
Os jovens aprovados no CATAr de Jovens, além de adquirir um vasto conhecimento aeroespacial e de estarem aptos 
a obter diversas especialidades relacionadas à Modalidade do Ar, são inseridos no apaixonante universo espacial e 
aeronáutico. Conhecem desde aeromodelismo até o básico de navegação aérea e mecânica aérea. 
Depois do CATAr, olhar para o céu nunca mais será a mesma coisa!

Quando?
Etapa Online: Algumas pré-tarefas online serão transmitidas 
via Facebook e/ou Whatsapp entre 20 de fevereiro e 02 de 
março de 2017
Etapa Presencial: Das 9h do dia 1º de abril (sábado) às 17h do 
dia 02 de abril (domingo) de 2017.

Onde?
Aeroclube de Jundiaí 
Av. Antônio Pincinato, 2820, Casa Branca, Jundiaí/SP
Conheça um pouco mais sobre o local em
http://www.aeroclubejundiai.com.br/ 

Quanto?
Categorias:
Jovens cursantes: R$ 160,00 (cento e sessenta reais)
Inclui: alimentação + aeromodelo + brevê do CATAr de Jovens 
+ distintivo + camiseta
Jovens cursantes isentos: R$ 40,00 (quarenta reais) 
Inclui: alimentação + aeromodelo + brevê do CATAr de Jovens 
+ distintivo + camiseta
Escotistas acompanhantes SEM CAMISETA: R$ 80,00 (oitenta 
reais)
Inclui: alimentação + certificado + distintivo
Escotistas acompanhantes COM CAMISETA: R$ 105,00 
(cento e cinco reais)
Inclui: alimentação + certificado + distintivo + camiseta

Equipe de serviço CATAr II (escolhidos pelo Conselho de CATAr 
II de Jovens): R$ 80,00 (oitenta reais)
Inclui: alimentação + distintivo + camiseta 

Como se inscrever?
Exclusivamente via MEU SIGUE das 19h do dia 23 de fevereiro 
de 2017 até às 23h59 do dia 04 de março de 2017.
Enviar comprovante de pagamento do boleto bancário, termo 
de indicação do (a) jovem pela Corte de Honra e TIC (Termo 
de Indicação ao CATAr) disponível em https://goo.gl/TGiDXF 
e Autorização de Voo para os e-mails eventos@escoteiross-
p.org.br e escoteirosdoar@escoteirossp.org.br. Solicitar 
confirmação de recebimento. 
A inscrição estará sujeita a triagem e só será liberada 
mediante confirmação dos requisitos solicitados na TIC. 
Observação: Após finalizado o período de inscrições, as vagas 
com pagamento não comprovado serão ocupadas, conforme 
lista de espera do SIGUE. 
Grupo Escoteiro-Sede: 
Por determinação do Conselho dos Diretores Presidentes dos 
Grupos Escoteiros do Ar (G20) em janeiro de 2017, 2 (quatro) 
vagas do CATAR de Jovens serão reservadas ao Grupo Esco-
teiro-sede do evento. As vagas serão ocupadas por 
jovens escolhidos em consenso entre as Cortes de Honra 
do Ramo Escoteiro e do Ramo Sênior, e do Diretor Presi-
dente do Grupo Escoteiro como critério de desempate, se for 
o caso. Essas vagas terão os mesmos custos e benefícios da 

categoria Jovens Cursantes e deverão ser pagas até às 
23h59 de 04 de março de 2017. Após este período, as 
vagas serão ocupadas, seguindo a lista de espera do 
SIGUE, se houver.

Quem pode participar? 
Jovens entre 13 e 18 anos, de todas as Modalidades, que 
possuírem ao menos uma especialidade relacionada à 
Modalidade do Ar.

Limite de 31 (trinta e uma) vagas para jovens (aberto a 
todas as Modalidades)
Limite de 01 (uma) vaga para isentos
Limite de 04 (quatro) vagas para os jovens do GEAr sede 
do evento
Limite de 04 (quatro) vagas para Equipe de Serviço
IMPORTANTE: As inscrições estão limitadas a no máximo 
04 (quatro) jovens por Unidade Escoteira Local. 

Mais Informações
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil

Programa Educativo
E-mail: programa@escoteirossp.org.br  

Tel.: (11) 31545500
Ramal 6 
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Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br e pela página no Facebook Escoteiros SP

ME COLE EM SUA UEL!


