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Circular nº 20/2017 – Equipe Regional de Programa Educativo 

 

Vila Velha- ES, 18 de setembro de 2017. 

 

Assunto: AcampaRádio - Acampamento Regional de Rádio Escotismo 

Para: Aos Escotistas e membros juvenis do Ramo Sênior. 

 

Caros Companheiros, 

Atendendo às necessidades formativas demandas pelas Unidades Escoteiras Locais e 

dentro do objetivo de formar os jovens do Ramo Sênior para a prática do 

radioamadorismo na Região Escoteira do Espírito Santo, realizaremos nos dias 21 e 22 

de outubro de 2017 o AcampaRádio - Acampamento Regional de Rádio Escotismo, na 

cidade de Fundão – ES. 

Os interessados deverão procurar o Diretor Presidente da Unidade Local a qual está 

vinculado, para direcionarem e efetivarem a inscrição. 

 

SEGUEM AS INFORMAÇÕES SOBRE O EVENTO 

Objetivo Proporcionar conhecimentos práticos sobre radioamadorismo e 

radioescotismo incentivando a conquista de especialidades; da insígnia 

de Radioescotismo e do Certificado de Operador de Estação de 

Radioamador (COER). 

Coordenador  Mário Cesar Gomes - Coordenador Regional de Radioescotismo 

Organizador Angela Domene - angelaaltoe.domene@gmail.com 

Local  Parque Municipal do Goiapaba-Açu - Fundão/ES 

O Parque Municipal do Goiapaba-Açu está localizado no distrito de 

Irundi, município de Fundão, Espírito Santo, na divisa com o município 

de Santa Teresa. Abriga o Pico do Goiapaba-Açu. 

Endereço : São José, Fundão - ES, 29185-000 

Data do 

evento 

21/10/2017 - Sábado - início às 8h  

22/10/2017 - Domingo - início às 17h 

Prazo de 18/09/2017 a 06/10/2017 - SEM PRORROGAÇÃO 
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Inscrição  

Número de 

Inscritos 

Máximo 24 inscritos – Seniores e Guias 

Só será permitido 1 escotista para cada 6 jovens 

Se até o final do prazo de inscrição, a quantidade mínima de um Curso 

não tiver sido atingida, esse será cancelado. Se, dentro do Prazo de 

Inscrição, o número máximo de inscritos tiver sido atingido, o Diretor de 

Curso encerrará as inscrições. 

Em caso de chuva intensa, por questões de segurança, a atividade 

também poderá ser cancelada. 

 

PERNOITE 

Regime de acantonamento 

 

ALIMENTAÇÃO 

Incluída na taxa de participação. 

 

REGIME DO EVENTO 

Esse evento é fechado, exigindo-se o pernoite no local. 

 

PONTO DE ENCONTRO 

Os participantes deverão se encontrar no município de Fundão-ES impreterivelmente até 

o horário de 07:30 de onde deverão entrar em contato pelos telefones (27) 98122.0322 

ou (27) 99933.5273 para orientações sobre o deslocamento. Essa regra se aplica 

somente aos que não conhecem o acesso do parque. Para os demais o ponto de 

encontro será no topo do Goiapaba Açu. Lembrando que veículos tipo VAN e maiores 

não conseguem ter acesso ao topo, sendo necessário jornada de 1,5 KM. Os grupos que 

preferirem poderão acantonar na sede do 25º Grupo Escoteiro Jequitibá, lembrando que 

o transporte até o local do acampamento é por conta de cada delegação. 
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PARTICIPAÇÃO 

Responsabilidade, Coordenação e Organização do evento: A realização do evento é 

da União dos Escoteiros do Brasil – Região do Espírito Santo (UEB-ES). Organização do 

25/ES Grupo Escoteiro Jequitibá. 

Participantes: o evento é destinado a jovens do Ramo Sênior - 15 a 17 anos. 

Inscrição de associados dos Escoteiros do Brasil no evento: somente poderão ser 

efetuadas por intermédio do seguinte link: http://sigue.escoteiros.org.br/sigue/ 

 

Investimento: o valor investido no AcampaRádio será conforme a especificação na 

tabela abaixo. 

 

Parcelas Vencimento Parcelas Valor da Parcela Valor Total 

      1ª        06/10/2017       01               55,00                 55,00 

 

Inscrições até o dia 06 de outubro de 2017 (Sexta-feira). 

 

A Taxa cobrirá os seguintes custos/despesas: 

● Certificado de participação no evento. 

● Alimentação 

● Distintivo do evento 

 

Organização do evento: encargos administrativos do evento; taxas e custos bancários 

referentes à cobrança de boletos bancários; materiais de escritório necessários à 

organização; viagens e estadias para organização do evento; aquisição de medicamentos 

para uso pela equipe de saúde; etc. 

Substituição de Inscritos: O participante poderá transferir sua inscrição, sem qualquer 

prejuízo, até o dia 13 de outubro de 2017, sempre via SIGUE, com a anuência dos dois 

interessados, bastando ambos estarem com registro e as prestações em dia. 

Desistência de participante: a desistência de participação individual será aceita até 09 

de outubro de 2017 pelo Sigue, implicando, independente de motivo, na devolução de 

70% (setenta por cento) dos valores pagos, sem direito a atualização - a retenção de 

http://sigue.escoteiros.org.br/sigue/
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30% (trinta por cento) do valor pago trata-se de multa destinada à cobertura de despesas 

administrativas relativas ao evento. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o 

Escritório regional pelo e-mail espiritosanto@escoteiro.org . 

 

Uso de imagem: a UEB-ES poderá utilizar imagens dos participantes sem qualquer 

restrição. 

 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

 

Luciano Antonio Rodrigues Mario Cesar Gomes 

Diretor Presidente Coordenador Regional de Radioescotismo 

 

 

 

 


