UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
XXV MUTIRÃO NACIONAL PIONEIRO
15 A 18 DE NOVEMBRO DE 2012
SÃO PAULO/ SP / BR

Boletim Informativo no 1
Informações Gerais e Regras para Participação

1. O EVENTO, DATA E LOCAL
O Mutirão Nacional Pioneiro é a maior e mais importante atividade do ramo em todo o país.
Também chamado de MutPio, este evento ocorre normalmente a cada 2 anos. Sua última edição foi
realizada em 2009, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A história dos Mutirões Nacionais
data de 1955 e você pode fazer parte dela: a primeira edição do evento foi realizada em Juiz de Fora e,
agora, 58 anos depois, São Paulo sediará novamente este grande encontro de Pioneiros e Pioneiras em
busca do Servir.
O MutPio chega à sua 25o edição em 2012 e será realizado entre os dias 15 e 18 de novembro na cidade
de São Paulo.
São Paulo, a maior metrópole do Brasil, é umas das 5 cidades com maior densidade demográfica no
mundo, com muitos contrastes e com a maior variedade cultural do País, atraindo pessoas do mundo
inteiro em busca de trabalho e cultura. São Paulo tem hoje aproximadamente 11.000.000 (onze milhões)

de habitantes. Em novembro, ocasião do evento, predomina o calor, podendo variar de temperatura
entre 24o a 34o graus.

2. A PROPOSTA EDUCATIVA
A proposta educativa do XXV Mutirão Nacional Pioneiro, como em todas as atividades escoteiras, está
fundamentada nos princípios do Movimento Escoteiro, contribuindo na formação de pessoas
comprometidas com a comunidade, que assumam responsabilidades na construção de um mundo
melhor. Pretendemos que o MutPio 2012, além de ser um ambiente de amizade e integração, seja um
espaço para informar, conscientizar e comprometer os jovens com ações e projetos concretos, que
ajudem na construção do mundo que almejamos, tendo como meta o “Servir” apregoado no lema do
Ramo.

3. O PROGRAMA
O programa do XXV Mutirão Nacional Pioneiro reúne um conjunto de atividades, dentre as quais se
destacam:
Cerimônia de Abertura Solene será realizada dia 15/11 na Assembleia Legislativa de São Paulo, com
a presença de todos os participantes e autoridades locais, seguida de um jantar de confraternização com
o prato preferido dos paulistanos (Pizza).
Atividades Comunitárias serão as principais atividades do evento. Como o próprio nome nos
remete, durante os dias 16 e 17 serão realizadas atividades comunitárias em forma de grandes mutirões
com todos os participantes do MutPio.
Sarau Cultural 15/11: Na mais pura expressão da arte, o Sarau acontecerá junto com o jantar de
confraternização, oportunidade para apresentação de músicas, poesia e teatro.
O Turismetrô 16/11: os participantes percorrerão vários pontos turísticos e históricos da cidade de
São Paulo. Para isso serão oferecidos cinco roteiros diferentes, sendo que todos os percursos têm
acompanhamento de guias bilíngües que contam a história de São Paulo, com intervenções artísticas
realizadas por atores, que interpretam diferentes personagens em determinados pontos dos trajetos,
contando curiosidades de uma forma divertida e dinâmica. Todos os roteiros têm como ponto de partida
a Estação Sé do Metrô.
A Caminhada Noturna 17/11: é um presente aos Pioneiros e a todos os interessados nos aspectos
históricos e arquitetônicos da cidade, que tem uma das melhores infra-estruturas da América Latina. O
Centro é berço da cidade, que tem 555 anos de história: foi para esta região que os jesuítas, "de
gatinhas", subiram a escarpada serra do mar e, escolhendo este planalto, se instalaram na área depois
chamada Pátio do Colégio - marco inicial do nascimento da cidade.
A Caminhada, que já ultrapassou a marca de 300 edições, conta sempre com a participação de
especialistas e personalidades dos segmentos de Arquitetura, Artes Plásticas, Administração Pública,
História e Urbanismo. É uma excelente oportunidade a todos aqueles que desconhecem o centro de São
Paulo e, nos simples atos de caminhar, passear, observar e ouvir histórias, de permitir a percepção do
significado e grandiosidade desta metrópole.

Festa das Delegações 18/11: Na manhã do dia 18 de novembro. Os participantes poderão conhecer
um pouco mais da cultura de cada Região, através de apresentações das diversas delegações.
Cerimônia de Encerramento 18/11: no dia 18 de novembro, também na Assembleia Legislativa de
São Paulo, com a presença de todos os participantes e autoridades locais que tenham apoiado a
realização do MutPio.
OBS.: a ordem de aplicação dos eventos acima listados poderá ser alterada sem aviso
prévio mediante necessidade percebida pela Organização Geral.

4. INFRA-ESTRUTURA
Maiores informações sobre a infra estrutura oferecida pelo MutPio serão disponibilizadas no Boletim
Informativo n° 2.
5. NORMAS DO EVENTO
Atitudes e Comportamento: o Mutirão Nacional Pioneiro é um local de encontro, intercâmbio e
amizade, o marco dos valores propostos na Lei e Promessa Escoteiras. Na qualidade de PARTICIPANTES
do evento (Jovens, Escotistas ou Staffs), contarão com o apoio da Organização Geral do evento para
sanar qualquer problema referente ao não cumprimentos das normais estabelecidas, caso o envolvido
nesta situação seja jovem menor de idade, um adulto da delegação o acompanhará de volta à sua cidade
de origem, onde será entregue aos seus responsáveis legais; se maior de idade, retornará à sua cidade de
origem por conta própria. O jovem e/ou seu responsável legal respondem pelo pagamento integral de
todas as despesas decorrentes desta situação, tendo de arcar, inclusive, com as despesas relativas ao
adulto que o acompanhará quando necessário.
Apresentação pessoal: conforme prega a Regra 044 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de abertura e
encerramento e sempre que solicitado pela Organização Geral deverá ser utilizado o uniforme ou traje
escoteiro.
Relações interpessoais: não são permitidas atitudes, ações ou situações que afetem a integridade dos
participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua estabilidade emocional. Homens e mulheres devem
manifestar respeito mútuo e para com o coletivo ao demonstrar publicamente atitudes próprias da
intimidade.
Objetos de valor: aconselhamos que nenhum objeto de alto custo (computadores portáteis, IPods,
MP3 Players, etc.) sejam levados ao evento por questões de segurança. Caso seja estritamente
necessário seu uso por qualquer motivo, pede-se que sejam identificados com NOME COMPLETO,
GRUPO ESCOTEIRO E REGIÃO ESCOTEIRA E NOME DO RESPONSÁVEL POR SUA DELEGAÇÃO
OU ESCOTISTA RESPONSÁVEL. A organização do evento é responsável pela segurança pessoal dos
participantes no âmbito da aplicação do programa do evento e não se responsabilizará por nenhum
prejuízo aos seus pertences pessoais.

Cumprimento de horários: o cumprimento de horários é uma condição básica, principalmente nos
casos em que sejam necessárias movimentações para fora das áreas comuns do evento. Para se assegurar
o descanso necessário, deverá ser feito silêncio no período de 00h às 06h, salvo orientação em contrário
da Organização Geral.
Danos e prejuízos patrimoniais: os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais
danos e/ou prejuízos causados por atos ou atitudes indevidas às áreas comuns do evento, sejam estas
usadas para alojamento dos participantes ou desenvolvimento do programa. Atitudes desta natureza são
motivos para exclusão do MutPio.
Fumo: fumar será permitido em locais pré-determinados e somente aos jovens maiores de 18 anos.
Casos omissos que não se enquadrem nesta determinação serão avaliados pela Organização Geral.
Consumo de bebidas alcoólicas: o consumo de bebidas alcoólicas é proibido durante todo o evento.
Posse e consumo de drogas: a posse e/ou consumo de drogas é crime previsto no Código Penal
Brasileiro. Qualquer participante que seja surpreendido com drogas, consumindo ou facilitando a outros,
será excluído do MutPio e encaminhado imediatamente às autoridades competentes.
Furto ou Roubo: furto ou roubo são crimes previstos no Código Penal Brasileiro. Qualquer
participante que seja surpreendido cometendo ilícitos desta natureza será excluído do MutPio e
encaminhado imediatamente às autoridades competentes.
Armas: portar armas de fogo sem a devida autorização expedida pelos órgãos competentes é crime
previsto no Código Penal Brasileiro. Qualquer participante que seja surpreendido portando arma de
fogo não autorizada será excluído do MutPio e encaminhado imediatamente às autoridades
competentes. Não é permitido também o porte de nenhum tipo de arma branca (facas, canivetes,
tesouras...) durante todo o evento. Caso algum participante seja flagrado portando qualquer arma desta
natureza a terá recolhida pela Organização Geral e devolvida somente ao término do evento.
OBS.: Profissionais da área de segurança pública (Policiais) ou Militares das Forças Armadas (Aeronáutica,
Exército ou Marinha), caso tenham estrita necessidade de portar armas de fogo durante o período de
duração do MutPio por quaisquer motivos deverão previamente entrar em contato com a Organização
Geral através do e-mail mutpio2012@hotmail.com para maiores esclarecimentos.

Saídas das áreas comuns: Saídas não previstas na programação do MutPio deverão ser informadas a
Organização Geral. No caso de membro juvenil menor de idade deverá haver também a concordância
do responsável que o acompanha no evento.
Visitas: somente pessoas expressamente autorizadas pela Organização Geral podem visitar o MutPio.
Para obter esta autorização, o interessado em visitar o evento deverá enviar e-mail com o assunto
“Visita ao MutPio” para o endereço eventos.sp@escotismo.org.br informando NOME COMPLETO,
DIA E HORÁRIO PRETENDIDO PARA A VISITA. Caso o interessado seja membro do Movimento
Escoteiro deverá informar ainda seu GRUPO ESCOTEIRO E REGIÃO ESCOTEIRA. Em ambos os casos
o interessado deverá aguardar resposta da Organização Geral acerca do solicitado.
Comércio: só será permitido qualquer tipo de comércio durante o evento mediante autorização
expressa da Organização Geral, após acordo prévio entre todas as partes envolvidas.

6. PARTICIPAÇÃO
6.1 Responsabilidade, Coordenação e Organização do evento: a responsabilidade pela realização
do XXV Mutirão Nacional Pioneiro é da Região Escoteira de São Paulo subordinada à União dos
Escoteiros do Brasil através do Escritório Nacional. O evento é organizado pela equipe de Organização
Geral, coordenada por André Rodrigues Nogueira.
6.2 Participantes brasileiros: o MutPio é destinado a membros da União dos Escoteiros do Brasil em
pleno gozo de seus direitos como associados nas categorias de Beneficiários, Escotistas ou Dirigentes,
conforme prega o artigo 42, parágrafos §1o a §3o do Estatuto da União dos Escoteiros do Brasil.
Para a inscrição em qualquer categoria (Jovens, Escotistas ou Equipe de Serviço) devem ser
consideradas todas condições estipuladas a seguir:
Jovens: a participação no evento como Jovem é possível para os nascidos entre 15/11/1991 e
18/11/1995, desde que estes últimos já tenham efetivamente entrado no estágio de transição entre os
ramos Sênior e Pioneiro (“Ponte Pioneira”) no ato da inscrição e que, até a data do evento, já integrem
um Clã Pioneiro.
Escotistas: a participação no evento como Escotista é possível para nascidos antes de 15/11/1989 e
sua inscrição está condicionada a existência de inscrições de no mínimo 02 (dois) jovens no Clã
Pioneiro que estiver sob sua responsabilidade.
Mestre Pioneiro: para enquadramento nesta categoria, o adulto inscrito deverá ter 23 anos
completos até a data do evento, conforme prega o item “e” da Regra 121 do P.O.R.
Equipe de Serviço: a participação no evento como Equipe de Serviço é possível para nascidos antes
de 15/11/1991 desde que estes não sejam responsáveis por um Clã Pioneiro. A Organização Geral,
conforme a quantidade necessária de pessoas, para o evento, fará a seleção dos inscritos nesta categoria.
Maiores informações a este respeito serão veiculadas através da FanPage mutpio2012.
6.2.1 Participantes estrangeiros: estrangeiros interessados em participar do XXV MutPio deverão
entrar em contato com a Organização Geral, na pessoa de André Rodrigues Nogueira, demonstrando
seu interesse para que os devidos acertos quanto à esta participação sejam feitos. O estrangeiro
interessado em participar deverá obrigatoriamente ser associado de Organização Nacional filiada à
WOSM – World Organization of the Scout Movement e, ainda, deverá também obter autorização junto
ao Comissário Internacional de sua organização de origem.
Os demais acertos para efetivar esta participação serão feitos via Ricardo Stuber, Comissário
Internacional da UEB, em contato com a Organização Nacional de origem do interessado. Ainda, para
efetiva participação no evento, será observada também a idade do interessado, que deverá obedecer às
regras da UEB quanto à adequação nas categorias de Jovens, Escotistas ou Staffs.
6.3 Inscrição no evento:

6.3.1. Preenchimento da Ficha de Inscrição no SIGUE: o interessado em participar deve acessar
o Sistema SIGUE JOVEM e preencher as informações solicitadas, selecionando sua categoria de
participação (Jovens, Escotista ou Equipe de Serviço).

O Grupo Escoteiro poderá autorizar a inscrição de participante desde que:
a) O Grupo seja portador do Certificado de Funcionamento referente ao ano de 2012;
b) O participante seja membro ativo no Movimento Escoteiro devidamente registrado em
2012.
6.3.2. Opções de Pagamento: o participante deverá optar por uma das formas de pagamento que
mais lhe convir dentre as descritas abaixo, a saber:
DATA DE INSCRIÇÃO

Quantidade de

Vencimento

Parcelamento

Valor total

Parcelas

1ª. Parcela

Máximo

Até 09 de junho

Única

10 /06

1 x 300,00

300,00

Até 09 de junho

5

10 /06

5 x 66,00

330,00

De 10 / 06 a 09 de julho

4

10 / 07

4 x 82,50

330,00

10 / 07 a 09 de agosto

3

10 / 08

3 x 110,00

330,00

10 / 08 a 09 de setembro

2

10 / 09

2 x 175,00

350,00

10 / 09 a 09 de outubro

1

10 / 10

1 x 380,00

380,00

Obs.:
(1) - A data limite para pagamento de qualquer parcela é 10 de outubro de 2012.
(2) - O atraso no pagamento acarretará cobrança de multa de 2% (dois por cento) e juros de 3% (três por
cento) ao mês.
(3) - O ingresso no evento somente será autorizado para quem tenha quitado todas as parcelas do plano
escolhido.

6.3.3. Impressão de Boletos Bancários: após ter concluído o processo de Inscrição no sistema
SIGUE, o interessado deverá utilizar a opção de impressão do Boleto para posterior pagamento.
6.3.4. Pagamento de Boletos Bancários:
ATENÇÃO: O atraso no pagamento de dois boletos consecutivos ou alternados implicará no
cancelamento da inscrição. Caso o ex-participante tenha realizado algum pagamento e sua
inscrição tenha sido cancelada em decorrência dessa falta de pagamentos terá prazo até 09 de
outubro de 2012 para solicitar a devolução de valores eventualmente pagos e, para tal, deverá
enviar correspondência via SEDEX a UEB – Setor de Eventos, Rua Cel. Dulcídio 2107, Água
Verde, Curitiba/PR, 80250-100, solicitando a devolução de 85% (oitenta e cinco por cento) dos
valores pagos, sem direito a atualização - a retenção de 15% (quinze por cento) é destinada a

cobertura de despesas administrativas e bancárias relativas ao evento. Deverá ser informado na
correspondência: os dados bancários para onde deve ser feita a devolução (Banco, Agência,
Conta, Nome e CPF do titular da conta) e enviado cópia dos comprovantes de pagamento.

Nova inscrição só será possível após o pedido de devolução de valores conforme citado acima e
seguindo a tabela vigente na data da nova inscrição. Para correspondências postadas após 09 de
outubro de 2012 acima não haverá devolução de qualquer valor pago, independente de motivo.
Inscritos que não efetuaram qualquer pagamento e tiverem a inscrição cancelada por tal motivo
poderão vir a fazer nova inscrição seguindo a tabela vigente na data da nova inscrição.
6.3.5. Substituição de Inscritos: o participante poderá transferir sua inscrição, sem qualquer prejuízo,
enviando à UEB – Setor de Eventos, Rua Cel. Dulcídio 2107, Água Verde, Curitiba/PR, 80250-100,
correspondência via SEDEX postada até 10 de Outubro de 2012, formalizando a substituição
mediante “autorização de substituição”. Antes de efetivar qualquer transferência deverá ser consultado o
Setor de Eventos do Escritório Nacional, ueb.eventos@escoteiros.org.br com vistas a receber
orientações de como tal processo funcionará junto ao SIGUE. A responsabilidade pela quitação total das
parcelas é do adquirente da vaga e o acerto das parcelas já pagas é entre as pessoas envolvidas.
6.3.6. Desistência de participação: a desistência de participação individual será aceita desde que o
participante envie a UEB – Setor de Eventos, Rua Cel. Dulcídio 2107, Água Verde, Curitiba/PR, 80250-100,
correspondência via SEDEX postada até 10 de Outubro de 2012, formalizando sua desistência. A
desistência implica, independente de motivo, na devolução de 85% (oitenta e cinco por cento) dos
valores pagos, sem direito a atualização - a retenção de 15% (quinze por cento) do valor pago destina-se
a cobertura de despesas administrativas e bancárias relativas ao evento. Para desistências após a data
de 10 de Outubro de 2012, independente de motivo, não haverá devolução de qualquer valor pago,
pois todos os serviços já terão sido contratados – caso o participante tenha pago o valor total da
inscrição o mesmo terá direito a receber o enxoval do evento. Deverá ser informado na
correspondência: os dados bancários para onde deve ser feita a devolução (Banco, Agência, Conta, Nome
e CPF do titular da conta) e enviado cópia dos comprovantes de pagamento.
6.4 A taxa de inscrição cobre os seguintes custos e despesas:
- Dois dias de turismo (descritos nesta Circular);
- Jantar de confraternização em restaurante típico;
- Alimentação durante o evento (começando do Jantar do dia 15 até o almoço do dia 18);
- Enxoval com logomarca do evento constante de: 1 camiseta, 1 distintivo, 1 lenço, 1 bornal e 1
caneca
- Transporte para áreas onde acontecerão as atividades;
- Transporte Rodoviária-Alojamento-Rodoviária ou Aeroporto-Alojamento-Aeroporto, em
horários a serem divulgados, que atendam a maioria dos inscritos no evento, através de
cadastramento prévio. Maiores detalhamentos sobre horário de transportes serão
disponibilizados no Boletim Informativo n° 2.
- Material básico para as atividades.

- Atendimento médico em caso de doença (excluindo doenças pré-existentes) ou acidentes
decorrentes do evento. Medicamentos e todos os custos relativos à internação/hospitalização
fora do evento não estão incluídos na Taxa do MutPio.

6.5 Seguro Viagem/Saúde: a Organização Geral recomenda a aquisição de um Seguro Viagem/Saúde
abrangendo o período entre sua saída e retorno ao domicílio para todos os participantes do XXV
Mutirão Nacional Pioneiro. Estes seguros podem ser adquiridos em agências de turismo.
7. CASOS NÃO PREVISTO:
A Organização Geral em conjunto com a DEN – Diretoria Executiva Nacional, decidirão quanto a
quaisquer casos não previstos neste documento.
São Paulo, 29 de Maio de 2012

André Rodrigues Nogueira
Coordenador Geral
XXV Mutirão Nacional Pioneiro

