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1. MENSAGEM
Entre os dias 21 e 23 de abril de 2016, a Região Escoteira do Mato Grosso do Sul sediará, com grande alegria e espírito de fraternidade, o 22º Congresso Escoteiro Nacional, juntamente com a 23ª Assembleia Escoteira Nacional
e o 21º 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 22º Congresso Nacional Escoteiro é um momento de atualização, debate e troca de experiências a respeito dos diversos
temas de interesse 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 conhecer um pouco da hospitalidade e riqueza da fauna
e flora sul-mato-grossense.
Campo Grande é a porta de entrada dos que se propõem a conhecer o Pantanal, a eegião de Bonito (centro do ecoturismo brasileiro) e a região de fronteira com sua história e compras. Pode-se conhecer estâncias, pesque-pagues,
cachoeiras, realizar turismo rural, trilhas ecológicas e praticar esportes radicais e cavalgadas, além das compras de
artesanato e de guloseimas locais.
O Comitê Organizador do evento, composto pela Direção Executiva Nacional e pela Região Escoteira do Mato
Grosso do Sul, desde já agradecem pelo comparecimento de todos.
2. PRÉVIA DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

Manhã

Tarde

Noite

21/4/2016
Quinta-feira
• Reunião do CAN
• Fórum de Jovens Líderes
• Atividades de chegada
• Reunião do CAN
• Fórum de Jovens Líderes
• Reuniões Equipes de
Modalidades e Atividades
Especiais
• Oficinas e Seminários
• Reunião de Gilwell

22/4/2016
Sexta-feira

23/4/2016
Sábado

• Oficinas e seminários
• Reunião da Assembleia Nacional
• Encontro de formadores

• Oficinas e seminários

• Palestra magna
• Reunião da Assembleia Nacional

• Sessão solene

• Jantar festivo
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3. LOCAIS DO EVENTO
As atividades serão centralizadas no Novotel, situado na Avenida Mato Grosso, 5500, Campo Grande (MS) – site
www.novotel.com/Campo_Grande
A Sessão Solene será realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, localizado no Parque dos Poderes,
próximo ao local do Congresso.
Já o Fórum de Jovens Líderes acontecerá nas dependências do hotel do evento (Novotel).
4. COMO CHEGAR AO LOCAL DO CONGRESSO
O Novotel está localizado a 12km do Aeroporto Internacional Antônio João de Campo Grande, e 12km da Rodoviária de Campo Grande - haverá disponibilidade de transporte via ônibus urbano e táxi.
5. TRANSPORTE DURANTE O EVENTO
Durante a realização do evento, o Comitê Organizador disponibilizará transporte entre os hotéis indicados abaixo
(nesta versão revisada do documento) e o Novotel (hotel do congresso), entre os dias 22 e 23 de abril de 2016.
Serão disponibilizados traslados diários no início e final das atividades de cada dia. O quadro detalhado dos horários
de transporte será divulgado nos próximos boletins.
No dia 23 de abril de 2016, após o encerramento, o Comitê Organizador do evento disponibilizará transporte somente do Novotel até os hotéis indicados no item 7 deste Boletim.
6. HOSPEDAGEM
As reservas e custos de hospedagem serão de responsabilidade do participante.
7. HOTÉIS SUGERIDOS
O Comitê Organizador sugere os seguintes hotéis nas proximidades do evento:
Novotel - hotel oficial do Congresso
Avenida Mato Grosso, 5500, Campo Grande (MS)
www.novotel.com/Campo_Grande
(67) 2106-5903
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Hostel Oka Brasil - localizado 3,5Km do local do evento
Rua Jeriba, 454, Vila Manoel, Campo Grande (MS)
(67) 3026-7070
Hotel Bristol Exceler – localizado a 6km do local do evento
Avenida Afonso Pena, 444, Amambai, Campo Grande (MS)
(67) 3312-2800
Hotel Brumado - localizado a 5,5km do local do evento
Avenida Afonso Pena, 743, Amambai, Campo Grande (MS)
(67) 3041-2200
Hotel Deville - localizado a 1,2km do local do evento
Avenida Mato Grosso, 4338, Centro, Campo Grande (MS)
(67) 2106-4600
Hotel Gran Park - localizado a 2km do local do evento
Avenida Afonso Pena, 5282, Centro, Campo Grande (MS)
(67) 3044-4444
Hotel Ipê - localizado a 3km do local do evento
Rua Ceará, 1834, Santa Fé, Campo Grande (MS)
(67) 3042-5000
Hotel Jandaia – localizado a 5,5km do local do evento
Rua Barão do Rio Branco, 1271, Centro, Campo Grande (MS)
(67) 3316-7700
A Região Escoteira do Mato Grosso do Sul disponibilizará um espaço nas dependências da Polícia Militar Ambiental, seu parceiro locaL, que servirá como local para acampamento, com estrutura básica de banheiros e chuveiros,
localizado aproximadamente a 300m do hotel do Congresso.
9. AGÊNCIA DE TURISMO
A Região Escoteira do Mato Grosso do Sul firmou parceria com a agência 2A Viagens e Turismo, de maneira a facilitar
aos congressistas, convidados e familiares pacotes turísticos, traslados, reservas de hotéis e city tour. O contato com a
agência 2A Viagens e Turismo pode ser feito pelo site www.2aturismo.com ou email katia@2aturismo.com.
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10. DAS CATEGORIAS DE PARTICIPANTES
O Comitê Organizador do evento criou novas categorias de participantes para facilitar a inscrição de todos os
interessados. Portanto, fique atendo para as novas 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 congresso serão implantados controles de acessos em cada atividade, portanto, a escolha da categoria deverá ser criteriosa, evitando constrangimentos durante a realização do evento.
Congresso – Todos os associados à União dos Escoteiros do Brasil, com Registro Escoteiro válido até 30/4/2016.
O pagamento da taxa de inscrição dará direito a participar do evento, que será realizado entre os dias 22 e 23 de
abril de 2016, e inclui: enxoval do evento (bolsa, bloco de anotações, crachá de identificação e caneta); traslados
dos hotéis indicados para todas as atividades, participar de todas as oficinas, Palestra Magna, Reunião de Gilwell,
coffee-breaks, dois almoços (nos dias 22 e 23), coquetel da Sessão Solene no dia 22 e jantar festivo no dia 23.
Fórum de Jovens Líderes + Congresso – Todos os associados à União dos Escoteiros do Brasil, com idades entre 18
e 26 anos incompletos, com Registro Escoteiro válido até 30/4/16. O pagamento da taxa de inscrição dará direito
a participar do evento, que será realizado entre os dias 22 e 23 de abril de 2016, e inclui: enxoval do evento (bolsa,
bloco de anotações, crachá de identificação e caneta), traslados dos hotéis indicados para todas as atividades, participar do Fórum de Jovens Líderes, de todas as oficinas, Palestra Magna, Reunião de Gilwell, coffee-breaks, dois
almoços (nos dias 22 e 23), coquetel da Sessão Solene no dia 22 e jantar festivo no dia 23.
Fórum de Jovem Líderes – Todos os associados à União dos Escoteiros do Brasil, com idades entre 18 e 26 anos
incompletos, com Registro Escoteiro válido até 30/4/16. A inscrição nesta categoria dará direito a participar somente do Fórum de Jovens Líderes, que será realizado no dia 21 de abril de 2016, e inclui: crachá de identificação.
Esta categoria estará isenta do pagamento da taxa de inscrição.
Visitantes – Todos os associados à União dos Escoteiros do Brasil, ou não, que tenham interesse em participar de
algumas atividades sociais do evento. O pagamento da taxa de inscrição dará direito a: vouchers e traslados dos
hotéis sugeridos para o Novotel e Centro de Convenções Camilo Gil, acesso ao Coquetel da Sessão Solene no dia
22 e para o jantar festivo no dia 23. Esta categoria não terá crachá de identificação.
Convidados – Todos os associados à 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
administrada pelo Escritório Nacional, com a prévia aprovação da Direção Executiva Nacional.
11. INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
As tabelas abaixo são para pagamentos via boletos bancários emitidos pelo Sigue.
5

BOLETIM 1
Versão 1.3 - 9/9/15
A inscrição estará disponível no Sigue a partir do dia 1º de setembro de 2015.
Transferências de inscrição serão aceitas até o dia 15 de abril de 2016, após esta data não serão aceitas transferências.
O cancelamento da inscrição poderá ser realizado até a data 31 de março de 2016. Na devolução dos valores pagos
será descontada a taxa administrativa de R$ 40,00. Para cancelamentos após 31 de março de 2016 não haverá
devolução.
• As inscrições realizadas após as datas determinadas acima poderão ser feitas até 23 de abril de 2016 regradas
em boletins posteriores ou sob consulta de condições junto ao Comitê Organizador, por meio do e-mail eventos@
escoteiros.org.br.

Data de vencimento do boleto
A partir de
10/9/2015
5/10/2015
5/11/2015
5/12/2015
5/1/2016
5/2/2016
5/3/2016
5/4/2016
6/4/2016

Data de vencimento do boleto
A partir de
10/9/2015
5/10/2015
5/11/2015
5/12/2015
5/1/2016
5/2/2016
5/3/2016
5/4/2016
6/4/2016

CONGRESSISTAS
Parcelas
Valor da Parcela
8
7
6
5
4
3
2
1
1

R$ 53,75
R$ 61,43
R$ 75,00
R$ 90,00
R$ 112,50
R$ 156,67
R$ 235,00
R$ 470,00
R$ 570,00

VISITANTES
Parcelas
Valor da Parcela
8
7
6
5
4
3
2
1
1

R$ 15,00
R$ 17,14
R$ 21,67
R$ 26,00
R$ 32,50
R$ 46,67
R$ 70,00
R$ 140,00
R$ 180,00

Valor total
R$ 430,00
R$ 430,00
R$ 450,00
R$ 450,00
R$ 450,00
R$ 470,00
R$ 470,00
R$ 470,00
R$ 570,00

Valor total
R$ 120,00
R$ 120,00
R$ 130,00
R$ 130,00
R$ 130,00
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 140,00
R$ 180,00
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12. NORMAS DO EVENTO
Atitudes 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 vestuário/uniforme
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 dos eventos.
Fumo e consumo de bebidas alcoólicas: Fumar será permitido somente para adultos, em áreas externas e abertas
(conforme legislação nacional vigente). Fica proibido fumar em áreas de uso comum como: auditórios, restaurante
e salas onde serão realizados os seminários, oficinas e palestras. O consumo de bebidas alcoólicas será permitido
somente para adultos, nos espaços reservados para a realização do coquetel e jantar festivo.
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.
13. ESCLARECIMENTOS DIVERSOS
Para informações complementares sobre o evento, entre em contato com a Gerência de Eventos do Escritório
Nacional, pelo e-mail eventos@escoteiros.org.br ou telefone (41) 3353-4732 ou questões regionais pelo e-mail
congresso2016@escoteirosms.org.br.
Caberá ao Comitê Organizador do evento decidir quanto a procedimentos não previstos neste Boletim.
Curitiba (PR), 31 de agosto de 2015.
Francisca Terezinha de J. Alves
Diretora Presidente
Região Escoteira do Mato Grosso do Sul

Marco Aurélio Romeu Fernandes
Diretor Presidente
Escoteiros do Brasil
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