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Prezado associado, 
Falta menos de um ano, e este tempo passa rápido. Esta é 
a típica atividade que começa bem antes, e seguramente as 
emoções persistem por muito tempo após.

Muitos de nós estão trabalhando para participar deste Moot 
há bastante tempo, alguns vão decidir em cima da hora, mas 
não importa, seremos todos o Brasil lá. Seremos todos um 
só contingente, alegre, unido, amigo e aproveitaremos ao 
máximo esta experiência.

O CMT (Contingent Management Team) é responsável pela 
organização do contingente de seu país. Eu, como chefe 
do contingente, conto com a ajuda desses parceiros na 
organização desse super evento:

- Daniel San Gil, Mestre Pioneiro: 
Chefe adjunto de contingente;

- Lia Kaori, Escotista do Ramo Lobinho: 
Responsável pelos jovens;

- Fernando Hofmeister, Escotista do Ramo Escoteiro: 
Responsável pela EIS;

- Cleide Pires, Mestra Pioneira: 
Responsável pelo bem-estar.

Dependendo do tamanho do nosso contingente, poderemos 
ter mais integrantes no CMT. 

E caso tenhamos mais inscrições de bandeirantes, incluiremos 
em nossa equipe um membro da Federação de Bandeirantes 
do Brasil.

Nuno Francisco Simão
Chefe do contingente

Nuno Francisco Simão
Chefe do Contingente

Daniel San Gil
Chefe do Contingente Adjunto

Lia Kaori 
Responsável pelos jovens

Fernando Hofmeister
Responsável pelo IST

Cleide Pires
Responsável pelo bem-estar



REGRA DE DEVOLUÇÃO DA TAXA 
(DIFERENÇA CAMBIAL)

AJUSTE DO 
PARCELAMENTO B

O ajuste do parcelamento A será realizado após o pagamento das taxas de participação defi nidas 
pela Associação Escoteira da Islândia. O acerto do valor apurado (saldo a compensar pela União 
dos Escoteiros do Brasil ou a restituir pelos participantes inscritos) ocorrerá no começo do ano de 
2017.

Alteramos a taxa cambial do dólar que defi ne a taxa de inscrição do evento de R$ 5 para R$ 3,35. Com 
isso, os valores do parcelamento B, referente a 2ª remessa para a Associação da Islândia até 1/4/2017, 
passam a ser:

Data de inscrição Nº de parcelas Valor da parcela Valor total

30/nov/16  4 665,47 2.661,88

30/dez/16  3 887,29 2.661,88

30/jan/17  2 1330,94  2.661,88

28/fev/17 1 2661,88 2.661,88



Kandersteg International Scout Center (KISC) é um Centro Escoteiro Mundial que fi ca na cidade de 
Kandersteg, na Suíça. Foi lá que aconteceu o 1º Moot Mundial e lá a oportunidade de participar de um 
Jamboree é possível durante todo o ano.

Que tal incluir uma visita em seu roteiro de viagem?
Quem passar por lá antes do Moot (entre 16 e 23 de julho de 2017) ou depois (entre 6 e 13 de agosto de 
2017) terá um desconto de 60% no alojamento. E se você for para o Moot como EIS, nesse período sua 
estadia será grátis, tendo apenas que pagar a taxa de turista (CHF 3 por pessoa).

Todas as atividades que KISC oferece e demais informações podem ser encontradas em 
www.kisc.ch.

Fotos divulgação.

KANDERSTEG



O Moot terá uma equipe de recepção no Aeroporto Internacional de Kefl avik do dia 21 de julho até 
a manhã do dia 25 de julho de 2017, quando o evento irá começar.

O ponto de encontro e a Cerimônia de Abertura serão às 10h da manhã do dia 25 de julho de 2017, em 
Laugardalur, Reikiavik.

Porém, antes de começar a cerimônia, teremos que deixar nossas bagagens em Laugardalur. A 
entrega poderá ser feita desde a noite anterior ao início da atividade.

Laugardalur fi ca na zona central de Reikiavik e é de fácil acesso com transporte público.

Programe-se para chegar antes da Cerimônia de Abertura para não ter problemas em relação ao 
transporte para as rotas.

São esperadas no Moot mais de 5 mil pessoas, e para isso serão necessárias mil pessoas na Equipe 
Internacional de Serviço (EIS). A organização do Moot espera que metade da EIS seja da Islândia e metade 
do resto do mundo.

Para participar do Moot na EIS é necessário:
- ter 26 anos ou mais na data do evento (nascidos antes de 1º de agosto de 1991);
- ser registrado na União dos Escoteiros do Brasil ou na Federação de Bandeirantes do Brasil como 

escotista ou dirigente;
- ter Nível Preliminar concluído;
- ter um passaporte válido;
- falar uma das línguas ofi ciais do Moot: inglês ou francês;
- estar preparado para realizar qualquer tarefa necessária para a realização do Moot.

Os membros do EIS serão selecionados pela União dos Escoteiros do Brasil com base nos requisitos 
determinados pelo país organizador.

O número de membros do EIS dependerá exclusivamente da quantidade de brasileiros participantes. 

CHEGADA DOS JOVENS

EQUIPE INTERNACIONAL DE SERVIÇO



Será aberta uma lista de espera, caso necessário, uma vez que não é possível que a EIS exceda em 20% a 
quantidade de participantes inscritos.

Todos os membros da EIS terão que chegar no acampamento, no mais tardar, dois dias antes da abertura 
ofi cial (manhã do dia 23.7.2017) e sairão do campo um dia depois da Cerimônia de Encerramento (manhã 
do dia 4.8.2017), para poder participar de treinamentos e ajudar na arrumação fi nal do evento. A taxa do 
Moot cobre os custos desde a noite do dia 22 até a manhã do dia 4.8.2017. A organização do Moot irá levar 
a EIS do aeroporto até o campo na noite do dia 22.7.2017. Caso a EIS já esteja na Islândia, será possível 
pegar o transfer para o Moot em um ponto de encontro que será divulgado em Reikiavik, na noite do dia 
22. Na volta, os tranfers serão para os mesmos pontos.

Chegando no Moot, os membros da EIS irão receber um kit de boas-vindas, que conterá o serviço que cada 
um irá fazer, a programação do treinamento, entre outras coisas.

Dias 23 e 24 de julho haverá sessões de treinamento para a EIS. Porém, além do treinamento no local do 
evento, todos membros da EIS terão que fazer um treinamento pela internet antes do acampamento. O 
treinamento irá tratar do serviço que será realizado pela equipe de serviço, mas também terá conteúdo 
sobre: consciência cultural, código de conduta, saúde, segurança, procedimentos para as diferentes 
situações que possam surgir, legislação local, mapa do campo, etc.

Está prevista uma folga para cada membro da EIS, porém, se não for atingida a quantidade de EIS necessária 
para o bom desenvolvimento da atividade, ela não será disponibilizada. Com a quantidade sufi ciente 
da EIS, cada membro deverá trabalhar 8 horas por dia. Para as horas livres será oferecido um programa 
específi co para a EIS, incluindo: caminhadas, eventos esportivos, safáris, atividades na piscina, fóruns de 
discussão, cafés e muito mais, além das atividades noturnas dos participantes do Moot.

Haverá um subcampo dos membros da EIS, todos deverão dormir lá, com exceção dos que serão assistentes 
nas tribos - esses terão que dormir em suas tribos. Dentro do subcampo haverá uma área isolada para 
aqueles que irão trabalhar no turno noturno, garantindo tranquilidade para aqueles que precisam dormir. 
Cada membro da EIS deve levar sua barraca, saco de dormir, isolante térmico e outros objetos de uso 
pessoal. Diferente dos jovens, a equipe de serviço poderá compartilhar a barraca, mantendo a separação 
por sexo. Será possível alugar e comprar barraca no Moot, mais informações serão divulgadas em breve.

É recomendável utilizar barraca de 3 estações e saco de dormir quente.
Serão servidas 3 refeições para a EIS e o preparo será de responsabilidade de chefes profi ssionais. Será 
possível escolher alguns tipos de comida e serão levadas em contas as restrições alimentares. Os membros 
da EIS devem levar prato, caneca e talheres.

Também está prevista uma grande festa para a EIS na noite do dia 3 de agosto de 2017.



A Islândia é um país de contrastes extremos. É conhecida como “A terra do fogo e do gelo”. Lá estão 
algumas das maiores geleiras da Europa e também os vulcões mais ativos do mundo. Ela também é 
conhecida como a terra da luz e da escuridão: no verão, os dias chegam a ter 24 horas de luz, contrastando 
com os dias de inverno com apenas um par de horas de claridade.

Ela está localizada no Oceano Atlântico Norte, perto do Círculo Ártico, e funciona como uma ponte entre 
continentes. Está a apenas 5 horas de avião de Nova York e 3 horas de Londres. Possui uma temperatura 
marítima fresca, verões agradáveis e inverno temperado graças à corrente marítima do Golfo. Devido 
ao isolamento e forças extremas da natureza, a cultura islandesa tem como base a união das famílias, 
tradições vivas e conexão com a natureza bem estreita.

SOBRE A ISLÂNDIA

a palavra “Géiser” 
vem do islandês
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mais poderosa da 
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460.000 ovelhas
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geotérmicas

GMT
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mundial)
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cidade da literatura 

pela Unesco

Látrabjarg – maior 
penhasco de aves na 

Europa



A melhor maneira de chegar na Islândia é de avião. O aeroporto Internacional de 
Kefl avik fi ca a 40 minutos do centro de Reikiavik. Outra possibilidade é chegar pelo 
mar com a Smyril Line, que sai de Hirtshals, na Dinamarca, e chega em Seydisfjordur, 
que está a 9 horas de Reikiavik.

Atitudes e comportamento: O Moot Mundial Escoteiro é um local de encontro, intercâmbio e amizade, 
marco dos valores propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não se respeitem as normas ou instruções 
apresentadas pela Organização Geral, será estabelecida a medida apropriada a ser adotada, podendo, 
inclusive, culminar na exclusão do participante. No caso de exclusão, o participante responderá pelo 
pagamento integral de todas as despesas decorrentes desta situação.
Apresentação pessoal: Conforme a Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias ofi ciais de abertura e encerramento, 
e sempre que solicitado pela Organização Geral, deverá ser utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro.
Relações interpessoais: Não são permitidas atitudes, ações ou situações que afetem a integridade 
dos participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua estabilidade emocional. Homens e mulheres 
devem manifestar respeito mútuo e para com o coletivo ao demonstrar publicamente atitudes próprias 
da intimidade.
Objetos de valor: Aconselhamos que objetos de alto valor (computadores portáteis, IPods, MP3 players, 
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330.000
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Islandês: é o idioma 



etc.) não sejam levados ao evento, por questões de segurança. A organização do evento é responsável 
pela segurança pessoal dos participantes no âmbito da aplicação do programa do evento e não se 
responsabilizará por nenhum prejuízo aos seus pertences pessoais, que estarão sob sua própria guarda.
Danos e prejuízos patrimoniais: Os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais 
danos e/ou prejuízos causados por atos ou atitudes indevidas às áreas comuns do evento, sejam 
estas usadas para alojamento dos participantes ou desenvolvimento do programa. Atitudes desta 
natureza são motivos para exclusão do evento.
Fumo: Fumar será permitido somente para maiores de 18 anos, em locais pré-determinados.
Consumo de bebidas alcoólicas: O consumo de bebidas alcoólicas é proibido durante todo o 
evento.
Posse e consumo de drogas: Posse e/ou consumo de drogas é crime. Qualquer participante que 
seja surpreendido com drogas, consumindo ou facilitando a outros, será excluído do evento e o caso 
encaminhado imediatamente às autoridades competentes.
Furto ou roubo: Furto ou roubo são crimes previstos pela Legislação Islandesa. Qualquer participante 
que seja surpreendido cometendo ilícitos desta natureza será excluído do evento e o caso encaminhado 
imediatamente às autoridades competentes.
Armas: Portar armas de fogo sem a devida autorização expedida pelos órgãos competentes é crime. 
Qualquer participante que seja surpreendido portando arma de fogo ou branca será excluído do evento 
e o caso encaminhado imediatamente às autoridades competentes.
Saídas das áreas comuns: Não está autorizada a saída dos participantes do local do evento, com exceção 
dos momentos previstos na programação do evento.
Visitas: Somente pessoas expressamente autorizadas pela Organização Geral podem visitar o evento.
Uso de imagem: Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o direito de uso de 
imagens, na forma de fotografi as ou imagens realizadas ao longo do evento, para fi ns de promoção do 
Escotismo no Brasil. Com isso, a União dos Escoteiros do Brasil passa a ter direito sobre o uso dessas imagens 
em materiais gráfi cos e digitais em suas produções, seja o material destinado aos próprios escoteiros, seja 
material promocional voltado à divulgação do Movimento Escoteiro.

O Moot segue o código de conduta da OMME e as leis locais, no caso as da Islândia. Lá a pessoa com 
18 anos é considerada adulta, podendo fumar a partir dos 18 anos e consumir bebidas alcóolicas a 
partir dos 20 anos (porém dentro do Moot é proibido o consumo de álcool).
Caso alguma das regras e/ou leis sejam desrespeitadas, a organização do Moot tem o direito de 
expulsar do acampamento o participante ou grupo que cometer penalidades e, quando necessário, 
envolver o chefe do contingente na decisão. Todas as despesas geradas com a saída da atividade é 
de responsabilidades das pessoas que forem expulsas.



Lembre-se que o clima na Islândia é bastante imprevisível, podemos ter temperaturas entre 5ºC e 18ºC, 
ventos consideráveis e chuvas pesadas. O tempo muda de uma hora para outra e sem previsão.

É recomendável levar:
- Tênis/ bota impermeável;
- Barraca de 3 estações;
- Saco de dormir quente;
- Isolante térmico;
- Capa de chuva;.
- Casaco impermeável;
- Casacos com capuz;
- Roupas de lã.

Será possível alugar e comprar os seguintes equipamentos de camping no Moot:

- Barraca de 2-3 pessoas;
- Barraca de 4-5 pessoas;
- Saco de dormir apropriado para 0ºC;
- Isolante térmico;
- Kit incluindo barraca, saco de dormir e isolante térmico para 1, 2, 3, 4 ou 5 pessoas;
- Equipamento para preparo de comida (para viagens antes e depois do Moot);
- Gás para fogareiro (para viagens antes e depois do Moot).

Os valores e demais informações serão divulgadas em breve.

CLIMA: SUGESTÃO DE ROUPAS

BARRACA PARA COMPRA E ALUGUEL



Durante o Moot haverá atendimento médico fornecido pela Organização, porém, não estão cobertos: 
medicamentos, internações, exames e doenças pré-existentes. O que será fornecido são os primeiros 
socorros. Desta forma, todos os brasileiros devem contratar um seguro médico/ seguro de viagem que 
cubra todo o período da viagem. Recomendamos que a cobertura seja de pelo menos €30,000.00 e da 
modalidade convênio/rede credenciada e não por reembolso.

ATENDIMENTO MÉDICO: NÃO COBRE 
MEDICAMENTOS E INTERNAÇÕES

O Centro Escoteiro Úlfl jótsvatn irá receber a segunda parte do Moot (Althingi), e lá haverão algumas 
lojas e cafés vendendo lanches e outros alimentos.

Alguns locais do Módulo Expedição (primeira parte do Moot) estão situados em áreas sem acesso a lojas 
ou vendedores de alimentos. Desta forma, verifi que se está levando tudo o que poderá precisar.

Curitiba, 18 de outubro 2016.

Antes de irmos para Islândia queremos nos reunir. Estamos 
programando uma reunião para o dia 14.5.2017, em São Paulo.                                                                             
Divulgaremos mais informações em breve.

LOJAS E CAFÉS

REUNIÃO DO CONTINGENTE

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente
Escoteiros do Brasil

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente


