
Esta capacitação é voltada para o credenciamento de Escotistas e Dirigentes para a realização de atividades 
escoteiras aos finais de semana na Floresta Nacional (Flona) de Ipanema, por meio do Centro Escoteiro 
Ipanema (CEI).

O objetivo da capacitação é conhecer a Universidade de Conservação da Floresta Nacional de Ipanema, 
administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), seus objetivos, carac-
terísticas ambientais e histórico-culturais, zoneamento, normas de uso, programas e atividades.

Neste módulo os Escotistas/Dirigentes poderão tornar-se aptos a realizar atividades autônomas na Floresta 
Nacional de Ipanema, com pernoite aos finais de semana e feriados, desde que autorizadas pela administra-
ção da Unidade de Conservação.

Quando?
27 e 28 de janeiro de 2018 (sábado e domingo)
Abertura às 08h30 de 27 de janeiro de 2018 (sábado)
Encerramento previsto para às 16h de 28 de janeiro de 2018 (domingo)
Check-in das 08h às 08h30 de 27 de setembro de 2018 (sábado)  

Onde?
Floresta Nacional de Ipanema 
Estrada Vicinal Ipê, 265 - km 19,5 - Iperó/SP  
Conheça um pouco mais sobre o local em: https://goo.gl/kw8zDn 
O pernoite será realizado em regime de acantonamento.
O local possui vagas de estacionamento gratuitas em quantidade suficiente ao número de participantes.

Boletim Informativo

Quanto?
R$ 80,00 (oitenta reais)
Inclui: material de apoio (on-line), alimentação e alojamento
Atenção: 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 (tais como alimentação). Serão canceladas automaticamente as inscrições que constem boletos em 
aberto, 5 dias após a data de vencimento, desde que não tenha sido efetuado nenhum pagamento.

Como se inscrever?
Via MEU SIGUE das 0h do dia 25 de novembro até às 23h59 do dia 15 de dezembro de 2017

Quem pode participar?
Escotistas e Dirigentes, com registro escoteiro válido.
10 (dez) vagas remanescentes das inscrições que haviam sido realizadas em julho/agosto de 2017
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Estrada Vicinal Ipê, 265 - km 19,5 - Iperó/SP  
Conheça um pouco mais sobre o local em: https://goo.gl/kw8zDn 
O pernoite será realizado em regime de acantonamento.
O local possui vagas de estacionamento gratuitas em quantidade suficiente ao número de participantes.

Quanto?
R$ 80,00 (oitenta reais)
Inclui: material de apoio (on-line), alimentação e alojamento
Atenção: 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 (tais como alimentação). Serão canceladas automaticamente as inscrições que constem boletos em 
aberto, 5 dias após a data de vencimento, desde que não tenha sido efetuado nenhum pagamento.

Como se inscrever?
Via MEU SIGUE das 0h do dia 25 de novembro até às 23h59 do dia 15 de dezembro de 2017

Quem pode participar?
Escotistas e Dirigentes, com registro escoteiro válido.
10 (dez) vagas remanescentes das inscrições que haviam sido realizadas em julho/agosto de 2017

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:

Dúvidas sobre programação e inscrições 
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 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


