
 

 



 

Clique aqui - Formulário de Devolução 

 

BOLETIM 03  
Devoluções, novos prazos e camisas 

 

Diante do calendário apertado do final do ano e a fim de não comprometer as atividades já 
programadas pelas unidades escoteiras, o Dia da Jângal acontecerá no dia 04 de fevereiro 
de 2023 na Associação Cristã de Moços (ACM), que fica localizada na Rua Maldonado, 55-A - 
Ilha do Governador - Ribeira - Rio de Janeiro – RJ. 
 
Nova data – 04 de fevereiro de 2023, sábado 
Novo local - Associação Cristã de Moços (ACM), Ribeira, Ilha do Governador - RJ 

 
 

1. INSCRIÇÕES 
 

1.1. Devoluções 

Os inscritos que optarem pela restituição do valor de inscrição do Dia da Jângal deverão 
fazer a solicitação do reembolso no botão abaixo e preencher o formulário com as 
informações solicitadas.  
 
 
 
 
O prazo para solicitação da devolução dos valores será, impreterivelmente, até o dia 30 de 
novembro e o pagamento será realizado até o dia 5 de dezembro. 
 
DADOS 

1.2. Idade de participação 

Excepcionalmente, tendo em vista o adiamento, fica garantida a participação no Dia da 
Jângal dos lobinhos e lobinhas que eventualmente tenham completado 11 anos e/ou 
passado para o Ramo Escoteiro após 16 de outubro de 2022. 

1.3. Novas inscrições 

Como o evento foi adiado, teremos a oportunidade de receber novas inscrições e, com isso, 
atender lobinhos e lobinhas que por alguma razão não poderiam participar na data anterior 
ou que ingressaram em suas alcateias recentemente.  
 
As inscrições estão abertas com novo prazo até o dia 11 de dezembro. Os interessados 
podem efetuar a inscrição pelo Meu PAXTU ou PAXTU Administrativo. Só serão confirmadas 
após a comprovação do pagamento.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwdyrk04Uwxm7-o_iNfN4SkS4yCZr2pHCmilGeFWYKTm2Q1A/viewform


 

2. CAMISA 

As camisas vendidas podem ser retiradas no Escritório Regional, durante seu horário de 
atendimento (segunda a sexta, de 9h ás 18h), ou no dia do evento, na Secretaria. Para os que 
ainda estiverem interessados no modelo, dispomos de poucas quantidades de todos os 
tamanhos. A venda continuará no Escritório Regional enquanto durarem os estoques.  
 

3. DOAÇÃO DE BRINQUEDOS 

As alcateias que já realizaram a arrecadação de brinquedos para o Natal Social poderão 
entregar suas doações no Escritório Regional até o dia 30 de novembro. Também poderão 
enviar suas doações pelos escoteiros que participarão da Aventura Escoteira no dia 20 de 
novembro. No local haverá uma equipe da coordenação de Ações Sociais para receber as 
doações. Por isso, não deixem de ajudar! 
 

4. DÚVIDAS 

Os procedimentos não previstos serão, única e exclusivamente, analisados e decididos pela 
Diretoria Regional, ou, durante o evento, pela coordenação da atividade. 

Havendo alguma dúvida sinalizar, via e-mail eventos@escoteirosrj.org.br ou pelo telefone 21 
2533-9207, com identificação do nome e Unidade Escoteira.  

 

 


