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BOLETIM 1 – MUTPIO DISTRITO METROPOLITANO 2018 

“Pioneiros, 100 anos servindo para transformar” 

 Fazer com que os pioneiros do distrito metropolitano possam ter uma 
interação harmoniosa, com finalidade desenvolver parte da programação do 
centenário pioneiro, programação essa desenvolvida pelo escritório nacional dos 
Escoteiros do Brasil e repassada às regiões escoteiras para serem adaptadas as 
realidades regionais, distritais e locais de cada Estado. O evento visa também fazer 
com que os jovens tenham o seu valor humanitário ao qual podem aplicar e 
desenvolver as atividades progressivas do ramo pioneiro, de forma a contribuir 
com a sociedade através de ações comunitárias e apoio às instituições 
governamentais e não governamentais. 

 QUANDO E ONDE? O mutirão pioneiro distrital acontecerá nos dias 07, 08 e 
09 de setembro na Associação Pestalozzi do Ceará que fica situada na: R. Barão de 
Aracati, 696 - Meireles, Fortaleza - CE, 60115-080, onde serão desenvolvidas ações 
de reparos estruturais e ambientais. 

 QUEM ORGANIZA? A atividade está sendo organizada por mestres e mestras 
do distrito metropolitano, sob a supervisão distrital e regional. 

 QUEM PARTICIPA? Podem participar da atividade: pioneiros, escotistas e 
dirigentes. Os mestres que tenham seniores e guias em transição deverão falar com 
a coordenação do evento para inscrever os jovens.  

COMO PARTICIPAR? Os participantes deverão fazer as inscrições via PAXTU 
e enviarem ou entregarem as autorizações devidamente preenchidas ao escritório 
regional até o dia 30 de agosto de 2018, a partir das 19h. 

  QUAL O VALOR?  R$ 60,00 Pioneiros e Pioneiras 

           R$ 30,00 Escotistas 

          R$ 20,00 equipe de serviço 

 

COMO PAGAR? O pagamento será via depósito bancário, identificando o 
pagante. O comprovante será entregue no dia 30 de agosto, junto com as 
inscrições.  

 

 

 

 

 

 



 

UEB - União dos Escoteiros do Brasil - Região do Ceará 
Av. Aguanambi, 760, Sala 104, José Bonifácio - Fortaleza/CE - 60.550-400 

www.escoteirosdoceara.org | Facebook: escoteirosdoceara 

 

 

Dados Bancários para pagamento 

Região Escoteira do Ceará 

CNPJ: 33.788.431/0081-06 

Caixa Econômica Federal 

Agência: 578 

Conta: 3282-2 

Operação: 003 

 RELATÓRIOS: Cada Clã Pioneiro participante deverá produzir seu relatório 
da atividade e entregar ou enviar para o escritório regional para serem lidos na 
reunião de avaliação da atividade que acontecerá no dia 12 de setembro de 2018 

 DISTINTIVOS: Os distintivos da atividade serão entregues ao final da 
atividade. 
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