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Objetivo: Promover o intercâmbio de ideias e experiências sobre as atividades da Modalidade do Mar, mas 
aberto a participação de interessados de todas as modalidades.

Data: Dias 09 e 10 de fevereiro de 2019.

Quem pode participar: Escotistas, dirigentes e pioneiros com registro da União dos Escoteiros do Brasil 
vigente para a data do evento.

Local e credenciamento: O evento será realizado no no CCME localizada na RUA 1. De Março n.112 - 
Centro/RJ e ICI Niteroi/RJ, - 104 GE DO MAR VELHOS GAVIÕES. O credenciamento do Evento será no 
proprio CCME, a partir das 7:00h do dia 09/02/2019.

Inscrições: As inscrições estarão disponíveis no PAXTU a partir do dia 08/01/2018 e encerram no dia 
28/01/2019, de acordo com as regras usualmente praticadas.

Acomodação: Os participantes poderão pernoitar no ICI e deverão levar colchonete, roupas de cama, 
material de higiene.

Abertura e encerramento: Abertura do evento será as 09h do dia 09 de fevereiro e o encerramento as 16h 
do dia 10 de fevereiro de 2019.

Valores e condições de pagamento: O valor da taxa será de R$50,00, que deverá ser paga em parcela única 
até o dia útil seguinte ao encerramento da inscrição. Esta taxa NÃO inclui café da manhã, almoço e jantar, 
mas apenas os coffee-breaks do evento. As demais refeições por conta dos participantes poderão ser feitas 
no restaurante do ICI, onde fica localizado o 104 GE ESCOTEIRO DO MAR VELHOS GAVIÕES.

Não será fornecido barraca, enxoval ou transferencia do aeroporto ao local do evento.

Transferência e cancelamentos: Em razão do pouco tempo disponível para o processo de inscrição, não 
há possibilidade de cancelamento do pagamento da taxa. Transferências poderão ser feitas até a data do 
evento.

Programação: A programação do evento está disponível no anexo 1 deste boletim, podendo, contudo 
sofrer alterações em caso de eventuais cancelamentos por parte dos palestrantes. Solicitamos que todos 
os participantes compareçam com uniforme / vestuário previstos no POR.

Normas do evento: 

• Atitude e Comportamento: Eventos escoteiros são locais de encontro, intercâmbio e amizade, propostos 
pelos valores da Lei e Promessa Escoteira. Caso não se respeitem as normas abaixo ou instruções 
apresentadas pelo Comitê Organizador, serão verificadas as medidas apropriadas a serem adotadas, 
podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante.
• Cumprimento de horários: O cumprimento de horários será uma condição básica para se assegurar a 
realização da agenda dos eventos.
• Fumo e consumo de bebidas alcoólicas: Fumar será permitido somente para adultos, em áreas externas 
e abertas (conforme legislação nacional vigente), fica proibido em áreas de uso comum como: auditórios, 
restaurante e salas onde serão realizados os seminários, oficinas e palestras. O consumo de bebidas 
alcoólicas será permitido somente para adultos, nos espaços reservados para a realização do coquetel e 
jantar festivo.



• Danos e prejuízos: Os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais danos e/ou 
prejuízos causados à propriedade de terceiros, por atos ou atitudes indevidas.
• Segurança: Aconselhamos os participantes a identificar seus pertences e deixar objetos de valor no 
cofre do hotel ou em local seguro sob sua responsabilidade. O Comitê Organizador do evento não se 
responsabilizará pela perda de objetos pessoais.
• Comércio: Não será permitido comercializar nenhum tipo de produto sem a autorização prévia do Comitê 
Organizador.

Esclarecimentos diversos: Caso existam dúvidas ou sejam necessárias informações complementares, 
favor entrar em contato com a Gerência de Eventos do Escritório Nacional pelo e-mail: eventos@escoteiros.
org.br, ou com Estelina Terra pelo email: estelina55@hotmail.com

CurItiba, 19 de dezembro de 2018.

Alessandro Garcia Vieira
Presidente



ANEXO 1

PROGRAMAÇÃO

SÁBADO - 09/02/2019

Horário Evento Responsável

07:00 Recepção e credenciamento – (CCME)

09:00 Abertura Geral  CONAMAR

09:30 Palestra Magna – Marinha do Brasil

10:20
Apresentação - Diagnóstico da Modalidade do Mar no 

Brasil
CONAMAR

11:20 CAFÉ

11:30 GJN/2019 Marcelo Teixera

11:50
Passeio de Barco pela Baía da Guanabara e 

deslocamento para ICI – NITEROI
Todos

13:30 Almoço Todos

14:30 Palestra – Manutenção Preventiva das Embarcações Erval

15:00 CAFÉ

15:15 Palestra – Refugiados no Escotismo Mundial  Patricia Gorischi 

16:00
Dinâmica – Trabalhando as especialidades da 
Modalidade do Mar e o Programa nas Seções 

Torricelli

17:30 Deslocamento para a Ilha de Boa Viagem Todos

18:00
Celebração Religiosa na Capela e Oficina de Apitos –

(Atividades opcionais)
Capelão e Luciano

19:30 Bandeira - Pôr do sol na Ilha de Boa Viagem Todos

20:00 Deslocamento para o ICI Todos

21:00 Jantar de Confraternização – Restaurante “A Mineira” Equipe

23:00 Saída do Jantar e encerramento do dia Todos



DOMINGO - 10/02/2019

Horário Evento Responsável

08:00 Bandeira Equipe

08:30 Palestra Álcool e outras drogas na Juventude Paula Carpes Victoria 

09:00 Palestra – “Insígnia Mares Limpos” Rubem Tadeu

09:30 Palestra – Navegação em Rios, Lagos e Represas Marcelão

10:20 CAFÉ Todos

10:30 Palestra – Organizando um Cruzeiro Escoteiro Luiz Henrique 

11:15
Descrevendo as atividades  da Modalidade do Mar no 

PAXTU
Dantas

12:00 Almoço - ICI Todos

13:00 Palestra – Adquirindo Embarcações para os GEMARes Eduardo Jaques

14:00 Palavras Finais CONAMAR

14:40 Encerramento do evento Todos


