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Transfer oficial da Região Escoteira do Espírito Santo
para a 14ª Aventura Nacional Sênior

11.5.16 – Versão 1.2

A Região Escoteira do Espírito Santo apresenta o serviço de transporte para os participantes da 14ª 
Aventura Nacional Sênior, em 2016. 

Organização:
Região Escoteira Espírito Santo

Pontos de embarque/desembarque:
Aeroporto de Vitória 
Rodoviária de Vitória
Estação Ferroviária de Cariacica

Local do evento:
Centro de eventos Rubens Pimentel (Parque de Exposições)

Taxa individual:
R$ 50 – chegada e retorno

Vagas por ônibus:
40 pessoas

Data de ida:
15 de julho de 2016, sexta-feira, para Equipe de Serviço e escoteiros que ficarão alojados na sede do 
Grupo Escoteiro Jequitibá (25º/ES). Saída a partir das 8h30. 
 
16 de julho de 2016, sábado, para os demais participantes, partindo dos pontos de embarque ao local 
do evento. Saída a partir das 8h30.

Data de retorno:
20 de julho de 2016, quarta-feira, partindo do local do evento para os pontos de desembarque. Saída 
após o encerramento do evento.
21 de julho de 2016, quinta-feira, partindo do local do evento para os pontos de desembarque. Saída até 
às 11h.

Prazo para contratação:
Até 1º de junho de 2016.
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O serviço só será confirmado após o preenchimento do cadastro de reserva e o envio do comprovante de 
depósito para o seguinte endereço: escritorio@escoteiro.org.

Inscrições: O valor da taxa deve ser depositado em:
  Caixa Econômica Federal 
  União dos Escoteiros do Brasil - Região Espírito Santo
  CNPJ: 33.788.431/0064-05
  Agência: 823 / Op: 3 
  Conta corrente: 780-2
Link para reserva (Preenchimento obrigatório): http://goo.gl/forms/Q0Q9G5yuqG

Cronograma:

DESCRIÇÃO PRAZO

Contratação do serviço – via reserva 1º/6/2016

Organização da frota de acordo com as
informações de reserva

13/6/2016

Prazo para alteração de horários e datas
de chegada e retorno

13/6/2016

Divulgação dos horários de 
saída e retorno

20/6/2016

Observações:
• O formulário deverá ser totalmente preenchido;
• O prazo de contratação do serviço não será prorrogado;
• Não serão alteradas as datas de chegada e retorno após o prazo estipulado;
• O ônibus não possui bagageiro externo. As bagagens serão organizadas no fundo do ônibus e no baga-
geiro interno (acima das poltronas).

Informações:
Escritório Regional: (27) 3328-1387/99758-2263 – Luiz Severino.
E-mail: escritorio@escoteiro.org  


