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APRESENTAÇÃO

A Região Escoteira do Pará estará recebendo na cidade de Santarém, nos
dias 26 e 27 de setembro de 2015, o 3º Encontro de Dirigentes e Escotistas do
Norte (Eden). Esta é a segunda vez que a Região Escoteira do Pará tem a
missão de sediar este encontro, e a primeira que um evento regional tão
importante para o Escotismo brasileiro será realizado em uma cidade do
interior da Região Norte.
Santarém é um município do Estado do Pará, sendo o terceiro mais
populoso, atrás somente da capital, Belém, e de Ananindeua. É o principal
centro urbano, financeiro, comercial e cultural do oeste do Estado. É uma das

cidades mais antigas da região da Amazônia. Em 1758 foi elevada à categoria
de vila e, quase um século depois, em consequência de seu notável
desenvolvimento, foi elevada à categoria de cidade em 24 de outubro de 1848.
Está incluída no plano das cidades históricas do Brasil, sendo uma das mais
antigas e culturalmente significativas cidades do Pará.
Conhecida poeticamente como “Pérola do Tapajós”, localiza-se na
margem direita do rio Tapajós, na sua confluência com o rio Amazonas, nos
presenteando assim com um dos mais belos espetáculos da natureza – o
encontro das águas.
Santarém, entre outras belezas naturais, possui mais de 100 quilômetros
de praias, dentre as quais se destaca a Praia de Alter do Chão, eleita pelo jornal
inglês “The Guardian” como a mais bela praia de água doce do mundo. A praia,
também chamada de “Caribe Brasileiro” está situada a 36 km de Santarém.

LOCAL

O 3º Encontro de Dirigentes e
Escotistas do Norte acontecerá nos dias 26 e
27 de setembro de 2015, na cidade de
Santarém, Pará.
O local escolhido foi o auditório da
Universidade do Estado do Pará – UEPA.
Campus de Santarém, na Avenida Plácido de
Castro, 1399, Bairro Aparecida, SantarémPará.

Universidade do Estado do Pará – UEPA/
Campus de Santarém.

ABERTURA: às 7h do dia 26/9.
ENCERRAMENTO: às 13h do dia 27/9.
INVESTIMENTO

A inscrição será disponibilizada em duas modalidades:
Congressista
Investimento: R$ 80 (Oitenta reais)

Cobrindo:
• Coffee breaks e jantar festivo;
• Traslado entre hotéis e o local do evento;
• Kit do participante (caneta, pasta, bloco de anotações e panfleto com
programação);
• Distintivo;
• Passeio pelo centro da cidade de Santarém.

*As demais alimentações são por conta dos participantes.

Congressista + City Tour
Investimento: R$ 120 (Cento e Vinte reais)
Cobrindo:
• Coffee breaks e jantar festivo;
• Traslado entre hotéis e o local do evento;
• Kit do participante (caneta, pasta, bloco de anotações e panfleto com
programação);
• Distintivo;
• Passeio pelo centro da cidade de Santarém;
• Visita à Vila Balneária de “Alter do Chão”.

*As demais alimentações são por conta dos participantes.

INSCRIÇÕES

Inscrições via SIGUE até 16 de agosto de 2015.
Pagamento via Depósito Bancário.
Banco: CAIXA
AG: 0820 OP: 003
CC: 1669-4
União dos Escoteiros do Brasil
Enviar comprovante de depósito para: financeiro.pa@escoteiros.org.br
PARTICIPAÇÃO
Disponibilizamos um total de 150 vagas para o 3º Eden. O preenchimento
destas vagas segue apenas um requisito obrigatório: estar registrado na UEB
em 2015.

O Eden é um local de encontro, intercâmbio e amizade, o marco de
valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não sejam respeitadas as
normas abaixo ou as instruções apresentadas pelo Comitê Organizador, será
feita análise da infração cometida e, conforme o caso, tomadas as medidas
cabíveis podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante do evento.
Não serão permitidas atitudes, ações ou atividades que afetem a
integridade dos participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua
estabilidade emocional, devendo sempre se manter o respeito mútuo.
Para o evento em geral e seminários sugerimos a utilização do
uniforme/vestuário escoteiro. Ambos constantes do P.O.R.
Será expressamente proibido o consumo de drogas lícitas ou ilícitas em
todas as áreas utilizadas pelo evento.
Os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais
danos e/ou prejuízos causados à propriedade alheia por atos ou atitudes
indevidas.
Saídas fora do horário programado pela organização do evento serão de
plena responsabilidade do adulto.
PROGRAMAÇÃO
Serão publicados posteriormente Boletins contendo a programação
completa
do
evento
na
página
do
Facebook:
http://facebook.com/escoteirospara além de serem encaminhados por meio do
SIGUE e via e-mails.
PASSEIO TURÍSTICO
A Organização do Evento irá providenciar um passeio turístico gratuito
aos interessados, contemplando alguns dos pontos turísticos da cidade, tais
como: o terminal turístico de Santarém, a Praça da Matriz, a Praça de São
Sebastião, o museu João Fona, Praça Rodrigues dos Santos e orla de Santarém.
Entretanto, os participantes que desejarem conhecer a vila balneária de
Alter do Chão, conhecida mundialmente como o Caribe da Amazônia, e
considerada a praia de água doce mais bela do mundo, deverão fazer a
marcação na ficha de inscrição, assinalando a opção Inscrição + City Tour
(Alter do Chão), efetuando o depósito do respectivo valor diferenciado de (R$
120).

CONTATOS
Dir. Presidente da Região Escoteira do Pará
Alan Assunção de Paula: (91) 98187-0162 presidente.pa@escoteiros.org.br
Coordenador Local do Evento
Adriano Lima Araújo: (93) 99136-6409 contato@adriano.ecn.br

REALIZAÇÃO

União dos Escoteiros do Brasil - Região do Pará
4º Distrito do Oeste do Pará
Grupo Escoteiro Muiraquitã 036/PA

Alan Assunção de Paula
Diretor Presidente
Região Escoteira do Pará

Adriano Lima Araújo
Coordenador Local do 3º EDEN

