
 

 



 

 
BOLETIM 02 

Informações Gerais Complementares 
 

1. INTRODUÇÃO 

Esse Boletim 2 complementa o Boletim 1 trazendo mais informações sobre o Encontro de 
Velhos Lobos. 
 

2. PROGRAMAÇÃO 

A atividade iniciará às 16h e encerrará às 22h30 (horário de Brasília) e possui a seguinte grade 
simplificada: 

Horário Atividade Descrição 

16h  Abertura  IBOA, Recepção e Palavras Iniciais da Coordenação.  

16h30  Palestra 
Motivacional  

Palestrante Convidado: Paulo Storani – Mestre em Antropologia, pós-
graduado em Administração Pública e Gestão de Recursos Humanos, 
graduado e pós-graduado em Educação Física, graduado pela 
Academia da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Cursado em 
Operações Especiais, Gerenciamento de Crise com Reféns, Tiro Policial, 
sendo titulado “Mestre de Tiro”, e Ação Antibombas. Possui 
especialização em segurança nos EUA e Israel. É Capitão Veterano da 
Polícia Militar. Escritor, exerceu diversas funções na administração 
pública e foi consultor dos filmes Tropa de Elite. 

17h  
Modulo 
Histórias da 
Jângal  

Escotista convidada: Ana Cristina Baumgratz - Formadora da Região 
de Minas Gerais e da Equipe Nacional de Formação - DCIM escoteira e 
institucional - Akelá da Alcateia Pedra da Paz do 72GE Liz do Amanhã 
em Juiz de Fora - MG 

17h30  Esquetes da 
Jângal  

Tarefa dos participantes – Os participantes serão previamente 
divididos por equipes, nas quais deverão trabalhar esquetes sobre as 
histórias narradas. Deverão se organizar para a apresentação com 
fantasias que poderão ser improvisadas ou não 

19h  Apresentação 
das Esquetes  

Tarefa dos participantes – As equipes apresentarão suas esquetes, de 
forma original e divertida. 

19h30  Abertura de 
votações  Votação das Esquetes mais criativas – aplicativo virtual 

20h  Master Chef 
Velhos Lobos  

Jantar virtual - Cada um na sua casa – Tarefa individual – No jantar 
virtual, o Master Chef deverá preparar prato a seu gosto, com 
ingredientes por ele manipulados, dando nomes alusivos a Jângal. 

20h30  Abertura de 
votações  Votação dos pratos da Jângal mais criativos – aplicativo virtual 

21h30  Festa Ploc – 
Heróis e Vilões  

Festa e diversão - Participantes fantasiados de heróis e vilões – Tarefa 
individual – Nessa atividade, o Velho Lobo irá se fantasiar, e se possível, 
o ambiente onde esteja. A sugestão é heróis e vilões dos anos 80. A 
fantasia poderá ser improvisada ou adquirida pronta. 

22h  Abertura de 
votações  

Votação das fantasias mais original e criativa da Festa – aplicativo 
virtual 

22h30  Encerramento  Divulgação dos Resultados das votações, momento reflexão e 
despedidas.  



 

 

3. PARTICIPAÇÃO 

3.1 – Será confeccionado um kit de camiseta e caneca a ser comprado por encomenda, 
também pelo e-mail eventos@escoteirosrj.org.br, retirado no escritório Regional para os 
associados da Região do Rio de Janeiro, para outras regiões, o frete que será calculado junto 
aos correios, e pago pelo associado. 

3.2 – O associado da Região Rio de Janeiro pode optar por receber seu kit no local de sua 
preferência, através dos correios, caso em que, o frete será calculado junto aos correios, 
e pago pelo associado. 

 
4. PRODUTOS PROMOCIONAIS DO ENCONTRO 

 

 

 
 

DISTINTIVO – R$ 6,00 un. 

 
CAMISA  
Tamanhos até o GG- R$ 35,00 
Tamanhos acima do GG – R$ 40,00 

CANECA – R$ 15,00 un. 

 

Sempre Alerta! 

José Ricardo Sousa da Silva 
Coordenador Regional do Ramo Lobinho 


