
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 
 
 

 
 
Boletim 01-2020 

Escoteiros do Brasil -                   
Região do Paraná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º Encontro Regional 
de Comunicação 
Escoteira do Paraná  
Data: 14 de novembro de 2020 
Horário: 14h às 19h 
Atividade Online 
Organização: COMEP 
Prazo para inscrição: Até 12 de novembro de 

2020 (vagas limitadas)  
 

 

  



  
 

 

 

ESCOTEIROS DO BRASIL 
Região do Paraná 

Rua Ermelino de Leão, 492 - 80410-230 - Curitiba - PR 
Tel.: (41) 3323-1031 

https://www.escoteirospr.org.br 

1. APRESENTAÇÃO 
A União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná (UEB-PR) tem a satisfação de 
convidá-los a participar do 2º Encontro Regional de Comunicação Escoteira do 
Paraná.  
 
O 2º Encontro Regional de Comunicação Escoteira será realizado no dia 14 de 
novembro de 2020, das 14 às 19 horas, de maneira online, pela plataforma Google 
Meet. O encontro será uma oportunidade para troca de experiências sobre 
Comunicação, voltada principalmente para a divulgação do Escotismo. 
 

2. ORGANIZAÇÃO DO EVENTO  
A responsabilidade pela programação, organização e execução do evento é da 
União dos Escoteiros do Brasil - Região do Paraná, inclusive pela composição do 
Comitê Organizador, formado pela equipe de Comunicação dos Escoteiros do 
Paraná - COMEP. 
 

3. PROGRAMAÇÃO  
O evento contará com palestras e dinâmicas, sobre Comunicação Escoteira, mídias 
sociais, Produção de vídeos e fotos: 
 
14h – Abertura 

14h15 – Comunicação não Violenta   
Marilia Gasparovic - https://eureviso.com.br/ 

15h15 – Ferramentas para edição  
Bruna, Bia e Kim 

16h – Como me tornei um Youtuber Escoteiro –  
Filipe Conde - https://www.youtube.com/canalsaps 

17h – Redes Sociais para Grupos Escoteiros –  
Larissa 

18h – O Escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades –  
Fagner Zadra - https://www.youtube.com/user/Fagnerzadra 

19h - Encerramento 

 
 

https://eureviso.com.br/
https://www.youtube.com/canalsaps
https://www.youtube.com/user/Fagnerzadra
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4. INSCRIÇÕES  
4.1 Dos participantes: A atividade é destinada aos membros da União dos 
Escoteiros do Brasil que estejam vinculados a uma Unidade Escoteira Local (UEL) e 
que estejam ativos no Movimento Escoteiro, com a obrigatoriedade do Registro 
Institucional correspondente ao ano de 2020, sendo aberto às seguintes categorias 
de associados: Beneficiários dos Ramos Sênior e Pioneiro, Escotistas e Dirigentes. 
4.2 Valor: O evento será totalmente gratuito, com limitação de vagas, e acesso 
ao evento apenas para os inscritos; 
4.3 Forma de Inscrição: A inscrição será realizada individualmente pelo Meu 
Paxtu. 
4.4 Data Limite: As inscrições do evento deverão ser realizadas até o dia 12 de 
novembro. 
 

5. NORMAS GERAIS DO EVENTO  
a) Atitudes e Comportamento: O evento será um ponto de encontro virtual, 

intercâmbio e amizade, marco dos valores propostos na Lei e Promessa 
Escoteira. Caso não se respeitem as normas ou instruções apresentadas pela 
Organização Geral, será estabelecida a medida apropriada a ser adotada, 
podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante. 

b) Apresentação pessoal: Conforme a Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de 
abertura e encerramento, e sempre que solicitado pela Organização Geral, 
deverá ser utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro. 

c) Relações interpessoais: Não serão permitidas atitudes, ações ou situações que 
afetem a integridade dos participantes, sejam psíquicas, morais ou sua 
estabilidade emocional. Homens e mulheres devem manifestar respeito mútuo 
e para com o coletivo ao demonstrar publicamente atitudes próprias da 
intimidade. 

d) Fumo: Fumar será permitido somente para adultos, fora do campo das salas do 
Google Meet, sem a presença/ observação de jovens.  

e) Consumo de bebidas alcoólicas: Mesmo o evento acontecendo de maneira 
virtual, o consumo de bebidas alcoólicas será proibido durante todo o evento. 

f) Posse e consumo de drogas: A posse e/ou consumo de drogas é crime. Qualquer 
participante que seja observado demonstrando ou consumindo drogas, será 
excluído do evento e o caso encaminhado às autoridades competentes. 
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g) Armas: Não será permitido a demonstração ou uso de armas, de fogo ou brancas 
durante o evento.  

h) Uso de imagem: Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do 
Brasil o direito de uso de imagens, na forma de fotografias ou filmagens 
realizadas ao longo do evento, para fins de promoção do Escotismo no Brasil. 
Com isso, a União dos Escoteiros do Brasil passa a ter direito sobre o uso dessas 
imagens em materiais gráficos e digitais em suas produções, seja o material 
destinado aos próprios escoteiros, seja material promocional voltado à 
divulgação do Movimento Escoteiro. 

i) Explosivos e Inflamáveis: Não será permitida a demonstração ou utilização de 
fogos de artifício, sinalizadores, bombas, fumaças, rojões ou similares. 
 

6. PROTEÇÃO INFANTOJUVENIL  
A proteção dos nossos jovens é responsabilidade de todo e qualquer adulto e é 
fundamental que todos estejam preparados, não apenas para evitar, mas também 
reconhecer e agir de forma apropriada, firme e imediata diante de situações de 
abusos e maus tratos. Orientamos que todos os adultos leiam atentamente e sigam 
as orientações contidas no Capítulo 15 do P.O.R. 
 

7. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS  
O Comitê Organizador do evento decidirá quanto a procedimentos não previstos 
no presente documento ou qualquer excepcionalidade. Para informações 

complementares você pode entrar em contato pelo e-mail 
dir.comunicacao@escoteirospr.org.br. 
 

 
Curitiba, 14 de outubro de 2020. 

 
 
 

Irineu Muniz de Resende Neto 
Diretor-Presidente 

União dos Escoteiros do Brasil – Região do Paraná 

mailto:dir.comunicacao@escoteirospr.org.br.

