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Agora que você já sabe um pouquinho mais de todos os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, percebe o quanto é importante fazermos nossa parte e trabalharmos em favor de 
um mundo melhor através desses objetivos. Mas você sabia que a Sustentabilidade hoje é um 
ótimo negócio? Temos vários exemplos nos mais diversos setores que querem promover uma 
cultura diferente, uma cultura de consumo que respeite as pessoas e o meio ambiente. “Slow 
Fashion”, energia solar, venda de créditos de carbono… Muitas oportunidades de negócio que 
geram renda mas respeitam o mundo. Bora empreender com responsabilidade? Vem saber mais 
sobre o que o Conecta Sampa tem de oportunidade!

O Centro de Convivência e Empreendedorismo do Conecta tem como objetivo trazer nosso 
espírito empreendedor à tona! Jovens e escotistas são incentivados a expor seus projetos e 
parceiros comerciais são convidados a participar da economia do evento. Além disso, desde a 
antiguidade as feiras são um local de convivência, e no nosso país que é o Conecta Sampa não 
seria diferente né?! Junto com toda essa vontade de empreender, também vamos nos encontrar 
para trocar experiências e contar histórias, convivendo uns com os outros e fazendo amizades!

Para o empreendedorismo no evento, temos duas categorias de participação: Parceiros Comerciais 
ou Empreendedorismo Escoteiro. Vamos falar mais um pouquinho de cada uma delas!

Sobre o Centro de Convivência e Empreendedorismo
Este boletim informativo está organizado em duas frentes: a primeira para Parceiros Comerciais, 
que são todas aquelas pessoas que vão exercer seu trabalho profissional no evento, seja com 
venda de roupas, artigos esportivos, artesanatos ou similares. 

E a segunda parte para você que tem o sangue empreendedor, seja membro juvenil ou escotista 
inscrito no evento como participante, e gostaria de vender produtos e/ou artesanatos.
Lembrando que, para todos do Centro de Comércio e Empreendedorismo, não podem ser 
comercializados alimentos e bebidas.

Além disso, haverá Espaço de Convivência para compartilhamento de projetos e troca de 
orientações para organizar algum evento ou viagem, que respeitará o seguinte cronograma:

quinta (16/6) sexta (17/6) sábado (18/6) domingo (19/6)

Abertura
somente para parceiros 

comerciais*
10:00

Abertura
10:00

Abertura
10:00

Desmontagem 
07:00 - 12:00Fechamento

22:00
Fechamento

22:00
Fechamento

22:00

Desmontagem
22:00 - 23:59

*O almoço não está incluso, pode ser solicitado a parte mediante aviso.
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Para você se organizar, abaixo a proposta de layout que está passível a atualizações até o dia do 

evento e que será informada aos participantes do local:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informações para Parceiros Comerciais
O parceiro que tiver interesse em levar seu negócio para dentro do evento terá essa oportunidade 
seguindo algumas condições da Estância Árvore da Vida e do evento Conecta Sampa.

Para participar é necessário adquirir o pacote para cada expositor onde contempla as refeições e a 
hospedagem no período do evento (qui a dom) no valor de R$ 277, juntamente com o pagamento 
da taxa de administração do espaço no valor de R$ 68,00 por m² de área do estande de venda 
contemplando mesas e cadeiras, ou seja, caso você precise de mais espaço é só multiplicar o 
valor.

Os valores informados acima serão direcionados à Estância Árvore da Vida e nenhum repasse 
ou cobrança de valor adicional será feito pela Região Escoteira de São Paulo ou pelo evento 
Conecta Sampa.

Opção única de pacote de hospedagem coletiva com 3 pernoites (de quinta para sexta, de sexta  
para sábado e de sábado para domingo) e pensão completa inclusa por R$ 277, mais taxa de 
locação do espaço de R$ 68 o metro quadrado.
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3. Lojas Parceiras LEGENDA�
1. Loja Escoteira Nacional
2. Loja Meu Kit
3. Lojas Parceiras
4. Iniciativas Empreendedoras
5. Espaço de Convivência
6. Rádioescotismo
7. Almoxarifado
8. Lanchonete Local
9. Farmácia Local
10. Centro de Informação Local
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Opção única sexta (17/6) sexta (17/6) sábado (18/6) domingo (19/6)

Manhã Café da manhã
Incluso

Café da manhã
Incluso

Café da manhã
Incluso

Tarde
Almoço
Incluso

Almoço
Incluso

Café da tarde
Incluso

Café da tarde
Incluso

Noite
Jantar

Incluso
Jantar

Incluso
Jantar

Incluso

Hospedagem
Inclusa

Hospedagem
Inclusa

Hospedagem
Inclusa

Se for comercializar somente um dia no Conecta Sampa nos procure pelo e-mail eventos.sp@
escoteiros.org.br

O cadastro de participação deverá ser realizado previamente por meio deste formulário até o 
domingo, dia 5 de junho de 2022, até às 23h59.

O Conecta Sampa a todo momento reafirma seu compromisso com a sustentabilidade, e 
como você já deve ter lido ali no comecinho deste boletim, no Centro de Convivência e 
Empreendedorismo não é diferente!

Todos os parceiros comerciais devem estudar nosso Plano de Gestão Ambiental e aplicar 
ao máximo seu conteúdo, otimizando a distribuição de embalagens, evitando a utilização de 
embalagens plásticas individuais, bem como o excesso de embalagem, para distribuição dos 
produtos comercializados, ou seja, usar uma única sacola para vários itens, além de disponibilizar 
material informativo sobre o processo de produção/fabricação sustentável (ciclo de vida (ACV)) 
para estimular a reflexão dos participantes sobre o tema e, por fim, monitorar e quantificar, no dia 
do evento, o cumprimento dos objetivos e produção de resíduos/lixo.

Todo participante no centro comercial estará dentro de algum tipo de pacote oferecido pela 
Estância Árvore da Vida.

A contratação do pacote escolhido se dará através do contato dos parceiros comerciais junto a 
área financeira da Região São Paulo, que irá realizar o recebimento do valor acordado, repasse ao 
Estância Árvore da Vida e formalização do Contrato Particular de Locação de Espaço Comercial 
(item 3 anexo)
 
Toda e qualquer situação não prevista neste contrato será encaminhada ao comitê gestor que 
deliberará a melhor solução.

mailto:eventos.sp%40escoteiros.org.br?subject=
mailto:eventos.sp%40escoteiros.org.br?subject=
https://forms.gle/vUCEzgy4Nv8Vjw196
https://escoteirossp.org.br/conectasampa/wp-content/uploads/2020/06/Plano-de-gest%C3%A3o-ambiental-diagramado.pdf
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Informações para Empreendedorismo Escoteiro
Idealizado para estimular o empreendedorismo escoteiro, sem atrapalhar a participação durante 
o evento, o Centro de Convivência e Empreendedorismo poderá ser utilizado por membros 
juvenis e escotistas devidamente inscritos para vender produtos, serviços, ideias e projetos para 
os demais participantes.

Para participar é necessário que os produtos que serão vendidos no evento estejam em linha com 
as políticas de jovens e adultos do movimento escoteiro e com as políticas de sustentabilidade 
dispostas no Plano de Gestão Ambiental, lembre-se de ler, beleza?!

Indo direto ao ponto, contamos com a sua participação neste espaço para: vender, comprar, trocar, 
compartilhar, aprender e ensinar tudo o que você quiser! (e não concorram com os produtos de 
fornecedores internos da Estância Árvore da Vida).

Podem ser produtos criados por você ou pelo seu grupo escoteiro, artesanatos feitos por você 
ou pela sua família, uma ideia que está martelando em sua cabeça ou do seu grupo de amigos, 
falar sobre um projeto que já aconteceu ou que está para acontecer, pedir ajuda ou orientação 
para organizar algum evento ou viagem.

• Como vai funcionar no dia? Teremos um espaço com mesas e cadeiras rotativas para você 
chegar e usar no tempo livre entre as atividades do evento.

• Quem for vender algum produto ou serviço, precisará se cadastrar previamente por meio 
deste formulário até o domingo, dia 5 de junho de 2022, até às 23h59.

• Quem for para comprar e aprender, é só chegar.

 

https://escoteirossp.org.br/conectasampa/wp-content/uploads/2020/06/Plano-de-gest%C3%A3o-ambiental-diagramado.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1hl8fzGFoxFDzbpLETAKAmEKLmELC4RJ0sGbmVzRWlnY/edit
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Aplicativo
Durante o Conecta, serão disponibilizadas no aplicativo Escoteiros SP informações como mapa 
do evento, notificações de horários de atividades, jornal de campo e muitos outros conteúdos! 
Não é uma ferramenta obrigatória para o evento, mas pode enriquecer sua experiência e ajudar 
em diversos momentos!

Para ter acesso, é bem fácil: 
Acesse sua loja de aplicativos (Google Play ou App Store) e procure por “Escoteiros SP”

Faça o download do App, é grátis!
Cadastre-se, lembrando de utilizar o seu e-mail do paxtu e faça login. 
No topo da página, é só clicar no ícone Conecta Sampa e ficar por dentro de todas as novidades! 
Lembre-se de deixar habilitadas as notificações para não perder nada do evento! 
 

Mais Informações

Coordenação Geral do Evento
E-mail: conectasampa@escoteirossp.org.br

Dúvidas sobre programa do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Programa Educativo
E-mail: programa.sp@escoteiro.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 4

Dúvidas sobre inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Eventos
E-mail: eventos.sp@escoteiros.org.br 
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 2

Dúvidas sobre boleto, cartão de crédito e devoluções de inscrições do evento
Escritório Regional de São Paulo dos Escoteiros do Brasil – Financeiro
E-mail: eventos.sp@escoteiros.org.br
Tel.: (11) 3154-5500 Ramal 8

• Informar no assunto do e-mail o nome do evento e o assunto a que se refere e no corpo do 
e-mail, informar nome do evento, tema, nome completo, UEL, número do registro e telefone 
para contato.

Acompanhe as novidades do evento pelo site https://escoteirossp.org.br/conectasampa/ e 
pela página no Instagram Conecta Sampa.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.midiacode.escoteiros
https://apps.apple.com/br/app/escoteiros-sp/id1542512738 
http://conectasampa@escoteirossp.org.br
http://programa@escoteirossp.org.br
http://eventos@escoteirossp.org.br
http://eventos@escoteirossp.org.br
https://escoteirossp.org.br/conectasampa/
https://www.instagram.com/conectasampa

