
 
 

 
 
 
 
  

 UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL  

Região Escoteira do Espírito Santo 

Endereço: Av. Sta. Leopoldina, 1029, sl. 106  Vila Velha - ES 
Correspondências: Caixa Postal 225533  

AGF Praia de Itaparica - Vila Velha - ES 

CEP: 29.102-973 
Tel.: (27) 99758-2263                                 

espiritosanto@escoteiro.org 

www.escoteiro.org 

 

EFAd_17/2018 – Equipe Regional de Formação de Adultos 
Versão1 

  

 Vila Velha- ES, 18 de julho de 2018. 

  

Assunto: Curso de Aperfeiçoamento em Técnicas do Ar (CATAr) de adultos  

 

Os escotistas e dirigentes aprovados no CATAr de Adultos, além de adquirir um vasto 

conhecimento aeroespacial e de estarem aptos a orientar diversas especialidades, serão inseridos 

no apaixonante universo espacial e aeronáutico. Conhecerão desde aeromodelismo até o básico 

de navegação e mecânica aérea. Depois do CATAr, olhar para o céu nunca mais será a mesma 

coisa! 

 

Quando?  

Das 07h do dia 07 de setembro (sexta-feira – feriado da Independência) às 17h do dia 09 de 

setembro de 2018 (domingo)  

 

Onde?  

NOTAer - PMES - Base militar em Vitória, Espírito Santo - São Cristovão, Vitória - ES, 29043-213 – 

mapa  

Mais informações sobre o local, local de pernoite, estacionamento, iremos enviar no 

informativo 2. 

 

Quem pode participar?  

Escotistas e Dirigentes, maiores de 18 anos de idade, de todas as Modalidades, que possuírem 

concluído o nível Preliminar, com registro escoteiro válido. 

 

Limite de 32 (trinta e duas vagas) vagas para cursantes  

 

Quanto?  

R$ 100,00 (cem Reais) Inclui: alimentação (cafés e lanches), brevê do CATAr de Adultos. 

IMPORTANTE: Almoço e jantar por conta de cada participante. 

https://goo.gl/maps/Vhfzds7WR8R2
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No informativo 2 estaremos informando os restaurantes e valor da refeição próximo ao local do 

Curso. 

 

Organização do evento: encargos administrativos do evento; taxas e custos bancários referentes 

à cobrança de boletos bancários; materiais de escritório necessários à organização; viagens e 

estadias para organização do CURSO. 

 

Transferência e cancelamento de inscrições  

1. Não haverá emissão de nova via de boleto em caso de perda da data de vencimento. Em caso de 

cancelamento da inscrição, o valor pago será devolvido parcialmente, descontadas as taxas os 

valores já comprometidos na data do cancelamento (tais como alimentação e enxoval já 

contratado). Data-limite para solicitação de cancelamento de inscrição até 27/08/2018. 

Devolução de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos. 

2. O participante poderá transferir sua inscrição, sem qualquer prejuízo, até o dia 27 de agosto 

de 2018, sempre via Paxtu, com a anuência dos dois interessados, bastando ambos estarem com 

registro e as prestações em dia. 

 

Como se inscrever?  

Exclusivamente via Meu PAXTU das 0h do dia 19 de julho até às 23h59 do dia 20 de agosto de 

2018, ou até serem completadas todas as vagas. 

 

Informações 

Coordenação do curso 

Diretoria Regional Gestão de adultos – vicepresidente@escoteiro.org  

Escritório Regional – espiritosanto@escoteiro.org – 27 99758-2263 

 

Direção do curso 

Fernando Camargo – DCIM Região Escoteira de Minas Gerais 
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