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CLIMA

Prever o tempo é tarefa árdua para quem chega a Curitiba. Com uma frequência 
inacreditável, você verá as quatro estações do ano surgirem em um período de 24h.
O mês de setembro marca a virada para a estação quente. A temperatura sobe e as 
chuvas ainda não são tão intensas, portanto, venha preparado!

LOCAL

Não se esqueça, nosso encontro acontecerá no Escritório Nacional dos Escoteiros 
do Brasil, localizado na Rua Coronel Dulcidio 2107, Bairro Água Verde - Curitiba /PR.

ALIMENTAÇÃO

Toda alimentação será servida no próprio local do evento, de acordo com as refei-
ções indicadas no Boletim 1, mas é imprecindível que cada um traga a sua própria 
“máquina de comer” (Prato, talheres e copo). A organização não irá fornecer 
nenhum utensílho e nem descartáveis.

Participantes que tenham alguma restrição alimentar devem entrar
em contato com a organização do evento até o dia 20/09 por meio do

e-mail comunicacao@escoteiros.org.br.
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Sábado

Domingo

Márcio Albuquerque
Diretor de Marketing

Márcio Albuquerque
Diretor de Marketing

8h - 9h30

9h30 - 10h30

10h30 - 12h

12h - 13h30

13h30 - 14h30

14h30 - 16h

16h - 16h30

16h30 - 18h30

18h30 - 19h30

19h30 - 21h30

Welcome Coffee

De volta ao início:  Comunicação para Escoteiros

Keynote externo

Almoço

Como mostrar o que queremos ser:

Cada post no seu lugar

Campanhas Transmidias e o Audiovisual

Coffee

Mão na massa: Como criar um conteúdo relevante

para nosso público interno e externo

Jantar

8h - 9h

9h - 10h30

10h30 - 11h

11h - 12h30

Welcome Coffee

Crise, onde vive, do que se alimenta e como se gerencia?

Como dar visibilidade nacional para ações locais e regionais

Fechamento, avaliação, entrega de certificado e foto oficial

PROGRAMAÇÃO


