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Orientação para processos de Cruzeiro do Sul

1.    O Processo Cruzeiro do Sul é um documento importante do Lobinho/a, por isso deverá ser
encadernado ou organizado em pasta com cópias (nunca os originais) dos documentos solicitados.
2.    O Processo deverá conter:
a.    FAP (Ficha de Acompanhamento Pessoal) atual – site da UEB/SP
b.    Check List atual preenchida e assinada
c.    Cópia da Ficha 120 ou SIGUE preenchida com todas as atividades especiais, atividades distritais ou
regionais, 2 excursões (caçadas), desf iles cívicos, Rocas de Conselho, 3 acampamentos/acantonamentos,
passeios, caminhadas, visitas a asilos/creches/locais públicos e outros grupos escoteiros, f estas,
cerimônias, conquistas de graduações, 2 boas ações coletivas (descrever), conquistas especiais, etc.
d.    Cópia do Certif icado de Promessa, datado e assinado pelo chef e de Seção e pelo Diretor Presidente
e.    Cópia do Certif icado de conclusão da etapa Lobo Caçador, datado e assinado pelo chef e de Seção e
pelo Diretor Presidente
f .     Cópia da Recomendação dos Escotistas
g.    Copia da Recomendação da Roca do Conselho com assinatura de todos os participantes ou dos
Primos
h.    Cópias dos Certif icados de Especialidades f rente e verso, contendo inf ormações completas do
examinador, itens cumpridos e todas as assinaturas necessárias.
i.      Cópia do Certif icado do IMMA, datado e assinado pelo chef e de Seção e Diretor Presidente
j.      Uma f oto colorida 3x4 com unif orme/vestuário
3.    Todas as f olhas deverão estar inteiras, legíveis e sem rasuras.
4.    O processo deve ser protocolado no Escritório Regional com o mínimo de 30 dias de antecedência ao
aniversário de 11 anos do Lobinho/a .
5.    Não serão aceitos processos entregues na Região após aniversário de 11 anos do Lobinho/a.
6.    A partir de janeiro/2014 não serão aceitos processos que não correspondam às orientações acima.
Sempre Alerta,

Janete Arasaki

Coordenadora Regional de Programa do Ramo Lobinho
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