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Mensagem da Diretoria Executiva Nacional

A Conferência Interamericana é o palco no qual as principais lideranças do Escotismo no conti-

nente discutem e decidem questões que visam dinamizar e disseminar este movimento de jovens, 

para jovens. 

A participação dos Escoteiros do Brasil, tanto no Fórum Interamericano de Jovens como na Con-

ferência, é importante por se tratar do local onde os planos para o futuro são acordados. 

Teremos uma delegação representativa e, certamente, procuraremos fazer o nosso Melhor Possí-

vel para bem representar os Escoteiros do Brasil. 

Alessandro Garcia Vieira                                                 
Diretor Presidente                                                            

Marcos Carvalho
Comissário Internacional                                                       

1 - Introdução

26 – 29 de outubro de 2016 – Conferência Interamericana

 

Novamente, as lideranças do Escotismo nas Américas estarão reunidas para a Conferência Intera-

mericana Escoteira, e os Escoteiros do Brasil não poderiam ficar de fora.

Nossa expectativa é de uma excelente participação neste evento.

Local: Houston, Texas - EUA

Data: 22 – 29 de outubro de 2016, sendo: 

• 22 – 25 de outubro de 2016 

   Fórum de Jovens

• 26 – 29 de outubro de 2016:

   Conferência Interamericana 

2 - Quem pode participar:

Os representantes dos Escoteiros do Brasil serão organizados, na Conferência Interamericana, 

em decorrência de suas funções, em dois grupos.

i) Delegação - grupo de pessoas para os quais será delegado o poder de decisão de nossa ins-

tituição. Ela será composta pelos seis delegados e por alguns observadores (membros do Con-
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selho de Administração Nacional, da Diretoria Executiva Nacional, do Conselho Consultivo e da 

Coordenação Internacional, incluindo os delegados do Fórum Interamericano de Jovens).

Os membros da delegação deverão obrigatoriamente 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 

a resolução 002/2013 do CAN.

O posicionamento dos Escoteiros do Brasil nas votações será decidido exclusivamente pela de-

legação.

ii) Contingente - demais observadores e acompanhantes.

Aos integrantes do contingente ficarão facultadas as participações em reuniões, salvo orientação 

contrária do chefe da delegação. Estes se dedicarão a organização dos eventuais stands e even-

tos, como a Noite das Américas.

Todos os membros da delegação e do contingente receberão em seu kit de documentos uma 

lista específica e individual de tarefas.

5º Fórum Interamericano de Jovens

Participantes do Fórum de Jovens - entre 18 e 26 anos.

Olá Jovens Líderes dos Escoteiros do Brasil!

Mais um Fórum Interamericano de Jovens está chegando, e alguns de vocês devem estar se per-

guntando: “mas o que é o Fórum?”. 

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 intercâm-

bio cultural entre os jovens, nos permitindo entender mais da realidade da nossa região e entender 

e conhecer como o Movimento Escoteiro funciona em outros países. 

Outro objetivo é propor recomendações para o Comitê Interamericano trabalhar no triênio se-

guinte ao Fórum.

E quem poderá participar representando o Brasil? 

Jovens entre 18 e 26 anos que saibam se comunicar em inglês ou espanhol.

Como coordenador do Fórum, espero encontrar uma delegação que represente bem o Brasil e 
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que leve nossas experiências de participação juvenil dentro e fora de associação para Huston!

Espero todos lá!

Tiago Lacerda Queiroz Carvalho

Comunicador Adjunto da Rede Interamericana de Jóvenes

Coordenador do V Foro Interamericano de Jóvenes

3 - Aeroportos

Houston tem a sorte de ter dois grandes aeroportos internacionais:

Bush Intercontinental Airport (IAH), a 32km do centro, é o maior aeroporto em Houston, com mais 

de 40 milhões de passageiros em 700 partidas por dia, incluindo serviço sem escalas para 116 

destinos domésticos e para 70 destinos internacionais. A United Airlines é a maior transportadora 

no IAH, servindo muitos dos países em nossa Região. Outras linhas aéreas que utilizam esse aero-

porto são a Avianca e o Aeromexico.

William P Hobby Airport (HOU), é um aeroporto menor, mas que fica mais próximo ao centro de 

Houston. Não tem voos para o Brasil, mas tem voos domésticos para Miami, Dallas, Atlanta, etc.

4 - Hotéis

Os custos de hospedagem são por conta de cada participante. A Comissão Organizadora está 

oferecendo aos participantes da Conferência, com tarifas especiais por noite, os hotéis abaixo:

• Hotel Sheraton Houston Brookhollow (http://www.sheratonbrookhollow.com)

Preço por quarto e por noite: US$149.00, com café da manhã incluso - máximo de quatro 

pessoas por quarto. Não estão inclusos os impostos.

As reservas devem ser feitas por este link:

https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1512088886&key=145DBB1A 

ou ligando para o hotel: 1-888-627-8196. (Lembrar de se identificar como participante da 

Conferência). 

Os cancelamentos devem ser feitos pelo menos 24 horas antes da chegada prevista ou, no 

mais tardar, às 16h.

• Hotel Coutyard by Marriot/ Brookhollow 

(http://marriott.com/hotels/travel/houcy-coutyard-houston-brookhollow)
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Preço por quarto e por noite: US$139.00, com café da manhã incluso - máximo de quatro 

pessoas por quarto. Não estão inclusos os impostos.

As reservas devem ser feitas diretamente com o hotel: 1-888-236-2417. (Lembrar de se iden-

tificar como participante da Conferência). 

Os cancelamentos devem ser feitos com pelo menos 30 dias de antecedência. 

5 - Programa de acompanhamento de convidados

O Comitê anfitrião está planejando um ótimo programa para os acompanhantes. Enquanto você 

estiver ocupado na Conferência, discutindo temas importantes e tomando decisões que irão mu-

dar a vida dos jovens da nossa Organização, os seus acompanhantes vão passear pelo melhor de 

Houston.

Quarta-feira – 26/10/16: Cerimônia de Abertura e jantar.

Quinta-feira – 27/10/16: Passeio pela NASA e Centro Espacial de Houston. De noite, Noite 

das Américas.

Sexta-feira – 28/10/16:   De manhã os acompanhantes serão transportados para o “The Gal

leria”, shopping mais popular de Houston, com mais de 400 lojas e 

considerado um ponto turístico. 

Após o almoço, os acompanhantes voltam para o hotel.

Sábado – 29/10/16:          Visita ao Distrito de Museus de Houston. 

Depois do almoço, retorno para o hotel. 

De noite, Cerimônia de Encerramento e jantar.

6 - Clima esperado em Houston durante o final de outubro

O clima em Houston durante o mês de outubro é agradável. As temperaturas médias durante o 

mês variam entre altas temperaturas, de cerca de 30°C, e mínimas de aproximadamente 13°C 

quando o sol se põe.

A umidade relativa varia tipicamente de 47% (confortável) a 94% (muito úmido), enquanto as pos-

sibilidades de precipitação são de cerca de 30%.

Planeje levar roupas para clima quente para os dias e agasalhos para as noites.
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7 - Local

As sessões da Conferência Interamericana serão realizadas no Cockrell Scout Center, sede do 

Conselho da Área de Houston, dos Escoteiros da América.

Os jovens que frequentarem o Fórum vão se reunir cerca de 60 km ao sul de Houston, na base 

escoteira localizada na Ilha de Galveston, que fornece instalações do centro de conferências, bem 

como dormitórios e uma sala de jantar para acomodar os participantes.

7.1 - HOUSTON: Distrito de Museus

O Distrito de Museus de Houston abriga 19 museus, colocando Houston no mapa como um dos 

grandes centros culturais do país. Desde museus de ciência natural, que incluem planetários, à 

arte clássica ou contemporânea; desde o tempo à saúde, ou o centro de borboletas; existe algo 

para todos.

7.2 - HOUSTON: NASA JOHNSON SPACE CENTER

Além da Terra, o homem passou dos limites do céu e atingiu a lua. Venha fazer um passeio pelo 

centro de Controle da Missão, em que a formação de voos espaciais tripulados, pesquisa e con-

trole de voo são conduzidas.

Houston, oficialmente apelidada de “Space City”, em 1967, lançou muitas missões espaciais. Você 

será capaz de chegar perto de muitas das aeronaves espaciais da Gemini, Apollo e Saturno no 

parque de foguetes.

7.3 - GALVESTON: MUSEU SEAPORT TEXAS

Abrace a aventura em alto mar e ande a bordo do Elissa, um veleiro de três mastros e casco de fer-

ro, levando 19 velas. Construído em 1877, em Aberdeen, Escócia, por Alexander Hall & Company, 

ele é um dos tesouros da América.

O Texas Seaport Museum preserva sua rica história em fotografias e vídeos sobre seu passado 

comercial de 90 anos em todo o mundo. Atualmente, a embarcação é totalmente funcional, e 

continua a navegar anualmente durante as provas de mar no Golfo do México.

7.4 - O que mais há para se fazer no Texas

Houston: Distrito de Museus, Zoológico de Houston, NASA Johnson Space Center, Discovery 

Green Park, Parque Aquático Splashtown;
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Galveston: Praia Stewart, Resort Moody Gardens, Schlitterbahn Waterpark, Parque de diversões 

Pleasure Pier, Museu Seaport Texas, Shopping on The Strand;

San Antonio: Alamo, Riverwalk, Parque de diversões Fiesta Texas (Six Flags), Sea World, Cavernas 

Natural Bridge;

Dallas: Aquário, Passeio a Cavalo (Double D Ranch), Parque de diversões Six Flags Over Texas (Six 

Flags), Golf Top Golf Dallas, Resort Great Wolf Lodge;

Austin: Texas State Capitol, Cavernas Inner Space, Austin Duck Adventures.

8 - Programação

9 - Inscrições

A solicitação de inscrição deverá ser feita pelo sistema da própria Conferência, até o dia 30 de 

agosto de 2016, no endereço https://goo.gl/gYAZBo

Quando realizar a inscrição (ainda em caráter provisório), você receberá um e-mail de confirma-

ção. Sua inscrição será enviada via e-mail, pelo próprio sistema, para o Comissário Internacional 

aceitar ou rejeitar. Caso seja aprovada pelo Comissário Internacional, sua inscrição estará confir-

mada e um novo e-mail será enviado com as instruções de como proceder com o pagamento, 

que poderá ser via cartão de crédito internacional ou transferência bancária. As instruções estarão 

no próprio sistema. 

Como o pagamento é direto, não existirá taxa administrativa da União dos Escoteiros do Brasil e 

nem itens de enxoval.  

Conferência

Seg, 24/10

Chegadas / Encontros Sub-regionaisTer, 25/10

Workshops / Sessão PlenáriaQua, 26/10

Fórum de Jovens

Fórum de Jovens

Fórum de Jovens

Sessões de Trabalho

Visita à NASA / Noite das AméricasQui, 27/10

Sessão PlenáriaSex, 28/10

Sessão Plenária / Jantar de EncerramentoSáb, 29/10
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9.1 - Taxa da Conferência

A taxa da Conferência é de US$690.00 e inclui:

• translados de ida e volta para os aeroportos internacionais de Houston;

• translados entre os hotéis indicados e o Centro Escoteiro Cockrell;

• transporte para o Centro Espacial de Houston no dia programado para a visita;

• refrescos e almoços desde o dia 24 até o dia 29 de outubro;

• jantar de abertura;

• jantar de encerramento;

• noite das Américas;

• sessões plenárias;

• cerimônia de inauguração;

• serviço de tradução simultânea nos eventos bilíngues; 

• materiais de trabalho;

• papelaria.

9.2 – Taxa dos Acompanhantes

A taxa para os acompanhantes é de US$275.00 e inclui:

• translados de ida e volta para os aeroportos internacionais de Houston;

• e programação descrita no item 5. 

9.3 – Taxa do Fórum de Jovens

A taxa para participação no Fórum de Jovens é de US$230.00 e inclui:

• hospedagem desde a tarde do dia 21 até a manhã do dia 26 de outubro de 2016;

• translado desde os aeroportos de Houston até a Base Escoteira Marinha em Galveston;

• translado da Base Escoteira Marinha em Galveston para os aeroportos de Houston e para o 

local da Conferência Interamericana;

• refrescos, almoços e jantares durante os quatro dias;

• tradução simultânea;

• uso de salas;

• materiais e serviços de apoio.

Para o Fórum de Jovens 2016, os delegados ao mesmo não podem exceder a 4 por Organização 

Escoteira Nacional. Não serão permitidos observadores para o Fórum.  Portanto, os delegados ao 

Fórum serão escolhidos por processo seletivo que será divulgado em breve. Todos os jovens que 

serão delegados ao Fórum também serão delegados na Conferência, assim, a Taxa Fórum + Con-

ferência passa para US$890.00.
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9.4 – SEGUROS 

Seguro Viagem obrigatório: Todo associado deverá adquirir um plano de seguro viagem, abran-

gendo o período entre a saída e o retorno ao domicílio.

Você também pode consultar o site oficial: www.iarsc2016.org
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FAQ

P: Qual é o modelo de tomada em Houston?

R: As tomadas nos Estados Unidos operam em 120V / 60Hz e os modelos de tomadas são os tipos 

A e B.    

P: Eu preciso de Visto de entrada?

R: Sim, não deixe para solicitar em cima da hora. 

Informações no site: https://travel.state.gov/content/visas/en/visit.html 

P: O Comitê Organizador irá providenciar transporte durante a Conferência?

R: Sim, para os seguintes casos:

Chegadas:

• Transfer dos dois aeroportos de Houston para a Base dos Escoteiros do Mar em Galveston 

para os participantes do Fórum de Jovens no dia 21 de outubro;

• Transfer dos dois aeroportos de Houston para os participantes da Conferência e seus 

acompanhantes para os dois hotéis oferecidos nos dias 24 e 25 de outubro.

 

Partidas:

• Transfer da Base dos Escoteiros do Mar em Galveston para os aeroportos ou para a Confe-

rência no dia 26 de outubro;

• Transfer para os aeroportos no dia 30 de outubro de 2016.

Durante a Conferência: 

• Transfer de manhã e de tarde entre os hotéis oferecidos e a Conferência nos dias 24 a 29 

de outubro;

Tipo A Tipo B
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• Transporte para todos os participantes e acompanhantes para a NASA;

• Transporte para os acompanhantes para o The Galleria na sexta-feira e para o Distrito de 

Museus de Houston no sábado.

Transporte para outros locais não listados acima ou chegadas e partidas em datas diferentes ou 

para outros passeios devem ser organizados pelos próprios participantes. Se você precisar, as 

melhores opções são: taxi, alugar um carro ou usar o Uber. 

Os táxis podem sair muito caros dependendo para onde se vai. Lembre-se que Houston é uma 

cidade muito grande. Os táxis precisam ser chamados, eles não ficam disponíveis nas ruas. Uma 

corrida de um dos aeroportos para o local da Conferência custa cerca de US$50.00.

Se você pretende alugar um carro, tenha em mente as seguintes informações:

• Para alugar um carro você precisa de uma carteira de motorista válida (serve a nossa CNH);

• A maioria de agências de aluguel de carros exigem que o condutor tenha mais de 25 anos;

• Sempre usar cinto de segurança;

• Crianças com 8 anos ou menos e menores de 145 cm precisam usar uma cadeirinha de 

criança autorizada;

• O tráfego pode ser bastante pesado entre as 7h e 9h e entre 16h e 19h durante a semana. 

Planeje sua rota, obtenha direções claras e saiba para onde você está indo.

Curitiba, 27 de julho de 2016.

Alessandro Garcia Vieira

Diretor Presidente

Escoteiros do Brasil


