XIX CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL
XX ASSEMBLEIA ESCOTEIRA NACIONAL
XVIII FÓRUM NACIONAL DE JOVENS LÍDERES
26 a 28 de ABRIL DE 2013
RECIFE - PERNAMBUCO
BOLETIM 01
INFORMAÇÕES GERAIS
1. APRESENTAÇÃO:
Em abril de 2013 a União dos Escoteiros do Brasil – Região Escoteira de Pernambuco terá a honra
de, pela primeira vez na sua história, sediar os mais importantes eventos do Escotismo Brasileiro: o
XIX Congresso Escoteiro Nacional, a XX Assembleia Escoteira Nacional da UEB e o XVIII Fórum
Nacional de Jovens Líderes.
Será uma oportunidade ímpar para a família escoteira! Palestras, debates e oficinas tratando
assuntos de interesse geral do Escotismo, troca de experiências e muita confraternização, farão
parte deste grande acontecimento na cidade do Recife.

2. PROGRAMAÇÃO GERAL
Diferente do que foi oferecido nos últimos Congressos estamos disponibilizando mais tempo para
realização de Seminários, Oficinas e Palestras, de forma a possibilitar maior integração e maior
troca de experiências entre os participantes. As atividades começarão já na manhã do dia 26,
sexta-feira. O quadro com todas as atividades será divulgado em separado.

3. AGÊNCIA DE VIAGEM OFICIAL DO EVENTO
PONTESTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço Matriz: Rua Barão de Souza Leão, 451 Boa Viagem
Home Page: pontestur@pontestur.com.br
E-mail: eventos@pontestur.com.br / aamorim@pontestur.com.br
Telefone: 81 33024505 / 81 33024550
Embratur: PE – 10 - 11.843.042.0001-00
Diretora Comercial: Paulo Guilherme Dubeux Pontes
Endereço Filial: Aeroporto Internacional do Recife / Guararapes
Serviços que serão disponibilizados pela PONTESTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E
TURISMO LTDA: Reserva de hotéis, transfer in/out, reserva de passagens aéreas, oferta
de passeios turísticos e outros, que serão detalhados em informativo específico da
empresa.

3.1 PASSAGENS AÉREAS
A PONTESTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA está oferecendo passagens
aéreas com até 20% (vinte por cento) de desconto e parcelamento em até 6 (seis) vezes
sem juros no cartão de crédito.

3.2 RESERVA DE HOTÉIS – será feita via agência de viagem oficial do evento
3.2.1 HOTEL OFICIAL – validade de preços até a data do evento
MAR HOTEL RECIFE 4* – www.ponteshoteis.com.br
Preço por noite e por pessoa com ISS
incluso
Individual
Duplo
Triplo
265,00
133,00
119,00

3.2.2 OPÇÕES DE HOTEL HOTEL DES ARTS – validade de preços até a data do evento
50m de distância – www.marolinda.com.br (Hotel des Arts)
Preço por noite e por pessoa com ISS
incluso
Individual
Duplo
Triplo
180,00
95,00
80,00
HOTEL VELA BRANCA 3*– validade de preços é 29 de Dezembro/2012
300m de distância - www.velabrancapraiahotel.com.br
Preço por noite e por pessoa com ISS incluso
Individual
210,00

Duplo
121,00

Triplo
90,00

4. INFRA-ESTRUTURA
Hotel para Hospedagem, Coquetel, Coffee-Breaks, Almoço de sábado, Jantar Festivo e todas
as Oficinas, Seminários e reuniões do XIX Congresso Escoteiro Nacional, XX Assembleia
Escoteira Nacional e XVIII Fórum Nacional de Jovens Líderes:
MAR HOTEL RECIFE
Rede Hoteleira: Pontes Hoteis & Resorts
Endereço: Rua Barão de Souza Leão, 451 – Boa Viagem
Home Page: www.ponteshoteis.com.br
O MAR HOTEL RECIFE está localizado na praia da Boa Viagem, a 10 minutos do Aeroporto
Intenacional dos Guararapes, a duas quadras da Pracinha da Boa Viagem e da praia. Possui

207 apartamentos, equipados com varanda, ar-condicionado, cofre, frigobar, secador de
cabelo, telefone (DDD, DDI), interfone, canais de TV por assinatura e internet banda larga. O
hotel ainda oferece: sauna seca com ducha, massagem, ginástica e musculação,
hidroginástica, salão de beleza, salão de jogos, dois restaurantes e dois bares.

5. NORMAS DO CONGRESSO
Atitudes e Comportamento: o Congresso Escoteiro é um local de encontro, intercâmbio e
amizade, o marco de valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não se respeite as
normas abaixo ou instruções apresentadas pelo Comitê Organizador serão verificadas as medidas
apropriadas a serem adotadas, podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante do
Congresso.
Apresentação pessoal: para a Sessão Solene, que acontece na sexta feira a noite, sugerimos
traje social e de representação para adultos. Para as Oficinas, Seminários e Assembleia sugerimos
a utilização do uniforme/traje escoteiro. Ambos constantes do P.O.R.
Cumprimento de horários: o cumprimento de horários será uma condição básica para se
assegurar a realização dos trabalhos propostos pelo evento do Congresso Escoteiro Nacional.
Fumo e consumo de bebidas alcoólicas: fumar será permitido em áreas pré-determinadas,
ficando proibido em área de uso comum como: auditórios, restaurante e salas onde serão
realizados os seminários, oficinas e palestras.
Danos e prejuízos: os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais danos
e/ou prejuízos causados à propriedade por atos ou atitudes indevidas.
Segurança: aconselhamos aos participantes identificar seus pertences. Deixar objetos de valor no
cofre do hotel, caso seu hotel não ofereça tal opção no próprio apartamento.
Comércio: só será permitido comercializar produtos mediante autorização expressa do Comitê
Organizador, que colocará uma Loja Escoteira à disposição dos Congressistas.
Veículos: o MAR HOTEL RECIFE oferece estacionamento próprio mediante pagamento.

6. INSCRIÇÕES, VALORES e FORMAS DE PAGAMENTO
6.1 - AS INSCRIÇÕES SERÃO FEITAS UNICAMENTE POR MEIO DO SISTEMA “MEU SIGUE”.
6.2 - VALORES E FORMAS DE PAGAMENTO:
Congresso Escoteiro Nacional: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais);
Acompanhante: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais);
Fórum de Jovens Líderes e Congresso Escoteiro Nacional: R$ 400,00 (quatrocentos reais).
 Com o objetivo de facilitar a participação do maior número de pessoas no XIX Congresso
Escoteiro Nacional, haverá desconto na taxa de inscrição de acordo com a data de inscrição
e início de pagamentos.
6.2.1 - OS PARTICIPANTES PODERÃO OPTAR PELO PARCELAMENTO OFERECIDO PELA
UEB (APRESENTADO ABAIXO), NO QUAL O SISTEMA MEU SIGUE GERA OS
BOLETOS E O PARTICIPANTE OS IMPRIME

TAXAS DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PARCELAMENTO OFERECIDO PELA UEB
TABELA DE VALORES - CONGRESSO
Data de inscrição

Quantidade
parcelas

Vencimento
1ª. Parcela

Congresso

Valor
Total

Até 21 de outubro

até 7

Ver obs. 4
abaixo

7 x 61,43

430,00

22 / 10 a 09 / 11

até 6

10 / 11

6 x 71,67

430,00

10 / 11 a 09 / 12

até 5

10 / 12

5 x 86,00

430,00

10 / 12 a 09 / 01

até 4

10 / 01

4 x 107,50

430,00

10 / 01 a 09 / 02

até 3

10 / 02

3 x 153,34

460,00

10 / 02 a 09 /03

até 2

10 / 03

2 x 230,00

460,00

10 / 03 a 09 / 04

Única

10 / 04

1 x 480,00

480,00

TABELA DE VALORES - ACOMPANHANTE
Data de inscrição

Quantidade
parcelas

Vencimento
1ª. Parcela

Acompanhante

Valor
Total

Até 21 de outubro

até 7

Ver obs. 4
abaixo

7 x 42,86

300,00

22 / 10 a 09 / 11

até 6

10 / 11

6 x 50,00

300,00

10 / 11 a 09 / 12

até 5

10 / 12

5 x 60,00

300,00

10 / 12 a 09 / 01

até 4

10 / 01

4 x 75,00

300,00

10 / 01 a 09 / 02

até 3

10 / 02

3 x 110,00

330,00

10 / 02 a 09 /03

até 2

10 / 03

2 x 165,00

330,00

10 / 03 a 09 / 04

Única

10 / 04

1 x 350,00

350,00

TABELA DE VALORES – FÓRUM DE JOVENS LÍDERES + CONGRESSO
Data de inscrição

Quantidade
parcelas

Vencimento
1ª. Parcela

Fórum +
Congresso

Valor
Total

Até 21 de outubro

até 7

Ver obs. 4
abaixo

7 x 50,00

350,00

22 / 10 a 09 / 11

até 6

10 / 11

6 x 58,34

350,00

10 / 11 a 09 / 12

até 5

10 / 12

5 x 70,00

350,00

10 / 12 a 09 / 01

até 4

10 / 01

4 x 87,50

350,00

10 / 01 a 09 / 02

até 3

10 / 02

3 x 126,67

380,00

10 / 02 a 09 /03

até 2

10 / 03

2 x 190,00

380,00

10 / 03 a 09 / 04

Única

10 / 04

1 x 400,00

400,00

Observações para os que optarem pelo pagamento via UEB:

1 - A data limite para pagamento de qualquer parcela é 10 de abril de 2013.
2 - O atraso no pagamento acarretará cobrança de multa de 2% (dois por cento),
acrescido de juros de 3% (três por cento) ao mês, sobre o valor do boleto.
3 - O ingresso no evento somente será autorizado para quem tenha quitado todas as
parcelas do plano escolhido.
4 – Excepcionalmente para os que optaram pelo parcelamento em 7 vezes, a data de
vencimento da primeira parcela será no dia 22 de outubro e as demais nos dias 10 de
cada mês.
6.2.2 - OS PARTICIPANTES PODERÃO OPTAR PELO PARCELAMENTO VIA PAGSEGURO
Dentro do MEU SIGUE haverá a possibilidade de optar pelo pagamento parcelado da
Taxa de participação pelo sistema PAGSEGURO
TABELA DE DATAS E VALORES - PAGSEGURO
Data de inscrição

Congresso

Acompanhante

Fórum +
Congresso

16/out/12 a 09/Jan/13

430,00

300,00

350,00

10/jan/13 a 09/mar/13

460,00

330,00

380,00

10mar/13 a 09/abr/13

480,00

350,00

400,00

Observações:
1 - Aos valores acima serão acrescidos os custos financeiros cobrados pelas
administradoras dos Cartões de Crédito.
2 – Quem optar por não aceitar as condições de pagamento via PAGSEGURO deverá sair
do site do PAGSEGURO não optando por qualquer tipo de pagamento. O MEU SIGUE
abrirá novamente a tela de eventos indicando que sua inscrição foi efetuada, porém sem
qualquer boleto gerado. Você deverá clicar no botão CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO VIA PAGSEGURO e confirmar. Confirmada a opção pelo cancelamento, o
MEU SIGUE abrirá novamente sua inscrição para que você possa optar pelo pagamento
via PARCELAMENTO OFERECIDO PELA UEB.
6.3 - INSCRIÇÃO DE ACOMPANHANTE:



O Acompanhante deve ser inscrito juntamente com a inscrição do participante.
Excepcionalmente serão aceitas inscrições tardias de Acompanhantes para Associados
eleitos para Delegados nas Assembleias Regionais – tais inscrições serão feitas ao
valor do dia da inscrição do Acompanhante e deverão ser solicitadas diretamente ao
setor de eventos ueb.eventos@escoteiros.org.br informando: Nome da pessoa já
inscrita no evento a qual estará acompanhando, seu nome completo, endereço
completo (rua, cidade, Estado e CEP), condição de pagamento desejada, endereço de
e-mail para onde deverá(ão) ser enviado(s) o(s) boleto(s).


6.4 - A TAXA DE INSCRIÇÃO DARÁ DIREITO AOS PARTICIPANTES:


Inscritos para Congresso ou Fórum de Jovens Líderes + Congresso: Kit do participante
com 01 Relatório da Direção Nacional, Documento Base, 01 bolsa, 01 bloco para anotações,

01 caneta, 01 crachá e pulseira de identificação, 01 coquetel da abertura do evento, 01
almoço, 01 jantar festivo, 05 coffee breaks.


Inscritos como Acompanhantes: 01 crachá e pulseira de identificação, 01 coquetel da
abertura do evento, 01 almoço, 01 jantar festivo, 05 coffee breaks.

7. SUBSTITUIÇÃO DE INSCRITOS e CANCELAMENTO DE PARTICIPAÇÃO
7.1 - SUBSTITUIÇÕES DE INSCRITOS: o participante poderá transferir sua inscrição dentro da
mesma categoria, sem qualquer prejuízo, enviando, até 20 de Abril de 2013, e-mail para
ueb.eventos@escoteiros.org.br, informando o nome e número de registro na UEB para quem
a inscrição está sendo transferida. A responsabilidade pela quitação total das parcelas é do
adquirente da vaga e o acerto das parcelas pagas será entre os envolvidos.
7.2 - DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE QUEM OPTOU PELO PAGAMENTO VIA UEB: a
desistência de participação individual será aceita desde que o participante envie até 30 de
março de 2013, e-mail para ueb.eventos@escoteiros.org.br formalizando tal desistência e
informando os dados bancários para onde deverá ser feita a devolução, com o nome
completo e CPF do titular da conta. Para tais casos haverá a retenção de 10% (dez por
cento) dos valores pagos, sem direito a atualização - a retenção de 10% (dez por cento) do
valor pago destina-se a cobertura de despesas administrativas relativas ao evento. Para
desistências após a data de 30 de março de 2013, independente de motivo, não haverá
devolução de qualquer valor pago, pois todos os serviços já terão sido contratados.
7.3 - DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE QUEM OPTOU PELO PAGAMENTO VIA
PAGSEGURO: a desistência de participação individual será aceita desde que o participante
tenha pago integralmente as parcelas contratadas junto ao Sistema PAGSEGURO e envie
até 30 de março de 2013, e-mail para ueb.eventos@escoteiros.org.br formalizando tal
desistência e informando os dados bancários para onde deverá ser feita a devolução, com o
nome completo e CPF do titular da conta. Para tais casos haverá a devolução de 80%
(oitenta por cento) do valor da Taxa na data de inscrição, sem direito a atualização - a
retenção de 20% (vinte por cento) do valor da Taxa na data de inscrição destina-se a
cobertura de despesas administrativas e financeiras relativas ao evento. Para desistências
após a data de 30 de março de 2013, independente de motivo, não haverá devolução de
qualquer valor pago, pois todos os serviços já terão sido contratados. Caso o participante
informe sua desistência até a data estabelecida acima sem ter quitado integralmente as
parcelas devidas, o cálculo será feito utilizando o mesmo percentual citado, porém
considerando o valor proporcional ao valor da Taxa na data de inscrição.

7.4 - DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELOS E-MAILS:
- Congresso Escoteiro: recmam@hotmail.com
- Diretoria Regional da UEB/PE: lineum@gmail.com
- Secretaria do evento: sec.congresso2013@hotmail.com
Os representantes da Diretoria Executiva Nacional – DEN em conjunto com o Presidente da
Região Escoteira de Pernambuco decidirão quanto a procedimentos não previstos no
presente documento.

Curitiba/PR, 16 de outubro de 2012

Marco Aurélio Romeu Fernandes
União dos Escoteiros do Brasil
Diretoria Executiva Nacional
Diretor Presidente

Lineu de Andrade Miranda
União dos Escoteiros do Brasil
Região Escoteira de Pernambuco
Diretor Presidente

Renato Cesar Amorim
União dos Escoteiros do Brasil
Região Escoteira de Pernambuco
Coordenador do Congresso Escoteiro Nacional

