
 

 

PARTICIPE CONOSCO DA CAMPANHA 
PREMIAÇÕES 

 

Para animar a campanha pelo restauro da estátua O 
ESCOTEIRO, foram formatadas algumas categorias 
onde ocorrerão premiações. As premiações serão 
entregues na Sessão Solene da Assembleia Regional 
do RJ 2020 e no Congresso Nacional Escoteiro de 
2020. 
 

Veja quais são as formas de receber uma belíssima lembrança pela 
colaboração: 
 

A) DOADOR BENFEITOR. 
A pessoa física, ou jurídica, que realizar doação na conta da campanha receberá uma 
réplica da estátua, em bronze, em dois patamares de doação: 

A.1) O valor doado deve ser a partir de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 9.999,00 (nove 

mil novecentos e noventa e nove reais), recebendo uma estatueta de bronze com 25 cm 
de altura. 
A.2) O valor doado deve ser a partir de R$ 10.000,00 (dez mil reais), recebendo uma 

estatueta de bronze com 70 cm de altura. 
 

B) GRUPO BENFEITOR 
O Grupo Escoteiro que realizar doação na conta da campanha, que tenha captado através 

de festas, eventos, coletas de quaisquer tipo em campanha própria, receberá uma réplica 

da estátua, em dois patamares de doação: 

B.1) O valor doado deve ser a partir de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) até R$ 

4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais), recebendo uma estatueta de 

resina com 25 cm de altura. 

B.2) O valor doado deve ser a partir de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), recebendo uma 

estatueta de bronze com 25 cm de altura. 

C)  SEÇÃO BENFEITORA 
A Seção (Alcateia, Tropa ou Clã) que realizar atividades de conscientização sobre a história 

da estátua O ESCOTEIRO (reunião especial, esquetes, jogos em geral) mais atividade de 

venda (visitas a outros grupos para venda, vender a não escoteiros, barraquinhas em 

festas, rifas etc), os distintivos da campanha, receberá um prêmio, em dois patamares de 

doação: 



 

 

C.1) Com a venda de 50 distintivos da campanha, a Seção receberá um Diploma 

Comemorativo. 

C.2) Com a venda de 100 distintivos da campanha, a Seção receberá uma estatueta em 

resina com 25 cm de altura. 

REGRAS E PROCEDIMENTOS 

1 - As atividades realizadas para uma categoria não serão computadas cumulativas para 

outra. 

2 – Para serem computados na categoria A e B: 

. os colaboradores deverão enviar e-mail para o CCME tendo em anexo o comprovante de 

depósito ou transferência, para a conta aberta exclusivamente para esta campanha.  

. O título do e-mail deve constar o item de participação mais os dados do doador. 

3 – Para serem computados na categoria C: 

. a seção que realizar a venda dos distintivos deverá enviar e-mail para o CCME, tendo em 

anexo o comprovante de depósito ou transferência, para a conta aberta exclusivamente 

para esta campanha, com o valor referente a quantidade de distintivos vendidos (valor 

múltiplo de R$ 15,00 que é o preço unitário) 

. Constar no e-mail a explicação das campanhas que foram realizadas pela Seção além das 

identificações corretas da Seção e seu Grupo.  

. Logo em seguida receberão os distintivos para realizar a distribuição a quem os adquiriu. 

É possível antecipar o depósito ou transferência, recebendo os distintivos antes para 

realizar às campanhas de vendas. 

Contatos: 
ccme@ccme.org.br 
Tel. +55 21 22339338 

Banco Santander  

Agencia 0057 

C/c 13011344-7  

CPNJ nº 31.158.231/0001-51 
Centro Cultural Mov. 

Escoteiro 
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