COMUNICADO 3 – TRANSPORTE PARA O EVENTO
Você achava que o Acamp Rio não seria tratado como grande evento de nossa Região? Está
devidamente enganado! Novamente a Diretoria Regional investe em negociar com empresas de transporte
rodoviário e garantir preço e qualidade mais acessíveis aos associados, possibilitando um maior número de
participantes neste acampamento.
Assim, comunicamos a todos que pretendem fazer parte deste grande evento, algumas facilidades
para o deslocamento até a cidade de Petrópolis, com os benefícios abaixo.
1. PREÇO
Em consulta recente, constatamos que o valor médio de uma viagem da Rodoviária Novo Rio para
Petrópolis é de R$ 38,00. Portanto, ida e volta custam cerca de R$ 76,00. Como nosso evento ocorrerá numa
Cidade da Região Serrana, que fica no Centro Fluminense, tivemos de pensar em facilitar o acesso a todos os
pontos do Estado sem, no entanto, prejudicar aqueles que saem da Região Metropolitana do Rio de Janeiro
(Cidade do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e Baixada Fluminense). Desta forma, conseguimos
disponibilizar aos participantes do Acamp Rio os valores de R$ 60,00 – Região Metropolitana e R$ 90,00 –
Fora da Região Metropolitana (ida e volta), nas condições descritas abaixo.
2. INSCRIÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Para participar dessa viagem, os Clãs interessados deverão se inscrever pelo sistema de inscrições on line
no link http://inscricoes.escoteirosrj.org.br/login.php na opção TRANSPORTES PARA O ACAMP RIO
inscrevendo-se nesta opção normalmente como todos já fazem para se inscrever em um evento. Essa opção
se dá, pois tem sido mais complicado para as UEL realizarem os depósitos referentes a transportes. Sendo
assim, visando facilitar o acesso de todos, simplificamos as ações e os clãs pioneiros receberão os boletos
para pagamento de acordo com a tabela abaixo:

Região
Metropolitana

Inscrições até
20/07/2018
10/08/2018
Inscrições até

Fora da Região
Metropolitana

30/06/2018
20/07/2018
10/08/2018

Pagamento até
30/07/2018
R$ 30,00

Pagamento até
10/07/2018
R$ 30,00

Pagamento até
15/08/2018
R$ 30,00
R$ 60,00

Pagamento até
30/07/2018
R$ 30,00
R$ 45,00

Pagamento até
15/08/2018
R$ 30,00
R$ 45,00
R$ 90,00

Valor Total
R$ 60,00
R$ 60,00
Valor Total
R$ 90,00
R$ 90,00
R$ 90,00

Obs.: No momento do embarque, todos os pioneiros e escotistas deverão estar de posse de 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 pioneiros e pioneiras de todo o estado.

NÃO FIQUE DE FORA! VAMOS JUNTOS CELEBRAR O NOSSO CENTENÁRIO!

