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9º ARCA 

ACAMPAMENTO REGIONAL CAPIXABA 

OS QUATRO ELEMENTOS 

 

INFORMATIVO 01 

 

1 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

Chegou o tão esperado momento das informações do 9ª Acampamento Regional 

Capixaba (ARCA) da Região Escoteira do Escoteira do Espírito Santo. 

Um tradicional acampamento regional dos Escoteiros do Brasil - ES que reúnem 

todos os ramos do movimento escoteiro (de lobinho a pioneiro) e todos os adultos 

para  celebrar a fraternidade escoteira.  

O ARCA acontece de 3 em 3 anos e reúne crianças e Jovens entre 6,5 a 20 anos e 

11 meses irão vivenciar uma experiência única por meio de atividades que valorizam 

a prática escoteira, o contato com a natureza e o espírito aventureiro, incentivando a 

vida, o trabalho em equipe e a fraternidade mundial.  

O evento acontecerá entre 12 e 14 de outubro de 2018, na Barra do Sahy e promete 

reunir participantes do escotismo de todo o Espírito Santo e Regiões vizinhas. 

Portanto, vamos ao trabalho!  Que comecem as ações para este grandioso evento 

que promete ser o maior ARCA já realizado. 

 

2 LOCAL, DATA E TEMÁTICA 

Local: Barra do Sahy - Av. Beira Mar, s/n, Aracruz/ES - mapa. 

Dias: 12, 13 e 14 de outubro de 2018. Início na Sexta feira (12/10/2018 - 9h) e 

término no Domingo (14/10/2018 - 14h). 

Tema: Os Quatro elementos 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/zBtrNDnwUdz
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3 PARTICIPANTES 

Membros Juvenis – Participam Lobinhos (as), Escoteiros (as), Seniores, Guias 

Escoteiras e Pioneiros (as) com a idade prevista no POR. 

Escotista – A participação como Escotista os responsáveis por uma matilha/patrulha 

formadas no grupo escoteiro ou seção escoteira autônoma.  

Equipe de Serviço – A participação como Staff é direcionada a todos os 

interessados em trabalhar para a execução da atividade. Devem ter idade mínima de 

21 anos e atender aos quesitos (vagas, cargos e atividades) que serão apresentados 

nos próximos informativos do ARCA 2018. 

Todos os participantes deverão estar registrados nos Escoteiros do Brasil com idade 

prevista na Resolução do Conselho de Administração Nacional (CAN) vigente para 

registrados na UEB. E todos investidos e com promessa em seu Grupo Escoteiro ou 

Região Escoteira. Situações especiais estão sendo apuradas com um convite  

 

4 A INFRAESTRUTURA ESTRUTURA   

O evento será realizado na Barra do Sahy, litoral de Aracruz, com área de 

acampamento, sanitários, lava pratos, lavatórios, banheiros e água potável. 

Translado: O translado até o local fica por conta de cada Grupo Escoteiro. Existem 

locais amplos para estacionamento de ônibus. 

Alcateias: Os lobinhos juntamente com os escotistas do ramo estarão participando 

em regime de acampamento.  Será destinado local para montagem das barracas e 

neste campo serão divididos por alcateias dos Grupos Escoteiros e/ou seção 

escoteira autônoma.  

Tropas e Subcampos: As Patrulhas formarão Tropas e Subcampos conforme 

definição da organização do evento e serão destinadas áreas específicas para o 

acampamento dos participantes, juntamente com os escotistas responsáveis pelo 

acompanhamento das patrulhas. 

Clãs: Os pioneiros e pioneiras terão um campo específico para se alojarem, seguindo 

todas as orientações regulamentares dos Escoteiros do Brasil. 

Alimentação: As refeições estão previstas no valor da taxa do evento e serão 

http://escoteiros.org.br/arquivos/documentos_oficiais/por.pdf
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servidas no próprio evento. Preocupados com a sustentabilidade, cada participante 

deverá levar seu material pessoal para alimentação (prato, talheres e copos). 

Atendimento de saúde: O evento contará com uma unidade de atendimento de 

saúde/enfermaria. A organização disponibilizará uma equipe de saúde nos locais 

onde se façam necessárias. As clínicas e hospitais da região serão avisadas do 

evento. Os participantes filiados a planos de saúde devem levar suas credenciais, os 

demais serão encaminhados para a rede do Sistema Único de Saúde, caso necessite 

e sempre acompanhado por um adulto responsável. 

É responsabilidade do Grupo Escoteiro manter a ficha de cadastro e médica de seus 

membros atualizadas. 

 

5 NORMAS DE ACAMPAMENTO 

Atitudes e Comportamentos: O evento é um local de encontro, intercâmbio e 

amizade, o marco de valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não 

sejam respeitadas as normas abaixo e as instruções apresentadas pela Organização 

do Evento, a própria decidirá a medidas apropriadas a serem adotadas, podendo, 

inclusive, resultar na exclusão do participante. 

Apresentação pessoal: Nas cerimônias oficiais de abertura e encerramento e em 

outras que venham a serem definidos, os participantes deverão estar com vestuário 

escoteiro ou  uniformizados conforme as regras do POR vigente. É obrigatório, 

durante todo evento,  usar o lenço escoteiro de seu grupo de origem. 

Relações Interpessoais: Não serão permitidas atitudes, ações ou atividades que 

afetem a integridade dos participantes, sejam físicas, psíquicas ou morais. Homens e 

mulheres deverão manifestar respeito mútuo e não demonstrar relacionamentos de 

grande intimidade. 

Cumprimento de horários: O cumprimento de horários será uma condição básica, 

particularmente nos casos em que sejam necessários translados para fora da área do 

evento. Para assegurar o descanso necessário, os horários de silêncio deverão ser 

rigorosamente atendidos. 

Fumo e consumo de bebidas alcoólicas: Fumar será tolerado apenas aos adultos 

http://escoteiros.org.br/arquivos/documentos_oficiais/por.pdf
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que não conseguirem controlar sua dependência e poderão fumar em áreas pré-

determinadas. Será expressamente proibido consumir bebidas alcoólicas durante 

todo o evento. 

Posse e consumo de drogas: A posse e/ou consumo de drogas é penalizada por lei 

nacional. Qualquer participante que seja surpreendido com drogas, consumindo ou 

facilitando a outros, será excluído do evento e encaminhado às autoridades 

competentes. Caso haja necessidade, a organização do ARCA encaminhará 

processo administrativo à comissão de ética e Disciplina Regional. 

Armas: Aos participantes não é permitido o porte ou mesmo uso de qualquer tipo de 

arma, bem como de apontadores ou iluminadores a base de “Raio Laser”. A infração 

a esta norma é penalizada por lei nacional. O uso de faca e facão será limitado à 

necessidade de atividades específicas. 

Danos e prejuízos: Os participantes serão responsabilizados diretamente por 

eventuais danos e/ou prejuízos causados à propriedade por atos ou atitudes 

indevidas. Furto ou roubo são causas para exclusão do evento e encaminhamento às 

autoridades competentes. 

Também está vedada a prática de atos como a seguir enunciados: 

· Utilização das residências/barracas existentes no local. 

· Retirada de mudas de plantas ou quaisquer outros danos a vegetal natural ou 

plantada existente no local, aqui não incluído o eventual desgaste natural que possa 

vir a correr em decorrência da utilização em condições normais nas áreas usadas no 

decorrer da atividade para jogos e atividades de lazer. 

Havendo alguma prática dos atos informados acima o participante será excluído da 

atividade, sendo o transporte de retorno efetuado sob a responsabilidade do Grupo 

Escoteiro, sem prejuízo da cobrança da indenização pelo dano causado e eventual 

multa que vier a ser cobrada pelo proprietário. 

Equipamentos de Áudio: Durantes as atividades do ARCA, não será permitido a 

qualquer participante o uso de aparelhos de áudio como MP3/MP4, Discman, CD 

Player Portátil, Rádio, DVD. A organização do evento não se responsabilizará por 

qualquer perda de bens e materiais. 
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Fogueiras, fogos e iluminação: O evento irá ocorrer em área que é permitido 

acender fogueiras. Contudo, é expressamente proibido aos participantes fazer 

fogueiras no local de acampamento, sendo permitido apenas em atividades 

autorizadas pela organização do evento. É proibido utilizar qualquer tipo de fogo de 

artifício ou similar. As iluminações das áreas de acampamento poderão ser feitas 

utilizando lanternas e lampiões. 

Energia elétrica: No local do campo será disponibilizado pontos de energia elétrica 

aos participantes, os quais deverão levar suas extensões elétricas com padrão de 

segurança. 

Segurança: Aconselhamos aos participantes identificarem seus pertences e que os 

“jovens” deixem objetos de valor sob-responsabilidade dos adultos que os 

acompanham. A segurança será determinada pela organização do evento, cuja 

principal responsabilidade é zelar pelo cumprimento destas normas, para o que se 

deve prestar plena cooperação. A organização do evento será responsável pela 

segurança dos participantes na área de acampamento e nos deslocamentos para 

atividades, porém não se responsabilidade por perda de pertences. 

Saídas da área de acampamento: A permanência na área de acampamento e/ou de 

atividades será obrigatória durante todo o evento. Salvo em situações de urgência, as 

saídas não previstas na programação deverão ser autorizadas pela Coordenação do 

Evento em conjunto com o Chefe da Delegação de seu Grupo Escoteiro. No caso de 

“jovem”, deverá haver também a concordância do responsável que o acompanha no 

evento. 

Comércio: Só será permitido comercializar produtos através da Loja Escoteira da 

atividade e cantina que funcionarão no local. 

Veículos: O acesso de veículos particulares ao local de acampamento será proibido. 

Só poderão circular veículos credenciados. A Organização do ARCA oferecerá 

estacionamento para todos que estejam com os seus próprios veículos. 
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6 A PARTICIPAÇÃO 

Responsabilidade, Coordenação e Organização do evento: a realização do 

evento é dos Escoteiros do Brasil – Região do Espírito Santo, que nomeou o 

Coordenador Geral Chefe Fernando Girelli que possui o apoio da equipe regional e 

mais grupos escoteiros de Aracruz. 

Coordenações Locais: Cada Diretoria Local designará um responsável que será o 

Chefe de Delegação de sua Unidade Escoteira Local, o qual será responsável pela 

coordenação da divisão de Patrulhas com seus respectivos chefes responsáveis e 

outras funções que lhes forem atribuídas. Para melhores informações e orientações a 

coordenação do evento divulgará informativos e outras informações específicas serão 

tratadas com este coordenador nomeado pela Unidade Escoteira Local. 

Participantes: o evento é destinado a membros da União dos Escoteiros do Brasil - 

Região Escoteira do Espírito Santo e outros participantes seguindo critérios da 

Comissão Organizadora. 

Inscrições: A inscrição dos participantes se dará mediante o pagamento integral da 

taxa de participação do ARCA. As inscrições serão feitas através do PAXTU SIGUE 

Escoteiro e os pagamentos deverão ser realizados por Grupo Escoteiro em lote único 

ou individualmente pelo Meu Sigue.  
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Tabela de Pagamentos, Descontos e Prazos. 

Beneficiários - Lobinhos (as), Escoteiros (as), Seniores (Guias) e Pioneiros (as) 

Planos Vencimento Parcelas Valor da 

Parcela 

Valor Total 

Plano  

Promocional de 

lançamento com 

desconto de 

16% 

 

15/01/2018 

 

 

1 

 

240,00 

 

240,00 

Preço Promocional 

Plano A 15/02/2018 7 37,14 260,00 

Plano B 15/03/2018 6 45,00 270,00 

Plano C 15/04/2018 5 56,00 280,00 

Plano D 15/05/2018 4 72,50 290,00 

Plano E 15/06/2018 3 100,00 300,00 

Plano F 15/07/2018 2 155,00 310,00 

Plano G 15/08/2018 1 320,00 320,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 
 
 

 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL   

Região do Espírito Santo 

Av. Santa Leopoldina, 1029, sala 106 

Ed. Agostinho Fava -  Bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES 
Tel (27)99758-2263  

www.escoteiro.org – espiritosanto@escoteiro.org 

Escotista Acompanhante 

Parcelas Vencimento Parcelas Valor da 

Parcela 

Valor Total 

Promocional 

de lançamento 

 

15/01/2018 

1 Promoção 180,00 

Preço Promocional 

Plano A 15/02/2018 7 28,00 196,00 

Plano B 15/03/2018 6 35,00 210,00 

Plano C 15/04/2018 5 43,00 215,00  

Plano D 15/05/2018 4 55,00 220,00  

Plano E 15/06/2018 3 75,00 225,00  

Plano F 15/07/2018 2 120,00 240,00  

Plano G 15/08/2018 1 250,00  250,00 
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Equipe de serviço 

Parcelas Vencimento Parcelas Valor da 

Parcela 

Valor Total 

Plano A 15/02/2018 7 22,00 154,00 

Plano B 15/03/2018 6 28,00 168,00 

Plano C 15/04/2018 5 36,00 180,00 

Plano D 15/05/2018 4 48,00 192,00 

Plano E 15/06/2018 3 68,00 204,00 

Plano F 15/07/2018 2 107,00 214,00 

Plano G 15/08/2018 1 230,00 230,00 

 

A data-limite para inscrição é 31 de julho de 2018. 

Quórum mínimo - 500 participantes 

Quórum máximo - 1200 participantes 

INSCRIÇÕES INICIARÃO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017 VIA PAXTU SIGUE 

 

07. A TAXA DO IX ARCA 

A taxa da atividade cobrirá os seguintes custos/despesas: 

Enxoval para o participante. 

Alimentação: Almoço, Jantar de sexta-feira. Café da manhã, almoço, lanche da 

tarde, jantar de sábado. Café da manhã e almoço de domingo. 

Transporte para as atividades externas: Haverá transporte para eventos que 

ocorrerão fora das dependências da área do evento. Caso a Organização necessite 

do meio de transporte de algum grupo escoteiro, para atendimento das atividades 

externas no decorrer do ARCA, estes serão negociados diretamente com os 
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responsáveis do Grupo Escoteiro em questão. 

Atendimento médico/hospitalar: Para os casos originados em decorrência das 

atividades desenvolvidas no decorrer do ARCA. 

Organização do evento: Despesas Postais – envio de Organização do evento: 

documentos e outras correspondências às Regiões, Grupos e membros da instituição 

Escoteiros do Brasil com vistas à participação; Contas de Telefone e fax; Taxas e 

custos bancários referentes a depósitos; Taxas e Custos com a Infraestrutura da área 

de Campo, Materiais de escritório necessários à organização; Viagens dos 

organizadores; Aquisição de medicamentos para uso pela equipe médica; etc. 

Substituição de Inscritos: o participante poderá transferir sua inscrição para outra 

pessoa, sem qualquer prejuízo, enviando ao Escritório Regional dos Escoteiros do 

Brasil – Região do ES, e-mail que formalize a substituição mediante a uma 

Declaração assinada pelo Diretor Presidente com as devidas correções do nome e 

dados do substituto até o dia 15 de setembro de 2018. O acerto de valores será de 

responsabilidade dos envolvidos na transferência (vendedor e comprador). 

Desistência de participante: A desistência de participação individual será aceita 

desde que o participante envie ao Escritório Regional dos Escoteiros do Brasil – 

Região do ES, no endereço espiritosanto@escoteiro.org, e-mail que formalize a 

desistência mediante a uma Declaração assinada pelo Diretor Presidente com os 

nomes e dados desistente até o dia 15 de setembro de 2018, implicando, 

independente de motivo na devolução de 70% (setenta por cento) dos valores pagos, 

sem direito a atualização monetária. A retenção de 30% (trinta por cento) do valor 

pago trata-se de multa destinada à cobertura de despesas administrativas relativas ao 

evento. Após o dia 15 de setembro não será devolvido nenhum valor. 

Composição de Matilhas, Patrulhas, Alcateias e Tropas: os Chefes de Delegação 

deverão apresentar a composição das Matilhas/Patrulhas até o dia 15 de setembro de 

2018. 

Uso de imagem: Autorizo a União dos Escoteiros do Brasil (UEB) EM TODOS OS 

SEUS NÍVEIS, sociedade civil sem fins lucrativos, declarada de Utilidade Pública 

Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.788.431/0001-13, com sede na Rua 
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Coronel Dulcídio, bairro Água Verde, Curitiba - PR, CEP 80.250-100, a utilizar-se das 

imagens e voz minha, ou daquele que represento ou assisto, captadas durante 

atividades escoteiras, ou a elas relacionadas, para a edição de filmes e fotos 

divulgando o Movimento Escoteiro e materiais educativos, conforme previsto no artigo 

42° parágrafo 11 do Estatuto da UEB.  

Autorização da Região Escoteira: atendendo à Resolução do CAN n° 002/2005, os 

Grupos Escoteiros de outras Regiões, deverão enviar para o ao Escritório Regional 

dos Escoteiros do Brasil – Região do ES a Autorização da Região Escoteira de 

origem para a participação do evento. Esta autorização deverá ser enviada para 

espiritosanto@escoteiro.org, até o dia 01 de outubro de 2018. 

PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS: os representantes da Diretoria Regional da 

Região do ES em conjunto com os membros da Comissão Organizadora decidirão 

quanto a procedimentos não previstos no presente documento. 

 

 

 

 

 Luciano Antonio Rodrigues 

Diretor Presidente 

Registro UEB 173504-7 

 


