COMUNICADO 4 – TRANSPORTE PARA O EVENTO
Devido ao grande sucesso alcançado com esta iniciativa no AcampLobo 2016, a Diretoria Regional mais uma
vez resolveu investir na negociação com empresas de transporte rodoviário e garantir preço e qualidade mais
acessíveis aos associados, possibilitando um maior número de participantes na Aventura Sênior Regional.
Assim, comunicamos, a todos que pretendem fazer parte deste grande evento, algumas facilidades para o
deslocamento até a cidade de Arraial do Cabo, com os benefícios abaixo.
1. PREÇO
Em consulta recente, constatamos que o valor médio de uma viagem da Rodoviária Novo Rio para Arraial do
Cabo, em julho, é de R$ 75,00. Portanto, ida e volta custam cerca de R$ 150,00. Como sabemos que esse valor pode
aumentar por ocasião da alta temporada (período em que nosso evento acontecerá), conseguimos disponibilizar aos
participantes da Aventura Sênior Regional o valor de R$ 90,00 (ida e volta) de qualquer ponto do estado do Rio de
Janeiro.
2. INSCRIÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Para participar dessa viagem, as Tropas interessadas deverão preencher o formulário que está disponível no site,
na área do evento, e enviá-lo até 31/08/2017 para o endereço eletrônico secretaria@escoteirosrj.org.br, com nome,
data de nascimento, número de identidade e CPF, além da opção de pagamento.
Os pagamentos deverão ser efetivados via depósito no Banco do Brasil, Agência 0001-9, Conta-corrente
500.500-0, em nome da União dos Escoteiros do Brasil – Região Rio de Janeiro (UEB/RJ), em uma das formas
descritas abaixo:
Pagamento em 3 parcelas: Depósitos em 30/07/2017, 30/08/2017 e 20/09/2017 – R$ 30,00 por pessoa (um
depósito por Tropa).
Pagamento em 2 parcelas: Depósitos em 30/08/2017 e 20/09/2017 – R$ 45,00 por pessoa (um depósito por
Tropa).
Pagamento em parcela única: Depósito até 15/09/2017 – R$ 90,00 por pessoa (um depósito por Tropa).
Obs.: No momento do embarque, os escotistas responsáveis por suas tropas deverão estar de posse da
autorização dos pais dos membros juvenis e cada um dos jovens/adultos com sua identidade original.
3. ROTAS
A logística de saída dos veículos será definida entre a empresa contratada e o Escritório Regional, com a intenção
de beneficiar a todos que quiserem se deslocar para o evento nessa modalidade. Existe a possibilidade de mais de
uma parada, mas serão estudadas as rotas para que a empresa nos atenda com um elevado padrão de qualidade e,
ao mesmo tempo, possamos atender satisfatoriamente, da melhor maneira possível, aos seniores e guias de todo o
estado.

O DESAFIO FOI LANÇADO! VOCÊ AINDA NÃO HAVIA SE INSCRITO POR NÃO SABER COMO SE DESLOCARIA PARA
ARRAIAL DO CABO? ENTÃO, A HORA É ESSA! VAI PERDER MAIS ESSA OPORTUNIDADE? NÃO FIQUE DE FORA!
ESTAMOS AGUARDANDO VOCÊ PARA ESSE QUE SERÁ O MAIOR EVENTO SÊNIOR DOS ÚLTIMOS ANOS! FAÇA PARTE
DESSA HISTÓRIA!
NÃO PERCA, NO COMUNICADO 5, O QUE ACONTECERÁ NO MÓDULO ESTRATÉGIA.

