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Mensagem da DEN

Mais uma vez a Conferência Escoteira Interamericana, órgão máximo

deliberativo da nossa região, se reunirá para tomar decisões sobre questões que

visam aprimorar e disseminar o Movimento Escoteiro.

Os Escoteiros do Brasil serão representados por uma delegação que terá como

missão trabalhar pelo melhor interesse da nossa região, enfrentando os desafios

advindos de um período extremamente difícil para as organizações escoteiras

interamericanas.

Cada membro da Delegação Brasileira é um Embaixador da União dos

Escoteiros do Brasil, e para tanto, deve agir sempre na melhor forma possível,

embasado na Promessa e Lei Escoteira e na Política de Relações Internacionais

da UEB, respeitando as leis locais de cada país sede, as normas da organização

do evento e os ditames da UEB e Chefia de Contingente.

Este documento traz as principais informações disponíveis sobre o evento, para

que seja possível realizar uma programação pessoal para uma edificante

participação como membro da Delegação Brasileira.

Nos vemos no Paraguai!
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Data e local

A 28ª Conferência Escoteira Interamericana será realizada de 23 a 26 de

novembro de 2022 em Ciudad del Este, Paraguai.

Delegação brasileira

A Delegação Brasileira, chefiada pela Comissária Internacional1 , será formada

por 06 delegados, observadores (estes sem quantidade pré-estabelecida) e

acompanhantes.

A. Delegados – os 06 delegados serão designados da seguinte forma2:

a. 02 jovens selecionados por meio de processo seletivo conduzido pelo

Núcleo Nacional de Jovens Líderes;

b. 02 membros do Conselho Nacional de Administração;

c. Diretor Presidente da DEN;

d. Comissária Internacional.

B. Observadores – Aqueles que desejam integrar a Delegação Brasileira na

condição de observadores deverão manifestar seu interesse por meio de

mensagem enviada ao e-mail internacional@escoteiros.org.br até o dia 30

de setembro de 2022. A DEN indicará, dentre os interessados, aqueles que

integrarão a Delegação Brasileira na condição de observadores.3

3 Resolução N° 002/2013, CONFERÊNCIAS E FÓRUNS MUNDIAIS E REGIONAIS 2.1. A participação em
conferências mundiais, conferências interamericanas, fóruns mundiais, fóruns interamericanos e atividades
análogas, são de exclusividade da UEB, membro fundador e filiado à Organização Mundial do Movimento
Escoteiro. 2.2. Somente poderá integrar a Delegação Brasileira para os eventos acima listados aqueles

2 Circular n° da Conferência Escoteira Interamericana, item 11. La delegación “ideal” a la Conferencia Como
en oportunidades anteriores, el CSI quiere hacer de conocimiento de las Organizaciones Scouts Nacionales
que, para un mejor cumplimiento de los objetivos de la Conferencia y de los eventos que se desarrollan con
motivo de ella, estima que existe una delegación “ideal” que permitiría optimizar el aprovechamiento que
una OSN puede obtener de este evento. La delegación ideal se conformaría así: 1. El Presidente de la OSN,
en razón de las funciones de representación inherentes al cargo. 2. El Jefe Scout Nacional, Director
Ejecutivo o Comisionado General, en atención a las tareas de conducción ejecutiva que normalmente tiene
a su cargo. 3. El Comisionado Internacional, debido a las tareas de relación internacional que le son propias.
4. Jóvenes scouts o dirigentes con edad comprendida entre los 18 y 26 años, ambas inclusive, participando
en calidad de delegados u observadores.

1 Resolução N° 002/2013, art. 15 - Art. 15. A organização de delegações brasileiras para Conferências Mundiais
e Interamericanas será coordenada pelo Comissário Internacional. Na sua ausência, as delegações serão
coordenadas pelo Comissário Internacional Adjunto e, na ausência de ambos, por membro nomeado pela
DEN.
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C. Acompanhantes - Aqueles que desejam integrar a Delegação Brasileira

na condição de acompanhantes deverão manifestar seu interesse por

meio de mensagem enviada ao e-mail internacional@escoteiros.org.br

até o dia 30 de setembro de 2022.

O posicionamento dos Escoteiros do Brasil nas votações será decidido segundo

os procedimentos estabelecidos na Resolução N° 002/2013.

Inscrição e pagamento

Será possível integrar a Delegação Brasileira de forma presencial ou remota.4

Uma vez definidos pela Diretoria Executiva Nacional, os integrantes da

Delegação Brasileira deverão inscrever-se pelo PAXTU até o dia 15 de novembro

de 2022; o pagamento do evento deverá ser realizado até o dia 18 de novembro.

● A cota de participação presencial para delegados é de U$ 425,00;

● A cota de participação presencial para observadores é de U$ 450,00;

● A cota de participação online para observadores é de U$ 150,00;

● A cota de participação para acompanhantes é de U$ 200,00.

Além da taxa acima, os interessados em participar do evento deverão pagar

uma taxa administrativa no valor de R$150,00 Essa taxa visa cobrir as despesas

administrativas do Escritório Nacional para a organização da delegação, tais

como: lembranças para os organizadores do evento, stand da delegação

Brasileira, participação da Noite das Américas, despesas bancárias (remessa

cambial), custo de emissão de boleto e enxoval (lenço).

A conversão da taxa em dólar para real será realizada no dia 13 de novembro e

no dia 14 de novembro serão encaminhados todos os boletos com os valores da

taxa de inscrição no evento acrescido da taxa administrativa da UEB aos

participantes para o devido pagamento, que deverá ser realizado até o dia 18 de

novembro de 2022.

4 Os delegados deverão participar de forma presencial.

especialmente indicados pelo Comissário Internacional e aceitos pela DEN ou CAN, ou que sejam
membros destes dois órgãos diretivos da UEB.
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A remessa cambial para a Associação do Paraguai será feita pelo Escritório

Nacional.

Todos os membros da Delegação receberão um lenço da UEB. Além disso,

recomendamos que, durante o evento, todos os membros da Delegação

utilizem o vestuário previsto no POR.

Maiores informações sobre a hospedagem da Delegação Brasileira (não inclusa

na taxa do evento) serão divulgadas posteriormente.

“Order of the Condor Tour Experience”

A Fundação Interamericana elaborou um programa de participação com o

objetivo de oferecer aos doadores da Ordem do Condor uma experiência de

reencontro e camaradagem no marco da 28ª Conferência Escoteira

Interamericana, Paraguai 2022.

A participação no programa especial para membros da Ordem do Condor tem

uma taxa de US$ 300,00, que inclui:

● Cerimônia de abertura;

● Noite das Américas;

● Dia do turista na usina hidrelétrica binacional de ITAIPU;

● Jantar de Encerramento.

A taxa também inclui as seguintes atividades exclusivas:

● Jantar de boas-vindas;

● Excursão ao chamado Salto del Monday (inclui almoço);

● Convivência com um grupo de escoteiros de Ciudad del Este (inclui

jantar).

A inscrição e o pagamento da encomenda especial do programa Condor Tour

Experience devem ser efetuados individualmente através do seguinte link:

https://isoutfoundation.org/donations/iasf-condortour/.

https://isoutfoundation.org/donations/iasf-condortour/
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A inscrição no “Order of the Condor Tour Experience” não faz com que o

participante integre automaticamente a Delegação Brasileira.

A programação completa da Conferência não foi divulgada pela organização do

evento até a elaboração do presente Boletim; a programação, quando

disponibilizada, será assunto de Boletins posteriores.

Curitiba, 17 de setembro de 2022

Ivan Nascimento
Presidente dos Escoteiros do Brasil

Fernanda Soares
Comissária Internacional

Chefe da Delegação Brasileira à 28ª
Conferência Escoteira Interamericana


