
24º JAMBOREE MUNDIAL ESCOTEIRO 2019 

Informativo - Parcela de ajuste cambial 

TERCEIRO PARCELAMENTO 

 

Conforme previsto no Boletim 1 do Jamboree Mundial de 2019, os valores das taxas de 
participação definidas pelo Comitê Executivo do 24º Jamboree Mundial serão pagos em dólares 
americanos pela União dos Escoteiros do Brasil à organização estrangeira do evento. 
Considerando, quando da divulgação do evento, a possibilidade de variação cambial entre a data 
inicial do pagamento parcelado e a data das respectivas remessas cambiais para a organização 
no exterior, será verificado eventual saldo a compensar pela União dos Escoteiros do Brasil e/ou 
a restituir para os participantes inscritos neste evento. 

Em período de encerramento das inscrições, estamos levantando os ajustes cambiais para o 
parcelamento 3.  

Cobrança via boleto bancário para vencimento em 10 de maio de 2019 em uma única parcela. 
Emita seu boleto no Paxtu. O boleto estará disponível até dia 24 de abril de 2019. 

• ESCOTISTA/JOVEM 

Encerrado o seu processo de inscrição na modalidade de Escotista/Jovem para o 24º 
Jamboree Escoteiro Mundial você terá um pagamento complementar decorrente da 
diferença cambial paga a menor pela taxa de inscrição neste evento. 

Como resultado desta diferença, providenciaremos a emissão de um boleto correspondente 
ao valor de R$ 248,82 (duzentos e quarenta oito reais e oitenta dois centavos), para cada 
participante que tenha concluído o pagamento integral da taxa de inscrição do evento. 

Demonstrativo do complemento da diferença cambial: 

Taxa Prevista Remessa 3,50     
Taxa Conversão 29/03/19 3,89     
Diferença cobrar/associado 0,39       
      

  
Categoria  vlr US vlr pago                           

1ºparcelamento 
Valor real 
conversão 

Dif. total a 
cobrar do 
associado 

3º Parcelamento Escotista/Jovem 638,00 2.233,00 2.481,82 248,82 
 

 

Desta forma, de imediato, observar a data de vencimento do boleto, pois somente a quitação 
dessa diferença complementar irá garantir sua efetiva inscrição no evento. 

 

 

 

 



• EIS 

Encerrado o seu processo de inscrição na modalidade de Equipe de Serviço para o 24º 
Jamboree Escoteiro Mundial você terá um pagamento complementar decorrente da 
diferença cambial paga a menor pela taxa de inscrição neste evento. 

Como resultado desta diferença, providenciaremos a emissão de um boleto correspondente 
ao valor de R$ 229,32 (duzentos e vinte nove reais e trinta dois centavos), para cada 
participante que tenha concluído o pagamento integral da taxa de inscrição do evento. 

Demonstrativo do complemento da diferença cambial: 

Taxa Prevista Remessa 3,50     
Taxa Conversão 29/03/19 3,89     
Diferença cobrar/associado 0,39       
      

  
Categoria  vlr US vlr pago                           

1ºparcelamento 
Valor real 
conversão 

Dif. total a 
cobrar do 
associado 

3º Parcelamento Equipe de 
serviço 588,00 2.058,00 2.287,32 229,32 

 

Desta forma, de imediato, observar a data de vencimento do boleto, pois somente a quitação 
dessa diferença complementar irá garantir sua efetiva inscrição no evento. 

 

Com esta ação deixamos evidenciada a constante preocupação desta Diretoria pelo zelo e 
observação rigorosa quanto a administração dos recursos financeiros aplicados pelos associados 
em nossa Instituição.   

Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento. 

 

Sempre Alerta para Servir 

  
Alessandro Garcia Vieira                                                               Marcos Carvalho 

                         Diretor Presidente                                                       Comissário Internacional 
                                                                                                        Chefe de Contingente 


