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APRESENTAÇÃO
O MutPio Virtual será uma atividade de integração específica para o Ramo 
Pioneiro, uma excelente oportunidade para fortalecer o Ramo Pioneiro, bem 
como para reforçar o sentimento de pertencimento à grande Fraternidade 
Mundial Escoteira. 

Pretendemos que o MutPio Virtual seja, além de ser um ambiente de 
amizade e integração, um lugar que permita que os jovens vivam uma 
experiência de aprendizagem relevante, oferecendo um espaço de informação, 
conscientização e comprometimento que contribua nos seus projetos pessoais 
de vida e na construção de um mundo melhor. 

Será realizada no 

DIA 28 DE AGOSTO DE 2021 
através de plataformas digitais. 

RESERVE ESSE DIA TODINHO 
na sua agenda!!

PROGRAMA DA ATIVIDADE
Teremos um sábado cheio de atividades voltadas ao desenvolvimento pessoal 
dos nossos Pioneiros e Pioneiras. 
O programa incluirá atividades de integração, atividades comunitárias, 
desenvolvimento pessoal, projetos, diversão e para encerrar uma animada 
festa. 

Mesmo sendo uma atividade virtual, caso seu Clã já esteja podendo realizar 
atividades presenciais, poderão se reunir para participar em conjunto do 
evento. Os pioneiros poderão se reunir na sede de seu grupo escoteiro, na casa 
de algum pioneiro ou em outro local que considerem adequado, desde que 
consideradas as questões relativas à segurança adotada por seu município. 
Então, já deu para perceber que não tem motivo para não se inscrever!

Mais informações relacionadas ao programa de atividades serão fornecidas 
nos próximos boletins.  

PARTICIPAÇÃO
Jovem - A participação no evento como “jovem” é possível para os nascidos 
entre 28/12/2004 e 27/08/2000 (deve ter completado, no mínimo, 17,5 anos 
até o dia 28 de agosto de 2021, e não pode ter completado 21 anos no dia 28 
de agosto de 2021).

Equipe de Serviço - ES – A participação como membro da “Equipe de Serviço” 
é possível para adultos que atendam aos seguintes requisitos: 

• Possuam o Nível Preliminar concluído; 
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• Possuam o certificado de conclusão do curso “Cyberbullying – Prevenção 
e Informações”, que está disponível no Campo Escola Virtual - https://www.
escoteirosead.org.br/. 

A participação como membro da “Equipe de Serviço” está condicionada às 
necessidades do evento e ao perfil estabelecido para a função. 

As tarefas e funções da Equipe de Serviço, bem como a seleção de seus 
membros, serão definidas pelos organizadores da atividade e informadas 
oportunamente. 

INSCRIÇÕES
Para se inscrever você deve estar com seu registro escoteiro válido e realizar 
sua inscrição no Paxtu. 
Não esqueça de atualizar seu e-mail, pois o link de participação será enviado 
por ele. 

AS VAGAS SÃO LIMITADAS. 

AS INSCRIÇÕES VÃO ATÉ O DIA 18/08!  

NÃO PERCA A OPORTUNIDADE, ACESSE O 
PAXTU E GARANTA JÁ SUA INSCRIÇÃO.  

3

https://paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu/


BOLETIM 1
INFORMAÇÕES GERAIS

TAXA DO EVENTO 
A taxa de inscrição é no valor de R$25,00 e inclui: 1 distintivo, que será enviado 
diretamente para a Unidade Escoteira Local.

Distribuição dos custos:

USO DE IMAGEM 
Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o di-
reito de uso de imagens, na forma de fotografias ou filmagens realizadas 
ao longo do evento, para fins de promoção do Escotismo no Brasil. Com 
isso, a União dos Escoteiros do Brasil passa a ter direito sobre o uso dessas 
imagens em materiais gráficos e digitais em suas produções, seja o mate-
rial destinado aos próprios escoteiros, seja material promocional voltado à 
divulgação do Movimento Escoteiro.

PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS 
A coordenação do evento decidirá quanto a procedimentos não previstos 
no presente documento ou qualquer excepcionalidade.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
Caso deseje informações complementares ou precise tirar dúvidas entre 
em contato com o Setor de Eventos pelo email: eventos@escoteiros.org.br

Curitiba, 07 de julho de 2021

Ana Filipa Nazareth G. Simão
Coordenadora Nacional do Ramo Pioneiro

TAXAS BANCÁRIAS / CUSTOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS  R$10,00 

KIT PARTICIPANTE (1 DISTINTIVO + LOGÍSTICA DE ENVIO)  R$6,00 

SERVIDOR E SISTEMAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EVENTO   R$5,00 

CONTINGÊNCIA           R$4,00 

TOTAL           R$25,00
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