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ACAMPRIO
No primeiro ﬁm de semana de
setembro, reunimos o Ramo Pioneiro
no Parque de Itaipava para mais uma
edição do ACAMPRIO, que desta vez
ofereceu aos jovens a oportunidade de
montar um campo completo, reforçando algumas técnicas sempre úteis.
Após a montagem de campo, os
clãs - que representavam países foram organizados em seus respec vos con nentes e disputaram um
Grande Jogo baseado no jogo de
tabuleiro WAR, com diversas estações para aplicação de técnicas e
a vidades diversas.
A a vidade da noite foi um
tradicional Jantar Internacional, com
pratos e elementos picos da cultura
do país, como danças e canções.

Destaque para clãs que entoaram
músicas no idioma na vo do homenageado, um verdadeiro desaﬁo.
O ACAMPRIO contribuiu para que
os pioneiros pudessem observar a
construção da paz a par r do
fortalecimento da iden dade
nacional, seguida não por um conﬂito,
mas pela celebração da harmonia e
da paz, representada pelo intercâmbio cultural no Fogo de Conselho.
Uma excelente oportunidade para
mostrar aos jovens que temos mais
semelhanças que nos unem que
diferenças que nos separam, e que
todas as soluções passam por diálogo e
compreensão. Em tempos tão conturbados, uma forma de mostrar nosso
desejo de construir um mundo melhor.

VEM AÍ...
Já estamos ansiosos para abrir
mais uma edição do grande
Acampamento Regional de Patrulhas
Escoteiras. A preparação está na reta
ﬁnal e queremos ver os jovens se
diver ndo em módulos pensados
com muito carinho!

GRENÁ 2018
O Ramo Sênior vai se reencontrar
em novembro na Quinta da Boa Vista
para passar “um dia no Museu”. Ué,
mas como? Preparem-se, aﬁnal,
desaﬁo é a palavra de ordem para
essa galera!

Atividade Regional
de Espiritualidade
Vamos outra vez nos reunir para
tratar dessa área de desenvolvimento
tão importante para a formação de
nossos jovens. Temos um encontro na
sede do 75/RJ GE AR Baden-Powell,
sob a coordenação de Léo Mandu.

FÓRUM DE PRESIDENTES
Em 11 de agosto, reunimos 24
diretores presidentes de diversas
Unidades Escoteiras Locais no
Escritório Regional para pensar ações
concretas de melhoria para o
Esco smo em nosso estado.
O fórum, presidido por Fernando
Faria (82/RJ) e secretariado por Álvaro
Soares (18/RJ), promoveu uma

avaliação dos eventos do primeiro
semestre e recebeu informações
sobre o que está por vir. Houve espaço
também para discu rmos algumas
campanhas relacionadas à sustentabilidade em nossas a vidades e espaços
de trabalho, bem como reﬂe rmos
sobre estratégias e metas de crescimento regional, com o propósito de
buscarmos - e conquistarmos - índices

mais ousados que demonstrem a
força do Esco smo ﬂuminense.
O fórum cada vez mais se conﬁrma
como um espaço democrá co, no
qual os presidentes colocam suas
opiniões de forma fraterna e debatem
as melhores prá cas para um futuro
melhor de nosso Movimento. Não
deixe de par cipar na próxima edição!
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Certa vez, na realização do jogo
noturno de um acampamento de
Tropa, todos preparavam-se para
desfrutar de uma a vidade empolgante. Os escoteiros treinavam frequentemente a arte da tocaia, e os jogos
noturnos desta Tropa eram simplesmente espetaculares, pois desaﬁavam
os jovens às mais diversas técnicas
escoteiras. Desta vez, um fato inusitado aconteceu e fez com que o jogo
não terminasse como de costume.
Os escoteiros nham que seguir
uma determinada trilha, que era
bastante segura, e ao longo dela
realizavam inúmeras tarefas, algumas
individuais, outras em duplas, e até
mesmo por patrulhas. Portanto, era
comum que eles se juntassem e, no
passo seguinte, es vessem separados
novamente. Um dos escoteiros, em
sua peregrinação individual, estava

um tanto quanto assustado. A lua
estava imensa e, por isso, era muito
tranquilo que todos pudessem
enxergar a um certo ponto.
De repente, num ato abrupto, um
dos esco stas aparece à frente desse
escoteiro e diz “BUUUUU... A ÁRVORE
QUE ANDA”, rodeado de galhos e
folhagens. Era fácil perceber que por
trás daqueles galhos havia uma
pessoa. No entanto, envolvido na
atmosfera da a vidade, o escoteiro
simplesmente abandonou sua trilha e
se pôs a correr em círculos, sem
qualquer risco à sua segurança
pessoal, mas aos olhares de todos,
que gargalhavam sem parar. Ninguém
imaginaria que, nesse mundo de meu
Deus, alguém fugiria de uma árvore
andante! Como se conseguiria
terminar tal jogo com a seriedade que
ele precisava?!

REVELAÇÃO CULINÁRIA
Desta vez, a coluna informa um
bocadinho a mais do que tão somente uma receita. A Julia é uma escoteira que faz os famosos “bolinhos da
Juju” desde lobinha para poder
ﬁnanciar os eventos dos quais
par cipa. Um bom exemplo do que
fazer para não esperar as coisas
caírem do céu. A Juju (como carinhosamente é chamada) conseguiu, por
exemplo, pagar à vista sua inscrição
para o Jamboree Mundial que
acontecerá nos EUA. Que sirva de
lição para todos nós: só não vamos
aonde não queremos!

Curso Técnico de Interpretação do
Livro da Jangal - Realizado nos dias 04
e 05/08/2018, no Campo Escola
Geraldo Hugo Nunes, em Magé, com
23 alunos inscritos e direção de
Ramon Infante.

CATAR - Realizado nos dias 04 e
05/08/2018, na Universidade da
Força Aérea, com 27 alunos inscritos
e direção de Antônio Boulanger.

Curso Técnico do Ramo Pioneiro Realizado nos dias 18 e 19/08/2018,
no Campo Escola Geraldo Hugo
Nunes, em Magé, com 14 alunos
inscritos e direção de André Carreira.

Bolinho da Juju
Massa básica
Ingredientes:
1 ovo
1 colher de margarina/manteiga
2 de farinha
1 xícara de açúcar
1 envelope de fermento
1 xícara de leite
** Se quiser transformar esta
massa em chocolate, acrescentar ½
xícara de achocolatado

Curso Técnico do Ramo Lobinho Realizado nos dias 25 e 26/08/2018,
no Campo Escola Geraldo Hugo
Nunes, em Magé, com 25 alunos
inscritos e direção de Allan Calixto.

Modo de fazer:
Bata o ovo, a manteiga e o açúcar
tudo junto, acrescente o leite,
farinha, achocolatado (se desejar) e
por úl mo o fermento.
Pronta a massa, coloque pequenas
quan dades nas formas de cupcake.
Esta quan dade faz aproximadamente 15 bolinhos. Cozinhar no forno pré
aquecido a 180° durante 40 minutos.
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