
A pele é o órgão humano mais acessível à luz solar, sofrendo dire-
tamente os efeitos indesejáveis da radiação ultravioleta (UVR).
A infância e a adolescência são consideradas períodos críticos de 
vulnerabilidade em relação aos efeitos da exposição a agentes 
tóxicos.
Nesse sentido e, pensando em nosso público-alvo - lobinhos (as), 
escoteiros (as), seniores/guias e pioneiros (as) -  firmamos uma 
parceria com a Sociedade Brasileira de Dermatologia e a Testo 
Digital, para realizamos, neste primeiro momento, uma oficina 
para escotistas e dirigentes sobre o assunto, tão presente na 
nossa realidade.  

Então, venha participar conosco! 

Educação sobre exposição solar na infância: Conscientizando hoje 
para um futuro melhor.

Quando?
07 de novembro de 2017 (terça-feira)
Abertura oficial prevista às 19h30 e encerramento previsto às 21h30
Check-in das 19h às 19h30 de 07 de novembro de 2017 (terça-feira) 

Onde?
Sociedade Brasileira de Dermatologia – Regional São Paulo
Rua Machado Bittencourt, 361 conj. 1307, Vila Clementino, São Paulo/SP.
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em: http://www.sbd-sp.org.br 
(A 50 m do Metrô Santa Cruz).
Estacionamento no local (ESTAPAR) cortesia da SBD-RESP para os 
participantes da oficina.

Quanto?
Inscrições gratuitas.

Como se inscrever?
Exclusivamente via MEU Paxtu (SIGUE) das 0h do dia 27 de 
outubro de 2017 até às 23h59 do dia 05 de novembro de 2017, 
ou até serem completadas as vagas.

Quem pode participar?
Pioneiros (as), a partir de 18 anos, Escotistas e Dirigentes, 
com registro escoteiro válido;
Limite de 70 (setenta) vagas 
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 Escotei-
ra Local e ficha médica atualizada, sob pena de não participa-
ção no evento.

Oficina 
“Programa Sol, Amigo da Infância”
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Mais Informações
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. 

Dúvidas sobre inscrições 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

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


