
Pernambuco



Participantes:

Com o objetivo de oferecer uma melhor estrutura, o local do ENED 2018 foi mudado. 
Logo, o evento será realizado na Escola Técnica Estadual - ETE Professor Lucilo Ávila 
Pessoa, localizado na Avenida Caxangá, n° 3345, bairro Iputinga, CEP: 50670-000, Recife-
PE (mapa no Anexo I).

1- Taxa de Inscrição

Irmãos e irmãs escoteiras do Nordeste do Brasil, saudando-os cordialmente, 
apresentamos o Boletim 2 do ENED 2018, complementando as informações do 14° 
Encontro Nordeste de Escotistas e Dirigentes e do 4° Encontro Nordeste de Jovens 
Líderes.

 Kit Participante: 1 bolsa, 1 caneta, 1 bloco para anotações, 1 crachá, 1 distintivo Ened e 1 
copo;

a) A taxa de inscrição dará direito a:

Jovens Líderes:

 Alimentação: 1 Jantar, 2 Almoços, 2 cafés da manhã, 3 Coffee breaks e Jantar Festivo.

 Acompanhante:
São considerados acompanhantes Associados da União dos Escoteiros do Brasil ou não, 
que tenham interesse em participar de algumas atividades sociais do evento, sendo os 
momentos: cafés da manhã, almoços e jantares.
 Kit Acompanhante: 1 crachá e 1 copo;
 Alimentação: 1 Jantar, 2 Almoços, 2 cafés da manhã e Jantar Festivo.

b) Importante: Não se fará uso de copos descartáveis no evento.

 Kit Participante: 1 bolsa, 1 caneta, 1 bloco para anotações, 1 crachá, 1 camiseta, 1 
distintivo do Ened e 1 copo;

 Alimentação: 1 Jantar, 2 Almoços, 2 cafés da manhã, 3 Coffee breaks e Jantar Festivo.

2- Local do Evento

3 - Alojamento

 Cabe aos participantes, que preferirem esta opção, levarem os materiais necessários 
para se alojarem. 

 No local do evento serão disponibilizadas salas climatizadas para alojamento, o qual 
será dividido em masculino e feminino;



f) Caso alguém, por problema de saúde ou deficiência física necessite de uma estrutura ou 
tratamento diferenciado durante o evento, deve comunicar a organização com 
antecedência pelo e-mail do evento ened2018pe@hotmail.com. 

Recife, 04  de Junho de 2018

d) Todas as atividades do Ened serão realizadas na Escola Técnica Estadual - ETE Professor 
Lucilo Ávila Pessoa;

b) As inscrições encerram no dia 4 de setembro de 2018. Pedimos que preencham as 
fichas de inscrição completamente, não esquecendo de colocar o tamanho de sua 
camiseta;

Aguardamos por todos os escotistas e dirigentes das Regiões Escoteiras do Nordeste, para 
compartilhar desse momento de formação, discussão e congraçamento, esperando fazer 
desse evento um momento de alegria e Fraternidade Escoteira. 

c) Não haverá translado para os participantes, mas manteremos pessoas para orienta-los 
na chegada;

e) Pedimos que todos aqueles que tenham fotos obtidas em Eneds anteriores, por favor, 
enviem (digitalizadas) para o e-mail ened2018pe@hotmail.com para fazermos uma 
apresentação que, ao final do evento, será disponibilizada aos participantes;

a) Todas as delegações devem trazer a bandeira de seu estado;

5- Informações Gerais

Abaixo seguem algumas opções de transporte para o deslocamento até o local do evento
com seus respectivos preços médio:

4 - Cotação de Transporte

Uber X Uber Select 99 POP 99 Táxi

R$ 19,96 R$ 29,90 R$ 22,00 R$ 40,30

R$ 25,33 R$ 31,02 R$ 19,10 R$ 33,50

Intinerário

Rodoviária > ETE Prof. Lucilo Ávila Pessoa

Aeroporto> ETE Prof. Lucilo Ávila Pessoa

Fábio Gomes da Silva
Dir. Presidente UEB/PE

Alex da Silva Rocha
Coordenador do 14° ENED



ANEXO I 

Disponível em: https://goo.gl/maps/riRqDM1RYkA2
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