
 
 
 

XVII ACAMIZADE  
ACAMPAMENTO DA AMIZADE ESCOTEIRA 

Simplesmente Escoteiro  
 
 
 
 
 

CONVITE 
 
 
               Com o propósito de nos ajudar naquilo que os adeptos do rádio amador propõe, na montagem 
de uma base ou mais em nosso acampamento, para darmos um suporte em nossas atividades durante 
todo o evento, nos dias 15, 16 e 17 de Abril de 2011  no Centro de Formação Nossa Senhora da 
Saúde - Ibiraçu - ES 
. 
 
    Temos a grata satisfação em convidá-los a participar conosco deste grande momento do 
Escotismo da  nossa Região.  
 
              Solicitamos ainda que seja feita alguma divulgação deste evento nos meios de comunicação 
desta Associação, convidando os Escoteiros de toda região do Estado do Espírito Santo e Estados 
vizinhos, a  participar  conosco  
  
               Nos colocamos a disposição de todos,  para  melhores esclarecimento naquilo que for 
necessário. 
 
OBS: Segue abaixo o resumo de alguma informação sobre este evento 
 
INFORMATIVO 01 – XVII ACAMIZADE – Acampamento da Amizade Escoteira 
 

INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO. 
 
1. DESCRIÇÃO 
 

          A Região Escoteira do Estado do Espírito Santo, em sua programação voltada para o 
Programa de Jovens realiza a cada três anos atividades específicas para os Ramos ou envolvendo 
todos os Ramos. Um momento de confraternizamos a Amizade Escoteira, o companheirismo e a 
camaradagem. 
 
           Este ano estaremos realizando a 17ª Edição do ACAMIZADE – Acampamento da Amizade 
Escoteiro, evento específico para jovens do Ramo Escoteiro. 
 
         No ano do maior evento mundial do escoteiros o  22º Jamboree Mundial da Suécia, escoteiros 
capixaba estarão dentro da temática de fazer aquilo  que mais ama – SIMPLESMENTE 
ESCOTISMO. 

 
2. ACAMPAMENTO DA ACAMIZADE 
 

Local: Centro de Formação Nossa Senhora da Saúde - Ibiraçu - ES 
 

Dias: 15,16 e 17 de Abril de 2011 
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Com uma natureza exuberante, um cantinho especial da região central do Estado do Espírito Santo. 
Um local  junto a natureza, com trilha em mata virgem, com um mirante onde se pode ter um visual 
panorâmico inesquecível. 
 
Distante da capital 68 KM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. INFRA-ESTRUTURA DO LOCAL DO ACAMPAMENTO 

O Evento será realizado em Ibiraçu-ES com uma estrutura formidável com  ampla área de 
acampamento, sanitários, lava pratos, lavatórios, banheiros, água potável e salão de festas. 

Alimentação:  As refeições serão servidas no próprio evento. Solicitamos que cada Participante leve 
seu material para alimentação individual (Caneca, Prato e Talheres); 
 
Atendimento Médico:  A organização do evento manterá equipes de primeiros socorros em todos os 
locais onde se faça necessárias, as clínicas e hospitais da região estarão de plantão para 
atendimento dos participantes caso houver algum imprevisto.de urgência.  
 
 
4. NORMAS DE ACAMPAMENTO 
 
Atitudes e Comportamentos : O evento é um local de encontro, intercâmbio e amizade, o marco de 
valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não sejam respeitadas as normas abaixo e as 
instruções apresentadas pela Organização do Evento, a organização decidirá a medidas apropriadas 
a ser adotada, podendo, inclusive, resultar na exclusão do participante. 
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Apresentação pessoal:  Nas cerimônias oficiais de abertura e encerramento e em outras que 
venham a ser definida, deverá ser utilizado o uniforme ou traje escoteiro constante do P.O.R. É 
obrigatório portar durante todo o evento a identificação que participa do Movimento Escoteiro, no 
caso o lenço escoteiro de seu grupo de origem.  
 
Relações Interpessoais:  Não serão permitidas atitudes, ações ou atividades que afetem a 
integridade dos participantes, sejam físicas, psíquicas ou morais. Homens e mulheres deverão 
manifestar respeito mútuo e não demonstrar relacionamentos de grande intimidade.  
 
Cumprimento de horários:  O cumprimento de horários será uma condição básica, particularmente 
nos casos em que sejam necessários traslados para fora da área do evento. Para se assegurar o 
descanso necessário, os horários de silêncio deverão ser rigorosamente atendidos. 
 
Fumo e consumo de bebidas alcoólicas:  Fumar será tolerado apenas aos adultos e em áreas pré-
determinadas. Será expressamente proibido consumir bebidas alcoólicas durante todo o evento. 
 
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 do evento e encaminhado às autoridades competentes. A organização, adicionalmente, 
encaminhará processo à UEB Nacional visando excluir o membro do movimento. 
 
Armas:  Aos participantes não é permitido o porte ou mesmo uso de qualquer tipo de arma, bem 
como de apontadores ou iluminadores a base de “Raio Laser”. A infração a esta norma é penalizada 
por lei nacional. O uso de faca e facão será limitado à necessidade de atividades específicas.  
 
Danos e prejuízos:  Os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais danos e/ou 
prejuízos causados à propriedade por atos ou atitudes indevidas. Furto ou roubo é causa para 
exclusão do evento e encaminhamento às autoridades competentes. 
 
Equipamentos de Áudio  – Durantes as atividades do XVII ACAMIZADE , não será permitido à 
qualquer participante o uso de aparelhos de áudio como MP3/MP4, Discman, CD Player Portátil,. A 
organização do evento não se responsabiliza por qualquer perda de bens e materiais. 
 
Fogueiras, fogos e iluminação:  O evento irá ocorrer em área que é proibido acender fogueiras. 
Portanto é expressamente proibido aos participantes fazer fogueiras no local de acampamento e 
também utilizar qualquer tipo de fogo de artifício ou semelhante. A iluminação das áreas de 
acampamento poderá ser feita utilizando lanternas e lampiões a gás.   
 
Energia elétrica:  No local do campo NÃO será disponibilizado ponto de energia elétrico para os 
participantes. 
 
Segurança: Aconselhamos aos participantes identificar seus pertences e que os “jovens” deixem 
objetos de valor sob responsabilidade dos adultos que os acompanham. A segurança será feita pela 
Equipe de Segurança do XVII ACAMIZADE , cuja principal responsabilidade é zelar pelo cumprimento 
destas normas, para o que se deve prestar plena cooperação. A organização do evento será 
responsável pela segurança dos participantes na área de acampamento e nos deslocamentos para 
atividades. 
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Saídas da área de acampamento: A permanência na área de acampamento e/ou de atividades será 
obrigatória durante todo o evento. Salvo em situações de urgência, as saídas não previstas na 
Programação deverão ser autorizadas pela Coordenação do Evento, em conjunto com o Chefe da 
Delegação de seu Grupo Escoteiro. No caso de “jovem” deverá haver também a concordância do 
responsável que o acompanha no evento. 
Comércio: Só será permitido comercializar produtos através da Loja Escoteira que funcionará no 
local. Os Grupos Escoteiros que quiserem comercializar os seus produtos deverão procurar no dia do 
Evento o Coordenador da Loja Escoteira do ACAMIZADE para negociações. 
 
Veículos: O acesso de veículos particulares ao local de acampamento será proibido. Só poderão 
circular veículos credenciados. O local oferece estacionamento para todos que estejam com os seus 
próprios veículos e ônibus para os Grupos Escoteiros. 
  
PARTICIPAÇÃO 
5 - Responsabilidade, Coordenação e Organização do evento: a responsabilidade pela realização do 
evento é da União dos Escoteiros do Brasil – Região do Espírito Santo (UEB-ES). A Atividade é 
Coordenada pela Assessoria Regional de Ramo Escoteiro e Organizada pelo 027º ES Grupo 
Escoteiro Ibiraçu  
 
6 - Coordenações Locais: Cada Diretoria Local designará um responsável que será o Chefe de 
Delegação de sua Unidade Local, o qual será responsável pela coordenação da divisão de Patrulhas 
com seus respectivos chefe responsáveis e outras funções que lhes forem atribuídas. 
 
Alimentação (café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar), iniciando com o café do dia 
16/04/2011 (Sábado) e terminando com o almoço do dia 17/04/2011 (Domingo);  
Participação nas atividades; Transporte para as atividades externas; Atendimento médico/hospitalar 
aos casos originados em decorrência das atividades ou deslocamentos no evento. 
 
PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS:  os representantes da Diretoria Regional UEB-ES, conjunto 
com os membros da Comissão Organizadora decidirão quanto a procedimentos não previstos no 
presente documento. 
 
Ibiraçu – ES, 15 de Março de 2011. 
 
 
 
Saps 
 
 
 
 
 
Ailton Della Valentina  
Coordenador 
 
 


