XXIV Conferência Escoteira Interamericana
Cidade do Panamá, Panamá – 2010

União dos Escoteiros do Brasil – Boletim 01 – Fevereiro/2010
1) INTRODUÇÃO
Uma vez mais as lideranças do Escotismo das Américas estarão reunidas para a Conferência Escoteira
Interamericana e a UEB não poderia ficar de fora. Até porque teremos a nossa última chance de promover a
39ª Conferência Escoteira Mundial e o 11º Fórum Mundial de Jovens no Brasil.
Esperamos participar com uma grande delegação, neste evento onde também será inaugurada a nova sede do
Bureau Escoteiro Mundial – Região Interamericana (OSI).

Local: Cidade do Saber
Cidade do Panamá - Panamá

Data:
14 a 19 de agosto de 2010.

Quem pode participar:
•
•
•
•

6 delegados nomeados pela Diretoria Executiva Nacional, por indicação do Comissário Internacional.
Observadores.
Acompanhantes.
Membros do Comitê Organizador de 2011.

Os interessados em participar como delegados deverão manifestar seu interesse enviando mensagem
para o e-mail ueb.inter@escoteiros.org.br até 01/05/2010.
2) COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA DELEGAÇÃO:
A participação brasileira na Conferência será organizada através do Escritório Nacional da UEB. Conforme
definido pela DEN, o chefe da Delegação Brasileira será o Comissário Internacional Adjunto da UEB, Ricardo
Stuber.
No Boletim 02 serão divulgadas informações sobre a data recomendada para a chegada da delegação
brasileira e também sobre a compra de passagens aéreas, uma vez que, se compradas juntas, é possível
conseguir melhores tarifas para toda a delegação.
3) PROGRAMA GERAL:
Sáb, 14/08

Dom, 15/08

Seg, 16/08

Ter, 17/08

Qua, 18/08

Qua, 19/08

Manhã

Chegada e
Registro dos
Participantes

Reuniões das
Redes
Regionais

Reuniões das
Redes
Regionais

Oficinas

Sessão
Plenária

Sessão
Plenária

Tarde

Reunião do
Comitê
Escoteiro
Interamericano

Reuniões das
Redes
Regionais

Feira de
Projetos e
Reunião de
Presidentes

Sessão
Plenária

Sessão
Plenária

Noite Livre

Noite da
Cultura
Panamenha

Cerimônia e
Coquetel de
Abertura

Recepção da
Ordem do
Condor e Feira
das Nações

Jantar de
Encerramento

Noite

Inauguração
da Nova Sede
Regional
Compras
Convivência
com Grupos
Escoteiros

Mais informações sobre o programa serão divulgadas no Boletim 02, assim que aprovadas pelo Comitê
Escoteiro Interamericano. Algumas informações sobre o programa estão nas páginas seguintes.
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Reuniões das Redes Regionais
• 2ª Reunião da Rede de Programa de Jovens
A Rede de Programa de Jovens, é um espaço de diálogo, troca de experiências e busca de soluções para os
problemas enfrentados pelas Organizações Escoteiras Nacionais na aplicação das ferramentas criadas a partir
da Política Regional de Programa de Jovens (MACPRO).
• 5ª Reunião da Rede Interamericana de Jovens (RDJ)
A Rede Interamericana de Jovens é uma equipe de trabalho e divulgação de projetos, assim como um espaço
de vinculação e participação, cujo papel principal é promover e apoiar a efetiva participação dos jovens nos
processos de tomada de decisão nos níveis regional e nacional e em todas aquelas instâncias que fazem parte
da vida institucional das associações da Região Interamericana.
• 9ª Reunião da Rede de Recursos Humanos
A Rede de Recursos Humanos colabora com o Comitê Escoteiro Interamericano e com o Bureau Mundial –
Região Interamericana (OSI) na promoção da Política Mundial de Recursos Adultos de forma a desenvolver
sistemas eficazes de gestão dos voluntários, incluindo seleção, captação, formação, apoio, avaliação e
reconhecimento. Ao mesmo tempo, a Rede contribui no alcance dos objetivos desta área do Plano Regional,
colabora com a produção dos documentos e instrumentos que permitem a implantação da Estratégia de
Gestão dos Recursos Humanos na Região Interamericana e elabora e intercambia material sobre os diferentes
aspectos da gestão de recursos humanos nas associações.
• 6ª Reunião da Rede de Desenvolvimento Institucional (RDI)
A Rede de Desenvolvimento Institucional nasceu para apoiar a Organização Interamericana do Escotismo e às
suas Organizações Escoteiras Nacionais em seu desenvolvimento como organizações inteligentes e abertas ao
aprendizado. São objetivos permanentes da Rede: formular propostas estratégicas ao Comitê Escoteiro
Interamericano que tendem a otimizar a resposta frente aos desafios e ameaças do ambiente no nível regional
em todos os seus aspectos; produzir instrumentos que ajudem às Organizações Escoteiras Nacionais a
analisar o ambiente em que atuam e as vantagens e desvantagens de sua organização interna, assim como
formular alternativas estratégicas de resposta; e elaborar e intercambiar materiais sobre os diferentes
aspectos do desenvolvimento organizacional das associações escoteiras.
• Seminário Regional da Conferência Internacional Católica do Escotismo (CICE)
O Seminário CICE-América é um encontro de capacitação e de intercâmbio, que tem como objetivo colaborar
com as Organizações Escoteiras Nacionais e com os dirigentes do nível nacional na educação dos jovens desde
a perspectiva da fé católica.

Feira de Projetos de Desenvolvimento Social
Como em outras ocasiões, a feira de projetos servirá para que as associações escoteiras da região exponham
de maneira dinâmica e interativa suas experiências de sucesso no campo da integração social, de participação
dos jovens na comunidade e da contribuição na vida nacional, regional ou local.
No Brasil os projetos devem ser inscritos até o dia 15 de junho junto ao Escritório Nacional. Uma Unidade
Local, Grupo Escoteiro ou Região Escoteira poderá expor seus projetos mesmo sem a participação de seus
membros no evento; para isso, deverão contatar o Escritório Nacional.

Sessão Plenária da XXIV Conferência Escoteira Interamericana
Participam as associações membro da Organização Mundial do Movimento Escoteiro na Região
Interamericana, as organizações escoteiras membro da OMME em outras Regiões, mas que possuam
dependências localizadas nesta Região e as associações que tenham a qualidade de membro associado
outorgada pelo Comitê Escoteiro Interamericano, em acordo com o Comitê Escoteiro Mundial. Também
participam os membros do Comitê Escoteiro Interamericano e das equipes regionais, assim como
observadores convidados pelo Comitê Escoteiro Interamericano.
Durante a plenária da Conferência serão debatidos temas como: relatórios das autoridades regionais e
mensagens das autoridades mundiais; convites a eventos escoteiros mundiais e regionais; eleição dos novos
membros do Comitê Escoteiro Interamericano; eleição dos próximos eventos regionais; determinação das
orientações para a extensão do atual Plano Regional até a próxima Conferência Regional que será realizada
em 2013; entrega da Condecoração Juventud de las Américas; proposta de adoção de acordos para o
Movimento Escoteiro na Região Interamericana.
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4) INFORMAÇÕES GERAIS:

4.1) Local
As atividades centrais da Conferência serão realizadas na Cidade do Saber, Panamá. Mais detalhes sobre o
local da Conferência serão divulgados no Boletim 02.
4.2) Inscrição
Os valores de inscrição para as Reuniões das Redes e para a Conferência serão divulgados no Boletim 02,
assim que aprovados pelo Comitê Escoteiro Interamericano.
4.3) Hospedagem
Os participantes deverão cobrir seus custos com a hospedagem. O Hotel Holiday Inn (www.hinnpanama.com)
está localizado a 1km do local da Conferência e oferece tarifas diárias especiais (sem impostos), conforme
abaixo:
• Apartamento deluxe individual: US$ 118,00
• Apartamento deluxe duplo: US$ 128,00 (US$ 64,00 por pessoa)
• Suíte: US$ 200,00 por pessoa
Impostos
• 10% de impostos de turismo serão adicionados às tarifas diárias de hospedagem;
• 5% de ITBM será adicionado a todos os demais gastos (exceto às tarifas diárias de hospedagem).
Gorjetas e outras despesas
• Haverá uma cobrança de US$ 3,00 por quarto, por noite, para gorjeta de camareiras;
• O Hotel cobrará uma taxa de 10% de serviço.
Mais informações sobre hospedagem serão divulgadas no Boletim 02.
4.4) Programa de acompanhantes
Para os acompanhantes de delegados ou observadores da Conferência, a Asociación Nacional de Scouts de
Panamá está preparando um programa turístico que inclui como atividades visitas ao Casco Antiguo, Ruinas
de Panamá La Vieja, Canal do Panamá, compras nos principais shopping centers da cidade. Os
acompanhantes também participarão das atividades sociais previstas no programa da Conferência.
A taxa de inscrição inclui os traslados do aeroporto para o hotel e do hotel para o aeroporto, transporte nos
passeios, almoços e lanches nos dias do programa.
4.5) Vistos, taxas de permanência e vacinas
Brasileiros são isentos de visto para permanência inferior a 90 dias no Panamá, mas deverão ter passaporte
com validade mínima de 6 meses.
No aeroporto do Panamá será cobrada uma taxa de U$ 20,00 (sujeita a alteração) que deverá ser paga no
momento da saída do país.
Para ingressar no Panamá é obrigatório apresentar o Certificado Internacional de Vacinação contra a
Febre Amarela, mesmo para casos de conexão de vôos.
4.6) Loja Escoteira
A Loja Escoteira da Asociación Nacional de Scouts de Panamá funcionará durante os dias da Conferência e das
reuniões das Redes, oferecendo diversos artigos escoteiros, souvernirs e literatura.
4.7) Temperaturas
A previsão do tempo para os dias da Conferência na Cidade do Panamá é de mínima de 22º C e máxima de
32ºC. Agosto é considerado um mês chuvoso no Panamá.
4.8) Moeda e cartões de crédito
O dólar americano (USD) tem circulação oficial em todo o território panamenho e, portanto, não há
necessidade de fazer câmbio. É recomendável levar notas de baixo valor.
As principais bandeiras de cartões de crédito são aceitas na maioria dos estabelecimentos, em especial Diners
Club, Visa, Master Card e American Express.
Existe uma grande rede de caixas automáticos, de diversas bandeiras, com serviço 24 horas que podem ser
utilizados com cartões internacionais para saque.
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4.9) Eletricidade
No Panamá a rede elétrica funciona em 110 volts, 60 Hertz.
4.10) Ficha de inscrição, pagamentos das taxas e prazo
O pagamento deverá ser feito em uma única vez, em data a ser divulgada pela UEB no Boletim 02. A taxa de
câmbio e conta bancária para depósito serão informadas oportunamente, na página da UEB na internet.
Na data do pagamento deverá ser enviada ao Escritório Nacional a ficha de inscrição que se encontra
disponível no endereço www.escoteiros.org.br/conferencia2010, junto com o comprovante de depósito.através
do fax (41) 3353-4733 ou do e-mail ueb.inter@escoteiros.org.br

5) 39ª CONFERÊNCIA ESCOTEIRA MUNDIAL e 11º FÓRUM MUNDIAL DE JOVENS

Para a UEB esta conferência regional terá um valor muito especial. Será a
melhor oportunidade para convidar as organizações escoteiras da Região
Interamericana para participar da 39ª Conferência Escoteira Mundial e do
11º Fórum Mundial de Jovens, eventos escoteiros mundiais que vão
acontecer no Brasil, em janeiro de 2011. Materiais de divulgação e
promoção destes eventos serão disponibilizados, assim como informações
sobre as opções de transporte e turismo. Nossos vizinhos não podem ficar
de fora, e a Conferência no Panamá será a oportunidade de mostrar o
avanço dos preparativos para este importante compromisso que
assumimos em 2005, na Tunísia, e também mostrarmos os encantos do
Brasil e a hospitalidade do povo brasileiro.

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