II MOOT SCOUT INTERAMERICANO
27/12/2013 A 04/01/2014
PARQUE DE RODEIOS JORGE DARIVA - OSÓRIO - RS

BOLETIM 4
Programa Geral do II Moot Scout Interamericano

DATA
27/12/2013
Sexta-Feira
28/12/2013 Sábado
29/12/2013 Domingo
30/12/2013
Segunda-Feira

31/12/2013
Terça-Feira

01/01/2014
Quarta-Feira

02/01/2014
Quinta-Feira

03/01/2014
Sexta-Feira

04/01/2014
Sábado

II MOOT SCOUT INTERAMERICANO
MANHÃ
TARDE
Chegada/Registro em Porto Alegre. Saída para as Rotas (8 16h)
Turismo nas Rotas
Atividades Comunitárias / OASIS
Atividades Comunitárias /
Translado para o
OASIS
Acampamento Base
Módulo Praia
Módulo Aldeia Interamericana
Centro Escoteiro Interamericano
Módulo Jogos sem Fronteiras
Módulo "Mirando Adelante"
(Juegos sin Fronteras)
Módulo Jogos sem Fronteiras
Módulo "Mirando Adelante"
(Juegos sin Fronteras)
Dia Internacional / Centro Scout Interamericano

NOITE
Cerimônia de Abertura nas
Rotas (21:30h)
“Lual”
Noite Típica
Momento dos Contingentes /
Noite Livre

Festa de Reveillon

Noite Internacional

Módulo Praia
Módulo Aldeia Interamericana
Centro Escoteiro Interamericano
Cine Open Air/ Espiritualidade
Módulo Jogos sem Fronteiras
Módulo "Mirando Adelante"
(Juegos sin Fronteras)
Módulo Jogos sem Fronteiras
Módulo "Mirando Adelante"
(Juegos sin Fronteras)
Módulo Praia
Módulo Aldeia Interamericana
Centro Escoteiro Interamericano
Cerimônia de Encerramento
(21h)
Módulo Jogos sem Fronteiras
Módulo "Mirando Adelante"
(Juegos sin Fronteras)
Módulo Jogos sem Fronteiras
Módulo "Mirando Adelante"
(Juegos sin Fronteras)
Café da Manhã
Fechamento do Campo - 12h
Traslado a Porto Alegre
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Informações sobre as Rotas
Ao chegarem no Colégio Anchieta (Avenida Nilo Peçanha, 1521 – Três Figueiras – Porto
Alegre/RS), nosso ponto de encontro, em Porto Alegre os participantes farão seu credenciamento
e serão direcionados às 4 cidades Rotas.
A Rota Pôr do Sol ocorre na cidade de Porto Alegre e tem como base o Colégio Anchieta,
mesmo local de nosso ponto de encontro.
Através de um passeio turístico conheceremos os principais pontos da capital do estado do
Rio Grande do Sul.
Botaremos a mão na massa através do Oasis Nova Chocolatão dentro de uma das
comunidades mais carentes da capital, trabalharemos junto ao Projeto Santa Luiza - creche que
atende cerca de 250 crianças e da ONG Aldeia da Fraternidade que há 50 anos trabalha na
promoção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
social.
A Rota das Águas ocorre na cidade de Três Coroas, de origem alemã, situada no interior do
estado, a 90 km da capital. Lá montaremos nossas barracas no Esporte Clube Sandense.
Com um dia de muita aventura, em um emocionante trajeto de Rafting, desceremos as
águas do Rio Paranhanã e desfrutaremos de diversas atividades dentro do Parque Brasil Raft.
Em uma cidade pequena, com cerca de 22mil habitantes, nosso Oasis não será em uma
comunidade e sim em várias ONG`s, entidades e espaços coletivos. Desenvolveremos de forma
descentralizada muitas ações de transformação dentro do Oasis Três Coroas.
A Rota da Terra tem como palco a Escola Cadop, uma das escolas agrícolas mais antigas do
estado, no município de Cachoeirinha, situado a 20 Km de Porto Alegre.
Passaremos o dia 28 em atividades de integração e descontração, aproveitando para fugir
do calor, no City Park Parque Aquático.
Construiremos sonhos coletivos, botando a mão na massa no Oasis Escola Cadop onde
vamos transformar o local de nosso acampamento, e do Oasis Comunidade Vitória, uma das
comunidades com maior vulnerabilidade social de Cachoeirinha.
A Rota da Serra acontece em Caxias do Sul, cidade situada a 130 km da capital gaúcha, o
local de acampamento localiza-se em uma comunidade que leva o nome de Terceira Légua,
localizado na Estrada do Imigrante, o local por onde chegaram os primeiros habitantes da cidade
em 1875.
O dia turístico envolve trilhas, cachoeiras, e um passeio pelo centro urbano da cidade,
conhecendo alguns dos pontos mais importantes do município colonizado, em sua maioria, por
imigrantes italianos.
Por lá, mudaremos a realidade de 2 comunidades através do Oasis Vale da Esperança, em
uma comunidade conhecida pela vulnerabilidade social, drogadição, mas acima de tudo conhecida
pela sua alegria e envolvimento comunitário. E do Oasis Novo Amanhã, um bairro carente logo na
entrada da cidade, local que recebeu o mais novo Grupo Escoteiro do município, e que possui
diversos jovens em busca de oportunidades de mudarem para melhor a comunidade onde vivem.
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Módulo Jogos sem Fronteiras (Juegos sin Fronteras)
Os participantes terão a oportunidade de conhecer jogos típicos dos vários países da
América.
O módulo terá a duração de 3,5 horas e os jogos no máximo 30 minutos cada.
Em equipes, os participantes passarão pelas diversas opções de jogos que serão aplicados
por pessoas provenientes dos países que estão ofertando a atividade.

Módulo "Mirando Adelante"
O Módulo "Mirando Adelante" tem como objetivo fortalecer as experiências vividas no
Moot, apresentando desafios e oportunidade para a participação juvenil, o trabalho vontuntário e
a promoção dos direitos humanos para que os jovens reportem seus Grupos Escoteiros.

Módulo Praia
Algumas recomendações importantes para participar deste módulo:
a) Levar roupa de banho e toalha;
b) Protetor solar, óculos de sol e boné ou chapéu; e
c) Levar bolsa ou mochila, bem identificada com nome e país, para guardar suas coisas pessoais.
Squeeze do Moot!!

Centro Escoteiro Interamericano
O Centro Escoteiro Interamericano funcionará entre os dias 31/12 e 03/01 para todos os
participantes do Moot Scout Interamericano. O Centro oferecerá várias exposições e atividades de
curta duração, que permitindo aos participantes descobrirem e experimentarem os trabalhos e
impactos realizados pelas OSN (Organizações Escoteiras Nacionais).
Ficará aberto de maneira permanente, nos seguintes dias e horários:
HORÁRIOS
MANHÃ
TARDE

31/dez
9 - 12h
14:30-18h

1/jan
Dia Internacional
9 -22h
9 -22h

2/jan

3/jan

9 - 12h
14:30-18h

9 - 12h
14:30-18h

Nestes mesmos stands, funcionará o Dia Internacional.
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Dia Internacional / Noite Internacional
Será realizado no dia 01/01, data mundialmente conhecida como “Dia Mundial da Paz”. Este
dia foi especialmente reservado para que os participantes vivam com intensidade as facetas
culturais das Américas e a fraternidade escoteira.






Cada OSN terá a oportunidade de mostrar um pouco da cultura de seu país e deverá trazer:
1 ou mais atividades de integração (jogos, dinâmicas, brincadeiras, manualidades ou similares),
que serão realizadas no seu respectivo stand;
Projetos de relevância realizados pelos pioneiros, projetos Mensageiros da Paz, que serão
expostos na Feira de Projetos. O Clã que desejar expor algum projeto deverá, até o dia 20/12,
enviar um e-mail para rafael.macedo@escoteiros.org.br para orientações.
Pratos e comidas típicas para o Festival Gastronômico.
Souvenirs para os participantes;
Uma apresentação cultural, artística ou folclórica para ser apresentada no palco principal. Os
brasileiros interessados em participar das apresentações de capoeira, Dança da Marreca,
forró, quadrilha ou samba, devem encaminhar um e-mail para
professordanielsangil@gmail.com (não há necessidade do envio de e-mail para aqueles que já
se manifestaram pelo facebook)
Programação do Dia Internacional
MANHÃ E TARDE

Atividades de Integração
Feira de Projetos
Festival Gastronômico (inicia às 17h)

NOITE INTERNACIONAL
(a partir das 19h)

Apresentações culturais dos países.

Insígnia "América Sin Fronteras"
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Durante todo o evento, mediante a realização de alguns requisitos, os participantes terão a
oportunidade de conquistar a Insígnia “America Sin Fronteras”.
Os participantes serão desafiados a explorar a natureza, cultura e povos que integram o
continente americano, trazendo a percepção que somos fruto de uma miscigenação de raças,
costumes, credos e que as fronteiras são inexistentes, quando partilhamos dos princípios contidos
na Lei e Promessa Escoteira.
A Insígnia será dividida em três partes, cada qual explorando a seguinte dimensão:
 Caminhos da América (distintivo alaranjado): A primeira parte da Insígnia poderá ser
conquistada mediante a efetiva participação nas atividades oferecidas nas Rotas.
 Caminho para o desenvolvimento (distintivo verde): A segunda parte poderá ser conquistada
através da participação dentro da Aldeia de Desenvolvimento
 Nosso povo, nossos costumes (distintivo azul): A terceira parte através da visita aos estandes
do Centro Escoteiro.

Alimentação
Durante todo o evento a alimentação será fornecida pronta, com pratos e talheres
fornecidos pelo restaurante. Apenas os participantes da Rota da Serra (Caxias do Sul) devem levar
prato e talheres próprios.
Lembramos que as refeições serão fornecidas pelo evento a partir do jantar do dia 27. Para
o desjejum do dia 4 será servido lanche, em embalagens individuais, de maneira que poderão ser
levadas pelos participantes que deixarem o campo.
Para os participantes que chegarem nas Rotas mais cedo, no dia 27, as organizações locais
disponibilizarão serviços simples de lanchonete.

Wi-Fi no campo
Não se pode assegurar que nas Rotas se tenha rede de internet disponível, mas no
Acampamento Base, em Osório, haverá sistema Wi-Fi para atender os participantes do Moot.

Recepção no Aeroporto e na Estação Rodoviária em Porto Alegre
A organização do II Moot Scout Interamericano manterá postos de recepção nestes dois
locais, das 7 às 16 horas do dia 27 de dezembro. Os participantes serão acolhidos e levados, em
ônibus da organização, para o Colégio Anchieta.
O serviço de recepção no aeroporto será unicamente no Terminal 1. Desta forma, aqueles
que eventualmente venham a chegar em Porto Alegre pelo Terminal 2 (onde opera a empresa
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aérea Azul), devem dirigir-se ao Terminal 1 usando os ônibus que fazem gratuitamente este
pequeno trajeto.
Todos aqueles que, chegam a Porto Alegre em ônibus ou carro particular, deverão dirigir-se
diretamente ao Colégio Anchieta no dia 27, das 8-16h.
Aconselhamos aqueles que, chegarem antes do dia 27 a Porto Alegre, a encaminharem-se
diretamente ao Colégio no dia 27, das 8-16h.

Plano de Saúde
Recomendamos que todos que tenham Plano de Saúde que levem suas carteirinhas do convênio.
Não esquecer de levar também a credencial escoteira.

Documentos para deslocamentos
Os serviços brasileiros de inspeção de transporte estão exigindo, para as movimentações em
ônibus, o envio prévio de uma relação com nos nomes e números de documentos. Por esta razão
estamos solicitando que todos contingentes que não informaram número de passaporte ou
identidade dos participantes, jovens e EIS e CMT, que o façam o mais breve possível.

Moeda do Moot
Dentro do acampamento, o Real (R$) será a moeda oficial.

Noite de Réveillon
Para as comemorações da noite de réveillon e celebração do Novo Ano, todos os
participantes do II Moot Scout receberão uma camiseta branca, estampada com o emblema do
evento, e que poderão customizar de acordo com o gosto pessoal.
Na noite haverá uma programação especial de comemoração, junto ao palco principal, para
que todos possam começar o ano de 2014 de maneira alegre e entre irmãos.

Estacionamento para ônibus
A organização do evento possibilitará uma área, na entrada do local do Moot, onde os
ônibus privados poderão ser deixados. Não haverá, entretanto, acesso dos motoristas ao local do
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Moot e aos seus serviços (alimentação, banheiros, etc.). Para isso deverão contratar hospedagem
e refeições por sua conta, externamente.
Também existe a possibilidade dos ônibus ficarem em um estacionamento externo, bem
próximo ao local do Campo, em Osório, onde existem outros serviços para atendimento dos
motoristas.
Endereço:
GEPOL
Rua Santos Dumont 2455
Bairro Albatroz
Contato: 51 99724229 e 91754229
Sr. Olvides Vicari
Valor do Estacionamento por dia: R$ 15,00
Valor do Estacionamento + Serviços por dia: R$ 20,00
Com Banho, churrasqueira, Sala de TV.
Comunicação Oficial
Os canais oficias de comunicação do Contingente Brasileiro são:





Facebook: www.facebook.com/noisnomoot
Blog: brasilnomoot.blogspot.com
Youtube: www.youtube.com/escoteirosbrasil
Twitter: @noisnomoot
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