COMUNICADO 1 – INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO
Em 2018 iniciaremos as comemorações do centenário do ramo pioneiro desta forma
– num ambiente fraterno, de muita aprendizagem, e principalmente, de troca de
experiências. Começaremos o ano bem cedo, de acordo com o nosso calendário
regional, e este período que ora abre-se promete ser recheado de boas atividades e
comemorações. Um centenário muito feliz a todos nós!
2. DATA, LOCAL E HORÁRIO
DATA: 25 de fevereiro de 2018
LOCAL: Centro e Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) – Avenida Brasil, 9.020
– Olaria – Rio de Janeiro – RJ
HORÁRIO: Credenciamento a partir das 07h do dia 25 de fevereiro de 2018. O
evento terá seu encerramento às 17h do dia 25 de fevereiro de 2018.
3. PARTICIPANTES
A atividade é destinada a escotistas, membros da UEB que estejam vinculados a
uma Unidade Escoteira Local, ativos no Movimento Escoteiro, com a obrigatoriedade do
Registro Institucional correspondente ao ano de 2017 ou 2018, e que atuem no ramo
pioneiro, como mestres pioneiros e/ou assistentes.
4. VALOR DA TAXA E FORMA DE INSCRIÇÃO
A inscrição será feita através do sistema de inscrições on-line, no website da UEB/RJ,
disponível no link http://inscricoes.escoteirosrj.org.br/login.php, até o dia 05 de
fevereiro, impreterivelmente. O evento é aberto à participação de mestres de outras
regiões! Cada Escritório Regional deverá enviar a relação de participantes para o e-mail
secretaria@escoteirosrj.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 40,00, e o prazo para
pagamento é de até uma semana após a inscrição.

OBS: Os boletos serão emitidos individualmente.
OBS 2: Dúvidas sobre o evento podem ser sanadas através do endereço eletrônico
ramopio@escoteirosrj.org.br
OBS 3: A taxa cobre alimentação (café da manhã, almoço, coffee break, distintivo e
material de programa).

5. PROGRAMA
O cronograma do programa será o seguinte:
HORÁRIO
07:00 / 08:00
08:00
08:20
09:20
10:30
10:45
12:00
13:00
14:30
16:00
16:20
17:00

ATIVIDADE
Recepção / Credenciamento / Café da manhã
Abertura do evento / Cerimonial de Bandeira
Palestra magna (Auditório)
Workshops (Salas 103, 104, 105 e 106)
Coffee break
Workshops (Salas 103, 104, 105 e 106)
Almoço
Palestra magna (Auditório)
Workshops (Salas 103, 104, 105 e 106)
Coffee break
Conclusões (Auditório)
Encerramento da atividade

OBS: Mais detalhes do programa serão disponibilizados tempestivamente.

NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE DE DAR UM PONTAPÉ INICIAL PARA O
CENTENÁRIO DE NOSSO RAMO!

