Prezad@s Companheir@s,
A Região Escoteira de Goiás publica o presente comunicado a toda comunidade escoteira sobre a
realização da 2ª ROMARIA ESCOTEIRA REGIONAL 2019 que será realizada entre os municípios
de Goiânia/GO e Trindade/GO, para Dirigentes, Escotistas, Jovens (lobinhos(as), escoteiros(as),
guias/sêniores e pioneiros(as)) e família.
Será realizado uma jornada (aproximadamente 22km) com saída próximo a passarela da Rodovia
dos Romeiros GO-060 às 23:30hs no dia 21/06/19 até a Igreja antiga de Trindade/GO e iremos nos
juntar a outras ONGs e seguir também a pé até a Basílica onde participaremos da primeira missa do
dia (05hs) na Festa dos Romeiros de Trindade/GO 2019.
Por se tratar de uma atividade escoteira, todos aqueles que tiverem feito registro no GE em 2019
deverão estar utilizando o vestuário escoteiro (se tiverem).
As famílias (pais e responsáveis pelos jovens) que por ventura irão participar da atividade e não
possuírem registro na UEB 2019, que possam usar uma camiseta com motivo escoteiro.
Em anexo está a ficha de inscrição por GE.
Data: 21 de Junho de 2019.
Local: Goiânia/GO à Trindade/GO.
Inscrição: via sistema PAXTU.
Valor: $5,00 (Cinco reais) que dará direito a 01 distintivo por inscrição.
Pagamento: Será feito 01 (um) depósito identificado (ROM2019) somente por GE no banco
SICOOB (756) - AG 3061 - C/C 2.231-4 - FAVORECIDO "UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO
BRASIL" - CNPJ 33.788.431/0013-57, logo após enviar comprovante de depósito e ficha de
inscrição para os e-mails ednavazueb@gmail.com e vynycyus17@gmail.com .
Concentração: Será no viaduto da Rodovia dos Romeiros GO-060.
Horário: a partir das 22hs com saída programada para 23:30hs.
Alimentação: A cargo de cada participante.
Transporte de volta: Ficará na responsabilidade de cada participante/GE/Família.
Todas as informações estão disponíveis no corpo do e-mail ou poderão ser sanadas pelo fone
62.99804-5210 (whathsapp).
Solicitamos ampla divulgação nos Grupos Escoteiros.
OBRIGATORIAMENTE TODO JOVEM QUE FIZER INSCRIÇÃO PARA A ATIVIDADE, DEVERÁ
TER UM CHEFE ACOMPANHANTE DO GE.

