A.R.P.
no Centenário
do Ramo Pio
1918

.

2018

A Assembleia Regional Pioneira (ARP) é realizada, ordinariamente, uma vez por ano,
a fim de apresentar, debater e resolver assuntos referentes ao Ramo Pioneiro na Região
Escoteira de São Paulo. A partir de 2018 seguiremos a proposta de tornar a ARP mais
acessível, reduzindo custos, para que mais pioneiros possam participar de momento tão
importante para o Ramo e para o desenvolvimento individual, por meio do empoderamento
juvenil. Por isso, visando tornar um evento sem custo, a Assembleia Regional Pioneira foi
dissociada do Congresso Regional Pioneiro e reduzida a um dia, apenas com as plenárias
e espaço para debate e construção.
Para 2018 foram abertas candidaturas para que clãs interessados se dispusessem a
sediar a ARP. Recebemos 6 projetos e Bauru foi escolhida por atender melhor aos critérios
previamente determinados, como disponibilidade de infraestrutura, ausência de custo e
localização, possibilitando que clãs mais distantes da capital também possam participar.

Quando?
• 3 de março de 2018 (sábado)
• Abertura às 08h30 e encerramento previsto às 17h30
• Check-in das 06h30 às 07h30 de 3 de março de 2018 (sábado), na sede do Grupo Escoteiro
Guia Lopes 135SP, para quem pernoitar na sede do Grupo Escoteiro de sexta-feira para sábado,
para quem for no ônibus organizado pela Comissão Regional Pioneira ao evento e para quem
conseguir se deslocar até lá.
• Check-in das 08h às 08h30 no Teatro Municipal “Celina Loures Alves Neves” para aqueles que
chegarem através da rodoviária de Bauru ou quem tiver dificuldade de deslocamento até a
sede do Grupo Escoteiro Guia Lopes 135/SP.
- O check-in deverá ser feito por pessoa, onde deverá ser entregue a autorização de
atividade assinada pela Diretoria da Unidade Escoteira Local e ficha médica. A não
apresentação destes documentos acarretará na impossibilidade de participar do evento.

Onde?
• Local da plenária e credenciamento das 08h às 08h30:
- Teatro Municipal “Celina Lourdes Alves Neves” (Av. Nações Unidas, 8-9, Centro, Bauru/SP)
- Conheça um pouco mais sobre o local do evento em goo.gl/dRkvtG
• Local do pernoite de sexta-feira para sábado e credenciamento das 06h30 às 07h30:
- Grupo Escoteiro Guia Lopes 135SP (Rua Maceió 4-5, Vila Cardia, Bauru/SP)

Estacionamento
Não haverá estacionamento disponível dentro do local do evento, porém, ao redor existem
possibilidades de vagas.

Pernoite
• Haverá disponibilidade de pernoite na sede do Grupo Escoteiro Guia Lopes 135/SP de sexta-feira para sábado. Os interessados deverão reservar sua vaga através do link goo.gl/forms/
O38hsklOf9NYggl33 até 23 de fevereiro de 2018, confirmando se necessitará de café-da-manhã
para o sábado.
• O horário permitido para entrada no local para pernoite no dia 02 de março de 2018 é das
18h às 0h.
• Não haverá pernoite de sábado para domingo.

Quanto?
• Evento gratuito.

Alimentacão
A alimentação será por conta de cada participante. Existe, próximo ao teatro, shopping com
praça de alimentação, onde os participantes poderão almoçar. Café-da-manhã de sábado
poderá ser fornecido pelo Grupo Escoteiro Guia Lopes 135/SP desde que reservado pelo link
goo.gl/forms/AQ87NB5XIWaN6ZmG3 até 23 de fevereiro de 2018. Para maiores informações de
valores e reserva, entrar em contato através do e-mail arpbauru@gmail.com

Ônibus
• A Comissão Regional Pioneira (CP) se responsabilizará por fretar um ônibus com destino ao
local do evento, saindo da estação Tiradentes do metrô, em São Paulo-capital. A concentração
ocorrerá a 0h30, com saída prevista para 1h do dia 03 de março de 2018.
• As inscrições, com o valor de R$118,00 (cento e dezoito) por pessoa, deverão ser feitas até
23 de fevereiro de 2018, ou até serem completadas todas as vagas, via Eventbrite: onibuscp.
eventbrite.com.br
• As vagas são limitadas e a quantidade mínima para que o ônibus não seja cancelado é de 30
(trinta) pessoas.
• O retorno do ônibus para São Paulo-capital está previsto para 03 de março de 2018 às 18h30.

Candidaturas
• Comissão Regional Pioneira (CP): através do formulário eletrônico disponível em goo.gl/
forms/1fhPgH2fnGsKxuU72 até a instauração da plenária. Para aqueles que se candidatarem
até o dia 20 de fevereiro de 2018, a candidatura será publicada na página da CP.
• Sediar a Assembleia Regional Pioneira 2019: as propostas deverão ser enviadas até dia 20 de
fevereiro de 2018, por meio do formulário eletrônico goo.gl/forms/dBtoN1Zls3HRtrdm2

Documentos de apoio
Confira em escoteirossp.org.br/ARP2018 os editais de convocação das reuniões ordinária e
extraordinária da ARP, Regulamento da ARP vigente, Regulamento da CP vigente, proposta de
alteração do Regulamento da ARP e proposta de alteração do Regulamento da Regulamento
da CP.

Como se inscrever?
Exclusivamente via MEU PAXTU, na área de Eventos, das 0h do dia 27 de janeiro de 2018
até às 23h59 do dia 20 de fevereiro de 2018, ou até serem completadas todas as vagas.

Quem pode participar?
• Escotistas a partir de 21 anos de idade, com registro escoteiro válido e Promessa Escoteira.
A participação se dará conforme o disposto no §3º do art. 6º do Regulamento da ARP vigente.
Pioneiros(as) a partir de 17 anos de idade até 21 anos incompletos, com registro escoteiro
válido e Promessa Escoteira.
• Sêniores/guias em transição, a partir de 17 anos de idade, com registro escoteiro válido e
Promessa Escoteira.
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.

Mais Informacões
Coordenação do Evento
Clã Pioneiro Paxtu do Grupo Escoteiro Guia Lopes de Bauru 135SP
arpbauru@gmail.com
Dúvidas sobre pernoite de sexta-feira para sábado e café-da manhã do sábado
arpbauru@gmail.com
Dúvidas sobre ônibus e pauta da Assembleia Regional Pioneira
cp@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
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 escoteirossp.org.br e pela página no Facebook.
Realização: Clã Pioneiro Paxtu do Grupo Escoteiro Guia Lopes 135/SP
Organização: Coordenação Regional de Eventos
Apoio: Comissão Regional Pioneira e Coordenação Regional do Ramo Pioneiro
Limite de vagas
450 (quatrocentas e cinquenta) vagas

Ingrid Foresto
Coordenação Regional de Eventos

Maria Cecília Gatti
Coordenação do evento

