II MOOT SCOUT INTERAMERICANO
27/12/2013 A 04/01/2014
Parque Osório
TRAMANDAÍ / RS / BR

INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO
1. LOCAL, CLIMA e DATAS
Local: Parque Marechal Manoel Luiz Osório, Tramandaí/RS. O II MOOT SCOUT INTERAMERICANO
receberá os participantes na Cidade de PORTO ALEGRE (Aeroporto Salgado Filho ou Rodoviária)
sendo então transportados à área de credenciamento e em sequência a uma das 4 (quatro) rotas que
serão realizadas na fase inicial do evento.
Clima: Dezembro/Janeiro é verão, e as temperaturas variam em média entre 12ºC e 25ºC. Os dias
devem ser frescos e as noites um pouco mais frias.
Datas:
27 de dezembro
04 de janeiro

Início do evento
Término do evento

2. PARTICIPAÇÃO NO II MOOT SCOUT INTERAMERICANO
2.1 Associações participantes: o evento é destinado a membros de Associações Escoteiras
registradas junto à Organização Mundial do Movimento Escoteiro.
a) Membros da UEB poderão participar desde que estejam vinculados a uma Unidade Escoteira
Local portadora do Certificado de Funcionamento dos anos de 2012 e 2013 e que estejam ativos
no Movimento, havendo a obrigatoriedade de terem seu registro institucional referente ao ano de
2013 (em 30/abril);
b) Participação de Associados da Federação de Bandeirantes do Brasil – FBB: A Direção
Nacional da Federação de Bandeirantes do Brasil – FBB poderá autorizar a inscrição de
participantes desde que ateste a regularidade do participante junto a sua Associação para o ano
2013, mediante encaminhamento de correspondência para eventos@escoteiros.org.br com os
dados do interessado (e-mail, categoria de inscrição, nome, condição de pagamento desejada e
endereço completo). A aceitação de participação está diretamente vinculada a disponibilidade de
vagas.
2.2 Coordenação e Organização do Contingente: a participação brasileira no evento será organizada
através do Escritório Nacional da UEB e estará sob a responsabilidade de um Comitê escolhido pela
Diretoria Executiva Nacional – DEN. Este Comitê definiu como Chefe do Contingente Brasileiro o
Dirigente Felipe de Paulo e o Dirigente Felipe Sototuka como adjunto, ambos membros da Comissão
Nacional de Relações Internacionais

2.3 Inscrição
A inscrição de participantes será feita pelo sistema MEU SIGUE e deve considerar a idade por
ocasião da realização do evento, além de outras condições estipuladas neste documento e outros
correlatos.
A inscrição só estará completa após recebimento pelo Escritório Nacional da UEB do original da
Ficha de Inscrição Individual por esta conter a assinatura do próprio participante manifestando
também a concordância com as regras para participação no EVENTO, a assinatura do responsável
pela Unidade Escoteira Local, verificado o registro institucional para o ano de 2013 e o pagamento
integral das Taxas.
Data limite para recebimento pelo Escritório Nacional das Fichas de Inscrição: 20 de
setembro de 2013.
2.4 Inscrição de Jovens no evento: A opção “Jovens” é para pioneiros e pioneiras que tenham entre
18 e 21 anos incompletos no início da atividade (27 de dezembro de 2013), ou seja, nascidos entre
28 de dezembro de 1992 e 27 de dezembro de 1995.
2.5 Inscrição para Equipe Internacional de Serviço: A composição da Equipe de Serviço será feita
exclusivamente pela Coordenação do Evento e não será considerada como parte do Contingente
Brasileiro.
2.6 Vacina, Seguro de Viagem e Documentação de Viagem:
Vacina: Preferencialmente levar Carteira Internacional de vacinação contra a Febre Amarela.
Seguro ou Plano de Assistência Médica: necessário caso o participante deseje contratar seguro
de vida/saúde com coberturas adicionais às oferecidas pelo seguro da UEB.
Documentação de Viagem: Carteira de Identidade ou de Motorista, com foto.

3. PROGRAMA
Os primeiros três dias de atividades serão realizadas na estrada. No primeiro dia, chegando em Porto
Alegre os participantes, após credenciamento, irão diretamente para diferentes regiões. Dois desses dias
serão dedicados a atividades comunitárias. Neste tempo, as equipes terão uma importante missão:
aprender, compartilhar sonhos e realizá-los nas comunidades locais em que estarão inseridos. Isto se
dará através da interação dos participantes com aqueles que vivem nas comunidades que serão
atendidas pelo II MOOT SCOUT INTERAMERICANO, trabalhando juntamente com eles para promover
uma ação que gere uma transformação na vida de todos. Os participantes das rotas também terão a
oportunidade de viver momentos de descontração, lazer e turismo, podendo experimentar a comida
típica local e conhecer os diferentes aspectos da cultura local, formadas por pessoas que migraram de
diversos países europeus (principalmente) e de outros estados brasileiros.
A partir do terceiro dia todos os participantes se encontrarão no Acampamento-base para a segunda
parte do evento, onde, dentre outras coisas, poderão trocar experiências com os que participaram em
outras Rotas. No Acampamento-base, será organizada a Vila Interamericana de Desenvolvimento, com
a participação de várias organizações, onde serão disponibilizadas atividades de integração para os
participantes. Além disso teremos uma grande atividade de ação comunitária, envolvendo todos os
participantes e direcionada para gerar uma ação positiva, rápida e de alto impacto. O Acampamentobase terá também locais para as delegações estrangeiras, discussões, fóruns, espiritualidade,
companheirismo e uma grande festa na noite de Réveillon.
No último dia os participantes vão voltar para suas casas cansados, mas com uma grande quantidade
de novas experiências e conhecimentos.

4. INFRA-ESTRUTURA
4.1 Traslado “Aeroporto / II MOOT SCOUT INTERAMERICANO, / Aeroporto” e “Rodoviária / II
MOOT SCOUT INTERAMERICANO / Rodoviária”:: a organização do II MOOT SCOUT
INTERAMERICANO, disponibilizará tal serviço somente nos dias 27 (pela manhã) e 04 (pela
manhã).
4.2 Abertura do Campo, Recepção e Fechamento do Campo: o campo, para atividades após as
Rotas, estará aberto a partir das 08h do dia 30 de dezembro e deverá estar totalmente desocupado
até as 12h do dia 04 de janeiro.
4.3 Atendimento Médico: a organização do II MOOT SCOUT INTERAMERICANO, manterá equipe de
primeiros socorros nos locais onde se faça necessário e um corpo médico próprio, na área de
acampamento, para atendimentos de urgência. Casos que necessitem outro tipo de atendimento
serão encaminhados à rede hospitalar. Os participantes filiados a planos de saúde ou com segurosaúde devem levar suas credenciais.
4.4 Centro Comercial: no II MOOT SCOUT INTERAMERICANO, funcionará um centro comercial que
estará disponibilizando serviços tais como: Loja Escoteira, Mercado, Lanchonete, Sorveteria, etc..

5. NORMAS DE ACAMPAMENTO
5.1 Normas do EXÉRCITO BRASILEIRO
Por se tratar de área de Segurança Nacional as seguintes normas são de cumprimento
obrigatório:
Identificação e circulação: durante todo o evento o participante deverá utilizar o “Lenço do evento
e o crachá de identificação”, que serão fornecidos pela organização, e circular somente dentro das
áreas delimitadas.

5.2 Normas da UEB
5.2.1 Atitudes e Comportamento: O II MOOT SCOUT INTERAMERICANO é um local de encontro,
intercâmbio e amizade, o marco de valores propostos na Lei e Promessa Escoteira e nas Leis
Brasileiras. Caso não se respeite as normas ou instruções apresentadas pela Comissão
Organizadora, será verificada, junto ao responsável pela Delegação, a medida apropriada a ser
adotada, podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante, do II MOOT SCOUT
INTERAMERICANO e/ou na abertura de Processo Disciplinar de acordo com Resolução do CAN.
5.2.2 Apresentação pessoal: nas cerimônias oficiais de abertura e encerramento deverá ser utilizado o
uniforme ou traje escoteiro constante no P.O.R.
5.2.3 Relações interpessoais: não são permitidas atitudes, ações ou atividades que afetem a
integridade dos participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua estabilidade emocional.
Homens e mulheres devem manifestar respeito mútuo e não demonstrar publicamente atitudes
próprias da intimidade.
5.2.4 Objetos de valor: a Organização do Evento não é responsável pela guarda dos bens materiais
dos participantes. A organização do evento é responsável pela “segurança pessoal” dos
participantes dentro da área destinada à realização do evento.

5.2.5 Danos e prejuízos: os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais danos
e/ou prejuízos materiais causados à propriedade de terceiros por atos ou atitudes indevidas.
5.2.6 Furto ou roubo: é causa para exclusão do II MOOT SCOUT INTERAMERICANO.
5.2.7 Cumprimento de horários: o cumprimento de horários é uma condição básica, particularmente
nos casos em que sejam necessários traslados para fora da área do II MOOT SCOUT
INTERAMERICANO. Para se assegurar o descanso necessário, deverá ser feito silêncio no período
de 00h00 as 06h00.
5.2.8 Fumo e consumo de bebidas alcoólicas: fumar será permitido em áreas pré-determinadas e
será expressamente proibido consumir bebidas alcoólicas em todas as áreas do II MOOT SCOUT
INTERAMERICANO.
5.2.9 Posse e consumo de drogas: a posse e/ou consumo de drogas é penalizada por lei nacional.
Qualquer participante que seja surpreendido com drogas, consumindo ou facilitando a outros, será
excluído do II MOOT SCOUT INTERAMERICANO e encaminhado às autoridades competentes.
5.2.10 Armas: aos participantes não é permitido o porte ou mesmo uso de qualquer tipo de arma, bem
como de apontadores ou iluminadores a base de “Raio Laser”.
5.2.11 Fogueiras e iluminação: somente será permitido acender fogueiras em locais determinados para
tal. A iluminação das áreas de acampamento poderá ser feita mediante a utilização de lampiões,
preferencialmente com pilha ou bateria.
5.2.12 Saídas da área de acampamento: a permanência na área de acampamento e/ou de atividades
será obrigatória durante todo o II MOOT SCOUT INTERAMERICANO. Salvo em situações de
urgência, as saídas não previstas na Programação do II MOOT SCOUT INTERAMERICANO,
deverão ser autorizadas pela Chefia de Subcampo em conjunto com o Chefe da Delegação
Nacional.
5.2.13 Segurança: a segurança externa à área de acampamento estará
BRASILEIRO. No interior do II MOOT SCOUT INTERAMERICANO, a
Equipe de Segurança integrada por voluntários escoteiros, cuja principal
pelo cumprimento das normas do evento, para o que se deve prestar
integrantes estarão devidamente identificados.

a cargo do EXÉRCITO
segurança é missão da
responsabilidade é velar
plena cooperação. Seus

5.2.14 Convidados especiais e visitantes: Convidados especiais como Membros da Organização
Mundial, Presidentes de Associações Nacionais, Chefes de Estado, Embaixadores, Ministros de
Estado, Instituições de Educação, ONGs Internacionais e representantes Religiosos podem visitar o
II MOOT SCOUT INTERAMERICANO. Visitas de pais, familiares ou amigos poderão ocorrer em
dias e horários que serão estabelecidos para tal.
5.2.15 Comércio: somente será permitido comércio mediante autorização expressa da Comissão
Organizadora do Jamboree.
5.2.16 Veículos: o acesso de veículos particulares ao local de acampamento é proibido. Só poderão
circular veículos de segurança, bombeiros e ambulâncias, em casos de necessidade. Veículos de
serviço trafegarão em horários pré-determinados e devidamente identificados.

6. TAXA DE PARTICIPAÇÃO – Inscrição, Valores, Pagamentos e Desistências
A inscrição deverá ser feita pelo sistema MEU SIGUE no qual deverá constar obrigatoriamente o
e-mail de contato do participante. A Taxa de Participação no II MOOT SCOUT INTERAMERICANO
(taxa do Evento e a taxa Administrativa da UEB) em valor único será paga mediante boletos
bancários que serão gerados pelo próprio sistema e seu pagamento deverá ser feito de acordo
com o item 6.1

6.1 Taxa de Participação no II MOOT SCOUT INTERAMERICANO - valores e formas de pagamento:
a Taxa referencial do II MOOT SCOUT INTERAMERICANO é R$820,00 (oitocentos e vinte reais) e
poderá ser paga mediante as seguintes condições especiais:

DATA DE INSCRIÇÃO

Quantidade de

Vencimento

Valor da

Parcelas

1ª. Parcela

Parcela

Até 09 de dezembro

10

10 /12

74,50

745,00

10 / 12 a 09 de janeiro

9

10 /01

82,78

745,00

10 / 01 a 09 de fevereiro

8

10 / 02

96,25

770,00

10 / 02 a 09 de março

7

10 / 03

110,00

770,00

10 / 03 a 09 de abril

6

10 / 04

128,33

770,00

10 / 04 a 09 de maio

5

10 / 05

154,00

770,00

10 / 05 a 09 de junho

4

10 /06

205,00

820,00

10 / 06 a 09 de julho

3

10 / 07

273,33

820,00

10 / 07 a 09 de agosto

2

10 / 08

410,00

820,00

Única

10 / 09

820,00

820,00

10 / 08 a 09 de setembro

Valor total

Obs.:
(1) - A data limite para pagamento de qualquer parcela é 10/09/2013.
(2 ) - O atraso no pagamento acarretará cobrança de multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês.
(3) – O atraso de duas parcelas consecutivas ou não acarretará no cancelamento da inscrição e deverá seguir o disposto
no item 6.5
(4) - O ingresso no campo somente será autorizado para quem tenha quitado todas as parcelas do plano escolhido.

6.2 A Taxa do Evento cobrirá os seguintes custos/despesas:
6.2.1 - Despesas no Brasil com a organização do Contingente: Taxas e custos bancários nacionais;
Materiais de escritório necessários à organização; Frete para envio de enxoval aos participantes;
Fornecer a cada participante um enxoval constando de: (1) Bandana, (2) Camisetas, (02) Distintivos do
Contingente, (1) Lenço Internacional da UEB.

Obs.: as camisetas serão confeccionadas de acordo com os padrões de tamanho descritos no
Sistema SIGUE, razão pela qual pedimos atenção especial no preenchimento das informações no
sistema. Após o preenchimento das informações não poderão ser efetuadas trocas.
6.2.2 - Jovens:
a) Transporte de “chegada e saída” a partir da cidade de Porto Alegre, transporte para as rotas,
transporte entre a rota e o Parque Osório em Tramandaí, e transporte entre o Parque Osório e Porto
Alegre.
b) Kit do participante;
c) Programa do evento;
d) Refeições (café da manhã, almoço e jantar) começando com o almoço do dia 27 de dezembro de
2013 e terminando com o café da manhã do dia 04 de janeiro de 2014.
e) Cuidados médicos em caso de doença (excluindo doenças pré-existentes) ou acidentes.
Medicamentos e todos os custos relativos a internação/hospitalização fora do evento não estão
incluídos na Taxa.

Ficha de Inscrição Individual (original), correspondências e outros devem ser enviados para:
UEB – II MOOT SCOUT INTERAMERICANO
Rua Cel. Dulcídio, 2107
Curitiba/PR
CEP 80250-100
6.3 Desistência de participação com “Transferência de Inscrição”: qualquer inscrito que
eventualmente desista de participar pode transferir sua inscrição, sob sua exclusiva
responsabilidade, para outros membros da UEB (atendidas as condições para a categoria),
enviando à UEB - II MOOT SCOUT INTERAMERICANO, correspondência via SEDEX, postada
até 10 de setembro de 2013, formalizando a substituição mediante “autorização de substituição” e
informando: Nome completo de quem irá substituí-lo, Grupo, Região e número de registro. A
substituição pode ser feita com membros de outra Unidade Escoteira Local e o acerto de valores
não envolverá a UEB. Caso a inscrição não esteja completamente quitada cabe ao adquirente a
complementação do pagamento antes da data limite descrita no item 6.1. Em nenhuma hipótese o
Escritório Nacional de UEB se envolverá na transferência de inscrições, devendo apenas ser
comunicado nos termos indicados acima. Outras substituições poderão ser feitas até 30 de
novembro de 2013 somente dentro da mesma categoria, sem que haja mudança de Rota ou
Equipe e tamanho de enxoval, mediante envio à UEB - II MOOT SCOUT INTERAMERICANO,
correspondência via SEDEX, postada até 30 de novembro de 2013, formalizando a substituição
mediante “autorização de substituição” e informando: Nome completo de quem irá substituí-lo,
Grupo, Região e número de registro.
6.4 Desistência de participação sem “Transferência de Inscrição”: a desistência de participação
individual será aceita desde que o participante envie a UEB - II MOOT SCOUT INTERAMERICANO,
correspondência via SEDEX, postada 10 de setembro de 2013, formalizando sua desistência e
informando: nome completo do desistente e dados bancários (Banco, Agência, Conta, nome
completo e CPF do titular da conta). A desistência implica, independente de motivo, na devolução de
90% (noventa por cento) dos valores pagos, sem direito a atualização - a retenção de 10% (dez por
cento) do valor pago se justifica, pois já teremos realizado todas despesas inerentes a organização
do evento. Para desistências formalizadas após a data de 10 de setembro de 2013, independente
de motivo, não haverá devolução de qualquer valor pago, pois todos os serviços já terão sido
contratados – caso o participante tenha pago o valor total da inscrição o mesmo terá direito a
receber o enxoval do evento. A responsabilidade pela guarda do enxoval, pela UEB, fica limitada a
data de 28 de Fevereiro de 2014 e o envio deverá ser solicitado pelo participante, via e-mail
eventos@escoteiros.org.br, informando o correto e completo endereço para envio.

6.5 Cancelamento de Inscrição por falta de pagamento de duas ou mais parcelas, consecutivas ou
não – Devolução de valores pagos: o participante deverá enviar a UEB - II MOOT SCOUT
INTERAMERICANO, correspondência via SEDEX, postada 10 de setembro de 2013,
informando: nome completo e dados bancários (Banco, Agência, Conta, nome completo e CPF do
titular da conta). O cancelamento da inscrição por falta de pagamento de duas ou mais parcelas,
consecutivas ou não, implica, independente de motivo, na devolução de 90% (noventa por cento)
dos valores pagos, sem direito a atualização - a retenção de 10% (dez por cento) do valor pago se
justifica em razão das despesas administrativas havidas. Após o cancelamento e devolução de
valores, a inscrição poderá ser refeita obedecendo as regras e prazos do presente. Boletim.

7. INFORMAÇÕES GERAIS
7.1 Transporte e Despesas de Viagem:
a) Transporte: considerando a existência de diversas opções de deslocamento a UEB não indicará
uma Agência de Turismo “oficial” para o evento. Fica a critério do Participante definir o melhor
meio e forma de transporte.
b) Despesas de viagem: O deslocamento para o evento, seguro, alimentação antes e depois do
evento, despesas pessoais e despesas de pacotes turísticos não estão incluídas nas Taxas.
7.2 Uso de imagem: todos os membros do Contingente Brasileiro autorizam a UEB a utilizar suas
imagens, antes, durante e após o evento.
7.3 Cancelamento do Evento:
Em caso de cancelamento do II MOOT SCOUT INTERAMERICANO a União dos Escoteiros do
Brasil – UEB devolverá a Taxa do Evento de forma proporcional aos valores recebidos, depois de
descontados todos os custos e a despesa necessária para organizar a participação brasileira no
evento de acordo com o constante no item 6.2 e o valor do enxoval caso o mesmo já tenha sido
entregue

Os representantes da Diretoria Executiva Nacional – DEN em conjunto com o Chefe do Contingente
Brasileiro decidirão quanto a procedimentos não previstos no presente documento.
Curitiba, 15 de novembro de 2012

Marco Aurélio Romeu Fernandes
Diretor Presidente
União dos Escoteiros do Brasil

