
ESCOTEIRA 2017
ENCONTRO REGIONAL DE

COMUNICAÇÃO

BOLETIM INFORMATIVO 1



O Encontro de Comunicação Escoteira da Região de São Paulo tem como objetivo alinhar as diretrizes, 
trocar experiências e capacitar os voluntários profissionais ou não da área de comunicação. Basta querer 
atuar na Unidade Escoteira Local para participar deste encontro.

QUANDO?
Abertura prevista para as 9h de 12 de novembro de 2017 (domingo)
Encerramento previsto para as 17h de 12 de novembro de 2017 (domingo)
Check-in das 8h às 9h de 12 de novembro de 2017 (domingo)

ONDE?
Sede do Grupo Escoteiro Caramuru 26/SP
Rua José do Patrocínio, 550, Aclimação, São Paulo/SP
(a 15 min a pé do Metrô Ana Rosa)
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em: http://gecaramuru.org.br/dp7/ 
* Opções de estacionamento pago nas proximidades

QUANTO?
R$15,00 (quinze reais)
Inclui: Coffee-Break
O almoço é por conta de cada participante.
Associados isentos: gratuito

QUEM PODE PARTICIPAR?
   Categoria “Voluntários atuantes” (25 vagas): Membros da ERIC têm prioridade, seguidos por Assessores 
de Comunicação das Coordenações Regionais e Coordenadores Distritais de Comunicação.
  Categoria “Voluntários” (15 vagas): Interessados no tema e que atuem em suas Unidades Escoteiras 
Locais como fotógrafos, redatores, webmaster, comunicadores, gestores de redes sociais, site etc.
   Categoria “Jovem” (5 vagas): A partir do ramo sênior, a participação passará por uma triagem, conforme 
o que o jovem já tenha produzido e especialidades relacionadas ao tema que já tenha conquistado.

Observação: Todos os participantes do evento deverão entregar no check-in autorização assinada pelo 
responsável legal (no caso de menores de idade) e pela Diretoria da Unidade Escoteira Local e ficha 
médica atualizada, sob pena de não participação no evento.

COMO SE INSCREVER?
Via Meu Paxtu (SIGUE) das 0h do dia 27 de outubro até às 23h59 do dia 8 de novembro de 2017

Política de cancelamento
1. Não será possível prorrogação de data de vencimento ou a emissão de segunda via de boletos vencidos.
2.  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. A data limite para cancelamento ou transferência de inscrição para outro associado 
é 08 de novembro de 2017.
2. Inscrições com boletos vencidos e não pagos serão automaticamente canceladas após 5 dias da data 
do vencimento.

PROGRAMA PREVISTO
  Abertura
  Direitos Autorais
  Escoteiros ... No shopping!
  Educomunicação
  Fotojornalismo: a melhor maneira de divulgar o Movimento Escoteiro
  Redes Sociais
  Calendário 2018
  Market Place 360º
  Fazendo um Release 
  Compartilhando Boas Práticas
  Encerramento
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MAIS INFORMAÇÕES
Envie um email com nome do evento, nome completo do associado, número do registro, UEL, 
telefone de contato com DDD para retorno e breve descritivo para: 

Coordenação do evento
Diretoria Regional de Imagem e Comunicação

Dúvidas sobre programação e inscrições 
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Comunicação
E-mail: comunicacao@escoteirossp.org.br  
Tel.: (11) 31545500 Ramal 7

Dúvidas sobre pagamento de boletos 
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Financeiro
E-mail: tesouraria@escoteirossp.org.br 
Tel.: (11) 31545500 Ramal 8

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

APOIO


