
 

 

  



 

 

  

SEJAM BEM VINDOS 

 
Sejam bem-vindos a 8ª Edição do Encontro de Dirigentes e Escotistas 
do Norte - EDEN. Em 2014 sediamos a segunda edição do EDEN em 
Manaus - capital do Amazonas que foi uma experiencia proveitosa e 
oportuna para o fortalecimento do Escotismo no Estado do Amazonas, 
além de ser uma troca de experiências entre as Regiões do Norte do 
País. O Evento teve como objetivo contribuir para que o Escotismo seja 
fortalecido nas Regiões Escoteiras do Norte, a partir da troca de 
experiências que deram certo. A expectativa foi vislumbrar melhorias 
para as estruturas de cada Região, possibilitando a interação entre os 
membros das Equipes Regionais de Gestão de Adultos.  
Em 2020 a Região Escoteira do Amazonas volta a ser indicada a sediar 
este grande evento, entretanto, devido os efeitos agudos da Pandemia 
de SARS-Cov-2 que se alastrou pelo mundo todo, fomos impedidos de 
realizar este evento tão importante. Em face dos agravamentos sociais 
causados pela Covid-19, as autoridades sanitárias de vários países 
adotaram o isolamento social como procedimento mais adequado de 
enfrentamento à difusão generalizada desta pandemia. 
O distanciamento social e as medidas de prevenção contra a Covid-19 
exigiram de todos nós uma pausa, entretanto, continuamos 
enfrentando uma pandemia que destruiu famílias, com impactos 
negativos sociais econômicos. Subitamente, nos vimos isolados de 
nossas atividades diárias e também um do outro. Porém, em 2021 foi o 
ano da esperança e da reconstrução, com a chegada da vacina contra a 
Covid-19. Aprendemos inúmeras lições que nos desafiaram a inovar, a 
pensar diferente e a ter criatividade para nos reinventarmos e seguir 
fazendo a diferença com o objetivo permanente de trabalhar em prol de 
um mundo melhor.  
O Estado do Amazonas, localizado no centro da região Norte, tem como 
limites: Venezuela e Roraima (N), Colômbia (NO), Pará (L), Mato Grosso 
(SE), Rondônia (S), Acre e Peru (SO), é o maior patrimônio florestal 
conservado do país. Tem mais de 4,2 milhões de pessoas que vivem em 



 

 

  

cidades e aldeias cercadas por florestas e rios que abriga a maior 
biodiversidade do planeta.  
É dividido em 62 municípios, abrange uma área de 1,5 milhões de Km², 
tendo como capital Manaus, possui dimensões continentais, abrigando 
atualmente 20 unidades escoteiras locais em funcionamento,  em 7 
distritos. Sendo a área metropolitana de Manaus responsável por 
abrigar 55% do efetivo escoteiro no estado. É o estado menos populoso 
do norte do país com 2,23 pessoas por Km² e área de equivalente ao 18° 
país maior do mundo. O estado já foi premiado como o melhor destino 
verde da América Latina. 

 
SOBRE O EVENTO 
 

O 8° Encontro de Dirigentes e Escotistas do Norte – EDEN, acontecerá 
entre os dias 24 e 25 de setembro de 2022 no Centro Cultural dos Povos 
da Amazônia, em Manaus/AM. Entre os objetivos do evento, desejamos 
somar propostas, ideias e forças em prol do desenvolvimento do 
Movimento Escoteiro na Região Norte, em um ambiente de intercâmbio 
e amizade. O 8º EDEN espera representantes voluntários e profissionais 
de diferentes partes do país, para que seja possível reunir sugestões e 
propostas, afim de tornar a pratica escoteira ainda mais efetiva na 
Região Norte. 
 
INSCRIÇÕES 
 

As inscrições estarão disponíveis via Paxtu entre os dias 01 de julho de 
2022 (às 00h01) e 10 de setembro de 2022 (às 23h59). O convite será 
enviado às regiões escoteiras de todo pais, devendo as mesmas realizar 
as devidas liberações, habilitando os participantes a devida inscrição. 

PARTICIPAÇÃO 
 

ESCOTISTA - Somente poderão participar da atividade os adultos ativos 
do Movimento Escoteiro vinculados a uma Unidade Escoteira Local e 



 

 

  

que estejam regularizados com seu registro institucional do ano de 
2022. A participação no evento como “Escotista” é possível para os que 
tenham completado no mínimo 18 anos até o dia 23 de setembro de 
2022 e sua inscrição está condicionada ao pagamento da taxa da 
atividade. 
 
DIRIGENTE - Somente poderão participar da atividade os adultos 
ativos do Movimento Escoteiro vinculados a uma Unidade Escoteira 
Local e que estejam regularizados com seu registro institucional do ano 
de 2022. A participação no evento como “Dirigente” é possível para os 
que tenham completado no mínimo 18 anos até o dia 23 de setembro 
de 2022 e sua inscrição está condicionada ao pagamento da taxa da 
atividade. 
 
ACOMPANHANTES - A participação na atividade como 
“Acompanhante” será permitida apenas para adultos registrados na 
Unidade Escoteira Local, com registro válido, mesmo que nas 
Categorias: Pais/Responsáveis, Beneméritos, Colaboradores, 
Contribuinte e Clube da Flor de Lis. Para estes a idade mínima deverá 
ser de 18 anos. Entretanto, para estar presente no evento, todos os 
associados, exceto convidados, deverão estar registrados até 23 de 
setembro de 2022. 
 
CONVIDADOS - A participação na atividade como “Convidado” não 
requer inscrição via "paxtu", ainda sim, deverão realizar seu 
credenciamento junto a secretaria. E terão participação limitada, ou 
seja, apenas em momentos oportunos, definidos pela Coordenação. 
Convidados não poderão transitar entre salas sem a devida autorização 
e acompanhamento de outro adulto pela coordenação designado. Não 
haverá taxa de participação para convidados. 
 

INVESTIMENTO 
 

O investimento será de  R$ 100,00 (cem reais) até o dia 15 de setembro 



 

 

  

de 2022 e poderá ser pago em até 3 parcelas. Entre 16 de setembro e 
20 de setembro de 2022 a inscrição, em última chance e sem 
prorrogação, será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
 
 

Data Limite 3X 2X 1X  

Até 15/07 R$ 33,50  -  

Até 15/08 R$ 33,50 R$ 50,00 -  

Até 15/09 R$ 33,00 R$ 50,00 R$ 100,00  

A partir 16/09 - - - R$ 150,00 

TOTAL R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 150,00 

 
O pagamento deverá ser realizado via depósito ou tranferência na conta 
abaixo, em nome dos Escoteiros do Brasil Região do Amazonas: 
 
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 1457 
OP. 003 
CC. 3987-2 
CNPJ: 33.788.431/0009-70 
 
Ou através de transferência via Pix, Chave PIX: 33788431000970, 
Escoteiros do Brasil Região do Amazonas 
 
O comprovante deverá ser enviado para o e-mail: 
financeiro.am@escoteiros.org.br com o assunto <COMPROVANTE 
INSCRIÇÃO EDEN 2022> e os dados: NOME COMPLETO DO 
PARTICIPANTE, REGISTRO UEB e NÚMERO CELULAR. 
 
Jantar Festivo 

Na noite do dia 24/09/2022 (sábado) está previsto um Jantar Festivo, 
de adesão opcional no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Mais 
informações sobre o mesmo serão divulgadas no próximo boletim.  

mailto:financeiro.am@escoteiros.org.br


 

 

  

A taxa de inscrição integral do evento está composta da seguinte 
forma: 
 

Item Valor Porcentagem 

 Alimentação (coffe break) R$ 30,00 30% 

 Programa/material (papelaria) R$ 25,00 25% 

 Comunicação R$ 5,00 5% 

 Kit do participante (crachá e distintivo) R$ 6,00 6% 

 Logística R$ 12,00 12% 

 Custos administrativos e bancários R$ 13,00 13% 

 Contigência R$ 5,00 5% 

 Produtos de higiene/desinfecção R$ 2,00 2% 

 Eventuais não previstos R$ 2,00 2% 

TOTAL R$ 100,00 100 % 

 
O participante poderá transferir sua inscrição, sem qualquer prejuízo, 
até o dia 05 de setembro de 2022, sempre via PAXTU, com a anuência 
dos dois interessados, bastando ambos estarem com registro e as 
prestações em dia. O acerto de valores não envolverá a UEB/AM. Caso 
a inscrição não esteja completamente quitada cabe ao substituinte a 
complementação do pagamento conforme planilha de pagamento dos 
valores de inscrição para participação na atividade. Em nenhuma 
hipótese a UEB/AM se envolverá na transferência de inscrições, 
devendo apenas ser comunicada. 
 
Cancelamentos poderão ser efetuados até o dia 05 de setembro de 
2022, com a devolução dos valores até então pagos, e se darão entre o 
dia 01 e 10 de outubro de 2022, reservando a taxa administrativa de 
20%. A solicitação deverá ser realizada exclusivamente via e-mail para: 
administrativo.am@escoteiros.org.br.  A não participação do evento, 
sem solicitação de cancelamento, não incidirá na devolução de valores. 

mailto:administrativo.am@escoteiros.org.br


 

 

  

TRANSPORTE  

O transporte e os deslocamentos até o local do evento são de 
responsabiliade de cada participante. O local do EDEN está localizado 
na zona sul, região central da cidade, amplamente atendida por linhas 
de ônibus e serviços de transporte por aplicativo e táxis.  
 

HOSPEDAGEM 

A hospedagem é de responsabilidade de cada participante. Existem 
hotéis de várias categorias e preços nos arredores do local do evento, 
devendo a contratação desse serviço ser feita diretamente pelos 
participantes. A consulta de opções estão disponíveisem sites 
especializados, tais como booking.com, hoteis.com e trivago.com.br 

ALIMENTAÇÃO 

Estão inclusos na taxa de inscrição, os coffee-break a serem servidos 
durante o evento, a partir da manhã do dia 24/09/2022 até a manhã 
do dia 25/09/2022. 
Almoços e jantar sãopor conta de cada participante. No entorno do 
local do evento existem várias opções de restaurantes e lanchonetes.   

 
TURISMO 
 
Visitar o Amazonas é sempre surpreendente, pois o progresso que se 
observa é a convivência com sua grandiosidade natural, beleza e 
biodiversidade, impressionam o mais pacato visitante. Vale registrar 
que o estado do Amazonas tem a maior concentração de água doce e a 
mais extensa floresta tropical do planeta. Não é à toa que a capital 
Manaus, na língua dos índios Maraós, significa a mãe dos 
deuses. Apesar de ser famosa pela presença da Floresta Amazônica, a 
capital Manaus também tem muitas atrações ligadas a história e 
cultura: 



 

 

  

Centro histórico 

Fonte: Wikimedia Commons 

 

Manaus já foi uma das mais importantes e desenvolvidas capitais do 

nosso país, tendo sido incluvise a primeira cidade brasileira a ter 

energia elétrica. 

Justamente por esse motivo, conhecer o centro histórico é como fazer 

um mergulho no passado. Todo o centro da capital amazonense pode 

ser visitado a pé para apreciar a arquitetura de seus prédios antigos 

com vários casarões e mansões. Além de diversos museus e centros, é 

no centro histórico que você vai encontrar alguns dos principais pontos 

turísticos de Manaus, Teatro Amazonas, Relógio Municipal e 

Mercado Municipal Adolpho Lisboa.  

 



 

 

  

Bosque da Ciência 
 

 
 

O Bosque da Ciência é um espaço localizado na região central-leste da 

capital amazonense e tem como propósito fazer a divulgação de 

pesquisas científicas e impulsionar o contato dos visitantes com a fauna 

e a flora locais. 

Você aprenderá um pouco mais sobre a região amazônica e ver animais 

como peixe-boi, jacarés e outros. Todos esses resgatados quando 

filhotes por pesquisadores. A entrada custa R$ 5 e para crianças com 

menos de 10 anos ela é gratuita!  



 

 

  

Teatro Amazonas 

 
Fonte: Pixabay 
 
 

O Teatro Amazonas é um dos pontos turísticos mais conhecidos de 

Manaus e também um dos cartões postais mais populares do estado.  

Com mais de 200 anos de história, o teatro continua recebendo atrações 

e apresentações.  

Caso não tenha nenhuma programação durante o período da sua 

viagem, faça a visita guiada para conhecer um pouco mais sobre a 

história do lugar. O ingresso custa cerca de R$ 10, mas a entrada é 

gratuita às terças. 
 



 

 

  

Mercado Municipal Adolpho Lisboa 

 
Ficheiro:Mercado_Municipal_Adolpho_Lisboa_em_16-04-2015-.JPG 

O Mercado Municipal Adolpho Lisboa é um dos principais pontos 

turísticos de Manaus para quem curte arquitetura.  

Devido à sua importância, o prédio foi tombado em 1987 pelo Iphan. 

Também conhecido como Mercadão, lá você encontra um pouco de 

tudo, artesanato, comidas e vários outros produtos típicos da região. 

 



 

 

  

Parque Municipal do Mindu 

 
Foto:  Divulgação 

O parque é lugar perfeito para quem quiser mais contato com a 

natureza, mesmo no meio da cidade. Lá você vai se deparar com 

pequenos mamíferos como pacas, cotias e com sorte quem sabe até uma 

preguiça. Aves como tucanos e araras também podem ser observadas 

com facilidade por ali. Entrada franca!  

 
Encontro das águas 
 

O encontro das águas é definitivamente um dos mais famosos pontos 

turísticos de Manaus.   

 

 



 

 

  

Visitantes de todos os lugares do mundo vão a Manaus para ver 

o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. Lembra da dupla 

sertaneja? Foi daí que surgiu a inspiração para o nome.  

 

 
 
 

Em passeios de barco, canoa e até cruzeiros é possível chegar ao ponto 
em que as águas barrentas do Solimões se encontram, mas não se 
misturam com as águas de tonalidade mais escura que vem do Rio 
Negro.  

 
 



 

 

  

Centro Cultural dos Povos da Amazônia 

 
 

E para quem estiver interessado em aprender um pouco mais sobre a 

rica cultura dos povos da Amazônia, esse centro cultural é uma ótima 

opção. Lá você vai encontrar várias exposições que vão te ajudar a 

entender um pouco mais sobre a cultura, a história e até mesmo a 

economia do estado. Sem dúvida, um dos mais informativos pontos 

turísticos de Manaus 



 

 

  

 

Palácio Rio Negro 
 

 
Fonte: Wikimedia Commons 
 

E para quem estiver procurando o que fazer em Manaus gastando 

pouco, o Palácio Rio Negro é uma ótima opção.  

Originalmente construído pelo alemão Waldemar Scholz, conhecido 

como o Barão da Borracha, o palácio veio a se tornar sede do governo 

amazonense no ano de 1918.  

Em 1997 ele passou por uma reforma e se tornou um centro cultural. 

Atualmente você encontra lá exposições fixas e outras temporárias, 

além de diversas relíquias políticas, como fotos de todos os governantes 

do estado.  



 

 

  

Jardim Botânico Adolpho Ducke 
 

 

E por que não fazer um passeio em meio à mata para conhecer um 

pouco mais da fauna e flora local? O Jardim Botânico Adolpho Ducke é 

um dos principais pontos turísticos de Manaus para quem gosta de 

trilhas. Os trajetos que podem ter duração de 2 à 4 horas são feitos com 

acompanhamento de guias que apresentam as plantas regionais e 

medicinais. 

Praia da Ponta Negra 

Uma cidade conhecida pelas temperaturas altas durante o ano todo não 
poderia ficar sem praia, não é mesmo? 

 



 

 

  

 

https://hweb-upload.s3-sa-east-
1.amazonaws.com/5873d325c19a4207cc40b87c/07e1f8e2fdd64088bccc5ac8f8e9a306.jpg 

 

A Praia da Ponta Negra é um passeio imperdível para quem quiser se 

refrescar nas águas do Rio Negro. Antigamente ela só funcionava 

quando o nível do rio estava mais baixo, mas atualmente ela funciona 

durante todo o ano. Com uma ótima estrutura para turistas em toda sua 

orla, a praia conta até com a presença de salva-vidas e fecha depois das 

17h. 

 



 

 

  

Arena da Amazônia  

 
Fonte: https://www.manaus.am.gov.br/noticia/antigo-vivaldao/#3 
 

A Arena da Amazônia Vivaldo Lima, ou simplesmente Arena da 

Amazônia, é um estádio de futebol localizado na cidade de Manaus, 

capital do Amazonas, mesmo local antes ocupado pelo Estádio Vivaldo 

Lima.  

A homenagem ao velho entusiasta do esporte amazonense, Vivaldo 

Lima, que havia no nome do estádio anterior, foi mantida no nome do 

estádio “Arena da Amazônia – Vivaldo Lima” para preservar a história 

do futebol local (Lei 3.966 de 9 de dezembro de 2013 publicada no 

Diário Oficial do Estado do Amazonas). 

 

 



 

 

  

Gastronomia 

A culinária amazonense pode ser considerada a cozinha mais nacional 

das cozinhas brasileiras. Reúne a tradição local dos indígenas, 

enriquecida com criações europeias e africanas, além de componentes 

levados pelos imigrantes japoneses, libaneses, italianos, entre outros, 

assim como pelos nordestinos que migraram para a região na época do 

ciclo da borracha.  

Para a culinária indígena é muito importante a mandioca, que é 

preparada de várias maneiras: transformada em farinha para fazer o 

beiju ou a tapioca, misturada com água para o chibé ou o caribé (espécie 

de mingau). A sua água, chamada tucupi, é usada para o famoso prato 

da culinária, pato ao tucupi. Há também outros tipos de farinha na 

culinária indígena como a de peixe-seco, cará e amendoim entre outras.  

O peixe é a base alimentar da cozinha amazonense. As espécies mais 

conhecidas são o pirarucu, tucunaré, tambaqui e surubim.  Há uma 

grande quantidade de pratos típicos preparados com peixe como o 

tambaqui na brasa, arroz de pirarucu, pirarucu no leite de coco ou no 

leite da castanha-do-pará, peixe na telha (feito com surubim), surubim 

ao escabeche, assim como pratos feitos com a carne e miúdos de 

tartaruga, tartarugada, farofa de ovos de tartaruga. O açaí, o guaraná, a 

castanha-do-pará, o piqui, a pupunha, o murici e o cupuaçu são os frutos 

mais conhecidos da região Norte. 

 
Transportes urbanos 

A cidade de Manaus não possui metrô. A solução é,  alugar carro, chamar 

um carro através de aplicativo (Uber, 99 pop, Urbano, Indrive), tomar 

um táxi ou utilizar o transporte público. Há linhas de ônibus e micro-

ônibus (alternativos) que servem toda a cidade. 

 



 

 

  

De avião 
 
Dos aeroportos das principais capitais brasileiras há voos diários das 
companhias Gol e Azul e Tam para o Aeroporto Brigadeiro Eduardo 
Gomes, em Manaus/AM  
 
De Barco 
Dos portos das cidade de Porto Velho, Belém, Santarém e todas as 
cidades do interior do Estado até os portos da Manaus Moderna, São 
Raimundo e no Roadway. 
 
MAIS INFORMAÇÕES 
 
Informações complementares sobre o evento podem ser obtidas junto 

ao Diretoria Regional do Amazonas através do email 

diretoria.am@escoteiros.org.br ou pelos telefones/whatsapp (92) 

99264-5107 ou (92) 99602-1042 

 

Manaus, 01 de agosto de 2022. 

 
 

Lindomar Raimundo Faustino 
Coordenador Geral do 8° EDEN – UEB/AM 

 

 

Mayko Haddad Ribeiro 
Diretor Presidente Regional 

Escoteiros do Brasil – Região do Amazonas 
 


