14º Moot Escoteiro Mundial
Canadá 2013
Boletim 3
Viajando para o Canadá
1) INTRODUÇÃO
Dando continuidade aos preparativos para o 13º Moot Mundial apresentamos o Boletim 3,
com as informações para organizar sua viagem ao Canadá. Existem procedimentos que
devem ser seguidos atentamente, por isso recomendamos a leitura cuidadosa.
A UEB não organizará um grupo de viagem para turismo antes ou depois do Moot, visto
que existem interesses, disponibilidades e orçamentos muito distintos. Se você tem tempo
e disponibilidade financeira, encorajamos que se junte a outros participantes e organize um
passeio turístico pelo país. As informações a seguir poderão ser úteis no seu planejamento.
A Comissão Canadense de Turismo tem um website oficial com informações turísticas em
diversos idiomas, incluindo o português. Se você precisa de informação mais específica,
recomendamos visitar a página http://br.canada.travel/. O site inclusive tem uma relação de
especialistas em turismo no Canadá, que poderão ajudar a montar seu roteiro, mas por
serem ligados a agências de viagem o serviço não será gratuito.
2) INFORMAÇÕES GERAIS
2.1 Clima
O Moot acontecerá durante o verão canadense, com temperaturas entre 13º e 26ºC na
região do Quebec, o que permite dias bem agradáveis. No mês de Fevereiro, por exemplo,
a temperatura média em Ottawa oscila entra -3º e -15ºC, podendo ter mínimas de até -20º.
2.2 Eletricidade
A voltagem dos aparelhos no Canadá é de 110v
(60Hz).
Se você pretende levar aparelhos que
precisam recarregar, verifique se seu aparelho é
compatível a essa voltagem e a esse tipo de plug (ao
lado).
Lembrando que para o campo do Moot é preferível
utilizar aparelhos à pilha ou levar bateria extra. Não
temos informação sobre a disponibilidade de tomadas
e do eventual custo para recarregar baterias.
2.3 Fuso Horário
Ottawa, Toronto e Montreal: (GMT – 5) ou 2 horas a menos do que a Hora de Brasília (DF).
Durante o Moot o fuso será de 1 hora a menos, pois iniciará o Horário de Verão no Canadá.
2.4 Dinheiro
A moeda do Canadá é o Dólar Canadense (CAD). Para ter uma ideia do valor da moeda:
CAD 1,00 estava cotado em R$ 1,95 na página do Banco Central do Brasil (BCB) em
08/02/2013.
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Recomendamos que você desembarque no Canadá com dinheiro local em espécie para as
primeiras despesas no país, para tomar um café ou comprar um bilhete de metrô.
Para fazer o câmbio pelo Dólar Canadense o ideal é buscar bancos ou instituições
financeiras oficiais e ter em mãos moedas de maior circulação como Dólar Americano, Euro
ou Libra Esterlina. Não temos a informação se é possível trocar Reais (BRL) por CAD $,
mesmo que seja possível, as taxas podem ser desfavoráveis.
• A cotação é quase 1 a 1 com relação ao Dólar
Americano. Nos locais turísticos, nas grandes
cidades, o dólar americano poderá ser aceito,
mas a conversão será com taxas mais altas.
• Cartão de débito internacional: com este cartão
você efetua o débito diretamente em sua contacorrente. É possível fazer pagamentos e saques
na moeda local com ele.
• Cartão Pré-Pago: no Canadá você poderá usar
cartões de débito em moeda estrangeira, tais
como: Visa Travel Money ou similares. Neste
cartão você “carrega” o saldo em moeda
estrangeira, ainda no Brasil, e no exterior
funciona com um cartão de débito. Para adquirir
será necessário verificar no seu banco as
condições e tarifas.
• Cartão de crédito internacional: esta opção deve
ser avaliada com cuidado, pois as compras feitas
no exterior pagam impostos que podem fazer
com que não valha a pena.
• No campo do Moot a moeda para uso geral será
o Dólar Canadense em espécie.
• Estamos aguardando a confirmação se no
campo estarão disponíveis caixas automáticos
para saque e se o pagamento de serviços
poderá ser feito com cartão de débito.

Notas do Dólar Canadense

Muitos cartões de débito são válidos apenas no Brasil. Verifique junto ao seu banco se o
seu cartão de débito pode fazer saques em moeda local no exterior. Se seu cartão de
crédito internacional será usado pela primeira vez no exterior informe a administradora
do cartão ou ao banco antes de viajar. E mesmo os cartões sendo internacionais é
necessário liberar o cartão para uso no exterior antes da viagem.
2.5 Telefones
• Ligando do Canadá para o Brasil a cobrar: através do serviço Brasil Direto da
Embratel, onde a ligação será cobrada no Brasil e não há a necessidade de falar com
atendente. Basta digitar 1 800 463 66 56 e seguir as orientações. Para imprimir um
guia de bolso com os números do serviço Brasil Direto no mundo clique em:
http://portal.embratel.com.br/fazum21/pdf/guiadebolso.pdf
• Ligando do Brasil para o Canadá: basta digitar: 00 + código da operadora DDI e na

sequência os códigos a seguir, conforme a cidade:
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Códigos DDI para ligar para o Canadá:

•
•
•
•

Québec: +1 (418) ou (581)
Ottawa: +1 (613)
Montreal: +1 (514) ou (438)
Toronto: +1 (416) ou (647)

• Usando o celular: no Canadá o serviço de celular utiliza redes GSM e LTE (4G),
dependendo da operadora e da província. Verifique na sua operadora se seu aparelho
vai funcionar no Canadá e o custo da chamada originada no Canadá para o Brasil e
das chamadas recebidas lá. Recomendamos avaliar a real necessidade de usar seu
aparelho no exterior.
• Usando um celular do Canadá: as principais empresas de celular são a Telus Mobility,
Rogers e Bell Mobility. Se você realmente precisa receber ligações do Brasil, uma
opção pode ser adquirir um chip pré-pago local e ter um “celular canadense” durante
o Moot. E considere que o chip (SIM card) deverá ser da mesma região do evento, do
contrário você poderá pagar por ligações interurbanas.
• Para chamadas internacionais usando telefone público é possível utilizar cartões
telefônicos (international calling cards) de diversas empresas. A venda pode ser feita
pela internet e a empresa envia por email uma senha (PIN code) para ser digitada.
Algumas empresas são: Bell Canada, VOX, ThePhoneCardStore, entre outras.
O custo de uma ligação do Canadá para o Brasil usando cartões pré-pagos da Bell Canada
pode ser visto nesta página: https://prepaid.bell.ca/RatesTool.do (em inglês).
2.6 Serviço consular do Brasil no Canadá
• Embaixada do Brasil em Ottawa:
Endereço: 450 Wilbrod Street
Ottawa, Ontario - K1N 6M8 Canada

• Consulado do Brasil em Montreal:
Endereço: 1 Westmount Square, Suite 1700
Montreal, Quebec - H3Z 2P9 Canada

Telefone: +1 (613) 237-1090 / 755-5160

Telefone: +1 (514) 499-0968 / 499-0969

URL: http://ottawa.itamaraty.gov.br/pt-br/

URL: http://montreal.itamaraty.gov.br/pt-br/

Email: brasemb.ottawa@itamaraty.gov.br

Email: comunicacoes@consbrasmontreal.org

O Consulado-Geral do Brasil em Montreal dispõe de serviço de plantão, para assistir
cidadãos brasileiros em casos de comprovada emergência, telefone: +1 (514) 912-0012.
A perda de passaporte não é considerada como caso de emergência.
3) VIAJANDO
3.1 Tempo de voo
O maior aeroporto do Canadá está localizado em Toronto e de lá existem conexões com as
cidades de Montreal e Ottawa. Do Brasil para o Canadá existem voo diretos pela Air
Canada e pela TAM. De São Paulo a Toronto são 11 horas de voo direto. De Toronto para
Ottawa o voo dura cerca de 1 hora.
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No dia do embarque recomendamos que se apresentem na companhia aérea no mínimo 3
horas antes do horário do voo. Este tempo é o necessário para embalar a mochila (em
sacos próprios ou no “plastic bag”), despachar tudo e embarcar. Sendo período de férias
será normal que existam filas no aeroporto e que os procedimentos tomem mais tempo.
Outra opção é voar com escala nos EUA ou no México, porém considere que será
necessário ter visto de turista ou visto de trânsito para pousar nestes países. Antes de
comprar seu bilhete aéreo com escalas, verifique se será necessário obter visto, pois isto
significará mais gastos em sua viagem.
3.2 Desconto para participantes do Moot
A Organização do Moot conseguiu fechar acordos com empresas aéreas e de transporte
ferroviário do Canadá, com isso o participante do Moot poderá contar descontos nas tarifas
de transporte. O Moot oferecerá descontos nas seguintes condições:
3.2.1 Voo internacional para o Canadá
O desconto será concedido para quem viajar por companhias aéreas que sejam membros
da Star Alliance, como por exemplo Air Canada e TAM. Para obter o desconto deverá ser
informado o código: AC09S13.
A viagem deverá ser no período de 3 a 24 de Agosto.
O desembarque deverá ser no Aeroporto Internacional MacDonald-Cartier (Ottawa).
3.2.2 Voo doméstico no Canadá
Para aqueles que já estão no Canadá existe a opção de obter o desconto em voos
domésticos pela Air Canada. No momento da reserva deverá ser fornecido o código
4NJR7Q91. A viagem deverá ocorrer no período de 3 a 24 de Agosto e deverá ter origem
em qualquer cidade canadense e pouso em Ottawa.
O código de desconto não deve ser usado nos sites das companhias aéreas, mas deverão
ser informados para o escritório da Air Canada ou seus parceiros da Star Alliance – grupo
que reúne diversas companhias aéreas, entre elas: TAM, Avianca, Taca, TAP entre outras.
Veja a relação em: http://www.staralliance.com/pt/
3.2.3 Viagem ferroviária
O Canadá possui uma extensa malha ferroviária, interligando o país de costa a costa.
Existem diversos horários entre Toronto e Ottawa e a viagem por trem dura cerca de 4:30h.
A tarifa do bilhete (uma pessoa e viagem somente de ida) está a partir de CAD 83,00 (tarifa
Escape). Se você planeja chegar a Ottawa por trem sua viagem deverá ocorrer entre 1º e
21 de Agosto. O código para o desconto do Moot é 12443 e deverá ser informado no site
da Via Rail: www.viarail.ca/en
Os descontos oferecidos são de uso exclusivo para os participantes regulamente inscritos
no Contingente do Brasil no Moot. A concessão será controlada pela coordenação do
Moot e pela UEB, podendo acarretar a aplicação de medidas disciplinares se houver uso
indevido.
Antes de fechar a compra dos bilhetes aéreos, recomendamos que seja feita uma
negociação envolvendo os interessados e as companhias aéreas, pois comprar bilhetes em
grupo pode ser mais vantajoso no final, podendo até ser mais interessante do que o
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desconto oferecido pela Air Canada. A utilização deste desconto é opcional, não
configurando por parte da UEB como indicação de companhia aérea oficial ou
transportadora ferroviária, não se aplicando responsabilidades quanto à qualidade dos
serviços oferecidos. Verifique também o desconto que pode ser obtido através do convênio
entre a UEB e a TAM, veja o site da UEB Nacional as condições. Compare os benefícios
antes de fechar negócio.
4) ACOMODAÇÃO ANTES OU DEPOIS DO MOOT
4.1 Acomodação na Universidade de Ottawa
A Universidade de Ottawa oferecerá acomodação para os participantes do Moot.
acomodação será em quartos, somente nos períodos abaixo:
• Antes do Moot: de 1 a 7 de Agosto

A

• Depois do Moot: de 18 a 24 de Agosto

De 5 de maio a 25 de agosto a Universidade de Ottawa também estará recebendo visitantes
de outros eventos, grupos de turismo e participantes de feiras e congressos, por isso não
deixe para depois se deseja se acomodar por lá. A Universidade de Ottawa será o ponto de
encontro para a concentração para a Cerimônia de Abertura do Moot em 08/08/2013.
•
•
•
•
•

As reservas devem ser feitas através do email: rgroup@uottawa.ca ou crya2@uottawa.ca
Na solicitação de reserva será necessário fornecer um cartão de crédito internacional.
As refeições não estão incluídas nos valores informados
Os preços informados não incluem impostos e taxas
O pagamento será na chegada: check-in às 16:00h e o check-out às 10:30h

Existem duas opções de acomodação:
4.1.1 90 University
Apartamentos mobiliados com mesas, cadeiras, com ar condicionado, 2 camas, cozinha
equipada com microondas, mesas e cadeiras. Possui banheiro interno com chuveiro. Os
quartos tem telefone com ligações locais ilimitadas e conexão a internet (necessário trazer
cabo Ethernet). Valor: CAD 100,00 por pessoa/noite
4.1.2 Marchand Residence ou Stanton Residence
Quartos de solteiro ou duplos, mobiliados com mesa, cadeira e um pequeno armário. Não
tem ar condicionado. Cada andar tem um banheiro de uso coletivo e separados por sexo.
Valor: CAD 25,00 por pessoa/noite
Serviços extras: a acomodação fornecerá toalhas, lençóis, sabonete e shampoo. Estará
disponível o serviço de lavanderia e cozinha coletiva (com fogão e microondas). Os
utensílios de cozinha não estão disponíveis para esta temporada, será necessário obter jogo
de panelas, colheres e facas de cozinha, prato, caneca e talheres.
Você pode conhecer a acomodação oferecida pela Universidade de Ottawa visitando o
virtual tour na página: http://web5.uottawa.ca/mcs-smc/virtualtour/residences.php
4.2 Albergues da Juventude
O Canadá tem uma extensa rede de albergues e hostels que podem oferecer boa
acomodação nas principais cidades da região do Moot. Existem redes internacionais de
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hostels onde é possível fazer reservas, geralmente pedem um depósito de 10% do
montante total a ser pago. As principais são: www.hihostels.com e www.hostelword.com
5) VISTO CANADENSE
Para ingressar em território canadense o cidadão brasileiro precisa apresentar o Visto de
Residente Temporário (Visto de Turista). A emissão do visto é feita pelo Consulado Geral
do Canadá em São Paulo e a obtenção do mesmo pode ser tão difícil quanto obter o visto
americano.
Para a análise da solicitação deverão ser
apresentados comprovantes de renda, de
ocupação,
as
razões
da
visita
e
principalmente recursos para se manter no
país durante a viagem – o que inclui o
período do Moot e todo o turismo que você
planeja em fazer. Outro ponto que deve ser
observado é a comprovação de vínculos
fortes com seu país de origem. Entenda os
vínculos fortes como sendo os motivos que
fariam você retornar ao Brasil após a viagem.

Visto Canadense

O serviço consular canadense está orientado a buscar indícios que indiquem se aquele
turista na verdade se trata de alguém que deseja ficar no país. Por esta razão você precisa
comprovar de que voltará para o Brasil. Infelizmente não é possível dar garantia sobre a
emissão do visto, pois esta é uma análise que se baseia nas leis canadenses, nas
informações fornecidas por você e em uma análise que muitas vezes tem caráter subjetivo.
Não existem regras exatas que separam um simples turista de um possível imigrante
tentando uma nova vida. E a obtenção do visto também não é uma garantia final de
ingressar, pois no aeroporto a imigração poderá questionar qualquer passageiro em busca
de evidências que indiquem suas reais intenções em solo canadense.
A organização 14º World Scout Moot informou que está em contato com as autoridades
canadenses para que o processo de obtenção do visto seja facilitado para os participantes
do Moot em todo o mundo. A UEB enviará correspondência para o Consulado Geral do
Canadá em São Paulo visando informar a relação nominal dos participantes inscritos.
Esperamos que isto diminua os possíveis contratempos na emissão do visto no Brasil.
A emissão do visto pode ser solicitada pessoalmente no Consulado em São Paulo ou
através de um dos escritórios do VAC (Centro de Requerimento de Visto), localizados nas
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. O VAC é um serviço terceirizado que
recebe a documentação e envia para o consulado, fazendo também a entrega do visto.
Consulado Geral do Canadá em São Paulo:
http://www.canadainternational.gc.ca/brazil-bresil/officesbureaux/services_sao.aspx?lang=por&view=d
Para obter a relação de documentos e para se familiarizar com o serviço do VAC, visite a
página: www.csc-cvac.com/pt-BR/selfservice/cvac_welcome
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Se você possui cidadania de outro país, verifique se existe obrigatoriedade de visto para
ingressar no Canadá em: http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp (em inglês)
6) DOCUMENTOS
Para finalizar sua inscrição é necessário que você envie para o Escritório Nacional o original
da sua ficha de inscrição, completamente preenchida e com todas as assinaturas
solicitadas. A ficha está disponível através do seu acesso no Meu Sigue. Antes de enviar,
recomendamos que você tire duas cópias da Ficha de Inscrição, já com todas as assinaturas
e guarde com você. A ficha de inscrição deve ser enviada para:
União dos Escoteiros do Brasil
Escritório Nacional
14º WSM Canada 2013
Rua Coronel Dulcídio, 2107 – Água Verde
Curitiba – PR CEP 80250-100
Para a viagem você deverá portar os seguintes documentos:
• Passaporte válido
• Visto Canadense para Residente Temporário (se aplicável para sua cidadania)
• Bilhete aéreo com data de retorno
• Comprovação de acomodação para o período antes ou posterior ao Moot
• Comprovação de recursos: dinheiro em espécie, cartões de crédito, travellers
checks, cartões de débito (por ex: Visa Travel Money, ou outros). Isto será exigido
pela imigração e pode causar o impedimento para ingressar no país.
• Cartão do Seguro Viagem e Seguro Saúde
• Cópia da sua Ficha de Inscrição
Em caso de perda, furto ou extravio recomendamos que você tenha 2 cópias de cada
documento mencionado anteriormente. Com uma cópia em mãos será mais simples
solicitar uma segunda via em caso de perda, furto ou extravio. Deixe estas cópias com
alguém de sua confiança que viaje com você. O 2º conjunto de documentos deve ficar
com sua família no Brasil ou com um amigo que possa ser acionado do exterior.
Além desta opção em papel você também pode enviar um email para você mesmo com a
imagem feita em scanner destes documentos. Se for necessário obter cópias impressas,
basta ir em uma lan house, baixar os arquivos e imprimir. Mas isto só funciona se você
utilizar uma conta webmail (ex: Yahoo, Hotmail, Gmail, etc..).
Nos próximos Boletins vamos enviar informações sobre a Programação e demais
informações de interesse de nosso contingente.

Havendo qualquer alteração nas informações aqui contidas, vamos informar o
Contingente do Brasil na maior brevidade possível, sempre através dos canais oficiais de
comunicação da UEB: página da UEB Nacional e grupo da Equipe de Relações
Internacionais da UEB no Facebook: http://www.facebook.com/EscoteirosCNRI.
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