XXIV Conferência Escoteira Interamericana
Cidade do Panamá, Panamá – 2010

União dos Escoteiros do Brasil – Boletim 02 – Abril/2010

1) INTRODUÇÃO
Este é o Boletim 02, com novas informações sobre a 24ª Conferência Escoteira Interamericana. Nele estão
informações para auxiliar nos preparativos para sua participação e para sua viagem.
Conforme informado no Boletim 01, os interessados em participar como delegados deverão se manifestar
através de mensagem para o e-mail ueb.inter@escoteiros.org.br. O prazo final é 01/05/2010. Não deixe
para última hora.
Caso haja informações diferentes entre o Boletim 01 e o Boletim 02, deverão ser consideradas as informações
do Boletim 02, por serem mais recentes e atualizadas.
2) PROGRAMA:
As atividades da conferência estarão concentradas na Ciudad del Saber (Cidade do Saber), uma área
administrada pela fundação com o mesmo nome, localizada na área onde havia a Base Clayton, na antiga
Zona do Canal do Panamá, e que concentra a sede de diversos organismos internacionais e instituições, todos
ligados ao desenvolvimento humano e do conhecimento. Para saber mais sobre a Ciudad del Saber, visite a
página www.ciudaddelsaber.org.
2.1 Programa Geral
Sáb, 14/08

Dom, 15/08

Seg, 16/08

Ter, 17/08

Qua, 18/08

Qui, 19/08

Manhã
09:00h
a
12:30h

Chegada e
Registro dos
Participantes

Reunião das
Redes
Regionais /
CICE

Reunião das
Redes
Regionais /
CICE

Oficinas
Edifício 105

Sessão
Plenária
(Salão Principal)

Sessão
Plenária
(Salão Principal)

Tarde
14:00h
a
18:00h

Reunião do
Comitê
Escoteiro
Interamericano

Reunião das
Redes
Regionais /
CICE

Inauguração da
Nova Sede
Região
Interamericana

Feira de Projetos
Desenvolvimento
Social

Compras no
Albrook Mall

Reunião dos
Presidentes das
AENs

Sessão
Plenária
(Salão Principal)

Sessão
Plenária
(Salão Principal)

Noite
Livre

Noite da
Cultura
Panamenha

Convivência com
Grupos Escoteiros

Cerimônia e
Coquetel de
Abertura

Noite
18:00h

Recepção da
Ordem do
Condor

Jantar de
Encerramento

Feira das Nações

• Reunião das Redes Regionais – ver quadro informativo no item 2.2
• Oficinas - Serão apresentados temas de interesse regional, com o objetivo de trocar experiências. A taxa
de participação na conferencia inclui a inscrição nas oficinas. No próximo boletim vamos informar a oficina
oferecida pela UEB e como participar das demais.
• Feira de Projetos de Desenvolvimento Social – Os projetos deverão ser enviados para o Escritório
Nacional da UEB, através do e-mail ueb.inter@escoteiros.org.br até 30 de maio de 2010. A UEB reenviará
os projetos para a organização da conferência. Cada organização escoteira assumirá os custos de traslado
e montagem dos projetos, e as pessoas que estejam nos stands de cada país deverão ser membros da
delegação, como delegados ou observadores, e deverão pagar a taxa de inscrição na conferência.
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• Reunião dos Presidentes – atendendo a resolução aprovada na 23ª Conferência Escoteira
Interamericana realizada no Equador, que estabelece um encontro entre presidentes das Associações
Escoteiras Nacionais (AENs), esta reunião tem o objetivo de proporcionar a troca de experiências e idéias.
Participam da reunião somente os Diretores Presidentes, Comissários Internacionais, Comissários
Internacionais Adjuntos e/ou Diretores Executivos Nacionais das associações escoteiras.
• Sessão Plenária da 24ª Conferência Interamericana – participam das sessões plenárias todos os
membros das Delegações presentes à conferência, os membros do Comitê Escoteiro Interamericano e
membros das Equipes Regionais, membros do Escritório Mundial e autoridades locais. O plenário da
conferência receberá e fará análise sobre os informes das autoridades regionais e mundiais, convites para
atividades escoteiras mundiais e regionais, definirá como serão implementadas as orientações do Plano
Regional, fará a entrega da Condecoração Juventud de las Américas, analisará acordos para o Movimento
Escoteiro na Região Interamericana. Além destas atividades, a conferência definirá através de eleição as
associações da região que vão organizar os próximos eventos escoteiros regionais: a 25ª Conferência
Escoteira Interamericana e o 14º Jamboree Panamericano.
2.2 Reunião das Redes Regionais e Seminário CICE América
Informações Gerais:
• Datas:
• Domingo (15/08): manhã (09:00h às 12:30h) e tarde (14:00h às 18:00h);
• Segunda-Feira (16/08): somente na manhã (09:00h às 12:30h);
• A taxa de participação nas reuniões das Redes Regionais foi fixada em USD 125,00. A taxa abrange:
traslados dos hotéis conveniados para o local das atividades, três coffee-breaks, dois almoços (buffet),
tradução simultânea (inglês e espanhol), materiais e serviços de apoio;
• Não será possível participar em mais de uma atividade, pois as reuniões ocorrem simultaneamente;
• Todas as sessões serão bilíngues, em Espanhol ou Inglês; e
• Local: todas as reuniões acontecerão no Edifício 105 na Ciudad del Saber (ver quadro abaixo):
Atividade

Sala

Responsável

9ª Reunião da Rede
de Recursos Humanos

Sala 204

Alba Inés Zapata
(Colômbia)

2ª Reunião da Rede
de Programa de Jovens

Sala 301

Luiz Cesar Simas Horn
(Brasil)

7ª Reunião da Rede de
Desenvolvimento Institucional (RDI)

Sala 302

Raúl Sánchez Vaca
(Bureau Mundial,
Região Interamericana)

5ª Reunião da Rede
Interamericana de Jovens (RDJ)

Sala 401

Daniel Corsen Jr.
(Curaçao)

Seminário Regional da CICE América

Sala 107

Rolando Rocha M.
(Bolívia)

2.3 Atividades Sociais:
• Noite de Hospitalidade – 16/08 (19:00h às 22:30h). Os participantes conhecerão o “Mi Pueblito”, onde
conhecerão os Grupos Escoteiros da Asociación Nacional de Scouts de Panamá, e onde poderão saborear
um churrasco;
• Cerimônia de Abertura – 17/08 (20:00h). A abertura acontecerá no Auditório Ascanio Arosemena da
Autoridade do Canal do Panamá. Estarão presentes o Exmo. Sr. Ricardo Martinelli, Presidente da
República, assim como Ministros de Estado, o Prefeito da Cidade do Panamá Sr. Bosco Vallarino, e outras
autoridades nacionais e locais;
• Coquetel de Boas Vindas – 17/08 (21:30h). Logo após a Cerimônia de Abertura teremos o coquetel
oferecido pelo Prefeito da Cidade do Panamá, Sr. Bosco Vallarino, no Centro de Capacitação Ascanio
Arosemena;
• Recepção da Ordem do Condor – 18/08 (20:30h). Recepção oferecida pela Fundação Escoteira
Interamericana no Ginásio da Balboa Academy (Cidade do Saber);
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• Feira das Nações – 18/08 (21:00h).
Cada delegação deverá preparar uma mostra cultural e
gastronômica, onde oferecerá, para degustação, os sabores de seu país. A coordenação da delegação
definirá em breve como será nossa apresentação cultural (música e/ou dança) e também os sabores
(bebidas e acepipes) que vamos apresentar para nossos anfitriões e amigos na Região Interamericana.
Este evento acontecerá no Ginásio da Balboa Academy e envolverá todos os membros da Delegação
Brasileira; e
• Jantar de Encerramento – 19/08 (20:30h). O encerramento da conferência será em um jantar no Hotel
Sheraton Panamá. A festa incluirá o jantar, a entrega de souvenirs para as associações e um baile.
2.4 Programa de Acompanhantes
Para os acompanhantes será oferecido um programa turístico, com atividades iniciando na tarde de 16/08 até
a tarde de 19/08. Este programa oferecerá a possibilidade de conhecer as Eclusas Miraflores no Canal do
Panamá, as ruínas do Panamá Viejo, o Jardim Botânico Summit, o Casco Viejo da cidade, a Calçada Amador,
além de saídas para compras. Os acompanhantes participarão das Atividades Sociais (ver item 2.3). A taxa
de acompanhantes inclui os traslados do aeroporto, transporte, passeio turístico, almoços e coffee breaks no
período de 17/08 a 19/08.
3) CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO:
3.1 Taxa Administrativa – considerando que essa será a última oportunidade para divulgarmos os eventos
que sediaremos em 2011, a UEB não cobrará Taxa Administrativa, assumindo assim os custos envolvidos
na organização da Delegação da UEB para a conferência. Todos os inscritos na conferência receberão o
enxoval composto de 1 lenço, 1 camiseta e 1 camisa pólo.
3.2 Taxa da Conferência – o valor da taxa de participação foi definido pela organização da conferência e foi
aprovado pelo Comitê Escoteiro Interamericano. Esta taxa visa cobrir os custos de organização do evento.
Os custos de participação na 25ª Conferência Escoteira Interamericana estão no quadro abaixo. Para calcular
o valor a ser pago o participante deverá selecionar sua categoria de participação e depois acrescentar a
atividade (Reunião da Rede ou CICE) que deseja participar. Não será possível se inscrever em mais de
uma atividade, pois estas serão realizadas simultaneamente.
Taxa de Participação
em dólar americano (USD)

Evento / Atividade
Categoria

A Taxa
•
•
•
•
•
•
•

Delegado
Delegado Jovem (18 a 25 anos)
Observador
Programa de Acompanhantes

USD
USD
USD
USD

395
360
395
395

Atividade
Rede de Programa de Jovens
Rede de Recursos Humanos
Rede de Desenvolvimento Institucional (RDI)
Rede Interamericana de Jovens (RDJ)
Seminário da CICE – America

USD
USD
USD
USD
USD

125
125
125
125
125

da Conferência compreenderá os seguintes custos:
Transfer de ida e volta do Aeroporto Internacional da Cidade do Panamá;
Transporte para as atividades fora da Ciudad Del Saber;
Coffee breaks e almoços (buffet) no período entre terça e quinta (17/08 – 19/08);
Eventos: Noite de Hospitalidade, Oficinas, Feira de Projetos, Feira das Nações e sessões plenárias;
Cerimônias e Coquetel de Abertura (17/08);
Jantar e Festa de Encerramento (19/08);
Serviço de intérprete nos eventos bilíngües, materiais de trabalho e papelaria.
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4) PRAZO DE PAGAMENTO:
O pagamento do custo de participação deverá ser feito em 24 ou 25 de Maio de 2010 mediante depósito
bancário em Reais. A taxa de câmbio será informada na página da UEB na internet a partir de 21 de maio
de 2010. Somente associados registrados na UEB em 2010 poderão participar da conferência.
Depósito:

BANCO DO BRASIL

Agência: 3184-4

Conta: 39632-X

(Caso o depósito não seja aceito com o dígito “X” favor tentar com o dígito “0”)
Para eventuais Ordens de Pagamento informar o CNPJ da UEB: 33.788.431/0001-13
Identificação: Imediatamente após o pagamento, o participante deverá enviar fax ou e-mail para a UEB Escritório Nacional com os seguintes documentos:
•
•

Cópia do comprovante de depósito, haja vista não ser necessário efetuar depósito identificado
Ficha de Inscrição (disponível em www.escoteiros.org.br/conferencia2010)

UEB - Escritório Nacional (EN):

Fax: (41) 3353-4733

E-mail: ueb.inter@escoteiros.org.br

Após o envio do fax ou email recomendamos que o participante confirme o correto recebimento pelo
Escritório Nacional, evitando problemas de comunicação que impossibilitem a identificação dos dados.
5) ACOMODAÇÃO
A Organização da Conferência divulgou a relação oficial de hotéis para os participantes. Em função de
experiências anteriores, recomendamos que toda a delegação se hospede no Hotel Holiday Inn, que será o
principal hotel da Conferência e facilitará a organização das reuniões de delegação.
5.1) Holiday Inn
• Distancia do local da conferência: 1 km
• Características: Localizado na Cidade do Saber, próximo ao Canal do Panamá, das eclusas de
Miraflores e cercado pela exuberante vegetação tropical.
Possui quartos com TV a cabo, ar
condicionado, secador de cabelo e acesso à internet. O hotel dispõe de piscina, sala de ginástica,
restaurantes, salas de reuniões e conferências para 250 pessoas.
• Valores:
• Quarto Deluxe Individual USD 129,80
• Quarto Deluxe Duplo USD 140,80
• Suíte USD 200
• Café da manhã incluído
• Observações:
• Será cobrada uma taxa de USD 3 por quarto, por noite, para gorjeta das camareiras
• Os serviços de refeições, restaurantes e de cozinha em geral serão acrescidos de 10% para gorjeta
de atendentes, garçons e equipes de cozinha.
• Valores com impostos incluídos (10%)
5.2) Hotel Country Inn & Suites Amador
• Distancia do local da conferência: 10 km
• Características: quartos com TV a cabo, ar condicionado, secador de cabelo, cofre. O hotel dispõe de
piscina e sala de ginástica
• Valores:
• Quarto Deluxe Individual USD 110
• Quarto Deluxe Duplo USD 110
• Inclui café da manhã
5.3) Hotel Country Inn Dorado
• Características: hotel categoria 3 estrelas, com recepção 24 horas e serviço de despertador. Possui
estacionamento, quartos com TV a cabo, ar condicionado, secador de cabelo.
• Valores:
• Quarto Deluxe Individual USD 99
• Quarto Deluxe Duplo USD 99
• Inclui café da manhã
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5.4) Condomínio Villas Ciudad del Saber
• Distancia do local da conferência: 400 m
• Características: unidade para grupo de 6 pessoas. Apartamentos mobiliados com 3 quartos, 2
camas em cada quarto, sala, cozinha com microondas e fechadura da porta por cartão magnético.
• Valores:
• Apartamento USD 234 (USD 39 por pessoa)
• Não inclui café da manhã
6) VIAGEM
6.1) Passagem Aérea:
A coordenação da Delegação Brasileira está em negociações para adquirir as passagens aéreas em conjunto,
objetivando diminuir os custos do bilhete aéreo. Existem vôos para o Panamá partindo do Rio de Janeiro
(GIG) e São Paulo (GRU) diretos para a Cidade do Panamá. Os participantes interessados nas passagens em
negociação deverão informar a UEB através do email ueb.inter@escoteiros.org.br o quanto antes.
Independente da forma como será sua viagem, pedimos que informe posteriormente seu planejamento de
viagem (datas de chegada e partida, horários e companhia aérea) de modo que possamos informar a
organização da conferência para os traslados necessários.
6.2) Seguro Viagem:
Em todas os eventos escoteiros realizados no exterior sempre recomendamos que o participante adquira um
Seguro Viagem e Seguro Saúde. Se ocorrer algum imprevisto, como uma bagagem extraviada ou um
acidente, o participante estará coberto, e os prejuízos serão atenuados. Existem diversas opções no mercado,
algumas oferecidas por agências de viagem, empresas de cartão de crédito, bancos. Se você pretende viajar
antes ou depois da conferência, adquira um seguro para todo o período em que estiver no exterior.
7) PREPARAÇÃO DA DELEGAÇÃO BRASILEIRA
A Coordenação da Delegação Brasileira já está elaborando a apostila da delegação brasileira, com informações
importantes para a participação de todos os brasileiros na Conferência. Além disso, no dia 26 de junho
(sábado), será realizada uma reunião presencial de toda a delegação em Curitiba. Anotem em suas agendas.
8) 39ª CONFERÊNCIA ESCOTEIRA MUNDIAL e 11º FÓRUM MUNDIAL DE JOVENS
Cada participante do Brasil será um embaixador dos eventos mundiais que
a UEB organizará em 2011. A 24ª Conferência Escoteira Interamericana
será uma boa oportunidade para reencontrar amigos, ou fazer novas
amizades, e claro convidar todos para o 11º Fórum Mundial de Jovens e
para a 39ª Conferência Escoteira Mundial. A UEB terá um stand na
conferência para promover estes eventos, e todos estão convidados para
auxiliar nos trabalhos de divulgação.

Outras informações serão disponibilizadas no site www.escoteiros.org.br/conferencia2010
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