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BOLETIM 1
Informações gerais

1. APRESENTAÇÃO

O Congresso Nacional Escoteiro é um momento de encontro e intercâmbio das lideranças 
escoteiras do nosso país, em que os participantes têm a oportunidade de compartilhar 
ideias e experiências e discutir questões educativas e estratégicas da instituição, dentro de 
um ambiente de fraterna convivência, visando contribuir com melhores práticas para os 
Escoteiros do Brasil.

Juntamente com o 28º Congresso Nacional Escoteiro, também acontecerá a 29ª Reunião 
Ordinária da Assembléia Nacional e Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração 
Nacional, do Conselho Consultivo Nacional e do Fórum Nacional de Jovens Líderes.

2. DATA

29 e 30 de abril e 1º de maio de 2023 (sábado a segunda-feira).

3. LOCAL

Faculdades Integradas Campos Salles
Rua Nossa Senhora da Lapa, 270 - Lapa - São Paulo - CEP 05072 000

Para chegar à São Paulo de carro, as principais vias de acesso são a Anchieta (SP-150) 
e Imigrantes (SP-160), Anhanguera (SP-300), Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-070), 
Bandeirantes (SP-348), Castello Branco (SP-280), Fernão Dias (BR-381), Presidente Dutra 
(BR-116), Raposo Tavares (SP-270) e Régis Bittencourt (BR-116).

Chega-se à São Paulo de ônibus pelo Terminal Rodoviário do Tietê, distante aproximadamente 
14 km do local do evento, https://www.terminalrodoviariodotiete.com.br/

Chega-se à São Paulo de avião pelo Aeroporto de Congonhas - distante 24 km,
Aeroporto Internacional de Guarulhos - distante aproximadamente
32 km e Aeroporto Internacional de Viracopos (Campinas) -
distante aproximadamente 85 km do local do evento.

https://www.terminalrodoviariodotiete.com.br/
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4. PROGRAMAÇÃO PREVISTA

A programação detalhada do evento, incluindo todas as atividades previstas, será divulgada 
no Boletim nº 2.

O início das atividades do Congresso está previsto a partir das 8:30h do dia 29 de abril 
(sábado), podendo o check-in do evento ser realizado a partir das 7:30h e seu encerramento 
está previsto para às 13h do dia 1º de maio de 2023 (segunda-feira).

5. INSCRIÇÕES

As inscrições estarão abertas de 01/03/2023 até às 23h59 do dia 14/04/2023. Os valores 
das taxas serão divulgados no Boletim nº 2 para as seguintes categorias:

Congressista: todos os associados dos Escoteiros do Brasil, com registro institucional 
válido, cujo pagamento da taxa de inscrição dará direito a participar de todas as 
atividades previstas do Congresso Nacional Escoteiro, com exceção do Jantar Festivo 
(por adesão), e inclui os coffee-break, crachá e distintivo do evento.

Congressista Jovem Líder: todos os associados dos Escoteiros do Brasil, com registro 
institucional válido, com idade entre 18 e 26 anos incompletos, cujo pagamento da 
taxa de inscrição dará direito a participar de todas as atividades previstas do Congresso 
Nacional Escoteiro, com exceção do Jantar Festivo (por adesão), e inclui os coffee-
break, crachá e distintivo do evento. 

Fórum Nacional de Jovens Líderes: todos os associados dos Escoteiros do Brasil, com 
registro institucional válido, com idade entre 18 e 26 anos incompletos, cuja inscrição 
dará direito a participar somente do Fórum Nacional de Jovens Líderes. A participação 
exclusiva nesta categoria estará isenta do pagamento de taxa de inscrição e não dará 
direito a participar das demais atividades do Congresso Escoteiro Nacional e não inclui 
os coffee-break, crachá e distintivo do evento. 

Congressista Palestrante: Especialistas da Comunidade ou associados dos Escoteiros 
do Brasil, especialmente convidados para ministrar palestras, oficinas ou seminários
e dará direito a participar de todas as atividades previstas do Congresso
Nacional Escoteiro, com exceção do Jantar Festivo (por adesão), e
inclui os coffee-break, crachá e distintivo do evento.
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Lembramos que a participação na reunião ordinária da Assembleia Nacional não tem custos 
e que as informações de credenciamento serão publicadas no Edital de Convocação.  

Importante: Cancelamentos, transferências e reembolsos de inscrição poderão ser 
solicitados, impreterivelmente, até às 23h59 do dia 20/04/2023, através do e-mail eventos@
escoteiros.org.br. Após essa data, cancelamentos, transferências e reembolsos de inscrição 
não poderão ser mais solicitados, devido ao comprometimento das despesas do evento.

6. TAXA DE INSCRIÇÃO

As inscrições estarão abertas de 1º/03/2023 até às 23h59 do dia 14/04/2023. Os valores 
das taxas serão divulgados no Boletim nº 2.

7. TRANSPORTE

O transporte e os deslocamentos até o local do evento são de responsabilidade de cada 
participante. A região da Lapa é  amplamente atendida por linhas de ônibus e serviços de 
transporte por aplicativo e táxi. Também pelo Metrô - Lapa - linha 7, neste caso recomendamos 
baixar o aplicativo do Metrô de São Paulo Oficial.

8. HOSPEDAGEM

A hospedagem é de responsabilidade de cada participante. Existem hotéis de várias categorias 
e preços, devendo a contratação desse serviço ser feita diretamente pelos participantes. 
Consulte as opções disponíveis em sites especializados, tais como booking.com, hoteis.com  
e trivago.com.br.

Algumas sugestões:

Rede de Hotéis Íbis
https://ibis.accor.com/brasil/index.pt-br.shtml

Rede de Hotéis Intercity
https://www.intercityhoteis.com.br/

Rede Accor de Hotéis (Mércure)
https://all.accor.com/brasil/index.pt-br.shtml

Airbnb
https://www.airbnb.com.br/

http://eventos@escoteiros.org.br
http://eventos@escoteiros.org.br
http://booking.com
http://hoteis.com
http://trivago.com.br
https://ibis.accor.com/brasil/index.pt-br.shtml
https://www.intercityhoteis.com.br/
https://all.accor.com/brasil/index.pt-br.shtml
https://www.airbnb.com.br/
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9. ALIMENTAÇÃO

Estão inclusas na taxa de inscrição de todos os Congressistas os coffee-break a serem servidos 
durante o evento, a partir do dia 29/04 até a manhã do dia 1º/05/2023. Almoços e jantares 
são por conta de cada participante.

Na noite do dia 30/04/2023 (domingo) está previsto um Jantar Festivo por adesão. Mais 
informações sobre o Jantar Festivo serão divulgadas no Boletim nº 2.

10. VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19

Recomendamos que os participantes do 28º Congresso Nacional Escoteiro estejam com 
o esquema vacinal em dia e possuam o certificado nacional de vacinação, emitido pelo 
Ministério da Saúde. 

Informações NESSE LINK 

Comemoramos o fato da pandemia de Covid-19 estar em níveis bem baixos em comparação 
aos anos de 2020 e 2021. Porém a pandemia ainda não acabou e infelizmente a contaminação 
pode aumentar a qualquer momento. Recomendamos que todos os participantes tragam 
alguns jogos de máscaras descartáveis, ou de pano, ou N95, para utilizar sempre que se 
sentir mais seguro ou em locais onde as autoridades assim o exigirem.

11. MAIS INFORMAÇÕES

Informações complementares sobre o Congresso Escoteiro Nacional podem ser obtidas junto 
à área de Eventos do Escritório Nacional através do email eventos@escoteiros.org.br ou pelo 
telefone/Whatsapp (41) 98741-9597

Curitiba/PR, 7 de fevereiro de 2023.

Ivan Nascimento
Presidente dos Escoteiros do Brasil

https://www.gov.br/pt-br/servicos/certificado-nacional-de-vacinacao-covid-19
http://eventos@escoteiros.org.br



