JAN-BRA 2022

BOLETIM 01

O QUE É A JANBRA?

COMO FAZER A INSCRIÇÃO?

A Jângal de Brasília (Jan-Bra) é uma reunião das Alcateias, em comemoração ao dia do
Lobinho, com o objetivo de integração entre os
lobinhos dos diversos grupos escoteiros e sessões autônomas da Região do Distrito Federal.
Ela acontece anualmente, sendo distritais (como
é a desse ano) ou regionais (Jan-Bra terminadas
em 0 e 5).

A inscrição no Jan-Bra - 2022 será feita individualmente no Meu Paxtu ou por lote no Paxtu
Admin, sendo confirmada apenas após o pagamento da taxa junto à Região Escoteira.
 Cada grupo pode escolher apenas uma

forma de inscrição, individual por meio do Meu
Paxtu ou por lote através do Paxtu Admin.

A 45ª Jan-Bra, conforme nosso calendário,
é um evento Distrital. Somos 5 Distritos, e com
isso, a Jan-Bra acontecerá simultaneamente em 5
locais diferentes, mas com o mesmo tema: De
volta a Jângal
Alcateias devem ler com atenção e repassar para
os pais as informações aqui constantes neste
boletim.
JAN-BRA é a grande oportunidade dos
Grupos Escoteiros realizarem atividades atraentes, divertidas, progressivas e variadas tendo
como fim o interagir, o aprender e o compartilhar.

TEMA

DE VOLTA À JÂNGAL.

DATA DO EVENTO
08 e 09 de outubro de 2022.

JÂNGAL DE BRASÍLIA
08 E 09 DE OUTUBRO, BRASÍLIA - DF
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1º DISTRITO

GRUPOS PARTICIPANTES: PARTICIPANTES
1º DF - Grupo Escoteiro Moraes Antas
15º DF - Grupo Escoteiro Lis do Lago
20º DF - Grupo Escoteiro Lobo da Chapada
36º DF - Grupo Escoteiro Gavião Real
37º DF - Grupo Escoteiro Grande Colorado
39º DF - Grupo Escoteiro Zamenhof
58º DF - Grupo Escoteiro RK
59º DF - Grupo Escoteiro Heley de Abreu
65º DF - Grupo Escoteiro Carcará
67º DF - Grupo Escoteiro Semear

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

A atividade é destinada a os membros da
União dos Escoteiros do Brasil que estejam vinculados
à Região Escoteira do Distrito Federal e que estejam
ativos no Movimento Escoteiro no Ramo lobinho, com
a obrigatoriedade do Registro Institucional vigente
nas datas do evento.

VALOR E PAGAMENTO
1.
O valor da inscrição individual do jovem é R$
50,00 (cinquenta reais), que cobrirá o distintivo e material
para o evento, alimentação e todas as atividades constantes da programação.

Local: Q 03 área especial 01/02 - Sobradinho, Brasília - DF,
2.
O valor da inscrição individual do adulto (escotis73030-630 (Escola Classe 15 de Sobradinho)
ta e equipe de serviço) é R$ 35,00 (trinta e cinco reais),
Localizador: https://goo.gl/maps/ELcdSgHoP2UNQ9TM6 que cobrirá o distintivo e material para o evento, alimentação.
Data: 8 e 9 de outubro de 2022.
3.
O valor da Camiseta de manga curta com tema do
evento
é R$ 27,00 (vinte e sete reais), sendo opcional.
Horário de Início: 12h00, sábado, 08 de outubro
Horário de término: 12h00, domingo, 09 de outubro

4.
Deverá ser feito somente um depósito por GRUPO/SEÇÃO AUTÔNOMA até a data de 20/09/2022.

INSCRIÇÃO

5.

Inscrições devem ser feitas em lote ou pelo
Meu Paxtu. Cada alcatéia inscrito deverá ter pelo
menos um chefe inscrito. O prazo é até o dia
20/09/2022 às 23h59 min.
Para que as inscrições sejam efetivadas,
devem ser enviados ao Escritório Regional, por meio
eletrônico, os seguintes documentos:
1. Comprovante de depósito único e no valor
integral das inscrições na conta da Região Escoteira;
2. Lista de participantes contendo: nome,
ramo e nº do registro (retirado do PAXTU).

O depósito deverá ser feito na conta:


 
   
 


6.
Cada Unidade Escoteira Local deverá enviar ao
escritório regional do Distrito Federal até o dia
20/09/2022, através do e-mail contato@escoteirosdf.org.br, o comprovante do pix acompanhado da lista dos
jovens e adultos inscritos.

JAN-BRA 2022
BOLETIM 01

2º DISTRITO

GRUPOS PARTICIPANTES: PARTICIPANTES
4º DF - Grupo Escoteiro Marechal Rondon
6º DF - Grupo Escoteiro Caio Martins
10º DF - Grupo Escoteiro Olavo Bilac
14º DF - Grupo Escoteiro Bernardo Sayão
19º DF - Grupo Escoteiro Villagran Cabrita
23º DF - Grupo Escoteiro do Mar Almirante Benjamin Sodré
48º DF - Grupo Escoteiro São Miguel
60º DF - Grupo Escoteiro Atos Dois
61º DF - Grupo Escoteiro do Mar Corsários do Cerrado
62º DF - Alcateia Noroeste

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

A atividade é destinada a os membros da
União dos Escoteiros do Brasil que estejam vinculados
à Região Escoteira do Distrito Federal e que estejam
ativos no Movimento Escoteiro no Ramo lobinho, com
a obrigatoriedade do Registro Institucional vigente
nas datas do evento.

VALOR E PAGAMENTO
1.
O valor da inscrição individual do jovem é R$
40,00 (quarenta reais), que cobrirá o distintivo e material
para o evento, alimentação e todas as atividades constantes da programação.

Local: Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 Lote 3 .
2.
O valor da inscrição individual do adulto (escotisCampo Escola dos Escoteiros do DF
ta e equipe de serviço) é R$ 15,00 (quize reais), que cobriLocalizador: : https://goo.gl/maps/qqj8CNBZk3nqgQ8d9 rá o distintivo e material para o evento, alimentação.
Data: 8 e 9 de outubro de 2022.
Horário de Início: 13h00, sábado, 08 de outubro
Horário de término: 12h00, domingo, 09 de outubro

INSCRIÇÃO
Inscrições devem ser feitas em lote ou pelo
Meu Paxtu. Cada alcatéia inscrito deverá ter pelo
menos um chefe inscrito. O prazo é até o dia
20/09/2022 às 23h59 min.
Para que as inscrições sejam efetivadas,
devem ser enviados ao Escritório Regional, por meio
eletrônico, os seguintes documentos:
1. Comprovante de depósito único e no valor
integral das inscrições na conta da Região Escoteira;
2. Lista de participantes contendo: nome,
ramo e nº do registro (retirado do PAXTU).

3.
O valor da Camiseta de manga curta com tema do
evento é R$ 27,00 (vinte e sete reais), sendo opcional.
4.
Deverá ser feito somente um depósito por GRUPO/SEÇÃO AUTÔNOMA até a data de 20/09/2022.
5.

O depósito deverá ser feito na conta:


 
   
 


6.
Cada Unidade Escoteira Local deverá enviar ao
escritório regional do Distrito Federal até o dia
20/09/2022, através do e-mail contato@escoteirosdf.org.br, o comprovante do pix acompanhado da lista dos
jovens e adultos inscritos.
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3º DISTRITO

GRUPOS PARTICIPANTES: PARTICIPANTES
2º DF - Grupo Escoteiro JK
9º DF - Grupo Escoteiro do Ar Salgado Filho
11º DF - Grupo Escoteiro José de Anchieta
12º DF - Grupo Escoteiro Dom Pedro II

LOCAL, DATA E HORÁRIO:
Local: SHIS QI 3 - s/n sn, DF, 71605-500 (Grupo Escoteiro
do Ar Salgado Filho - 9º DF)
Localizador: https://goo.gl/maps/jLVfStob3tu5digt6
Data: 8 e 9 de outubro de 2022.
Horário de Início: 09h00, sábado, 08 de outubro
Horário de término: 12h00, domingo, 09 de outubro

INSCRIÇÃO
Inscrições devem ser feitas em lote ou pelo
Meu Paxtu. Cada alcatéia inscrito deverá ter pelo
menos um chefe inscrito. O prazo é até o dia
20/09/2022 às 23h59 min.
Para que as inscrições sejam efetivadas,
devem ser enviados ao Escritório Regional, por meio
eletrônico, os seguintes documentos:
1. Comprovante de depósito único e no valor
integral das inscrições na conta da Região Escoteira;
2. Lista de participantes contendo: nome,
ramo e nº do registro (retirado do PAXTU).

A atividade é destinada a os membros da
União dos Escoteiros do Brasil que estejam vinculados
à Região Escoteira do Distrito Federal e que estejam
ativos no Movimento Escoteiro no Ramo lobinho, com
a obrigatoriedade do Registro Institucional vigente
nas datas do evento.

VALOR E PAGAMENTO
1.
O valor da inscrição individual do jovem é R$
72,80 (setenta e dois e oitenta centavos), que cobrirá o
distintivo e material para o evento, alimentação e todas
as atividades constantes da programação.
2.
O valor da inscrição individual do adulto (escotista e equipe de serviço) é R$ 69,30 (sessenta e nove reais e
trinta centavos), que cobrirá o distintivo e material para o
evento, alimentação.
3.
O valor da Camiseta de manga curta com tema do
evento é R$ 27,00 (vinte e sete reais), sendo opcional.
4.
Deverá ser feito somente um depósito por GRUPO/SEÇÃO AUTÔNOMA até a data de 20/09/2022.
5.

O depósito deverá ser feito na conta:


 
   
 


6.
Cada Unidade Escoteira Local deverá enviar ao
escritório regional do Distrito Federal até o dia
20/09/2022, através do e-mail contato@escoteirosdf.org.br, o comprovante do pix acompanhado da lista dos
jovens e adultos inscritos.
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4º DISTRITO

GRUPOS PARTICIPANTES: PARTICIPANTES
7º DF - Grupo Escoteiro João XXIII
13º DF - Grupo Escoteiro Ave Branca
35º DF - Grupo Escoteiro Hokma-Guará
40º DF - Grupo Escoteiro Águas Claras
57º DF - Grupo Escoteiro Mosqueteiros
64º DF - Tropa Escoteira Flor do Cerrado
69º DF - Grupo Escoteiro Católico Sagrado Coração de Jesus

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

A atividade é destinada a os membros da
União dos Escoteiros do Brasil que estejam vinculados
à Região Escoteira do Distrito Federal e que estejam
ativos no Movimento Escoteiro no Ramo lobinho, com
a obrigatoriedade do Registro Institucional vigente
nas datas do evento.

VALOR E PAGAMENTO
1.
O valor da inscrição individual do jovem é R$
53,00 (cinquenta e três reais), que cobrirá o distintivo e
material para o evento, alimentação e todas as atividades
constantes da programação.

Local: Setor JK Lote D - Núcleo Bandeirante, Brasília
2.
O valor da inscrição individual do adulto (escotis(Museu Vivo da Memória Candanga)
ta e equipe de serviço) é R$ 33,00 (trinta e três reais), que
cobrirá o distintivo e material para o evento, alimentação.
Localizador: https://goo.gl/maps/ySikSyR4TYUuqgCj7
Data: 8 e 9 de outubro de 2022.
Horário de Início: 09h00, sábado, 08 de outubro
Horário de término: 11h00, domingo, 09 de outubro

INSCRIÇÃO
Inscrições devem ser feitas em lote ou pelo
Meu Paxtu. Cada alcatéia inscrito deverá ter pelo
menos um chefe inscrito. O prazo é até o dia
20/09/2022 às 23h59 min.
Para que as inscrições sejam efetivadas,
devem ser enviados ao Escritório Regional, por meio
eletrônico, os seguintes documentos:
1. Comprovante de depósito único e no valor
integral das inscrições na conta da Região Escoteira;
2. Lista de participantes contendo: nome,
ramo e nº do registro (retirado do PAXTU).

3.
O valor da Camiseta de manga curta com tema do
evento é R$ 27,00 (vinte e sete reais), sendo opcional.
4.
Deverá ser feito somente um depósito por GRUPO/SEÇÃO AUTÔNOMA até a data de 20/09/2022.
5.

O depósito deverá ser feito na conta:


 
   
 


6.
Cada Unidade Escoteira Local deverá enviar ao
escritório regional do Distrito Federal até o dia
20/09/2022, através do e-mail contato@escoteirosdf.org.br, o comprovante do pix acompanhado da lista dos
jovens e adultos inscritos.
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5º Distrito

GRUPOS PARTICIPANTES: PARTICIPANTES
5º DF - Grupo Escoteiro Roberto Simonsen
22º DF - Grupo Escoteiro Gênesis
25º DF - Grupo Escoteiro Luz e Trabalho
33º DF - Grupo Escoteiro Mestre Yokaanam
43º DF - Grupo Escoteiro Tribo Judá
52º DF - Grupo Escoteiro Canaã
55º DF - Grupo Escoteiro Azimute 77
66º DF - Tropa Escoteira Sousa Arantes
68º DF - Grupo Escoteiro Santos Dumont

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

A atividade é destinada a os membros da
União dos Escoteiros do Brasil que estejam vinculados
à Região Escoteira do Distrito Federal e que estejam
ativos no Movimento Escoteiro no Ramo lobinho, com
a obrigatoriedade do Registro Institucional vigente
nas datas do evento.

VALOR E PAGAMENTO
1.
O valor da inscrição individual do jovem é R$
52,00 (cinquenta e dois reais), que cobrirá o distintivo e
material para o evento, alimentação e todas as atividades
constantes da programação.

Local: Escola Classe nº 54 - Taguatinga Sul. QSD 32 AE
2.
O valor da inscrição individual do adulto (escotis01/02
ta e equipe de serviço) é R$ 27,00 (vinte e sete reais), que
cobrirá o distintivo e material para o evento, alimentação.
Localizador: https://goo.gl/maps/HTn57eWmfjgQtGr19
Data: 8 e 9 de outubro de 2022.
Horário de Início: 12h20, sábado, 08 de outubro
Horário de término: 11h30, domingo, 09 de outubro

3.
O valor da Camiseta de manga curta com tema do
evento é R$ 27,00 (vinte e sete reais), sendo opcional.
4.
Deverá ser feito somente um depósito por GRUPO/SEÇÃO AUTÔNOMA até a data de 20/09/2022.
5.

Inscrições devem ser feitas em lote ou pelo
Meu Paxtu. Cada alcatéia inscrito deverá ter pelo
menos um chefe inscrito. O prazo é até o dia
20/09/2022 às 23h59 min.
Para que as inscrições sejam efetivadas,
devem ser enviados ao Escritório Regional, por meio
eletrônico, os seguintes documentos:
1. Comprovante de depósito único e no valor
integral das inscrições na conta da Região Escoteira;
2. Lista de participantes contendo: nome,
ramo e nº do registro (retirado do PAXTU).

O depósito deverá ser feito na conta:


 
   
 


6.
Cada Unidade Escoteira Local deverá enviar ao
escritório regional do Distrito Federal até o dia
20/09/2022, através do e-mail contato@escoteirosdf.org.br, o comprovante do pix acompanhado da lista dos
jovens e adultos inscritos.

