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1. O EVENTO, DATA E LOCAL
O Mutirão Pioneiro Regional é a maior e mais importante atividade do Ramo no
Estado. Também chamado de MutPio, este evento ocorre normalmente a cada
dois anos. Sua última edição foi em 2016, na cidade de Pirenópolis-GO, onde
todas as atividades foram realizadas na Aldeia da Paz – Casa das Vovós e
Creche.
Para 2018 o 4º MutPio será realizado nos dias 05 e 06 de maio, na cidade de
Goiânia-GO. Nosso evento será na sede do Grupo Escoteiro Goyaz, (Instituto
de Educação de Goiás), Avenida Anhanguera, nº 1630, Leste Vila Nova.
2. CENTENÁRIO DO RAMO PIONEIRO
O 4º MutPio será um marco importante, pois faz parte das comemorações do
Centenário do Ramo Pioneiro. Será uma excelente oportunidade para
fortalecer o Ramo Pioneiro, bem como reforçar o sentimento de pertencimento
à grande Fraternidade Mundial Escoteira.
3. PROPOSTA EDUCATIVA
A proposta da atividade do 4º MutPio se fundamenta nos princípios do
Movimento Escoteiro, e busca contribuir com a formação de pessoas
comprometidas com a comunidade, que assumam responsabilidades na
construção de um mundo melhor.
4. O PROGRAMA
A programação tem como objetivo principal a atividade a ser realizada na Casa
da Acolhida, uma entidade que é coordenada pela Secretaria Municipal de
Assistência Social – SEMAS, e acolhe pessoas em situação de rua, atendendo
muitas famílias nessas condições. Em visita previa realizada pela equipe que
coordena o evento, a coordenadora da entidade nos informou sobre a
necessidade de um espaço para as crianças que são acolhidas pela Casa.
Esse é o nosso desafio para o MUTPIO/2018, montar uma brinquedoteca e

uma biblioteca infantil, na unidade da Casa da Acolhida, situada no Setor
Universitário.
Nossa programação também prevê momentos de integração entre os Clãs,
conversas, reflexões, trabalho coletivo e muita diversão. Na noite de sábado
teremos uma Festa Temática para animar e comemorar nossa
confraternização.
O evento terá inicio no dia 05/05 com abertura às 13h30min e encerramento
dia 06/05 às 14h.
5. INFRA-ESTRUTURA
O evento será realizado no Grupo Escoteiro Goyaz. Os participantes ficarão
alojados em sistema de acantonamento.
6. PARTICIPAÇÃO
O evento é destinado aos membros da União dos Escoteiros do Brasil, sendo
organizados em 3 (três) categorias de participação:
 Jovem: a participação como “jovem” é possível para aqueles que
possuírem entre 17 anos (até 05/05/2018) e 21 anos incompletos (até
dia 06/05/2018).
 Escotista: a participação no evento como “Escotista” é possível para
adultos acima de 21 anos, de preferência que esteja registrado no
PAXTU como escotista do ramo. Caso o escotista do Clã do GE não
possa participar, outro adulto poderá se inscrever nessa categoria.
 Esquipe de Serviço (staffs): a participação nessa categoria é possível
para membros do movimento escoteiro, acima de 21 anos, que queiram
contribuir para o desenvolvimento da atividade. Os inscritos nessa
categoria devem estar cientes que terão escala de trabalho durante a
atividade.
7. INSCRIÇÕES
7.1 PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES
A inscrição será efetuada pelo sistema “MEU PAXTU”, considerando a idade
do participante na data da realização do evento. As inscrições têm inicio dia
12/03/2018 e encerram-se dia 15/04/2018.

O pagamento da taxa será por meio de depósito em conta bancária da União
dos Escoteiros do Brasil – Região de Goiás.
A inscrição será confirmada seguindo os seguintes procedimentos:
 Recebimento pelo Escritório Regional da Ficha de Inscrição
Individual (gerada pelo PAXTU), com a assinatura do próprio
participante e a assinatura do responsável pela Unidade Escoteira
Local. No caso de jovens menores de 18 anos, é obrigatória a
assinatura dos responsáveis;
 Verificação do Registro institucional para o ano de 2018;
 Verificação do pagamento integral da taxa de inscrição. Favor anexar
cópia do(s) comprovante(s) de depósito identificando com o nome do
inscrito na atividade.
A ficha de inscrição individual devera ser enviada, digitalizada, constando as
devidas assinaturas, para o email eventos@escoteirosgo.org.br, considerando
que a data limite é dia 23/04/2018.
7.2 Taxa do evento – valores e formas de pagamento
As inscrições para a atividade estarão abertas pelo PAXTU, a partir de
12/03/2018 e terminam dia 15/04/2018, sendo que o pagamento final deverá
ser até dia 16/04.
O pagamento da taxa poderá ser parcelado em até duas vezes, via deposito
bancário (comprovante deverá ser encaminhado no dia do deposito para
controle).
Categoria
JOVEM
ESCOTISTA
EQUIPE DE SERVIÇO

1ª parcela
16/03
40,00
30,00
30,00

2ª parcela 16/04

Valor único

40,00
30,00
30,00

R$ 80,00
R$ 60,00
R$ 60,00

Os dados bancários para depósito são:
Banco SICOOB (756)
Agencia 3061
C/c 2231-4
Favorecido: União dos Escoteiros do Brasil
CNPJ: 33.788.431/0013-57

Os comprovantes de depósito da devem ser enviados, assim que os mesmos
forem realizados e antes da data de envio das inscrições, para controle
bancário. Orienta-se para que guardem os originais caso tenha necessidade de
nova verificação. Favor encaminhar para:
Pioneira Isabella Gomes Rosa G. Bezerra por whatsapp (62) 99145-7729 ou
pelo e-mail isabella.gomesbezerra@gmail.com
A taxa da atividade tem objetivo de cobrir os seguintes custos:
 Refeições durante o evento, sendo elas: jantar do dia 05; café da manha
e almoço do dia 06;
 Despesas para organização da Festa Temática no sábado à noite;
 Despesas de materiais de limpeza e outros para realização das
atividades propostas na programação.
8. OUTRAS INFORMAÇÕES E DÚVIDAS:
Logo logo o Boletim 2 trará novas informações sobre a atividade!
Qualquer dúvida entre em contato com a Comissão de Organização:
COMISSÃO PIONEIRA
Isabella Gomes – 3° GO: 9.9145 - 7729
Isabella Morse – 13° GO: 9.9966-0746
Laura Cristina – 8° GO: 9.8174-7225
MESTRES
André Lemes - 9.9993 – 6507
Luiz Fernando - 9.8140 – 0114
Dayanna Cristine - 9.9156 – 4777
Goiânia - GO, 10 de março de 2018.
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