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O que é o evento?
Neste ano, teremos a Assembleia Regional Pioneira (ARPi) Extraordinária, trazendo como 
tema “De volta a nossa natureza”.
A Assembleia Regional Pioneira (ARPi) é realizada ordinariamente uma vez por ano, a fim 
de apresentar, debater e resolver assuntos referentes ao Ramo Pioneiro na Região 
Escoteira de São Paulo.

O porquê do evento?
Atende o Plano Estratégico Regional, item 2.2.5, e aos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, números 4, 5 e 10.

12 de fevereiro de 2022 (sábado).
Abertura prevista às 7h e encerramento previsto às 17h.

Check-in on-line no período de 01/02/2022 a 12/02/2022
Check-in presencial das 7h às 8h no dia 12/02/2022
Entrega das pulseiras de identificação das 7h às 8h  de 12 de fevereiro de 2022 
(sábado).

Quando?
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Quanto?
Seniores/guias em transição, Pioneiros (as) e Escotistas a partir de 21 anos, para participantes 
presenciais  R$ 20,00.

Seniores/guias em transição isentos (as), Pioneiros (as) isentos (as) e Escotistas isentos (as) a 
partir de 21 anos, para participantes presenciais R$ 6,00.

Aos participantes on-line o evento é gratuito.

Com possibilidade de compra de distintivos via Meu Kit Escoteiro.

Item Porcentagem 

Logística 67%

Saúde 9%

Eventuais imprevistos 9%

Programa 8%

Comunicação 7%

Total 100%

Logística 67%

Prefeitura de Indaiatuba
Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 2800 - Jardim Esplanada,Indaiatuba - SP, 13345-270.
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em: Prefeitura Municipal de Indaiatuba.

A Assembleia será transmitida através do Youtube.

Evento centralizado e síncrono, sendo ao mesmo tempo para participantes no presencial 
e no online. 
Para os inscritos on-line, a participação será pelo Google Meet.

Onde?
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https://www.indaiatuba.sp.gov.br/


Pioneiros(as) a partir de 18 anos de idade até 21 anos incompletos, com registro 
escoteiro válido.
Seniores/guias em transição, a partir de 17 anos de idade, com registro escoteiro válido.
Escotistas a partir de 21 anos de idade, com registro escoteiro válido. A participação de 
escotistas se dará conforme o disposto no §3º do art. 6º do Regulamento da ARPi 
vigente.

Quem pode participar?

Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, das 23h59 do dia 21 de dezembro 
de 2021 até às 0h do dia 24 de janeiro de 2022, ou até serem preenchidas 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 a autorização assinada 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.

Como se inscrever?

- 120 (cento e vinte) para Seniores/guias em transição e Pioneiros (as) para participação 
presencial.
- 30 (trinta) para Escotistas a partir de 21 anos  para participação presencial
- e 60 (sessenta) para Seniores/guias em transição e Pioneiros (as) participação apenas 
online.
- 20 (vinte) para Escotistas a partir de 21 anos participação apenas online.

A viabilidade do evento se dará se atingida a quantidade mínima de 115 
participantes

Limites de Vagas
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De acordo com o Plano SP | Governo do Estado de São Paulo (saopaulo.sp.gov.br) e as 
diretrizes dos Escoteiros do Brasil em 
https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/08/OficioDEN_274-2021_atividadese
xternarCOVID-19.pdf.

Todas as medidas de saúde e segurança deverão ser adotadas integralmente:

● disponibilidade de álcool em gel
● uso de máscara individual
● aferição de temperatura
● acesso à água potável e sabão para higiene
● rotinas de limpeza do ambiente
● distanciamento social
● ventilação dos locais
● disponibilidade de máscaras reserva (caso alguém perca ou danifique a sua)
● Exigência de Carteira de Vacinação contra COVID19 (2 doses ou de dose única), 

ou Teste negativo COVID19 de até 24h

Protocolo sanitário

07h00 às 08h00 – Check-in
08h00 às 08h30min – Abertura
08h30min às 09h50min – Debates direcionados
10h00 às 12h00 – Assembleia Regional Extraordinária
12h00 às 13h00 - Almoço
13h00 às 17h00 - Plenária da Assembleia Regional Pioneira ARPi 2022 

Programa Previsto (sujeito a alterações sem aviso 
prévio)

https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/
https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/08/OficioDEN_274-2021_atividadesexternarCOVID-19.pdf
https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/08/OficioDEN_274-2021_atividadesexternarCOVID-19.pdf
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● Link para candidatura da Comissão Regional Pioneira 2022/2023:

Candidaturas a membros da Gestão 2022/2023 da Comissão Regional 
Pioneira deverão ser feitas por meio de inscrição individual até as 23h59 do 
dia 4 de fevereiro de 2022, via formulário eletrônico disponível em: 
https://forms.gle/7d22iJK4o7LWXxhd9  

● Link para Candidaturas à Mesa e à Comissão de Escrutínio:

As candidaturas a Presidente, Vice-Presidentes e Secretários e membros de 
Comissão de Escrutínio da Assembleia Regional Pioneira poderão ser feitas 
por meio de formulário eletrônico disponível em: 
https://forms.gle/UsKwCH7wbyYukq7c6

● Link para candidatura para ARPi e CRP:
Candidaturas de Cidade Sede para a realização da Assembleia Regional 
Pioneira 2023 e Congresso Regional Pioneiro deverão ser feitas via 
formulário eletrônico disponível em: 
https://forms.gle/qeG36YhaQ9VmWqja9

● Link para candidatura de evento:
Candidaturas para a realização de eventos do ramo pioneiro em 2023 
deverão ser feitas via formulário eletrônico disponível em: 
https://forms.gle/FYLV2DnaCrU2S8dg7   

● Assuntos gerais para a Assembleia Regional Pioneira 2022 deverão ser 
enviados até às 23h59 do dia 4 de fevereiro de 2022 por meio de formulário 
eletrônico disponivel em: https://forms.gle/kD1gPN7ueNnsp3gb6, ou por 
escrito, por membro da Assembleia, até uma hora antes do horário marcado 
para o início da Sessão em que se tratar de Assuntos Gerais.

Candidaturas e Assuntos Gerais na ARPi

https://forms.gle/7d22iJK4o7LWXxhd9
https://forms.gle/7d22iJK4o7LWXxhd9
https://forms.gle/UsKwCH7wbyYukq7c6
https://forms.gle/qeG36YhaQ9VmWqja9
https://forms.gle/FYLV2DnaCrU2S8dg7
https://forms.gle/kD1gPN7ueNnsp3gb6


7

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. 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.

3. Não haverá emissão de nova via de boleto bancário em caso de não pagamento após 
a data de vencimento. 

4. A data-limite para solicitação de cancelamento da inscrição é o dia seguinte à data de 
término das inscrições. 

5. 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 do valor pago da taxa de 
inscrição. 

6. As inscrições com boletos vencidos serão automaticamente canceladas 2 (dois) dias 
após a data de vencimento. 

7. 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. 

8. O prazo para transferência de inscrição é o dia seguinte à data de término das 
inscrições. Depois do prazo estabelecido, não será mais possível realizar transferência

Pagamentos, lista de espera e cancelamento



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.

Adequação às regras e condutas

Procedimentos não previstos no presente documento ou qualquer excepcionalidade ficam 
a cargo da coordenação do evento.

Procedimentos não previstos
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O almoço e o coffee break serão por conta de cada participante. Nas proximidades do 
local do evento, há várias opções de restaurantes e lanchonetes:

Parque Mall - Praça de alimentação - com várias opções de restaurantes e 
lanchonetes
R. das Primaveras, 1050 - Jardim Pompéia, Indaiatuba - SP, 13345-020
Saiba mais sobre o local em - https://parquemall.com.br

McDonald's
R. Theodoro de Araújo Campos, 486 - Vila Bergamo
Saiba mais sobre o local em: https://goo.gl/maps/PWBJDia9HNtfyAWJ7

Alimentação

O transporte até o local do evento será por conta de cada participante. 
O local do evento não possui vagas de estacionamento, os veículos poderão ser 
estacionados nos arredores ou estacionamentos próximos, sob inteira responsabilidade 
dos seus proprietários

Transporte e Estacionamento 

https://parquemall.com.br
https://goo.gl/maps/PWBJDia9HNtfyAWJ7


Informações Gerais

Comissão Regional Pioneira (CP)
E-mail: cp@escoteirossp.org.br
Coordenação do Ramo Pioneiro dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo
E-mail: ramopioneiro@escoteirossp.org.br

Coordenação do evento 
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Comissão Regional Pioneira (CP) e Coordenação Regional do Ramo Pioneiro.

Realização

Coordenação Regional de Eventos

Organização

Apoio
Prefeitura de Indaiatuba

mailto:cp@escoteirossp.org.br
mailto:ramopioneiro@escoteirossp.org.br


Dúvidas sobre o programa do evento

Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Educativo
E-mail: metodos.sp@escoteiros.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4

#

Dúvidas sobre inscrições e pagamentos do 
evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos.sp@escoteiros.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 2

 • 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.

http://www.escoteirossp.org.br

