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O que é o evento?

Apresentação

O Congresso Regional Escoteiro tem por objetivo reunir Escotistas e Dirigentes interessados 
em ampliar a visão sobre a sua atuação na área de Métodos Educativos na aplicação do 
Programa Educativo. 
Assim, buscamos fortalecer os voluntários em sua missão de educar os jovens para a vida, 
com base no Projeto Educativo dos Escoteiros do Brasil e da Organização Mundial do 
Movimento Escoteiro. 

Depois de quase dois anos longe dos amigos, das atividades e da natureza, os escoteiros 
de todo o Brasil estão finalmente retomando suas práticas gradativamente. 
Por isso, o Tema Anual de 2022 dos Escoteiros do Brasil foca não só na retomada das 
atividades e da vida ao ar livre – onde o método escoteiro é verdadeiramente aplicado 
– mas também enfatiza o retorno ao estilo de vida praticado por todos aqueles que 
compreendem a verdadeira essência do escotismo.
O Movimento Escoteiro é fundamentado na vida em equipe, nas interações entre os jovens 
e nas relações que estes constroem com o meio ambiente, a natureza e o mundo ao seu 
redor.  Por isso a necessidade de voltarmos a discutir estes temas, planejar e executar 
atividades presencialmente.

O porquê do evento?

Atende ao previsto no objetivo do Plano Estratégico Regional itens 1.1.3 e aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável números 4, 16 e 17

24 e 25 de setembro de 2022 (sábado e domingo) 
 
Sábado: Check-in das 8h00 às 9h50 
Abertura prevista às 10h00 e encerramento previsto as 19h00
Encontro de Gilwell: abertura prevista às 19h00 e encerramento previsto as 20h00 
 
Domingo: abertura prevista às 8h00 e encerramento previsto as 12h10.

Quando?
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Onde?

Campus do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) do Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA)
Praça Marechal Eduardo Gomes, nº. 50, Vila das Acácias, São José dos Campos/SP.

Acesso pela Portaria do DCTA: https://goo.gl/maps/MmzIl

Quem pode participar?

Escotistas e Dirigentes acima de 18 anos. 
Pré requisito: estar com registro válido em 2022.

Como se inscrever?

Exclusivamente via Meu PAXTU, na área de Eventos, da 00h do dia 18 de agosto de 2022 até às 
23h59min do dia 31 de agosto de 2022, ou até serem preenchidas todas as vagas.

Limite de Vagas

Quanto?

Escotistas e Dirigentes: R$ 100,00 (Cem Reais) 
Associados isentos      : R$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais)

400 pessoas + equipe de profissionais e voluntários.

*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 e isentos no ano de 2022.
Link da Ata.:
https://drive.google.com/file/d/0BzEvlQVJqWHPenVVbTdKdVlBSE0/view?resourcekey=0-
eQyxceXROdQQLwGyCxoVHQ

https://goo.gl/maps/MmzIl
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Programa Previsto: (sujeito a alterações sem 
aviso prévio)

O Congresso Regional Escoteiro em 2022 irá trabalhar a temática “De volta à nossa natureza”, 
onde o objetivo é resgatarmos as boas práticas escoteiras realizadas antes da pandemia e que 
depois de mais de 2 anos em casa foram deixadas em segundo plano para a realização das 
atividades online.

Iremos relembrar e discutir os principais pontos do Método e do Programa Educativo e entre 
os temas teremos: as Tecnologias aplicadas ao Escotismo através das Técnicas Mateiras, o 
Envolvimento com a Comunidade, a Valorização: do Voluntário e das Famílias entre outros 
assuntos de relevância para nos trazer de volta à nossa natureza. 

Os temas serão abordados por Escotistas e Especialistas nas áreas.

Está previsto: 
- Mesa Redonda: “Renascer do velho normal” 
- 12 (doze) Oficinas temáticas
- Prêmio Walter Dohme - Boletim divulgado no link: https://www.escoteirossp.org.br/premio-
walter-dohme-2022/
- Reunião de Gilwell

Mais informações sobre as oficinas temáticas serão enviadas no Boletim 2, não percam, já 
garantam sua inscrição!

Descrição: Porcentagem

Alimentação 50%

Local 10%

Limpeza 10%

Materiais Diversos 20%

Infraestrutura do Evento 10%

- Distintivo do evento
- No sábado: Café na Recepção e Coffee Break
- Reunião de Gilwell: Chá com Bolachas
- No domingo: Coffee Break.

Composição da taxa:

A taxa inclui:

https://www.escoteirossp.org.br/premio-walter-dohme-2022/
https://www.escoteirossp.org.br/premio-walter-dohme-2022/
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 Pagamentos, Cancelamentos e Transferencia 
de Inscrição

1. Impressão de boletos bancários: Após ter concluído o processo de inscrição pelo 
sistema PAXTU, deverá utilizar a opção de impressão do boleto, para posterior 
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.  

2. Forma de Pagamento: 2 parcelas ( dia 19/08/2022 e 19/09/2022 ) tanto no boleto 
quanto em cartão de crédito. 

3. Não haverá emissão de nova via de boleto em caso de perda da data de vencimento, 
por qualquer motivo.  

4. Em caso de cancelamento da inscrição normal e de isentos o valor pago 
será devolvido parcialmente, descontadas as taxas administrativas no valor 
de R$ 20,00 bem como valores já comprometidos na data do cancelamento.  

5. Inscrições com boletos vencidos serão automaticamente bloqueadas após a data do 
vencimento.  

6. Data limite para solicitação de cancelamento de inscrição de 24/08/2022  até  
10/09/2022. 

7. Transferências de inscrições: O participante cujos pagamentos estiverem em dia,poderá 
transferir sua inscrição a outro associado que esteja com registro válido, na mesma cate- 
goria que se inscreveu, estando este com registro em dia. Na solicitação, os associados 
devem informar os números de registro de ambos. Os acertos financeiros dos valores 
jápagos ao evento devem ser realizados diretamente entre os associados que estão 
realizando a transação. 
O Escritório Regional não se responsabiliza por eventuais problemas financeiros 
referentes a transferências entre as partes. 
Prazo limite para transferência de inscrição: 10/09/2022. Após essa data não será mais 
possível realizar transferência.  

8. Data-limite para chamada de novos interessados da lista de espera: 11/09/2022.

Alimentação

O almoço e o jantar de sábado e o almoço de domingo serão por conta de cada participante. 
 
Indicamos o Shopping Vale Sul ( a apenas 5 minutos de carro ) que existem diversas opções 
de alimentação.
Como chegar: https://goo.gl/maps/sGtpabJXJC9ev6ZY8
Av. Andrômeda, 227 - Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, 12230-000

https://goo.gl/maps/sGtpabJXJC9ev6ZY8
https://goo.gl/maps/q92KPb4wM1iH5Fkr9 
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Estacionamento e Acesso

Transporte

De: Para: Tipo: Empresa: Valor:
Terminal 
Rodoviário 
do Tietê  
(São Paulo/
SP)

Terminal 
Rodoviário 
Frederico 
Ozanam 
(São José dos 
Campos/SP) 
 
Pedir para 
descer na 
Rodovia Pre-
sidente Dutra 
próximo à 
portaria do 
DCTA

 Ônibus 

(tempo de 
viagem esti-
mado de 90 a 
100 minutos 
– partidas a 
cada 15 ou 30 
minutos nas 
manhãs de 
sábado)

Pássaro Marrom 
www.passaromarron.
com.br/

*R$ 37,15 ida e 
*R$ 35,70 volta

No local do evento há vagas de estacionamento gratuitas em quantidade suficiente ao 
número previsto de participantes.

Acesso: Como se trata de uma Organização Militar, o acesso pela Portaria é controlado e é 
obrigatória a apresentação de documento de identidade válido. 

Motoristas devem apresentar a CNH válida. 

O acesso deve ser restrito às áreas designadas ao evento, não sendo permitido o livre trânsito 
fora da área destinada ao Congresso Regional Escoteiro, ao alojamento, aos locais para 
banho e refeições.

Posteriormente aos inscritos, será enviado um e-mail, de acordo com o endereço eletrônico 
cadastrado no Paxtu, com as informações adicionais de entrada em área militar.

Muito importante: Manter o endereço de e-mail válido e atualizado no Paxtu para receber 
de forma correta as orientações.

O transporte até o local do evento será por conta de cada participante. 

Abaixo estão opções de transporte que podem ser contratadas pelos participantes (tabela de 
valores sujeita a alterações sem aviso prévio de acordo com as empresas fornecedoras):

http://www.passaromarron.com.br/
http://www.passaromarron.com.br/
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Pernoite e Alojamento

PERNOITE 

No local do evento haverá espaço para pernoite gratuito, em regime de acantonamento 
(necessário trazer isolante térmico, colchonete, cobertor e/ou saco de dormir e material 
individual de higiene pessoal e banho). 

ALOJAMENTO GRATUITO 

Aos participantes será disponibilizado gratuitamente opção de alojamento, a partir de sexta-
feira, em regime de acantonamento, separado masculino/feminino, na Escola Estadual Major 
Aviador José Mariotto Ferreira, localizada dentro do campus do DCTA.
Os banhos serão realizados nos vestiários da própria escola. 
 
Como chegar: https://goo.gl/maps/KyUwLf8eKVVk3vGUA

Terminal 
Rodoviário 
Frederico 
Ozanam 
(São José 
dos Cam-
pos/SP)

DCTA  Táxi Cooperativa de Táxi *R$ 20,00  
(Estimado - Ban-
deira 2)

Hotel

•RESERVA DE HOTEL
As reservas em hotel, para hospedagem, serão por conta dos participantes. 

Toda a rede hoteleira de São José dos Campos pode ser acessada em:
http://www.sjc.sp.gov.br/secretarias/turismo/hotel_sjc.aspx

Hotel Urupema – Av. Nove de Julho, 1037 – Vila Adyana
Site:  www.hotelurupema.com.br
Email: hotelurupema@hotelurupema.com.br 
Tel.: (12) 3921-1599 / 3921-1599

Ibis São José dos Campos Colinas – Av. Dr. Jorge Zarur, 81 Torre 1
Site: www.ibis.com 

Ibis São José dos Campos Dutra – Av. Cidade Jardim, 101
Site: www.ibis.com

https://goo.gl/maps/KyUwLf8eKVVk3vGUA
http://www.sjc.sp.gov.br/secretarias/turismo/hotel_sjc.aspx
http://www.hotelurupema.com.br
http://www.ibis.com
http://www.ibis.com
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Comércio

Sugestão para turismo

No site www.sjc.sp.gov.br/servicos/  você encontra diversas opções de turismo em São José 
dos Campos/SP. Dentre elas, destacamos:

MAB – Memorial Aeroespacial Brasileiro: próximo ao local do evento, expõe diversas 
tecnologias aeroespaciais e outras criadas no ITA, INPE, DCTE e empresas da região. Com 
exposição estática de aeronaves e equipamentos.

Parque da Cidade Roberto Burle Marx: amplo parque com espaço para atividades e passeio, 
e construções do arquiteto Rino Levi e paisagismo de Roberto Burle Marx, além do Museu do 
Folclore.

Parque Vicentina Aranha: ocupa o espaço do antigo sanatório Vicentina Aranha para 
tratamento da tuberculose. Com boa área verde e prédios históricos. Possui diversas atrações
culturais aos finais de semana.

SESC: ao lado do Parque Santos Dumont, com programação cultural e esportiva variada.

Os parques Vicentina Aranha e Santos Dumont e o SESC ficam bastante próximos um do 
outro, e relativamente próximos ao local do evento.

Hotel Globo – Av. Dr. Nelson D’Ávila, 423
Email: contato.hotelglobosjc@gmail.com  
Tel.: (12) 3921-0407 / 3902-2222 / 3941-2476

Polo Hotel – Rua República de Israel, 60
Site: www.polohotel.com.br
Tel.: (12) 3876-5000 / (12) 3913-1498

Só será permitido comercializar produtos mediante autorização expressa do Comitê 
Organizador.

Interessados devem se manifestar pelo e-mail eventos.sp@escoteiros.org.br  de 19/08/2022 
até às 23h59 de 31 de agosto de 2022. No mesmo e-mail serão informadas as regras, as 
condições para comercialização e o custo.

https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/inovacao-e-desenvolvimento-economico/turismo/
mailto:contato.hotelglobosjc%40gmail.com?subject=
http://www.polohotel.com.br
mailto:eventos.sp%40escoteiros.org.br?subject=Com%C3%A9rcio%20-%20C.R.E%20-2022
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 Adequação às regras e conduta:

O evento seguirá de forma integral com as definições do “Princípios, Organização e Regras 
(P.O.R.)” da União dos Escoteiros do Brasil. Condutas desrespeitosas para com outros escotistas, 
dirigentes, equipe de serviço ou qualquer outra pessoa presente no evento não serão toleradas

Atitudes e Comportamento: o Congresso Regional Escoteiro é um local de encontro, 
intercâmbio e amizade, o marco de valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso 
não se respeitem as normas abaixo ou instruções apresentadas pelo Comitê Organizador, 
serão verificadas as medidas apropriadas a serem adotadas, podendo, inclusive, culminar na 
exclusão do participante.

Cumprimento de horários: o cumprimento de horários será uma condição básica para se 
assegurar a realização da agenda do Congresso.

Fumo e consumo de bebidas alcoólicas: fumo de cigarro será permitido somente para 
adultos, em áreas pré-determinadas, ficando proibido em áreas de uso comum como: 
auditórios, refeitório e salas onde serão realizados os seminários, oficinas e palestras. 
Não será permitido o consumo de bebidas alcoólicas dentro das dependências do local do 
evento. 

Danos e prejuízos: os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais danos 
e/ou prejuízos causados à propriedade, por atos ou atitudes indevidas.

Segurança: aconselhamos aos participantes identificarem seus pertences e não levarem 
objetos de valor. 
A organização do evento não se responsabiliza por eventuais danos e perdas de pertences e 
objetos de valor.

Procedimentos não previstos

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

Realização

- Diretoria Regional de Métodos Educativos: Luciana Timoszczuk e Marcia Vieira
- Coordenação de Estudos Escoteiros: Vania Dohme
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Informações gerais

- Dúvidas sobre programa do evento:
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Métodos Educativos 
E-mail: metodos.sp@escoteiros.org.br
Tel.: (11) 3154-5500

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

• 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 

São Paulo, 12 de agosto de 2022.

Luciana Timoszczuk
Diretora de Métodos Educativos

Região de São Paulo

Gimirson Moura 
Diretor de Eventos

Região de São Paulo

Organização

- Diretoria Regional de Eventos: Gimirson Moura e Leonardo Pereira

https://www.facebook.com/escoteirossp

