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CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM TÉCNICAS DO AR (CATAr) DE ADULTOS 2017 - BOLETIM INFORMATIVO 1

Os escotistas e dirigentes aprovados no CATAr de Adultos, além de adquirir um vasto conhecimento aero-
espacial e de estarem aptos a obterem diversas especialidades, serão inseridos no apaixonante universo 
espacial e aeronáutico. Conhecerão 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 ao longo do 
mês de outubro de 2017.

Etapa Presencial: Das 09h do dia 18 de novembro (sábado) às 17h do dia 19 de novembro de 2017(domingo)

Check-in da Etapa Presencial: das 08h30 às 09h de 18 de novembro de 2017 (sábado) 

Onde?
Base Aérea de Santos (BAST)
Av. Presidente Castelo Branco, S/N, Jardim Cunhambebe, Guarujá/SP
Conheça um pouco mais sobre o local do curso em https://goo.gl/kwYFTX 
O pernoite será realizado em regime de acantonamento.
O local do evento possui estacionamento gratuito com capacidade suficiente para quantidade prevista de cursantes.

Quem pode participar?
Escotistas e Dirigentes, maiores de 18 anos de idade, de todas as Modalidades, que possuírem concluído 
o nível Preliminar ou posterior, com registro escoteiro válido.

Limite de 31 (trinta e uma) vagas para cursantes
Limite de 01 (uma) vaga para cursantes isentos
Limite de 04 (quatro) vagas para Equipe de Serviço CATAr II
IMPORTANTE: As inscrições estão limitadas a no máximo 04 (quatro) escotistas/dirigentes por Unidade 
Escoteira Local. As vagas serão preenchidas conforme ORDEM DE CHEGADA das inscrições COMPLETAS.

Quanto?
Categorias de inscrição:
• Cursantes: R$ 180,00 (cento e oitenta reais)
Inclui: alimentação, aeromodelo, brevê do CATAr de Adultos, distintivo e camiseta.

• Cursantes isentos: R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) 
Inclui: alimentação, aeromodelo, brevê do CATAr de Adultos, distintivo e camiseta.

• Equipe de Serviço CATAr II (escolhidos pelo Conselho de CATAr II de Jovens): 
R$ 60,00 (sessenta reais) 
Inclui: alimentação e distintivo;

Transferência e cancelamento de inscrições
1. Não haverá emissão de nova via de boleto em caso de perda da data de vencimento. Em caso de cance-
lamento 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 cancela-
mento (tais como alimentação e enxoval já contratados). Data-limite para solicitação de cancelamento 
de inscrição até 01/11/2017.
2. Não será possível as transferências de vagas para outros associados, pois, em caso de desistência, 

serão contemplados aqueles que estiverem na lista de espera pela ordem de inscrição.

Como se inscrever?
Categoria 1 (Escoteiro do Ar): 
Exclusivamente via Meu SIGUE das 0h do dia 24 de setembro até às 23h59 do dia 27 de setembro de 
2017, ou até serem completadas todas as vagas.

Categoria 2 (Geral): 
Exclusivamente via Meu SIGUE das 0h do dia 25 de setembro até às 23h59 do dia 27 de setembro de 
2017, ou até serem completadas todas as vagas.

Feita a inscrição via Meu SIGUE, enviar comprovante de pagamento do boleto bancário e cópia do certifi-
cado de Curso Preliminar, Básico ou Avançado para os e-mails gestaoadultos@escoteirossp.org.br e esco-
teirosdoar@escoteirossp.org.br. Solicitar confirmação de recebimento. 
Observação: Após finalizado o período de inscrições, as vagas com pagamento não comprovado serão 
ocupadas, conforme lista de espera do SIGUE. 

Categoria 1 (Escoteiro do Ar): 
Por determinação do Conselho dos Diretores Presidentes dos Grupos Escoteiros do Ar (G20) em janeiro 
de 2017, 16 (dezesseis) vagas do CATAR de Adultos serão disponibilizadas para inscrições dos Grupos 
Escoteiros do Ar por 2 dias. Essas vagas terão os mesmos custos e benefícios da categoria Cursantes e 
deverão ser pagas até às 23h59 de 25 de setembro de 2017. Após este período, as vagas serão ocupadas, 
seguindo a lista de espera da Categoria 2 (Geral) do SIGUE, se houver.

Categoria 2 (Geral): 
Seguindo a mesma determinação do Conselho dos Diretores Presidentes dos Grupos Escoteiros do Ar 
(G20) em janeiro de 2017, as vagas remanescentes (outras 16 vagas) do CATAr de Adultos serão abertas 
2 dias após o período de inscrições da categoria Escoteiro do Ar, agora abertas para todas as modalida-
des.  Essas vagas, adicionadas do restante das vagas da Categoria 1 deverão ser pagas até às 23h59 de 
27 de setembro de 2017. Após este período, as vagas serão ocupadas, seguindo a lista de espera do 
SIGUE, se houver. A vaga reservada para o Cursante Isento será aberta neste período, aberta a todas as 
modalidades.

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 e telefone com DDD para contato.
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Coordenação do evento
Coordenação Regional da Modalidade do Ar dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo
escoteirosdoar@escoteirossp.org.br

Dúvidas sobre inscrições e conteúdo programático do curso
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Gestão de Adultos
E-mail: gestaoadultos@escoteirossp.org.br 
Tel.: (11) 31545500 Ramal 3

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


