CRESCER PARA TRANSFORMAR!
No ano de 2016, a Região Escoteira do Rio de Janeiro cresceu a uma taxa de 15%, enquanto a
média de crescimento nacional foi de 12%. Ficamos muito orgulhosos de poder contar com cada
Unidade Escoteira Local nesse grande feito, pois, das Regiões Escoteiras que possuem os dez maiores
efetivos da União dos Escoteiros do Brasil, nossa Região foi a que apresentou a melhor taxa de
crescimento.
Em 2017, já batemos o nosso efetivo relativo ao ano anterior e superamos a marca de 7000
associados!!! Mas pretendemos manter a média de 15% de crescimento para consolidarmos nossa
trajetória e firmarmos nossa posição entre as maiores Regiões. Para tanto, precisamos, claro, contar
com a colaboração de cada um dos Grupos Escoteiros.
Sabemos que, no final do ano, o número de pessoas que se registra para o período atual
normalmente sofre uma queda, mas não podemos desanimar!!! Pensando nisso, a Diretoria Regional
resolveu, como forma de incentivo, compartilhar medidas que possam incentivar os novos membros
ou aqueles que ainda não se registraram no ano a não deixar de efetivar seu registro institucional para
2017 e, dessa forma, poder praticar o Escotismo de forma totalmente regular. Serão duas medidas,
sendo que o Grupo terá que escolher uma delas:
a) Descontos em cursos de formação – Os Grupos Escoteiros que registrarem, entre 1 de novembro
de 2017 e 15 de dezembro de 2017, pelo menos cinco associados para o ano de 2017, gozarão de
uma inscrição para um curso preliminar que poderá ser realizado dentro do primeiro semestre de
2018 (até 30/06/2018). Tudo bem, pode ser que o Grupo não consiga ter mais cinco pessoas,
sabendo disso, essa medida é também parcial, ou seja, no mesmo período, para cada associado
que efetivar seu registro institucional, o Grupo Escoteiro gozará da fração de vinte por cento de
desconto em um curso preliminar, ou seja, se o Grupo Escoteiro inscrever um associado (20%),
dois associados (40%), três associados (60%), quatro associados (80%), e cinco associados (100%,
desconto integral da taxa). OBS: Esse desconto é cumulativo, caso o Grupo Escoteiro inscreva seis
associados, ele receberá uma taxa integral e mais o equivalente a 20% para outro associado.
b) Isenções de taxas para o Grande Jogo Regional 2018 – Os Grupos Escoteiros que registrarem,
entre 1 de novembro de 2017 e 15 de dezembro de 2017, pelo menos dois associados para o ano
de 2017, gozarão de uma isenção de taxa para o Grande Jogo Regional de 2018. Caso o Grupo
registre dois associados (uma isenção), quatro associados (duas isenções), seis associados (três
isenções) e assim por diante. OBS: Nessa medida não há proporcionalidade, ou seja, para gozar de
cada isenção, o Grupo Escoteiro deverá registrar pelo menos dois associados.

O melhor dessa ação é que os descontos são cumulativos, ou seja, o Grupo Escoteiro que
registrar mais dez associados no período de 01.11 a 15.12.2017 terá cinco isenções para o Grande Jogo
Regional 2018 ou isenção total da taxa de dois cursos preliminares até 30/06/2018.
Não perca essa oportunidade!!!
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