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1. O EVENTO - ORGANIZAÇÃO, LOCAL e CLIMA  

 
O grupo Guy de Larigaudie 37º/PR, é responsável pela organização 

e realização da atividade denominada de Scout Joti Challenge 2019 
(Jamboree no Ar e do Jamboree na Internet) que ocorrerá nos dia 19 e 20 

de outubro de 2019. O evento terá participação dos membros convidados 
do Núcleo Bandeirante Vale do Ívai de Paranavaí - PR. 

 

 A organização do evento aconselha levar roupas leves para as 
atividades durante o dia e agasalhos mais quentes para a noite.  

 
 LOCAL DE ACANTONAMENTO E ATIVIDADES 

 
 Grupo Escoteiro de Paranavaí – Guy de Larigaudie. 

 
 Inicio do Scout Joti Challenge 2019: Abertura ocorrerá no 

sábado do dia 19 de outubro as 07h30min no Grupo Escoteiro Guy 
de Larigaudie. (Para todos do Grupos Escoteiros e Bandeirantes e 

membros Convidados) 
 

 Fim do Scout Joti Challenge 2019 Ramos Lobinho, Ciranda e 
B1: O encerramento das atividades será às 18h no sábado dia 19 de 

outubro. Os ramos supracitados não participarão do acantonamento 

e acampamento.  
 

 Fim do Scout Joti Challenge 2019 Ramos Escoteiro, Sênior, 
Pioneiro, B2, Guias e GAs: O encerramento das atividades será no 

domingo dia 20 de outubro às 10h. 
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 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
 Diretor Geral: Andriecio Ferreira dos Santos (Reponsabilidades:      

segurança, infraestrutura e socorro de emergência).  
 

 Coordenador Local Scout Joti Challenge 2019: Roger Alvarenga 

(Responsabilidades: distribuir, organizar os trabalhos relativos às 

atividades, estrutura básica do dia e aquisições de emergência, abertura e 
encerramento das atividades). 
 

 Coordenadores Financeiros: Davi Antônio Gonçalves e César Vinicius 

de Pelle Costa (Responsabilidades: administrar os valores para realização 
das aquisições do acantonamento, como refeição e mantimentos). 

 

 Primeiros Socorros: Arthur Tristan Vaceli e Andriecio Ferreira dos 

Santos (Responsabilidades de aplicar os primeiros socorros, em caso de 
agravamento acionar o diretor do grupo, para procedimentos de 

emergência). 
 

 

 Coordenadoras e Responsáveis pelo movimento Bandeirante 
e Membros: Joice Mara Menoni, Digina Feital, Ana Luiza Fabishaki e 

Daniele Souza de Oliveira de Freitas (Responsabilidades: distribuir, 
organizar os trabalhos relativos às atividades, estrutura básica do dia e 

aquisições de emergência, abertura e encerramento das atividades). 
 

 Coordenadores Ramo Lobinho: César Vinicius de Pelle Costa e 

Eunice Hitomi Takano (Responsabilidades: distribuir, organizar os 
trabalhos relativos às atividades, estrutura básica do dia e aquisições de 

emergência, abertura e encerramento das atividades). 
 

 Coordenadores Ramo Escoteiro: Roger Alvarenga e Liliane Ribeiro 

Farah Galvão (Responsabilidades: distribuir, organizar os trabalhos 

relativos às atividades, estrutura básica do dia e aquisições de 
emergência, abertura e encerramento das atividades). 

 

 Coordenador Ramo Sênior: Davi Antônio Gonçalves 

(Responsabilidades: distribuir, organizar os trabalhos relativos às 

atividades, estrutura básica do dia e aquisições de emergência, abertura e 
encerramento das atividades). 
 

 Coordenador Ramo Pioneiro: Valéria Aparecida Filipini 

(Responsabilidades: distribuir, organizar os trabalhos relativos às 
atividades, estrutura básica do dia e aquisições de emergência, abertura e 

encerramento das atividades). 
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 Equipe de Apoio: Arthur Tristan Vaceli e Karolaine Machado da Silva 

(Responsabilidades: Auxiliar o corpo de administração, coordenadores do 
evento Scout Joti Challenge 2019, e atividades de cozinha, aplicação de 

métricas dentre outras atividades que componha a rotina do 
acantonamento). 
 

 Membros Colaboradores Convidados do Scout Joti Challenge 2019: 
Responsáveis e prefixos pela operação e instalação do radio amador 
 

1. Eduardo Costa Silva: PY5DU 
 

2. Thunder de Azevedo: PY5DN 
 
3. Norton Donato Assis: PY5AC 

 
4. Grazieli Cristina Fracaroli: PY5GCF 

 
5. Vasni Hilquias Amorim Gonçalves: PU5VAS - PX5Q4991 
 

6. Eduardo Trivilin de Freitas: PY5DV 
 

 

2. PARTICIPAÇÃO  

 
2.1 Participantes: a atividade é destinada a membros registrados no 

ano de 2019 junto à União dos Escoteiros do Brasil através das Unidades 
Escoteiras Locais, sendo esta legalizada pelo Certificado de Funcionamento 

referente ao ano de 2019 e com todas as obrigações com as Regiões Escoteiras 
de origem.  

 
2.1.1 Convidados: poderá participar das atividades internas durante o 

evento Scout Joti Challenge 2019, sediado na SEDE GE de Paranavaí Guy de 
Larigaudie, membros do Núcleo Bandeirante Vale do Ívai, desde que as 
responsabilidades dos (a) jovens membros do núcleo estejam sobre total 

responsabilidade de seus membros e dirigentes, munidos de autorizações e suas 
taxas pagas. 
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2.2 Categorias de Participação e Limite de Idades:  

 
a) Jovens: Ramo Lobinho, Escoteiro, Sênior e Pioneiro. Todos 

devidamente registrados junto a UEB até a data da inscrição da 
atividade.  

b) Escotistas: membros adultos acima de 21 anos.  
c) Bandeirantes: ciranda, B1, B2, Guias e GAs. 
d) Equipe de serviço: membros adultos acima de 21 anos. 

 
2.3 Inscrições no evento: a inscrição será efetuada mediante a: 

 
a) Apresentação da ficha de autorização para atividade fora de sede e 

ficha medica atualizada dos jovens emitidas via SIGUE. Os adultos 
somente ficha medica atualizada; 

b) Original da Ficha Medica de todos, devidamente assinada pelo 
responsável legal e pelo responsável pela Unidade Escoteira Local.  

c) Pagamento integral da Taxa de Inscrição na atividade.  

d) A autorização deverá ser entregue junto aos chefes responsáveis de 
seções dos ramos Lobinho, Escoteiro, Pioneiro, Sênior e dos 

dirigentes Bandeirantes até a data do dia 12/10/2019. 
 

e) Pagamento do Evento:  

 
 Taxa Ramo Lobinho, Ciranda e B1 : 

 R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por criança; 

 
 Taxa Ramos Escoteiro, Sênior, Pioneiro, B2, Guias e GAs:  

R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por jovem. 
 

 
Ramo 

Data p/ 

Vencimento 

Nº de 

Parcelas 

Valor 

Total 

Valor da 

Parcela 

Escoteiro, Sênior, 

Pioneiro, B2, Guias 
e GAs 

12/10/2019 1 R$ 35,00 R$ 35,00 

 

Lobinho, Ciranda e 
B1 

12/10/2019 1 R$ 25,00 R$ 25,00 
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f)  Data limite para pagamento é 12 de outubro de 2019: 

 
Este valor refere-se exclusivamente a alimentação, compra de materiais para o 

evento Scout Joti Challenge 2019 e aquisição do distintivo de participação. Caso 
haja desistência não será restituído o valor. A Coordenação do evento só poderá 

viabilizar a atividade se tivermos no mínimo 35 jovens e/ou crianças inscritas 
aptas para participar das atividades.  

 
Data limite para envio da Ficha de Inscrição: 12 de outubro de 

2019 as 17:00 horas.  

 
2.5 Devoluções das Inscrições: Uma vez pago e confirmado o 

pagamento da inscrição na atividade não será devolvido o valor da inscrição em 
hipótese alguma. 

 
3. INFRA-ESTRUTURA. 

 
Alimentação: Toda a alimentação será fornecida pela organização do 

evento exceto a do jovem que tem restrição, sendo especificado no item abaixo. 
 

ALIMENTAÇÃO ESPECIAL: cada jovem ficara responsável pela 

alimentação especial. 
 
Material: Cada pai ou criança deverá levar seus utensílios de 

acantonamento, como cobertor, colchonetes, escova de dente, mudas de roupas 
de calor e frio dentre outros mantimentos de uso próprio. 

 

Translado para atividades: Fica a par de cada responsável por jovem 

ou criança. 
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Atendimento Médico: A organização do evento manterá em local 

especifico dentro da área do evento um veiculo para atendimento e transporte 
em casos de casos de urgência e emergência. Os casos que necessitem de 

atendimento específico serão encaminhados á rede hospitalar. Os participantes 
filiados a planos de saúde devem levar consigo sua carteirinha de convênio do 
plano de saúde. Os demais serão encaminhados para a rede do sistema único de 

saúde (SUS). O grupo escoteiro de Paranavaí disponibiliza de uma caixa de 
primeiros socorros, para procedimentos que não necessitam de atendimentos de 

emergência. Em caso de emergência ou agravante será destinado ao Hospital, 
UPA ou Santa Casa de Paranavaí mais próximo da localidade do GE.  

 

Anexo I: Mapa de deslocamento UPA 

 

 
 

Segurança: Aconselhamos aos participantes que identifiquem seus 

pertences, mantenham suas barracas e/ou mochilas fechadas e, aos jovens, que 

deixem seus objetos de valor sob-responsabilidade dos adultos que os 
acompanham. A organização do evento é responsável pela segurança “pessoal” 

dos participantes dentro da área destinada à realização do evento. 
Não será responsável por perdas e danos (celulares, carteiras, pertences 

pessoais ou quaisquer objetos danificados, perdidos ou furtados). 
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4. NORMAS DE ACAMPAMENTO  
 
O Scout Joti Challenge 2019 em Paranavaí será um local de encontro, 

intercâmbio e amizade, e marco de valores propostos na Lei e Promessa 
Escoteira. Caso suas normas não sejam respeitadas, será verificada junto ao 
Comitê Organizador a medida apropriada a ser adotada.  

 
Apresentação pessoal: nas cerimônias oficiais de culto, abertura, 

encerramento e visitas, e em outras que venham a ser definidas, deverá ser 
utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro constante no P.O.R. É obrigatório 

portar durante todo o evento o Lenço do seu Grupo Escoteiro ou o Lenço da 
atividade.  

 

Relações interpessoais: Não são permitidas atitudes, ações ou 
atividades que afetem a integridade dos participantes, sejam físicas, psíquicas, 

morais ou sua estabilidade emocional. Homens e mulheres devem manifestar 
respeito mútuo e não demonstrar publicamente atitudes próprias da intimidade.  

 

Posse e consumo de drogas: A posse e/ou consumo de drogas é 
penalizada por lei nacional. Qualquer participante que seja surpreendido com 

drogas, consumindo ou facilitando a outros será excluído da atividade e 
encaminhado às autoridades competentes.  

 

Armas/Fogos de Artifício/Bombas: Não é permitido aos participantes o 
porte de qualquer tipo de arma, apontadores ou iluminadores a base de “Raio 

Laser” e utilização de fogos de artifício, sinalizadores ou qualquer tipo de 
bombas. 

 

Danos e prejuízos: Os participantes serão responsabilizados diretamente 
por eventuais danos e/ou prejuízos causados por atos ou atitudes indevidas. 
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5. PLANO DE SEGURANÇA  

 
 Plano de Segurança 

 
 Autorização de cada participante e contato com 

responsáveis; 
 O local já foi revisado pelos escotistas do Grupo 

Escoteiro Guy de Larigaudie;  
 Haverá 01 caixa(s) de primeiros socorros; 
 Haverá 01 veículo(s) para deslocamento em caso de 

emergência; 
 Responsável pelo deslocamento: César Vinicius de 

Pelle Costa, Andriecio Ferreira dos Santos; 
 Não haverá percurso a pé.  
 O local do evento disponibiliza uma casa e uma área 

coberta para casos de emergências. 
 Operadoras de celulares que tem torre no local são: 

Claro, Vivo e Tim. 
 Estarão avisados os seguintes órgãos sobre a 

atividade: Policia Militar Rodoviária, Bombeiros e 

Hospitais. 

 

 
 

 Plano de Emergência  
 

Serão considerados aptos para participação no evento os jovens que: possuam 
registro ativo perante a União dos Escoteiros do Brasil, que apresente ficha de 

autorização e de saúde atualizada e devidamente assinada. 

O local do acantonamento é em nossa própria Sede: Endereço: R. Cândido 

Bertier Fortes Número: 2000 – Jardim Vera Cruz Cidade: Paranavaí – PR 
CEP:87709-080 

Conforme inspeção realizada no local conta com campo aberto e plano 
para organização do campo base, disponibilidade de água potável e sede 
para apoio. Apresenta ainda disponibilidade de bambus e lenha, sendo o uso 

autorizado pelos proprietários. A iluminação noturna se dará por meio de 
lanternas e lampiões à bateria.   
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Anexo II – Croqui/Mapa de Localização  

 
 

LINK: https://goo.gl/maps/haP62E7qmx4TPMc18 

 

 
FOTO DO LOCAL 

 
 

 
 

https://goo.gl/maps/haP62E7qmx4TPMc18

