AVENTURA ESCOTEIRA para SENIORES E GUIAS DO BRASIL
UM DESAFIO DE EXPLORAÇÃO

BOLETIM 2

1 – MENSAGEM DO COMITÊ ORGANIZADOR
O Comitê Organizador está funcionando a todo o vapor para fazer da AVENTURA
ESCOTEIRA para SENIORES E GUIAS uma atividade inesquecível. Diversos desafios
estão sendo implementados para oferecer a melhor atividade ao seniorismo brasileiro.
Pedimos que acompanhem atentamente os boletins informativos que serão divulgados
até a atividade, pois trarão informações úteis para sua patrulha ou tropa!
Arrumem as mochilas, verifiquem o material da patrulha e não percam a chance de
MARCHAR AVANTE, PORQUE QUANDO SE É SÊNIOR NÃO SE PODE DESISTIR!
Comitê Organizador

2 – PROGRAMA DE ATIVIDADES
O DESAFIO - Os jovens serão desafiados à exploração aventureira e ambiental, e o
Litoral do Paraná constitui-se em um cenário perfeito para esta empreitada. A atividade
será verdadeiramente uma aventura, vivenciada através do Sistema de Patrulhas.
Prepare sua patrulha para escolher seu caminho em meio à Floresta Atlântica e tomar
decisões navegando em jangadas mateiras. Um dos pernoites acontecerá fora do
acampamento central, sendo uma aventura a parte em meio à escuridão da floresta. A
prioridade para escolha das alternativas de rotas da Jornada de Aventura e das bases
de atividades será definida pelo esforço de cada patrulha e tropa participante. Pelo
tempo disponível para a atividade, cada patrulha participará no máximo em duas bases
de aventura com meio dia de duração, ou uma de um dia, selecionadas pelas Cortes
de Honra da Tropa de acordo com os resultados alcançados até o momento da
escolha.
JORNADA DE AVENTURA PELO RIO GUARAGUAÇU:
Será uma atividade especial com duração de dois dias, em que as patrulhas terão que
atravessar a Mata Atlântica por trilhas com auxílio de mapas e bússolas, construir sua
embarcação, navegar por um trajeto no rio e pernoitar em meio a Floresta Atlântica,
continuando o percurso de navegação no outro dia. Esta é atividade núcleo do
programa e todos os jovens participarão desta inesquecível jornada.
As patrulhas terão o desafio de cumprirem tarefas prévias divulgadas pela internet, que
darão direito a partes de um mapa. Outras partes do mapa serão conquistadas pela
liderança dos monitores, pelo desenvolvimento de cada participante e pela força e
união das patrulhas.
De posse do mapa, ou somente de parte dele, as tropas seguirão por trilhas e
caminhos, atravessando rios, percorrendo diferentes distâncias e serão surpreendidas
em estações de aventura até alcançarem o estaleiro dos seniores.

Desenvolvimento de técnicas e habilidades escoteiras, realização de jornadas com
mapas e cartas cartográficas, instrumentos de orientação, pernoite em abrigos,
informação sobre os ecossistemas costeiros, e muito contato com a natureza é o que
encontrarão os participantes desta jornada terrestre e aquática, além dos momentos
inesquecíveis e das marcantes amizades que somente uma atividade sênior deste
porte pode proporcionar.
BASES DE AVENTURA:
Ilha do Mel – Um dia inteiro de atividades no principal “cartão postal” do litoral
paranaense.
Jogo da Cidade – Nesta base os participantes conhecerão, através de um grande
jogo, as históricas ruas da cidade e perceberão através dos antigos casarios o
testemunho de nossa história.
Porto – Em uma atividade especial os jovens vão conhecer o maior Porto de
exportação de grãos do Brasil, incluindo toda a sua logística e navios visitantes.
Surf – Nesta base os participantes conhecerão mais sobre a história deste esporte e
todos receberão de maneira prática orientações básicas para se pegar uma boa onda.
Inclui a prática individual deste esporte radical.
Quintilha + Rappel – Trilha no meio da mata e um “rappel” alucinante, de
aproximadamente 60 metros, no Morro do “Cagaço”.

3 – LOCAL
Toda a atividade será realizada na região costeira do Paraná e nos contrafortes da face
leste da Serra do Mar. Durante as atividades os seniores cruzarão alguns dos mais
belos e importantes ecossistemas do litoral brasileiro, em uma região com fauna e flora
exuberantes. Entre as novidades estamos alterando o local de acampamento central da
atividade para a Associação Banestado – Sede de Praia de Leste, que oferece uma
melhor estrutura para um evento deste porte.
O acesso ao local se dá através da Rua Copacabana, s/n - Praia de Leste - Pontal do
Paraná – PR. A Associação Banestado – Sede de Praia de Leste é considerada uma
das maiores e mais completas estruturas de lazer da região sul do país e está
localizado em Praia de Leste, município de Pontal do Paraná, de frente para o mar, a
115 km de Curitiba. O acesso do norte é pela BR-227 até a PR-407. Também se pode
chegar pelo sul pela BR101 e seguindo pela Rodovia Garuva-Guaratuba-Praia de
Leste.

4 – HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DO CAMPO
Entrada – O campo estará aberto a partir do dia 17/07 (Sábado) às 08:30h e o horário
limite para entrada será até às 14h. Casos excepcionais serão estudados pelo Comitê,
mas não será permitida entrada após o dia 17 de julho.
Saída – A saída do campo será permitida somente a partir da manhã do dia 21 de julho
após a cerimônia de encerramento.

5 – EQUIPE DE SERVIÇO
A participação como membro da “Equipe de Serviço” é permitida para Escotistas ou
Dirigentes nascidos antes de 1992. Não será permitida a inscrição de jovens do Ramo
Pioneiro.
O número de vagas necessárias para “Equipe de Serviço” é estimado em
aproximadamente 50, não ultrapassando o máximo de 100 estipulado no Boletim 01.
Os responsáveis pelas atividades farão a seleção dos candidatos levando em
consideração o perfil e as características de cada atividade. É importante frisar que as
inscrições só estão confirmadas após aceitação formal da ficha de candidatura pela
organização, o que será feito por comunicação pessoal. Não havendo confirmação,
eventuais valores adiantados serão devolvidos ao interessado.

6 – NOVOS BOLETINS
Estão previstos mais dois boletins gerais e um específico para equipe de serviço.

7 – BLOG
A partir de 10 de abril estará disponível o blog:
“www.aventuranacional2010.wordpress.com”

