
 

 



 

 

BOLETIM 01- Informações Gerais. Versão 03 
Atividade Regional do Ramo Lobinho 

Prorrogação do prazo de inscrição e revisão dos valores.  
 
 

1. APRESENTAÇÃO 

O Dia da Jângal é uma atividade tradicionalmente realizada pelo Ramo Lobinho,a cada dois 
anos. Em 2022, iremos trabalhar com os elementos do anime Naruto.  

Durante a atividade, as crianças vivenciam, na prática, o método escoteiro por meio de jogos 
animados, itens de especialidade, insígnias de interesse especial etc..  

É oportunidade de oferecer a conquista dessas especialidades e/ou insígnias de interesse 
especial aos lobinhos, após a avaliação de seus Escotistas.  

  

2. DATA E LOCAL 

Local: Boulevard Olímpico, Centro - Rio de Janeiro | Concentração no Armazém 2 

Data: 23 de outubro de 2022, de 08h às 18h 

 

3. INSCRIÇÃO 

A participação é aberta a todos os associados dos Ramo Lobinho com registro institucional 
ativo, Dirigentes, Escotistas e jovens, por Alcateia, de acordo com as quantidades de 
participantes descrita na Regra 072 do P.O.R.  

As inscrições devem ser feitas pelo Meu PAXTU individualmente ou pelo PAXTU 
Administrativo por lote, até dia 09 de outubro.  

Após a confirmação, com pagamento de todos os participantes, um responsável da Unidade 
Escoteira deve enviar a relação nominal por alcateia para o e-mail 
secretaria@escoteirosrj.org.br, até dia 12 de outubro. As alcateias serão organizadas em 
super alcateias pela coordenação.  

Para cada alcateia deve haver ao menos um Escotista responsável da Unidade Escoteira a 
qual pertencem os inscritos. No caso de ausência ou atraso do responsável, a Unidade 
Escoteira deverá apresentar outro Escotista para substituí-lo. Escotistas ou Dirigentes que 
não forem responsáveis por uma alcateia poderão fazer a inscrição e serão alocados pela 
coordenação em uma base ou outra função durante o evento.  



 

O valor da cota de inscrição será de: 

 Jovens - Cota única no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) 
 Escotistas, Dirigentes - Cota única no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 
 Jovens isentos – Cota única no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) 
 Escotistas, Dirigentes isentos - Cota única no valor de R$ 20,00 (vinte reais) 

Para os participantes isentos a inscrição é subordinada a triagem para verificação e o boleto 
apenas será liberado no sistema após a aprovação do Escritório Regional. 

O valor da cota compreende distintivo, certificado digital, material de programa, 
infraestrutura utilizada no evento e retenção regional.  

Observação (versão 03) 

A categoria e valores foram atualizados após a prorrogação do prazo de inscrição, citado no 
item 03 nesta versão do boletim. Compreendemos que há inscrições pagas anteriormente 
nos valores descritos na versão 02, sendo assim, segue abaixo as instruções para 
ressarcimento da diferença entre valores:  

 Todos os Escotistas e Dirigentes inscritos que efetuaram a inscrição e pagamento 
até o dia 21/09 terão a diferença do valor ressarcida por meio de transferência 
bancária pelo Escritório Regional.  
 

 O Escritório Regional fará a verificação no PAXTU dos pagantes para que assim o 
contato seja realizado. Atenção: Todos que se encaixem nesta situação, descrita 
acima, serão contatados pelo Escritório Regional para informe de dados bancários.   

Para dúvidas e adiantamento do processo do reembolso, os associados poderão enviar e-
mail para aux.comunicacao@escoteirosrj.org.br com título DIA DA JÂNGAL. Até dia 30 de 
setembro buscaremos atender e ressarcir todos que se enquadram no caso.  

 Equipe de serviço – R$ 15,00 (quinze reais) 

Para o evento serão organizadas equipes de serviço nas áreas de Secretaria, Segurança, 
Saúde e Infraestrutura. A organização dará preferência para a formação profissional dos 
inscritos na composição das equipes. Caso não haja uma área específica de trabalho o 
participante será alocado pela organização na equipe que for necessária.  

O valor da cota compreende distintivo e alimentação (lanche) durante o evento.  

 

 

 

 



 

4. PROGRAMA 

Os lobinhos serão divididos em super alcateias que percorrerão o espaço da atividade nas 
bases previamente definidas. Seguindo o tema Naruto, as bases serão dividas como as Vilas 
de Naruto, totalizando em dez, sendo cinco pela manhã e cinco pela tarde. O 
desenvolvimento das bases será em etapas de especialidades e insígnias.  

A programação e demais informações sobre o evento serão divulgados em boletim 
posterior.  

 

5. INFRAESTRUTURA 

Alimentação - Não será inclusa no valor da cota. Os participantes, individualmente, devem 
levar seus lanches e água. No local haverá pontos de abastecimento de água potável.  

 

6. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

 Atitudes e comportamentos - Eventos escoteiros são um local de encontro, 
intercâmbio e amizade, marco de valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso 
não sejam respeitadas as normas ou instruções apresentadas pela Equipe de 
Organização, serão tomadas as medidas apropriadas que poderão, inclusive, culminar 
com a exclusão do participante. Neste caso, o participante responderá pelo 
pagamento integral de todas as despesas decorrentes desta situação  
 

 Apresentação pessoal - Conforme Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de 
abertura e encerramento, sempre que solicitado pela Equipe de Organização, deverá 
ser utilizado o uniforme, vestuário escoteiro ou camisa com motivo escoteiro.  
 

 Relações interpessoais - Não serão permitidas atitudes ou situações que 
comprometam a integridade física, psíquica e moral ou estabilidade emocional dos 
participantes. Todos os integrantes devem manifestar respeito mútuo.  

 
 Fumo - A organização do evento recomenda que os adultos evitem o uso de tabaco e 

seus derivados durante a atividade. Somente será permitido fumar em locais 
previamente definidos pela organização do evento. É expressamente proibido fumar 
durante a aplicação de Oficinas, Jogos e demais dinâmicas.  
 

 Consumo de bebidas alcoólicas - É rigorosamente proibido o consumo de bebidas 
alcoólicas em atividades escoteiras. 
 

 
 



 

 Posse e consumo de drogas - A posse e/ou consumo de drogas é crime previsto no 
Código Penal Brasileiro. Qualquer participante que seja surpreendido com drogas, 
consumindo ou facilitando a outros, será excluído da atividade e o caso encaminhado 
às autoridades competentes.  

 
 Armas - Não é permitido aos participantes da atividade portar, a qualquer tempo, 

arma branca e/ou de fogo, ainda que tenha o porte devidamente autorizado. 
 

 Visitas - Somente pessoas autorizadas pela Equipe de Organização poderão visitar a 
atividade. 

 
 Uso de imagem - Os participantes cedem aos Escoteiros do Brasil o uso de imagens, 

na forma de fotografias ou vídeos realizados ao longo da atividade, para fins de 
promoção e divulgação do Escotismo no Brasil e no Rio de Janeiro. 

 
 Política de Proteção Infanto-Juvenil - Os eventos escoteiros são realizados 

estritamente dentro dos princípios regrados pela Política de Proteção Infanto-juvenil 
emanada dos Escoteiros do Brasil. 

 

7. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS 

Os procedimentos não previstos serão, única e exclusivamente, analisados e decididos pela 
coordenação do evento, ou, durante o evento, pela coordenação da atividade. 

Havendo alguma dúvida sinalizar, via e-mail eventos@escoteirosrj.org.br ou pelo telefone 
2533-9207, com identificação da solicitação, registro, nome e Unidade Escoteira.  

 

Coordenação Regional do Ramo Lobinho 

 


