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Renegociação de parcelas da taxa de inscrição em atraso de pagamento
Alguma vez vocês já devem ter ouvido dos três R’s da sustentabilidade: REDUZIR,
REUTILIZAR E RECICLAR. Vocês têm tentado reduzir o consumo e a produção
de resíduos? A quarentena tem sido uma ótima oportunidade para repensarmos
nossas práticas por outras mais sustentáveis! Desperdício é uma palavra que tem
que passar longe na vida de um escoteiro.
Você já pensou que desperdício também se aplica ao dinheiro? Toda vez que
você gasta dinheiro sem uma razão importante, você também está desperdiçando
recursos! Lembra do 9º Artigo da nossa Lei Escoteira: “O Escoteiro é econômico e
respeita o bem alheio”? Pensando nisso, estamos aqui para conversar um pouco
sobre a sustentabilidade econômica do nosso evento.
A Região Escoteira de São Paulo está realizando uma mudança de CNPJ, e conforme
compromisso assumido com a Assembleia Regional, o processo deve ser concluído
até o final de 2020. O CNPJ é como o nosso registro escoteiro, mas em vez de nos
identificar para os Escoteiros do Brasil, é a identificação da nossa Região Escoteira
junto à Receita Federal. Estamos mudando de um CNPJ “próprio” para uma “filial”, e
dessa forma vamos ficar juntos com todas as outras Regiões Escoteiras. Mas o que
isso tem a ver com você? Acontece que as inscrições do Conecta Sampa feitas até
o dia 16/03/2020 estão no CNPJ antigo e precisamos fechar essa “caixinha” para
ficar só com a nova.
A hora que veio essa história de CNPJ complicou um pouco né? Para simplificar tudo,
você só precisa entender que para economizarmos dinheiro dos participantes e da
nossa associação, precisamos que todas as inscrições feitas antes de 16/03/2020
tenham seu pagamento completo até 31/10/2020.
Por isso, para as pessoas que estão com parcelas do Conecta Sampa em atraso não
desperdiçarem seu investimento, daremos a oportunidade de renegociarem essas
parcelas!
Que baita oportunidade de voltar a se imaginar com todos seus amigos no Conecta
Sampa! Se você está nessa situação, mas não recebeu as informações de como
continuar sendo parte do nosso evento, entre em contato pelo e-mail:
eventos@escoteirossp.org.br.
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O Conecta Sampa não será o mesmo sem você!
Para resumir então:
•
Quem tiver parcelas da taxa de inscrição em atraso e quer voltar a participar do
Conecta Sampa, verifique seu e-mail, e se não tiver recebido as informações, basta
entrar em contato com eventos@escoteirossp.org.br e renegociar o pagamento;
•
Quem se inscreveu antes do dia 16/03/2020 tem até 31/10/2020 para concluir
os pagamentos. Essa também é a data-limite para cancelamento nessa condição
de inscrição, conforme boletim 3.1 disponível em https://www.escoteirossp.org.br/
wp/wp-content/uploads/2020/05/Boletim-Conecta-31.pdf
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Mais Informações
Coordenação Geral do Evento
E-mail: conectasampa@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
Dúvidas sobre inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br
Tel./WhatsApp: (11) 95795-0685
Dúvidas sobre boleto, cartão de crédito e devoluções de inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Financeiro
E-mail: tesouraria@escoteirossp.org.br
• 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 https://escoteirossp.org.br/
conectasampa/ e pela página no Facebook Conecta Sampa.

Alexandre Banchi
Presidente do Comitê Gestor do Conecta Sampa

Ingrid Foresto
Coordenadora Geral do Conecta Sampa
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