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Em sua 3ª edição, o Encontro de Escoteiros e Bandeirantes surgiu em 2015, a princípio,
como um encontro de Unidades Escoteiras Locais (UELs) e Núcleos Bandeirantes da cidade
de São Paulo, com o objetivo de integrar e aproximar o Escotismo e o Bandeirantismo da
capital, uma vez que os dois Movimentos são “irmãos”, têm a mesma origem e possuem o
mesmo ideal.
A novidade é que neste ano o Encontro será expandido! Será aberto a todas as UELs e
Núcleos Bandeirantes de todo o estado.
Faz parte do nosso ideal Escoteiro e Bandeirante a ajuda ao próximo e a preservação da vida
em todas as suas formas. Mas já paramos para pensar se realmente estamos fazendo isso?
Com o tema “Vilas Sustentáveis”, a proposta é desenvolver os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS (disponíveis em https://goo.gl/n30XJq), contidos na Agenda 2030
da ONU. Diferentemente das edições anteriores, este ano não haverá competição entre as
equipes.
Que tal, então, aproveitar a força bandeirante e escoteira, juntas, para trabalhar um pouquinho a sustentabilidade e ainda descobrir as principais diferenças e semelhanças entre estes
dois movimentos irmãos? Então aproveite e 3ª edição do Encontro Regional de Escoteiros
e Bandeirantes!

Quando?
15 de novembro de 2017 (quarta-feira)
Abertura oficial prevista para as 09h de 15 de novembro de 2017 (quarta-feira)
Encerramento previsto às 16h de 15 de novembro de 2017 (quarta-feira)
Check-in das 08h às 09h de 15 de novembro de 2017 (quarta-feira)

Onde?
Centro Esportivo Tietê
Av. Santos Dumont, 843, Armênia, São Paulo/SP, próximo à estação de metrô Armênia
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em: https://goo.gl/5ai1r1
O local possui vagas de estacionamento gratuitas, sujeitas à disponibilidade na data do
evento.

Quem pode participar?
Lobinhos (as), Cirandas, B1, B2, Escoteiros (as), Seniores, Guias e Pioneiros (as),
com registro escoteiro/bandeirante válido.
Escotistas/Dirigentes: A cada 6 (seis) fadinhas, lobinhos e maguinhos 1 (um) adulto
responsável deve se inscrever. Demais Ramos devem ser acompanhados por pelo
menos 1 (um) escotista/dirigente, que serão alocados para auxiliar nas bases. Matilhas e
sextilhas deverão andar sempre juntas e com seus condutores
Equipe de Serviço: a partir de 18 anos, com registro escoteiro/bandeirante válido.

Quanto?
Lobinhos (as), Cirandas, B1, B2, Escoteiros (as), Seniores, Guias, Pioneiros (as), Escotistas/Dirigentes e Equipe de Serviço: R$15,00 (quinze reais)
Associados isentos dos Escoteiros do Brasil: Gratuito.
Inclui: enxoval, contendo um distintivo, uma caneca e uma mochila-saco.
IMPORTANTE: A alimentação ficará a cargo de cada participante.

Como se inscrever?

Exclusivamente via SIGUE ADMINISTRATIVO por UEL (para associados dos Escoteiros do
Brasil) e por e-mail para coordenacao@bandeirantesp.org.br (para associados da Federação de Bandeirantes do Brasil) das 0h do dia 1º de outubro até às 23h59 do dia 23 de
outubro de 2017, ou até serem completadas todas as vagas.
Transferência e cancelamento de inscrições
1. Alterações na data de vencimento ou o não pagamento do boleto acarretarão novas
taxas de emissão e baixa dos boletos. Em caso de cancelamento da inscrição, o valor
pago será devolvido parcialmente, descontadas as taxas administrativas de emissão do
boleto e de transferência bancária, bem como valores já comprometidos na data do
cancelamento (como enxoval já contratado). Data-limite para solicitação de transferência
e cancelamento de inscrição até 30/10/2017.
2. Inscrições com boletos vencidos e não pagos serão automaticamente canceladas
após 5 dias da data do vencimento.
Limite de 700 (setecentas) vagas para jovens e adultos participantes
Limite de 40 (quarenta) vagas para Equipe de serviço
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Vilas Sustentáveis
Contamos com a colaboração de todos para que este seja mais um evento inesquecível!
Assim como nas edições anteriores, pedimos que os Núcleos Bandeirantes e UELs enviem
suas sugestões de atividades para que possamos compor o evento!
As vilas propostas, com base nos ODS, são:

Núcleo Bandeirante Núcleo Bandeirante Rede Nacional de Jovens
Acauã
Jequitibá
Líderes – SP

Grupo Escoteiro
Ipiranga 14/SP

Grupo Escoteiro
Caramuru 26/SP

Grupo Escoteiro
Guaianazes 68/SP

Grupo Escoteiro
São Paulo 1/SP

Propostas de novas vilas e o programa completo de cada uma delas devem ser enviados
para programa@escoteirossp.org.br ou pelo formulário https://goo.gl/6THz1P, conforme
orientações do boletim 1 goo.gl/QLjScC, até 19 de outubro de 2017, para que sejam apresentadas na nossa próxima reunião preparatória do evento que acontecerá no dia 26/10/2017,
às 20h, provavelmente no Centro Esportivo Tietê.

apoio

Mais Informações ou Dúvidas:
Informar no assunto do e-mail o nome do evento e o assunto a que se refere e no corpo
do e-mail, informar nome do evento, tema, nome completo, UEL, número do registro
escoteiro/bandeirante e telefone com DDD para contato.
Dúvidas sobre inscrições, sugestões de vilas e programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Educativo
E-mail: programa@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 31545500 Ramal 4
ou
Escritório da Federação de Bandeirantes do Brasil – São Paulo
E-mail: coordenacao@bandeirantesp.org.br
Tel.: (11) 3865-2703
Dúvidas sobre enxoval, boletos, transferências e cancelamento de inscrições
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Administrativo-Financeiro
E-mail: tesouraria@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 31545500 Ramal 8

Acompanhe as novidades do evento pelos sites
www.escoteirossp.org.br e www.bandeirantesp.org.br
e pelas páginas no Facebook Escoteiros SP e Movimento Bandeirante

