteiro: 1152 jovens;  

 Ramo Sênior: 864 jovens; 

 Ramo Pioneiro: 200 jovens; 

 Escotistas: 438 adultos; 

 Equipe de Serviços: 400 adultos; 

 

2. A PROPOSTA EDUCATIVA 
A proposta educativa do Acampamento Regional de Santa Catarina está fundamentada nos princípios do Movimento 

Escoteiro, contribuindo com a formação de pessoas comprometidas com a comunidade, que assumam 

responsabilidades na construção de um mundo melhor. A atividade, além de ser um ambiente de amizade e integração, 

também será um espaço para informar, conscientizar e comprometer os jovens com ações e  projetos concretos que 

ajudem na construção do mundo que almejamos. 

 

3. O PROGRAMA 
O programa reúne um conjunto de atividades inspiradas no tema “Nossas Origens” em que nossas crianças, 

adolescentes e jovens vivenciarão grandes aventuras com seu grupo de amigos. 

 

Cada ramo terá uma programação específica, cuidadosamente preparada para atender os anseios de nossos lobinhos, 

escoteiro, seniores e pioneiros, além de oportunizar experiências nas várias áreas de desenvolvimento (físico, intelectual, 

afetivo, social, do caráter e espiritual). 

 

Algumas atividades como abertura, fogo de conselho, culto e encerramento serão feitas com todos os participantes. 

 

4. INFRA-ESTRUTURA 
O ARSC será realizado na forma de acampamento e ocorrerá nas dependências da Fazenda Evaristo, cidade de Rio 

Negrinho - SC. O local tem área para acampamento e estrutura de chuveiros e banheiros, além de áreas cobertas. Após 



um processo de seleção estadual efetuado pela Diretoria Regional, escolhemos este local por possuir a melhor relação 

custo / benefício para o programa/ infraestrutura/ segurança. 

 

4.1 Abertura do Campo, Recepção e Fechamento do Campo: O campo estará aberto a partir das 06h do dia 

12 de outubro (quinta-feira) e a entrada deverá seguir procedimentos que serão disponibilizados em boletim futuro. O 

Campo deverá estar totalmente desocupado até às 16h do domingo dia 15 de outubro. 

4.1.1 Cerimônias de Abertura e Encerramento: A abertura oficial será às 11:00hs do dia 12/10 (quinta-feira) e o 

encerramento às 14:00hs do dia 15/10 (domingo). 

 

4.2 Área de acampamento: O Campo será por Ramo e estará a cargo de um “Chefe de Campo”. Cada Ramo será dividido 

em até 6 Subcampos que serão dirigidos por 1 escotista que será o Chefe do Subcampo. 

 

4.3 Alcateias e Tropas: Cada Alcateia ou Tropa terá uma área aproximada de 6X6 m2 onde deverão se instalar as 4 

matilhas/patrulhas e os 4 Escotistas que as acompanham, sendo um deles o Chefe da Tropa. 

 

4.3.1 Distribuição dos participantes: Os locais de acampamento serão distribuídos por Ramos e dentro das 

possibilidades da organização por Grupo Escoteiro. Ex.: Todas as patrulhas escoteiras de um Grupo dentro das 

possibilidades estruturais e de inscrições acamparão no mesmo subcampo escoteiro. 

Obs.: As alcateias, patrulhas e equipes poderão ser mistas, porém devem dormir em barracas separadas por 

gênero. 

4.3.2 Equipamentos: Os participantes deverão levar barracas e equipamentos pessoais para acampamento e 

alimentação, orientando-se de acordo com os padrões de atividades escoteiras e a legislação escoteira em vigor. 

4.3.3 Lonas e Toldos: Poderão ser montadas lonas/toldos somente sobre as barracas com a finalidade de 

protegê-las das intempéries não excedendo o tamanho da barraca. Os toldos de “convivência” não serão 

permitidos pois o campo será utilizado somente para pernoite. Não serão disponibilizado pela organização do 

evento bambus e outros materiais para montar as lonas sobre as barracas. 

 

4.4 Atendimento Médico: A organização do ARSC manterá equipe de primeiros socorros nos locais onde se faça 

necessário para atendimentos de urgência. Casos que necessitem outro tipo de atendimento serão encaminhados à 

rede hospitalar. Os participantes filiados a planos de saúde ou com seguro-saúde devem levar suas credenciais. Os 

demais serão encaminhados para a Rede do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

4.5 Centro Comercial: No ARSC funcionará um centro comercial que disponibilizará serviços, tais como Loja Escoteira, 

Food Truck com diversos tipos de lanches prontos, sorveteria, etc. 

 

4.6 Automóveis e Ônibus: Apenas automóveis da organização irão circular na Fazenda Evaristo. Todos os demais 

automóveis ficarão em um estacionamento aberto próximo. Não haverá estacionamento no local para os ônibus que 

trarão os Grupos Escoteiros, estes, se permanecerem no município, deverão ficar em locais na cidade. 

Por ser uma atividade exclusiva do Movimento Escoteiro, motoristas e/ou auxiliares de vans e ônibus não permanecerão 

no Campo e não receberão alimentação do evento. 

 

5. PARTICIPAÇÃO 

 
5.1 Responsabilidade, Coordenação e Organização do Evento 

A responsabilidade pela organização e execução do XVIII ARSC é da Diretoria Regional da Região Escoteira de Santa 

Catarina. 

 

5.2 Participantes 

O ARSC é destinado a associados da União dos Escoteiros do Brasil em pleno gozo de seus direitos como associados 

nas categorias de Beneficiários, Escotistas ou Dirigentes, conforme artigo 42, parágrafos §1º a §3º do Estatuto da 

Organização. 

 

Para a inscrição, devem ser consideradas todas as condições estipuladas a seguir: 

 

Jovem: A participação no evento como “Jovem” é possível para os nascidos entre 11/10/2010 e 11/10/1996 (deve ter 

completado no mínimo 7 anos até o dia 11 de outubro de 2017 e não pode ter completado 21 anos antes do dia 11 de 

outubro de 2017). Matilhas, Alcateias, Patrulhas, Tropas, Clãs e subcampos serão por Ramo –Lobinho, Escoteiro, Sênior 



ou Pioneiro - de acordo com as categorias dos jovens, conforme estejam registrados no SIGUE até a data limite para 

montagem das Tropas. 

 

Escotistas: A participação no evento como “Escotista” é possível para nascidos antes de 11/10/1999 (deve ter completado 

no mínimo 18 anos até o dia 12 de outubro de 2017), e sua inscrição está condicionada a existência de inscrições de 

jovens em seu Grupo/Distrito, para formar uma patrulha com seis crianças (Ramo Lobinho), oito jovens (Ramo Escoteiro) 

ou seis jovens (Ramo Sênior) para qual será designado como responsável, e que esteja registrado no SIGUE na categoria 

escotista até a data de montagem das Tropas. 

 

Durante a execução dos módulos de programa os adultos inscritos como “escotistas” acompanharão suas matilhas ou 

patrulhas no deslocamento entre as bases. Estes acompanharão os jovens sob sua responsabilidade na participação dos 

mesmos em todas as atividades. Espera-se de cada membro adulto o espírito de colaboração e zelo pelo bom 

desenvolvimento de todas as atividades nas quais os seus jovens estejam participando. 

 

O adulto que acompanha matilha/patrulha deve ser maior de 18 anos e o que acompanha a equipe de pioneiros, maior 

de 21 anos. O registro na UEB em 2017 é obrigatório para inscrição e participação no evento. 

 

Todos os adultos devem: 

 

• Ter experiência em tratar com as crianças/jovens da faixa etária que irão acompanhar. 

• Ser divertidos para motivar as crianças/jovens; 

• Ser firmes para manter a ordem e fazer a matilha/patrulha/equipe cumprir os horários e regras; 

• Ser proativos para ajudar nas dificuldades, mantendo sempre o espírito escoteiro e a cordialidade. 

• Estar dispostos a ajudar no que for solicitado; 

• Entender seu papel de educadores e que o acampamento tem foco e prioridade nas necessidades e anseios 

dos jovens; 

 

Como comprovado em eventos anteriores, o adulto tem papel fundamental para que os jovens aproveitem bem o 

acampamento. De nada adianta boa infraestrutura e bom programa, se o adulto não assume sua parte na organização 

e motivação. É responsabilidade da Diretoria do Grupo Escoteiro, resguardar seus participantes e definir adultos 

qualificados. Também é responsabilidade dos pais, questionar e conversar com estes adultos que acompanharão seus 

filhos. 

 

Equipe de Serviço - ES: A participação no evento como membro da “Equipe de Serviço” é possível para nascidos antes 

de 11/10/1999 (deve ter completado no mínimo 18 anos até o dia 11 de outubro de 2017) e está condicionada às 

necessidades do evento e perfil para a função. Poderá ser previamente definido, ou não, qual será o setor de atuação 

do membro da ES no evento, de acordo com as necessidades da coordenação. 

 

A alimentação da “Equipe de Serviços” será fornecida pela organização do evento. Teremos um cardápio simples e 

funcional. 

 

Equipe de Cozinha – EC: A participação no evento como membro da “Equipe de Cozinha” é possível para nascidos antes 

de 11/10/1999 (deve ter completado no mínimo 18 anos até o dia 11 de outubro de 2017) e está condicionada às 

necessidades do evento e perfil para a função. 

 

A alimentação será realizada por uma equipe de adultos do próprio Grupo Escoteiro – ou junção de Grupos. Terá um 

adulto designado como “Chef” (sugere-se alguém da atual diretoria) que ficará responsável pelo contato com a  

organização – antes e durante o evento. Os outros integrantes podem ser escotistas registrados na UEB em 2017, ou 

pais com filhos devidamente registrados. 

 

A Equipe de Cozinha, obedece a proporção abaixo: 

 

- Entre 50 e 60 crianças/jovens/escotistas – 3 adultos na cozinha 

- Entre 61 e 100 crianças/jovens/escotistas   – 4 adultos na cozinha. 

- Acima de 100 crianças/jovens/escotistas   – 6 adultos na cozinha. 

 



Lembrando que grupos com menos de 50 participantes, somando crianças, jovens e escotistas, irão montar sua equipe 

de cozinha em conjunto com outro(s) grupo(s) escoteiro(s). A organização informará em momento oportuno os grupos 

que estarão disponíveis para este processo de consolidação, bem como a forma de fazê-la. 

 

6. INSCRIÇÃO NO EVENTO: 
As inscrições para o ARSC estarão disponíveis aos membros da Região Escoteiro de Santa Catarina a partir do dia 

06/04/2017 nas seguintes modalidades: 

 

6.1 Inscrição via MeuSigue 

 
6.1.1 Inscrição no evento: efetuadas por intermédio do SIGUE, que possibilitará: 

• Escolher a condição de pagamento; 

• Imprimir boletos bancários; 

• Acompanhar os pagamentos efetuados; 

• Imprimir a autorização de participação; 

• Obter outras informações de interesse da Organização. 

 

• Jovens: 

• Devem estar vinculados no SIGUE, no ato da inscrição para o evento, a uma matilha/patrulha do seu Grupo Escoteiro 

ou Seção Escoteira Autônoma. 

• Até o dia 12 de setembro de 2017 poderão indicar um Grupo Escoteiro com o qual queiram participar em uma 

Matilha/Patrulha/Equipe, caso o Grupo ao qual pertençam não disponibilize vagas em patrulhas e/ou não tenha 

conseguido formar uma matilha/patrulha para participar do evento. 

 

6.1.2. Preenchimento da Ficha de Inscrição no SIGUE: o interessado em participar do ARSC deve acessar o MeuSIGUE e 

preencher as informações solicitadas, selecionando sua categoria de participação (Jovem, Escotista, Equipe de Serviço). 

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto de 2017. 

* As fichas de inscrição devem ser encaminhadas para o e-mail arscuebsc2017@gmail.com até 30/08/2017. 

O Grupo Escoteiro poderá autorizar a inscrição de participante desde que: 

a) O Grupo seja portador do Certificado de Funcionamento referente ao ano de 2017; 

b) Os Grupos Escoteiros deverão estar em dia com suas obrigações financeiras junto a UEB-SC  

c) O participante seja membro ativo no Movimento Escoteiro devidamente registrado em 2017. 

6.1.3 Inscrições de Grupos Escoteiros de outras Regiões: a partir do dia 12 de abril de 2017 as inscrições do ARSC estarão 

abertas também a Grupos Escoteiros de outras Regiões aplicando-se a eles as mesmas regras deste Boletim sendo que 

suas inscrições se darão exclusivamente pelo sistema MeuSigue. 

 

6.1.4 Taxa de Participação: 

 

Jovens (Lobinho, Escoteiro, Sênior ou Pioneiro) 

Quantidade de 

Parcelas 

Valor das 

Parcelas 
Valor Total Vencimento dia 12 (doze) dos meses de 2017 

5 R$ 48,00 R$ 240,00 abril, maio, junho, julho e agosto 

4 R$ 59,50 R$ 238,00  maio, junho, julho e agosto 

3 R$ 78,67 R$ 236,00  junho, julho e agosto  

2 R$ 117,00 R$ 234,00  julho e agosto 

1 R$ 232,00 R$ 232,00 agosto 

Escotistas (Adulto acompanhante de Matilha/Patrulha) 

Quantidade de 

Parcelas 

Valor das 

Parcelas 
Valor Total Vencimento dia 12 (doze) dos meses de 2017 

5 R$ 45,00 R$ 225,00 abril, maio, junho, julho e agosto 

4 R$ 55,75 R$ 223,00  maio, junho, julho e agosto 

3 R$ 73,67 R$ 221,00 junho, julho e agosto 

2 R$ 109,50 R$ 219,00  julho e agosto  

1 R$ 217,00 R$ 217,00 agosto  
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Equipe de Serviços 

Quantidade de 

Parcelas 

Valor das 

Parcelas 
Valor Total Vencimento dia 12 (doze) dos meses de 2017 

2 R$ 72,00 R$ 144,00 julho e agosto 

1 R$ 142,00 R$ 142,00 agosto 

    

Equipe de Cozinha 

Quantidade de 

Parcela 

Valor da 

Parcela 
Valor Total Vencimento dia 12 (doze) do mês de 

1 R$ 52,00 R$ 52,00 agosto 

 

Observações quanto aos boletos bancários: 

1) Devido ao sistema de cobrança ser “registrada” os boletos devem ser pagos no dia seguinte a sua emissão. Esse 

procedimento evitará na compensação e custos adicionais com o processamento. 

2) Os vencimentos dos boletos serão sempre no dia 12 de cada mês conforme informado na tabela acima. 

3) Após o vencimento (dia 12), os boletos poderão ser pagos até o dia 18 do mesmo mês do vencimento com 

multa de 2,0% e juros de 0,20% ao dia de atraso.  

4) Todas as parcelas já estão inclusas com a taxa bancária. 

 

 

6.1.5 Impressão de Boletos Bancários: após ter concluído o processo de Inscrição no sistema SIGUE, o interessado deverá 

utilizar a opção de impressão do Boleto para posterior pagamento.  

 

6.2 Aquisição de Cotas 
 

6.2.1 Aquisição: a aquisição de cotas de inscrição no ARSC se dará exclusivamente pelos Grupos Escoteiros da Região 

de Santa Catarina através do preenchimento do formulário que consta no seguinte link XXIII ARSC, que devidamente 

assinado pelo Diretor Presidente do Grupo Escoteiro deverá ser encaminhado ao e-mail: arscuebsc2017@gmail.com  

 

6.2.2 Preenchimento do Formulário: o formulário deverá ser preenchido com a quantidade discriminada de cotas por 

Categoria de Participantes. 

 

6.2.3 Condição de Pagamento: a escolha do Grupo Escoteiro por essa modalidade de aquisição de cotas de inscrição 

implica no pagamento integral e total das cotas solicitadas excluindo-se a possibilidade de parcelamentos. 

 

6.2.4 Impressão de Boletos Bancários: após o recebimento e processamento do formulário pelo Escritório Regional será 

emitido um (01) Boleto Bancário com o valor integral e total (sem possibilidade de parcelamento) contra o Grupo 

Escoteiro solicitante para posterior pagamento. 

 

6.2.5 Período de Aquisições: essa modalidade de aquisição estará disponível somente no período de 01 de abril a 30 de 

maio de 2017 na condição de ter vagas disponíveis para as categorias solicitadas. O vencimento do boleto para esta 

modalidade será no dia 12/06/2017. Em caso de atraso o Grupo Escoteiro poderá pagar até o dia 18/06/2017 com a 

respectiva multa de 2,0% e juros de 0,20% ao dia. 

 

6.2.6 Regras Específicas: 

a) Os Grupos Escoteiros comprometem-se a encaminhar o Formulário de Inscrição por Cotas constando todas as 

informações solicitadas no mesmo até o dia 12 de agosto de 2017. 

b) Os Grupos Escoteiros comprometem-se com a veracidade das informações fornecidas e a cumprirem as 

exigências de participação dispostas neste Boletim. 

c) Os Grupos Escoteiros poderão autorizar a inscrição de participantes desde que o Grupo seja portador do 

Certificado de Funcionamento referente ao ano de 2017 e o participante seja membro ativo no Movimento 

Escoteiro devidamente registrado em 2017. 

d) Os Grupos Escoteiros deverão estar em dia com suas obrigações financeiras junto a UEB-SC 

http://www.escoteirossc.org.br/site/index.php/eventos-regionais/1325-xxviii-arsc-acampamento-regional-de-santa-catarina
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e) Os Grupos Escoteiros compreendem que a efetivação da inscrição do participante por cota está sujeita ao pleno 

cumprimento das disposições e exigências constantes neste Boletim e na legislação escoteira vigente. 

 

6.3. A Taxa do ARSC foi criada com o objetivo de cobrir os seguintes custos e despesas: 

 

6.3.1. Organização do evento: Criação e confecção de materiais de divulgação; despesas postais – envio de documentos 

e outras correspondências aos Distritos, Grupos e membros da UEB, com vistas a participação no Acampamento; 

despesas de telefone; taxas e custos bancários referentes a cobrança de boletos bancários; materiais de escritório 

necessários à organização; frete para transporte do enxoval dos participantes; aquisição de medicamentos para uso pela 

equipe médica; realização de obras, construções e aluguéis de estruturas necessárias ao evento; aluguéis de 

equipamentos; aluguel de áreas de acampamento e atividades; serviços terceirizados, etc. 

 

6.3.2. Enxoval para o participante: Fornecer a cada participante um enxoval composto de: 1 distintivo do ARSC 2017; 1 

sacola porta treco; 1 crachá identificador de participação; 1 lenço do evento; 1 manual do participante. 

 

6.3.3. Participação no evento: Nas atividades do programa; transporte para as atividades externas; manual do 

participante; atendimento médico/hospitalar de urgência aos casos originados em decorrência das atividades no ARSC. 

 

6.4. Substituição de Inscritos: O participante poderá transferir sua inscrição na mesma categoria que se inscreveu, sem 

qualquer prejuízo, até o dia 20 de agosto de 2017, com a anuência dos dois interessados, bastando ambos estarem com 

registro e as prestações em dia. 

 

6.5. A desistência de participação individual será aceita nas seguintes condições: 

6.5.1. Até a data de 30 de maio de 2017 – será devolvido o valor desembolsado, excluindo-se os custos administrativos 

no montante de 10% do valor total; 

6.5.2. Até a data de 30 de junho de 2017 – será devolvido o valor desembolsado, excluindo-se os custos administrativos 

no montante de 15% do valor total e o valor de produção e distribuição do enxoval (o enxoval será enviado para o 

associado, excluindo o distintivo); 

6.5.3 Até a data de 30 de julho de 2017 – será devolvido o valor desembolsado, excluindo-se os custos administrativos 

no montante de 25% do valor total e o valor de produção e distribuição do enxoval (o enxoval será enviado para o 

associado, excluindo o distintivo). 

 

6.6 Composição de Matilhas/Patrulhas: 

As matilhas/patrulhas e equipes serão montadas pelas UEL’s via formulário que será encaminhado no próximo boletim 

e deverão ser compostas por 6 crianças do Ramo Lobinho, 8 jovens do Ramo Escoteiro, 6 jovens do Ramo Sênior e ao 

menos 4 Pioneiros, devidamente acompanhadas por um escotista. O fato de ser mista não implica em que se tenha mais 

de um escotista por patrulha escoteira e sênior. As alcateias e tropas serão formadas por 4 matilhas/patrulhas e sua 

composição final será divulgada até dia 20 de setembro de 2017. 

 

Não será permitido que uma mesma Unidade Escoteira Local abra uma nova matilha/patrulha sem ter completado outra 

em aberto. As UEL’s que não possuírem número de jovens para compor uma matilha/patrulha fechada receberão sua 

composição de patrulha estabelecida pela Organização do Evento. 

 

7. COZINHAS 
 

 Não será permito a subcontratação de fornecedores terceiros para a montagem de cozinha. 

 Cada cozinha terá um balcão para preparar e servir sua alimentação. 

 Por questões de segurança, fiscalização/alvará dos bombeiros e legislação, o fogão industrial, botijão de gás, 

mangueiras e conectores serão fornecidos pelo evento. Cada cozinha pagará uma taxa (ainda em negociação 

com fornecedores) e será informada no Boletim de abril.  Ao término do evento, a cozinha poderá levar este 

material (exceto o botijão de gás) para seu Grupo Escoteiro. 

 Não serão permitidas geladeiras/freezers no campo. Teremos um fornecedor de gelo no local (com custo) e 

aconselha-se trabalhar com cardápios menos perecíveis e levar caixas térmicas. 

 O local de refeição não será junto as cozinhas mas em áreas cobertas próximas com mesas e bancos 

comunitários. 

 Teremos baterias de tanques com água potável e limpeza de material. Estes tanques podem não estar no mesmo 

local da cozinha, por isso aconselhamos levar bacias, bombonas de água, etc.. 



 Instalaremos tomadas de energia e os Grupos Escoteiros devem levar extensões para eventuais necessidades. 

 Todo material - talheres, panelas, material de limpeza, lixeiros e sacos de lixo, etc., é de responsabilidade de 

cada cozinha.  

 

 

8. NORMAS DO EVENTO 
As normas a serem seguidas por todos os participantes e visitantes do evento são as previstas nas Regras 142 e 143 do 

P.O.R que versam sobre a proteção de crianças, adolescentes e jovens em atividades escoteiras. A contravenção ou 

negligência a estas normas implicam nas devidas medidas disciplinares e legais. 

 

Atitudes e Comportamento: o Acampamento Regional de Santa Catarina é  um local de encontro, intercambio e amizade, 

o marco de valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não se respeitem as normas ou instruções apresentadas 

pela Organização Geral, será estabelecida a medida apropriada a ser adotada, podendo, inclusive, culminar na exclusão 

do participante. No caso de exclusão, o participante responderá pelo pagamento integral de todas as despesas 

decorrentes desta situação. 

 

Apresentação pessoal: conforme a Regra 044 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de abertura e encerramento, e sempre 

que solicitado pela Organização Geral, deverá ser utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro. 

 

Relações interpessoais: não são permitidas atitudes, ações ou situações que afetem a integridade dos participantes, 

sejam físicas, psíquicas, morais ou sua estabilidade emocional. Homens e mulheres devem manifestar respeito mútuo e 

para com o coletivo ao demonstrar publicamente atitudes próprias da intimidade. 

 

Consumo de bebidas alcoólicas: O consumo de bebidas alcoólicas é proibido durante todo o evento. 

 

Saídas das áreas comuns: Não está autorizada a saída dos participantes do local do evento, com exceção dos momentos 

previstos na programação do evento. 

 

Visitas: Somente pessoas expressamente autorizadas pela Organização Geral podem visitar o evento. Pais, autoridades 

e todos os que pretendem visitar o evento devem contatar a secretaria para checar a viabilidade e agendar tal visita 

(arscuebsc2017@gmail.com). Jornalistas e a imprensa em geral também poderão realizar visitas, mediante agendamento 

prévio através do e-mail da secretaria, informado neste parágrafo. 

 

Uso de imagem: Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o direito de uso de imagens, na 

forma de fotografias ou filmagens realizadas ao longo do evento, para fins de promoção do Escotismo no Brasil. Com 

isso, a UEB passa a ter direito sobre o uso dessas imagens em materiais gráficos e digitais em suas produções, seja o 

material destinado aos próprios escoteiros, seja material promocional voltado à divulgação do Movimento Escoteiro. 

 

9. PROTEÇÃO INFANTOJUVENIL 
A proteção dos nossos jovens é responsabilidade de todo e qualquer adulto voluntário, e é fundamental que todos 

estejam preparados, não apenas para evitar, mas também reconhecer e agir de forma apropriada, firme e imediata 

diante de situações que contrariem nossa política de proteção infanto-juvenil. Orientamos que todos os adultos leiam 

atentamente e sigam as orientações contidas no Capítulo 15 do P.0.R. 

 

10. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS 
A Diretoria Regional decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente documento ou qualquer 

excepcionalidade. 

 

Fique atento, em breve o próximo Boletim será divulgado com mais informações e orientações complementares. 

 

 

Florianópolis, 30 de março de 2017. 

Diretoria Regional 
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