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ACAMPLOBO
Respeitável público! Senhoras e
Senhores! Com vocês, o AcampLobo!!!

como malabaristas, oﬁcinas de
contorcionismo, show de mágica,
entre outros. Isso sem falar no
futebol de sabão, na piscina e na
visita ao mini zoo. Uma a vidade pra
lá de diver da!
Foi montado um grande picadeiro,
embaixo de uma enorme lona de circo,
onde ocorreram algumas bases, bem
como uma excelente festa à fantasia,
com o tema da a vidade. Merece
destaque também a oﬁcina de
instrumentos musicais de sucata, que
teve direito até a um desﬁle de bateria.

A maior a vidade regional do
Ramo Lobinho foi realizada nos dias
29 e 30 de setembro, na Cidade das
Crianças Leonel Brizola, em Santa
Cruz. Tivemos uma par cipação
expressiva dos jovens e adultos do
ramo, com mais de 700 inscritos.
O AcampLobo 2018 teve como
fundo de cena o mundo do circo.
Foram muitas atrações circenses,

Outro ponto muito posi vo foi o
grande apoio, tanto da Comlurb, que
se encarregou da limpeza dos banheiros, quanto da Guarda Municipal, que
reforçou a segurança da a vidade,
entre outros órgãos públicos.

MUTCOM
Diversos Grupos Escoteiros
aproveitaram o Mu rão Nacional de
Ação Comunitária para par cipar,
mais uma vez, do Dia de Limpeza de
Praias, no úl mo dia 15 de setembro.
As ações, que ocorreram em toda a
Região Rio de Janeiro, veram o
obje vo não só de limpar praias e
rios, mas também de conscien zar a
população sobre o impacto causado
pelo lixo à vida marinha – especialmente pelo lixo plás co. Na Praia de
Copacabana, por exemplo, um imenso
volume de resíduos foi coletado das
areias, com a ajuda de lobinhos,
escoteiros, seniores, pioneiros,
adultos e outras ins tuições parceiras.

Sem dúvida o AcampLobo 2018 foi
uma a vidade para entrar para a
história, não só do Ramo Lobinho,
mas também de toda a Região
Escoteira do Rio de Janeiro.

CRESCER PARA
TRANSFORMAR
No dia 1º de setembro, a Região
Rio de Janeiro teve o prazer de
inaugurar o 148/RJ Grupo Escoteiro
do Ar Álvaro Reis, em Jacarepaguá.
Vida longa e próspera aos amigos
dessa nova unidade local!
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CATAR JOVEM
BERÇO DA AVIAÇÃO RECEBE
ESCOTEIROS E SENIORES PARA UMA
VIAGEM AO PASSADO, COM
DESTINO AO FUTURO
Nos dias 29 e 30 de setembro, foi
realizada uma edição inédita do
CATAR, com a par cipação de 5
patrulhas de escoteiros e 5 patrulhas
de seniores, reunindo 70 jovens.
O curso aconteceu no berço da
aviação brasileira, a an ga Escola de
Aeronáu ca, atualmente conhecida
como Campus da Universidade da
Força Aérea (UNIFA), e no Museu
Aeroespacial (MUSAL), local carregado de tradições, onde os jovens
veram a oportunidade de fazer um

voo ao passado, conhecendo melhor
os primórdios da aviação, as histórias
dos pioneiros, em especial, Alberto
Santos Dumont, o Pai da Aviação, e as
primeiras mulheres que se engajaram
também nessa aventura aérea.
Viram ainda de perto as primeiras
aeronaves, entre elas o XIV Bis, o
Demoiselle, os biplanos e triplanos,
imaginando a audácia e ousadia dos
pilotos da época em u lizá-las.
Dentre os pontos altos indicados
pelos jovens, destacam-se: o
pernoite no hangar, embaixo das
asas de diversas aeronaves históricas; a base de navegação aérea,
realizada no interior das cabines do

C-130 Hércules e do C-91 Avro; e a
base de observação aérea, também
realizada no interior da Torre de
Controle dos Afonsos.
Como nos velhos tempos, a
emoção tomou conta do ambiente, e
isso ﬁcou bem estampado nas
feições de felicidade dos jovens, ao
receberem seus brevês e cachecóis
no encerramento do CATAR.
Todo esse êxito alcançado só foi
possível devido à dedicação e
doação dos instrutores e do trabalho
anônimo dos esco stas que se
empenharam desde a preparação
até o término do curso. Sem eles,
nada disso seria possível.

GRANDE JOGO NAVAL
Este ano o Grande Jogo Naval
ocorreu entre os dias 28 e 30 de
setembro e foi organizado pelo 104/RJ
Velhos Gaviões. As bases foram
distribuídas pela Praia de Charitas, em
Niterói, e trataram de diversos
assuntos, tais como Primeiros
Socorros, Arte Marinheira,
Cartograﬁa, Mergulho, Natação, Vela,
Remo e Semáfora, além de uma base
dinâmica embarcada de Caça ao
Pirata, composta por quatro ﬂo lhas.

ORC, o Santa Fé, um Dufour 36 pés e o
Super Pimpo, além de 4 escaleres
emprestados pela Marinha do Brasil.
Uma frota e tanto!

Tivemos um total de 287 par cipantes de vários grupos escoteiros das
modalidades do mar e básica de todo
o estado. No Ramo Sênior, sagrou-se
campeã a patrulha Pão de Açúcar, do
126/RJ Phoenix. Já no Ramo Escoteiro
as patrulhas vencedoras foram:
Tubarão, Moreia e Albatroz, respec vamente dos grupos escoteiros do mar
O evento contou com uma
Traineira de 46 pés, 3 botes de apoio – 129/RJ, 90/RJ e 126/RJ. O evento se
encerrou às 15h do domingo, com
sendo dois do Clube Naval Charitas e
um do Iate Clube Icaraí –, dois veleiros gos nho de quero mais.

CANCIONEIRO
CAMINO DE PAZ
Con las manos enlazadas,
senda Scout, camino de paz,
caminar la misma ruta,
senda Scout, camino de paz.
Las altas cumbres de los montes
nos desa an a escalar,
buscando nuevos horizontes,
siempre ascendiendo más y más
Con las manos enlazadas,
senda Scout, camino de paz,
caminar la misma ruta,
senda Scout, camino de paz.

Vivir cumpliendo nuestro lema
de dar servicio a los demás
es dar la paz a nuestra erra
sembrando buena voluntad
Con las manos enlazadas,
senda Scout, camino de paz,
caminar la misma ruta,
senda Scout, camino de paz.
Cantando alegres junto al fuego
agradecidos de vivir
vamos llamando el mundo entero
a la hermandad del Jamboree!

INFORMAÇÃO
Curso Básico Esco stas - Realizado
nos dias 01 e 02/09/2018, em
Resende, com 28 alunos inscritos e
direção de Fábio Conde.
Curso Preliminar Baixada
Fluminense - Realizado nos dias 22 e
23/09/2018, no CIEP Municipalizado
Carlos Chagas, em Gramacho, Duque
de Caxias, com 21 alunos inscritos e
direção de Uanderson Xavier.
Curso Preliminar Guapimirim Realizado nos dias 22 e 23/09/2018,
na Escola Municipal Maximino José
Pacheco, na Vila Guapi, em
Guapimirim, com 30 alunos inscritos
e direção de Aline Conde.
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