
Acampamento Regional 
Pioneiro

23 a 25 de Agosto de 2019



Tema: Maze Runner



Local: Parque de Exposições da Granja do Torto



Local: Como chegar?

Endereço: PqEAT, s/n , Granja do Torto, 
70297-400, Sobradinho, DF
CEP: 70297-400

Link do Google Maps: 
https://goo.gl/maps/o91ea2QvKzyzGfp
c7

https://goo.gl/maps/o91ea2QvKzyzGfpc7
https://goo.gl/maps/o91ea2QvKzyzGfpc7


Previsão do Tempo

● Temperatura

→ Máxima: 28°C

→ Mínima: 13°C

● Sol o dia todo sem nuvens no 
céu.  Noite de tempo aberto 
ainda sem nuvens.

● Chance de chuva: 0%



Programação

● Por favor respeitar o 
horário das atividades 
para não gerar atrasos no 
cronograma. 



● Acomodação: Não haverá alojamentos no local logo os clãs 
deverão providenciar barracas. 

● Alimentação: A alimentação não é inclusa na taxa do evento, 
somente Churrasco (com opções vegetarianas e veganas) de 
domingo. Cada clã terá que se organizar com seu material de 
cozinha e cardápio (Salvo a equipe de serviço e Clãs com 3 
pessoas ou menos que deverão se juntar a outros clãs e organizar 
alimentação).  Cada participante deve levar seu próprio material 
para as refeições (pratos, talheres e copos).  

● Estacionamento: Haverá local para estacionamento de 
carros/vans/ônibus no local da atividade. A organização não se 
responsabiliza por nenhum eventual dano ocasionado aos veículos. 



Participação

● Jovens: A participação como “jovem” é somente possível para integrantes do 
Ramo Pioneiro. O sistema está programado para aceitar apenas a inscrição de 
quem se encontra cadastrado no PAXTU e: pertencente a um Clã do Ramo 
Pioneiro

● Escotistas: A participação como “escotista” (responsável por um Clã) é 
permitida para aqueles que tenham idade igual ou superior a 23 anos na data 
de início do acampamento, devendo estar registrado no PAXTU como 
escotista. 

● Equipe de Serviço (ES): A participação como membro da “Equipe de Serviço” 
é possível para adultos registrados no PAXTU como escotistas ou dirigentes, e 
para aqueles que tenham idade igual ou superior a 21 anos na data de início 
do evento. As tarefas e funções da Equipe de Serviço serão definidas pelos 
organizadores do evento em um informativo específico



Inscrição - até dia 15/08!

● O evento tem custo de R$30,00 para participante e R$40,00 para Equipe de 
Serviço;

● O pagamento deverá ser feito conforme as seguintes normas: 

→ Deverá ser feito somente 1 depósito por Clã; 

→ O depósito deverá ser feito na conta: 

Banco - BRADESCO 

Agência - 1421 

Conta corrente - 240-2 

CNPJ 33.788.431/0019-42.



Doações

Arrecadação de alimentos não-perecíveis por clã

→  Entregar durante o AREPIO;

→ Haverá premiação para o clã que mais arrecadar.



Mais informações
● Para mais informações acessar os boletins informativos que estarão em 

anexo;
● Contatos ERP e Coordenação do Ramo Pioneiro:

→ ERP: 

1) E-mail: erpiodf@gmail.com 
2) Instagram: @erpio_df
3) Telefones: (61) 98270-1748 - Letícia Veiga (Presidente) e (61) 99100-8899 - Santiago 

Alcides (Vice-presidente)

→ Coordenação Ramo Pioneiro

1) Hilda Stein - 15°DF: (61) 99621-7510
2) Yann Krieger - 4°DF: (61) 98140-4466



Anexos

● Todos os boletins informativos: 
https://drive.google.com/drive/folders/1rhh8RNRhEN5uxw
GSZu9I5QyPGqL3V6ov?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1rhh8RNRhEN5uxwGSZu9I5QyPGqL3V6ov?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rhh8RNRhEN5uxwGSZu9I5QyPGqL3V6ov?usp=sharing

