
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boletim 2 – 11.08.2019 



SEJAM BEM VINDOS.  
 
 

Seja bem-vindo a 7ª Edição do Encontro de Dirigentes e 
Escotistas do Norte. Há 7 anos deu início em Belém do Pará, aquela 
que seria a primeira edição de muitos encontros. Em 2019 a Região 
Escoteira do Pará volta a sediar este grande evento. Além da Região 
Pará estar completando o centenário neste ano, temos o maior 
orgulho em reunir o norte do Brasil em nossa aconchegante cidade. 

Dividido em 144 municípios, o Pará, possui dimensões 
continentais, abrigando atualmente 54 unidades escoteiras locais, em 
6 distritos. Sendo a área metropolitana de Belém, responsável por 
abrigar 45% do efetivo escoteiro no estado. O Pará também é o 
estado mais populoso do norte do brasil. 

 
 
 

SOBRE O EVENTO 

 
 

Entre os dias 28 e 29 de setembro de 2019, acontecerá em Belém 
do Pará a 7ª edição do EDEN. Entre os objetivos do evento, desejamos 
somar propostas, ideias e forças em prol do desenvolvimento do 
Movimento Escoteiro na Região Norte, em um ambiente de 
intercâmbio e amizade. O 7º EDEN espera representantes voluntários 
e profissionais de diferentes partes do país, para que seja possível 
reunir sugestões e propostas, afim de tornar a pratica escoteira ainda 
mais efetiva na região Norte.  

 
 

INSCRIÇÕES 
 
 

 As inscrições estarão disponíveis via Paxtu entre os dias 15 de 
junho de 2019 (às 00h01) e 15 de setembro de 2019 (às 23h59). O 
convite será enviado às regiões escoteiras de todo pais, devendo as 
mesmas realizar as devidas liberações, habilitando os participantes a 
devida inscrição. 
 



PARTICIPAÇÃO 
 
 

ESCOTISTA - Somente poderão participar da atividade os adultos 
ativos do Movimento Escoteiro vinculados a uma Unidade Escoteira 
Local e que estejam regularizados com seu registro institucional do 
ano de 2019. A participação no evento como “Escotista” é possível 
para os que tenham completado no mínimo 18 anos até o dia 27 de 
setembro de 2019 e sua inscrição está condicionada ao pagamento da 
taxa da atividade. 
 
DIRIGENTE - Somente poderão participar da atividade os adultos 
ativos do Movimento Escoteiro vinculados a uma Unidade Escoteira 
Local e que estejam regularizados com seu registro institucional do 
ano de 2019. A participação no evento como “Dirigente” é possível 
para os que tenham completado no mínimo 18 anos até o dia 27 de 
setembro de 2019 e sua inscrição está condicionada ao pagamento da 
taxa da atividade. 
 
ACOMPANHANTES - A participação na atividade como 
“Acompanhante” será permitida apenas para adultos registrados na 
Unidade Escoteira Local, com registro valido, mesmo que nas 
Categorias: Pais/Responsáveis, Beneméritos, Colaboradores, 
Contribuinte e Clube da Flor de Lis. Para estes a idade mínima deverá 
ser de 18 anos. Entretanto, para estar presente no evento, todos os 
associados, exceto convidados, deverão estar registrados até 27 de 
setembro de 2019. 
 
CONVIDADOS - A participação na atividade como “Convidado” não 
requer inscrição via "paxtu", ainda sim, deverão realizar seu 
credenciamento junto a secretária. E terão participação limitada, ou 
seja, apenas em momentos oportunos, definidos pela Coordenação. 
Convidados não poderão transitar entre salas sem a devida 
autorização e acompanhamento de outro adulto pela coordenação 
designado. Não haverá taxa de participação para convidados. 
 
 



LOCAL DO EVENTO 
 

 
O evento acontecerá no INSTITUTO FELIPPO SMALDONE, 

localizado na Travessa 14 de Março, 854, Belém/PA (endereço 
localizável em aplicativos de mobilidade). 

 
IMAGENS DO LOCAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUGESTÕES DE HÓTEIS  
 
 
Pousada da Didi 
140 m (2min. a pé) 
Diária: R$ 120,00 
Café da manhã incluído 
 
Hotel Marajoara 
1,8 km (6min. carro) 
Diária: R$ 134,00 
Café da manhã incluído 
 
Hotel Manacá 
1,8 km (6min. carro) 
Diária: R$ 140,00 
Café da manhã incluído 
 
Mama Hostel 
1,2 km (15min. a pé) 
Diária: R$ 46,00 
Café da manhã incluído 
 
Belém Soft Hotel 
2,3 km (8min. carro) 
Diária: R$ 125,00 
Café da manhã incluído 
 
Mercure Belém Boulevard 
650m (8min. a pé) 
Diária: R$ 278,00 
Café da manhã incluído 
 
Ibis Styles Belem Nazaré 
1,9 km (6min. carro) 
Diária: R$ 142,00 
Café da manhã incluído 
 
Pesquisa realizada em 09/08/2019, através da plataforma Booking.com, 
simulando uma diária entre 28 e 29 de setembro. Os valores poderão sofrer 
alterações, devido à alta demanda neste período por anteceder o Círio de 
Nazaré. 



INVESTIMENTO 
 
 

O investimento será de apenas R$ 100,00 (cem reais) até o dia 
15 de setembro de 2019 e poderá ser pago em até 3 parcelas. Entre 
16 de setembro e 21 de setembro de 2019 a inscrição, em última 
chance e sem prorrogação, será de R$ 120,00 (cento e vinte reais).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O participante poderá transferir sua inscrição, sem qualquer 
prejuízo, até o dia 15 de setembro de 2019, sempre via PAXTU, com 
a anuência dos dois interessados, bastando ambos estarem com 
registro e as prestações em dia. O acerto de valores não envolverá a 
UEB/PA. Caso a inscrição não esteja completamente quitada cabe ao 
substituinte a complementação do pagamento conforme planilha de 
pagamento dos valores de inscrição para participação na atividade. 
Em nenhuma hipótese a UEB/PA se envolverá na transferência de 
inscrições, devendo apenas ser comunicada. 
 

Cancelamentos poderão ser efetuados até o dia 15 de setembro 
de 2019, com a devolução dos valores até então pagos, e se darão 
entre o dia 01 e 15 de outubro de 2019, reservando a taxa 
administrativa de 10%. A solicitação deverá ser realizada 
exclusivamente via e-mail para: atendimento.pa@escoteiros.org.br. A 
não participação do evento, sem solicitação de cancelamento, não 
incidirá na devolução de valores. 
 
O investimento cobrirá: 2 coffee breaks no sábado, 2 coffee breaks 
no domingo, 1 jantar festivo, distintivo alusivo e boton, identificação 
do participante e certificado. 

Data Limite 3X 2X 1X

Até 15/07 30,00R$     - -

Até 15/08 30,00R$     50,00R$     -

Até 15/09 40,00R$     50,00R$     100,00R$  

TOTAL 100,00R$  100,00R$  100,00R$  

mailto:atendimento.pa@escoteiros.org.br


 
O investimento NÃO cobrirá: Refeições aos participantes, 
traslados entre aeroporto/rodoviária/hotel/local do evento. 
 

O pagamento deverá ser realizado via depósito bancário na conta 
Caixa, em nome dos Escoteiros do Brasil Região do Pará: 
 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
AG. 0820 
OP. 003 
CC. 1992-8 
CNPJ: 33.788.431/0025-90 
 
Como o comprovante, que deverá ser enviado para o e-mail: 
financeiro.pa@escoteiros.org.br com o assunto <COMPROVANTE 
INSCRIÇÃO EDEN 2019>.  
 
 

ALOJAMENTO 
 
 

O translado de cada participante até o local do evento é de 
responsabilidade exclusiva do mesmo. A Coordenação Distrital 
Metropolitana, com sede em Belém, disponibilizará alojamento (em 
condições similares a salas de aula climatizadas em escola pública) 
oferecendo as condições de higiene necessárias, para que possa estar 
recebendo os participantes somente nos dias (28 de setembro – 
sábado) e (29 de setembro – domingo), nas seguintes condições: 
 
1 – O associado deverá informar a Coordenação Distrital a relação dos 
participantes até o dia 15 de setembro de 2019 via oficio para 
metropolitano@escoteirospa.org.br; 
2 – O associado só poderá alojar-se com a autorização da 
Coordenação Distrital, obedecendo o prazo; 
3 – A entrada na Escola estará disponível a partir das 6h de sábado e 
deverá ser deixada até às 18h de domingo; 

mailto:metropolitano@escoteirospa.org.br


4 – Prejuízos ora ocasionados ao patrimônio escolar serão 
responsabilidade do associado; 
5 – A escola não disponibilizará Cozinha aos participantes; 
6 – Não será cobrada qualquer taxa pelo alojamento. 
 
*O ALOJAMENTO SERÁ DIVULGADO NO BOLETIM 3 
 
 

COMÉRCIO 
 
 

Para aqueles que desejarem comercializar no evento, poderão 
fazê-lo mediante autorização expressa da Diretoria Regional, de forma 
que o interessado poderá adquirir uma cota em tabela pré-definida 
para o comercio. O Distintivo do evento não poderá de forma alguma 
ser reproduzido, este por ser patenteado. Aquele que for encontrado 
fazendo comercio durante o evento denominado “VI EDEN”, será 
convidado a se retirar e estará sujeito a medidas disciplinares 
constantes na resolução nº 03/2008. Para mais informações, procurar 
a coordenação do evento através dos meios oficiais. 
 
 

TURISMO 
 
 

Uma das maiores cidades do norte do país, com bons 
restaurantes, museus e bela arquitetura. A cultura local é a grande 
atração, combinada com a vida agitada de uma cidade grande. A dica 
para os turistas é um tour por Belém do Pará, principalmente pelos 
bairros de Cidade Velha e de Campina, para apreciar a arquitetura de 
seus prédios antigos. Todo o centro pode ser visitado a pé, passando 
por seus principais pontos turísticos como o mercado do Ver-o-peso, 
a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, a Estação das Docas, o antigo 
presídio São José, a casa das Onze Janelas e muitos outros pontos 
pela cidade. Atrações mais distantes podem ser visitadas de carro ou 
mesmo de barco, já que próximas a Belém existem 39 ilhas e, pelo 
menos algumas delas podem merecer uma visita. Aliás, o barco é uma 



ótima pedida no clima quente e úmido da capital paraense, já que a 
brisa do rio é agradável. 

 
Gastronomia 
Outra atração de Belém é sua gastronomia bem particular. A cidade é 
uma das principais entradas para a floresta Amazônica, o que traz, 
além de passeios diferentes, uma variedade exótica de ingredientes. 
Entre os pratos está um caldo feito de tucupi (goma de mandioca), 
camarão seco e pimenta-de-cheiro. 

 
Transportes urbanos 
A cidade de Belém do Pará não possui metrô. A solução é, alugar 
carro, tomar táxi ou utilizar o transporte público. Há linhas de ônibus 
e micro-ônibus que servem toda a cidade. 

 
De avião 
Dos aeroportos das principais capitais brasileiras há voos diários das 
companhias Gol e Azul e Tam para o Aeroporto Brigadeiro Protásio 
Lopes de Oliveira, em Belém em Val de Cans. O aeroporto de Belém 
do Pará era utilizado até 1976 exclusivamente pela Aeronáutica, 
quando foi aberto para o tráfego de passageiros e uso civil. Além de 
receber voos de aviões maiores, o aeroporto de Belém é muito 
utilizado por companhias de táxis aéreos, um meio de comunicação 
importante na Amazônia.  Há micro-ônibus do Aeroporto Internacional 
de Belém para o centro da cidade a cada meia hora aproximadamente. 
O ponto dos micro-ônibus fica no portão “E” 

 
De ônibus 
Das rodoviárias de várias cidades do país há ônibus para Belém. Mas, 
ir de ônibus para Belém, distante das principais metrópoles brasileiras, 
não é uma opção cômoda. A viagem é longa e cansativa e, nem 
sempre as estradas são boas. O terminal rodoviário de Belém fica na 
Praça da Leitura, s/n – São Brás. Veja informações e horários: 
Terminal Rodoviário. 

 
 
 



De carro 
 
Belém do Pará está distante cerca de 2.800 km de São Paulo; 3.050 
km do Rio de Janeiro; 1.900 km de Brasília e 2.600 km de Belo 
Horizonte. Partindo do Sul e do Centro-Oeste, pegar a BR-153 (Belém-
Brasília) até Santa Maria do Pará; BR-316 e PA-391. Se você partir da 
região Norte, o acesso é feito pela BR-316 e PA-391. De qualquer 
forma, como no caso dos ônibus, a viagem é longa e cansativa e toma 
vários dias. Não recomendamos. 

 
Theatro da Paz 
 
Uma maravilha da arquitetura construída com o dinheiro do Ciclo da 
Borracha. Seu nome, Theatro da Paz é uma homenagem ao fim da 
Guerra do Paraguai. O Theatro da Paz foi inspirado na casa de ópera 
mais famosa do mundo, o Teatro Scala, localizado em Milão, na Itália. 
Sua decoração tem diversas peças europeias, como o lustre e as 
escadarias. As visitas são guiadas acontecem de hora em hora. 

 
Estação das Docas 
 
A Estação das Docas, na Baía do Guajará, fica no antigo porto de 
Belém do Pará. Toda reformada e urbanizada, a antiga área portuária 
conservou sua estrutura de ferro trazida da Inglaterra, mas ganhou o 
conforto moderno do ar-condicionado e outras melhorias que não 
existiam na época. Também foram consrvados os velhos guidastes 
importados dos Estados Unidos.  Com revitalização do porto, tornou-
se uma área agradável para você perambular sem pressa. O lugar, 
onde existe um terminal de passageiros e três armazéns restaurados, 
possui hoje um complexo turístico com diversas atrações que atraem 
moradores e turistas, com seus restaurantes, lojas e atrações 
culturais.  A Estação das Docas serve de palco para exibições de arte, 
apresentação de shows e abriga duas salas de cinema.  No boulevard 
das Artes funciona uma exposição permanente do Memorial do Porto 
e Arqueologia Urbana. Av. Boulevard Castilhos França, S/N – Campina.  
Estação das Docas. 

 



Mangal das Garças 
 
O Mangal da Garça com 40.000 m² possui uma espécie de parque 
natural semelhante a um jardim botânico, com a reprodução da flora 
das macro regiões do Estado do Pará, com áreas secas e várzeas 
inundadas. Parte do Mangal das Garças é ocupada por lagos artificiais 
onde vivem garças, marrecos e outras aves, além de tartarugas. Logo 
na entrada você verá o Armazém do tempo, um grande galpão 
metálico que servia de estaleiro para o reparo de embarcações. Muito 
bem restaurado, abriga hoje um espaço para a venda de artesanato 
típico paraense, uma cafeteria, lojas de CDs de artistas locais e livros. 
Espalhado pelos caminhos do Mangal das Garças existem estruturas 
de madeira onde você pode descansar, abrigado do sol. No Mangal 
funciona um restaurante, o Manjar das Garças, com ótima culinária 
regional e internacional, além de quiosques que servem quitutes e 
bebidas. 

 
Passeio de barco 
 
São nove opções de rotas pelos rios Igarapés, Guamá, Furo da 
Paciência e Rio Acará. Durante o passeio, a visão da floresta 
Amazônica é sensacional. Existe uma parada no povoado Boa Vista do 
Aracá, onde um morador o conduzirá pelo vilarejo e o fará conhecer 
alimentos típicos. Há um passeio de barco imperdível, denominado 
“Orla ao entardecer” que parte da Estação das Docas e passa pelos 
principais pontos turísticos de Belém: o Mercado Ver-o-Peso, a Cidade 
velha, o Forte do Castelo, etc. 

 
Casa das onze janelas 
 
Antiga casa de senhor de engenho transformada em um charmoso 
espaço cultural, onde há exposições temporárias e um acervo de 
grandes artistas, como Tarsila do Amaral, Alfredo Volpi e Lasar Segall. 
Além disso, o local também tem um belo jardim e um delicioso 
restaurante chamado Boteco das Onze. 

 
 



Basílica de Nazaré 
 
Um dos principais cartões-postais de Belém, a Basílica de Nazaré foi 
construída onde a imagem da Nossa Senhora de Nazaré foi 
encontrada pelo caboclo José Plácido, em 1700. Hoje, a original fica 
no topo do altar, protegida por um vidro blindado. Na praça, em frente 
à igreja, fica uma réplica onde os visitantes amarram fitas e fazem 
pedidos. 

 
Mercado Ver-o-peso 
 
Situado na Cidade Velha em frente à baía de Guajará, foi erguido em 
1625, durante a colônia, servindo de entreposto de fiscalização do 
peso de determinadas mercadorias, que eram taxadas pelas 
autoridades lusitanas. Transformado hoje na maior feira livre da 
América Latina, abriga um bom número de construções e locais 
históricos como o Solar da Beira, o Mercado de Ferro, o Mercado da 
Carne, a Doca, a Praça do Relógio, a Ladeira do Castelo, a Feira do 
Açaí, e a Praça do Pescador. Às 3h30 da manhã, pescadores trazem 
peixes de vários tamanhos e espécies, prontos para serem vendidos 
a partir das 6 h, até as 14h. Do lado de fora, barracas das mais 
variadas iguarias ficam disponíveis o dia inteiro. 

 
Forte do Presépio 
 
Uma primeira fortificação foi erguida no local em 1616 para defender 
a região dos ataques de tribos indígenas e de piratas. O antigo forte 
foi constantemente ampliado, passou por períodos de decadência e 
várias restaurações, a principal por volta de 1720, quando se 
encontrava quase em ruínas. Nele funciona atualmente o Museu do 
Castelo de São Jorge, que exibe coleções de cerâmicas indígena, com 
destaque para a Marajoara. 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMAÇÃO 
 
 
*Reservaremos dentro da programação, espaços para “Cases de 
Sucesso”, desenvolvidos pela Região ou pela Unidade Escoteira Local, 
que poderão ser apresentados em sala e horário especifico. 
*Havendo necessidade, a programação de módulos e palestras 
poderá ser alterada, bem como horários, preservando os intervalos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA AUDITÓRIO SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5
08h00 às 10h00

08h30 às 09h00

09h00 às 10h20 -
Gestão Financeira para 

Grupos Escoteiros

Participação Juvenil nos 

Processos decisórios da 

UEB

Politica Nacional de 

Programa Educativo

O Escotismo como 

impacto social e 

referência Educacional

Reservado

10h20 às 10h40

10h40 às 12h00

Politica Nacional de 

Gestão de Adultos - 

Desafios no Norte

- - - - Reservado

12h00 às 14h00

14h00 às 15h50 -

Condução de Reuniões 

de Diretoria e 

Assembleias

Inovação para o 

Crescimento - Rumo 

aos 200 mil escoteiros 

no Brasil

Otimizando a Gestão 

por APP's "Mappa"
- Reservado

15h50 às 16h10

16h10 às 17h10

Palestra Vida Saúdadel 

e Escotismo - 

Especialista Convidado

- - - - Reservado

17h10 às 18h00 Encontro de Gilwell - - - - Reservado

18h00 às 20h00

20h00 às 22h00

HORA AUDITÓRIO SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5

09h00 às 10h20

Palestra - "Liderança 

Escoteira, um 

diferencial na vida, na 

carreira, na familia e na 

sociedade!" Coach 

Convidada

- - - - Reservado

10h20 às 10h40

10h40 às 12h00 -
Oficina de Canções 

Escoteiras

Apresentação de 

Projetos Locais de 

Crescimento - Cases de 

Sucesso

Apresentação de 

Projetos Locais de 

Crescimento - Cases de 

Sucesso

Apresentação de 

Projetos Locais de 

Crescimento - Cases de 

Sucesso

Apresentação de 

Projetos Locais de 

Crescimento - Cases de 

Sucesso

12h00 às 14h00

14h00 às 15h20
Mesa Redonda com o 

Representante da DEN
- - - - Reservado

15h20 às 15h40

15h40 às 16h30

S
Á

B
A

D
O

 -
 2

8
 D

E
 S

E
T

E
M

B
R

O
 D

E
 2

0
1

9
D

O
M

I
N

G
O

 -
 2

9
 D

E
 S

E
T

E
M

B
R

O
 D

E
 2

0
1

9
PROGRAMAÇÃO VII EDEN

JANTAR FESTIVO - NOITE CULTURAL

COFFEE BREAK

INTERVALO

COFFEE BREAK

ENCERRAMENTO

CREDENCIAMENTO

ABERTURA DO EVENTO

COFFEE BREAK

INTERVALO

COFFEE BREAK

INTERVALO



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilton Kayan Costa Barbosa 
Diretor Presidente Regional 

União dos Escoteiros do Brasil – Região do Pará 


