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 O mundo está nos mostrando que a vida como vivemos não está 
sustentável, não é? Essa pandemia mudou todos os nossos planos! Mais 
um incentivo para transformarmos a nossa forma de agir e ser! Um 
chacoalhão, nos alertando que aquilo que queremos aprender durante 
o Conecta Sampa é mais importante do que nunca!

Infelizmente, nosso Conecta Sampa não poderá acontecer mais em 
junho de 2020, como estava previsto. Preocupados com os participantes 
e a comunidade em geral, achamos que o melhor seria levar o Conecta 
Sampa lá para a frente, no ano que vem. Aí dá tempo de fazermos algo 
seguro e incrível. Em especial, poder abraçar os amigos sem medo!

O Conecta Sampa agora será em 2021! Resolvemos tomar essa 
decisão para garantir que estejamos todos seguros, que o local possa 
nos atender com todas as possibilidades de atividades e, por que não, 
permitir que mais gente se junte a nós! Todavia, sabemos também que 
mudar os combinados pode dificultar que todos participem. Pode ser 
que no ano que vem alguém que já estava inscrito não possa participar. 
Como mexer com as expectativas e o dinheiro das pessoas é assunto 
sério, vamos explicar tudo nesse boletim!
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Quando? - NOVA DATA

03 a 06 de junho de 2021 (quinta-feira a domingo)

Onde?
Estância Árvore da Vida
Estrada Estância Árvore da Vida, s/n, Estância Árvore da Vida, Sumaré/SP.
Conheça mais sobre o local, acessando: http://www.estanciaarvoredavida.com.br/

Quem pode participar?
Jovens - Lobinhos (as), Escoteiros (as), Seniores/Guias e Pioneiros (as): as equipes serão 
formadas por jovens de um mesmo Ramo que deverão ser acompanhados, obrigatoriamente, 
por adultos voluntários, com exceção dos jovens do Ramo Pioneiro. As Cidades serão formadas
por Ramo, de acordo com sua faixa etária.

A participação de quem já está inscrito no evento se dará de acordo com a idade que terá 
na nova data do Conecta Sampa. Por exemplo: Um jovem que já se inscreveu como jovem 
do Ramo Lobinho, mas terá 11 anos de idade na nova data do evento, terá sua inscrição 
automaticamente transferida para o Ramo Escoteiro. Haverá uma exceção para os associados 
com mais de 21 anos e menos de 22 anos incompletos na nova data do evento, já inscritos ou 
que ainda irão se inscrever, os quais poderão participar como jovens do Ramo Pioneiro, como 
um evento de despedida de sua vida como membro juvenil. Durante o Conecta Sampa, serão 
tratados como membros juvenis com relação à aplicação do programa educativo, mas NÃO 
serão tratados como membros juvenis nos demais aspectos do evento, seguindo o previsto no 
Princípios, Organização e Regras (P.O.R) no que se refere as orientações para adultos e jovens 
para banhos, dormitórios e condutas de relações interpessoais, por exemplo.

Escotistas acompanhantes: A participação como “Escotista” será permitida aos adultos que
atendam os seguintes requisitos:

• Possuam idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos na data de início do evento;
• Estejam registrados na categoria “Escotista” em seu cadastro no SIGUE-Paxtu;
• Possuam o Nível Preliminar concluído;
• Possuam o certificado de conclusão do Curso “TreVo – Treinamento da Equipe de Voluntários” 
que será disponibilizado pela organização do evento em plataforma EaD.

A inscrição como Escotista estará condicionada à existência de inscrições de jovens em sua
UEL/Distrito para formar uma equipe com:
• 6 (seis) jovens do Ramo Lobinho ou
• 8 (oito) jovens do Ramo Escoteiro ou
• 8 (oito) jovens do Ramo Sênior
para a qual será designado como responsável, dependendo do seu Ramo de atuação, e que 
esteja cadastrado no SIGUE/Paxtu na categoria “Escotista” na data de montagem das Cidades.

http://www.estanciaarvoredavida.com.br/ 
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*A inscrição de escotistas do Ramo Pioneiro está condicionada à existência de inscrições de ao
menos um jovem de sua UEL/Distrito.

Equipe de serviço: A participação como membro da “Equipe de Serviço” será possível para 
adultos que atendam os seguintes requisitos:

• Possuam idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos na data de início do evento;
• Possuam o Nível Preliminar concluído;
• Possuam o certificado de conclusão do Curso “TreVo – Treinamento da Equipe de Voluntário 
que será disponibilizado pela organização do evento em plataforma EaD. 

A participação como membro da Equipe de Serviço (ES) estará condicionada às necessidades 
do evento e ao perfil estabelecido para a função. Poderá ser previamente definido, ou não, 
qual será o setor de atuação do membro da ES no evento, de acordo com as necessidades da 
coordenação. Aquele que desempenhar adequadamente suas funções como integrante da ES, 
de acordo com as necessidades da organização do evento, receberá, a posteriori, um crédito no 
valor de R$100,00 (cem reais) para compras na plataforma Meu Kit. As tarefas e funções da Equipe 
de Serviço serão definidas pelos organizadores do Conecta Sampa em um boletim específico. 
Os inscritos nesta categoria deverão chegar ao local do evento na data de 02/06/2021 para 
treinamento prévio específico.

Todos os participantes deverão estar com seu registro escoteiro válido na data de realização 
do evento.

Como se inscrever?

Serão reabertas as inscrições para o evento. As novas inscrições deverão ser feitas exclusivamente 
via Meu PAXTU, na área de Eventos, das 0h do dia 9 de maio de 2020 até às 23h59 do dia 10 de 
março de 2021, ou até serem contempladas todas as vagas.

Observação: Todos os participantes do evento deverão estar devidamente uniformizados ou 
utilizando o vestuário escoteiro, conforme o modelo adotado pela UEL, e entregar no check-in
autorização pela Diretoria da Unidade Escoteira Local e responsável legal (no caso de menores 
de idade), bem como ficha médica atualizada, sob pena de não participação no evento.

Limite de vagas (já inscritos + novas inscrições)

839 jovns e 278 escotistas do Ramo Lobinho
1096 jovens e 137 escotistas do Ramo Escoteiro
816 jovens e 102 escotistas do Ramo Sênior
470 jovens e 82 escotistas do Ramo Pioneiro
800 membros da Equipe de Serviço



Conecta Sampa
52021

Quanto (para novas inscrições)?

jovens e 
escotistas

jovens e 
escotistas

isentos

equipe 
de serviço

Lote 8
09/05/2020 a
31/05/2020

R$ 597,00
em até 12 parcelas

R$ 49,75

R$ 149,25
em até 12 parcelas

R$ 12,44

R$ 504,00
em até 12 parcelas

R$ 42,00

Lote 9
01/06/2020 a
30/06/2020

R$ 597,00
em até 11 parcelas

R$ 54,28

R$ 149,25
em até 11 parcelas

R$ 13,57

R$ 504,00
em até 11 parcelas

R$ 45,82

Lote 10
01/07/2020 a
31/07/2020

R$ 597,00
em até 10 parcelas

R$ 59,70

R$ 149,25
em até 10 parcelas

R$ 14,93

R$ 504,00
em até 10 parcelas

R$ 50,40

Lote 11
01/08/2020 a
31/08/2020

R$ 597,00
em até 9 parcelas

R$ 66,33

R$ 149,25
em até 9 parcelas

R$ 16,59

R$ 504,00
em até 9 parcelas

R$ 56,00

Lote 12
01/09/2020 a
30/09/2020

R$ 597,00
em até 8 parcelas

R$ 74,63

R$ 149,25
em até 8 parcelas

R$ 18,66

R$ 504,00
em até 8 parcelas

R$ 63,00

Lote 13
01/10/2020 a
31/10/2020

R$ 597,00
em até 7 parcelas

R$ 85,29

R$ 149,25
em até 7 parcelas

R$ 21,33

R$ 504,00
em até 7 parcelas

R$ 72,00

Lote 14
01/11/2020 a
30/11/2020

R$ 597,00
em até 6 parcelas

R$ 99,50

R$ 149,25
em até 6 parcelas

R$ 24,88

R$ 504,00
em até 6 parcelas

R$ 84,00

Lote 15
01/12/2020 a
31/12/2020

R$ 597,00
em até 5 parcelas

R$ 119,40

R$ 149,25
em até 5 parcelas

R$ 29,85

R$ 504,00
em até 5 parcelas

R$ 100,80

Lote 16
01/01/2021 a
31/01/2021

R$ 597,00
em até 4 parcelas

R$ 149,25

R$ 149,25
em até 4 parcelas

R$ 37,32

R$ 504,00
em até 4 parcelas

R$ 126,00

Lote 17
01/02/2021 a
28/02/2021

R$ 597,00
em até 3 parcelas

R$ 199,00

R$ 149,25
em até 3 parcelas

R$ 49,75

R$ 504,00
em até 3 parcelas

R$ 168,00

Lote 18
01/03/2021 a
10/03/2021

R$ 597,00
em até 2 parcelas

R$ 298,50

R$ 149,25
em até 2 parcelas

R$ 74,63

R$ 504,00
em até 2 parcelas

R$ 252,00

Inclui: estadia com dormitório em leitos (camas), atividades previstas, lenço e pulseira de 
identificação e alimentação a partir do jantar do dia 03 de junho de 2021 (quinta-feira) até o 
café-da-manhã do dia 06 de junho de 2021 (domingo).

lote

categoria
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Distribuição dos custos que compõem o valor da taxa de inscrição do evento

Item Porcentagem
Alimentação + Hospedagem 78%

Programa 10%

Infraestrutura 6%

Celebrações 2%

Logística 1%

Segurança e Saúde 1%

Comunicação e Marketing 1%

Reembolso Equipe de Serviço 1%

Total 100%

Regras para pagamento por intermédio de boleto bancário
A) Os boletos bancários serão emitidos somente com vencimento para o último dia de cada 
mês.
B) Para emissão do boleto bancário, o associado deverá obrigatoriamente informar o seu número 
do CPF, endereço e dados bancários completos, verificando se os demais dados cadastrais estão 
corretos no SIGUE-Paxtu.
C) O pagamento da primeira parcela ou de parcela única deverá ocorrer sempre no mês da 
efetivação da inscrição.
D) Os boletos bancários somente poderão ser emitidos mensalmente a cada parcela, evitando 
assim a oneração dos custos referente às taxas bancárias.
E) No caso de atraso do pagamento, o participante deverá acessar o SIGUE-Paxtu e emitir o novo 
boleto bancário, com a nova data de vencimento e valor atualizado.
F) O atraso do pagamento em qualquer categoria de participante incidirá cobrança de multa de 
2% (dois por cento) e juros de 1% a.m. (um por cento ao mês).
G) A regularização no pagamento da parcela em atraso somente será permitida no limite de até 
30 (trinta) dias após a data de vencimento. Após o prazo de 30 (trinta) dias de atraso, a inscrição 
será automaticamente cancelada.
H) Caso o associado tenha sua inscrição cancelada e deseje efetuar uma nova inscrição, será 
aplicado um novo valor, de acordo com a tabela de valores e parcelas vigente.
I) A mudança nos valores e no número de parcelas ocorrerá sempre às 16h do último dia de 
cada lote. 

Regras para pagamento por intermédio de Cartão de Crédito
A) O pagamento via cartão de crédito poderá ser feito no número de parcelas e os valores 
vigentes no lote de inscrição.
B) Em caso de cancelamento de inscrição efetuada por meio de pagamento pelo cartão de 
crédito, os valores serão restituídos por intermédio da mesma modalidade, ou seja, os valores a 
devolver serão estornados somente na fatura do respectivo cartão de crédito, deduzidas as taxas 
da operadora do cartão.
C) Caso o associado tenha sua inscrição cancelada e deseje efetuar uma nova inscrição, será 
aplicado um novo valor, de acordo com a tabela de valores e parcelas vigente.
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Cancelamentos, transferências e lista de espera

A) Considerando que a alteração da data de realização do evento pode dificultar a participação 
daqueles que haviam se organizado para participar na data inicialmente prevista, aqueles que 
se inscreveram e não puderem mais participar do evento na nova data, poderão cancelar sua 
inscrição, sendo que o valor efetivamente pago será devolvido nas seguintes condições:
I. Devolução parcial do valor efetivamente pago, descontadas as taxas administrativas, bem 
como valores já comprometidos na data do cancelamento. Data-limite para solicitação de 
cancelamento de inscrição: 10/03/2021.
II. Devolução integral do valor efetivamente pago, caso o responsável pelo pagamento 
comprove, por meio de apresentação de documentação comprobatória, estar desempregado, 
durante o estado de calamidade pública decretado por conta da pandemia de COVID-19, ou ter 
sofrido suspensão do contrato de trabalho ou redução salarial, com base no previsto na Medida 
Provisória (MP) 936. Data-limite para solicitação de cancelamento de inscrição nessas condições 
(desemprego durante o estado de calamidade pública decretado por conta da pandemia de 
COVID-19 ou suspensão do contrato de trabalho ou redução salarial baseada na MP 936): 
30/06/2020.
B) No caso das novas inscrições realizadas a partir de 9/5/2020, em caso de cancelamento da 
inscrição, o valor efetivamente pago será devolvido integralmente, caso a desistência ocorra em 
até 7 (sete) dias depois da data de inscrição, ou parcialmente, descontadas as taxas administrativas, 
bem como valores já comprometidos na data do cancelamento, caso a inscrição ocorra após 7 
(sete) dias da data de inscrição e até a data-limite para solicitação de cancelamento de inscrição. 
Data-limite para solicitação de cancelamento de inscrição: 10/03/2021.
C) Transferências de inscrições: O participante cujos pagamentos estiverem em dia, poderá 
transferir sua inscrição a outro associado que esteja com registro válido, na mesma categoria 
que se inscreveu, estando este com registro em dia. Na solicitação, os associados deverão 
informar os números de registro escoteiro de ambos e eventuais restrições alimentares, em 
carta de próprio punho que deve ser anexada ao e-mail de solicitação. Os acertos financeiros 
dos valores já pagos ao evento devem ser realizados diretamente entre os associados que estão 
realizando a transação. Prazo para transferência de inscrição: 10/03/2021. Após essa data não 
será mais possível realizar transferência de inscrição.
D) Data-limite para chamada de novos interessados da lista de espera de inscrição (se houver): 
15/03/2021.

Acomodação
As acomodações para o Conecta Sampa serão estruturadas em Cidades:
- Cidade da Paz: Ramo Lobinho
- Cidade das Pessoas: Ramo Escoteiro
- Cidade da Prosperidade: Ramo Sênior
- Cidade Planeta: Ramo Pioneiro
- Cidade das Parcerias: Equipe de Serviço
No local do evento, o pernoite será realizado em dormitórios coletivos que comportam de 6 a
12 pessoas, equipados com beliches e treliches e com um banheiro com chuveiro por quarto
(será necessário trazer roupa de cama e/ou saco de dormir e material individual de higiene
pessoal e para banho).
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Lobinhos (as), Escoteiros (as), Seniores/Guias e Pioneiros (as) serão separados por equipes, 
por gênero, nos dormitórios coletivos. Escotistas Acompanhantes e Equipe de Serviço serão 
acomodados em dormitórios na mesma configuração, respectivamente.

Adequação à regras e condutas
O evento seguirá de forma integral as definições dos Princípios, Organização e Regras (P.O.R.) 
da União dos Escoteiros do Brasil. Condutas desrespeitosas para com outros jovens, escotistas, 
equipe de serviço ou qualquer outra pessoa presente no evento não serão toleradas.

Procedimentos não previstos
O Comitê Gestor do Conecta Sampa decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente 
documento ou qualquer excepcionalidade.

Mais Informações
Coordenação Geral do Evento
E-mail: conectasampa@escoteirossp.org.br

Dúvidas sobre programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Educativo
E-mail: programa@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4

Dúvidas sobre inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 2

Dúvidas sobre boleto, cartão de crédito e devoluções de inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Financeiro
E-mail: tesouraria@escoteirossp.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 8

• 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.

Acompanhe as novidades do evento pelo site https://escoteirossp.org.br/conectasampa/ e pela 
página no Facebook Conecta Sampa.

Alexandre Banchi
Presidente do Comitê Gestor do Conecta Sampa

Ingrid Foresto
Coordenadora Geral do Conecta Sampa

https://escoteirossp.org.br/conectasampa/
https://www.facebook.com/conectasampa

