Informações gerais
data, local e tema:
Acontecerá nos dias 24 e 25 de Agosto de 2019, no Recanto Santa Maria em
Almirante Tamandaré - PR (Região Metropolitana de Curitiba). A abertura do evento
acontecerá as 08:00 horas da manhã do dia 24/08 e encerramento 17:00 horas da
tarde do dia 25/08. O campo estará disponível para montagem a partir das 19:00 horas da
noite do dia 23/08 (sexta-feira). Tema: Mutcha Lucha - Cultura, Identidade e Lutas
Solidárias.

proposta educativa:
O Mutirão Regional Pioneiro do Paraná - Mutcha Lucha, está fundamentado nos
princípios do Movimento Escoteiro, e visa motivar jovens a contribuírem com a formação
de pessoas comprometidas com a comunidade, contribuindo na construção de um mundo
melhor. Em clima de amizade, confraternização, fraternidade escoteira, vida em equipe e
serviço ao próximo, bem como comprometimento com seus projetos de vida. Pretendemos
que os jovens participantes, ganhem experiências pessoais marcantes participando do
Mutcha Lucha!

meios de divulgação:
Todas as informações serão divulgadas nas redes oﬁcias da Região.
Site Regional: https://www.escoteirospr.org.br/mutcha-lucha
E-mail: mutpiopr@escoteirospr.org.br ou corepio@escoteirospr.org.br
Facebook: @escoteirospr
fiquem ligados!
Instagram: @escoteirospr

infraestrutura:
O Mutcha Lucha será realizado em sistema de acampamento no sede do Recanto Santa
Maria – Rodovia dos Minérios, 3991, Almirante Tamandaré – Jardim Norte, km 13
(região metropolitana).O local dispõe 105,52 hectares, e tem toda a infra-estrutura necessária
para realizar o evento. Os participantes deverão levar barracas e equipamentos pessoais de
alimentação (maquina de comer / kit papinha). A alimentação será preparada e fornecida pela
equipe de apoio.

saúde:
O evento contará com atendimento de ambulancias cedidos pela prefeitura de Almirante
Tamandaré.

Programa:
O Mutcha Lucha oferecerá as seguintes atividades:
Atividades de Serviços Comunitários: Atendendo as necessidades da comunidade local,
durante o dia 24/08/2019.
Fogo de Conselho: Na noite de 24/08/2019
Festa: Após o Fogo de Conselho. Tema: Mexicano (Mucha Lucha), use sua criatividade
traga uma fantasia e empolgação!
Atividade de Integração: Durante o dia 25/08/2019 (Domingo), atividades variadas
estarão sendo disponibilizadas

Informações gerais
participação:
O participante deve estar registrado no Paxtu e ser um membro ativo, conforme previsto nos
regulamentos dos Escoteiros do Brasil; Possuir um adulto responsável (mestre); Possuir um
Clã, para atividades juvenis; Estar devidamente autorizado por sua Organização Regional
Escoteira, para jovens, staﬀ's e mestres de outros estados; Deve estar autorizado pelas partes
solicitadas na inscrição e com o pagamento efetuado de acordo com os prazos
estabelecidos no boletim.
Jovens: A participação no evento é possível para jovens entre 17 anos e meio e 21 anos.
Ou seja só poderão participar jovens que nasceram entre 25/08/1998 até 24/02/2002
Menores de idade (-18 anos) enviar autorização no e-mail, ou mostrar no credenciamento.
Equipe de serviço: A participação da equipe de serviço é possível para membros acima
de 21 anos de idade. As funções dos staﬀ's serão distribuídas após o período de inscrição.
Atenção: Limite de 50 Staﬀ”s.
Mestre: A participação no evento como mestre é condicionada a existência de inscrição de
01 (um) jovem do clã pioneiro que estiver sob sua responsabilidade.
Atenção: Mestre maiores de 23 anos de idade.

valor:
O evento será no valor de R$150.00 (Jovens, Staﬀ's e Escotistas). O valor pode ser
pagoà vista ou parcelado (duas vezes).

Formas de pagamento:
À vista

Parcelado 2X

R$ 150,00

Vencimento 20/07/2019

1ª Parcela
R$75,00

Vencimento 20/06/2019

2ª Parcela
R$75,00

Vencimento 20/07/2019

inscrição:
A inscrição deve ser realizada através do Site Oﬁcial Escoteiro (PAXTU)
h p://paxtu.escoteiros.org.br/meupaxtu/. Após concluir a inscrição o participante deve realizar o

pagamento do boleto até a data do vencimento, caso contrário sua inscrição será cancelada.

Informações gerais
normas:
O Mutcha Lucha é um local de encontro e amizade, marco dos valores proposto pela Lei
da Promessa Escoteira. Em caso de descumprimento das normas e instruções apresentadas
pela Organização Geral do Evento, será estabelecida a medida apropriada a ser adotada,
podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante.
Objetos de valor: Cuidar de seus pertences.
Fumo: Proibido fumar.
Consumos de bebidas alcoólicas: O consumo de qualquer bebida alcoólica é extremamente
proibido durante todo o evento.
Posse e consumo de drogas: A posse e/ou consumo de drogas é proibido.
Saídas da área do evento: Não será autorizada a saída dos participantes do campo, exceto
aos momentos previstos na programação e transporte do evento.

informações complementares:
Não haverá HO-HO oﬁcial do evento. Os participantes que precisarem de hospedagem
devem se comunicar com os pioneiros de Curitiba através do evento no facebook. As ﬁchas
médicas, autorizações, restrições alimentares (vegetarianos e veganos) e necessidades especiais
de todos os participantes deverão ser encaminhados para o e-mail: mutpiopr@escoteirospr.org.br
Observação: Enviar apenas um e-mail por Clã Pioneiro.

como chegar:
O Mutcha Lucha será realizado na sede do Grupo Escoteiro São Marcelino Champagnat –
Recanto Santa Maria – Rodovia dos Minérios, 3991, Almirante Tamandaré – Jardim Norte,
km 13 (região metropolitana de Curitiba).
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Serão atividades de aquecimento pré-mutirão, desenvolvidas com o intuito de
ajudar sua comunidade.05 atividades, das quais deverão cumprir obrigatoriamente 3
e de sua preferência. As Tarefas cumprem competências, então não perca tempo!
TEMA: Lute em prol do próximo e da sua sociedade.

tarefas:
1) Realizar doação de sangue.
2) Ajudar uma seção do seu Grupo Escoteiro / ou divulgar o ramo pioneiro aos
demais ramos do seu G.E.
3) Desenvolver e executar uma atividade comunitária com seu clã ou demais clãs.
4) Realizar uma palestra em seu Grupo Escoteiro sobre alguma área da saúde.
5) Propor e executar juntamente ao seu Grupo Escoteiro a arrecadação de roupas,
calçados e brinquedos.

regras:
1) Quaisquer atividade executada deve ser identiﬁcada com fotos e enviadas,
para o e-mail mutpiopr@escoteirospr.org.br.
2) As arrecadações de roupas, calçadas e brinquedos devem ser entregues no
credenciamento.
3) As roupas doadas devem estar identiﬁcadas com gênero e tamanho..
4) Se o clã não conter fotos, deve possuir em mãos, ao realizar o
credenciamento, um certiﬁcado de participação do G.E. para a comprovação
da ação realizada.

arrecadação:
A doação visa atender a necessidade dos jovens de Grupos Escoteiros Carentes da
região metropolitana de Curitiba (Almirante Tamandaré) onde o ato comunitário do Mutcha
Lucha buscará proporcionar melhores condições aos jovens. P ara isso pedimos aos
participantes (jovens, staﬀ's e mestres) a doação de brinquedos, roupas e calçados em
bom estado e em quantidades que forem possíveis ajudar, visando à melhora do próximo
em toda e qualquer ocasião. Os clãs que trouxerem mais doações serão premiados
(troféu e/ou distintivo) durante o IBOA FINAL do evento. As doações recolhidos serão
entregues no dia das crianças (12 de Outubro de 2019) para que os mesmos desfrutem
da caridade.
ATENÇÃO:
As doações devem ser entregues juntamente
ao credenciamento, onde devem estar
identiﬁcadas com gênero e tamanho.

