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As Áreas Geográficas da UEB têm como objetivos aproximar o Nível Nacional dos diversos Níveis Regionais 
e promover intenso intercâmbio de experiências entre as Regiões Escoteiras. Atualmente a Área Geográfica 
do Centro-Oeste é constituída pelas Regiões Escoteiras do DF, GO, MS, MT e TO.

O ECO tem como objetivo discutir e buscar soluções para os problemas desta área geográfica, fortalecer 
o Escotismo do Centro Oeste, com ações e decisões positivas para uma melhor visão institucional das 
Regiões Escoteiras.

Em 2022 o ECO será organizado pela Região Escoteira do Distrito Federal.
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LOCAL

Campo-Escola dos Escoteiros do DF
SCES Trecho 3 Lote 3 (em frente a AABB)
Brasília – DF
(61) 3039-3419 ou (61) 3039-3453
Localização: https://goo.gl/maps/oVe1JUXdPWAUC4Dw6

DATA

16 e 17 de julho de 2022.

PARTICIPANTES

Escotistas e Dirigentes da Área Geográfica do Centro-Oeste.

INSCRIÇÕES

As inscrições deverão ser feitas pelo Meu Paxtu até o dia 30 de junho de 2022.

TAXA DE INSCRIÇÃO

À vista:
R$ 250,00 - vencimento 30/06

Parcelado:
R$ 150,00 - vencimento 30/05
R$ 150,00 - vencimento 30/06

A falta de pagamento da taxa até a data de vencimento implicará no cancelamento automático da inscrição.

https://goo.gl/maps/oVe1JUXdPWAUC4Dw6
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COMPOSIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Está incluído na taxa de inscrição:

Item Quantidade Valor unitário Valor total

Lanches 300 R$ 34,00 R$ 10.200,00

Almoço 200 R$ 42,00 R$ 8.400.00

Jantar festivo 100 R$ 140,00 R$ 14.000,00

Material de Escritório 100 R$ 15,00 R$ 1.500,00

Distintivo 100 R$ 3.50 R$ 350,00

TOTAL R$ 34.450,00

Valor por pessoa R$ 344,50

*A diferença dos custos para a taxa de inscrição será custeada com patrocínios e pela Região Escoteira do 
DF.

CANCELAMENTO E TRANFERÊNCIA

O participante poderá transferir sua inscrição, sem qualquer custo e diretamente pelo Meu Paxtu, até 10 de 
julho, desde que os pagamentos estejam em dia.

Não haverá devolução de taxa em caso de desistência.

PROGRAMAÇÃO

A programação será divulgada nos próximos boletins.

Caso você, sua Unidade Escoteira ou Região Escoteira tenha interesse em divulgar um projeto de sucesso 
ou colaborar na programação, entre em contato com a coordenação pelo e-mail: eco@escoteirosdf.org.br.

PAGAMENTOS

Formas de pagamento:

1. Depósito, transferência ou Pix:
Banco Bradesco (237)
Agência: 1421
Conta Corrente: 240-2
União dos Escoteiros do Brasil – Região do DF
CNPJ: 33.788.431/0019-42
Pix: eventos@escoteirosdf.org.br

Após o pagamento, uma cópia do comprovante deverá ser enviada para o e-mail eco@escoteirosdf.org.br

2. Cartão de crédito
Solicitar o link de pagamento pelo e-mail eco@escoteirosdf.org.br

3. Boleto bancário
Solicitar o boleto pelo e-mail eco@escoteirosdf.org.br 

mailto:eco%40escoteirosdf.org.br?subject=
mailto:eventos%40escoteirosdf.org.br%20?subject=
mailto:eco%40escoteirosdf.org.br?subject=
mailto:eco%40escoteirosdf.org.br%20?subject=
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ACOMODAÇÕES

O Campo Escola dos Escoteiros do DF possui 2 alojamentos de 24 lugares, sendo 12 vagas masculinas e 
12 vagas femininas, que poderão ser utilizados mediante reserva prévia e pagamento da taxa de R$ 70,00 
(setenta reais).

Os inscritos também poderão utilizar o Campo da Capivara (área para acampamentos), com quatro qui-
osques, mesas de apoio e banheiros. O Campo da Capivara poderá ser utilizado mediante reserva prévia e 
pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais).

O participante deverá trazer sua barraca e quem for ficar no alojamento deverá trazer roupa de cama.

Na taxa do alojamento e camping estão incluídos 2 cafés da manhã e um lanche de sexta-feira à noite, além 
da manutenção e limpeza das áreas.

Nos próximos boletins divulgaremos sugestões de hotéis próximos.
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JANTAR FESTIVO

Será realizado na noite do sábado, dia 16, e está incluído no valor da taxa de inscrição.

Serão vendidos ingressos adicionais para os acompanhantes e pessoas não inscritas no ECO, no valor de R$ 
140,00 (cento e quarenta reais), incluído o jantar e bebidas não alcoólicas.

Os ingressos avulsos para o jantar serão vendidos até o dia 30 de junho.

CLIMA

O tempo em julho em Brasília é seco e nunca chove. Com temperaturas durante o dia de até 26º e a noite frio 
de 16º (preparem seus casacos). 

Em julho é a época dos famosos ipês começarem a florescer, preparem suas câmeras para capturar esse 
espetáculo do Brasília!

O famoso céu de Brasília dá show o ano inteiro, mas é no meio do ano que ele fica ainda mais lindo. Raramente 
nublado e quase sem nuvens, o pôr-do-sol na capital é lindo de qualquer lugar.
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ORIENTAÇÃO GERAIS

•  Dúvidas: eco@escoteirosdf.org.br
•  Em caso de restrição alimentar, informar pelo e-mail eco@escoteirosdf.org.br
•  Apresentação pessoal: conforme a Regra 77 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de abertura e encerramento, 
e sempre que solicitado pela organização do evento, deverá ser utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro.
•  Danos e prejuízos patrimoniais: os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais danos 
e/ou prejuízos causados por atos ou atitudes indevidas às áreas comuns do evento.
•  Visitas: somente pessoas expressamente autorizadas pela coordenação do evento podem visitar o evento.
•  Relações interpessoais: não são permitidas atitudes, ações ou atividades que afetem a integridade dos 
participantes, sejam físicas, psíquicas ou morais. Os participantes devem manifestar respeito mútuo e não 
demonstrar publicamente atitudes de desrespeito.
•  Cumprimento de horários: o cumprimento de horários é uma condição básica para o sucesso do evento. Para 
assegurar o descanso necessário, deverá ser feito silêncio no período definido pelas equipes organizadoras.
•  Fumo: fumar será permitido somente em locais pré-determinados.
•  Posse e consumo de drogas: a posse e/ou consumo de drogas é penalizada por lei nacional. Qualquer 
participante que seja surpreendido com droga ilícita, consumindo ou facilitando a outros, será excluído do 
ECO e encaminhado às autoridades competentes.
•  Armas e objetos perigosos: aos participantes não é permitido o porte ou uso de armas de fogo.
• Fogueiras: só será permitido acender fogueiras em locais determinados para tal.  
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