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Boletim – Gestão na Estrada
Santos – Fevereiro/2023

13° Distrito Escoteiro Costa da Mata Atlântica e 
37° Distrito Escoteiro Costa dos Fortes
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O que é o evento?

O objetivo é o de crescimento e fortalecimento das Unidades Escoteiras Locais, estabelecido 
pela instituição através do esforço humano organizado pela Gestão Regional com a finalidade 
de aproximação da estrutura regional, solução de problemas e de ser um facilitador da prática 
do Escotismo em seu local de atuação.
Além disso, a Gestão na Estrada vai ao encontro dos compromissos assumidos pela Gestão de 
ter uma atuação verdadeiramente ativa e próxima da realidade das UEL’s e será também uma 
ferramenta de aplicação do Planejamento Estratégico Nacional.

“É importante compreendermos a diferença entre os valores do Movimento Escoteiro, 
resumidos pela Lei e Promessa Escoteiras, e os valores institucionais, ou seja, aqueles 
elementos que norteiam a atuação da nossa organização. Os valores institucionais são as 
ideias fundamentais em torno das quais se constrói uma organização. Elas representam 
as nossas convicções dominantes e crenças básicas, a fim de se tornarem elementos 
motivadores e capazes de induzir os comportamentos e as atitudes em todos os níveis e 
temas dos Escoteiros do Brasil.”

Onde?

Universidade Santa Cecília - UNISANTA 
Rua Oswaldo Cruz, 277 - Boqueirão, Santos - SP, 11045-907 
Conheça um pouco mais sobre o local do evento em: https://unisanta.br/

Quem pode participar?

• Escotista e Dirigentes das UEL´s pertencentes ao 13° Distrito Escoteiro Costa da Mata 
Atlântica e do 37° Distrito Escoteiro Costa dos Fortes;

• Coordenadores e membros de equipes Distritais do 13° DE e do 37° DE.

Todos os participantes devem possuir registro escoteiro válido, no dia do evento.

Quando?

Dia 25 de fevereiro de 2023 (sábado).
Início às 8h e encerramento às 16h.

Todos os distritos serão contemplados conforme calendário 2023/2024. 
Cada localidade é exclusiva para membros das UELs do distrito especificado acima.

https://unisanta.br/
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Pagamentos, Lista de Espera e 
Cancelamento

Programa Previsto (sujeito a alterações sem 
aviso prévio)

1. 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 próprio associado acompanhar a emissão do boleto. Não será 
enviado boleto via e-mail.

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

• Atualização das ações regionais;
• Oficinas de ações das pastas regionais;
• Palestra sobre funções e ações do Escritório Regional;
• Feira de atendimento aos associados;
• Sessão “Tira Dúvidas” com a Diretoria Regional.

Limite de Vagas

Como se Inscrever?

300 (trezentas) Vagas

Exclusivamente via “Meu PAXTU”, das 0h do dia 28 de janeiro de 2023 até às 23h59 do dia 17 
de fevereiro de 2023, ou até serem preenchidas as vagas.

R$ 30,00 (Trinta reais) – Incluso dois coffee break e o distintivo do evento

Quanto?

Gestão na Estrada
Composição de Valores

Coffee Break R$20,00

Distintivos R$5,00

Taxas Administrativas R$5,00

Custo final aos participantes R$30,00
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3. A data-limite para solicitação de cancelamento da inscrição é o dia seguinte à data de 
término das inscrições.

4. No caso de a inscrição ser cancelada dentro do prazo estabelecido para cancelamento, 
o valor pago da taxa de inscrição será devolvido parcialmente (serão retidos  
R$ 20,00 pelos custos já comprometidos na data do cancelamento). Após o prazo 
estabelecidopara cancelamento, não haverá devolução do valor pago da taxa de inscrição.

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

Alimentação

Hospedagem

O almoço será por conta de cada participante. Nas proximidades do local do evento há opções 
de restaurantes/lanchonetes.

1. O Grupo Escoteiro do Mar Carmo 11/SP vai disponibilizar sua sede para pernoite para os 
inscritos do Gestão na Estrada Santos e Encontro Regional de Formadores que desejarem 
dormir do dia 25 de fevereiro (sábado, após o Encontro de Gilwell) até o dia 26 de fevereiro 
(domingo). 

No local serão utilizadas salas de aulas como dormitórios (em regime de acantonamento), 
além de chuveiros/vestiários. 

A UEL não disponibilizará roupa de cama ou banho, ficando sob responsabilidade de cada 
inscrito trazer seus próprios materiais de acantonamento (toalhas, saco de dormir, isolante 
térmico, colchão inflável, etc). 

Pedimos que os interessados em pernoitar preencham o formulário abaixo, até dia 10 de 
fevereiro: 
https://docs.google.com/forms/d/12FtffjrJAyJRQh9v9fEOOZGSun-IbUJAbkZ-29zX11A/edit 

Grupo Escoteiro do Mar Carmo 11/SP 
Av. Prof. Aristóteles Menezes, 11 - Ponta da Praia, Santos - SP, 11035-030 
https://www.google.com/maps/place/Grupo+Escoteiro+Do+Mar+Carmo

2. Seguem sugestões de hotéis na cidade:

Ibis budget Santos Gonzaga
https://all.accor.com/hotel/9611/index.pt-br.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_
medium=seo+maps&utm_source=google+Maps 

Atlântico Inn Apart Hotel
https://www.atlanticoinn.com.br/o-hotel-atlantico-inn

https://docs.google.com/forms/d/12FtffjrJAyJRQh9v9fEOOZGSun-IbUJAbkZ-29zX11A/edit 
https://www.google.com/maps/place/Grupo+Escoteiro+Do+Mar+Carmo+-+11SP/@- 23.9780647,-46.3042354,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce023bfbd3a7bb:0xc6be7 3784e1b2079!8m2!3d-23.9779853!4d-46.2998679
https://all.accor.com/hotel/9611/index.pt-br.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_ medium=seo+maps&utm_so
https://all.accor.com/hotel/9611/index.pt-br.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_ medium=seo+maps&utm_so
https://www.atlanticoinn.com.br/o-hotel-atlantico-inn
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Realização

Diretoria Regional

Mais Informações

Hotel Cosmopolitan Praia Flat Santos
https://www.hotelcosmopolitan.com.br/ 
 
Gonzaga Flat Service
http://www.gonzagaflat.tur.br/ 

Reforçamos que não será permitido pernoitar no local do Evento. 

Dúvidas sobre incrições

• 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. 

Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos.sp@escoteiros.org.br
Tel.: (11) 3154-5500

https://www.hotelcosmopolitan.com.br/ 
http://www.gonzagaflat.tur.br/ 

