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INFORMAÇÕES GERAIS

O 6 ° Encontro Nacional de Comunicação é um evento promovido pelos Escoteiros 
do Brasil e coordenado pela ENIC - Equipe Nacional de Imagem e Comunicação, 
para promover a troca de experiências e ideias entre profissionais e voluntários 
responsáveis pela área de comunicação das Regiões Escoteiras. O objetivo é apri-
morar a estratégia nacional de comunicação visando ainda mais o crescimento do 
Escotismo no Brasil.

DATA, HORÁRIO E LOCAL

O Encontro acontece entre os dias 28 e 29 de setembro na cidade de Curitiba-PR. 
A sede será no Escritório Nacional dos Escoteiros do Brasil, no bairro Água Verde. 
Terá início às 08h de sábado (28) e seguirá até às 14h de domingo (29).

INSCRIÇÕES:

As inscrições são restritas aos indicados pela Direção de cada Região Escoteira, 
representantes da ENIC - Equipe Nacional de Imagem e Comunicação e colabora-
dores do EN - Escritório Nacional. 
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CUSTOS GERAIS

Os participantes não terão custos com a inscrição do evento, ficando sob respon-
sabilidade de cada um/cada Região Escoteira o custeio das passagens, hospeda-
gens e refeições não citadas neste boletim.

HOSPEDAGEM

Não haverá disposição de acantonamento no EN, sendo responsabilidade do parti-
cipante buscar por hotéis/hostel ou outro local para se hospedar na região. O link à 
seguir apresenta opções de hotéis na região do Escritório Nacional já considerando 
as datas do evento: https://goo.gl/maps/LExqHVmjSmriquig6

ALIMENTAÇÃO

A organização do evento irá custear o Almoço, Coffee Breaks e Jantar de sábado e 
Coffee Break da manhã de domingo.

PROGRAMAÇÃO

Em breve, no Boletim 2, divulgaremos a programação completa do Encontro. Caso 
haja dúvidas, favor entrar em contato pelo e-mail comunicacao@escoteiros.org.br.

Márcio Albuquerque
Diretor de Marketing

Márcio Albuquerque
Diretor de Marketing


