14º Moot Escoteiro Mundial
Canadá 2013
Comunicado da Diretoria Executiva Nacional
Curitiba, 24 de julho de 2013
Prezados participantes do 14º Moot Escoteiro Mundial,
Os Escoteiros do Brasil estão acompanhando as dificuldades que alguns
participantes do Brasil estão encontrando na obtenção do visto de residente temporário no
Canadá, denominação adotada para o chamado “visto de turista”.
Desde o início da preparação do contingente do Brasil para este evento, tivemos
a preocupação em prover toda a informação disponível para que a participação brasileira
fosse a maior possível. Adotamos uma forma de pagamento inovadora e em prazo maior que
o usual, o que permitiu ao Contingente do Brasil alcançar o patamar de 163 inscrições.
Buscando facilitar a emissão do visto para os participantes do nosso contingente,
os Escoteiros do Brasil enviaram no mês de abril as cartas convites oficiais para todos os
inscritos, assinadas pela Organização do Moot no Canadá, de modo que a documentação para
o visto fosse a mais completa possível. Enviamos também um ofício para o Consulado do
Canadá, contendo a relação nominal dos participantes do Brasil.
É necessário esclarecer que a emissão do visto é um processo administrativo do
serviço consular canadense, baseado nas leis do país, para análise de documentos pessoais,
seguindo procedimentos técnicos, que algumas vezes se apóiam em questões subjetivas por
parte do oficial de imigração que analisa os documentos recebidos. A carta convite do Moot e
a carta dos Escoteiros do Brasil são documentos que complementam a documentação pessoal,
não tendo força legal para sobrepor outros documentos imprescindíveis para a análise do
consulado, tais como comprovantes de recursos financeiros ou indícios de vínculos que
justifiquem o retorno para o Brasil.
Nossa organização recebeu alguns casos de inscritos cuja solicitação de visto foi
negada. Em boa parte dos casos, na 2ª tentativa, a anexação de novos documentos
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comprobatórios garantiu a emissão do visto. Estamos acompanhando os casos daqueles que
ainda não receberam o resultado da 2ª solicitação ou que ainda não receberam a resposta de
sua 1ª solicitação.
Por se tratar de um serviço consular estrangeiro, mesmo com representação no
Brasil, os Escoteiros do Brasil tem ação limitada. Mesmo assim, solicitamos o apoio da
organização do Moot e encaminhamos a questão através do Escritório Mundial Escoteiro e de
membros do Comitê Escoteiro Mundial. Porém, com base nas próprias leis canadenses, não há
como haver interferência externa na análise da documentação e aprovação do visto, que
sempre será um processo individual.
Lamentamos muito que alguns inscritos tenham desistido de participar, estamos
em contato com a organização do evento para que busquemos o possível ressarcimento dos
valores pagos como ”Taxa do Moot”, nos termos do item 6.2.1 do documento “Informações
Gerais e Regras para Participação”. Àqueles que estejam impossibilitados de participar do
Moot, em função do visto negado, solicitamos que enviar a carta resposta do consulado, com
as razões para o indeferimento do visto, para o endereço: internacional@escoteiros.org.br.
A questão do visto para participantes brasileiros em eventos escoteiros
internacionais sempre foi alvo de atenção por parte dos Escoteiros do Brasil. Neste caso em
particular, entendemos ser necessário relatar formalmente para a “Association des Scouts du
Canada” e para o Escritório Mundial Escoteiro as dificuldades encontradas por nossos
membros. E asseguramos que esta questão continuará recebendo atenção especial de nossa
parte no momento de apoiar eventuais candidaturas de outros países e na promoção de
eventos escoteiros internacionais em nosso país.
Sempre Alerta,
Marco Aurélio Romeu Fernandes
Diretoria Executiva Nacional
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