
 

 



 

 

BOLETIM 02- Programa & Camisa 
Atividade Regional do Ramo Lobinho 

 
 

1. PROGRAMA 

No Dia da Jângal os lobinhos farão atividades pautadas nas 6 áreas de desenvolvimento: 
físico, afetivo, caráter, social, intelectual e espiritual. Distribuídos em bases ao longo do 
Boulevard Olímpico, os jovens participarão de forma prática de jogos com a temática da 
atividade.  

Dentre as bases abordaremos Insígnia Heforshe na etapa 1 e os 3 temas das Insígnias da 
Tribo da Terra: Escoteiros pela energia Solar (Energias Renováveis), Campeões da Natureza 
(Sustentabilidade e Biodiversidade) e reduzir reciclar e reutilizar (Planeta Limpo). Além de 
introduzir a especialidade de inclusão possibilitando sua conquista.  

No dia do Evento os Escotistas receberão as fichas completas de todas as atividades 
realizadas em pdf, com a lista de material necessário e os itens de progressão e itens das 
Especialidades para que possam dar a continuidade nas suas Unidades Escoteiras. 

  

2. CAMISA 

 



 

A quem interessar adquirir a camisa exclusiva do evento, teremos a pré-venda até dia 09 de 
outubro, no valor de R$ 35,00. As camisas serão feitas de acordo com os pedidos, feitas em 
algodão com estampa em silk, nos tamanhos: 8 anos; 10 anos; 12 anos; 14 anos; PP; P; M; G; 
GG; EG; EGG. A entrega será feita no dia do evento, na secretaria. Para adquirir a camisa é 
bem simples, basta seguir os passos:  

1 – Escolher o tamanho e quantidade que deseja.  

2 – Fazer a transferência do valor total do pedido para o PIX CNPJ 33.788.431/0003-85 
em nome da União dos Escoteiros do Brasil – Região Rio de Janeiro.  

3 – Enviar o comprovante do pagamento e lista do pedido com identificação do 
solicitante (nome e UEL) para o e-mail eventos@escoteirosrj.org.br. 

Somente serão atendidos os pedidos que estiverem dentro do prazo e com todas as 
informações verificadas (comprovação do pagamento e identificação do solicitante por e-
mail).  

Dúvidas sobre a solicitação podem ser enviadas para o e-mail eventos@escoteirosrj.org.br 
ou pelo telefone 21 2533-9207.  

 

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.  

 

 


