
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

XVIII ARSC – ACAMPAMENTO REGIONAL DE SANTA CATARINA 
Outubro de 2017 

Rio Negrinho – SC – Brasil 
 

BOLETIM 2 
 

INFORMAÇÕES GERAIS E DA COZINHA 
 
 
INFORMATIVO DA COZINHA 

1 – PARTICIPAÇÃO EQUIPE DE COZINHA ARSC 2017 

 
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 até́ o dia 11 de outubro de 2017) e esta ́ 
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 Escoteiros. Terá ́ um adulto designado como “Chef” (sugere-se alguém da atual diretoria) 
que ficara ́ 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 crianc ̧as/jovens/escotistas – 3 adultos na cozinha 
- Entre 61 e 100 crianc ̧as/jovens/escotistas – 4 adultos na cozinha.  
- Acima de 100 crianc ̧as/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 
informara ́ em momento oportuno os grupos escoteiros que estarão disponíveis para este processo 
de consolidação, bem como a forma de faze ̂-la. 
 
2 – FORMA DE INSCRIÇÃO EQUIPE DE COZINHA 
 
Em formulário próprio a ser baixado no site www.escoteirossc.org.br no ícone do ARSC 2017, o 
Grupo Escoteiro deverá indicar os participantes de sua Equipe de Cozinha preenchendo o formulário 
“Inscrição membro da Cozinha – ARSC 2017” e encaminhando com a devida assinatura do Diretor 
Presidente ao e-mail: arscuebsc2017@gmail.com até o dia 10/08/2017. Após a devida conferencia 
realizada pelo Escritório Regional, será encaminhado ao Grupo Escoteiro o Boleto referente às 
inscrições dos participantes da Equipe de Cozinha que deverá ser pago impreterivelmente até 
18/08/2017. 

http://www.escoteirossc.org.br/
mailto:arscuebsc2017@gmail.com


IMPORTANTE: O Grupo Escoteiro deverá obedecer a proporção de inscritos na cozinha conforme 
prevê este Boletim, podendo ser efetivada somente a inscrição do número correspondente de adultos 
por quantidade de jovens. A Organização do evento se reserva o direito de negar inscrições que 
excedam essa proporcionalidade. 
 

3 – INFORMAÇÕES ACERCA DA ESTRUTURA DA COZINHA 
  

O Box padrão terá aproximadamente 2,50 m X 4,00 m. Haverá um Balcão em formato de “L, com 
o lado menor (frente, onde será servido a comida) com aproximadamente 2,50 metros x 0,60 e o 
outro balcão com aproximadamente 2,20 metros x 0,60 metros (para preparo dos alimentos) e 
abaixo deste, uma prateleira de 2,20 metros x 0,40 metros para guardar mantimentos e utensílios 
da cozinha, além de ser disponibilizado duas cadeiras. Estas medidas poderão aumentar conforme 
o número de pessoas que cada cozinha estará servindo. 

 

Figuras meramente ilustrativas 

 



O fogão, válvula, mangueira, gás (1° botijão) e braçadeiras serão fornecidos pela organização. Isto 
para atender normas de segurança com o devido alvará dos bombeiros. Todo material estará 
montado. 

O fogão possui 3 bocas, sendo 02 queimadores pequenos e 1 grande. 36 X 105 com pés de 75cm. 
Cantoneiras ¾ reforçadas.  

 
O custo por cozinha no ARSC foi orçado em R$ 395,50, conforme a tabela abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A organização do evento estará cobrindo R$ 210,00 (duzentos e dez reais) (cerca de 53% do custo), 
e o Grupo Escoteiro arcará com o valor de R$ 185,50 (cento e oitenta e cinco reais e cinquenta 
centavos) no custeio da Cozinha e mais R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) referente a primeira carga 
de GLP – P-13, totalizando R$ 250,50 (duzentos e cinquenta reais), ressaltando que no final do 
evento, o grupo poderá levar o fogão com mangueira e válvula (no valor de R$ 225,00) para sua 
sede. Para tanto sugerimos levar ferramentas para desmontar o fogão, visando facilitar o transporte. 
 
Será emitido um boleto referente esta taxa para o Grupo Escoteiro do Chef da cozinha com 
vencimento para o dia 28/08/2017. 
 
É extremamente importante, que o “chef” da cozinha, envie para o e-mail 
arscuebsc2017@gmail.com até o dia 18/08/2017 o formulário “Ficha de Inscrição EQUIPE DE 
COZINHA - ARSC 2017” contendo seus componentes. 
Cerca de trinta cozinhas ficarão dentro do galpão principal, onde também será o refeitório.  As 
demais serão montadas numa área coberta próximo ao galpão principal e serão montadas tendas 
com mesas e cadeiras, ao lado destas cozinhas, para servir de refeitório. 

Do lado de fora do galpão principal teremos pontos com água potável e baterias de tanques para 
a limpeza. IMPORTANTE: Não haverá ponto de água diretamente na cozinha, por isso a 
recomendação de levar bacias, jarras, bombonas d’água, etc. 

A limpeza e higienização do local e dos talheres é de responsabilidade de cada cozinha. 
IMPORTANTE: Portanto, trazer material de limpeza – sabão, detergente, palha de aço, balde, 
vassoura, rodo, pano de chão, etc., além de um lixeiro grande e sacos de lixo reforçados. 

Para não sobrecarregar a instalação elétrica e comprometer alvará dos Bombeiros, NÃO SERÁ 
PERMITIDO USO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS (Freezer, Frigobar, fogão elétrico, etc. As tomadas 
disponíveis na cozinha serão apenas para eventualmente alimentar itens pessoais da equipe de 
cozinha que estará neste local com baixo consumo de energia. (celulares e smatphones, etc.) 

O condicionamento dos alimentos deve ser feito em caixas térmicas. Teremos venda de sacos de 
gelo durante todo o evento. 

FOGÃO 225,00 
1 MANGUEIRA 1,2 10,00 
2 BRAÇADEIRAS 3,00 
1 REGISTRO FECHO RÁPIDO 35,00 
BALCÃO FORMATO “L” 122,50 
PARAFUSOS 15,00 
MÃO DE OBRA 20,00 
TOTAL 395,50 

mailto:arscuebsc2017@gmail.com


Caso seja necessário, teremos venda do botijão de GLP – P13 local do evento, sendo que a primeira 
carga será paga junto do boleto referente a taxa de cozinha. 

Haverá um supermercado da cidade recebendo pedidos de compras, entregando-as a cada 
responsável da cozinha, com o qual fará os devidos acertos. Um membro da equipe de serviço irá 
auxiliar e orientar esta relação entre cozinhas e supermercado. 

Os carros ficarão em área restrita e não terão circulação no evento, sendo que na chegada no 
evento, será permita um rápido descarregamento do mesmo próximo ao salão, a partir das 06:00hs 
de quinta-feira, mediante autorização da comissão organizadora. 

4 – REFEIÇÕES EXTERNAS E LANCHES 
 
As cozinhas deverão estar preparadas para, além das refeições habituais (café da manhã, almoço 
e jantar) prepararem lanches que serão servidos aos membros juvenis durante as atividades no 
período vespertino. 
 
Pela proposta de programa uma das refeições (almoço) dos Ramos Sênior e Pioneiro será realizada 
fora do Campo, portanto a cozinha deverá se preparar para que neste dia eles levem consigo uma 
refeição de fácil armazenamento e transporte. Este item será melhor discriminado em encaminhado 
às cozinhas após o fechamento das patrulhas e subcampos. 
 
 
5 – ATIVIDADES RECREATIVAS PARA A EQUIPE DE COZINHA 
 
Dando continuidade a iniciativa de outros eventos regionais, teremos a “Insígnia da Panela” para as 
cozinhas.  Algumas tarefas e brincadeiras para esta equipe de apoio no pouco tempo livre entre 
uma refeição e outra poderão ser realizadas visando criar um ambiente fraterno e de 
confraternização. 
  
IMPORTANTE: Na noite de sábado para domingo, faremos uma festa gastronômica. Cada cozinha 
deverá preparar um prato ou petiscos (de preferência de sua região) para a degustação dos demais. 
Esta festa será depois do jantar, por isso não precisa de muita comida. Os grupos podem abusar na 
decoração de suas mesas e pessoais. Vale a criatividade e o bom humor! 
 
COTAS 
 
Os Grupos Escoteiros que adquiriam cotas devem enviar até o dia 12 de agosto de 2017 para o e-
mail arscuebsc2017@gmail.com o formulário “Inscrição por Cotas” constando todas as informações 
solicitadas no mesmo. 
 
PERMANENCIA NO ARSC  
 
Atendendo o disposto na legislação brasileira, as normas de segurança em atividades escoteiras, as 
regras constantes no POR e o estabelecido em Boletim de divulgação, não será permitida a 
permanência no ARSC de pessoas (adultos, jovens e crianças) que não estejam devidamente inscritas 
no evento nas categorias de Jovem Participante, Adulto Acompanhante de Patrulha, Equipe de 
Serviços ou Equipe de Cozinha. 
 
Salientamos que não é permitido a presença e permanência no ARSC de crianças/adolescentes que 
não estejam inscritas como participantes da atividade, mesmo que seus pais estejam inscritos nas 
categorias dispostas no boletim. 
 

mailto:arscuebsc2017@gmail.com


É imprescindível compreender que para a segurança do evento e atendimento à sua proposta 
educativa os adultos que participarão nestas categorias já devem ter a ciência que deverão 
organizar-se para que havendo dependentes que não atendam a nenhuma categoria de 
participação no ARSC possam deixar os mesmos com seu cônjuge ou familiares durante o período 
de realização do evento. 
 
A exceção dos prestadores de serviços ou pessoas que estejam desenvolvendo atividades 
convergentes ao ARSC e com autorização expressa da diretoria regional. 
 
 
PROCEDIMENTOS NA ̃O PREVISTOS 
 
A Diretoria Regional decidira ́ quanto a procedimentos não previstos no presente documento ou 
qualquer excepcionalidade.  
 
 

Florianópolis, 20 de julho de 2017. 
Diretoria Regional 

 

 


