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INFORMATIVO 1 
II ECO – Encontro Centro-Oeste de Escotistas e Dirigentes 

8 e 9 de julho de 2017 
 

1. Mensagem 
É com imensa alegria que divulgamos o II ECO – Encontro Centro-Oeste de Escotistas 
e Dirigentes.  
É grande a felicidade de sediar a segunda edição do nosso Encontro. Sabemos a 
importância que o evento trará para o Escotismo em nossa Área Geográfica. Espera-se 
que cada vez mais possamos aproximar as Regiões, compartilhando forças e 
experiências. Além de uma confraternização, é também um espaço de construção de um 
Movimento muito mais forte e de qualidade. 
 

2. Data e Local 
O II ECO acontecerá nos dias 8 e 9 de julho de 2017, em Cuiabá (MT). O campo estará 
aberto no dia 7 (sexta-feira), a partir das 18h. Mais detalhes sobre o conteúdo 
programático e horários das atividades serão disponibilizado no próximo Informativo. 
O II ECO acontecerá no Associação Nipo Brasileira de Cuiabá (https://goo.gl/Rr0NJI) 
no endereço: R. B, 5227 - Distrito Industrial, Cuiabá (MT), 78098-280. Todas as 
atividades, refeições e pernoites serão feitas no campo. 
 

3. Alojamento, Campo e HoHo (Home Hospitality) 
Para o pernoite, serão oferecidas as modalidades de campo e acantonamento. O local 
não possui dormitório, mas duas estruturas (masc. e fem.) serão montadas para os que 
desejarem acantonar. Nas proximidades do campo existem algumas opções de hotéis. 
Também vamos oferecer a opção de HoHo para hospedar os participantes nas casas de 
nossas famílias escoteiras. Mais informações sobre hotéis e HoHo podem ser obtidas 
pelo e-mail escoteiros.mt@gmail.com 
A organização não se responsabilizará por quaisquer despesas relacionadas a 
hospedagens e translado para os que desejarem dormir fora do campo. 
 

4. Refeições e Alimentação Especial 
A alimentação já está inclusa na taxa de inscrição.  
8/7 – Café da manhã – Lanche – Almoço – Lanche – Jantar. 
9/7 – Café da manhã – Lanche – Almoço. 
Os participantes que necessitarem de alimentação especial deverão informar no ato de 
sua inscrição via Sigue. 
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5. Da Participação 
Poderão participar do II ECO todos os associados maiores de 18 anos, registrados na 
categoria Escotista ou Dirigente, devidamente registrados no ano de 2017 e pertencente 
à Área Geográfica Centro-Oeste. Participantes de outras Regiões Escoteiras serão 
aceitos com a devida autorização da sua Região. 
 

6. Inscrição e Taxa 
As inscrições estão disponíveis no Sigue. 
Acesse - Meu Sigue / Eventos / II ECO – Encontro Centro-Oeste de Escotistas e 
Dirigentes e se inscreva. 
O valor da inscrição do II ECO é de R$180 e a taxa poderá ser parcelada em até 4 vezes, 
com vencimento no dia 20 dos meses de março, abril, maio e junho, conforme a tabela 
abaixo. 
 

 
 
O pagamento deverá ser feito via depósito ou transferência bancária, na conta a 
seguir: 

União dos Escoteiros do Brasil 
Conta: 00010318/0 

Operação: 013 (poupança) 
Ag: Caixa Econômica Federal - 0686 

CNPJ: 33788431/0062-35 
 



 
 
 

 
 
 
 

   

 
O Comprovante de transação bancária deverá ser enviado por e-mail 
para que a inscrição seja confirmada: escoteiros.mt@gmail.com 

 
 
7. Dúvidas 
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Organização através do e-mail 
escoteiros.mt@gmail.com  
 
A Organização decidirá quanto aos procedimentos não previstos neste Informativo. 
 
Contamos com a participação de todos, 
 
Saudações Escoteiras. 
 
 

Cuiabá, 13 de março de 2017. 
 

 

 
Igor Oliveira 

Diretor Presidente - Região do Mato Grosso 
Escoteiros do Brasil 
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