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BOLETIM 1.2
Cancelamento do evento presencial, 

prorrogação das inscrições e devoluções



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.

Quando?

12 de fevereiro de 2022 (sábado).
Abertura prevista às 8h e encerramento previsto às 17h.

Check-in on-line no período de 01/02/2022 a 12/02/2022

2



Para os inscritos, a participação será pelo Google Meet. A plenária também será 
transmitida pelo Youtube.

Quanto?
O evento é gratuito.

Com possibilidade de compra de distintivos via Meu Kit Escoteiro.

Devoluções
Aqueles que efeturaram o pagamento da taxa de evento presencial serão ressarcidos em 100% 
do valor. Na próxima semana, o Escritório Regional entrará em contato para providenciar a 
devolução.

Onde?

3



Quem pode  participar?
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.

Como  se inscrever?
Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, das 23h59 do dia 21 de dezembro 
de 2021 até às 0h do dia 04 de fevereiro 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.

- 180 (cento e oitenta) para Seniores/guias em transição e Pioneiros (as);

- 50 (cinquenta) para Escotistas a partir de 21 anos;

Limite de Vagas
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Programa Previsto (sujeito a alterações sem aviso 
prévio)
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 
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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
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Adequação às 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
Procedimentos não previstos no presente documento ou qualquer excepcionalidade 
ficam a cargo da coordenação do evento.



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

Organização
Coordenação Regional de Eventos

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
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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



