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Nós nos aproximamos (em 2016 “Entre Nós”), depois saímos da caixinha, entendemos como fazer e por 
onde ir (em 2017 “Ao Infinito e Além)”, aí demos um passo para trás e olhamos tudo que já fizemos (em 
2018 “De Volta para o Futuro”) e, agora, vamos sonhar, imaginar e provar que somos capazes, com o 
Encontrinho “se você pode sonhar, você pode realizar”.
 
Um evento que acontecerá em São João da Boa Vista/SP, com um novo modelo de programação, no qual  
vamos capacitar o jovem, mostrando um pouco mais das alternativas dentro do programa educativo e 
seus benefícios. Uma oportunidade para que os jovens líderes participantes possam se aproximar das 
Coordenações de Ramos e ter uma visão mais clara do programa educativo e do método escoteiro, além 
da conexão como Rede.  

Descrição

Quando?

17 e 18 de agosto de 2019 (sábado e domingo)
Abertura prevista às 8h do dia 17 de agosto (sábado) 
Encerramento previsto para 15h do dia 18 de agosto (domingo) 
Check-in das 7h às 8h do dia 17 de agosto (sábado)

Onde?

UNIFAE – São João da Boa Vista  
Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, 15, Jardim Santo Andre, São João da Boa Vista/SP
Conheça mais acessando: http://www.fae.br/ 

Quem pode participar?

Pioneiros, escotistas e dirigentes, entre 18 e 25 anos de idade, com registro escoteiro válido.

http://www.fae.br/  
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Pioneiros, escotistas e dirigentes, entre 18 e 25 anos de idade: R$ 15,00 (quinze reais) 
Inclui: estadia, café-da-manhã e coffee-break de sábado e café-da-manhã e  coffee-break de domingo.

Associados isentos - Pioneiros, escotistas e dirigentes, entre 18 e 25 anos de idade: R$ 0 (não terá 
custo de participação)
Inclui: estadia, café-da-manhã e coffee-break de sábado e café-da-manhã e  coffee-break de domingo.

Quanto?

Pagamentos, lista de espera e cancelamentos

1. Impressão de boletos bancários: Após ter concluído o processo de inscrição pelo sistema PAXTU, 
deverá utilizar a opção de impressão do boleto, para posterior pagamento até a data de vencimento. É 
de responsabilidade 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 parcialmente, 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 1º/08/2019. 
6. Transferências de inscrições: O participante cujos pagamentos estiverem em dia, poderá transferir 
sua inscrição a outro associado 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 valores já pagos ao evento 
devem ser realizados diretamente entre os associados que estão realizando a transação. Prazo para 
transferência de inscrição: 1º/08/2019. Após essa data não será mais possível realizar transferência. 
7. Data-limite para chamada de novos interessados da lista de espera: 05/08/2019.
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Distintivos e camisetas

Montamos um kit para você curtir essa grande aventura!
Como adquirir?
Basta clicar no link: http://meukit.escoteirossp.org.br/ 
(aquisição opcional)

CamisetaDistintivo Botton

Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, das 0h do dia 29 de junho até às 23h59 do dia 1º 
de agosto de 2019, ou até serem contempladas todas as vagas.

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 pela 
Diretoria da Unidade Escoteira Local, bem como ficha médica atualizada, sob pena de não participação 
no evento.

Limite de vagas
130 (cento e trinta)

Como se inscrever?

http://meukit.escoteirossp.org.br/ 
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O jantar para quem chegar na sexta-feira à noite, o almoço e o jantar de sábado e o almoço de domingo 
serão por conta de cada participante.
Há várias opções de restaurantes e lanchonetes nas proximidades do local do evento:

Hotdog da Tia Maria
Av. Rodrigues Alves, 745 - Jardim Santa Helena, São João da Boa Vista - SP, 13870-320
Conheça mais acessando: https://goo.gl/maps/jLHPKVTfb1A875UH9

Sorveteria Gelatte 2
Av. Rodrigues Alves, 757 - Jardim Santa Helena, São João da Boa Vista - SP, 13870-320
Conheça mais acessando: https://goo.gl/maps/i93uW9Prxu6MCjed8

Curral Steak Bar
R. Gen. Estilac Leal, 11 - Vila Trafani, São João da Boa Vista - SP, 13874-044
Conheça mais acessando: https://goo.gl/maps/WcQxrtpGZv3vg1zz9

McDonald's
Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, 902 - Jardim Santo Andre, São João da Boa Vista - SP, 13876-441
Conheça mais acessando: https://goo.gl/maps/JJvE4qCou7PZfmip9

Subway
Av. Brasília, 1885 - Vila Loyola, São João da Boa Vista - SP, 13874-235
Conheça mais acessando: https://goo.gl/maps/z1wDFaFCLqvWDq4FA

Burger King
Av. Brasília, 1950 - Vila Zanetti, São João da Boa Vista - SP, 13870-590
Conheça mais acessando: https://goo.gl/maps/TG3mpXYEy356wEXj6

Restaurante Tempero Caseiro
R. Artur Bernardes, 18 - Jardim Santo Andre, São João da Boa Vista - SP, 13874-031
Conheça mais acessando: https://goo.gl/maps/PYq7ya9Jxnh2Uieu5

Rancho do Dilino
Av. Dr. Oscar Pirajá Martins, 446 - Jardim Santo Andre, São João da Boa Vista - SP, 13870-470
Conheça mais acessando: https://goo.gl/maps/tRrvmgih3VwpxwEf8

Griletto
Av. Brasília, 1885 - Vila Loyola, São João da Boa Vista - SP, 13874-235
Conheça mais acessando: https://goo.gl/maps/vjVPEVRtBSGA2PB66

Almoço e jantar

https://goo.gl/maps/jLHPKVTfb1A875UH9 
https://goo.gl/maps/i93uW9Prxu6MCjed8 
https://goo.gl/maps/WcQxrtpGZv3vg1zz9 
https://goo.gl/maps/JJvE4qCou7PZfmip9
https://goo.gl/maps/z1wDFaFCLqvWDq4FA
https://goo.gl/maps/TG3mpXYEy356wEXj6
https://goo.gl/maps/PYq7ya9Jxnh2Uieu5
https://goo.gl/maps/tRrvmgih3VwpxwEf8
https://goo.gl/maps/vjVPEVRtBSGA2PB66 
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Jin Jin Wok
Av. Brasília, 1885 - Vila Loyola, São João da Boa Vista - SP, 13874-235
Conheça mais acessando: https://goo.gl/maps/1gFYYh3i1zQraPwQ6

Sole Villaggio Italian Grill
R. Getúlio Vargas, 123 - Centro, São João da Boa Vista - SP, 13870-100
Conheça mais acessando: https://goo.gl/maps/1tSjrUaE89MprEA8A

Valentina's Sucos e Lanches Naturais
110, Av. Dona Gertrudes, 130-242 - Centro, São João da Boa Vista - SP, 13870-120
Conheça mais acessando: https://goo.gl/maps/Ky1DvLcVqhWxfp2b7

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). 

Para aqueles que chegarem a partir das 20h do dia 16 de agosto de 2019 (sexta-feira), o pernoite 
acontecerá na sede do Grupo Escoteiro Marechal Rondon 194/SP (Avenida Jorge Estevam Rodrigues, 
1725, Parque das Bromélias, São João da Boa Vista/SP). Conheça mais acessando: https://goo.gl/
maps/3HX2QCuLtN4wvndEA.

Pernoite

Ônibus fretado para o 6º Encontro Regional de Jovens Líderes

Com o objetivo de facilitar o deslocamento de associados, especialmente da Grande São Paulo, inscritos 
para o 6º Encontro Regional de Jovens Líderes, a ser realizado nos dias 17 e 18 de agosto de 2019, na 
UNIFAE – São João da Boa Vista (Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, 15, Jardim Santo André, 
São João da Boa Vista/SP), a Coordenação Regional de Eventos, juntamente com o Núcleo Regional de 
Jovens Líderes, estão organizando ônibus fretado exclusivamente para o evento. Desta forma, teremos:

 - Redução do custo individual do transporte, pois o valor será, em média, 45% menor que o custo em 
ônibus de linha convencional;

- Maior conforto para os passageiros, pois além da qualidade do ônibus, este os deixará e apanhará no 
local do evento, evitando a necessidade de recorrer ao transporte local;

Transporte

https://goo.gl/maps/1gFYYh3i1zQraPwQ6
https://goo.gl/maps/1tSjrUaE89MprEA8A
 https://goo.gl/maps/Ky1DvLcVqhWxfp2b7 
https://goo.gl/maps/3HX2QCuLtN4wvndEA
https://goo.gl/maps/3HX2QCuLtN4wvndEA
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- Maior integração entre os passageiros, pois todos no ônibus serão participantes do evento.

Trecho: São Paulo/SP - São João da Boa Vista/SP - São Paulo/SP 

Ônibus com 44 lugares, padrão Executivo, com ar condicionado, banheiro e seguro de viagem em 
transporte coletivo rodoviário.

Custo da passagem individual: 
R$ 80,00 (oitenta reais)
1x via boleto bancário ou cartão de crédito, sob as condições de pagamento do site + as taxas.

Saindo da estação do Metrô Tiradentes (Praça Cel. Fernando Prestes, Bom Retiro, São Paulo/SP, CEP 
01124-060). A concentração ocorrerá até as 23h, com saída prevista para 23h30 do dia 16 de agosto de 
2019 (sexta-feira).

As inscrições deverão ser feitas de 29 de junho (sábado) até 05 de agosto (segunda-feira) de 2019, ou 
até serem completadas todas as vagas, via Eventbrite, pelo link: https://6-encontrinho-2019.eventbrite.
com.br .

Roteiro:
- Ida: 16/08/2019 (sexta-feira)
23h30 – Embarque na plataforma de Embarque Turístico do Metrô Tiradentes, (Praça Coronel Fernando 
Prestes, Bom Retiro, São Paulo/SP) com destino ao Grupo Escoteiro Marechal Rondon 194/SP (Avenida 
Jorge Estevam Rodrigues, 1725, Parque das Bromélias, São João da Boa Vista/SP)
- Retorno: 18/08/2019 (domingo)
15h – UNIFAE – São João da Boa Vista (Largo Engenheiro Paulo de Almeida Sandeville, 15, Jardim Santo 
André, São João da Boa Vista/SP) com destino ao Metrô Tiradentes (São Paulo/SP)

Cancelamento do fretamento:
Caso até a data programada para término das inscrições a quantidade mínima necessária (40 
passageiros) não for preenchida, será cancelado o fretamento do ônibus.

Realização: Núcleo Regional de Jovens Líderes – SP  
Organização: Coordenação Regional de Eventos   

Apoio:

https://6-encontrinho-2019.eventbrite.com.br  
https://6-encontrinho-2019.eventbrite.com.br  
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Mais Informações

Coordenação do Evento
Núcleo Regional de Jovens Líderes – SP 
E-mail: jovens.lideres@escoteirossp.org.br

Dúvidas sobre 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 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.

Ingrid Foresto                                    
Coordenação Regional de Eventos Estratégicos

Nicholas Picin Casagrande
Núcleo Regional de Jovens Líderes – SP 

mailto:jovens.lideres@escoteirossp.org.br
mailto:programa@escoteirossp.org.br 
mailto:eventos@escoteirossp.org.br
mailto: tesouraria@escoteirossp.org.br 
http:// www.escoteirossp.org.br 

