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Nova Categoria de Inscrição

Fórum de Jovens Líderes – sem coffee break

Para os inscritos somente no Fórum de Jovens, que acontecerá no dia 21 de abril de 2017, das 8h30 
às 18h, nas dependências do Hotel Castro, e que não queiram consumir o coffee break fornecido pela 
Organização do evento, poderá ser feita inscrição sem taxa de participação.
As inscrições devem ser procedidas via Sigue, até o dia 10/4/2017.
Importante: Dentro do ambiente do hotel não é permitida alimentação que não seja a 
fornecida pelo próprio hotel.

Informações gerais

Comércio e facilidades na área próxima ao hotel-sede do Congresso Nacional Escoteiro:
Com localização privilegiada, o Castro´s Park Hotel se situa no Setor Oeste, próximo ao Centro e 
vias de acesso rápido ao aeroporto e rodoviária.  Nas redondezas do evento, o acesso a padarias, 
restaurantes, confeitarias, bares, bancos e farmácias está a distância de uma simples caminhada. No 
sábado, se estará próximo ainda a uma feira famosa na cidade: a Feira da Lua.

Bancos próximos: Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil.
Além disso, há opções de lazer como shoppings, parques e zoológico próximas ao local do evento.

Solenidade de abertura e jantar festivo

De acordo com o Boletim 1, os congressistas e visitantes terão direito a vouchers de traslado do hotel 
do evento – Castro’s Park Hotel – aos locais da solenidade de abertura e Jantar Festivo.

A solenidade de abertura acontecerá no dia 21 de abril, às 20h30, no auditório da Associação dos 
Magistrados do Estado de Goiás (ASMEGO). Os traslados sairão a partir das 19h30 e serão 
encerrados às 20h.

O Jantar Festivo acontecerá no dia 22 de abril, à partir das 20h30, no salão de festas da Associação 
dos Subtenentes e Sargentos do Estado de Goiás (ASSEGO). Os traslados sairão a partir das 20h e 
serão encerrados às 20h30.
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Hostels

Próximo do hotel que sediará o Congresso Nacional Escoteiro, há dois hostels com bom serviço de 
quartos coletivos e preços acessíveis, sendo uma excelente oportunidade, confortável e econômica, 
aos interessados na hospedagem alternativa informada no Boletim 1.

Confi ra nossas sugestões:

HostelGyn - www.hostelgyn.com.br 
Mais próximo e econômico, está localizado na Rua 05, Setor Oeste, a 350 metros do hotel do 
evento. Acesse o site para fazer a reserva. Para o período do Congresso Nacional (20 a 23 de abril), 
nos dormitórios com 6 ou 10 camas, o orçamento apresentado foi de R$ 100, aproximadamente 
R$ 33 por diária. 

9 Street Hostel - www.facebook.com/hostelninestreet
Localizado a 1,5km do local do evento, possui diárias no valor de R$ 75.

Traslados
Aeroporto de Goiânia - Hotel

O Grupo Escoteiro Goyaz (9º/GO) estará realizando o serviço de traslados do aeroporto para os hotéis. 
Interessados devem entrar em contato com Marcus Vinicius pelo e-mail vynycyus17@gmail.com

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: secretaria@escoteirosgo.org.br

Curitiba, 20 de fevereiro de 2017.

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente
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