UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
AVENTURA SÊNIOR NACIONAL

14/07/2013 a 18/07/2013
Pirenópolis – Goiás – Brasil

BOLETIM – 4 - ÚLTIMAS INFORMAÇÕES
ABERTURA DO CAMPO
O campo abrirá às 14 horas do dia 14 de julho e fechará às 12 horas do dia 18 de julho
de 2013.
ABERTURA DO EVENTO:
Dia 14/07/13 as 20h.
ENCERRAMENTO DO EVENTO:
Dia 17.07.2013 as 20h.
FORMAÇÃO DAS PATRULHAS
As patrulhas serão
acompanhante.

obrigatoriamente

formadas

por

6

jovens

e

1

escotista

Para isso acontecer, a coordenação da 13º ASN 2013 formará patrulhas incompletas
inicialmente dentro da mesma Região Escoteira para que se possa utilizar toda estrutura
já preparada para o evento, não havendo possibilidade a organização irá reorganizar as
patrulhas incompletas com jovens de outras Regiões que também estejam com a patrulha
incompleta, para que todos aproveitem todas as atividade preparados para vocês.
REFEIÇÕES

As refeições serão servidas a partir do jantar do dia 14 até o café da manhã do dia 18 de
julho.
VACINA DA FEBRE AMARELA
Algumas dúvidas quanto à necessidade da vacina da febre amarela, informamos que
existe uma recomendação do Ministério da Saúde para que todos os viajantes para, ou
moradores das regiões Norte e Centro-Oeste, bem como alguns estados limítrofes, tomem
a
vacina
conforme
descrito
no
link
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/febreamarela/viajantes.php.
Porém e uma recomendação e não uma obrigação, todos os postos de saúde do Brasil
estão aptos a aplicar a vacina e é gratuita. Deve ser tomada com 10 dias de antecedência
e tem validade por 10 anos.

CAIXA ELETRONICO
Não haverá caixa eletrônico no campo para troca de dinheiro, porém todos terão
oportunidade de ir até o centro da cidade quando da realização do Safári Fotográfico.Onde
existem mais opções de bancos.
LOJA ESCOTEIRA
A Loja Escoteira da Região de Goiás venderá com Cartão de Crédito em todas a bandeiras
disponíveis pela Cielo.
ATIVIDADES EXTERNAS
1. Atividade Desbravando o Cerrado
Os materiais mínimos para esta atividade são:


Por patrulha: mochila pequena de assalto (8 a 15 litros); máquina fotográfica
(protegida com saquinho pra água, ou à prova d’água).



Individual: roupa para atividades aventureiras, sendo obrigatório: calça comprida e
calçado fechado (de preferência o reserva e para água), cantil ou squize, protetor
solar, cobertura.

2. Atividade Volante
Os materiais mínimos para esta atividade são:


Material da Patrulha:

Toldo para abrigo (tamanho suficiente para abrigar toda a patrulha);
Corda ou sisal p/ fixar a lona (sugestão 10m)
Panelas (conforme item 2.2 do boletim informativo 2);
1 colher (escumadeira);
escorredor de macarrão (opcional).


Material Individual:
Mochila de assalto (8 a 15L) para material individual e da patrulha
Prato e talheres;
Toalha;
Muda de roupas e um par de tenis (para vestir após a atividade);
Agasalho para noite (Temperatura mínima a noite 13ºC);
Itens de higiene pessoal (sabonete, escova de dentes, etc);
Repelente de Insetos é recomendado.

Obs: para a descida de boia usar: tênis, calça comprida ou bermuda, camiseta de manga
longa e cantil; toalha; escova de dente; sabonete; prato; talheres; canivete.(acondicionar
em bolsas impermeável)
Não levar equipamentos eletrônicos - celular, câmera fotográfica, etc. Se quiser assumir o
rísco, leve com proteção impermeável. Vale a pena registrar fotos do rio e das cachoeiras.

A organização conseguiu disponibilizar coletes salva vidas para
todos os participantes, portanto não há necessidade de trazer
coletes salva vidas.

3. Luau (Noturno)
Atenção seniores dessa aventura !
Para o lual que teremos em uma das noites de nosso acampamento você poderá trazer
uma camisa havaiana, ou seja, bem colorida , de modo a fazer bonito e deixar a festa
bem alegre.
Além de colares e, ou perucas e o que mais achar bacana para enfeitar a nossa festa!
Esperamos a sua animação para curtir juntos um grande lual!

Saudações goianas.
4. Orientação
Conforme item 2.4 Boletim Informativo 2.
5. Safarí fotográfico
Máquina

Fotográfica

digital,

conforme

descrito

no

Boletim

Informativo

2,

cobertura, tênis confortáveis (de preferência já usados) e cantil.

6. FEIRA GASTRONÔMICA REGIONAL - ASN 2013
A Feira Gastronômica Regional irá acontecer no dia 17/06/2013, por subcampo em um
período de duas horas já estabelecidos no cronograma. Será um momento de degustação
das comidas típicas das regiões participantes e interação (troca de telefones, email e
contatos). Nada mais agradável para interagir a galera como iguarias típicas, não é
mesmo? Cada jovem deverá levar uma comida típica da sua região juntamente com sua
patrulha (sem exageros). Vale ressaltar que a feira será no último dia de acampamento e
não haverá estrutura para montagem de pratos e “cozinha” para os preparativos das
comidas, logo deverão trazê-las prontas para servir.
Este momento deve ser algo simples e que traga a todos os participantes a essência de
cada região ali representada. A Feira Gastronômica Regional será deliciosa... Caprichem!!!
7. DEMAIS RECOMENDAÇÕES PARA A ATIVIDADE
Para todas as demais atividades mantem-se todas as demais recomendações de cuidados
com a saúde, de uso de protetor solar, cobertura e hidratação.
A organização lembra que o clima na região neste época do ano é bastante seco, com
umidade do ar chegando a 13% durante o dia, portanto não deixem de trazer seu
protetor labial (manteiga de cacau ou outro). A variação de temperatura entre dia e noite
é grande podendo chegar aos 34ºC durante o dia e 13º no período noturno, assim todos
deverão trazer agasalhos para as noites.

EQUIPE DE SERVIÇO.

Adultos inscritos para a Equipe de Serviço deverão fazer sua opção de função através do
SIGUE. No próprio campo de Eventos, na linha da Aventura Sênior há um ícone com um
sinal de mais (+). Nele você irá encontrar as opções existentes.
Pedimos aos adultos inscritos como Escotistas, que estão sem patrulha, que alterem sua
inscrição para Equipe de Serviço e façam o procedimento de escolha da função desejada.
Estão disponíveis as seguintes funções:









Infraestrutura;
Saúde;
Transporte;
Segurança;
Módulo Desbravando o Cerrado;
Módulo Volante;
Módulo Orientação;
Módulo Safári Fotográfico.

Assim que todos fizerem suas escolhas vamos divulgar onde cada um irá trabalhar, seu
Coordenador, assim como algum tipo de informação extra necessária para a função.
SINAL DE CELULAR NO CAMPO
Temos sinal de todas as companhias (Claro, Oi, TIM e Vivo).
MAPA DE LOCALIZAÇÃO
No Google Maps, partindo do portal de entrada de Pirenópolis
http://goo.gl/maps/1XyAf , coordenadas -15.84785,-48.925962.

O camping encontra-se no ponto B.

MOTORISTAS
Não será permitida a permanência de motorista no campo, existe um local na cidade
próprio para o estacionamento dos Ônibus.
ENXOVAL
O enxoval será entregue por Grupo Escoteiro na Secretaria do Campo.
Goiânia, 03 de Julho de 2013.

Marco Aurélio Romeu Fernandes
Diretor Presidente UEB

Dayanna Cristine Gomes Rosa Bezerra
Diretora Presidente UEB/GO

