UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
V JAMBOREE NACIONAL ESCOTEIRO
15 a 20 de julho de 2012
Rio de Janeiro – RJ – Brasil
BOLETIM 7 - CHEGADA AO JAMBOREE e outras ORIENTAÇÕES

1. RECEPÇÃO e CREDENCIAMENTO
A Recepção aos participantes acontecerá em uma Escola, fora da área do JAMBOREE,
haja vista a inviabilidade de ficarmos com ônibus parados na Av. Brasil para acesso ao
evento. O atendimento estará dividido por Regiões Escoteiras.
Os Grupos que estiverem utilizando ônibus particular fretado poderão enviar até o dia 12
de julho, para o e-mail ueb.eventos@escoteiros.org.br, relação identificando os passageiros
como forma de agilizar o credenciamento, que já estará pronto quando da chegada do
ônibus. O formulário 2012 – JN – Ficha de Transporte Rodoviário está disponível no site
da UEB.
1.1 Chegada dos que solicitaram translado a partir dos Aeroportos e Rodoviária:
Tais participantes serão recepcionados na área de desembarque e transportados
diretamente ao local de Recepção e Credenciamento por veículos do próprio evento.

1.2 Chegada dos participantes que vierem em veículo particular fretado (Ônibus)
1.2.1 Mapa de Acesso
Disponibilizamos no final do presente Boletim e no site da UEB os Mapas de Acesso
para melhor identificar a via de chegada à Recepção/Credenciamento. Sugerimos que
tais informações sejam repassadas aos motoristas responsáveis pelo transporte dos
participantes.
Chegada pela ponte Niterói/Rio:
Chegando na Av. Brasil pegar em direção à São Paulo ou Duque de Caxias. Seguir em
frente pela Av. Brasil, pela pista central, até a Passarela 35.
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Chegada pela Via Dutra:
Chegando próximo da Av. Brasil existe do lado direito da pista o DNIT. Pegar a direita
contornando o DNIT e entrando na Av. Brasil. Após ingressar na Av. Brasil pode ser
utilizada a pista central, até a Passarela 35.
Após a PASSARELA 35 entrar a direita na SAÍDA 26
mapa: 2012 – JN – SAÍDA 26
e seguir as orientações que constam no
mapa: 2012 – JN - Recepção e Credenciamento.

1.3 Encaminhamento ao Campo
Após o Credenciamento, os ônibus se dirigirão ao local do acampamento e, para
contribuir com a segurança, pedimos agilidade para descarregar os pertences e
liberar espaço para outros ônibus.

2. ENTREGA DO ENXOVAL – Sábado e domingo
Aos participantes em Tropas (Jovens e Escotistas) a entrega será na Secretaria do
Evento. Tal entrega será feita exclusivamente ao responsável pelo Grupo Escoteiro e
pedimos que seja retirado enquanto os jovens montam o acampamento, visando evitar a
formação de filas que comprometam a qualidade do atendimento. Caso o Grupo esteja com
muitos participantes sugerimos que os Escotistas venham acompanhados para facilitar o
transporte. Será fornecida uma relação aos Grupos, de forma que possa ser identificado o
tamanho da camiseta dos participantes.

Os membros da Equipe de Serviço retirarão seu enxoval na Secretaria da Equipe
de Serviço.
Lembramos que quando da entrega do enxoval os Escotistas e membros da Equipe de
Serviço deverão entregar o ACORDO DE TRABALHO VOLUNTÁRIO que já deverá vir
preenchido e assinado – o documento se encontra no site da UEB.

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
3.1 Kit-Lanche para o dia 21:
Lembramos que a solicitação deve ser feita na Secretaria do Evento até as 18
horas do dia 16.
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3.2 ENCERRAMENTO DO EVENTO - Deslocamento ao campo dos Ônibus
fretados:
Para evitar os mesmos problemas identificados no item 1 (haja vista a
inviabilidade de ficarmos com ônibus parados na Av. Brasil para acesso ao evento),
estamos negociando um espaço para concentração dos ônibus fretados, de
maneira que eles só se desloquem ao campo quando os passageiros estiverem
completamente prontos e, para isso, ficam definidas as seguintes normas:






O ingresso dos ônibus só será permitido após o término da Cerimônia de
Encerramento.
A autorização para ingresso dos ônibus na área de embarque de
passageiros deverá ser solicitada antecipadamente na Secretaria do evento
já que será necessário fazer o credenciamento de entrada.
A saída do Campo deverá estar concluída até as 11h00 do sábado 21/julho.
Em se conseguindo viabilizar o local para concentração dos ônibus,
informaremos quando do Credenciamento de chegada.

3.3 Telefone de Emergência
Exclusivamente para situações de emergência contatos poderão ser feitos
para o número 0xx41 96779105. Em hipótese alguma serão transmitidos
recados para membros do acampamento que não atendam tal condição.
Informamos que, mesmo em se tratando de emergência não significa que
poderemos localizar a pessoa imediatamente pois, eventualmente, poderá
estar fazendo atividades fora do local do evento.
Este Boletim passa a fazer parte do BOLETIM 1 – INFORMAÇÕES GERAIS E
REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO.

Curitiba, 05 de julho de 2012

Marco Aurélio Romeu Fernandes
Diretor Presidente
União dos Escoteiros do Brasil
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SAÍDA 26

ACESSO À RECEPÇÃO / CREDENCIAMENTO
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