
A Diretoria Executiva Nacional convida diretores regionais e membros das Comissões de Ética 
e Disciplina Regionais para um Curso de Capacitação onde serão abordados os temas 
relativos à procedimentos administrativos disciplinares no âmbito da União dos Escoteiros do 
Brasil, desde a formatação dos autos processuais até o julgamento pelos órgãos diretivos. 

DATA E LOCAL

O Curso de Capacitação de Comissões de Ética e Disciplina Regionais será realizado nos dias 
11 e 12 de março, no Centro Escoteiro Jaraguá, em São Paulo. O encontro tem início às 9h do 
dia 11, encerrando às 16h do dia 12. 

Os participantes que desejarem chegar na sexta-feira devem enviar um e-mail informando 
seu nome, RG e carro, caso venha com o mesmo, para jurídico@escoteiros.org.br. 
Lembramos que a entrada no Centro Escoteiro Jaraguá é possível somente até as 21 horas.

HOSPEDAGEM

Será oferecida hospedagem no Centro Escoteiro Jaraguá sem custo. Cada participante deverá 
levar roupa de cama e kit para refeição (talheres, prato e copo). 

INSCRIÇÕES

As inscrições devem ser realizadas pelo Sigue, até o dia 24 de fevereiro de 2017. A taxa é de R$ 
80 por participante e cobre as refeições e os materiais que serão utilizados na ocasião. 

O pagamento da inscrição deverá ser feito via depósito na conta da União dos Escoteiros do 
Brasil e o comprovante de depósito deve ser enviado para o e-mail 
juridico@escoteiros.org.br até 24 de fevereiro de 2017.
Banco: Caixa Econômica Federal
Operação: 003
Agência: 0581
Conta Corrente: 296-2
CNPJ: 33.788.431/0001-13 

Mais informações serão divulgadas em breve. Em caso de dúvidas, entre 
em contato pelo e-mail juridico@escoteiros.org.br.
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Curitiba, 26 de janeiro de 2017.

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente
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