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Mensagem da DEN 

A Conferência Escoteira Interamericana é o órgão máximo deliberativo da nossa região. É onde 
as lideranças escoteiras no continente americano discutem e decidem questões que visam 
aprimorar e disseminar o Movimento Escoteiro, um Movimento de jovens, para jovens. 

Os Escoteiros do Brasil, novamente, serão representados neste evento com uma delegação 
atuante, sempre mantendo o foco no aprimoramento do Escotismo. E é sempre importante 
lembrar que cada membro da Delegação Brasileira é um Embaixador da União dos Escoteiros 
do Brasil, e para tanto, deve agir sempre da melhor forma possível, embasado na Promessa e Lei 
Escoteira e na Política de Relações Internacionais da UEB, respeitando as leis locais de cada país 
sede, as normas da organização do evento e as orientações da UEB e da Chefia de Delegação.

Este Boletim traz as principais informações disponíveis sobre o evento. Esperamos que este 
documento contribua para que você se programe para uma boa e edificante participação.

Nos vemos no Panamá!

  Alessandro Garcia Vieira                    Marcos Carvalho
        Diretor Presidente                        Comissário Internacional
Diretoria Executiva Nacional         Chefe da Delegação Brasileira à

27ª Conferência Escoteira Interamericana



Data e local

A 27ª Conferência Escoteira Interamericana será realizada do dia 27.11.2018 a 01.12.2018 na 
Cidade do Panamá, Panamá.

Delegação Brasileira

Os integrantes da Delegação Brasileira poderão integrar diferentes categorias, como delegados, 
observadores e acompanhantes.

Os delegados, em número de 6 (seis) associados, serão designados da seguinte forma: 
dois delegados serão aqueles jovens que também exercerão a função de delegados no Fórum 
Interamericano de Jovens1, os outros quatro serão definidos segundo os critérios estabelecidos 
na Resolução 02/2013, que estabelece a Política de Relações Internacionais da UEB2. Além da 
citada resolução, os Escoteiros do Brasil seguem a orientação da Região Interamericana, que, em 
Circular de número 2 a respeito do evento, orientou as associações escoteiras nacionais sobre a 
composição ideal de suas delegações3.

Os membros da Delegação deverão participar de todas as sessões plenárias e de todas as 
reuniões da delegação, assim como em outras para as quais forem designados pelo Comissário 
Internacional, que exercerá a função de Chefe da Delegação, em conformidade com citada 
Resolução.

O posicionamento dos Escoteiros do Brasil nas votações será decidido segundo os procedimentos 
estabelecidos na Resolução 02/2013.

1 Essa definição dá-se pela opção da instituição de atender à exigência da Fundação Escoteira Interamericana, que concedeu um 
aporte financeiro às associações escoteiras para que destinem aos seus jovens delegados, desde que os mesmos também componham 
a delegação.

2 O documento pode ser visualizado nesse link: http://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2018/05/Resolucao_01-2018-
Altera-o-artigo-22-da-resoluc%CC%A7a%CC%83o-02-2013.pdf 

3 O trecho da Circular citada diz:
 “The 'ideal' delegation to the Conference
 Finally, and as in previous occasions, the ISC has wanted to put in knowledge of the NSOs that, for a better fulfillment of the objectives 
of the Conference and of the events that are developed with the motive of it, estimates that there is a certain “ideal” delegation that 
would allow to optimize the use that a NSO can get out of this event and of the resources which it invests. The delegation would be 
formed as well: 

• The NSO Chairman, because of inherent in the position representation functions. 
• The Chief Scout National, Executive Director or Chief Commissioner, in attention to the driving task executive that normally is in 
charge. 
• The International Commissioner, because of the tasks of international relations that are its own. 
• Young people between the ages of 18 and 26 years of age, inclusive, who after participating in the Youth Forum can be integrated 
to the delegation of their country in the capacity of delegate. In addition to the people who occupy these positions, nothing prevents 
a National Scout Organization accrediting an unlimited number of observers, formed by the national leaders whose participation is 
deemed convenient.



Inscrição e pagamento

Os interessados em participar do evento deverão inscrever-se pelo PAXTU até o dia 24.09.2018. 
O participante deve ficar atento também ao pagamento do evento, que deverá ser realizado até 
o dia 28.09.2018. Para tanto, seguir-se-á a seguinte sistemática:

Conversão da taxa em dólar para real:

• 24.09.2018 – Será divulgada a taxa de conversão (dólar/real);

Pagamento:

• 25.09.2018 – Serão encaminhados todos os boletos com os valores da taxa de inscrição no 
evento acrescido da taxa administrativa da UEB aos participantes para o devido pagamento, 
que deverá ser realizado até o dia 28.09.2018. Portanto, o participante deve ficar atento ao 
fato de que o boleto que será enviado no dia 25.09.2018 será referente ao pagamento das 
duas taxas (taxa de inscrição no evento e a taxa administrativa da UEB).

A remessa cambial para a Associação do Panamá será feita pelo Escritório Nacional.

Haverá programação exclusiva para os acompanhantes, a cargo da organização local do evento, 
que será posteriormente divulgada pelos organizadores da conferência e será assunto de futuros 
Boletins.

Todos os membros da Delegação receberão uma camisa polo da UEB. Além disso, recomendamos 
que, durante o evento, todos os membros da Delegação utilizem o vestuário previsto no POR.

A delegação brasileira reunir-se-á com frequência durante o evento, para debater os diversos 
temas ali propostos. A primeira reunião ocorrerá no dia 26.11.2018, no período noturno, cujo 
horário exato será confirmado posteriormente.

VI Fórum Interamericano de Jovens

O Fórum Interamericano é uma das ferramentas educacionais da Região Interamericana, onde 
se debatem temas de relevância para os jovens da região. Além, é claro, de promover um 
intercâmbio cultural entre os jovens, nos permitindo entender mais da realidade da nossa região 
e conhecer como o movimento escoteiro funciona em outros países. Outro objetivo é propor 
recomendações para o Comitê Interamericano trabalhar no triênio seguinte ao Fórum.



Quatro jovens representarão o Brasil neste evento. O Edital de Seleção desses jovens está disponível 
no site dos Escoteiros do Brasil, que pode ser acessado através desse link: http://www.escoteiros.
org.br/wp-content/uploads/2018/04/Processo-seletivo-para-o-6%C2%BA-F%C3%B3rum-
Interamericano-de-Jovens1.pdf. Maiores informações sobre o Fórum Interamericano estão 
disponibilizadas em boletim específico.

Custos de Inscrição e Hospedagem

A taxa de inscrição na Conferência Interamericana para delegados e observadores é de USD 628. 
A taxa inclui:

• Transfer do aeroporto aos hotéis indicados pela organização do evento (ver abaixo), entre os 
   dias 25.11.2018 e 02.12.2018;
• Almoço e lanches desde do dia 27.11.2018 ao dia 02.12.2018;
• Cerimônia de abertura;
• Cerimônia de encerramento;
• Noite das Américas;
• Sessões plenárias;
• Serviço de tradução simultânea durante eventos bilíngues, e;
•  Materiais de trabalho.

O participante deverá atentar-se ao fato de que a taxa não inclui hospedagem. Os custos de 
hospedagem serão por conta de cada participante. A Comissão Organizadora indica aos 
participantes da Conferência os hotéis abaixo: 

1) Hard Rock Hotel (Hotel do evento)

a. Preço por quarto, por noite, em quarto single: USD114.00.
b. Preço por quarto, por noite, em quarto double: USD123.00, USD 37.00 por pessoa adicional 
(apenas uma pessoa a mais).
c. Inclui café da manhã.
d. Reservas pelo link:
https://book.passkey.com/gt/216544660?gtid=9eff21c9955c6aa9e7ddf0c281910f9e

 
2) Decapolis Hotel (localizado em frente ao Hard Rock Hotel) - O Comissariado Internacional 
e demais integrantes da Direção Nacional estarão hospedados neste hotel, mas a escolha de 
hospedagem é de cada participante.

a. Preço por quarto, por noite, em quarto single ou double: USD 82.00, USD 20.00 por 
pessoa adicional (apenas uma pessoa a mais).
b. Inclui café da manhã.
c. Reservas pelo link: 
https://book.passkey.com/gt/216544687?gtid=d6d7640991160552ec7110db1d07e1c1



A opção pelo hotel, como já informado, é exclusiva do participante, até mesmo porque os hotéis 
indicados ficam próximos. Para realizar a reserva o participante deverá acessar o link acima e 
preencher os dados solicitados. Depois disso, deverá entrar em contato com o Escritório Nacional 
através do e-mail internacional@escoteiros.org solicitando uma carta de indicação. Munido de 
tal documento, o participante deverá, então, enviar um e-mail a conference2018@scout.org 
contendo:

• Nome completo dos ocupantes do quarto;
• Carta de indicação da UEB;
• Foto do passaporte dos ocupantes do quarto.

O participante receberá um e-mail de confirmação da organização do evento, juntamente 
com as instruções para a realização do pagamento da hospedagem. O staff do hotel irá guiar o 
participante durante o processo de pagamento da reserva.

Além da taxa acima, os interessados em participar do evento deverão pagar uma taxa administrativa 
no valor de R$50,00 Essa taxa visa cobrir as despesas administrativas do Escritório Nacional para 
a organização da delegação, tais como: lembranças para os organizadores do evento, stand da 
delegação Brasileira, participação da Noite das Américas, despesas bancárias (remessa cambial), 
custo de emissão de boleto e enxoval (camisa polo).

Acompanhantes

Aos que participarem do evento na condição de acompanhantes dos delegados e dos observadores 
a taxa será de USD 185. Tal taxa inclui:

• Transfer do aeroporto aos hotéis indicados pela organização do evento (ver abaixo), entre 
os dias 25.11.2018 e 02.12.2018;
• Coquetel de abertura
• Cerimônia de abertura;
• Jantar de abertura;
• Noite das Américas, e;
• Jantar de encerramento
• Cerimônia de encerramento;

A organização do evento não disponibilizou programação específica para os acompanhantes até 
a confecção do presente Boletim.

Refeições

Como informado acima, a taxa da Conferência inclui lanches e almoço durante a realização do 
evento. Também está incluído o jantar de abertura no dia 27.11.2018 e o jantar de encerramento 
do dia 01.12.2018. Toda e qualquer alimentação não incluída na taxa será de responsabilidade de 
cada participante. 



Atividades sociais

• Coquetel de boas-vindas a realizar-se no dia 27.11.2018, de 17h as 18:30, no Hard Rock Café.
• Cerimônia de Abertura a realizar-se no dia 27.11.2018 as 19h. Será realizado no hall principal 
do Megapolis Convention Center. No mesmo local também será oferecido o jantar de abertura, 
patrocinado pela Fundação Escoteira Interamericana.
• Noite das Américas a realizar-se no dia 29.11.2018 às 19h no Megapolis Convention Center. 
Cada delegação deve preparar uma amostra cultural e gastronômica de seu país para mostrar e 
oferecer aos demais participantes. Trata-se de uma noite especial e culturalmente rica. 
• Jantar de encerramento a realizar-se no dia 01.12.2018, as 20h, no Hard Rock Hotel.

Visto, vacinas, clima, moeda e eletricidade

O Panamá não exige visto para os brasileiros que desejam permanecer no país por período 
inferior a 90 dias. 

O portal da Anvisa informa que é exigido comprovante de vacina contra febre amarela -  Exigência 
do Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia - CIVP para entrar no país. Maiores 
informações podem ser encontradas no link: https://viajante.anvisa.gov.br/viajante/paf_web_
frmAutoAtendimento.asp# 

O clima no Panamá é quente e bastante úmido. A temperatura média à época do evento é 
de 27 graus Celsius, com mínimas de 18 e máximas de 33 graus Celsius. Há também grande 
possibilidade de chuva.

A moeda oficial é o dólar americano. A maior parte da lojas e restaurantes aceitam Visa e 
MasterCard. Há grande disponibilidade de caixas eletrônicos. 

A voltagem no Panamá é de 120v. As tomadas utilizadas são as do tipo americano, como mostra 
a figura:
 



A Programação completa da Conferência não foi divulgada pela organização do evento até a 
elaboração do presente Boletim; a programação, quando disponibilizada, será assunto de Boletins 
posteriores.

Curitiba, 22 de maio de 2018.

  Alessandro Garcia Vieira                    Marcos Carvalho
        Diretor Presidente                        Comissário Internacional
Diretoria Executiva Nacional         Chefe da Delegação Brasileira à

27ª Conferência Escoteira Interamericana


