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Quer viver uma aventura com sua patrulha em um lugar incrível e cheio de desafios? Aproveite esta oportunidade única para compartilhar experiências e desfrutar da cidade e 
das cachoeiras de Cruzeiro e região! 

Durante o Desafio Sênior Regional 2017, que tem por tema “Conhecendo nossa história”, os participantes terão a oportunidade de conhecer a beleza histórica e natural da 
cidade de Cruzeiro, participando de atividades nos rios, cachoeiras e montanhas da localidade.

Cruzeiro nasceu da ferrovia que ligava três estados (São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro), ferrovia esta que era importante para o escoamento da produção de café no século 
XIX. Um importante marco histórico da cidade foi o de ser o último município a se render na Revolução Constitucionalista de 1932, onde foi assinado o seu armistício, no dia 
2 de outubro de 1932, na atual escola Arnolfo Azevedo (na época transformada em quartel-general das tropas paulistas), localizada na região central da cidade. Este município 
teve grande importância durante a Revolução, pois estava na divisa com o estado mineiro. Divisa esta que era marcada pelo Túnel da Mantiqueira, onde foram travadas importan-
tes batalhas entre as tropas federais e constitucionalistas. 

Em 2008, a cidade de Cruzeiro recebeu, através da lei estadual 13.203, o honroso título honorífico de "Capital da Revolução Constitucionalista de 1932", em virtude desses 
marcantes episódios do conflito ocorridos no município, dentre os quais a assinatura do termo de cessação da Revolução.
O Desafio Sênior Regional será realizado em área particular que fica somente a 5km do centro de Cruzeiro e tem como objetivo promover atividades desafiadoras para os jovens 
do Ramo Sênior, proporcionando aprendizado em todas as suas áreas de desenvolvimento.

Quando?
07 a 10 de setembro de 2017 (quinta-feira a domingo)
Abertura do campo: o campo estará aberto das 18h do dia 06 de setembro de 2017 até às 18h 
do dia 07 de setembro de 2017 
Abertura oficial às 19h de 07 de setembro de 2017 (quinta-feira)
Encerramento às 15h de 10 de setembro de 2017 (domingo)
Check-in das 18h às 0h de 06 de setembro de 2017 (quarta-feira) e das 7h às 18h do dia 07 de 
setembro de 2017 (quinta-feira)

Onde?
Estádio Municipal Dr. Virgílio Antunes de Oliveira 
R. Dr. José Rodrigues Alves Sobrinho, 269, Cruzeiro/SP
Conheça um pouco mais sobre o local em https://goo.gl/JC552C
Escola Superior de Cruzeiro 
Rua Doutor José Rodrigues Alves Sobrinho, 191, Cruzeiro/SP
Conheça um pouco mais sobre o local em: https://goo.gl/AOkBBZ



Associados isentos: R$ 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos), em parcela única, com vencimento até 20/08/2017

Inclui: alimentação a partir do jantar do dia 07 de setembro de 2017 até o almoço do dia 10 de setembro de 2017 + enxoval (contendo lenço, 
distintivo, camiseta e manual do participante) + acomodações + transporte para as atividades externas 
Atenção: alterações na data de vencimento ou o não pagamento do boleto acarretarão novas taxas de emissão e baixa dos boletos.

Quanto?
Jovens (Seniores/Guias e Escoteiros em transição) e Escotistas:

Equipe de Serviço:

Data da inscrição 
Nº. de 

parcelas 
Valor da 
parcela  

Vencimento 
Valor 
total             

Até 28/05/2017 01 R$150,00 Até 20/06/2017 R$150,00 

20/02 a 20/07/2017 05 R$30,00 20/03 até 20/08/2017 R$150,00 

20/03 a 20/07/2017 04 R$37,50 20/04 até 20/08/2017 R$150,00 

20/04 a 20/07/2017 03 R$50,00 20/05 até 20/08/2017 R$150,00 

20/06 a 20/07/2017 02 R$75,00 20/06 até 20/08/2017 R$150,00 

Entre 29/05 e 20/07/2017 Única R$175,00 20/06 até 20/08/2017 R$175,00 
 

Data da inscrição 
Nº. de 

parcelas 
Valor da 
parcela  

Vencimento 
Valor 
total             

Até 28/05/2017 01 R$350,00 Até 20/06/2017 R$350,00 

20/02 a 20/07/2017 05 R$75,00 20/03 até 20/08/2017 R$375,00 

20/03 a 20/07/2017 04 R$95,00 20/04 até 20/08/2017 R$380,00 

20/04 a 20/07/2017 03 R$130,00 20/05 até 20/08/2017 R$390,00 

20/06 a 20/07/2017 02 R$200,00 20/06 até 20/08/2017 R$400,00 

Entre 29/05 e 20/07/2017 Única R$400,00 20/06 até 20/08/2017 R$400,00 
 



Como se inscrever?
Exclusivamente via MEU SIGUE das 0h do dia 20 de fevereiro de 2017 até às 23h59 do 
dia 20 de julho de 2017.

Quem pode participar?
Seniores/Guias com registro escoteiro válido, obrigatoriamente acompanhados por um 
Escotista responsável. 
Escotistas com idade a partir de 21 anos e que possuam Curso Preliminar Escotista, com 
registro escoteiro válido. Será permita a participação de um escotista para cada 6 jovens 
inscritos. Em não se conseguindo completar as 6 vagas, e havendo necessidade de juntar 
com membros de outra(s) Unidade(s) Escoteira(s) Local(is), terá preferência na inscrição 
o Escotista que tiver mais jovens na patrulha. Inscritos como Escotistas para os quais 
não haja jovens suficientes para montagem de patrulhas serão automaticamente transfe-
ridos para a Equipe de Serviço.
Membros da Equipe de Serviço, a partir dos 21 anos de idade, com registro escoteiro 
válido.  A escolha das áreas de trabalho será feita por ordem de chegada. Após todas as 
vagas terem sido completadas na primeira opção, o membro da Equipe de Serviço será 
alocado na segunda opção escolhida. 

Composição de Patrulhas e Tropas
As Patrulhas deverão ser compostas por 6 jovens do Ramo Sênior, acompanhadas por um 
Escotista. O fato da Patrulha ser mista não implica em que se tenha mais de um Escotista 
por Patrulha. As Tropas serão formadas por 4 Patrulhas e sua composição final deverá 
estar concluída pela organização do evento até dia 10 de agosto de 2017. Não será 
permitido à mesma Unidade Escoteira Local abrir nova patrulha sem haver completado 
patrulha já aberta. 

Observação: Todos os participantes do evento (incluindo Escotistas e Equipe de Serviço) 
deverão entregar no check-in autorização assinada pela Diretoria da Unidade Escoteira 
Local e ficha médica devidamente preenchida, sob pena de não participação no evento.

Limite de 624 (seiscentas e vinte e quatro) vagas para Seniores/Guias e Escoteiros em 
transição
Limite de 116 (cento e dezesseis) vagas para Escotistas
Limite de 60 (sessenta) vagas para Equipe de Serviço

Mais Informações
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Educativo

E-mail: programa@escoteirossp.org.br 
Tel.: (11) 31545500 Ramal 6

Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br
e pela página no Facebook Escoteiros SP 


