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16 e 17 de março de 2019



Organização: Coordenação Regional de Eventos

Mais Informações 

Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@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.

• Projeto Educativo do Movimento Escoteiro
• Política Nacional de Programa Educativo
• Política Nacional de Adultos
• Política de Proteção Infanto-Juvenil 
• Política Interamericana de Diversidade e Inclusão
• Diretrizes para o Desenvolvimento Espiritual e Religioso
• Escotismo Mundial
• Participação em Eventos Internacionais
• Manual Prático de Atuação do Regime Disciplinar 
• Manual de Reconhecimento e uso das condecorações e recompensas
• Manual de Identidade Visual 
• Manual de Redes Sociais 
• “Representando o Movimento Escoteiro”
• Protocolo de Relacionamento Político 
• Guia Prático de Relacionamento Institucional
• Mobilização de Recursos para Grupos Escoteiros
• Como lidar com as características específicas das pessoas com deficiência?
• Perfis: Cargos e Funções (Nível Nacional, Nível Regional, Nível Local) 
• Posicionamento oficial sobre Proposta de Emenda Constitucional que propõe a redução da 
maioridade penal
• Posicionamento oficial sobre homoafetividade
• Calendário Anual Nacional

Já disponíveis em www.escoteirossp.org.br/downloads 

• Estatuto Regional
• Regulamento Regional
• Resoluções Regionais
• Instruções Normativas Regionais
• Plano Estratégico Regional 
• Atas de Reuniões da Assembleia Regional 
• Atas de Reuniões do Fórum Regional de Jovens Líderes
• Atas de Reuniões do Conselho Consultivo Regional
• Regimento Interno e Atas de Reuniões do Conselho Regional Jovem
• Regimento Interno e Atas de Reuniões do Conselho Regional de Portadores da Medalha 
Velho Lobo
• Acordos de Cooperação, Termos de Parceria e Protocolos de Intenções
• Manual do Comissário Distrital
• Calendário Anual Regional

Transmissão on-line

Atendendo determinação da Reunião Ordinária da Assembleia Escoteira Regional em 2012, todas as 
Sessões Plenárias da Reunião Ordinária Assembleia Escoteira Regional serão transmitidas pela inter-
net por meio de link a ser disponibilizado na página no Facebook Escoteiros SP durante o evento.

Realização: 12º Distrito Escoteiro em parceria com o 11º Distrito Escoteiro São Caetano do Sul

trazer isolante térmico, colchonete, cobertor e/ou saco de dormir e material individual de higiene pessoal 
e banho). Entrada no local permitida somente a partir das 20h do dia 15 de março de 2019 (sexta-feira).
Para quem preferir, às expensas de cada participante, há possibilidade de hospedagem em hotéis 
próximos ao local do evento. Consulte as opções em sites de pesquisa especializados, tais como 
www.trivago.com.br, www.tripadvisor.com.br, www.booking.com, www.hoteis.com 

Os hotéis de referência mais próximos são:
• Comfort Hotel São Caetano 
(distância aprox. 2 min. de carro e 9 min. a pé)
https://www.atlanticahotels.com.br/hotel/comfort-hotel-sao-caetano-sao-caetano-do-sul-brasil/1135691 
• Quality Hotel São Caetano 
(distância aprox. 7 min. de carro e 9 min. a pé)

 https://www.atlanticahotels.com.br/hotel/quality-hotel-sao-caetano/1135673 
• Mercure São Caetano do Sul 
(distância aprox. 12 min. de carro e 40 min. a pé)
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-5628-mercure-sao-caetano-do-sul-hotel/index.shtml

Transporte e estacionamento

O transporte até o local do evento (que fica próximo à Estação da CPTM São Caetano do Sul/Prefeito 
Walter Braido – distância aprox. 9 min de carro e 30 min a pé) será por conta de cada participante. 
No local do evento há 30 (trinta) vagas internas e 14 (quatorze) vagas externas para estacionamento 
gratuito, as quais serão preenchidas por ordem de chegada. Depois de ocupadas todas as vagas gra-
tuitas disponíveis no estacionamento do Clube, os participantes deverão estacionar nas imediações 
(sujeito às regras de trânsito) e estacionamentos pagos nas proximidades do local do evento.

Leituras prévias recomendadas aos participantes e delegados(as) 

Disponíveis em www.escoteiros.org.br em até 30 dias antes da realização dos eventos:

• Editais de Convocação da Reunião Ordinária da Assembleia Escoteira Regional e do Fórum 
Regional de Jovens Líderes
• Balanço Anual do exercício anterior
• Parecer da Comissão Fiscal Regional 
• Previsão Orçamentária para o próximo exercício,

Já disponíveis em www.escoteiros.org.br/downloads

• Princípios, Organização e Regras (P.O.R.)
• Estatuto Nacional da UEB 
• Regulamento da Assembleia Nacional
• Regulamento do CAN
• Resoluções do CAN
• Resoluções da DEN
• Atas de Reuniões da Assembleia Nacional
• Atas de Reuniões do CAN
• Planejamento Estratégico Nacional 
• Plano Nacional de Crescimento 

Quanto?

Não há taxa de inscrição para participação, pois a realização do evento é subsidiada pelo orçamento 
regional. 

Quem pode participar?

Membros juvenis (desde que devidamente autorizados pelos seus pais/responsáveis e pela Diretoria 
de sua UEL), Escotistas e Dirigentes, com registro escoteiro válido.

Como se inscrever?

Via Meu Paxtu (SIGUE), na área de eventos, das 0h de 8 de fevereiro de 2019 até às 23h59 de 7 de 
março de 2019 (obrigatório se inscrever via Meu Paxtu/SIGUE para quem quiser receber certificado 
digital de participação no evento)

Certificados digitais de participação no evento serão disponibilizados via Meu Paxtu (SIGUE) somen-
te para quem se inscrever até a data-limite (7 de março de 2019).

Credenciamento de delegados representantes das Unidades Escoteiras Locais (Grupos Escotei-
ros/ Seções Escoteiras Autônomas) à Assembleia Regional Escoteira, inscrição de informes e 
assuntos gerais e candidaturas à mesa diretora da Assembleia Regional Escoteira, à Diretoria 
Regional, à Comissão Fiscal Regional, à Comissão de Ética e Disciplina Regional, ao Conselho de 
Administração Nacional, à cidade-sede da próxima Assembleia Regional Escoteira e do próximo 
Fórum Regional de Jovens Líderes e a delegado (a) regional à Assembleia Nacional Escoteira

Todas as instruções estão descritas no Edital de Convocação da XXVI Reunião Ordinária da Assem-
bleia Regional Escoteira, a ser disponibilizado em www.escoteirossp.org.br até 30 dias antes da data 
de sua realização.

Candidaturas à mesa diretora do Fórum Regional de Jovens Líderes, ao Núcleo Regional de 
Jovens Líderes, à cidade-sede do Encontro Regional de Jovens Líderes e a delegado (a) regional 
ao Fórum Nacional de Jovens Líderes 

Todas as instruções estão descritas no Edital de Convocação da XVII Fórum Regional de Jovens 
Líderes, a ser disponibilizado em www.escoteirossp.org.br até 30 dias antes da data de sua realiza-
ção.

Alimentação

A alimentação durante todo o evento será por conta de cada participante.
Há várias opções de restaurantes e lanchonetes nas proximidades do local do evento, especialmen-
te na praça de alimentação do ParkShoppingSãoCaetano, localizado no Espaço - Alameda Terraco-
ta, 545, Cerâmica, São Caetano do Sul/SP (distância aprox. 5 min. de carro e 10 min. a pé). 

Pernoite/Hospedagem 

No local do evento haverá espaço para pernoite gratuito, em regime de acantonamento (necessário 
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XXVI REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA REGIONAL ESCOTEIRA
XVII FÓRUM REGIONAL DE JOVENS LÍDERES

ATENÇÃO! NOVA ALTERAÇÃO! Conforme comunicado no boletim 2, devido às fortes chuvas que atingiram São 
Caetano do Sul/SP, as instalações do Clube Recreativo Esportivo Tamoyo foram avariadas e o espaço foi interditado 
para uso pela Defesa Civil e havíamos alterado o local do evento para a Escola Municipal de Ensino (EME) “Professora 
Alcina Dantas Feijão”. Todavia, por motivos de força maior, a EME Profª. Alcina Dantas Feijão não conseguirá mais sediar 
o evento, e fomos obrigados a alterar novamente o local do evento para a Escola Municipal de Ensino Fundamental
(EMEF) Leandro Klein, também localizada em São Caetano do Sul/SP, distante cerca de 900m da escola anterior, o que
não gerou alterações significativas nas opções de locais para alimentação e hotéis divulgadas no boletim 2.

Confira abaixo, em destaque, as alterações realizadas no local, horários, alimentação, pernoite/hospedagem e 
transporte e estacionamento.

A Assembleia Regional Escoteira é o órgão máximo, representativo e normativo do nível Regional e em suas reuniões 
ordinárias ocorrem a prestação de contas da Região Escoteira de São Paulo do exercício anterior, ante parecer da 
Comissão Fiscal Regional e a deliberação do orçamento para o próximo exercício; a apresentação do relatório de 
atividades da Diretoria Regional; a apresentação de recomendações do Fórum Regional de Jovens Líderes; os 
processos eleitorais para cargos do nível Regional e dos delegados representantes da Região Escoteira à Assembleia 
Nacional Escoteira, e assuntos gerais de interesse dos associados. 
No Fórum Regional de Jovens Líderes acontece a apresentação do relatório de gestão do Núcleo Regional de Jovens 
Líderes; a apreciação e deliberação de propostas de Grupos de Trabalho; a eleição dos cargos eletivos do Núcleo 
Regional de Jovens Líderes, a eleição de delegados da Rede Nacional de Jovens Líderes - SP ao Fórum Nacional de 
Jovens Líderes e assuntos gerais de interesse dos associados entre 18 e 26 anos de idade incompletos.

Quando e Onde?

16 e 17 de março de 2019 (sábado e domingo)
EMEF Leandro Klein 
R. Prestes Maia, 100, Nova Gerti, São Caetano do Sul/SP
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em: https://leandroklein.com.br/

Horários de credenciamento

Credenciamento para o XVII Fórum Regional de Jovens Líderes previsto das 7h30 às 8h30 e das 19h às 20h 
do dia 16 de março de 2019 (sábado). 
Credenciamento para a Assembleia Regional Escoteira previsto das 7h às 19h** do dia 16 de março de 2019 
(sábado) e das 7h às 9h** do dia 17 de março de 2019 (domingo)
** sujeito a alterações, sem aviso prévio, por deliberação da plenária

Horários das Sessões 

XVII Fórum Regional de Jovens Líderes: 1ª Sessão prevista das 8h30 às 10h30 e 2ª Sessão prevista das 20h 
às 23h de 16 de março de 2019 (sábado) 
Sessão Solene de Abertura da XXVI Reunião Ordinária da Assembleia Regional Escoteira prevista para 
início às 11h do dia 16 de março de 2019 (sábado) 
1ª Sessão Plenária da XXVI Reunião Ordinária da Assembleia Regional Escoteira prevista para início às 14h 
do dia 16 de março de 2019 (sábado) 
Reunião Extraordinária da Assembleia Regional Escoteira prevista para início às 18h de 16 de março de 2019 
(sábado) 
2ª Sessão Plenária da XXVI Reunião Ordinária da Assembleia Regional Escoteira prevista para início às 08h 
de 17 de março de 2019 (domingo) 

https://www.facebook.com/pages/Clube-Ta-moyos-S%C3%A3o-Caetano/228591180533203
http://alcinadantas.com.br/
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• 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.

• Projeto Educativo do Movimento Escoteiro
• Política Nacional de Programa Educativo
• Política Nacional de Adultos
• Política de Proteção Infanto-Juvenil 
• Política Interamericana de Diversidade e Inclusão
• Diretrizes para o Desenvolvimento Espiritual e Religioso
• Escotismo Mundial
• Participação em Eventos Internacionais
• Manual Prático de Atuação do Regime Disciplinar 
• Manual de Reconhecimento e uso das condecorações e recompensas
• Manual de Identidade Visual 
• Manual de Redes Sociais 
• “Representando o Movimento Escoteiro”
• Protocolo de Relacionamento Político 
• Guia Prático de Relacionamento Institucional
• Mobilização de Recursos para Grupos Escoteiros
• Como lidar com as características específicas das pessoas com deficiência?
• Perfis: Cargos e Funções (Nível Nacional, Nível Regional, Nível Local) 
• Posicionamento oficial sobre Proposta de Emenda Constitucional que propõe a redução da 
maioridade penal
• Posicionamento oficial sobre homoafetividade
• Calendário Anual Nacional

Já disponíveis em www.escoteirossp.org.br/downloads 

• Estatuto Regional
• Regulamento Regional
• Resoluções Regionais
• Instruções Normativas Regionais
• Plano Estratégico Regional 
• Atas de Reuniões da Assembleia Regional 
• Atas de Reuniões do Fórum Regional de Jovens Líderes
• Atas de Reuniões do Conselho Consultivo Regional
• Regimento Interno e Atas de Reuniões do Conselho Regional Jovem
• Regimento Interno e Atas de Reuniões do Conselho Regional de Portadores da Medalha 
Velho Lobo
• Acordos de Cooperação, Termos de Parceria e Protocolos de Intenções
• Manual do Comissário Distrital
• Calendário Anual Regional

Transmissão on-line

Atendendo determinação da Reunião Ordinária da Assembleia Escoteira Regional em 2012, todas as 
Sessões Plenárias da Reunião Ordinária Assembleia Escoteira Regional serão transmitidas pela inter-
net por meio de link a ser disponibilizado na página no Facebook Escoteiros SP durante o evento.

Realização: 12º Distrito Escoteiro em parceria com o 11º Distrito Escoteiro São Caetano do Sul

trazer isolante térmico, colchonete, cobertor e/ou saco de dormir e material individual de higiene pessoal 
e banho). Entrada no local permitida somente a partir das 20h do dia 15 de março de 2019 (sexta-feira).
Para quem preferir, às expensas de cada participante, há possibilidade de hospedagem em hotéis 
próximos ao local do evento. Consulte as opções em sites de pesquisa especializados, tais como 
www.trivago.com.br, www.tripadvisor.com.br, www.booking.com, www.hoteis.com 

Os hotéis de referência mais próximos são:
• Comfort Hotel São Caetano 
(distância aprox. 2 min. de carro e 9 min. a pé)
https://www.atlanticahotels.com.br/hotel/comfort-hotel-sao-caetano-sao-caetano-do-sul-brasil/1135691 
• Quality Hotel São Caetano 
(distância aprox. 7 min. de carro e 9 min. a pé)

 https://www.atlanticahotels.com.br/hotel/quality-hotel-sao-caetano/1135673 
• Mercure São Caetano do Sul 
(distância aprox. 12 min. de carro e 40 min. a pé)
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-5628-mercure-sao-caetano-do-sul-hotel/index.shtml

Transporte e estacionamento

O transporte até o local do evento (que fica próximo à Estação da CPTM São Caetano do Sul/Prefeito 
Walter Braido – distância aprox. 9 min de carro e 30 min a pé) será por conta de cada participante. 
No local do evento há 30 (trinta) vagas internas e 14 (quatorze) vagas externas para estacionamento 
gratuito, as quais serão preenchidas por ordem de chegada. Depois de ocupadas todas as vagas gra-
tuitas disponíveis no estacionamento do Clube, os participantes deverão estacionar nas imediações 
(sujeito às regras de trânsito) e estacionamentos pagos nas proximidades do local do evento.

Leituras prévias recomendadas aos participantes e delegados(as) 

Disponíveis em www.escoteiros.org.br em até 30 dias antes da realização dos eventos:

• Editais de Convocação da Reunião Ordinária da Assembleia Escoteira Regional e do Fórum 
Regional de Jovens Líderes
• Balanço Anual do exercício anterior
• Parecer da Comissão Fiscal Regional 
• Previsão Orçamentária para o próximo exercício,

Já disponíveis em www.escoteiros.org.br/downloads

• Princípios, Organização e Regras (P.O.R.)
• Estatuto Nacional da UEB 
• Regulamento da Assembleia Nacional
• Regulamento do CAN
• Resoluções do CAN
• Resoluções da DEN
• Atas de Reuniões da Assembleia Nacional
• Atas de Reuniões do CAN
• Planejamento Estratégico Nacional 
• Plano Nacional de Crescimento 
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Quanto?

Não há taxa de inscrição para participação, pois a realização do evento é subsidiada pelo orçamento 
regional. 

Quem pode participar?

Membros juvenis (desde que devidamente autorizados pelos seus pais/responsáveis e pela Diretoria 
de sua UEL), Escotistas e Dirigentes, com registro escoteiro válido.

Como se inscrever?

Via Meu Paxtu (SIGUE), na área de eventos, das 0h de 8 de fevereiro de 2019 até às 23h59 de 7 de 
março de 2019 (obrigatório se inscrever via Meu Paxtu/SIGUE para quem quiser receber certificado 
digital de participação no evento)

Certificados digitais de participação no evento serão disponibilizados via Meu Paxtu (SIGUE) somen-
te para quem se inscrever até a data-limite (7 de março de 2019).

Credenciamento de delegados representantes das Unidades Escoteiras Locais (Grupos Escotei-
ros/ Seções Escoteiras Autônomas) à Assembleia Regional Escoteira, inscrição de informes e 
assuntos gerais e candidaturas à mesa diretora da Assembleia Regional Escoteira, à Diretoria 
Regional, à Comissão Fiscal Regional, à Comissão de Ética e Disciplina Regional, ao Conselho de 
Administração Nacional, à cidade-sede da próxima Assembleia Regional Escoteira e do próximo 
Fórum Regional de Jovens Líderes e a delegado (a) regional à Assembleia Nacional Escoteira

Todas as instruções estão descritas no Edital de Convocação da XXVI Reunião Ordinária da 
Assembleia Regional Escoteira disponível em https://www.escoteirossp.org.br/are-frjl-2019/ 

Candidaturas à mesa diretora do Fórum Regional de Jovens Líderes, ao Núcleo Regional 
de Jovens Líderes, à cidade-sede do Encontro Regional de Jovens Líderes e a delegado (a) 
regional ao Fórum Nacional de Jovens Líderes 

Todas as instruções estão descritas no Edital de Convocação do XVII Fórum Regional
de Jovens Líderes disponível em https://www.escoteirossp.org.br/are-frjl-2019/

XXVI REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA REGIONAL ESCOTEIRA
XVII FÓRUM REGIONAL DE JOVENS LÍDERES

A Assembleia Regional Escoteira é o órgão máximo, representativo e normativo do nível Regional e 
em suas reuniões ordinárias ocorrem a prestação de contas da Região Escoteira de São Paulo do 
exercício anterior, ante parecer da Comissão Fiscal Regional e a deliberação do orçamento para o 
próximo exercício; a apresentação do relatório de atividades da Diretoria Regional; a apresentação 
de recomendações do Fórum Regional de Jovens Líderes; os processos eleitorais para cargos do 
nível Regional e dos delegados representantes da Região Escoteira à Assembleia Nacional Escoteira, 
e assuntos gerais de interesse dos associados. 
No Fórum Regional de Jovens Líderes acontece a apresentação do relatório de gestão do Núcleo 
Regional de Jovens Líderes; a apreciação e deliberação de propostas de Grupos de Trabalho; a elei-
ção dos cargos eletivos do Núcleo Regional de Jovens Líderes, a eleição de delegados da Rede 
Nacional de Jovens Líderes - SP ao Fórum Nacional de Jovens Líderes e assuntos gerais de interesse 
dos associados entre 18 e 26 anos de idade incompletos.

Quando e Onde?

16 e 17 de março de 2019 (sábado e domingo)
Clube Recreativo Esportivo Tamoyo
R. São Paulo, 200, Santa Paula, São Caetano do Sul/SP 
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em: https://www.facebook.com/pages/Clube-Ta-
moyos-S%C3%A3o-Caetano/228591180533203 

Horários de credenciamento

Credenciamento para o XVII Fórum Regional de Jovens Líderes previsto das 7h30 às 8h30 e das 19h 
às 20h do dia 16 de março de 2019 (sábado). 
Credenciamento para a Assembleia Regional Escoteira previsto das 7h às 19h do dia 16 de março de 
2019 (sábado) e das 7h às 10h do dia 17 de março de 2019 (domingo). 

Horários das Sessões 

XVII Fórum Regional de Jovens Líderes: 1ª Sessão prevista das 8h30 às 10h30 e 2ª Sessão prevista 
das 20h às 23h de 16 de março de 2019 (sábado) 
Sessão Solene de Abertura da XXVI Reunião Ordinária da Assembleia Regional Escoteira prevista 
para início às 11h do dia 16 de março de 2019 (sábado) 
1ª Sessão Plenária da XXVI Reunião Ordinária da Assembleia Regional Escoteira prevista para início 
às 14h do dia 16 de março de 2019 (sábado) 
2ª Sessão Plenária da XXVI Reunião Ordinária da Assembleia Regional Escoteira prevista para início 
às 08h de 17 de março de 2019 (domingo) 

Horário dos Seminários prévios

Seminário prévio sobre alterações do Regulamento Regional previsto das 8h30 às 9h30 do dia 16 de 
março de 2019 (sábado) 
Seminário prévio sobre a Previsão Orçamentária Regional previsto das 9h45 às 10h45 do dia 16 de 
março de 2019 (sábado) 

Horário dos Seminários prévios

Seminário prévio sobre alterações do Regulamento Regional previsto das 8h30 às 9h30 do dia 16 de março 
de 2019 (sábado) 
Seminário prévio sobre a Previsão Orçamentária Regional previsto das 9h45 às 10h45 do dia 16 de março 
de 2019 (sábado) 

https://www.escoteirossp.org.br/are-frjl-2019/
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• 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.

• Projeto Educativo do Movimento Escoteiro
• Política Nacional de Programa Educativo
• Política Nacional de Adultos
• Política de Proteção Infanto-Juvenil 
• Política Interamericana de Diversidade e Inclusão
• Diretrizes para o Desenvolvimento Espiritual e Religioso
• Escotismo Mundial
• Participação em Eventos Internacionais
• Manual Prático de Atuação do Regime Disciplinar 
• Manual de Reconhecimento e uso das condecorações e recompensas
• Manual de Identidade Visual 
• Manual de Redes Sociais 
• “Representando o Movimento Escoteiro”
• Protocolo de Relacionamento Político 
• Guia Prático de Relacionamento Institucional
• Mobilização de Recursos para Grupos Escoteiros
• Como lidar com as características específicas das pessoas com deficiência?
• Perfis: Cargos e Funções (Nível Nacional, Nível Regional, Nível Local) 
• Posicionamento oficial sobre Proposta de Emenda Constitucional que propõe a redução da 
maioridade penal
• Posicionamento oficial sobre homoafetividade
• Calendário Anual Nacional

Já disponíveis em www.escoteirossp.org.br/downloads 

• Estatuto Regional
• Regulamento Regional
• Resoluções Regionais
• Instruções Normativas Regionais
• Plano Estratégico Regional 
• Atas de Reuniões da Assembleia Regional 
• Atas de Reuniões do Fórum Regional de Jovens Líderes
• Atas de Reuniões do Conselho Consultivo Regional
• Regimento Interno e Atas de Reuniões do Conselho Regional Jovem
• Regimento Interno e Atas de Reuniões do Conselho Regional de Portadores da Medalha 
Velho Lobo
• Acordos de Cooperação, Termos de Parceria e Protocolos de Intenções
• Manual do Comissário Distrital
• Calendário Anual Regional

Transmissão on-line

Atendendo determinação da Reunião Ordinária da Assembleia Escoteira Regional em 2012, todas as 
Sessões Plenárias da Reunião Ordinária Assembleia Escoteira Regional serão transmitidas pela inter-
net por meio de link a ser disponibilizado na página no Facebook Escoteiros SP durante o evento.

Realização: 12º Distrito Escoteiro em parceria com o 11º Distrito Escoteiro São Caetano do Sul

trazer isolante térmico, colchonete, cobertor e/ou saco de dormir e material individual de higiene pessoal 
e banho). Entrada no local permitida somente a partir das 20h do dia 15 de março de 2019 (sexta-feira).
Para quem preferir, às expensas de cada participante, há possibilidade de hospedagem em hotéis 
próximos ao local do evento. Consulte as opções em sites de pesquisa especializados, tais como 
www.trivago.com.br, www.tripadvisor.com.br, www.booking.com, www.hoteis.com 

Os hotéis de referência mais próximos são:
• Comfort Hotel São Caetano 
(distância aprox. 2 min. de carro e 9 min. a pé)
https://www.atlanticahotels.com.br/hotel/comfort-hotel-sao-caetano-sao-caetano-do-sul-brasil/1135691 
• Quality Hotel São Caetano 
(distância aprox. 7 min. de carro e 9 min. a pé)

 https://www.atlanticahotels.com.br/hotel/quality-hotel-sao-caetano/1135673 
• Mercure São Caetano do Sul 
(distância aprox. 12 min. de carro e 40 min. a pé)
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-5628-mercure-sao-caetano-do-sul-hotel/index.shtml

Transporte e estacionamento

O transporte até o local do evento (que fica próximo à Estação da CPTM São Caetano do Sul/Prefeito 
Walter Braido – distância aprox. 9 min de carro e 30 min a pé) será por conta de cada participante. 
No local do evento há 30 (trinta) vagas internas e 14 (quatorze) vagas externas para estacionamento 
gratuito, as quais serão preenchidas por ordem de chegada. Depois de ocupadas todas as vagas gra-
tuitas disponíveis no estacionamento do Clube, os participantes deverão estacionar nas imediações 
(sujeito às regras de trânsito) e estacionamentos pagos nas proximidades do local do evento.

Leituras prévias recomendadas aos participantes e delegados(as) 

Disponíveis em www.escoteiros.org.br em até 30 dias antes da realização dos eventos:

• Editais de Convocação da Reunião Ordinária da Assembleia Escoteira Regional e do Fórum 
Regional de Jovens Líderes
• Balanço Anual do exercício anterior
• Parecer da Comissão Fiscal Regional 
• Previsão Orçamentária para o próximo exercício,

Já disponíveis em www.escoteiros.org.br/downloads

• Princípios, Organização e Regras (P.O.R.)
• Estatuto Nacional da UEB 
• Regulamento da Assembleia Nacional
• Regulamento do CAN
• Resoluções do CAN
• Resoluções da DEN
• Atas de Reuniões da Assembleia Nacional
• Atas de Reuniões do CAN
• Planejamento Estratégico Nacional 
• Plano Nacional de Crescimento 
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Alimentação

A alimentação durante todo o evento será por conta de cada participante. Há várias opções de 
restaurantes e lanchonetes nas proximidades do local do evento:

Há várias opções de restaurantes e lanchonetes nas proximidades do local 
do evento:

• Restaurante Celeiro Grill (distante cerca 5 min. de carro)
R. Visconde de Inhaúma, 849 - Osvaldo Cruz, São Caetano do Sul – SP
Localização: https://goo.gl/maps/8Xm3M3bpxGT2

• Padaria Ben-Hur (distante cerca 5 min. de carro)
R. Visc. de Inhaúma, 673 - Osvaldo Cruz, São Caetano do Sul – SP
Localização: https://goo.gl/maps/fn8nz2WyraA2

• Pastelaria Heureka (distante cerca 5 min. de carro)
R. Visc. de Inhaúma, 980 - Nova Gerti, São Caetano do Sul – SP

Localização:  https://goo.gl/maps/amVvJj3KTo72

• Restaurante 7 Mares (distante cerca 8 min. de carro)
Estr. das Lágrimas, 1816 - Jardim São Caetano, São Caetano do Sul – SP
Localização: https://goo.gl/maps/vkFz3dHuFG32

• Padaria e Confeitaria Jardim São Caetano (distante cerca 8 min. de carro)
Estr. das Lágrimas, 1666 - Mauá, São Caetano do Sul – SP
Localização: https://goo.gl/maps/39QjqAko8rQ2

• Habib's (distante cerca 8 min. de carro)
Estr. das Lágrimas, 1986 - Jardim São Caetano, São Caetano do Sul – SP
Localização: https://goo.gl/maps/VAHXX7ZEcgA2

• ParkShoppingSãoCaetano (distante cerca 10 min. de carro)
Espaço - Alameda Terracota, 545 - Cerâmica, São Caetano do Sul - SP
Localização: https://goo.gl/maps/is3XGRWK7RM2

Pernoite/Hospedagem 

No local do evento haverá espaço para pernoite gratuito, em regime de acantonamento 
(necessário trazer isolante térmico, colchonete, cobertor e/ou saco de dormir e material individual 
de higiene pessoal e banho). Entrada no local para pernoite gratuito permitida somente a partir das 
22h do dia 15 de março de 2019 (sexta-feira).

XXVI REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA REGIONAL ESCOTEIRA
XVII FÓRUM REGIONAL DE JOVENS LÍDERES

A Assembleia Regional Escoteira é o órgão máximo, representativo e normativo do nível Regional e 
em suas reuniões ordinárias ocorrem a prestação de contas da Região Escoteira de São Paulo do 
exercício anterior, ante parecer da Comissão Fiscal Regional e a deliberação do orçamento para o 
próximo exercício; a apresentação do relatório de atividades da Diretoria Regional; a apresentação 
de recomendações do Fórum Regional de Jovens Líderes; os processos eleitorais para cargos do 
nível Regional e dos delegados representantes da Região Escoteira à Assembleia Nacional Escoteira, 
e assuntos gerais de interesse dos associados. 
No Fórum Regional de Jovens Líderes acontece a apresentação do relatório de gestão do Núcleo 
Regional de Jovens Líderes; a apreciação e deliberação de propostas de Grupos de Trabalho; a elei-
ção dos cargos eletivos do Núcleo Regional de Jovens Líderes, a eleição de delegados da Rede 
Nacional de Jovens Líderes - SP ao Fórum Nacional de Jovens Líderes e assuntos gerais de interesse 
dos associados entre 18 e 26 anos de idade incompletos.

Quando e Onde?

16 e 17 de março de 2019 (sábado e domingo)
Clube Recreativo Esportivo Tamoyo
R. São Paulo, 200, Santa Paula, São Caetano do Sul/SP 
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em: https://www.facebook.com/pages/Clube-Ta-
moyos-S%C3%A3o-Caetano/228591180533203 

Horários de credenciamento

Credenciamento para o XVII Fórum Regional de Jovens Líderes previsto das 7h30 às 8h30 e das 19h 
às 20h do dia 16 de março de 2019 (sábado). 
Credenciamento para a Assembleia Regional Escoteira previsto das 7h às 19h do dia 16 de março de 
2019 (sábado) e das 7h às 10h do dia 17 de março de 2019 (domingo). 

Horários das Sessões 

XVII Fórum Regional de Jovens Líderes: 1ª Sessão prevista das 8h30 às 10h30 e 2ª Sessão prevista 
das 20h às 23h de 16 de março de 2019 (sábado) 
Sessão Solene de Abertura da XXVI Reunião Ordinária da Assembleia Regional Escoteira prevista 
para início às 11h do dia 16 de março de 2019 (sábado) 
1ª Sessão Plenária da XXVI Reunião Ordinária da Assembleia Regional Escoteira prevista para início 
às 14h do dia 16 de março de 2019 (sábado) 
2ª Sessão Plenária da XXVI Reunião Ordinária da Assembleia Regional Escoteira prevista para início 
às 08h de 17 de março de 2019 (domingo) 

Horário dos Seminários prévios

Seminário prévio sobre alterações do Regulamento Regional previsto das 8h30 às 9h30 do dia 16 de 
março de 2019 (sábado) 
Seminário prévio sobre a Previsão Orçamentária Regional previsto das 9h45 às 10h45 do dia 16 de 
março de 2019 (sábado) 

Para quem preferir, às expensas de cada participante, há possibilidade de hospedagem em hotéis 
próximos ao local do evento. Consulte as opções em sites de pesquisa especializados, tais como 
www.trivago.com.br, www.tripadvisor.com.br, www.booking.com, www.hoteis.com

Os hotéis de referência mais próximos são:

https://goo.gl/maps/is3XGRWK7RM2
guilherme.paleari
Realce

guilherme.paleari
Realce

https://goo.gl/maps/8Xm3M3bpxGT2
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Mais Informações 

Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@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.

• Projeto Educativo do Movimento Escoteiro
• Política Nacional de Programa Educativo
• Política Nacional de Adultos
• Política de Proteção Infanto-Juvenil 
• Política Interamericana de Diversidade e Inclusão
• Diretrizes para o Desenvolvimento Espiritual e Religioso
• Escotismo Mundial
• Participação em Eventos Internacionais
• Manual Prático de Atuação do Regime Disciplinar 
• Manual de Reconhecimento e uso das condecorações e recompensas
• Manual de Identidade Visual 
• Manual de Redes Sociais 
• “Representando o Movimento Escoteiro”
• Protocolo de Relacionamento Político 
• Guia Prático de Relacionamento Institucional
• Mobilização de Recursos para Grupos Escoteiros
• Como lidar com as características específicas das pessoas com deficiência?
• Perfis: Cargos e Funções (Nível Nacional, Nível Regional, Nível Local) 
• Posicionamento oficial sobre Proposta de Emenda Constitucional que propõe a redução da 
maioridade penal
• Posicionamento oficial sobre homoafetividade
• Calendário Anual Nacional

Já disponíveis em www.escoteirossp.org.br/downloads 

• Estatuto Regional
• Regulamento Regional
• Resoluções Regionais
• Instruções Normativas Regionais
• Plano Estratégico Regional 
• Atas de Reuniões da Assembleia Regional 
• Atas de Reuniões do Fórum Regional de Jovens Líderes
• Atas de Reuniões do Conselho Consultivo Regional
• Regimento Interno e Atas de Reuniões do Conselho Regional Jovem
• Regimento Interno e Atas de Reuniões do Conselho Regional de Portadores da Medalha 
Velho Lobo
• Acordos de Cooperação, Termos de Parceria e Protocolos de Intenções
• Manual do Comissário Distrital
• Calendário Anual Regional

Transmissão on-line

Atendendo determinação da Reunião Ordinária da Assembleia Escoteira Regional em 2012, todas as 
Sessões Plenárias da Reunião Ordinária Assembleia Escoteira Regional serão transmitidas pela inter-
net por meio de link a ser disponibilizado na página no Facebook Escoteiros SP durante o evento.

Realização: 12º Distrito Escoteiro em parceria com o 11º Distrito Escoteiro São Caetano do Sul
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•Mercure São Caetano do Sul
 (distante aprox. 12 min. de carro)

•Comfort Hotel São Caetano
 (distante aprox. 13 min. de carro)

•Ibis Hotels Santo André
(distante aprox. 15 min. de carro)

•Hotel Plaza Mayor
 (  distante aprox. 17 min. de carro)

Transporte e estacionamento

O transporte até o local do evento (que fica próximo às Estações da CPTM São Caetano do Sul/
Prefeito Walter Braido ou Utinga – de ambas, distância aprox. 20 min de carro e 50 min a pé) será 
por conta de cada participante. 
No local do evento há cerca de 15 (quinze) vagas para estacionamento gratuito, as quais serão 
preenchidas por ordem de chegada. Há possibilidade de se estacionar nas ruas circunvizinhas 
(sujeito às regras de trânsito – especial atenção às áreas de Zona Azul). 

Leituras prévias recomendadas aos participantes e delegados(as) 

Disponíveis em https://www.escoteirossp.org.br/are-frjl-2019/
• Editais de Convocação da Reunião Ordinária da Assembleia Escoteira Regional e do Fórum 
Regional de Jovens Líderes

• Disponíveis em https://www.escoteirossp.org.br/balanco-anual-2018-com-parecer-da-
comissao-fiscal-regional-e-previsao-orcamentaria-2019-2020/
•  Balanço Anual do exercício anterior
•  Parecer da Comissão Fiscal Regional
•  Previsão Orçamentária para o próximo exercício

Já disponíveis em www.escoteiros.org.br/downloads
• Princípios, Organização e Regras (P.O.R.)
• Estatuto Nacional da UEB
• Regulamento da Assembleia Nacional
• Regulamento do CAN
• Resoluções do CAN
• Resoluções da DEN
• Atas de Reuniões da Assembleia Nacional
• Atas de Reuniões do CAN
• Planejamento Estratégico Nacional
• Plano Nacional de Crescimento

Quanto?

Não há taxa de inscrição para participação, pois a realização do evento é subsidiada pelo orçamento 
regional. 

Quem pode participar?

Membros juvenis (desde que devidamente autorizados pelos seus pais/responsáveis e pela Diretoria 
de sua UEL), Escotistas e Dirigentes, com registro escoteiro válido.

Como se inscrever?

Via Meu Paxtu (SIGUE), na área de eventos, das 0h de 8 de fevereiro de 2019 até às 23h59 de 7 de 
março de 2019 (obrigatório se inscrever via Meu Paxtu/SIGUE para quem quiser receber certificado 
digital de participação no evento)

Certificados digitais de participação no evento serão disponibilizados via Meu Paxtu (SIGUE) somen-
te para quem se inscrever até a data-limite (7 de março de 2019).

Credenciamento de delegados representantes das Unidades Escoteiras Locais (Grupos Escotei-
ros/ Seções Escoteiras Autônomas) à Assembleia Regional Escoteira, inscrição de informes e 
assuntos gerais e candidaturas à mesa diretora da Assembleia Regional Escoteira, à Diretoria 
Regional, à Comissão Fiscal Regional, à Comissão de Ética e Disciplina Regional, ao Conselho de 
Administração Nacional, à cidade-sede da próxima Assembleia Regional Escoteira e do próximo 
Fórum Regional de Jovens Líderes e a delegado (a) regional à Assembleia Nacional Escoteira

Todas as instruções estão descritas no Edital de Convocação da XXVI Reunião Ordinária da Assem-
bleia Regional Escoteira, a ser disponibilizado em www.escoteirossp.org.br até 30 dias antes da data 
de sua realização.

Candidaturas à mesa diretora do Fórum Regional de Jovens Líderes, ao Núcleo Regional de 
Jovens Líderes, à cidade-sede do Encontro Regional de Jovens Líderes e a delegado (a) regional 
ao Fórum Nacional de Jovens Líderes 

Todas as instruções estão descritas no Edital de Convocação da XVII Fórum Regional de Jovens 
Líderes, a ser disponibilizado em www.escoteirossp.org.br até 30 dias antes da data de sua realiza-
ção.

Alimentação

A alimentação durante todo o evento será por conta de cada participante.
Há várias opções de restaurantes e lanchonetes nas proximidades do local do evento, especialmen-
te na praça de alimentação do ParkShoppingSãoCaetano, localizado no Espaço - Alameda Terraco-
ta, 545, Cerâmica, São Caetano do Sul/SP (distância aprox. 5 min. de carro e 10 min. a pé). 

Pernoite/Hospedagem 

No local do evento haverá espaço para pernoite gratuito, em regime de acantonamento (necessário 

XXVI REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA REGIONAL ESCOTEIRA
XVII FÓRUM REGIONAL DE JOVENS LÍDERES

A Assembleia Regional Escoteira é o órgão máximo, representativo e normativo do nível Regional e 
em suas reuniões ordinárias ocorrem a prestação de contas da Região Escoteira de São Paulo do 
exercício anterior, ante parecer da Comissão Fiscal Regional e a deliberação do orçamento para o 
próximo exercício; a apresentação do relatório de atividades da Diretoria Regional; a apresentação 
de recomendações do Fórum Regional de Jovens Líderes; os processos eleitorais para cargos do 
nível Regional e dos delegados representantes da Região Escoteira à Assembleia Nacional Escoteira, 
e assuntos gerais de interesse dos associados. 
No Fórum Regional de Jovens Líderes acontece a apresentação do relatório de gestão do Núcleo 
Regional de Jovens Líderes; a apreciação e deliberação de propostas de Grupos de Trabalho; a elei-
ção dos cargos eletivos do Núcleo Regional de Jovens Líderes, a eleição de delegados da Rede 
Nacional de Jovens Líderes - SP ao Fórum Nacional de Jovens Líderes e assuntos gerais de interesse 
dos associados entre 18 e 26 anos de idade incompletos.

Quando e Onde?

16 e 17 de março de 2019 (sábado e domingo)
Clube Recreativo Esportivo Tamoyo
R. São Paulo, 200, Santa Paula, São Caetano do Sul/SP 
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em: https://www.facebook.com/pages/Clube-Ta-
moyos-S%C3%A3o-Caetano/228591180533203 

Horários de credenciamento

Credenciamento para o XVII Fórum Regional de Jovens Líderes previsto das 7h30 às 8h30 e das 19h 
às 20h do dia 16 de março de 2019 (sábado). 
Credenciamento para a Assembleia Regional Escoteira previsto das 7h às 19h do dia 16 de março de 
2019 (sábado) e das 7h às 10h do dia 17 de março de 2019 (domingo). 

Horários das Sessões 

XVII Fórum Regional de Jovens Líderes: 1ª Sessão prevista das 8h30 às 10h30 e 2ª Sessão prevista 
das 20h às 23h de 16 de março de 2019 (sábado) 
Sessão Solene de Abertura da XXVI Reunião Ordinária da Assembleia Regional Escoteira prevista 
para início às 11h do dia 16 de março de 2019 (sábado) 
1ª Sessão Plenária da XXVI Reunião Ordinária da Assembleia Regional Escoteira prevista para início 
às 14h do dia 16 de março de 2019 (sábado) 
2ª Sessão Plenária da XXVI Reunião Ordinária da Assembleia Regional Escoteira prevista para início 
às 08h de 17 de março de 2019 (domingo) 

Horário dos Seminários prévios

Seminário prévio sobre alterações do Regulamento Regional previsto das 8h30 às 9h30 do dia 16 de 
março de 2019 (sábado) 
Seminário prévio sobre a Previsão Orçamentária Regional previsto das 9h45 às 10h45 do dia 16 de 
março de 2019 (sábado) 

http://www.escoteiros.org.br/downloads
https://www.escoteirossp.org.br/balanco-anual-2018-com-parecer-
https://www.escoteirossp.org.br/are-frjl-2019/
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Realce
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Realce
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Mais Informações 

Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@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.
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• Projeto Educativo do Movimento Escoteiro
• Política Nacional de Programa Educativo
• Política Nacional de Adultos
• Política de Proteção Infanto-Juvenil
• Política Interamericana de Diversidade e Inclusão
• Diretrizes para o Desenvolvimento Espiritual e Religioso
• Escotismo Mundial
• Participação em Eventos Internacionais
• Manual Prático de Atuação do Regime Disciplinar
• Manual de Reconhecimento e uso das condecorações e recompensas
• Manual de Identidade Visual
• Manual de Redes Sociais
• “Representando o Movimento Escoteiro”
• Protocolo de Relacionamento Político
• Guia Prático de Relacionamento Institucional
• Mobilização de Recursos para Grupos Escoteiros
• Como lidar com as características específicas das pessoas com deficiência?
• Perfis: Cargos e Funções (Nível Nacional, Nível Regional, Nível Local)
• Posicionamento oficial sobre Proposta de Emenda Constitucional que propõe a redução da
maioridade penal
• Posicionamento oficial sobre homoafetividade
• Calendário Anual Nacional

Já disponíveis em www.escoteirossp.org.br/downloads 

• Estatuto Regional
• Regulamento Regional
• Resoluções Regionais
• Instruções Normativas Regionais
• Plano Estratégico Regional
• Atas de Reuniões da Assembleia Regional
• Atas de Reuniões do Fórum Regional de Jovens Líderes
• Atas de Reuniões do Conselho Consultivo Regional
• Regimento Interno e Atas de Reuniões do Conselho Regional Jovem
• Regimento Interno e Atas de Reuniões do Conselho Regional de Portadores da Medalha
Velho Lobo
• Acordos de Cooperação, Termos de Parceria e Protocolos de Intenções
• Manual do Comissário Distrital
• Calendário Anual Regional

Transmissão on-line

Atendendo determinação da Reunião Ordinária da Assembleia Escoteira Regional em 2012, todas as 
Sessões Plenárias da Reunião Ordinária Assembleia Escoteira Regional serão transmitidas pela inter-
net por meio de link a ser disponibilizado na página no Facebook Escoteiros SP durante o evento.

trazer isolante térmico, colchonete, cobertor e/ou saco de dormir e material individual de higiene pessoal 
e banho). Entrada no local permitida somente a partir das 20h do dia 15 de março de 2019 (sexta-feira).
Para quem preferir, às expensas de cada participante, há possibilidade de hospedagem em hotéis 
próximos ao local do evento. Consulte as opções em sites de pesquisa especializados, tais como 
www.trivago.com.br, www.tripadvisor.com.br, www.booking.com, www.hoteis.com 

Os hotéis de referência mais próximos são:
• Comfort Hotel São Caetano 
(distância aprox. 2 min. de carro e 9 min. a pé)
https://www.atlanticahotels.com.br/hotel/comfort-hotel-sao-caetano-sao-caetano-do-sul-brasil/1135691 
• Quality Hotel São Caetano 
(distância aprox. 7 min. de carro e 9 min. a pé)

 https://www.atlanticahotels.com.br/hotel/quality-hotel-sao-caetano/1135673 
• Mercure São Caetano do Sul 
(distância aprox. 12 min. de carro e 40 min. a pé)
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-5628-mercure-sao-caetano-do-sul-hotel/index.shtml

Transporte e estacionamento

O transporte até o local do evento (que fica próximo à Estação da CPTM São Caetano do Sul/Prefeito 
Walter Braido – distância aprox. 9 min de carro e 30 min a pé) será por conta de cada participante. 
No local do evento há 30 (trinta) vagas internas e 14 (quatorze) vagas externas para estacionamento 
gratuito, as quais serão preenchidas por ordem de chegada. Depois de ocupadas todas as vagas gra-
tuitas disponíveis no estacionamento do Clube, os participantes deverão estacionar nas imediações 
(sujeito às regras de trânsito) e estacionamentos pagos nas proximidades do local do evento.

Leituras prévias recomendadas aos participantes e delegados(as) 

Disponíveis em www.escoteiros.org.br em até 30 dias antes da realização dos eventos:

• Editais de Convocação da Reunião Ordinária da Assembleia Escoteira Regional e do Fórum 
Regional de Jovens Líderes
• Balanço Anual do exercício anterior
• Parecer da Comissão Fiscal Regional 
• Previsão Orçamentária para o próximo exercício,

Já disponíveis em www.escoteiros.org.br/downloads

• Princípios, Organização e Regras (P.O.R.)
• Estatuto Nacional da UEB 
• Regulamento da Assembleia Nacional
• Regulamento do CAN
• Resoluções do CAN
• Resoluções da DEN
• Atas de Reuniões da Assembleia Nacional
• Atas de Reuniões do CAN
• Planejamento Estratégico Nacional 
• Plano Nacional de Crescimento 

Quanto?

Não há taxa de inscrição para participação, pois a realização do evento é subsidiada pelo orçamento 
regional. 

Quem pode participar?

Membros juvenis (desde que devidamente autorizados pelos seus pais/responsáveis e pela Diretoria 
de sua UEL), Escotistas e Dirigentes, com registro escoteiro válido.

Como se inscrever?

Via Meu Paxtu (SIGUE), na área de eventos, das 0h de 8 de fevereiro de 2019 até às 23h59 de 7 de 
março de 2019 (obrigatório se inscrever via Meu Paxtu/SIGUE para quem quiser receber certificado 
digital de participação no evento)

Certificados digitais de participação no evento serão disponibilizados via Meu Paxtu (SIGUE) somen-
te para quem se inscrever até a data-limite (7 de março de 2019).

Credenciamento de delegados representantes das Unidades Escoteiras Locais (Grupos Escotei-
ros/ Seções Escoteiras Autônomas) à Assembleia Regional Escoteira, inscrição de informes e 
assuntos gerais e candidaturas à mesa diretora da Assembleia Regional Escoteira, à Diretoria 
Regional, à Comissão Fiscal Regional, à Comissão de Ética e Disciplina Regional, ao Conselho de 
Administração Nacional, à cidade-sede da próxima Assembleia Regional Escoteira e do próximo 
Fórum Regional de Jovens Líderes e a delegado (a) regional à Assembleia Nacional Escoteira

Todas as instruções estão descritas no Edital de Convocação da XXVI Reunião Ordinária da Assem-
bleia Regional Escoteira, a ser disponibilizado em www.escoteirossp.org.br até 30 dias antes da data 
de sua realização.

Candidaturas à mesa diretora do Fórum Regional de Jovens Líderes, ao Núcleo Regional de 
Jovens Líderes, à cidade-sede do Encontro Regional de Jovens Líderes e a delegado (a) regional 
ao Fórum Nacional de Jovens Líderes 

Todas as instruções estão descritas no Edital de Convocação da XVII Fórum Regional de Jovens 
Líderes, a ser disponibilizado em www.escoteirossp.org.br até 30 dias antes da data de sua realiza-
ção.

Alimentação

A alimentação durante todo o evento será por conta de cada participante.
Há várias opções de restaurantes e lanchonetes nas proximidades do local do evento, especialmen-
te na praça de alimentação do ParkShoppingSãoCaetano, localizado no Espaço - Alameda Terraco-
ta, 545, Cerâmica, São Caetano do Sul/SP (distância aprox. 5 min. de carro e 10 min. a pé). 

Pernoite/Hospedagem 

No local do evento haverá espaço para pernoite gratuito, em regime de acantonamento (necessário 

XXVI REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA REGIONAL ESCOTEIRA
XVII FÓRUM REGIONAL DE JOVENS LÍDERES

A Assembleia Regional Escoteira é o órgão máximo, representativo e normativo do nível Regional e 
em suas reuniões ordinárias ocorrem a prestação de contas da Região Escoteira de São Paulo do 
exercício anterior, ante parecer da Comissão Fiscal Regional e a deliberação do orçamento para o 
próximo exercício; a apresentação do relatório de atividades da Diretoria Regional; a apresentação 
de recomendações do Fórum Regional de Jovens Líderes; os processos eleitorais para cargos do 
nível Regional e dos delegados representantes da Região Escoteira à Assembleia Nacional Escoteira, 
e assuntos gerais de interesse dos associados. 
No Fórum Regional de Jovens Líderes acontece a apresentação do relatório de gestão do Núcleo 
Regional de Jovens Líderes; a apreciação e deliberação de propostas de Grupos de Trabalho; a elei-
ção dos cargos eletivos do Núcleo Regional de Jovens Líderes, a eleição de delegados da Rede 
Nacional de Jovens Líderes - SP ao Fórum Nacional de Jovens Líderes e assuntos gerais de interesse 
dos associados entre 18 e 26 anos de idade incompletos.

Quando e Onde?

16 e 17 de março de 2019 (sábado e domingo)
Clube Recreativo Esportivo Tamoyo
R. São Paulo, 200, Santa Paula, São Caetano do Sul/SP 
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em: https://www.facebook.com/pages/Clube-Ta-
moyos-S%C3%A3o-Caetano/228591180533203 

Horários de credenciamento

Credenciamento para o XVII Fórum Regional de Jovens Líderes previsto das 7h30 às 8h30 e das 19h 
às 20h do dia 16 de março de 2019 (sábado). 
Credenciamento para a Assembleia Regional Escoteira previsto das 7h às 19h do dia 16 de março de 
2019 (sábado) e das 7h às 10h do dia 17 de março de 2019 (domingo). 

Horários das Sessões 

XVII Fórum Regional de Jovens Líderes: 1ª Sessão prevista das 8h30 às 10h30 e 2ª Sessão prevista 
das 20h às 23h de 16 de março de 2019 (sábado) 
Sessão Solene de Abertura da XXVI Reunião Ordinária da Assembleia Regional Escoteira prevista 
para início às 11h do dia 16 de março de 2019 (sábado) 
1ª Sessão Plenária da XXVI Reunião Ordinária da Assembleia Regional Escoteira prevista para início 
às 14h do dia 16 de março de 2019 (sábado) 
2ª Sessão Plenária da XXVI Reunião Ordinária da Assembleia Regional Escoteira prevista para início 
às 08h de 17 de março de 2019 (domingo) 

Horário dos Seminários prévios

Seminário prévio sobre alterações do Regulamento Regional previsto das 8h30 às 9h30 do dia 16 de 
março de 2019 (sábado) 
Seminário prévio sobre a Previsão Orçamentária Regional previsto das 9h45 às 10h45 do dia 16 de 
março de 2019 (sábado) 

http://www.escoteirossp.org.br/downloads
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Realização: 12º Distrito Escoteiro em parceria com o 11º Distrito Escoteiro São Caetano do Sul

Organização: Coordenação Regional de Eventos

Mais Informações 

Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@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.

• Projeto Educativo do Movimento Escoteiro
• Política Nacional de Programa Educativo
• Política Nacional de Adultos
• Política de Proteção Infanto-Juvenil 
• Política Interamericana de Diversidade e Inclusão
• Diretrizes para o Desenvolvimento Espiritual e Religioso
• Escotismo Mundial
• Participação em Eventos Internacionais
• Manual Prático de Atuação do Regime Disciplinar 
• Manual de Reconhecimento e uso das condecorações e recompensas
• Manual de Identidade Visual 
• Manual de Redes Sociais 
• “Representando o Movimento Escoteiro”
• Protocolo de Relacionamento Político 
• Guia Prático de Relacionamento Institucional
• Mobilização de Recursos para Grupos Escoteiros
• Como lidar com as características específicas das pessoas com deficiência?
• Perfis: Cargos e Funções (Nível Nacional, Nível Regional, Nível Local) 
• Posicionamento oficial sobre Proposta de Emenda Constitucional que propõe a redução da 
maioridade penal
• Posicionamento oficial sobre homoafetividade
• Calendário Anual Nacional

Já disponíveis em www.escoteirossp.org.br/downloads 

• Estatuto Regional
• Regulamento Regional
• Resoluções Regionais
• Instruções Normativas Regionais
• Plano Estratégico Regional 
• Atas de Reuniões da Assembleia Regional 
• Atas de Reuniões do Fórum Regional de Jovens Líderes
• Atas de Reuniões do Conselho Consultivo Regional
• Regimento Interno e Atas de Reuniões do Conselho Regional Jovem
• Regimento Interno e Atas de Reuniões do Conselho Regional de Portadores da Medalha 
Velho Lobo
• Acordos de Cooperação, Termos de Parceria e Protocolos de Intenções
• Manual do Comissário Distrital
• Calendário Anual Regional

Transmissão on-line

Atendendo determinação da Reunião Ordinária da Assembleia Escoteira Regional em 2012, todas as 
Sessões Plenárias da Reunião Ordinária Assembleia Escoteira Regional serão transmitidas pela inter-
net por meio de link a ser disponibilizado na página no Facebook Escoteiros SP durante o evento.

Realização: 12º Distrito Escoteiro em parceria com o 11º Distrito Escoteiro São Caetano do Sul

trazer isolante térmico, colchonete, cobertor e/ou saco de dormir e material individual de higiene pessoal 
e banho). Entrada no local permitida somente a partir das 20h do dia 15 de março de 2019 (sexta-feira).
Para quem preferir, às expensas de cada participante, há possibilidade de hospedagem em hotéis 
próximos ao local do evento. Consulte as opções em sites de pesquisa especializados, tais como 
www.trivago.com.br, www.tripadvisor.com.br, www.booking.com, www.hoteis.com 

Os hotéis de referência mais próximos são:
• Comfort Hotel São Caetano 
(distância aprox. 2 min. de carro e 9 min. a pé)
https://www.atlanticahotels.com.br/hotel/comfort-hotel-sao-caetano-sao-caetano-do-sul-brasil/1135691 
• Quality Hotel São Caetano 
(distância aprox. 7 min. de carro e 9 min. a pé)

 https://www.atlanticahotels.com.br/hotel/quality-hotel-sao-caetano/1135673 
• Mercure São Caetano do Sul 
(distância aprox. 12 min. de carro e 40 min. a pé)
https://www.accorhotels.com/pt-br/hotel-5628-mercure-sao-caetano-do-sul-hotel/index.shtml

Transporte e estacionamento

O transporte até o local do evento (que fica próximo à Estação da CPTM São Caetano do Sul/Prefeito 
Walter Braido – distância aprox. 9 min de carro e 30 min a pé) será por conta de cada participante. 
No local do evento há 30 (trinta) vagas internas e 14 (quatorze) vagas externas para estacionamento 
gratuito, as quais serão preenchidas por ordem de chegada. Depois de ocupadas todas as vagas gra-
tuitas disponíveis no estacionamento do Clube, os participantes deverão estacionar nas imediações 
(sujeito às regras de trânsito) e estacionamentos pagos nas proximidades do local do evento.

Leituras prévias recomendadas aos participantes e delegados(as) 

Disponíveis em www.escoteiros.org.br em até 30 dias antes da realização dos eventos:

• Editais de Convocação da Reunião Ordinária da Assembleia Escoteira Regional e do Fórum 
Regional de Jovens Líderes
• Balanço Anual do exercício anterior
• Parecer da Comissão Fiscal Regional 
• Previsão Orçamentária para o próximo exercício,

Já disponíveis em www.escoteiros.org.br/downloads

• Princípios, Organização e Regras (P.O.R.)
• Estatuto Nacional da UEB 
• Regulamento da Assembleia Nacional
• Regulamento do CAN
• Resoluções do CAN
• Resoluções da DEN
• Atas de Reuniões da Assembleia Nacional
• Atas de Reuniões do CAN
• Planejamento Estratégico Nacional 
• Plano Nacional de Crescimento 

Quanto?

Não há taxa de inscrição para participação, pois a realização do evento é subsidiada pelo orçamento 
regional. 

Quem pode participar?

Membros juvenis (desde que devidamente autorizados pelos seus pais/responsáveis e pela Diretoria 
de sua UEL), Escotistas e Dirigentes, com registro escoteiro válido.

Como se inscrever?

Via Meu Paxtu (SIGUE), na área de eventos, das 0h de 8 de fevereiro de 2019 até às 23h59 de 7 de 
março de 2019 (obrigatório se inscrever via Meu Paxtu/SIGUE para quem quiser receber certificado 
digital de participação no evento)

Certificados digitais de participação no evento serão disponibilizados via Meu Paxtu (SIGUE) somen-
te para quem se inscrever até a data-limite (7 de março de 2019).

Credenciamento de delegados representantes das Unidades Escoteiras Locais (Grupos Escotei-
ros/ Seções Escoteiras Autônomas) à Assembleia Regional Escoteira, inscrição de informes e 
assuntos gerais e candidaturas à mesa diretora da Assembleia Regional Escoteira, à Diretoria 
Regional, à Comissão Fiscal Regional, à Comissão de Ética e Disciplina Regional, ao Conselho de 
Administração Nacional, à cidade-sede da próxima Assembleia Regional Escoteira e do próximo 
Fórum Regional de Jovens Líderes e a delegado (a) regional à Assembleia Nacional Escoteira

Todas as instruções estão descritas no Edital de Convocação da XXVI Reunião Ordinária da Assem-
bleia Regional Escoteira, a ser disponibilizado em www.escoteirossp.org.br até 30 dias antes da data 
de sua realização.

Candidaturas à mesa diretora do Fórum Regional de Jovens Líderes, ao Núcleo Regional de 
Jovens Líderes, à cidade-sede do Encontro Regional de Jovens Líderes e a delegado (a) regional 
ao Fórum Nacional de Jovens Líderes 

Todas as instruções estão descritas no Edital de Convocação da XVII Fórum Regional de Jovens 
Líderes, a ser disponibilizado em www.escoteirossp.org.br até 30 dias antes da data de sua realiza-
ção.

Alimentação

A alimentação durante todo o evento será por conta de cada participante.
Há várias opções de restaurantes e lanchonetes nas proximidades do local do evento, especialmen-
te na praça de alimentação do ParkShoppingSãoCaetano, localizado no Espaço - Alameda Terraco-
ta, 545, Cerâmica, São Caetano do Sul/SP (distância aprox. 5 min. de carro e 10 min. a pé). 

Pernoite/Hospedagem 

No local do evento haverá espaço para pernoite gratuito, em regime de acantonamento (necessário 

XXVI REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA REGIONAL ESCOTEIRA
XVII FÓRUM REGIONAL DE JOVENS LÍDERES

A Assembleia Regional Escoteira é o órgão máximo, representativo e normativo do nível Regional e 
em suas reuniões ordinárias ocorrem a prestação de contas da Região Escoteira de São Paulo do 
exercício anterior, ante parecer da Comissão Fiscal Regional e a deliberação do orçamento para o 
próximo exercício; a apresentação do relatório de atividades da Diretoria Regional; a apresentação 
de recomendações do Fórum Regional de Jovens Líderes; os processos eleitorais para cargos do 
nível Regional e dos delegados representantes da Região Escoteira à Assembleia Nacional Escoteira, 
e assuntos gerais de interesse dos associados. 
No Fórum Regional de Jovens Líderes acontece a apresentação do relatório de gestão do Núcleo 
Regional de Jovens Líderes; a apreciação e deliberação de propostas de Grupos de Trabalho; a elei-
ção dos cargos eletivos do Núcleo Regional de Jovens Líderes, a eleição de delegados da Rede 
Nacional de Jovens Líderes - SP ao Fórum Nacional de Jovens Líderes e assuntos gerais de interesse 
dos associados entre 18 e 26 anos de idade incompletos.

Quando e Onde?

16 e 17 de março de 2019 (sábado e domingo)
Clube Recreativo Esportivo Tamoyo
R. São Paulo, 200, Santa Paula, São Caetano do Sul/SP 
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em: https://www.facebook.com/pages/Clube-Ta-
moyos-S%C3%A3o-Caetano/228591180533203 

Horários de credenciamento

Credenciamento para o XVII Fórum Regional de Jovens Líderes previsto das 7h30 às 8h30 e das 19h 
às 20h do dia 16 de março de 2019 (sábado). 
Credenciamento para a Assembleia Regional Escoteira previsto das 7h às 19h do dia 16 de março de 
2019 (sábado) e das 7h às 10h do dia 17 de março de 2019 (domingo). 

Horários das Sessões 

XVII Fórum Regional de Jovens Líderes: 1ª Sessão prevista das 8h30 às 10h30 e 2ª Sessão prevista 
das 20h às 23h de 16 de março de 2019 (sábado) 
Sessão Solene de Abertura da XXVI Reunião Ordinária da Assembleia Regional Escoteira prevista 
para início às 11h do dia 16 de março de 2019 (sábado) 
1ª Sessão Plenária da XXVI Reunião Ordinária da Assembleia Regional Escoteira prevista para início 
às 14h do dia 16 de março de 2019 (sábado) 
2ª Sessão Plenária da XXVI Reunião Ordinária da Assembleia Regional Escoteira prevista para início 
às 08h de 17 de março de 2019 (domingo) 

Horário dos Seminários prévios

Seminário prévio sobre alterações do Regulamento Regional previsto das 8h30 às 9h30 do dia 16 de 
março de 2019 (sábado) 
Seminário prévio sobre a Previsão Orçamentária Regional previsto das 9h45 às 10h45 do dia 16 de 
março de 2019 (sábado) 

Ingrid Foresto
Coordenação Regional de Eventos

Jaquilene Luz
Comissária Distrital 12º Distrito Escoteiro

Apoio:

Thiago Chagas
Comissário Distrital 11º Distrito
Escoteiro São Caetano do Sul
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