NOVAS INFORMAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO ACAMPAMENTO
DO CENTENÁRIO DOS ESCOTEIROS DO MARANHÃO
1. LOJA ECOTEIRA NO ACAMPAMENTO DO CENTENÁRIO
É com grande satisfação que anunciamos a todos que a Loja Escoteira estará presente
durante todo nosso Acampamento do Centenário.
Assim deixamos anotado aqui para que vocês não percam essa incrível oportunidade de
acesso direto aos produtos da Loja Escoteira, podendo realizar a compra no tamanho
correto de seu vestuário e ainda sem pagar frete! Sem falar em toda a literatura,
camisetas, distintivos e acessórios todos disponíveis a pronta entrega.
Oportunidade imperdível! Não fique de fora dessa, garanta logo sua inscrição no
Acampamento do Centenário.
2. OS VELHOS LOBOS – VOLUNTÁRIOS REGISTRADOS
Desde sua fundação o Escotismo tem superado gerações no mundo inteiro, e no
Maranhão não é diferente. Pensando nisso, e ouvindo a voz dos Grupos Escoteiros, a
Direção dos Escoteiros do Brasil – Região do Maranhão incentiva a participação de nossos
Velhos Lobos, assim podemos chamá-los, os nossos voluntários que já alcançaram a faixa
dos sexagenários e idade mais avançada, e não podem ficar de fora da nossa atividade
neste momento único de celebração dos 100 anos de Escotismo no Estado do Maranhão.
Assim para estes voluntários registrados no ano de 2017, mantendo as categorias de
inscrição já existentes, damos a seguinte orientação:
a) Voluntários Registrados acima de 60 anos que desejam colaborar na atividade
na categoria ESCOTISTA: Se você almeja acompanhar nossos lobinhos, escoteiros
e seniores durante as atividades de módulo e vida de subcampo, gastando bastante
energia para isso durante os 4 dias de atividade, orientamos que você proceda sua
inscrição na categoria de Escotista, lembrando que esta categoria está condicionada
à formação das matilhas e/ou patrulhas.
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b) Voluntários Registrados acima de 60 anos que desejam colaborar na realização
da atividade na EQUIPE DE SERVIÇO: Se você deseja contribuir ativamente para a
manutenção, o bom andamento e funcionamento dos serviços necessários para
garantir o sucesso e a harmonia durante todo o nosso acampamento, orientamos que
você proceda sua inscrição na categoria de Equipe de Serviço, onde,
prioritariamente, ocuparão funções administrativas e de secretaria. Além disso,
temos a proposta de ajustar na programação um momento todo especial de
intercâmbio de experiências e vivências entre os Velhos Lobos e os membros juvenis.
A inscrição só estará completa após recebimento pela Direção Regional dos Escoteiros
do Brasil - Região Maranhão, da Ficha de Inscrição Individual, assinada pelo voluntário
manifestando a concordância com as regras para participação no Acampamento e
também a assinatura do responsável pela Unidade Escoteira Local, a Ficha Médica
Individual, verificado o registro institucional e o pagamento integral do valor de inscrição.
Data limite para recebimento pelo Escritório Regional das Fichas de Inscrição e
Ficha Médica: 10 de agosto de 2017.

3. ANTIGOS ESCOTEIROS NÃO REGISTRADOS
Tendo em vista a grande procura e entusiasmo de Antigos Escoteiros em poder colaborar
e, ainda, participar e visitar o Acampamento do Centenário, a Região Escoteira do
Maranhão possibilita as opções abaixo:
A) DIAS DE VISITAÇÃO: Nos dias 8 e 9 de setembro, sexta e sábado, o campo estará
aberto para visitação das 9h às 16h. Os antigos escoteiros que quiserem visitar nestes
dias serão recepcionados pela equipe responsável que os identificará e demonstrará
o acampamento, os serviços prestados, as

atividades que estão sendo

desempenhadas no dia e também terão acesso a Loja Escoteira;
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B) UM DIA NO CENTENÁRIO: Esse será um momento todo especial. Pensando em
proporcionar a possibilidade de colaborar para o Acampamento do Centenário dos
Escoteiros do Maranhão, os Antigos Escoteiros, maiores de 18 anos, que queiram
participar do Acampamento, revivendo a experiência do Escotismo, almoçando e
realizando algumas atividades de vivência em patrulha e, ainda, receber o enxoval do
Centenário, poderão realizar uma inscrição avulsa.
 Como: Ficha de inscrição avulsa. Contate a Direção Regional por meio do e-mail
escoteiros.ma@gmail.com ou através dos telefones contidos no rodapé desta
página para envio da Ficha avulsa de inscrição e maiores esclarecimentos, se
necessário.
 Dia de participação: 09 de setembro (sábado);
 Valor: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
 Prazo: até o dia 07 de agosto de 2017.

4. ATUALIZAÇÃO DA FICHA MÉDICA
Por fim, lembramos a todos da importância de atualização de suas fichas médicas no
SIGUE. Se não souberem como fazer, procurem informações e esclarecimentos no seu
Grupo Escoteiro, com seu chefe escoteiro ou com a Direção do Grupo para atualiza sua
ficha e enviá-la à Direção Regional juntamente com sua ficha de inscrição assinada,
concluindo seu processo de inscrição na atividade com êxito.
No próximo boletim faremos o detalhamento do Programa e as normas de conduta
aplicadas à atividade. Fiquem atentos!
Sempre Alerta Para Servir!
São Luís, 11 de julho de 2017.

Sarah Raquel Loureiro do Amaral
Diretora Presidente
Região Escoteira do Maranhão
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