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OLÁ!

É chegada a hora de fazer os últimos preparativos, arrumar a mochila, escolher cuidadosamente o que 
levar pois o excesso de peso é problemático em todos os sentidos.

Ansiedade boa, expectativa positiva, não esqueça dos medicamentos, do protetor solar, da..., ops, há 
uma relação bastante detalhada do que levar nesse Boletim. Ufa! Isso ajuda bastante. Coisas serão 
esquecidas, outras nem serão necessárias, mas acabam indo, por via das dúvidas...

Mas é assim mesmo, será uma experiência fascinante, inesquecível. Ela está apenas começando e valerá 
muito, renderá muitas histórias para contar, muitas paisagens para descrever, muitas amizades para 
cultivar. Que venha o 15th Moot Mundial Escoteiro! Change, inspired by Iceland. Boa aventura!

Marcos Carvalho
Comissário Internacional

1 – CONTINGENT MANAGEMENT TEAM - CMT

O Contingente do Brasil cresceu e, assim, novas pessoas foram integradas ao CMT:

· Alexandre Braga, mestre pioneiro - Responsável pela animação do contingente.
· Daniel Vacaro, mestre pioneiro - Responsável pelos “achados e perdidos”.
· Vitor Augusto, gerente de Programa Educativo dos Escoteiros do Brasil - Escritório Nacional.
· Wagner Bortoletto, diretor de grupo escoteiro - Responsável pela animação do contingente.

2 – DIA DE VISITAS

O Moot poderá ser visitado no dia 30 de julho. Estão disponíveis apenas 500 ingressos. O programa de 
visita começa às 9h e vai até as 17h.

Os visitantes serão conduzidos pela Equipe Internacional de Serviço e poderão visitar as áreas públicas, 
o Centro Escoteiro Mundial e a Praça Central. Não será permitido entrar nos subcampos, onde os 
participantes estarão acampados.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site: travel.worldscoutmoot.is.



Valores:

- Maiores de 18 anos: ISK 3500 por pessoa (cerca de R$ 114);
- Entre 6 e 18 anos: ISK 1750 por pessoa (cerca de R$ 58);
- Crianças menores de 6 anos não pagam;

Nesse valor estão inclusos a identi� cação de visitante e o manual do Dia de Visita.

3- O QUE LEVAR

A Islândia é um país com um clima muito diferente do nosso. É importante prestar bastante atenção na 
hora de preparar a mochila.

Mesmo no verão é possível ter qualquer tipo de tempo: chuva, vento, sol, granizo e até mesmo neve.

Durante a noite a temperatura pode cair para -5ºC, considere levar/usar meias grossas e quentes e gorro. 
Aquecer as extremidades (pés, mãos e cabeça) ajuda bastante no aquecimento do corpo.

As barracas devem estar preparadas para aguentar chuva. É interessante colocar um toldo debaixo da 
barraca para evitar a entrada de água na barraca em caso de chuva.

Isolante térmico é um item muito importante para uma boa noite de sono. Uma camada de papelão 
entre o chão da barraca e o saco de dormir também pode ajudar a obter um calor extra.

É importante estar aquecido quando for dormir: tomar um banho quente ou se movimentar (dançar, 
correr, jogar!) antes de se deitar.

O que você não pode esquecer de levar:

· Mochila cargueira leve, confortável, impermeável, com pelo menos 60 litros de capacidade. Malas 
são inadequadas;
· Mochila do contingente do Brasil, adequada para saídas de um dia;
· Barraca adequada para o clima islandês (3 estações). A barraca precisa aguentar ventos fortes e 
chuvas pesadas;
· Saco de dormir confortável para 0ºC ou menos;
· Isolante térmico;
· Squeeze;
· Prato/ Tigela;
· Caneca;
· Talheres;
· Kit pessoal de primeiros socorros;



· Óculos de sol;
· Protetor solar (a radiação UV é intensa na Islândia);
· Repelente e mosquiteiro (para proteger seu rosto das picadas das moscas negras que são comuns 
na Islândia);
· Vestuário/uniforme escoteiro, conforme previsto no POR;
· Shorts;
· Camisetas – não esquecer das camisetas do contingente do Brasil!;
· Camisetas de mangas compridas;
· Maiô ou sunga;
· Toalha;
· Segunda pele (mangas compridas e calças compridas);
· Calças;
· Blusas quentes (de lã, � eece e/ou outras tecnologias);
· Calças e jaqueta impermeáveis. Capa do tipo poncho não é recomendado por causa da 
probabilidade de muito vento;
· Gorro;
· Meias grossas/ quentes;
· Calças para caminhada. Jeans não é recomendado, pois retêm água e seca muito devagar;
· Mínimo de dois pares de meias para caminhada (mínimo 70% de lã, não algodão);
· Bota adequada para caminhada, macia (evite botas novas), à prova d’água, com bom suporte para 
o tornozelo e solado Vibram (ou equivalente);
· Calçado leve (papete ou similar), para caso seja necessário atravessar algum rio durante a 
caminhada;
· Material de higiene pessoal;
· Roupas íntimas.

Para algumas atividades das rotas será necessário levar material especí� co. A lista será divulgada em 
breve pela organização do Moot Mundial. Os participantes terão oportunidade de comprar esses 
equipamentos com antecedência.

Aqueles que não possuírem o material necessário indicado para cada rota não poderão participar 
da atividade. Lembramos que não será possível comprar materiais na hora, pois não existem lojas 
disponíveis nos locais das expedições.

4- MÚSICA DO MOOT

Am7               Bm7
Open up - the world is yours.
Em            G
Follow your head - to new places.



Am7        Bm7
Take a trip - with open ears
Em               G
say hello to - some new faces.
Am7            Bm7
Hiking up - sur� ng down
Em        G
don’t leave any - harmful traces
Am7            Bm7
Di�  cult - to take the step?
Em        G
you just have to - tie your laces

     C          Em            G                  Bm7
:,: Be prepared - for all that is coming and
C   Em
don’t be scared
       G                         Bm7
of all things belonging I’ll
C  Em
see you there
G              Bm7
dancing and singing, we
C   Em
won’t forget
G           Bm7
that we will always :,:

Am7         Bm7
Carry on - � ll your dreams
Em          G
you won’t do - unless you begin
Am7             Bm7
Never stop - learning things.
Em      G
Throw bad stu�  in - the recycle bin
Am7      Bm7
Give a hand - to one in need
Em            G
side by side we’re - able to win
Am7       Bm7
Use your voice - tell me how



Em               G
we can change the - world we live in

:,: Be prepared
for all that is coming and... :,:

5- MOEDA NO CAMPO

A moeda utilizada dentro do acampamento será a coroa islandesa (ISK). Também serão aceitos cartões 
de crédito e de débito (Visa e Mastercard).

Na Islândia não é possível realizar câmbio de real para coroas islandesas. Recomendamos que 
os participantes levem dólares americanos ou euros, que são aceitos na maioria das casas de 
câmbio. Também recomendamos que os participantes saquem coroas islandesas nos terminais de 
autoatendimento dos bancos de Reykjavik, antes do início do Moot.

As principais bandeiras aceitas na Islândia são: Visa e Mastercard.

6- TURISMO E TRANSPORTE

Mais informações sobre turismo e/ou transporte* na Islândia podem ser adquiridas por meio do site: 
http://travel.worldscoutmoot.is/en/

*Lembramos que os custos não estão inclusos na taxa do Moot.

7- TRANSPORTE MOOT – REYKJAVIK (LAUGARDALUR)

Os participantes que necessitarem de transporte do Moot até a Capital (Reykjavik), nos dias 2 e 3 de 
agosto, devem realizar agendamento prévio.

O agendamento pode ser feito aqui.

8- TREINAMENTOS PARA EQUIPE DE SERVIÇO E CMT

Os membros da Equipe Internacional de Serviço e do CMT necessitam, obrigatoriamente, fazer o curso 
“Safe from Harm” antes de ir para o Moot. O certi� cado impresso deve ser apresentado na ocasião da 
chegada, no Centro de Boas-Vindas.

O Safe from Harm e outros treinamentos interessantes (cultura islandesa e intercâmbio cultural) estão 
disponíveis em: worldscoutmoot.is/training e podem ser feitos por todos os inscritos no Moot.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDBoSwIlbACixbDh6L8mdoit3p2MsXMwve6DU-LTE_pTf1BQ/viewform?c=0&w=1)


9- MATERIAIS DAS TRIBOS

Cada tribo (4 equipes de 10 pessoas) irá receber:

· Tenda com 40 m² para cozinhar, socializar e fazer outras atividades diárias;
· Um fogão com 2 bocas;
· Equipamento para cozinhar;
· Duas mesas.

10- CENTROS DE EXPEDIÇÕES

São 11 Centros de Expedições:

• AKRA: Akranes;
• AKUR: Hamrar;
• HAFN: Hafnar� örður Town;
• HEIM: Heimaland;
• HÓLA: Hólaskjól;
• HVER: Hveragerði;
• REYK: Reykjavík City;
• SELF: Selfoss;
• SKAF: Skaftafell national park;
• PING: Þingvellir national park;
• VEST: Vestmannaeyjar island.

Teremos brasileiros distribuídos por todos eles.

Nos Centros de Expedições haverá:

· Pontos de água: a água de torneira na Islândia é potável e de boa qualidade. Existem avisos 
quando a água é imprópria para consumo. Os participantes deverão levar sua garra� nha para 
carregar água.
· Existirão pontos de descarte de água perto dos banheiros.
· Os banheiros serão separados por sexo.
· Os chuveiros serão separados por sexo, com água aquecida geotermicamente.

Os participantes deverão levar todos ao materiais necessários, pois em algumas expedições não existem 
lojas e pontos comerciais.

11- SERVIÇOS DENTRO DO CAMPO DO MOOT



· Não haverá bancos, casa de câmbio e terminais de saque de dinheiro;
· Serão aceitos cartões de crédito, débito (Visa e Mastercard são as bandeiras mais aceitas na 
Islândia) e coroas islandesas.
· Não haverá lavanderia;
· Serviços de correio estarão disponíveis;
· Disponibilidade de Internet: Wi-Fi e computadores;
· O supermercado irá funcionar das 9h até as 21h e terá disponível: refeições leves, bebidas, itens de 
necessidade básica, itens básicos de primeiros-socorros;
· Eletricidade: 220V, tomada de 2 pinos redondos;
· Tomadas para carregar os equipamentos. Recomendamos que se evite levar aparelhos que 
necessitem de eletricidade e que os participantes levem os adaptadores necessários.

12- ALIMENTAÇÃO

Participantes: A alimentação (itens) será fornecida às tribos pelos Pontos de Distribuição de Comida. Na 
expedição, os itens serão distribuídos principalmente no primeiro dia e produtos frescos poderão ser 
solicitados no segundo dia, para o terceiro e quarto dia.

No campo, as tribos podem fazer seus próprios cardápios, baseados nos produtos disponíveis.

Cada tribo irá receber um “Moot Cookbook”. Nele encontram-se os itens disponíveis para cada refeição e 
sugestão de preparo. A organização sugere que os participantes levem temperos típicos de seus países 
para usarem nas refeições.

Cardápio base:

• Café da manhã: será composto de comida fácil de fazer, que precise apenas assar, cozinhar ou que 
já esteja pronta. Inclui pão, queijo, leite, café, chá, skyr (semelhante a iogurte).

• Almoço: lanche pronto. Inclui pão, carne, patê, queijo, manteiga, chocolate, fruta e suco.

• Jantar: Comida quente. As Tribos devem preparar como desejarem. Inclui carne, peixe, pasta, 
entre outros.

Serão entregues ingredientes separados para as dietas vegetarianas, veganas, halal e kosher.

Haverá alimentação do almoço do dia 25/7 até jantar do dia 2/8.

Equipe Internacional de Serviço e CMT: o café da manhã e o jantar serão servidos no restaurantes da 
Equipe Internacional de Serviço.



No café da manhã será entregue o lanche pronto para o almoço.

Cardápio base:

• Café da manhã: Salada, skyr, cereal e leite.

• Almoço: lanche pronto. Skyr, iorgurte, pão, manteiga, salgadinhos/batata-frita, suco de laranja.

• Jantar: Carne, peixe, arroz, batata, salada, sopa, frutas.

No café da manhã e no jantar haverá vários tipos de bebidas.

Existirão menus separados para as dietas vegetarianas, veganas, halal e kosher.

Haverá alimentação do jantar do dia 22/7 até o almoço do dia 4/8.

CONTATOS

Dúvidas sobre qualquer informação apresentada neste Boletim podem ser sanadas nos contatos abaixo: 
moot@escoteiros.org.br

Página Brasil No Moot (fb.com/BrasilNoMoot)

Curitiba, 30 de maio de 2017.

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente
Escoteiros do Brasil

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente


