
 

3º PIRATARIA Competição entre patrulhas escoteiras- Ilha das Pedras Brancas – Lago Guaíba 

Sede Própria: Av. Guaíba, 4327  --  www.passodapatria.hd1.com.br   passodapatria@bol.com.br    40 ANOS 

 

INFORME PIRATA – nº 4 
 

Safo !!! 
Tudo certo até o final ! Nenhuma baixa, tudo correu conforme o esperado. 
Tarefa árdua o transporte de todos os 165 participantes até a Ilha das Pedras Brancas, que levou quase 
até o  meio-dia. Utilizamos 07 diferentes tipos de embarcações para o traslado sede-ilha-sede. 
A programação foi muito boa, todos os chefes se empenharam ao máximo para cumprir a tarefa dada, e 
pq não um desafio ? 
Houve até tarefa que foi alterada, deixando o nível de conhecimento maior, acreditem, ficou muito boa ! 
Vejam abaixo mais notícias e fotos deste evento anual, que veio para ficar. 
 

 

 

 

AgradecimentosAgradecimentosAgradecimentosAgradecimentos    
EEEEstamos muito felizes por mais esta etapa conquistad a. Cada jovem e 
chefias que estiveram lá competindo, se depararam c om uma ilha, normal, 
água por todos os lados, pedras, ruínas, lixo e dep redação... Porém em 
pouco tempo aquele ambiente foi tomando forma e em pouco tempo 
aqueles 100x60 metros em meio ao Lago Guaíba tinha sido tomado por 
escoteiros por todos os lados. 
Esta tarefa só foi possível devido ao empenho de to dos os chefes que lá 
estiveram, que pegaram a prancheta como desafio: fa zer o melhor para os 
jovens e me superar. 
Tarefas dos sábados colocadas a prova, correria de uma base até a outra, 
abre o baú, leva o ferido, datas e eventos, remos a o alto, escadas, baixa 
mais o corpo, monta, canta, segue o fio, cata o plá stico, 1,2..1, 2.., amarra 
logo, puxa com força, e assim foi a tarde toda... 
Aos jovens participantes, aos chefes de tropa, aos pais e colaboradores, 
aos Chefes Marinheiros do nosso grupo... 
...nosso MUITO OBRIGADO !!!! 

GRUPOS PARTICIPANTES 

Do Mar Almirante Saldanha RJ 
Do Mar Barão de Teffé 
Do Mar Tubarão Branco 
Do Mar Passo da Pátria 
Monsenhor André Pedro Frank 
Dom Bosco 
Alencarino Scarpetti 
Marista Irmão José Tonial 
Lanceiros Negros 
Tupi-Guaraní 
Lídia Moschetti 
Urutú 
Nimuendajú 

 

3º “PIRATARIA” agita o Lago Guaíba em Porto Alegre.   
O Grande Jogo Naval “Pirataria”, organizado pelo 90º GEMAR Passo da Pátria (RS), foi realizado em sua 
terceira edição no dia 07/05/11, na Ilha das Pedras Brancas, antiga ilha do presídio 
Contando com a presença de 165 participantes, e foram desenvolvidas bases aquáticas e bases terrestres. 
Veja no quadro acima os grupos participantes. Dentre as bases salienta-se a base de coleta de lixo seco que 
dá a atividade um cunho ecológico sem precedentes. O transporte noturno que é realizado com a volta dos 
membros para a sede do GEMAR Passo da Pátria também é um atrativo a mais para os jovens que nunca 
navegaram a noite. Para abrilhantar o evento tivemos a presença do chefe Thiago “MAZA” do GEMAR 123º do 
Rio de Janeiro. Seguem mais notícias nas páginas seguintes. 
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Confira agora os grandes vencedores do 3º Pirataria 
 

Colocação Patrulha e Grupo Pontuação 

1º Lugar Baleia Azul - GEM. Barão de Teffé 61 pontos 

2º Lugar Águia - GE Lidia Mosquetti 59 pontos 

3º Lugar Cobra do Mar - GEM. Barão de Teffé  56 pontos 

4º Lugar Puma - GE Lidia Mosquetti 55 pontos 

5º Lugar Leão – GE Alencarino Scarpetti 54 pontos 
 

Parabéns as patrulhas vencedoras !!! 
Abaixo os troféus exclusivos para o 3º Pirataria 
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Confira algumas fotos do 3º Pirataria. Disponível também em 
https://picasaweb.google.com/106710364160415887179/IIIPirataria2011GemarPassoDaPatria90RS  

E mais... 
 https://picasaweb.google.com/lanceirosnegros333rs/IIIPIRATARIA07maio2011?authkey=Gv1sRgCMHeo8m0xobv1gE#  
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Ao lado vista da saída da 
primeira leva de escoteiros 
para o evento, ao fundo a 
antiga Riocell, atual CMPC, 
fábrica de celuloses. 

Acima o repouso das baleeiras 
no trapiche do Passo da 
Pátria, sendo palamentadas. 
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Primeiros Socorros 
Não poderia faltar esta base, tão essencial para a 
vida. Alí ensinava-se o certo e como não proceder 
e cada um dava o melhor, para fazer o que era 
pedido e o transporte, sendo ele em cadeira ou em 
maca para transporte. A imobilização e ataduras 
tudo certo, e carregar o mais levezinho né ? 

  

 

 

Cerca Elétrica 
Consistia em não encostar nas fitas. Quanto menos 
encostar, menos tempo será no final. Vimos que não foi 
fácil, mas não impossível. Parabéns a quem conseguiu 
sem se eletrocutar !  
Nós e Amarras  
Talvez esta seja a mais difícil de todas as bases, pois 
além do tempo correndo, a patrulha deveria fazer no 
mínimo tempo, três escadas, utilizando toda a 
sabedoria e habilidade com nós e amarras para 
conseguir alcançar o objetivo, o topo do andar seguinte 
! 

 

 

 

 

 

 



 

3º PIRATARIA Competição entre patrulhas escoteiras- Ilha das Pedras Brancas – Lago Guaíba 

Sede Própria: Av. Guaíba, 4327  --  www.passodapatria.hd1.com.br   passodapatria@bol.com.br    40 ANOS 

 

 

Caiaques infláveis 
Coordenação posta a prova ! Caiaques inflados, remos montados, coletes ao 

corpo. Já ! Dada a largada para a raia dos caiaques. Pra uns foi moleza, mas pra 
outros navegar com um companheiro não foi fácil. Muitos estavam 
preocupados em equilíbrio, outros mais adiante dando força para 

continuarem... Esta base nova veio para abrilhantar mais o evento, utilizando 
muita força e também estratégia. Parabéns aos chefes responsáveis que fizeram 

dela uma das bases mais concorridas. 
 

  

  
 

 

Corrida na Ilha Remando 
Para quem não é escoteiro do mar, foi um pouco difícil, e pra meninas também, 

mas com jeitinho todos que passaram por esta base aprenderam um pouco, 
mesmo que não pontuando. Alguns grupos fizeram aulas antes do Pirataria para 

poder aprender melhor esta arte. Vocês agora já sabem, para o 
próximo,marque uma atividade conjunta e aprenda a remar conosco. 
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Perguntas Escoteiras 
Com um novo formato, este ano surpreendeu os participantes, pois além das perguntas normais sobre 
escotismo, as mesmas eram separadas em 3 etapas, e deveriam montar na ordem cronológica, fato e ramo. 
Foi um dos destaques nesta edição do 3º Pirataria. 
 

Quebra-cabeça Pirata 
Talvez seja o pior quebra-cabeça do meio escoteiro. É quase impossível alguém conseguir montar em pouco 
tempo. O recorte veio de uma chefe do PP que a alguns anos estudou um fórmula de confundir os 
participantes com formas muito parecidas e também diferentes. Fica o desafio ! 
 

Coleta de Lixo seco 
Este é o nosso objetivo, para a maior e mais antiga ONG do mundo. O escoteiro é o principal aliado da 
natureza, e com este pequeno gesto conseguimos juntar em média mais de 40 sacos de lixo. O lixo era diverso, 
desde pneus de carros, garrafas, fraldas, restos de sapatos, sapatos, plástico, brinquedos, chinelos, muitos 
chinelos, potes de margarina, resto de resíduos de fábricas de calçados, isopor, garrafas pet, muitas garrafas 
pet, copos descartáveis, pacotes de salgadinhos e tudo o que tu imaginar que possa boiar. Além disso tudo foi 
difícil conseguir deixar copinhos para tomar água junto as bambonas, pois sempre tinha alguém recolhendo 
como lixo hihihi. Parabéns aos participantes e os chefes responsáveis. 
 

Canções Escoteiras 
Nesta base existiam 3 canções muito conhecidas nossas, da Promessa, Rataplam do Mar e Hino Alerta. Pra 
quem ainda não conseguiu, treinem em casa, e pras patrulhas que se destacaram o chefe responsável 
agradece o bom tom dos cantores. Vamos combinar a vista é linda o local era apropriado e a acústica perfeita! 
 

Fio de Ariadne 
Até hoje esta lenda corre o mundo.... Andar o mais rápido possível entre as rochas e declives da ilha e de olhos 
vendados, só pode ser coisa de escoteiro !!! Sim, é mesmo, esta base aguça os sentidos, os que passaram por 
lá escutaram mais, tatearam mais e aprenderam mais sobre os seus instintos... 
 

Caça ao Tesouro 
Decifrar mensagem do Código Internacional de Sinais, já não é mais tão mistério assim. As mensagens 
decifradas levavam para a próxima em um local totalmente diferente, e quem conseguia traduzir e encontrar 
o próximo ponto em menos tempo, ganhava mais pontos. Parabéns aos decifradores ! 
 

Pista de Obstáculos 
A mais baixa pista de obstáculos de todas as edições, pra quem não conseguiu rastejar ao máximo voltava, 
pois o tempo estava correndo contra. A corda bamba não foi suficiente para segurar esta galera que estava 
disposta a sujar a camiseta de verdade ! Bom né, a mãe deve ter dado um treco quando viu o barro nela hehe 
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Baú das Mil Chaves 
Até que assustou desta vez, o peso e as correntes, o desafio era encontrar a chave certa no menor tempo 
possível. Para quem observa muito, encontrou sem dificuldades, mas quem não foi por este caminho teve que 
experimentar todas até achar a correta. E quando abriram tiveram uma surpresa gostosa! Na verdade no  
Tesouro, eram bombons para a patrulha !! Até a organização ficou com vontade ! 
 
 

Cabo de Guerra 
A base “plus” do Pirataria, além de testar a força dos participantes, em no mínimo 3 vezes para pontuar, 
também tinha que usar técnica, para não deixar a outra patrulha vencer sempre. Esta base quase todos 
passaram, pois um ponto no final poderia faltar... 
 

Esqui na Ilha 
Uma das mais velhas brincadeiras de todos os tempos. Usar a coordenação, atenção e força, em um mesmo 
instante, foi o desafio desta base. O som de um, dois, um dois, ainda deve estar ecoando por aquela ilha, pois 
era o chamado pra coordenar, e quem errava levava um tranco por conta do próprio movimento. 
 

  
 

A pausa para o almoço foi antecipada, este ano não preparamos as refeições lá. Levamos lanches prontos. O objetivo foi 
de agilizar para o início das atividades e também superar as novas normas de botijões a gás de Porto Alegre. 
Com isso ganhamos tempo, e leveza, já que lanche não deixa ninguém mais “pesado”. Mas houve um pessoal que levou 
até lasanha a bolognesa ! Ô delícia. Os salgadinhos eram vistos também, mas o sanduíche foi o que mais foram 
devorados, como não há energia elétrica, a maioria tomou refrigerante ou suco a temperatura ambiente. 
As celas foram utilizadas como canto de patrulhas, deixando todo o material lá.O uniforme foi preservado, utilizando a 
“roupa de guerra”. 
Tivemos a visita de vários ilustres, sendo eles o Fundador do GEMPP e também Executivo de Crescimento da UEB-RS 
Antonio Carlos Hoff, o Distrital do 8º Marcos Kojima e o Chefe Alain Cássio Beiersdorf que hoje é 
Executivo de Gestão da UEB-RS. Todos sendo ciceroneados pelo Chefe Ricardo Lazzarotto. 
O dia estava muito bom, céu azul, vento fraco, nem frio e nem calor, ótimo para atividade na 
ilha. Todos adoraram, o local, os passeios e as bases, principalmente toda a integração entre os 
grupos, pois esta mistura vem a fortalecer os laços entre as modalidades e o escotismo no total. 
Parabéns aos participantes, aos chefes, aos organizadores, aos pais, os colaboradores, antigos 
escoteiros e todos que ajudaram para fazer deste 3º Pirataria o sucesso que presenciamos. 
Sempre Alerta, sempre bons ventos ! 
 

Galera Passo da Pátria de Eventos !!!Galera Passo da Pátria de Eventos !!!Galera Passo da Pátria de Eventos !!!Galera Passo da Pátria de Eventos !!! 


