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1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1.1. SOBRE O EVENTO 
A União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná (UEB-PR) tem a satisfação de 
convidá-los a participar do XIX ACAMPAMENTO REGIONAL DO PARANÁ - ARP. 
O Acampamento Regional do Paraná será um grande evento da Fraternidade 
Escoteira, composto por atividades do Programa Educativo da União dos Escoteiros 
do Brasil, repletas de muita diversão. Será uma atividade de baixo custo, sem 
objetivo de lucro para a instituição. O evento será destinado aos Ramos Escoteiro 
e Sênior, contando com a participação estimada de 2000 inscritos. 
 

Histórico do Acampamento Regional do Paraná 

No Ano Local No Ano Local 

I 1952 Santa Felicidade - Curitiba XI 1971 Campo Largo 

II 1953 Capão da Imbuia - Curitiba XII 1972 Maringá 

III 1955 Santa Felicidade - Curitiba XIII 1979 Laranjeiras do Sul 

IV 1956 Santa Felicidade - Curitiba XIV 1986 Foz do Iguaçú 

V 1957 Santa Felicidade - Curitiba XV 1988 Maringá 

VI 1958 Londrina XVI 1997 Londrina 

VII 1960 Santa Felicidade - Curitiba XVII 2002 Matinhos 

VIII 1962 Guabirotuba - Curitiba XVIII 2008 Matinhos 

IX 1965 Santa Felicidade - Curitiba XIX 2020 Londrina 

X 1967 Campo Comprido - Curitiba    

  
1.2. LOCAL E DATA 
O XIX ACAMPAMENTO REGIONAL DO PARANÁ – ARP será realizado de 15 a 18 de 
julho de 2020, no Parque de Exposições Governador Ney Braga, localizado na 
Avenida Tiradentes, 6275 – Cilo II, Londrina - PR, 86072-000. 
 
a) Cidade: Londrina é a segunda cidade mais populosa do Paraná, atrás apenas 
de Curitiba. Localizada no Norte do estado, Londrina tem mais de 570 mil 
habitantes. O município foi fundado em 1934. Conhecida como a “capital do café” 
do Paraná devido à sua grande produção do grão no passado, encanta pelos 
aspectos históricos e culturais, além das várias belezas da cidade. 
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b) Clima: Em Londrina, o verão é longo, quente, abafado e de céu quase 
encoberto; o inverno é curto, agradável e de céu quase sem nuvens. Durante o ano 
inteiro, o tempo é com precipitação. Ao longo do ano, em geral a temperatura varia 
de 13 °C a 30 °C e raramente é inferior a 9 °C ou superior a 34 °C. 
 
1.3. PROGRAMAÇÃO GERAL 

Abertura de campo 15/07 – manhã 

Cerimonial de abertura 15/07 - noite 
Atividades 16,17 e 18/07 

Cerimonial de encerramento 18/07 - noite 

Desmontagem do campo 19/07 - manhã 
 
1.4. TEMA 
O tema do ARP é “Líderes do Futuro”. 
 
2. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ACAMPAMENTO 
a) Responsabilidade, Coordenação e Organização do Evento: A responsabilidade 
pela organização e execução do ARP é da União dos Escoteiros do Brasil - Região 
do Paraná, inclusive pela composição do Comitê Organizador/ Organograma de 
Funções para o evento.   
b) Infraestrutura: Sanitários e chuveiros serão disponibilizados, conforme 
padrões da União dos Escoteiros do Brasil – UEB, assim como estações por 
subcampo, com lavatórios para higiene e louça. 
c) Itens descartáveis/ poluentes: Pensando em nossa contribuição para a 
natureza, não será permitido o uso de descartáveis plásticos e outros poluentes. 
 
3. PROGRAMA 
O programa do ARP atenderá aos fundamentos do escotismo; seu propósito, 
princípios e método escoteiro, de uma maneira ampla, fortalecendo especialmente 
aspectos como vida em equipe e vida no acampamento, além de muita diversão e 
socialização, complementando as atividades escoteiras definidas nos ciclos de 
programa em suas respectivas tropas e patrulhas.  
O programa contemplará seis módulos de atividades por ramo em forma de rodízio. 
Esses módulos serão divididos em bases e sub-bases, conforme a atividade. Dentre 
os módulos a serem elaborados, está previsto o módulo da Aldeia Regional de 
Desenvolvimento Sustentável.  
 



  
 

 

ESCOTEIROS DO BRASIL 
Região do Paraná 

Rua Ermelino de Leão, 492  
CEP 80410-230 - Curitiba - PR 

Tel.: (41) 3323-1031 
www.escoteirospr.org.br 

 

O programa completo do ARP será divulgado em Boletim específico, no site dos 
Escoteiros do Brasil – Região do Paraná. 
 
4. ALIMENTAÇÃO 
Está previsto o fornecimento de alimentos para as seguintes refeições: 
I - Jantar do dia 15 de julho (o café da manhã e almoço neste dia serão por conta 
dos participantes); 
II - Café da manhã, almoço e jantar dos dias 16, 17 e 18 de julho e 
III – Para os inscritos como “Equipe de Serviço” e para os Coordenadores do evento, 
as refeições (café da manhã, almoço e jantar) serão servidas no refeitório a partir 
do dia 14 de julho até o encerramento no dia 18 de julho. 
 
A Organização do evento fornecerá os mantimentos e as patrulhas prepararão os 
alimentos. Cada patrulha deverá levar seus utensílios de cozinha e fogareiros, 
sendo que a Organização do evento irá fornecer botijão de gás com a bitola padrão 
a ser informada em Boletim específico. 
 
IMPORTANTE: Qualquer restrição alimentar deverá ser indicada no momento da 
inscrição. 
 
5. SAÚDE E SEGURANÇA 
a) Atendimento médico: A Organização do ARP manterá equipe de primeiros 
socorros nos locais onde se faça necessário e um corpo médico próprio, na área de 
acampamento, para atendimentos de urgência. Casos que necessitem outro tipo 
de atendimento serão encaminhados à rede hospitalar. Os participantes filiados a 
planos de saúde ou com seguro-saúde devem levar suas credenciais. 
b) Segurança: A segurança externa à área de acampamento estará a cargo de 
empresa contratada e a interna será missão da equipe de segurança integrada por 
membros da Equipe de Serviço, cuja principal responsabilidade será zelar pelo 
cumprimento das normas do evento, para o que se deve prestar plena cooperação. 
Seus integrantes estarão devidamente identificados. 
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6. DOS PARTICIPANTES 
A atividade é destinada aos membros da União dos Escoteiros do Brasil que estejam 
vinculados a uma Unidade Escoteira Local (UEL) e que estejam ativos no 
Movimento Escoteiro, com a obrigatoriedade do Registro Institucional 
correspondente ao ano de 2020. 
 
a) Jovem - A participação no evento como “jovem” é possível para os nascidos 
entre 18/07/2002 e 15/07/2010 (deve ter completado, no mínimo, 10 anos até o 
dia 15/07/2020 e não pode ter completado 18 anos antes do dia 18/07/2020). 
Patrulhas, tropas e subcampos serão por Ramo - Escoteiro ou Sênior - de acordo 
com as categorias dos jovens, conforme estejam registrados no PAXTU até a data 
limite para montagem das tropas a ser divulgada em Boletim específico. 
 
b) Escotista – A participação no ARP como “Escotista”, responsável por uma 
patrulha com 9 (nove) jovens, é permitida para os adultos que atendam os 
seguintes requisitos: 
I  - Possuam idade igual ou superior a 18 anos na data de início do acampamento; 
II - Estejam registrados na categoria “Escotista”, em seu cadastro no PAXTU; 
III  - Possuam, preferencialmente, experiência na condução de tropas dos Ramos 
Escoteiro ou Sênior; 
IV - Terem participado do curso preliminar; 
V - Terem realizado o Curso de Proteção Infantojuvenil, disponível em EAD no site 
dos Escoteiros do Brasil no seguinte link https://www.escoteiros.org.br/ead/pij/ 
 
A inscrição como “Escotista” está condicionada à existência de inscrições de jovens 
em seu Grupo/Distrito para formar uma patrulha com 9 (nove) jovens, para a qual 
será designado como responsável, e que esteja cadastrado no PAXTU na categoria 
“Escotista” na data de montagem das tropas. 
 
IMPORTANTE: A efetiva participação na categoria “Escotista” está condicionada ao 
preenchimento das 9 (nove) vagas de uma patrulha. Caso não se completem as 9 
(nove) vagas, e havendo necessidade de juntar com membros de outras Unidades 
Escoteiras Locais (UELs), terá preferência na inscrição o escotista que tiver a maior 
quantidade de jovens de seu grupo escoteiro na patrulha. 
 
c) Equipe de Serviço – ES – A participação como membro da “Equipe de Serviço”. 
É possível para adultos que atendam os seguintes requisitos: 

https://www.escoteiros.org.br/ead/pij/
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I - Possuam idade igual ou superior a 18 anos na data de início do acampamento; 
II - Terem participado do curso preliminar; 
III - Terem realizado o Curso de Proteção Infantojuvenil, disponível em EAD no site 
dos Escoteiros do Brasil no seguinte link https://www.escoteiros.org.br/ead/pij/ 
 
A participação como membro da “Equipe de Serviço” está condicionada às 
necessidades do evento e ao perfil estabelecido para a função. Poderá ser 
previamente definido, ou não, qual será o setor de atuação do membro da ES no 
evento, de acordo com as necessidades da coordenação. 
 
Aquele que desempenhar adequadamente suas funções como integrante da 
Equipe de Serviço, de acordo com as necessidades da organização do evento, 
receberá até 20% do valor da taxa de inscrição como restituição. 
 
As tarefas e funções da Equipe de Serviço serão definidas pelos Organizadores do 
ARP em Boletim específico. 
 
IMPORTANTE: Os integrantes da Equipe de Serviço deverão chegar no campo no 
dia 14/07/2020 (terça-feira), até as 12h, para receberem treinamento específico 
sobre sua função. Essa condição é obrigatória e deverá ser observada pelo adulto 
no momento da candidatura. Para a Equipe de Serviço, será disponibilizado o café 
da manhã e almoço nos dias 14 e 15 de julho. 
 
Sobre as informações do PAXTU, que incluem cadastro e ficha médica, a atualização 
é de responsabilidade de cada associado, sendo imprescindível revisão dessas 
informações no momento da inscrição e indicação de alteração posterior, se for o 
caso. 
 
7. TAXAS E INSCRIÇÕES 
 
7.1. TAXAS DE INSCRIÇÃO 

Modalidade Valor Data Limite 
Jovem R$ 440,00 15/06/2020 

Inscrição Social (Jovem e Adulto) R$ 50,00 15/06/2020 
Equipe de Serviço R$ 440,00 15/06/2020 

Escotista Acompanhante R$ 440,00 15/06/2020 

  

https://www.escoteiros.org.br/ead/pij/
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7.2. PARCELAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

Reais Fev Mar Abr Mai Jun 
440,00 88,00 88,00  88,00  88,00  88,00 

440,00  110,00 110,00 110,00  110,00 

440,00   146,67 146,67  146,67 
440,00    220,00  220,00 

440,00      440,00 
 
a) Taxa de inscrição: A taxa de inscrição tem a finalidade de cobrir os seguintes 
custos e despesas: 
I - Atividades de forma geral, incluindo os passeios e traslados do programa; 
II - Enxoval a ser divulgado em Boletim específico; 
III  - Atendimento médico em caso de doença ou acidentes decorrentes do evento 
(excluindo doenças pré-existentes); 
IV - Despesas operacionais, tais como a criação e confecção de materiais de 
divulgação; despesas postais referentes ao ARP; despesas de telefone; taxas e 
custos bancários referentes à cobrança de boletos bancários; materiais de 
escritório necessários ao evento; viagens e estadas para organização e divulgação 
do ARP; frete para transporte do enxoval dos participantes; aquisição de 
medicamentos pela equipe médica; realização de obras; construções e aluguéis de 
estruturas necessárias ao evento; aluguéis de equipamentos; aluguel de áreas de 
acampamento e atividades e outros. 
b) Inscrição Social: A atividade contemplará uma modalidade de inscrição, no 
valor de R$ 50,00, denominada “inscrição social”, destinada à sócios isentos da 
Região do Paraná, devidamente registrados nesta categoria na UEB até 31/12/2019 
e com registro vigente em 2020. A Organização não se responsabilizará pelo 
transporte, materiais, utensílios, equipamentos e outras despesas destes inscritos 
até o local do evento. Assim, os responsáveis legais, com o apoio dos respectivos 
Grupos Escoteiros deverão coordenar o traslado dos inscritos de sua cidade de 
origem até o local do evento. 
c) Forma da Inscrição: A inscrição para o ARP será realizada por meio do MEU 
PAXTU, devendo ser observada a idade do jovem na ocasião da realização do 
evento.  
d) Autorizações: O Grupo Escoteiro participante se responsabilizará pela 
obtenção e guarda das autorizações de atividade, das autorizações de viagem e da 
declaração de saúde dos jovens menores de idade. O modelo de autorização de 
viagem será divulgado no site dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná. 
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e) Substituição de inscritos ou desistência: esses casos serão tratados 
diretamente com o Escritório da Região do Paraná desde que comunicados até o 
dia 15/06/2020, sendo descontados os devidos custos já incorridos no caso de 
devolução. 
f) Subsídio para Equipe de Serviço: Como forma de incentivar o trabalho 
prestado pelos participantes na Equipe de Serviço, a Organização do ARP fará uma 
devolução de até 20% do valor recebido a título de Taxa do ARP, dependendo da 
avaliação de desempenho dentro da função definida, efetuado pelo coordenador 
da área de atuação no evento. 
g) Devolução para o Grupo Escoteiro: Em caso de superávit financeiro, a 
Organização do ARP fará devolução desse montante aos Grupos Escoteiros 
proporcional ao número de inscritos; 
h) Dados bancários: Caso os dados bancários sejam insuficientes para a 
devolução (conforme informado pelo associado no PAXTU), será descontado 
novamente o valor correspondente às taxas de transferências (DOC e TED) até a 
efetivação do crédito em conta corrente do associado. 
 
8. TRANSPORTE 
Considerando a existência de diversas opções de deslocamento para o ARP: 
I - A Organização do evento não indicará uma Agência de Turismo “oficial”; 
II - Ficará a critério do participante, isoladamente ou em conjunto com outros, 
definir o melhor meio e forma de transporte para o ARP; 
 
9. SEGURO DE VIAGEM/ SAÚDE 
Caso deseje cobertura superior à prevista no seguro escoteiro, disponível a todos 
os associados da União dos Escoteiros do Brasil, o participante deverá contratar, 
por sua conta, seguro de acidentes pessoais e saúde abrangendo o período entre 
sua saída e retorno ao domicílio de origem. 
 
10. NORMAS GERAIS DO EVENTO 
a) Atitudes e Comportamento: O ARP é um local de encontro, intercâmbio e 
amizade, marco dos valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não se 
respeitem as normas ou instruções apresentadas pela Organização Geral, será 
estabelecida a medida apropriada a ser adotada, podendo, inclusive, culminar na 
exclusão do participante. No caso de exclusão, o participante responderá pelo 
pagamento integral de todas as despesas decorrentes desta situação, não cabendo 
devolução da taxa do evento ou qualquer outro tipo de compensação. 
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b) Apresentação pessoal: Conforme a Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais 
de abertura e encerramento, e sempre que solicitado pela Organização Geral, 
deverá ser utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro. 
c) Relações interpessoais: Não são permitidas atitudes, ações ou situações que 
afetem a integridade dos participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua 
estabilidade emocional. Homens e mulheres devem manifestar respeito mútuo e 
para com o coletivo ao demonstrar publicamente atitudes próprias da intimidade. 
d) Objetos de valor: Aconselhamos que nenhum objeto de alto valor 
(computadores portáteis, IPods, MP3 Players, etc.) seja levado ao evento, por 
questões de segurança. A Organização do evento é responsável pela segurança 
pessoal dos participantes no âmbito da aplicação do programa do evento, e não se 
responsabilizará por nenhum prejuízo aos seus pertences pessoais. 
e) Danos e prejuízos patrimoniais: Os participantes serão responsabilizados 
diretamente por eventuais danos e/ou prejuízos causados por atos ou atitudes 
indevidas em todos os locais do evento, tais como área comercial, locais de 
atividades e demais instalações. Atitudes desta natureza podem ensejar a exclusão 
do evento. 
f) Fumo: Fumar será permitido somente para adultos, em locais pré-
determinados e sem a presença de menores de 18 anos.  
g) Consumo de bebidas alcoólicas: O consumo de bebidas alcoólicas será 
proibido durante todo o evento. 
h) Posse e consumo de drogas: A posse e/ou consumo de drogas é crime. 
Qualquer participante que for surpreendido com drogas, consumindo ou 
fornecendo a outros, será excluído do evento e o caso encaminhado às autoridades 
competentes. 
i) Furto ou roubo: Furto ou roubo são crimes. Qualquer participante que for 
surpreendido cometendo ilícitos desta natureza será excluído do evento e 
encaminhado às autoridades competentes. 
j) Armas: Não será permitido o porte de armas, de fogo ou brancas, no local do 
evento.  
k) Saídas das áreas comuns: Não está autorizada a saída dos participantes do 
local do evento. Caso algum participante tenha que sair do local do evento, avisar 
o Comitê Organizador do evento. 
l) Uso de imagem: Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do 
Brasil o direito de uso de imagens, na forma de fotografias ou filmagens realizadas 
ao longo do evento, para fins de promoção do Escotismo no Brasil. Com isso, a 
União dos Escoteiros do Brasil passa a ter direito sobre o uso dessas imagens em 
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materiais gráficos e digitais em suas produções, seja o material destinado aos 
próprios escoteiros, seja material promocional voltado à divulgação do Movimento 
Escoteiro. 
m) Explosivos e Inflamáveis: Não será permitida a utilização de fogos de artifício, 
sinalizadores, bombas, fumaças, rojões ou similares. 
n) Animais: Não será permitida a entrada e permanência de animais nas 
dependências do Parque. 
o) Estacionamentos: Detalhes sobre a utilização e organização do 
estacionamento serão fornecidos em Boletim específico. 
 
11. PROTEÇÃO INFANTOJUVENIL 
A proteção dos nossos jovens é responsabilidade de todo e qualquer adulto e é 
fundamental que todos estejam preparados, não apenas para evitar, mas também 
reconhecer e agir de forma apropriada, firme e imediata diante de situações de 
abusos e maus tratos. Orientamos que todos os adultos leiam atentamente e sigam 
as orientações contidas no Capítulo 15 do P.O.R. 
 
12. DA AVALIAÇÃO DO EVENTO 
Após a realização do ARP, o MEU PAXTU disponibilizará uma avaliação do evento. 
Deste modo, solicitamos às UELs para que motivem os seus participantes a 
preencher a avaliação, a fim de que possamos melhorar o evento a cada realização. 
 
13. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS 
O Comitê Organizador do ARP decidirá quanto a procedimentos não previstos no 
presente documento ou qualquer excepcionalidade. 
 
 

 
Curitiba, 29 de janeiro de 2020. 

 
 
 
 

Irineu Muniz de Resende Neto 
Diretor-Presidente 

União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná 


