II MOOT SCOUT INTERAMERICANO
27/12/2013 A 04/01/2014
OSÓRIO - RS

BOLETIM 3
INSCRIÇÕES NO MOOT
Lembramos que a inscrição de participantes será feita pelo sistema MEU SIGUE, dentro das
condições definidas nos Boletins 1 e 2, disponíveis no site www.escoteiros.org.br , no máximo até
o dia 9 de setembro de 2013, devendo a respectiva ficha, devidamente assinada, ser enviada ao
Escritório Nacional (para eventos@escoteiros.org.br) até o dia 20 de setembro de 2013,
impreterivelmente.

EIS - EQUIPE INTERNACIONAL DE SERVIÇO
Aos voluntários que vão fazer parte da Equipe, alguns esclarecimentos
 Em razão do tipo de atividade e da necessidade de apoio em diferentes momentos, os inscritos
como membros da EIS serão designados para várias tarefas durante o II Moot Interamericano.
Os membros da EIS atuarão em funções ligadas às atividades de programa e suporte ao
evento, e não haverá designação para tarefas de limpeza ou serviços semelhantes, para os
quais serão contratados trabalhadores.
 Os inscritos no EIS deverão informar detalhes específicos de experiência e habilidades, para
que a coordenação do Moot possa utilizar da melhor maneira possível, na ficha que será
disponibilizada.
 É importante ressaltar que o II Moot Scout Interamericano seja um evento dirigido aos jovens
adultos do Ramo Pioneiro, que se inscrevam individualmente, valorizando suas capacidades de
tomada de decisões, sem a necessidade de atuação de "Mestres", mas que os escotistas do
Ramo podem e devem, se interessados e com possibilidades, inscrever-se como membros da
Equipe Internacional de Serviço, oferecendo suas capacidades e conhecimentos para o sucesso
do evento.

CHEGADA DOS PARTICIPANTES PARA O EVENTO




Os participantes serão recebidos no local de concentração, dentro da faixa das 8 às 16 horas
do dia 27 de dezembro de 2013.
Os membros da EIS e CMT serão recebidos no local de concentração, preferencialmente, até as
12 horas deste dia 27.
O ponto de encontro será em Porto Alegre - RS, tendo como local de concentração o Colégio
Anchieta (Av. Nilo Peçanha, 1521 - Bairro Três Figueiras - Porto Alegre - RS). Haverá transporte
dos participantes até o ponto de concentração partindo do aeroporto e do terminal rodoviário.
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ESCOLHA DAS ROTAS PARA OS PARTICIPANTES JOVENS




Os participantes jovens serão divididos pelas 4 rotas pela coordenação do II Moot, de acordo
com as possibilidades, procurando atender, ao máximo, as preferências manifestadas pelos
jovens.
Os participantes jovens deverão informar suas preferências de Rotas, através de formulário,
futuramente encaminhado aos inscritos pelo Chefe de Delegação. Estes formulários deverão
ser entregues até o dia 15 de novembro.
A coordenação do II Moot fará a divisão pela ordem de chegada dos formulários, sendo
impossível garantir que as preferências serão atendidas, visto as quantidades limitadas para
cada rota.

SISTEMA DE ACOMODAÇÃO NO EVENTO



Todos os participantes ficarão acampados durante todo o II Moot Interamericano, seja nas
rotas ou no acampamento base, e deverão apresentar-se com equipamento próprio para isso,
incluindo as barracas e equipamento individual.
Os participantes jovens e membros do EIS serão divididos para as diferentes rotas, e deverão
levar suas barracas e equipamento, razão pela qual recomenda-se o uso de barracas pequenas
e individuais.

INFORMAÇÕES ÚTEIS SOBRE O LOCAL



Clima: Dezembro/Janeiro é verão, e a temperatura média é de 24,5 o C. Nas Rotas a
temperatura média é de 21oC durante o dia, diminuindo um pouco durante as noites.
Voltagem: 220 Volts (exceto Porto Alegre, que é de110 Volts).

ENCERRAMENTO DO EVENTO


A cerimônia de encerramento do II Moot Interamericano será no dia 3, às 21 horas. Quem
quiser poderá ir embora em seguida. A organização oferecerá transporte para deslocamento
até Porto Alegre, a partir das 5 horas da manhã até as 12 horas do dia 4, quando o campo será
fechado.

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
Dentro da sua proposta educativa e do tema “América sem Fronteiras”, o programa do II
Moot oferecerá uma ampla variedade de atividades, correspondendo ao interesse dos jovens, e
divide-se em duas etapas: 4 dias nas Rotas e 5 dias no Acampamento Base.
Ao chegarem no ponto de encontro, em Porto Alegre os participantes farão seu
credenciamento e serão direcionados às 4 cidades “Rotas”. São elas: Rota da Terra na cidade de
Cachoeirinha; Rota das Águas em Três Coroas; Rota da Serra em Caxias do Sul; e Rota do Pôr do
Sol em Porto Alegre.
Nas rotas teremos a cerimônia de abertura, atividades turísticas, de interação cultural,
confraternização e de serviço - construindo de forma cooperativa, rápida e divertida sonhos
comunitários através do Jogo Oasis.
Ao deixar as Rotas, todos os participantes do Moot serão deslocados para o Acampamento
Base da atividade, no Parque de Rodeio Jorge Dariva, na cidade de Osório. Lá, por mais 5 dias se
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engajarão em atividades diversas divididas em 3 grandes Módulos:
 Módulo Praia: Os jovens desfrutarão de atividades na praia, à cerca de 8 Km do Parque.
 Módulo Jogos Sem Fronteiras: Dentro do tema do Moot, os jovens participarão de jogos
típicos dos países das Américas.
 Módulo Aldeia Interamericana: Os jovens farão atividades teóricas e práticas, buscando o
melhor entendimento do tema do evento através de oficinas e parcerias com entidades
governamentais e organizações não governamentais
Será o Campo Base o palco da Grande Festa de Réveillon para comemorar a virada do ano.
Estamos preparando uma grande confraternização, para a promoção de uma cultura de paz e
união dos povos. Teremos também o Dia Internacional que contará com atividades de integração
oferecidas pelos países nos estandes do Centro Escoteiro Interamericano. Neste dia teremos
apresentações culturais, artísticas e folclóricas no palco principal, comidas típicas, entre outros.
Este dia visa, além de muita integração, um espaço de troca de experiências entre os países
presentes no evento.
Pretendemos que os jovens, ao retornarem do Moot, possam ver o mundo de uma forma
mais crítica e comprometida, levando consigo novos conhecimentos e a semente da
transformação para se tornarem agentes da construção de um mundo melhor, agindo em suas
próprias comunidades, tornando-se efetivos protagonistas de mudanças.

REDES SOCIAIS DO CONTINGENTE BRASILEIRO
A organização do Contingente preparou redes sociais para integrar e comunicar com os
participantes, pedimos que assinem, ou como dizem, basta dar uma curtida.
Fanpage: https://www.facebook.com/noisnomoot
Youtube: noisnomoot
Fale com o pessoal da Comunicação: noisnomoot@gmail.com)
Twitter: @noisnomoot

CONTATOS E INFORMAÇÕES



Com o setor de Eventos, no Escritório Nacional: eventos@escoteiros.org.br
No site www.escoteiros.org.br
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