
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL   

Região Escoteira de São Paulo 
Rua Cel. Xavier de Toledo, 316 

 3º andar - República  
CEP 01048-000 São Paulo – SP    

Tel/Fax (11)3237.1588 
www.escotismo.org.br 

VISÃO DE FUTURO DA UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 

“Ser referência por seu método de desenvolvimento integral de crianças e 
jovens que os leva a desempenhar papel relevante na construção de uma 
sociedade justa, fraterna e solidária, orientandos por adultos capacitados e 

comprometidos”. 

Instrução Normativa DRUEBSP 001/2013 

Estabelece critérios e obrigações aos Distritos Escoteiros para alinhamento à nova 
proposta de estrutura dos Setores e Distritos Escoteiros da Região Escoteira de                      
São Paulo, apresentada em 30 de novembro de 2013  

Validade: a partir de 30 de novembro de 2013 

Base: decisão da Diretoria Regional dos Escoteiros do Brasil – Região São Paulo tomada em 
25 de novembro de 2013 

Aplica-se: a todos os Distritos Escoteiros da Região Escoteira de São Paulo 

 

 Todos os Distritos Escoteiros devem entregar cópia do Calendário Anual do 
Distrito Escoteiro para 2014 até 30 de janeiro de 2014.                                                    
Enviar para o email ueb.sp@escotismo.org.br A/C Diretoria Administrativa 
Regional 

 Os Distritos Escoteiros com numero inferior a seis (6) Unidades Escoteiras 
Locais terão até a data de 17 de fevereiro de 2014 para apresentar proposta à 
Diretoria Regional, referente à união com outro Distrito Escoteiro, ou emitir 
documento formal solicitando manter o Distrito sem alterações, justificando e 
esclarecendo as dificuldades encontradas, para parecer e deliberação da 
Diretoria Regional 

 Os Distritos Escoteiros que tem Unidades Escoteiras pertencentes a diferentes 
Setores terão até a data de 17 de fevereiro de 2014 para apresentar proposta à 
Diretoria Regional, referente à mudança para outro Distrito Escoteiro,                          
ou emitir documento formal solicitando manter o Distrito sem alterações, 
justificando e esclarecendo as dificuldades encontradas, para parecer e 
deliberação da Diretoria Regional 

 Todos os Distritos Escoteiros devem enviar até 30 de janeiro de 2014 para o 
email comunicacao.sp@escotismo.org.br, a indicação do seu Assessor de 
Imprensa Distrital, de comum acordo dos membros da Comissão Distrital,                
que seja preferencialmente, um Escotista ou Dirigente com formação em 
Jornalismo ou Comunicação Social 

 Todos os Comissários Distritais ficam desde já convocados para                              
Reunião do Conselho Consultivo Regional a realizar-se durante o Congresso 
Escoteiro Regional 2014, que ocorrerá nos dias 15 e 16 de março de2014,                  
na Câmara Municipal de Louveira/SP 

 


