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O que é o evento?
O Encontro Regional de Radioescotismo é um evento de integração entre os participantes, com palestras
técnicas e abordagem voltada à participação do radioamador jovem, escotista ou dirigente que atua nas
Unidades Escoteiras Locais.
O intuito do Encontro é promover um fórum de discussão de assuntos relacionados ao Radioescotismo.
Os jovens participantes terão atividades diferenciadas que contemplarão os ODS 4 e 7, além de contribuir
para uma Carta de Intenções para melhoria do Radioescotismo em nível Nacional

O porquê do evento?
Atende ao previsto nos objetivos do Plano Estratégico 1.1.1, 1.1.2 e 1.5.2 e os ODS 4 e 7.

Quando?
29 de março de 2020 (domingo)
Abertura prevista às 08h e encerramento previsto às 17h30
Check-in das 07h30 às 08h de 29 de março de 2020 (domingo)

Onde?
CADEN - Centro de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento SABESP (sede do Grupo Escoteiro Tabapuã
154/SP)
São Paulo
- 2020
R. Cajaíba, 390, Perdizes, São Paulo/SP, CEP: 05025-000.
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em:
https://goo.gl/maps/WggAvEScaDn89FPs6
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Quem pode participar?
Lobinhos(as), Escoteiros(as), Seniores/Guias e Pioneiros(as), com registro escoteiro válido. De
preferência, aqueles que possuem o COER (Certificado de Operador de Estação de Radioamador).
Escotistas e Dirigentes, a partir de 18 anos de idade, com registro escoteiro válido. De preferência,
aqueles que possuem o COER (Certificado de Operador de Estação de Radioamador).

Como se inscrever?
Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, das 0h do dia 26 de fevereiro até às 23h59 do 16
de março de 2020, ou até serem completadas 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 e responsável legal (no caso de menores de idade), bem como ficha
médica atualizada, sob pena de não participação no evento.

Limite de vagas
40 vagas (quarenta) para Lobinhos/as, Escoteiros/as, Seniores/Guias e Pioneiros/as
70 (setenta) para Escotistas e Dirigentes

Quanto?
Lobinhos (as), Escoteiros (as), Seniores/Guias e Pioneiros (as): R$ 38,00 (trinta e oito reais), em
parcela única.
Lobinhos (as), Escoteiros (as), Seniores/Guias e Pioneiros (as) isentos: R$ 9,50 (nove reais e
São Paulo - 2020
cinquenta centavos), em parcela única.
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Escotistas e Dirigentes: R$ 38,00 (trinta e oito reais), em parcela única.
Escotistas e Dirigentes isentos: R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centavos), em parcela única.
Inclui: participação no evento, dois coffee-break, acompanhamento para o churrasco comunitário (arroz,
salada, pão francês e vinagrete), serviço de churrasqueiro e distintivo do evento.
Distribuição dos custos que compõem o valor da taxa:
Item

Porcentagem

Alimentação

36%

Programa

37%

Infraestrutura e
Logística
Comunicação

9%

Distintivo

6%

2%

Taxas administrativas e 7%
bancárias
Eventuais não previstos 3%
TOTAL

100%

Pagamentos, Lista de Espera e cancelamentos
1. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado via cartão de crédito ou boleto bancário, com
data de vencimento para o dia seguinte à data de término das inscrições.
2. No caso de pagamento via boleto, após ter concluído o processo de inscrição pelo sistema SIGUE/
PAXTU, o inscrito deve efetuar a impressão do boleto para 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. Não haverá emissão de nova via de boleto bancário São Paulo - 2020
em caso de não pagamento após a data de vencimento.
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3. A data-limite para solicitação de cancelamento da inscrição é o dia seguinte à data de término das
inscrições.
4. No caso de a inscrição ser cancelada dentro do prazo estabelecido para cancelamento, o valor pago da
taxa de inscrição será devolvido parcialmente, descontadas as taxas administrativas, bem como valores
já comprometidos na data do cancelamento. Após o prazo estabelecido para cancelamento, não haverá
devolução integral do valor pago da taxa de inscrição.
5. Inscrições com boletos vencidos serão automaticamente canceladas 2 (dois) dias após a data de
vencimento.
6. O inscrito, cujos pagamentos estiverem em dia, poderá transferir sua inscrição a outro associado que
esteja com registro escoteiro válido, desde que na mesma categoria em que se inscreveu. Na solicitação
via e-mail ao setor responsável do Escritório Regional, os associados deverão informar o número de
registro escoteiro 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.

Programa Previsto (sujeito a alterações sem aviso prévio)
Horário

Atividade Adultos

Atividade Jovens

8h às 8h15

Abertura

Abertura

8h15 às 9h

Palestra Magna

Palestra Magna

9h as 9h45

Equipe Nacional

Bate papo direcionado

10h às 12h

Boas Práticas

13h às 14h

Caça à Raposa

Montagem de estação
no campo
Caça à Raposa

14h às 15h

Equipe de Programa
Educativo

Vivências Práticas

15h às 15h40

Mesa Redonda
(Adultos)
Carta de Intenções
(adultos e jovens)
Apresentação da Carta
de Intenções (adultos e
jovens)

Mesa Redonda (Jovens)

15h40 às 16h10
16h10 às 16h30

Carta de Intenções
(adultos e jovens)
Apresentação da Carta
de Intenções (adultos e
jovens)
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Horário
16h30 às 17h15

17h15

Atividade Adultos
Entrega dos Troféus
de premiação do JOTA
2018
Encerramento

Atividade Jovens
Entrega dos Troféus
de premiação do JOTA
2018
Encerramento

Alimentação
O almoço será em regime de churrasco comunitário, onde cada participante deverá trazer a proteína (carne,
frango, queijo, pão de alho, opção vegetariana, etc.) e a bebida (refrigerante ou suco) que pretende
consumir. Será disponilizado serviço de churrasqueiro e os acompanhamentos (arroz, salada, pão francês
e vinagrete).

Transporte e Estacionamento
O transporte até o local do evento (distante cerca de 2 km da Estação Sumaré do Metrô) será por conta
de cada participante.
O local do evento possui 30 (trinta) vagas de estacionamento gratuitas que serão preenchidas por ordem
de chegada. Depois de ocupadas todas as vagas, os veículos poderão ser estacionados nos arredores do
local do evento ou estacionamentos próximos, sob inteira responsabilidade dos seus proprietários.
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Adequação à regras e condutas
O evento seguirá de forma integral as definições dos Princípios, Organização e Regras (P.O.R.) da União
dos Escoteiros do Brasil. Condutas desrespeitosas para com outros jovens, escotistas, equipe de serviço ou
qualquer outra pessoa presente no evento não serão toleradas.

Procedimentos não previstos
A Organização do evento decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente documento ou
qualquer excepcionalidade.

Realização
Coordenação Regional de Radioescotismo
E-mail: radioescotismo@escoteirossp.org.br

Organização
Coordenação Regional de Eventos Estratégicos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br

Apoio
São Paulo - 2020
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Maiores Informações
Coordenação do Evento
Coordenação Regional de Radioescotismo
E-mail: radioescotismo@escoteirossp.org.br
Dúvidas sobre o 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 2
Dúvidas sobre pagamentos 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

MARCOS AKIRA MATSUYAMA (PY2MAM)
Coordenação do evento
São Paulo - 2020
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