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Já faz algum tempo que ouvimos falar de Conecta Sampa, né? Espero que depois desse tempo 
todo você continue tão ansioso quanto nós para estar nesse evento incrível!

Foram idas e vindas, algumas “ondas” balançando nossa canoa, mas como bons escoteiros, nos 
mantivemos sempre alegres, sorrindo nas dificuldades, e seguimos remando em direção ao 
Mundo Melhor que tanto acreditamos e ajudamos a construir.

Com o avanço da vacinação em nosso país e no mundo (aliás, você  já se vacinou? A vez do 
curupira está quase chegando!), temos melhores condições para realizar nosso tão esperado 
evento. Mas para ter segurança de que poderemos estar juntos, vamos esperar mais um 
pouquinho. O Conecta Sampa acontecerá entre os dias 16 e 19 de junho de 2022!

Dentro desse período de pandemia muita coisa mudou, inclusive o preço das coisas (já viu como 
tá caro ir ao mercado?), então infelizmente não conseguiremos manter o mesmo valor para as 
novas inscrição do Conecta.

Mas isso é papo pra outra hora! Se você está lendo esse boletim, corre para aproveitar o super 
presente que a organização preparou para você. Os próximos 200 inscritos terão a oportunidade 
de se inscrever com o valor apresentado no último boletim!

Após o preenchimento destas vagas teremos novas condições para inscrição com um valor 
reajustado por conta do aumento de preços, corre pra garantir a sua!

Quando? (NOVA DATA)
16 a 19 de junho de 2021 (quinta-feira a domingo)
Abertura prevista às 19h do dia 16 de junho (quinta)
Encerramento previsto para às 10h do dia 19 de junho (
Check-in das 11h às 16h do dia 16 de junho (quinta)

Onde?
Estância Árvore da Vida
Estrada Estância Árvore da Vida, s/n, Estância Árvore da Vida, Sumaré/SP.
Conheça mais sobre o local, acessando: http://www.estanciaarvoredavida.com.br/

Como se inscrever? (NOVAS INSCRIÇÕES)
As novas inscrições deverão ser feitas exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, das 
10h do dia 15 de setembro de 2021 às 18h do dia 15 de março de 2022, ou até serem contempladas 
todas as vagas disponíveis nestas condições (200 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.

http://www.estanciaarvoredavida.com.br/
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Período Jovens e

Escotistas
Jovens e 

Escotistas
isentos*

Equipe de 
Serviço

15/09/2021 a 
15/10/2021

R$ 635,00
em até 6 parcelas

R$ 105,90

R$ 159,00
em até 6 parcelas

R$ 26,50

R$ 540,00
em até 6 parcelas

R$ 90,00

15/10/2021 a 
15/11/2021

R$ 635,00
em até 5 parcelas

R$ 127,00

R$ 159,00
em até 5 parcelas

R$ 31,80

R$ 540,00
em até 5 parcelas

R$ 108,00

15/11/2021 a 
15/12/2021

R$ 635,00
em até 4 parcelas

R$ 158,75

R$ 159,00
em até 4 parcelas

R$ 39,75

R$ 540,00
em até 4 parcelas

R$ 135,00

15/12/2021 a 
15/01/2022

R$ 635,00
em até 3 parcelas

R$ 211,70

R$ 159,00
em até 3 parcelas

R$ 53,00

R$ 540,00
em até 3 parcelas

R$ 180,00

15/01/2022 a 
15/02/2022

R$ 635,00
em até 2 parcelas 

R$ 317,50

R$ 159,00
em até 2 parcelas 

R$ 79,50

R$ 540,00
em até 2 parcelas 

R$ 270,00

15/02/2022 a 
15/03/2022

R$ 635,00
em até 1 parcela

R$ 159,00
em até 1 parcela

R$ 540,00
em até 1 parcela

Inclui: estadia com dormitório em leitos (camas), atividades previstas, lenço e pulseira de 
identificação e alimentação a partir do jantar do dia 16 de junho de 2022 (quinta) até o café-da-
manhã do dia 19 de junho de 2022 (domingo).

*Por determinação da Assembleia Regional dos Escoteiros do Brasil - Região São Paulo de 2013
(conforme ata), associados isentos vinculados à Região têm cobrança limitada a 25% da taxa
do evento em Eventos Regionais. Assim, o valor reduzido para a categoria “jovens e escotistas
isentos” está disponível somente para os associados vinculados à UELs do estado de São Paulo.

Informações complementares
As condições de participação, informações de acomodação e regras para pagamentos via Boleto 
Bancário ou cartão de crédito podem ser consultadas no Boletim 7.

https://drive.google.com/file/d/0BzEvlQVJqWHPenVVbTdKdVlBSE0/view?resourcekey=0-eQyxceXROdQQLwGyCxoVHQ
https://www.escoteirossp.org.br/wp/wp-content/uploads/2021/05/Boletim-Conecta-7-1.pdf
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As condições de Cancelamento e Transferência de Inscrições são apresentadas no Boletim 7, 
ficando a data limite prorrogada para dia 15/03/2022.

As condições de Mudanças de categorias e ramos são apresentadas no Boletim 7, ficando a data 
limite prorrogada para dia 30/03/2022.

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
O Comitê Gestor do Conecta Sampa decidirá quanto aos procedimentos não previstos no 
presente documento ou qualquer excepcionalidade.

https://www.escoteirossp.org.br/wp/wp-content/uploads/2021/05/Boletim-Conecta-7-1.pdf
https://www.escoteirossp.org.br/wp/wp-content/uploads/2021/05/Boletim-Conecta-7-1.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 
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 boleto, cartão de crédito e devoluções de inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Financeiro
E-mail: eventos@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 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

http://conectasampa@escoteirossp.org.br
http://programa@escoteirossp.org.br
http://eventos@escoteirossp.org.br
http://eventos@escoteirossp.org.br
https://escoteirossp.org.br/conectasampa/
https://www.facebook.com/conectasampa

