
A Diretoria Executiva Nacional convida associados que atuem na área de Comunicação 
em suas Regiões Escoteiras para o 4º Encontro Nacional de Comunicação Escoteira. O 
evento é uma oportunidade para alinhar ações, promover capacitação e debates em temas 
relacionados à comunicação institucional.

A expectativa é reunir representantes de todos os Estados brasileiros, possibilitando a 
construção e consolidação de uma rede colaborativa com a intenção de reforçar a 
comunicação em nível nacional.

DATA, LOCAL E INFRAESTRUTURA

O 4º Encontro Nacional de Comunicação Escoteira será realizado nos dias 19 e 20 de 
novembro, no Campo Escola da Região de São Paulo (SP), localizado na Rua Adriano Reys, 
20 - Vila Jaraguá, São Paulo. O evento terá início às 8h30 do dia 19, com encerramento 
previsto para às 12h30 do dia 20.

Os participantes ficarão alojados no Campo Escola, com infraestrutura de quartos 
coletivos e banheiros, e devem levar roupa de cama. 

INSCRIÇÕES

São disponibilizadas duas vagas para cada Região Escoteira – as vagas remanescentes 
serão direcionadas, após o período de inscrições, para as Regiões que tenham interesse em 
enviar mais participantes. 

Os interessados em participar do Encontro de Comunicação devem preencher a Ficha de 
Inscrição, disponível em anexo, e encaminhá-la para o e-mail 
comunicacao@escoteiros.org.br até o dia 31 de outubro de 2016. 

A taxa de inscrição é de R$ 100 por participante e, além dos materiais que serão utilizados 
no evento, inclui:
 • Transporte dos aeroportos de Congonhas e Guarulhos para o Campo Escola  
  (sábado, antes do início do evento, com horário a definir) e do Campo Escola  
 para os aeroportos citados (domingo, após o almoço);
 • Café da manhã (sábado e domingo);
 • Co�ee break (sábado de manhã e à tarde, e domingo de  
 manhã);
 • Almoço (sábado e domingo);
 • Jantar festivo (sábado);
 • Certificado;
 • Distintivo;
 • Crachá.
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Para os participantes que chegarem na sexta-feira, será oferecido, sem custo, traslado da 
Região Escoteira de São Paulo para o Campo Escola. O horário de saída é às 20h, do 
Escritório Regional. Também será oferecido lanche para participantes que optarem pelo 
pernoite na sexta.

PAGAMENTO
Após consultar a Região Escoteira e ter sua inscrição devidamente validada, o participante 
deverá realizar o pagamento da taxa de inscrição, encaminhando o comprovante de 
depósito junto à Ficha de Inscrição para comunicacao@escoteiros.org.br

Dados para depósito:
Banco do Brasil
AG: 2920-3
CC: 26088-6
Favorecido: União dos Escoteiros do Brasil
CNPJ: 33.788.431/0001-13

PROGRAMAÇÃO

Detalhes da programação serão divulgados em breve, no Boletim 2.

Dúvidas e sugestões podem ser encaminhadas para comunicacao@escoteiros.org.br

Curitiba, 30 de setembro de 2016.

Antonio Livio Abraços Jorge
Diretor Nacional de Relações Institucionais

Escoteiros do Brasil
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