AVENTURA ESCOTEIRA PARA SENIORES
E GUIAS DO BRASIL
17 A 21 DE JULHO – LITORAL DO PARANÁ
“Escotismo e Meio Ambiente: Juventude em Ação”
UEB-PR

BOLETIM 5 – INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES

1 – MENSAGEM DO COMITÊ ORGANIZADOR
Está chegando o grande momento! Seniores e Guias já estão preparando suas
mochilas para uma grandiosa Aventura.
Desafiamos todos os participantes a cruzarem rios, mangues, desfiladeiros e
caminhos em meio a Floresta Atlântica. Tudo isto e muitas outras experiências
maravilhosas que serão vivenciadas com os demais irmãos escoteiros de todo o
Brasil.
O desafio está lançado! Em julho o seniorismo brasileiro se encontrará no Paraná!

2 – CLIMA DO LITORAL PARANAENSE
O clima do litoral paranaense é classificado como Tropical Superúmido.
A estação de inverno caracteriza-se por um clima ameno, por situar-se na planície
do litoral do Paraná, e devido a sua proximidade com o Oceano Atlântico. Isto é,
quando não está sob influencia da massa de ar polar conhecido como frente fria,
vinda do sul do continente americano que modifica grandemente os dias amenos,
registrando temperatura mínima de até 5°C. Em média, o mês de julho apresenta
máximas de 20-21°C e mínimas de 12-13°C. Nessa estação também podem ocorrer
dias quentes, parecidos com os de verão, mas predominado na maioria dos dias o
clima característico da estação.
Aventura é real, quando não estivermos nas atividades estaremos acampados. A
programação não admite retorno ou adiamento e será executada com qualquer
tempo, portanto, é bom se prevenir e levar os agasalhos.

3 – PASSEIO DE TREM CURITIBA - PARANAGUÁ
Que tal aproveitar a manhã do dia 17 de julho para fazer um passeio inesquecível
de trem numa serra em que o seu pico mais elevado está a quase mil metros acima
do nível do mar? A rota internacional de turismo na Serra do Mar, carinhosamente
chamada de Serra Verde, que liga Curitiba ao litoral do Paraná é um passeio
maravilhoso que sua patrulha pode fazer, antes de ir para a Aventura Escoteira para
Seniores e Guias do Brasil. Para aqueles que estiverem em ônibus fretado
sugerimos o trecho Curitiba até Morretes, com paisagens e precipícios
espetaculares e visão de toda a floresta Atlântica. Em Morretes os ônibus podem
aguardar a chegada do trem.

Quem está em busca de um programa turístico alternativo e inesquecível, esta é a
opção.
Valor do passeio: R$ 66,00
Para fazer o passeio os interessados deverão entrar em contato com a Paraná Travel
/ Eventtour:
Fone: (41) 3222-9095 Fax: (41) 3233-8054
contact@paranatravel.com.br
** Este passeio não está incluso na taxa de participação do evento.

4 – HOME HOSPITALITY
O Home Hospitality tem como objetivo aproximar pessoas, visitantes e anfitriões,
viajantes e habitantes locais. No Movimento Escoteiro, seus milhares de membros,
quando viajam, ajudam uns aos outros, seja proporcionando um teto para pernoite ou
uma visita guiada pela cidade.
O Home Hospitality é apoiado por voluntários, que ajudam os viajantes a entrar em
contato com novas culturas e pessoas, podendo com essa idéia aumentar o
entendimento intercultural e fortalecer a Paz no nosso Planeta.
A Região do Paraná, servirá como facilitadora para os participantes que quiserem
participar do Home Hospitality na cidade de Curitiba, hospedados em grupos
escoteiros. Os interessados deverão entrar em contato com os coordenadores Elisa
Matsuno
(elisamatsuno@yahoo.com
(41)-99457802)
e
Cholate
(leo.morgado@hotmail.com (41) 9945-7715).
** O “home hospitality” será facilitado pela União dos Escoteiros do Brasil – Região do
Paraná, mas não podemos garantir que haverá possibilidade de atender a todos.
5 – ÔNIBUS DAS DELEGAÇÕES
Os ônibus das delegações não poderão permanecer no local de acampamento.
Estamos verificando locais próximos ao campo que possam servir como
estacionamento. É proibida a permanência de motoristas nas dependências da
Associação Banestado. O evento não disponibilizará alimentação e local de pernoite
para os motoristas.

6 – ALMOÇO DIA 17/06
Os Grupos Escoteiros interessados em adquirir o almoço do dia 17/07 (não incluso no valor da
taxa de inscrição) deverão confirmar o pedido até o dia 12/07/2010 diretamente com a Região
Escoteira do Paraná pelo e-mail: atendimento@ueb-pr.org.br - Valor R$ 10,00

7 – DOCUMENTOS, SAÚDE e SEGURO
Como em todas as atividades escoteiras, os participantes estarão cobertos pelo
seguro de vida, de acidentes e de assistência médico-hospitalar contratado juntamente
com o registro escoteiro. Adicionalmente a organização providenciará serviço de apoio
de saúde (enfermaria de campo e socorristas) exclusivamente durante o evento. A
organização não se responsabilizará por consequências de problemas de saúde préexistentes. Em caso de necessidade haverá encaminhamento para os serviços da
rede pública de saúde.
Solicitamos a todos os participantes que levem consigo a carteira de identidade,
convênio médico, se houver, e carteirinha da UEB. Esta documentação também é
importante para os traslados das atividades.

8 – COORDENADORES REGIONAIS
Para facilitar a vinda dos jovens dos mais variados recantos do Brasil a Coordenação
da Aventura Escoteira para Seniores e Guias do Brasil contará com o apoio dos
“Coordenadores Regionais”, que deverão organizar a vinda dos jovens, bem como
será responsável pela montagem das tropas de sua região.
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9 – MONTAGEM DAS PATRULHAS
A montagem das patrulhas está sendo providenciada pelos Cooordenadores
Regionais e tão logo tenhamos a listagem completa estaremos disponibilizando no site
do evento. Não será permitido as Região Escoteiras iniciarem a montagem de uma
nova patrulha sem ter completado uma patrulha já aberta. Caberá ao Comitê
Organizador fazer o ajuste da eventual patrulha incompleta de cada Região.

10 – INTERNET
No mundo digital a Aventura já começo! Não deixe de participar de nosso Blog, Twitter
e Comunidade no Orkut! Fiquem atentos, pois as “Tarefas Prévias” para as patrulhas
estão divulgadas através do blog e valem vantagem para a eficiência da atividade.
BLOG - www.aventuranacional2010.wordpress.com
TWITTER – http://twitter.com/aventurasenior
ORKUT - Aventura Sênior Nacional 2010
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Esta atividade conta com o apoio educacional de:
Exército Brasileiro / 5.a RM – Prefeitura Municipal de Paranaguá - Nutrimental Marinha do Brasil – Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Paraná –
Prefeitura de Pontal do Paraná - Universidade Federal do Paraná –
Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - IBAMA – Associação
Banestado – Polícia Militar do Paraná

