
Boletim Informativo

CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOTEIRAS NA
FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA PELO CENTRO ESCOTEIRO IPANEMA

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, características 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 administração da Unidade de 
Conservação (UC).

Quando?

30 de junho e 1º de julho de 2018 (sábado e domingo)
Abertura prevista às 08h45 de sábado (30 de junho)
Encerramento previsto para às 16h30 de domingo (01 de julho)
Check-in das 08h às 08h45 de sábado (30 de junho)

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:
Trazer roupa de cama, travesseiro, cobertor ou colcha, toalha de banho e material de higiene pessoal.
O local possui vagas de estacionamento gratuitas em quantidade suficiente ao número de participantes.



Quanto?

R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais)
Inclui: material de apoio, alimentação do sábado (coffee-break, almoço, lanche de campo e jantar) e do domingo (café-da-ma-
nhã, almoço e lanche de campo), alojamento de sábado para domingo
Pagamentos, transferências e cancelamentos:
1. Impressão de boletos bancários: após ter concluído o processo de inscrição pelo sistema Paxtu, o interessado deverá utilizar a 
opção de impressão do boleto (disponível para baixar em até dois dias úteis após do ato da inscrição no sistema), para posterior 
pagamento até a data do vencimento.
2. Não será possível alteração na data de vencimento ou reemissão de boletos.
3. Em caso de cancelamento da inscrição, o valor pago será devolvido parcialmente, descontadas as taxas administrativas, bem 
como valores já comprometidos na data do cancelamento (tais como alimentação e material já contratados). 
4. Inscrições com boletos vencidos serão automaticamente canceladas após a data do vencimento. 
6. Data-limite para solicitação de transferência e cancelamento de inscrição: 21/06/2018.
7. Transferências de inscrições: O participante, cujos pagamentos estiverem em dia, poderá transferir sua inscrição a outro asso-
ciado que esteja com registro válido, na mesma categoria que se inscreveu, estando este com registro em dia. Na solicitação, os 
associados devem informar os números de registro de ambos, e eventuais restrições alimentares. Os acertos financeiros dos valo-
res já pagos ao evento devem ser realizados diretamente entre os associados que estão realizando a transação. 

Como se inscrever?

Exclusivamente via MEU PAXTU, área de Eventos das 19h do dia 11 de junho até às 23h59 do dia 20 de junho de 2018, ou até 
serem completadas todas as vagas

Quem pode participar?
 
Escotistas e Dirigentes, com registro escoteiro válido.
Limite de 32 (trinta e duas) vagas



Feita a inscrição, o associado deverá:
• Escolher a condição de pagamento; 
• Imprimir os boletos bancários relativos à condição de pagamento; 
• Acompanhar os pagamentos efetuados; 
• Imprimir a autorização de participação e entregá-la com a assinatura dos responsáveis e da diretoria da Unidade Escoteira Local 
no momento do check-in do evento.

Programa Previsto

1º dia
• Apresentação dos participantes e da parceria Escoteiros do Brasil-Floresta Nacional de Ipanema 
• Apresentação do ICMBio e SNUC
• Apresentação da Flona de Ipanema
• A importância histórica da Flona de Ipanema
• Visita ao Sítio Histórico e Centro de Memória de Ipanema
• Visita aos locais destinados às atividades escoteiras
• Apresentação do projeto Viveiro Florestal

2º dia
• Atividade de campo: Trilha Afonso Sardinha e Monumento a Vanhargen
• Fluxo e procedimentos para agendamento de atividades escoteiras na Flona de Ipanema
• Proposta de integração entre as atividades escoteiras e as atividades educativas da Flona de Ipanema



Mais Informações

Dúvidas sobre programação e inscrições/transferências
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 boletos e devoluções
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil

Setor Administrativo-financeiro
E-mail: tesouraria@escoteirossp.org.br

Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 8

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

Isabela Curado
Prefeita do Centro Escoteiro Ipanema (CEI)

Rafael Costa 
Floresta Nacional de Ipanema/Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)


