UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
8.ª AVENTURA SÊNIOR NACIONAL
17/07/2010 a 21/07/2010
Paranaguá – Paraná - Brasil

BOLETIM - 4
INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO
Considerando que a informação que orientava o pedido para processamento das solicitações de boletos
disposta no item 6.1.2 do “Boletim 1 – Informações Gerais e Regras para Participação” da UEB, de 26
de outubro de 2009, não estava suficientemente clara e que tal dúvida foi ampliada pela informação
equivocada divulgada pelo Boletim 3 da UEB/PR, o Comitê Organizador em conjunto com o Presidente
da UEB, Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro, decidiram:
1) Ficam autorizadas a solicitar boleto bancário, para pagamento a vista da taxa do evento com valor
unitário de R$360,00 (trezentos e sessenta reais), todas as pessoas que preencheram até 31 de
maio de 2010 a Ficha de Inscrição disponibilizada de forma on-line no site da UEB, mediante o
cumprimento das seguintes orientações:
a) O interessado deve encaminhar até o dia 22 de junho de 2010 a solicitação de boleto, para o email ueb.eventos@escoteiros.org.br informando:
Número da Inscrição (constante no primeiro quadro da Ficha – UEB12-xxx)
Nome completo e n.º de registro na UEB,
Grupo Escoteiro (nome, numeral e Região),
e-mail para encaminhamento dos boletos.
O recebimento do e-mail, com a solicitação do boleto, será confirmado pelo Setor de Eventos da
UEB.
b) Os boletos solicitados serão emitidos com vencimento para o dia 25 de junho e encaminhados
para os solicitantes no endereço de e-mail fornecido. A data limite para pagamento dos boletos é
30 de junho de 2010.
2) Os boletos solicitados e não recebidos até o final do dia 23 de junho deverão ser cobrados no dia 24
de junho através do e-mail ueb.eventos@escoteiros.org.br

3) A Ficha de Inscrição, para os que não as imprimiram, pode ser obtida através do Sistema de
Inscrições on-line no campo “Segunda-via da Ficha de Inscrição” que se encontra na página inicial
do processo de inscrição e seu Original com todas as assinaturas necessárias deverá ser postada
por SEDEX para o endereço da UEB até o dia 30 de junho.
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4) As demais condições constantes no “Boletim 1 – Informações Gerais e Regras para Participação”
permanecem inalteradas.

Curitiba, 18 de junho de 2010

Rubem Tadeu Cordeiro Perlingeiro
Diretor Presidente
União dos Escoteiros do Brasil

