
CATAR DE JOVENS
2018 - S J R Preto/SP

BOLETIM 



Os jovens aprovados no CATAr adquirem um elevado conhecimento aeroespacial e estarão aptos a conquistar diversas especiali-
dades. A participação insere o cursante no apaixonante universo aeronáutico e aeroespacial, oferece a oportunidade de experi-
mentar o aeromodelismo, o contato direto com aeronaves e conhecer desde os conceitos da astronomia e da astronáutica 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 15 de janeiro e 09 de fevereiro de 2018
- Etapa Presencial: Das 9h do dia 17 de fevereiro (sábado) às 17h do dia 18 de fevereiro (domingo) de 2018
- Entrada no campo e check-in das 08h às 09h do dia 17 de fevereiro de 2018 (sábado) por pessoa, onde deverão ser entregues a ficha inscrição e a 
ficha médica para retirada do enxoval do participante.

Onde?
- Aeroclube de São José do Rio Preto
 Av. dos Estudantes, 3505 - Jardim Novo Aeroporto, São José do Rio Preto/SP
 Conheça um pouco mais sobre o local em http://aerocluberiopreto.com/
- O pernoite será realizado em regime de acantonamento.

Estacionamento
- Existe estacionamento no local, disponível no entorno do Aeroclube, no entanto o acesso é público e não há responsabilidade ou seguro para os veículos.

Quanto?
- Categorias:
 - Jovens cursantes: R$ 170,00 (cento e setenta reais)/ Inclui: alimentação + aeromodelo + brevê do CATAr de Jovens + distintivo + camiseta + cachecol
 - Jovens cursantes isentos: R$ 40,00 (quarenta reais)/ Inclui: alimentação + aeromodelo + brevê do CATAr de Jovens + distintivo + camiseta + cachecol
 - Escotistas acompanhantes SEM CAMISETA: R$ 75,00 (setenta e cinco reais)/ Inclui: alimentação + distintivo
 - Escotistas acompanhantes COM CAMISETA: R$ 100,00 (cem reais)/ Inclui: alimentação + distintivo + camiseta
 - Equipe de serviço CATAr II (escolhidos pelo Conselho de CATAr II de Jovens): R$ 75,00 (setenta e cinco reais)/ Inclui: alimentação + distintivo 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE TÉCNICAS DO AR (CATAR) DE JOVENS 2018 

Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br e pela página no Facebook Escoteiros SP
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Pagamentos, Lista de Espera e cancelamentos 
 1. Não haverá emissão de nova via de boleto em caso de perda da data de vencimento por qualquer motivo. A vaga será repassada, de imediato, 
para o próximo interessado na lista de espera.
 
 2. Não será possível transferir as vagas para outros associados, pois em caso de desistência ou não pagamento do boleto até a data de vencimento, 
serão contemplados aqueles que estiverem na lista de espera pela ordem de inscrição do Paxtu.
 
 3. Em caso de cancelamento da inscrição, o valor pago será devolvido parcialmente, descontadas as taxas administrativas, bem como valores já com-
prometidos na data do cancelamento (tais como alimentação e enxoval já contratados).
 
 4. Associados com inscrições canceladas com prazo além do limite, cujo ressarcimento não é possível em função da compra do enxoval, poderão retirar 
seu enxoval no Escritório Regional de SP dos Escoteiros do Brasil, em até 30 dias após o evento.
  
 5. Data-limite para chamada de novos interessados da lista de espera e cancelamento de inscrição: 19/01/2018. 

 
Como se inscrever?
- Exclusivamente via MEU PAXTU das 12h do dia 09 de janeiro até às 23h59 do dia 19 de janeiro de 2018.
Observação: serão priorizadas as inscrições de jovens dos Distritos Escoteiros: 25º Bauru, 26º, 27º Ribeirão Preto, 29º Araçatuba e 36º Norte Paulista, nas primei-
ras 48h do período de inscrição (até às 12h do dia 11 de janeiro de 2018). Após essa data será considerada a ordem de inscrição para preenchimento das vagas 
remanescentes.
- Enviar comprovante de pagamento do boleto bancário, termo de indicação do (a) jovem pela Corte de Honra e TIC 
(Termo de Indicação ao CATAr) [goo.gl/UfqEkc] e Autorização de Voo [goo.gl/qMitgG] para os e-mails 
programa@escoteirossp.org.br e escoteirosdoar@escoteirossp.org.br 
 Solicitar confirmação de recebimento.
- Toda inscrição estará sujeita a triagem e só será liberada mediante confirmação dos requisitos solicitados no TIC.

Quem pode participar?
Escoteiros(as) na etapa Rumo ou Travessia e Seniores/guias em qualquer etapa, desde que possuam Promessa Escoteira, de qualquer Modalidade, com registro 
escoteiro válido e que possuam ao menos uma especialidade da Modalidade do Ar registrada em sua ficha 120 no Paxtu no ato da inscrição.

Atenção: Jovens sem autorização de voo dos responsáveis legais, devidamente preenchida e assinada, não serão autorizados, sob hipótese alguma, a embar-
car para voo, havendo disponibilidade durante o curso.

Equipe de serviço CATAr II, escolhidos pelo Conselho de CATAr II de Jovens (em reunião a ser realizada em janeiro de 2018, junto ao Indaba Regional da 
Modalidade do Ar), após o qual serão abertas as 4 (quatro) inscrições via Meu PAXTU, para os jovens selecionados.   
Escotistas acompanhantes, com registro escoteiro válido e Promessa Escoteira.
Todos os adultos devem:
 • Ter experiência com os jovens;
 • Ser divertidos para motivar os jovens;
 • Ser proativos para ajudar nas dificuldades, mantendo sempre o espírito escoteiro e a cordialidade.
 • Estar dispostos a ajudar no que for solicitado;
 • Entender seu papel de educadores e que o evento tem foco e prioridade nas necessidades e anseios dos jovens.

O adulto tem papel fundamental para que os jovens aproveitem bem o evento. De nada adianta boa infraestrutura e bom programa, se o adulto não assume 
sua parte na organização e motivação.

É responsabilidade da Diretoria da UEL resguardar seus participantes e designar adultos qualificados. Também é responsabilidade dos pais questionar e conver-
sar com estes adultos que acompanharão seus filhos.

Grupo Escoteiro-Sede:
Por determinação do Conselho dos Diretores Presidentes dos Grupos Escoteiros do Ar (G20) em janeiro de 2017, 4 (quatro) vagas do CATAr de Jovens serão 
reservadas ao Grupo Escoteiro-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 Presidente do Grupo Escoteiro como critério de desempate, se for o caso. Essas vagas terão os mesmos custos e benefícios da cate-
goria Jovens Cursantes e deverão ser pagas até às 12h de 11 de janeiro de 2018. Após este período, as vagas serão ocupadas seguindo a lista de espera de 
inscrições para o evento, se houver.

Associados de outras Regiões Escoteiras: 
Serão enviados convites via PAXTU para todas as Regiões Escoteiras com UELs vinculadas aos Escoteiros do Brasil e caberá exclusivamente à Diretoria de cada 
Região Escoteira o aceite ou não do convite. Caso a Região Escoteira aceite, serão automaticamente abertas as inscrições para os seus associados.
Conforme determinação do Conselho dos Diretores Presidentes do Grupos Escoteiros da Modalidade do Ar, o Grupo Escoteiro do Ar Brasil de Taubaté-SP terá 
duas vagas reservadas para inscrição de jovens daquela UEL. Caso não façam uso das vagas até as 12h do dia 11 de janeiro, essas vagas poderão ser disponibi-
lizadas para os demais interessados.

Observação: Todos os participantes do evento deverão estar devidamente uniformizados ou utilizando o vestuário escoteiro, conforme o modelo adotado pela UEL, 
e entregar no check-in autorização assinada pelo responsável legal e pela Diretoria da Unidade Escoteira Local, bem como ficha médica atualizada, sob pena de 
não participação no evento.

Conforme determinação do Conselho dos Diretores Presidentes do Grupos Escoteiros da Modalidade do Ar, o Grupo Escoteiro do Ar Brasil 313/SP de Taubaté/SP 
terá duas vagas reservadas para inscrição de jovens daquela UEL. Caso não façam uso das vagas até as 12h do dia 11 de janeiro de 2018, essas vagas poderão 
ser disponibilizadas para os demais interessados.

IMPORTANTE: As inscrições estão limitadas a no máximo 04 (quatro) jovens e 01 (um) escotista por Unidade Escoteira Local. Caso estejam inscritos jovens de 
ambos os sexos, serão aceitos um escotista de cada sexo também. Caso não haja escotista da UEL para acompanhar o jovem, um escotista de outra UEL deve 
ser designado para se responsabilizar por este (s) jovem (s), desde que esta informação conste na ficha de autorização assinada pela Diretoria da UEL do 
jovem.
 

Limite de vagas:
31 (trinta e uma) vagas para jovens (aberto a todas as Modalidades)
01 (uma) vaga para jovens isentos
04 (quatro) vagas para os jovens do GEAr sede do evento
02 (duas) vagas reservadas para jovens do 313/SP GEAr Brasil (determinado G25)
04 (quatro) vagas para Equipe de Serviço CATAr II



Quando?
- Etapa Online: Algumas pré-tarefas online serão transmitidas via Facebook e/ou Whatsapp entre 15 de janeiro e 09 de fevereiro de 2018
- Etapa Presencial: Das 9h do dia 17 de fevereiro (sábado) às 17h do dia 18 de fevereiro (domingo) de 2018
- Entrada no campo e check-in das 08h às 09h do dia 17 de fevereiro de 2018 (sábado) por pessoa, onde deverão ser entregues a ficha inscrição e a 
ficha médica para retirada do enxoval do participante.

Onde?
- Aeroclube de São José do Rio Preto
 Av. dos Estudantes, 3505 - Jardim Novo Aeroporto, São José do Rio Preto/SP
 Conheça um pouco mais sobre o local em http://aerocluberiopreto.com/
- O pernoite será realizado em regime de acantonamento.

Estacionamento
- Existe estacionamento no local, disponível no entorno do Aeroclube, no entanto o acesso é público e não há responsabilidade ou seguro para os veículos.

Quanto?
- Categorias:
 - Jovens cursantes: R$ 170,00 (cento e setenta reais)/ Inclui: alimentação + aeromodelo + brevê do CATAr de Jovens + distintivo + camiseta + cachecol
 - Jovens cursantes isentos: R$ 40,00 (quarenta reais)/ Inclui: alimentação + aeromodelo + brevê do CATAr de Jovens + distintivo + camiseta + cachecol
 - Escotistas acompanhantes SEM CAMISETA: R$ 75,00 (setenta e cinco reais)/ Inclui: alimentação + distintivo
 - Escotistas acompanhantes COM CAMISETA: R$ 100,00 (cem reais)/ Inclui: alimentação + distintivo + camiseta
 - Equipe de serviço CATAr II (escolhidos pelo Conselho de CATAr II de Jovens): R$ 75,00 (setenta e cinco reais)/ Inclui: alimentação + distintivo 
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Pagamentos, Lista de Espera e cancelamentos 
 1. Não haverá emissão de nova via de boleto em caso de perda da data de vencimento por qualquer motivo. A vaga será repassada, de imediato, 
para o próximo interessado na lista de espera.
 
 2. Não será possível transferir as vagas para outros associados, pois em caso de desistência ou não pagamento do boleto até a data de vencimento, 
serão contemplados aqueles que estiverem na lista de espera pela ordem de inscrição do Paxtu.
 
 3. Em caso de cancelamento da inscrição, o valor pago será devolvido parcialmente, descontadas as taxas administrativas, bem como valores já com-
prometidos na data do cancelamento (tais como alimentação e enxoval já contratados).
 
 4. Associados com inscrições canceladas com prazo além do limite, cujo ressarcimento não é possível em função da compra do enxoval, poderão retirar 
seu enxoval no Escritório Regional de SP dos Escoteiros do Brasil, em até 30 dias após o evento.
  
 5. Data-limite para chamada de novos interessados da lista de espera e cancelamento de inscrição: 19/01/2018. 

 
Como se inscrever?
- Exclusivamente via MEU PAXTU das 12h do dia 09 de janeiro até às 23h59 do dia 19 de janeiro de 2018.
Observação: serão priorizadas as inscrições de jovens dos Distritos Escoteiros: 25º Bauru, 26º, 27º Ribeirão Preto, 29º Araçatuba e 36º Norte Paulista, nas primei-
ras 48h do período de inscrição (até às 12h do dia 11 de janeiro de 2018). Após essa data será considerada a ordem de inscrição para preenchimento das vagas 
remanescentes.
- Enviar comprovante de pagamento do boleto bancário, termo de indicação do (a) jovem pela Corte de Honra e TIC 
(Termo de Indicação ao CATAr) [goo.gl/UfqEkc] e Autorização de Voo [goo.gl/qMitgG] para os e-mails 
programa@escoteirossp.org.br e escoteirosdoar@escoteirossp.org.br 
 Solicitar confirmação de recebimento.
- Toda inscrição estará sujeita a triagem e só será liberada mediante confirmação dos requisitos solicitados no TIC.

Quem pode participar?
Escoteiros(as) na etapa Rumo ou Travessia e Seniores/guias em qualquer etapa, desde que possuam Promessa Escoteira, de qualquer Modalidade, com registro 
escoteiro válido e que possuam ao menos uma especialidade da Modalidade do Ar registrada em sua ficha 120 no Paxtu no ato da inscrição.

Atenção: Jovens sem autorização de voo dos responsáveis legais, devidamente preenchida e assinada, não serão autorizados, sob hipótese alguma, a embar-
car para voo, havendo disponibilidade durante o curso.

Equipe de serviço CATAr II, escolhidos pelo Conselho de CATAr II de Jovens (em reunião a ser realizada em janeiro de 2018, junto ao Indaba Regional da 
Modalidade do Ar), após o qual serão abertas as 4 (quatro) inscrições via Meu PAXTU, para os jovens selecionados.   
Escotistas acompanhantes, com registro escoteiro válido e Promessa Escoteira.
Todos os adultos devem:
 • Ter experiência com os jovens;
 • Ser divertidos para motivar os jovens;
 • Ser proativos para ajudar nas dificuldades, mantendo sempre o espírito escoteiro e a cordialidade.
 • Estar dispostos a ajudar no que for solicitado;
 • Entender seu papel de educadores e que o evento tem foco e prioridade nas necessidades e anseios dos jovens.

O adulto tem papel fundamental para que os jovens aproveitem bem o evento. De nada adianta boa infraestrutura e bom programa, se o adulto não assume 
sua parte na organização e motivação.

É responsabilidade da Diretoria da UEL resguardar seus participantes e designar adultos qualificados. Também é responsabilidade dos pais questionar e conver-
sar com estes adultos que acompanharão seus filhos.

Grupo Escoteiro-Sede:
Por determinação do Conselho dos Diretores Presidentes dos Grupos Escoteiros do Ar (G20) em janeiro de 2017, 4 (quatro) vagas do CATAr de Jovens serão 
reservadas ao Grupo Escoteiro-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 Presidente do Grupo Escoteiro como critério de desempate, se for o caso. Essas vagas terão os mesmos custos e benefícios da cate-
goria Jovens Cursantes e deverão ser pagas até às 12h de 11 de janeiro de 2018. Após este período, as vagas serão ocupadas seguindo a lista de espera de 
inscrições para o evento, se houver.

Associados de outras Regiões Escoteiras: 
Serão enviados convites via PAXTU para todas as Regiões Escoteiras com UELs vinculadas aos Escoteiros do Brasil e caberá exclusivamente à Diretoria de cada 
Região Escoteira o aceite ou não do convite. Caso a Região Escoteira aceite, serão automaticamente abertas as inscrições para os seus associados.
Conforme determinação do Conselho dos Diretores Presidentes do Grupos Escoteiros da Modalidade do Ar, o Grupo Escoteiro do Ar Brasil de Taubaté-SP terá 
duas vagas reservadas para inscrição de jovens daquela UEL. Caso não façam uso das vagas até as 12h do dia 11 de janeiro, essas vagas poderão ser disponibi-
lizadas para os demais interessados.

Observação: Todos os participantes do evento deverão estar devidamente uniformizados ou utilizando o vestuário escoteiro, conforme o modelo adotado pela UEL, 
e entregar no check-in autorização assinada pelo responsável legal e pela Diretoria da Unidade Escoteira Local, bem como ficha médica atualizada, sob pena de 
não participação no evento.

Conforme determinação do Conselho dos Diretores Presidentes do Grupos Escoteiros da Modalidade do Ar, o Grupo Escoteiro do Ar Brasil 313/SP de Taubaté/SP 
terá duas vagas reservadas para inscrição de jovens daquela UEL. Caso não façam uso das vagas até as 12h do dia 11 de janeiro de 2018, essas vagas poderão 
ser disponibilizadas para os demais interessados.

IMPORTANTE: As inscrições estão limitadas a no máximo 04 (quatro) jovens e 01 (um) escotista por Unidade Escoteira Local. Caso estejam inscritos jovens de 
ambos os sexos, serão aceitos um escotista de cada sexo também. Caso não haja escotista da UEL para acompanhar o jovem, um escotista de outra UEL deve 
ser designado para se responsabilizar por este (s) jovem (s), desde que esta informação conste na ficha de autorização assinada pela Diretoria da UEL do 
jovem.
 

Limite de vagas:
31 (trinta e uma) vagas para jovens (aberto a todas as Modalidades)
01 (uma) vaga para jovens isentos
04 (quatro) vagas para os jovens do GEAr sede do evento
02 (duas) vagas reservadas para jovens do 313/SP GEAr Brasil (determinado G25)
04 (quatro) vagas para Equipe de Serviço CATAr II
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Quando?
- Etapa Online: Algumas pré-tarefas online serão transmitidas via Facebook e/ou Whatsapp entre 15 de janeiro e 09 de fevereiro de 2018
- Etapa Presencial: Das 9h do dia 17 de fevereiro (sábado) às 17h do dia 18 de fevereiro (domingo) de 2018
- Entrada no campo e check-in das 08h às 09h do dia 17 de fevereiro de 2018 (sábado) por pessoa, onde deverão ser entregues a ficha inscrição e a 
ficha médica para retirada do enxoval do participante.

Onde?
- Aeroclube de São José do Rio Preto
 Av. dos Estudantes, 3505 - Jardim Novo Aeroporto, São José do Rio Preto/SP
 Conheça um pouco mais sobre o local em http://aerocluberiopreto.com/
- O pernoite será realizado em regime de acantonamento.

Estacionamento
- Existe estacionamento no local, disponível no entorno do Aeroclube, no entanto o acesso é público e não há responsabilidade ou seguro para os veículos.

Quanto?
- Categorias:
 - Jovens cursantes: R$ 170,00 (cento e setenta reais)/ Inclui: alimentação + aeromodelo + brevê do CATAr de Jovens + distintivo + camiseta + cachecol
 - Jovens cursantes isentos: R$ 40,00 (quarenta reais)/ Inclui: alimentação + aeromodelo + brevê do CATAr de Jovens + distintivo + camiseta + cachecol
 - Escotistas acompanhantes SEM CAMISETA: R$ 75,00 (setenta e cinco reais)/ Inclui: alimentação + distintivo
 - Escotistas acompanhantes COM CAMISETA: R$ 100,00 (cem reais)/ Inclui: alimentação + distintivo + camiseta
 - Equipe de serviço CATAr II (escolhidos pelo Conselho de CATAr II de Jovens): R$ 75,00 (setenta e cinco reais)/ Inclui: alimentação + distintivo 

Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br e pela página no Facebook Escoteiros SP
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Pagamentos, Lista de Espera e cancelamentos 
 1. Não haverá emissão de nova via de boleto em caso de perda da data de vencimento por qualquer motivo. A vaga será repassada, de imediato, 
para o próximo interessado na lista de espera.
 
 2. Não será possível transferir as vagas para outros associados, pois em caso de desistência ou não pagamento do boleto até a data de vencimento, 
serão contemplados aqueles que estiverem na lista de espera pela ordem de inscrição do Paxtu.
 
 3. Em caso de cancelamento da inscrição, o valor pago será devolvido parcialmente, descontadas as taxas administrativas, bem como valores já com-
prometidos na data do cancelamento (tais como alimentação e enxoval já contratados).
 
 4. Associados com inscrições canceladas com prazo além do limite, cujo ressarcimento não é possível em função da compra do enxoval, poderão retirar 
seu enxoval no Escritório Regional de SP dos Escoteiros do Brasil, em até 30 dias após o evento.
  
 5. Data-limite para chamada de novos interessados da lista de espera e cancelamento de inscrição: 19/01/2018. 

 
Como se inscrever?
- Exclusivamente via MEU PAXTU das 12h do dia 09 de janeiro até às 23h59 do dia 19 de janeiro de 2018.
Observação: serão priorizadas as inscrições de jovens dos Distritos Escoteiros: 25º Bauru, 26º, 27º Ribeirão Preto, 29º Araçatuba e 36º Norte Paulista, nas primei-
ras 48h do período de inscrição (até às 12h do dia 11 de janeiro de 2018). Após essa data será considerada a ordem de inscrição para preenchimento das vagas 
remanescentes.
- Enviar comprovante de pagamento do boleto bancário, termo de indicação do (a) jovem pela Corte de Honra e TIC 
(Termo de Indicação ao CATAr) [goo.gl/UfqEkc] e Autorização de Voo [goo.gl/qMitgG] para os e-mails 
programa@escoteirossp.org.br e escoteirosdoar@escoteirossp.org.br 
 Solicitar confirmação de recebimento.
- Toda inscrição estará sujeita a triagem e só será liberada mediante confirmação dos requisitos solicitados no TIC.

Quem pode participar?
Escoteiros(as) na etapa Rumo ou Travessia e Seniores/guias em qualquer etapa, desde que possuam Promessa Escoteira, de qualquer Modalidade, com registro 
escoteiro válido e que possuam ao menos uma especialidade da Modalidade do Ar registrada em sua ficha 120 no Paxtu no ato da inscrição.

Atenção: Jovens sem autorização de voo dos responsáveis legais, devidamente preenchida e assinada, não serão autorizados, sob hipótese alguma, a embar-
car para voo, havendo disponibilidade durante o curso.

Equipe de serviço CATAr II, escolhidos pelo Conselho de CATAr II de Jovens (em reunião a ser realizada em janeiro de 2018, junto ao Indaba Regional da 
Modalidade do Ar), após o qual serão abertas as 4 (quatro) inscrições via Meu PAXTU, para os jovens selecionados.   
Escotistas acompanhantes, com registro escoteiro válido e Promessa Escoteira.
Todos os adultos devem:
 • Ter experiência com os jovens;
 • Ser divertidos para motivar os jovens;
 • Ser proativos para ajudar nas dificuldades, mantendo sempre o espírito escoteiro e a cordialidade.
 • Estar dispostos a ajudar no que for solicitado;
 • Entender seu papel de educadores e que o evento tem foco e prioridade nas necessidades e anseios dos jovens.

O adulto tem papel fundamental para que os jovens aproveitem bem o evento. De nada adianta boa infraestrutura e bom programa, se o adulto não assume 
sua parte na organização e motivação.

É responsabilidade da Diretoria da UEL resguardar seus participantes e designar adultos qualificados. Também é responsabilidade dos pais questionar e conver-
sar com estes adultos que acompanharão seus filhos.

Grupo Escoteiro-Sede:
Por determinação do Conselho dos Diretores Presidentes dos Grupos Escoteiros do Ar (G20) em janeiro de 2017, 4 (quatro) vagas do CATAr de Jovens serão 
reservadas ao Grupo Escoteiro-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 Presidente do Grupo Escoteiro como critério de desempate, se for o caso. Essas vagas terão os mesmos custos e benefícios da cate-
goria Jovens Cursantes e deverão ser pagas até às 12h de 11 de janeiro de 2018. Após este período, as vagas serão ocupadas seguindo a lista de espera de 
inscrições para o evento, se houver.

Associados de outras Regiões Escoteiras: 
Serão enviados convites via PAXTU para todas as Regiões Escoteiras com UELs vinculadas aos Escoteiros do Brasil e caberá exclusivamente à Diretoria de cada 
Região Escoteira o aceite ou não do convite. Caso a Região Escoteira aceite, serão automaticamente abertas as inscrições para os seus associados.
Conforme determinação do Conselho dos Diretores Presidentes do Grupos Escoteiros da Modalidade do Ar, o Grupo Escoteiro do Ar Brasil de Taubaté-SP terá 
duas vagas reservadas para inscrição de jovens daquela UEL. Caso não façam uso das vagas até as 12h do dia 11 de janeiro, essas vagas poderão ser disponibi-
lizadas para os demais interessados.

Observação: Todos os participantes do evento deverão estar devidamente uniformizados ou utilizando o vestuário escoteiro, conforme o modelo adotado pela UEL, 
e entregar no check-in autorização assinada pelo responsável legal e pela Diretoria da Unidade Escoteira Local, bem como ficha médica atualizada, sob pena de 
não participação no evento.

Conforme determinação do Conselho dos Diretores Presidentes do Grupos Escoteiros da Modalidade do Ar, o Grupo Escoteiro do Ar Brasil 313/SP de Taubaté/SP 
terá duas vagas reservadas para inscrição de jovens daquela UEL. Caso não façam uso das vagas até as 12h do dia 11 de janeiro de 2018, essas vagas poderão 
ser disponibilizadas para os demais interessados.

IMPORTANTE: As inscrições estão limitadas a no máximo 04 (quatro) jovens e 01 (um) escotista por Unidade Escoteira Local. Caso estejam inscritos jovens de 
ambos os sexos, serão aceitos um escotista de cada sexo também. Caso não haja escotista da UEL para acompanhar o jovem, um escotista de outra UEL deve 
ser designado para se responsabilizar por este (s) jovem (s), desde que esta informação conste na ficha de autorização assinada pela Diretoria da UEL do 
jovem.
 

Limite de vagas:
31 (trinta e uma) vagas para jovens (aberto a todas as Modalidades)
01 (uma) vaga para jovens isentos
04 (quatro) vagas para os jovens do GEAr sede do evento
02 (duas) vagas reservadas para jovens do 313/SP GEAr Brasil (determinado G25)
04 (quatro) vagas para Equipe de Serviço CATAr II
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Quando?
- Etapa Online: Algumas pré-tarefas online serão transmitidas via Facebook e/ou Whatsapp entre 15 de janeiro e 09 de fevereiro de 2018
- Etapa Presencial: Das 9h do dia 17 de fevereiro (sábado) às 17h do dia 18 de fevereiro (domingo) de 2018
- Entrada no campo e check-in das 08h às 09h do dia 17 de fevereiro de 2018 (sábado) por pessoa, onde deverão ser entregues a ficha inscrição e a 
ficha médica para retirada do enxoval do participante.

Onde?
- Aeroclube de São José do Rio Preto
 Av. dos Estudantes, 3505 - Jardim Novo Aeroporto, São José do Rio Preto/SP
 Conheça um pouco mais sobre o local em http://aerocluberiopreto.com/
- O pernoite será realizado em regime de acantonamento.

Estacionamento
- Existe estacionamento no local, disponível no entorno do Aeroclube, no entanto o acesso é público e não há responsabilidade ou seguro para os veículos.

Quanto?
- Categorias:
 - Jovens cursantes: R$ 170,00 (cento e setenta reais)/ Inclui: alimentação + aeromodelo + brevê do CATAr de Jovens + distintivo + camiseta + cachecol
 - Jovens cursantes isentos: R$ 40,00 (quarenta reais)/ Inclui: alimentação + aeromodelo + brevê do CATAr de Jovens + distintivo + camiseta + cachecol
 - Escotistas acompanhantes SEM CAMISETA: R$ 75,00 (setenta e cinco reais)/ Inclui: alimentação + distintivo
 - Escotistas acompanhantes COM CAMISETA: R$ 100,00 (cem reais)/ Inclui: alimentação + distintivo + camiseta
 - Equipe de serviço CATAr II (escolhidos pelo Conselho de CATAr II de Jovens): R$ 75,00 (setenta e cinco reais)/ Inclui: alimentação + distintivo 

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

CATAR DE JOVENS
2018 - S J R Preto/SP

Pagamentos, Lista de Espera e cancelamentos 
 1. Não haverá emissão de nova via de boleto em caso de perda da data de vencimento por qualquer motivo. A vaga será repassada, de imediato, 
para o próximo interessado na lista de espera.
 
 2. Não será possível transferir as vagas para outros associados, pois em caso de desistência ou não pagamento do boleto até a data de vencimento, 
serão contemplados aqueles que estiverem na lista de espera pela ordem de inscrição do Paxtu.
 
 3. Em caso de cancelamento da inscrição, o valor pago será devolvido parcialmente, descontadas as taxas administrativas, bem como valores já com-
prometidos na data do cancelamento (tais como alimentação e enxoval já contratados).
 
 4. Associados com inscrições canceladas com prazo além do limite, cujo ressarcimento não é possível em função da compra do enxoval, poderão retirar 
seu enxoval no Escritório Regional de SP dos Escoteiros do Brasil, em até 30 dias após o evento.
  
 5. Data-limite para chamada de novos interessados da lista de espera e cancelamento de inscrição: 19/01/2018. 

 
Como se inscrever?
- Exclusivamente via MEU PAXTU das 12h do dia 09 de janeiro até às 23h59 do dia 19 de janeiro de 2018.
Observação: serão priorizadas as inscrições de jovens dos Distritos Escoteiros: 25º Bauru, 26º, 27º Ribeirão Preto, 29º Araçatuba e 36º Norte Paulista, nas primei-
ras 48h do período de inscrição (até às 12h do dia 11 de janeiro de 2018). Após essa data será considerada a ordem de inscrição para preenchimento das vagas 
remanescentes.
- Enviar comprovante de pagamento do boleto bancário, termo de indicação do (a) jovem pela Corte de Honra e TIC 
(Termo de Indicação ao CATAr) [goo.gl/UfqEkc] e Autorização de Voo [goo.gl/qMitgG] para os e-mails 
programa@escoteirossp.org.br e escoteirosdoar@escoteirossp.org.br 
 Solicitar confirmação de recebimento.
- Toda inscrição estará sujeita a triagem e só será liberada mediante confirmação dos requisitos solicitados no TIC.

Quem pode participar?
Escoteiros(as) na etapa Rumo ou Travessia e Seniores/guias em qualquer etapa, desde que possuam Promessa Escoteira, de qualquer Modalidade, com registro 
escoteiro válido e que possuam ao menos uma especialidade da Modalidade do Ar registrada em sua ficha 120 no Paxtu no ato da inscrição.

Atenção: Jovens sem autorização de voo dos responsáveis legais, devidamente preenchida e assinada, não serão autorizados, sob hipótese alguma, a embar-
car para voo, havendo disponibilidade durante o curso.

Equipe de serviço CATAr II, escolhidos pelo Conselho de CATAr II de Jovens (em reunião a ser realizada em janeiro de 2018, junto ao Indaba Regional da 
Modalidade do Ar), após o qual serão abertas as 4 (quatro) inscrições via Meu PAXTU, para os jovens selecionados.   
Escotistas acompanhantes, com registro escoteiro válido e Promessa Escoteira.
Todos os adultos devem:
 • Ter experiência com os jovens;
 • Ser divertidos para motivar os jovens;
 • Ser proativos para ajudar nas dificuldades, mantendo sempre o espírito escoteiro e a cordialidade.
 • Estar dispostos a ajudar no que for solicitado;
 • Entender seu papel de educadores e que o evento tem foco e prioridade nas necessidades e anseios dos jovens.

O adulto tem papel fundamental para que os jovens aproveitem bem o evento. De nada adianta boa infraestrutura e bom programa, se o adulto não assume 
sua parte na organização e motivação.

É responsabilidade da Diretoria da UEL resguardar seus participantes e designar adultos qualificados. Também é responsabilidade dos pais questionar e conver-
sar com estes adultos que acompanharão seus filhos.

Grupo Escoteiro-Sede:
Por determinação do Conselho dos Diretores Presidentes dos Grupos Escoteiros do Ar (G20) em janeiro de 2017, 4 (quatro) vagas do CATAr de Jovens serão 
reservadas ao Grupo Escoteiro-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 Presidente do Grupo Escoteiro como critério de desempate, se for o caso. Essas vagas terão os mesmos custos e benefícios da cate-
goria Jovens Cursantes e deverão ser pagas até às 12h de 11 de janeiro de 2018. Após este período, as vagas serão ocupadas seguindo a lista de espera de 
inscrições para o evento, se houver.

Associados de outras Regiões Escoteiras: 
Serão enviados convites via PAXTU para todas as Regiões Escoteiras com UELs vinculadas aos Escoteiros do Brasil e caberá exclusivamente à Diretoria de cada 
Região Escoteira o aceite ou não do convite. Caso a Região Escoteira aceite, serão automaticamente abertas as inscrições para os seus associados.
Conforme determinação do Conselho dos Diretores Presidentes do Grupos Escoteiros da Modalidade do Ar, o Grupo Escoteiro do Ar Brasil de Taubaté-SP terá 
duas vagas reservadas para inscrição de jovens daquela UEL. Caso não façam uso das vagas até as 12h do dia 11 de janeiro, essas vagas poderão ser disponibi-
lizadas para os demais interessados.

Observação: Todos os participantes do evento deverão estar devidamente uniformizados ou utilizando o vestuário escoteiro, conforme o modelo adotado pela UEL, 
e entregar no check-in autorização assinada pelo responsável legal e pela Diretoria da Unidade Escoteira Local, bem como ficha médica atualizada, sob pena de 
não participação no evento.

Conforme determinação do Conselho dos Diretores Presidentes do Grupos Escoteiros da Modalidade do Ar, o Grupo Escoteiro do Ar Brasil 313/SP de Taubaté/SP 
terá duas vagas reservadas para inscrição de jovens daquela UEL. Caso não façam uso das vagas até as 12h do dia 11 de janeiro de 2018, essas vagas poderão 
ser disponibilizadas para os demais interessados.

IMPORTANTE: As inscrições estão limitadas a no máximo 04 (quatro) jovens e 01 (um) escotista por Unidade Escoteira Local. Caso estejam inscritos jovens de 
ambos os sexos, serão aceitos um escotista de cada sexo também. Caso não haja escotista da UEL para acompanhar o jovem, um escotista de outra UEL deve 
ser designado para se responsabilizar por este (s) jovem (s), desde que esta informação conste na ficha de autorização assinada pela Diretoria da UEL do 
jovem.
 

Limite de vagas:
31 (trinta e uma) vagas para jovens (aberto a todas as Modalidades)
01 (uma) vaga para jovens isentos
04 (quatro) vagas para os jovens do GEAr sede do evento
02 (duas) vagas reservadas para jovens do 313/SP GEAr Brasil (determinado G25)
04 (quatro) vagas para Equipe de Serviço CATAr II
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04 (quatro) vagas para os jovens do GEAr sede do evento
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Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br e pela página no Facebook Escoteiros SP

CATAR DE JOVENS
2018 - S J R Preto/SP

Mais Informações 

Coordenação do Evento
Coordenação Regional da Modalidade do Ar
escoteirosdoar@escoteirossp.org.br
 
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) 3154-5500 Ramal 4

Dúvidas sobre boletos, transferências, devoluções, enxoval
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Setor Administrativo-financeiro
E-mail: tesouraria@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 8

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 e telefone para contato.

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

Ingrid Foresto  
Coordenação Regional 

de Eventos

 Realização

Rudner Lauterjung Queiroz 
Coordenador Regional da 

Modalidade do Ar

Coordenação 

7


