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Boletim 1

Versão 2.1 - 1.12.16

Noite de premiação da 1º Edição do Prêmio Escoteiros do Brasil de Educação
24ª Reunião Ordinária da Assembleia Nacional
87ª Reunião do Conselho de Administração Nacional
88ª Reunião do Conselho de Administração Nacional
22º Fórum Nacional de Jovens Líderes
Reunião do Conselho Consultivo
Encontro Nacional de Formadores
Celebrações Escoteiras Religiosas
Seminários e Oficinas

Informações Gerais
1. MENSAGEM
Entre os dias 21 e 23 de abril de 2017, a Região Escoteira de Goiás sediará, com grande alegria e
espírito de fraternidade, o 23º Congresso Nacional Escoteiro, com destaque para a 24ª Reunião da
Assembleia Nacional Escoteira e realização do 22º Fórum Nacional de Jovens Líderes dos Escoteiros
do Brasil.
Mais que um momento de confraternização entre irmãos escoteiros e de conquista de novas amizades,
o 23º Congresso Nacional Escoteiro é um momento de atualização, debate e troca de experiências a
respeito dos diversos temas de interesse dos associados da União dos Escoteiros do Brasil.
Serão realizadas oficinas práticas, palestras, workshops, debates, exposições e Encontro de Gilwell,
que poderão ser aplicadas em sua prática escoteira e replicada nos grupos escoteiros de sua Região,
além do tradicional jantar festivo e outras atividades que permitirão aos participantes conhecerem
toda hospitalidade do povo goiano.
O Comitê Organizador do evento, composto pela Diretoria Executiva Nacional (DEN) e pela Região
Escoteira de Goiás, desde já agradecem pelo comparecimento de todos.

2. PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
A programação detalhada será divulgada no Boletim 2, a ser publicado em breve. De todo modo, é
importante levar em conta, para o planejamento de viagem, que o Congresso começa na manhã do
dia 21 (sexta-feira) e termina na hora do almoço do dia 23 (domingo). Os integrantes do Conselho de
Administração Nacional (CAN) e da DEN devem verificar as respectivas convocações de reuniões para
ajustar seus horários de deslocamento.
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3. LOCAL DO EVENTO
As atividades serão centralizadas no Castro’s Park Hotel, localizado na Av. República do Líbano,
nº 15, Setor Oeste, a 12 km do Aeroporto Internacional Santa Genoveva (GYN), em Goiânia. (www.
google.com.br/maps/dir/’’/hotel+castro+goiania/@-16.6794299-49.3376646,12z)

4. TRANSPORTE DURANTE O EVENTO
Haverá transporte durante o evento apenas para o jantar festivo e a Sessão Solene, saindo e
retornando ao hotel do evento. Nos próximos boletins informaremos os horários de saída e retorno do
Castro’s (ponto de encontro).

5. HOSPEDAGEM – SUGESTÕES DE HOTÉIS
A. Castro’s Park Hotel (Hotel do evento) - www.castrospark.com.br / (62) 3096.2004 e (62) 30962000
Av. República do Líbano, nº 1520 - Setor Oeste.		
E-mail: castros@castrospark.com.br; reservas@castrospark.com.br
B. Mercure Goiânia - www.mercure.com / (62) 3605-7571 e (62) 3605-7551
Av. República do Líbano, Nº 1613, Quadra D1, Lote 15/27 – Setor Oeste.
E-mail: h7129-re@accor.com.br
Distância do local do evento: 90m.
C. Oeste Plaza Hotel - www.oesteplaza.com.br / (62) 3224-5012
Rua 2, nº 389 - Setor Oeste.		
			
E-mail: contato@oesteplaza.com.br
Distância do local do evento: 160m.
D. Hotel: La Residence - http://la-residence-201-br.book.direct / (62) 98235-2011
Rua Dois, 170 - St. Oeste.
E-mail: reservasviviane@gmail.com
Distância do local do evento: 260m.
E. Papillon Hotel - www.papillonhotel.com.br / (62) 3608-1500 e (62) 3212-8739
Av. República do Líbano, nº 1824 - Setor Oeste.
E-mail: reservas@papillonhotel.com.br; recepcao@papillonhotel.com.br
Distância do local do evento: 280m.

3

F. HostelGyn - www.hostelgyn.com.br / (62) 3921-0356
Rua 5, nº 408, Setor Oeste.
E-mail: info@hostelgyn.com.br
Distância do local do evento: 350m.
G. Neves Hotel - www.neveshotel.com.br / (62) 3933-7700
Av. L, 193 - Setor Aeroporto.
E-mail: reservas_neveshotel@hotmail.com
Distância do local do evento: 450m.
H. Pinheiros Hotel Ltda - www.pinheiroshotel.com.br / (62) 3093-5898
Rua 6-A, n° 249, Setor Aeroporto.
E-mail: reservas@pinheiroshotel.com.br
Distância do local do evento: 700m.
I. Comfort Hotel Goiânia - www.atlanticahotels.com.br / (62) 3878-1500
Av. Dr. Ismerino Soares de Carvalho, Nº 52, Setor Aeroporto.
E-mail: reservas.chgo@atlanticahotels.com.br
Distância do local do evento: 850m.
J. Serras de Goyaz Hotel - www.hotelserrasdegoyaz.com.br / (62) 3224-2310
Av. Paranaíba, n.º 1445-Centro.
E-mail: reservas@hotelserrasdegoyaz.com.br
Distância do local do evento: 1km.
K. Vivence Suítes Hotel - www.vivencehoteis.com.br / (62) 3945-4000
Rua 9 esq. com Rua 13, Quadra F-9, nº 1.053, Praça do Sol - Setor Oeste.
E-mail: reservas@vivencehoteis.com.br
Distância do local do evento: 1,1km.
L. Golden Tulip Goiânia - www.goldentulipgoianiaaddress.com / (62) 4012-1314
Av. República do Líbano, 2526 - Setor Oeste.
E-mail: gtaw.reservas@goldentulip.com.br
Distância do local do evento: 1,1km.
M. San Marino Suite Hotel - www.sanmarinogoiania.com.br / (62) 3250-4600
Rua 5, nº 1090 - Setor Oeste.
E-mail: reservas@sanmarinogoiania.com.br
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Distância do local do evento: 1,4km.
N. IBIS Hotel - www.ibis.com.br / (62) 2765-6050
Rua 21, nº 154 – Setor Oeste.
Distância do local do evento: 1,6km.
O. Plaza Inn Executive - www.plazainn.com.br / (62) 4005-3188
Av. D, nº 302 - Setor Oeste.
E-mail: executive@plazainn.com.br
Distância do local do evento: 1,6km.
P. Tamandaré Plaza - www.tamandareplaza.com.br / (62) 4012-1314
R. Sete, 1123 - Setor Oeste.
E-mail: reservas@tamandareplaza.com.br
Distância do local do evento: 1,7km.
Q. Blue Tree Premium Goiânia - www.bluetree.com.br / (62) 3235-5600 e (62) 3235-5620
Rua 22, nº 122, Quadra E-9, Lotes 53/55, Setor Oeste.
E-mail: reservas@bluetreegoiania.com.br
Distância do local do evento: 2km.
R. Umuarama Plaza Hotel - www.umuaramaplaza.com.br / (62) 3237-1555		
Rua 4, nº. 502, Centro.
E-mail: reservas@umuaramaplaza.com.br
Distância do local do evento: 2km.

6. OFERTA DE SERVIÇO DE RECEPTIVO/ TRANSPORTE/ PASSEIOS
WD Viagens e Turismo
E-mail: wdturismonatal@gmail.com
Telefone de contato: (84) 9929-5106
As reservas e custos de hospedagem serão de responsabilidade do participante.

7. HOSPEDAGEM ALTERNATIVA
A Região Escoteira de Goiás promoverá uma alternativa econômica de hospedagem. As informações
serão divulgadas no Boletim 2.
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8. DAS CATEGORIAS DE PARTICIPANTES
Fique atendo para as definições de cada categoria, considerando que cada uma terá direito a acessos
específicos durante a realização do evento. Por esta razão, cada categoria apresentará custos
diferenciados entre si.
Ressaltamos que para este evento serão implantados controles de acessos em cada atividade,
portanto, a escolha da categoria deverá ser criteriosa, evitando constrangimentos durante a realização
do evento.
• Congresso – Podem se inscrever os associados com registro institucional renovado ou válido até
30/4/2017.
O pagamento da taxa de inscrição dá direito a participar do evento que será realizado entre os dias
21 e 23/4/17, e inclui enxoval do evento (bolsa, bloco de anotações, crachá de identificação
e caneta); translado do hotel do evento para a Sessão Solene e jantar festivo; coffee breaks;
coquetel da Sessão Solene no dia 21/4/17 e jantar festivo no dia 22/4/17.
• Fórum de Jovens Líderes + Congresso – Podem se inscrever os associados com idade entre 18
anos completos e 26 anos incompletos, com registro institucional renovado ou válido até 30/4/17.
O pagamento da taxa de inscrição dá direito a participar do evento que será realizado entre os dias
21 e 23/4/17, e inclui enxoval do evento (bolsa, bloco de anotações, crachá de identificação
e caneta); translado do hotel do evento para a Sessão Solene e jantar festivo; coffee breaks;
coquetel da Sessão Solene no dia 21/4/17 e jantar festivo no dia 22/4/17.
• Fórum de Jovem Líderes – Podem se inscrever os associados com idade entre 18 anos completos
e 26 anos incompletos, com registro institucional renovado ou válido até 30/4/17.
A inscrição nesta categoria dá direito a participar somente do Fórum de Jovens Líderes, que
será realizado no dia 21/4/17, e inclui crachá de identificação e coffee breaks.
• Visitantes – Podem se inscrever os associados da União dos Escoteiros do Brasil ou não, que tenham
interesse em participar de algumas atividades sociais do evento.
O pagamento da taxa de inscrição dá direito a vouchers de translado do hotel do evento para a
Sessão Solene e jantar festivo; coquetel da Sessão Solene no dia 21/4/17 e jantar festivo no
dia 22/4/17.
• Convidados – São os associados da União dos Escoteiros do Brasil ou não, que sejam convidados pelo
Comitê Organizador a participar e/ou colaborar com a realização do evento, tais como: palestrantes,
patrocinadores, parceiros, etc.
Esta categoria estará isenta do pagamento da taxa de inscrição. O acesso à inscrição desta categoria
será administrado pelo Escritório Nacional, com a prévia aprovação da Direção Executiva Nacional.
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9. VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
• As tabelas abaixo são para pagamentos via boletos bancários emitidos pelo Sigue, possibilitando o
parcelamento em até seis vezes.
• As Inscrições estarão disponíveis no Sigue a partir do dia 5 de novembro de 2016, até 10 de abril
de 2017*.
• Transferências de inscrição serão aceitas até o dia 15/4/17. Após esta data não serão aceitas
transferências de inscrição.
• O cancelamento da inscrição será aceito até a data de 10/4/17. Na devolução dos valores pagos
será descontada a taxa administrativa de R$ 25.
• Para cancelamento após a data de 11/4/17 não haverá devolução, considerando que os valores já
terão sido investidos na realização do evento.
*Condições especiais com taxas diferenciadas de 11 a 23/4/17.

CONGRESSO
Datas de Vencimento

Parcelas

Valor da parcela

Total

10/11/2016
10/12/2016
10/1/2017
10/2/2017
10/3/2017
10/4/2017
11/4/2017 a 23/4/2017

6
5
4
3
2
1
1

R$ 69,17
R$ 83
R$ 103,75
R$ 143,33
R$ 215
R$ 430
R$ 450

R$ 415
R$ 415
R$ 415
R$ 430
R$ 430
R$ 430
R$ 450

CONGRESSO + FÓRUM DE JOVENS
Datas de Vencimento

Parcelas

Valor da parcela

Total

10/11/2016
10/12/2016
10/1/2017
10/2/2017
10/3/2017
10/4/2017
11/4/2017 a 23/4/2017

6
5
4
3
2
1
1

R$ 55
R$ 66
R$ 82,50
R$ 115
R$ 172,50
R$ 345
R$ 370

R$ 330
R$ 330
R$ 330
R$ 345
R$ 345
R$ 345
R$ 370
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FÓRUM DE JOVENS
Datas de Vencimento

Parcelas

Valor da parcela

Até 10/4/2017
11/4/2017 a 22/4/2017

1
1

R$ 40
R$ 50

VISITANTE
Datas de Vencimento

Parcelas

Valor da parcela

Até 10/4/2017
11/4/2017 a 22/4/2017

1
1

R$ 140
R$ 170

10. NORMAS DO EVENTO
• Atitude e Comportamento: Eventos escoteiros são locais de encontro, intercâmbio e amizade,
propostos pelos valores da Lei e Promessa Escoteira. Caso não se respeitem as normas abaixo ou
instruções apresentadas pelo Comitê Organizador, serão verificadas as medidas apropriadas a serem
adotadas, podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante.
• Apresentação pessoal: Para a Sessão Solene, que acontece na sexta-feira à noite, sugerimos
traje social e de representação para adultos. Para as oficinas, seminários e Assembleia sugerimos a
utilização do uniforme/vestuário escoteiro, todos constantes no P.O.R.
• Cumprimento de horários: O cumprimento de horários será uma condição básica para se assegurar
a realização da agenda do evento.
• Danos e prejuízos: Os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais danos e/
ou prejuízos causados à propriedade de terceiros, por atos ou atitudes indevidas.
• Segurança: Aconselhamos os participantes a identificar seus pertences e deixar objetos de valor
no cofre do hotel ou em local seguro sob sua responsabilidade. O Comitê Organizador do evento não
se responsabilizará pela perda de objetos pessoais.
• Comércio: Não será permitido comercializar nenhum tipo de produto sem a autorização prévia do
Comitê Organizador.
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11. ESCLARECIMENTOS DIVERSOS
Caso deseje informações complementares referentes ao evento, favor entrar em contato com a
Gerência de Eventos no Escritório Nacional, pelo e-mail eventos@escoteiros.org.br ou pelo telefone
(41) 3353-4732.
A Região Escoteira de Goiás está disponível por intermédio do e-mail uebgo.secretaria@gmail.com
Caberá ao Comitê Organizador do evento decidir sobre aspectos não previstos neste Boletim.

Curitiba, 4 de novembro de 2016.

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente
Escoteiros do Brasil

Winder Oliveira Garcia
Diretor Presidente
Região Escoteira de Goiás
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