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BOLETIM 03

A TINTA EM PÓ 

A tinta é um pó fino feito à base de amido de milho (a famosa Maizena) e com corante anilina comestível. Confirmamos 
que ela não mancha a roupa e sai fácil com lavagem.

CORRIDA ESCOTEIRA DAS CORES

PONTO DAS CORES

Durante a corrida serão quatro locais para jogar a tinta. Três deles estarão identificados com uma faixa escrito “ponto 
das cores”. O último será na chegada.

Orientem os jovens a lançar as tintas somente nesses pontos.

Quanto à tinta na chegada, aguardem o comando no som do evento para lançarmos todos juntos as tintas e fazermos 
uma grande festa das cores!

CONVIDADOS

Os convidados não precisam fazer inscrição, como o Eixão do Lazer é uma área de livre acesso, todos serão bem 
vindos. Lembrando que os menores convidados devem estar devidamente acompanhados de seus responsáveis.

Nós, quanto escotistas e dirigentes, somos responsáveis pelos jovens registrados em nossas unidades, desse modo 
devemos manter o controle de nossos membros e suas autorizações.

ESTACIONAMENTO

O estacionamento do Cine Centro São Francisco, entre a 102 e a 103 Sul, é mais próximo para aqueles que chegarem 
cedo, porém é bem pequeno, lembrando que existe a passagem de nível pela estação de metrô para se chegar ao 
canteiro central e ao eixo rodoviário. A segunda opção é o estacionamento do Hospital de Base, que fica a apenas 200 
metros, com passagem de nível para o canteiro central.

Para quem for de bicicleta, tem estacionamento dentro da estação de metrô.
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ORIENTAÇÕES DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Como o evento será realizado em uma área pública, foi necessário solicitar autorização de vários órgãos, como Vara 
da Infância e Juventude, Secretaria de Segurança Pública, Detran, DER, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar do 
Distrito Federal, entre outros, para conseguir uma licença eventual junto à Administração Regional do Plano Piloto. 

 • Com isso, os órgãos do GDF estabeleceram várias regras e restrições, que compartilhamos aqui para     
  conhecimento de todos:

 • Não será permitido o comércio de bebidas alcoólicas e de Food Trucks na área do evento e em toda a    
 extensão da rodovia DF-002;

 • Não poderá haver veículos estacionados irregularmente no gramado e alças de acesso ao eixão, sob pena  
 de multa e/ou remoção do veículo pelas autoridades de trânsito;

 • Não poderá bloquear as pistas de rolamento e a passagem subterrânea impedindo o direito de ir e vir   
 pelos demais usuários da via;

 • Devolver o local limpo;

 • Arcar com despesas relativas a recuperação de danos eventualmente causados ao logradouro público.
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RETIRADA DA CAMISETA

Aos que adquiriram as camisetas estarão disponíveis no dia 28/02/2020 das 13:00 as 18:00 e deverá ser retirada por 
Unidade Escoteira Local (U.E.L.).

CAMPANHA LIXO ZERO

A Abertura Regional está aderindo à campanha LIXO ZERO, consiste no máximo aproveitamento e correto 
encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos e a sua redução. Uma gestão Lixo Zero é aquela que não 
permite que ocorra a geração do lixo, que é a mistura de resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos. Orientamos assim 
que todo lixo produzido por nós escoteiros retornem às nossas casas para uma segregação correta, portanto leve seu 
saquinho plástico para guardar os resíduos que você gerou.

SEGURANÇA

Além do apoio da Polícia Militar, contamos com equipe de escotistas e pais auxiliando nessa atividade. Dentre as ações 
previstas para a nossa equipe de escotistas e pais estão: Observação continuada quanto a intervenção indevida de 
estranhos; encaminhar jovens que se perderem de suas unidades; orientar jovens a se hidratarem e usarem protetor 
e chapéu; encaminhar em casos de acidentes; orientar e encaminhar para as bases e atividades; orientar e corrigir 
quando apresentando atitudes e comportamentos inadequados etc.

SAÚDE

Contaremos com o apoio do Corpo de Bombeiros para atendimentos de primeiros socorros e deslocamentos de 
ambulância. Também mobilizamos uma pequena equipe de escotistas/pais para apoio.

Teremos uma bateria de banheiros químicos (8 sendo 1 para deficientes) na altura da 102 sul, onde se concentraram 
nossas bases de atividades. Também ao longo do percurso da corrida teremos um conjunto de banheiros na altura 
da 105 e outro na 108.

A CAESB colocará uma caixa d’água, mas estamos recomendando que todos levem seus cantis cheios ou uma caneca.

AS ATIVIDADES

Contaremos uma grande parceria do GDF na realização dessa atividade, assim, na parte educativa contaremos com
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Diretoria Regional
Escoteiros do DF

AÇÃO ÓRGÃO
Projeto Cão Guia e demonstração de cachorros 
em missões

CBMDF

Expresso Ambiental CAESB
Museu de Drogas Polícia Civil
Painel de fotos com rostos vazados Polícia Civil
Atividades Lúdicas e Exposição 50 anos da ESE-
CAE – Estação Ecológica de Águas Emendadas

SEMA/IBRAM

Companhia de Teatro Dival – Prevenção a Dengue Secretaria de Saúde
Transitolândia DETRAN

Quanto aos jogos e atividades, serão oferecidas aproximadamente 25 opções de livre escolha, que comportarão em 
média até 40 jovens que se organizarão em equipes de 10 membros. Lembramos que todas as atividades, tanto as 
com os parceiros como as nossas atividades escoteiras, serão abertas ao público.

DADOS DO EVENTO

Data: 01/03/2020 - Domingo
Horário: 08h30 às 12h30
Local: Eixão do Lazer – Asa Sul
Largada e chegada:  102 Sul
Distância total (ida e volta): 4,4 km

TAXA

R$ 2,00 (dois reais). Este valor cobre além do distintivo, despesas com materiais para jogos e infraestrutura.

INSCRIÇÕES PRORROGADAS

Atendendo às solicitações das unidades escoteiras, em decorrência do feriado de carnaval, prorrogamos as inscrições 
em 24h.

As inscrições serão feitas via Meu Paxtu ou Paxtu Adm, até o dia 27/02/2020. As fichas de inscrição geradas pelo 
Paxtu, assim como a ficha médica, deverão estar em poder de cada unidade escoteira, não necessitando ser entregue 
no escritório regional. Para que a inscrição seja efetivada, deve ser enviada à Região Escoteira, por meio eletrônico 
(contato@escoteirosdf.org.br), a lista de participantes contendo nome do participante, ramo e número do registro 
(relatório que é extraído do Paxtu), e o comprovante de pagamento até o dia 28/02/2020.

A taxa de inscrição deve ser paga por unidade escoteira em um único depósito na conta: Banco Bradesco (237), 
Agência 1421, Conta Corrente 240-2, CNPJ: 33.788.431/0019-42.




