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BOLETIM 1

Curso de Aperfeiçoamento de Técnicas 
do Ar (CATAr) de Jovens 2019
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Os jovens aprovados no Curso de Aperfeiçoamento de Técnicas do Ar (CA-
TAr) adquirem um elevado conhecimento aeroespacial e estarão aptos a 
conquistar diversas especialidades. A participação insere o cursante no 
apaixonante universo aeronáutico e aeroespacial, oferece a oportunidade 
de experimentar o aeromodelismo, o contato direto com aeronaves e co-
nhecer 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!

Etapa Online: Algumas pré-tarefas online serão transmitidas via Facebook 
e/ou Whatsapp entre 25 de março e 08 de abril de 2019.
Etapa Presencial: Previsto das 9h do dia 13 de abril (sábado) às 17h do dia 14 
de abril de 2019 (domingo)

Check-in (para etapa presencial do curso)
Das 08h às 08h30 do dia 13 de abril de 2019 (sábado), por pessoa na Praça 
Heróis da FEB
Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, 25-63, Santana, São Paulo/
SP

QUANDO?
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ONDE?ONDE?

Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA-SP) 
Av. Braz Leme, 3258, Santana, São Paulo/SP
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em: http://www.fab.mil.
br/organizacoes/mostra/254/PARQUE%20DE%20MATERIAL%20AERON%-
C3%81UTICO%20DE%20S%C3%83O%20PAULO 

Estacionamento
O local possui vagas de estacionamento gratuitas em quantidade suficien-
te ao número previsto de participantes.

Pernoite 
O pernoite no local do curso será feito em regime de acantonamento. 

ETAPA PRESENCIAL DO CURSO

QUEM PODE 

PARTICIPAR?

• Escoteiros (as): de qualquer Modalidade, com registro escoteiro válido e 
com Promessa Escoteira, com 13 anos de idade completos até o dia em que 
se inicia a etapa presencial do curso ou que esteja na etapa de progressão 
Rumo ou Travessia no ato da inscrição, e que possuam ao menos uma es-
pecialidade da Modalidade do Ar registrada em sua ficha mod. 120 (Paxtu) 
no ato da inscrição; 

http://www.fab.mil.br/organizacoes/mostra/254/PARQUE%20DE%20MATERIAL%20AERON%C3%81UTICO%20DE%20S%C3%83O%20PAULO
http://www.fab.mil.br/organizacoes/mostra/254/PARQUE%20DE%20MATERIAL%20AERON%C3%81UTICO%20DE%20S%C3%83O%20PAULO
http://www.fab.mil.br/organizacoes/mostra/254/PARQUE%20DE%20MATERIAL%20AERON%C3%81UTICO%20DE%20S%C3%83O%20PAULO
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• Seniores/Guias: de qualquer Modalidade, com registro escoteiro válido 
e com Promessa Escoteira, em qualquer etapa de progressão, desde que 
possuam ao menos uma especialidade da Modalidade do Ar registrada em 
sua ficha mod. 120 (Paxtu) no ato da inscrição.
• Equipe de serviço CATAr II: jovens selecionados pelo Conselho de CA-
TAr II de Jovens, através de discussão a ser aberta em grupo de WhatsApp 
próprio, composto pelos jovens CATAr II da Região Escoteira de São Paulo. 
Interessados em fazer parte deste grupo devem entrar em contato pelo 
e-mail escoteirosdoar@escoteirossp.org.br
• Escotistas acompanhantes: com registro escoteiro válido e Curso Preli-
minar e Promessa Escoteira, devidamente registrados em sua vida escotei-
ra na ficha de cadastro no PAXTU. Associados cujas essas informações não 
estejam atualizadas no cadastro no PAXTU terão sua inscrição automatica-
mente cancelada.

Todos os adultos devem:
Ter experiência com os jovens;
Ser divertidos para motivar os jovens;Ser proativos para ajudar nas dificul-
dades, 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 de-
signar adultos qualificados.
Também é responsabilidade dos pais questionar e conversar com estes 
adultos que acompanharão seus filhos.
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• Jovens cursantes: R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) 
Inclui: alimentação + aeromodelo + brevê do CATAr de Jovens + distintivo + 
camiseta + cachecol
• Jovens cursantes isentos: R$ 41,25 (quarenta e um reais e vinte e cinco 
centavos) 
Inclui: alimentação + aeromodelo + brevê do CATAr de Jovens + distintivo + 
camiseta + cachecol
• Escotistas acompanhantes: R$ 90,00 (noventa reais) 
Inclui: alimentação + distintivo + camiseta
• Escotistas acompanhantes isentos: R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquen-
ta centavos) 
Inclui: alimentação + distintivo + camiseta
• Equipe de serviço CATAr II (escolhidos pelo Conselho de CATAr II de Jo-
vens): R$ 75,00 (setenta e cinco reais) 
Inclui: alimentação + distintivo + camiseta

Pagamentos, Lista de Espera e cancelamentos
1. Impressão de boletos bancários: Após ter concluído o processo de inscri-
ção pelo sistema PAXTU, deverá utilizar a opção de impressão do boleto, 
para posterior pagamento até a data de vencimento. É de responsabilida-
de do responsável pela inscrição acompanhar a emissão do boleto. Não 
será enviado boleto via e-mail.
2. Não haverá emissão de nova via de boleto em caso de perda da data de 
vencimento, por qualquer motivo. 
3. Em caso de cancelamento da inscrição, o valor pago será devolvido par-
cialmente, descontadas as taxas administrativas, bem como valores já 
comprometidos na data do cancelamento.
4. Inscrições com boletos vencidos serão automaticamente canceladas 
após a data do vencimento. 
5. Data-limite para solicitação de cancelamento de inscrição até 21/03/2019. 
6. Transferências de inscrições: O participante cujos pagamentos estiverem 

QUANTO?
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em dia, poderá transferir sua inscrição a outro associado que esteja com 
registro válido, na mesma categoria que se inscreveu, estando este com re-
gistro em dia. Na solicitação, os associados devem informar os números de 
registro de ambos, e eventuais restrições alimentares. Os acertos financei-
ros dos valores já pagos ao evento devem ser realizados diretamente entre 
os associados que estão realizando a transação. Prazo para transferência de 
inscrição: 21/03/2019. Após essa data não será mais possível realizar trans-
ferência. 
7. Data-limite para chamada de novos interessados da lista de espera: 
21/03/2019, com pagamento até 22/03/2019

COMO SE INSCREVER?

Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, das 18h do dia 19 de 
março de 2019 até às 23h59 do dia 20 de março de 2019, ou até serem 
completadas todas as vagas.
Para efetivação da inscrição, é obrigatório enviar o termo de indicação do 
(a) jovem pela Corte de Honra (modelo definido pela própria UEL) para par-
ticipar do CATAr e a Autorização de Voo (modelo anexo) para os e-mails 
eventos@escoteirossp.org.br com cópia para escoteirosdoar@escoteirossp.
org.br   Solicitar confirmação de recebimento.

Caso a documentação obrigatória não seja enviada até 20/03/2019, a 
inscrição será automaticamente cancelada. Toda inscrição efetuada esta-
rá sujeita a triagem e só será liberada mediante confirmação dos requisitos 
para efetivação da inscrição descritos neste boletim e ficha médica devida-
mente preenchida no PAXTU.

UEL-Sede:
Por determinação do Conselho dos Diretores Presidentes dos Grupos Es-
coteiros do Ar (G27), em reunião realizada durante o Indaba em janeiro de 
2019, 4 (quatro) vagas do CATAr de Jovens serão reservadas à UEL-sede do 

mailto:eventos%40escoteirossp.org.br?subject=
mailto:escoteirosdoar%40escoteirossp.org.br?subject=
mailto:escoteirosdoar%40escoteirossp.org.br?subject=
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evento, no caso, o Grupo Escoteiro do Ar Senta Pua – 335/SP. 
As vagas serão ocupadas por jovens escolhidos em consenso entre as Cor-
tes 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 categoria Jovens Cur-
santes e deverão ser pagas conforme orientações descritas para as demais 
categorias. 
Após este período, as vagas serão ocupadas, seguindo a lista de espera do 
PAXTU, se houver.

Observação: Todos os participantes do evento deverão estar devidamen-
te uniformizados ou utilizando o vestuário escoteiro, conforme o modelo 
adotado pela UEL, e entregar no check-in autorização assinada pelo res-
ponsável legal e pela Diretoria da Unidade Escoteira Local, bem como ficha 
médica atualizada, sob pena de não participação no evento.
IMPORTANTE: 
As inscrições estão limitadas a, no máximo, 04 (quatro) jovens e 01 (um) 
escotista acompanhante por Unidade Escoteira Local. Caso não haja esco-
tista da UEL para acompanhar o jovem, um escotista de outra UEL deve ser 
designado para se responsabilizar por este (s) jovem(ns), e deve ser envia-
do, junto com o restante da documentação, autorização especial (modelo 
anexo).

Limite de vagas
32 (trinta e duas) vagas para jovens (abertas a todas as Modalidades)
04 (quatro) vagas para os jovens da UEL-sede do evento
04 (quatro) vagas para Equipe de Serviço CATAr II
12 (doze) vagas para escotistas acompanhantes

Realização: Coordenação Regional da Modalidade do Ar
Organização: Coordenação Regional de Eventos

Apoio:

Ingrid Foresto

Coordenadora Regional 
de Eventos

André Sulai

Coordenador Regional 
da Modalidade do Ar
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MAIS INFORMAÇÕES

Coordenação do Evento
Coordenação Regional da Modalidade do Ar
E-mail: escoteirosdoar@escoteirossp.org.br

Dúvidas sobre programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Edu-
cativo
E-mail: programa@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4

Dúvidas sobre inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4

Dúvidas sobre boletos e devoluções de inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – 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

mailto:escoteirosdoar%40escoteirossp.org.br?subject=CATAr
mailto:programa%40escoteirossp.org.br?subject=
mailto:eventos%40escoteirossp.org.br?subject=CATAr
mailto:tesouraria%40escoteirossp.org.br%20?subject=CATAr
http://www.escoteirossp.org.br
https://www.facebook.com/escoteirossp/

