Informativo sobre as vagas para o 15º Moot Mundial, na Islândia
O Moot Mundial é o principal evento para jovens entre 18 e 26 anos. Cada vez mais,
os jovens dessa faixa etária têm procurado participar dessa importante e interessante
atividade internacional. De fato, é uma excelente oportunidade para se encontrar,
trocar ideias, conhecer outras culturas e compartilhar o espírito escoteiro em
amplitude mundial.
A exemplo de outros países, o Brasil também tem levado um número cada vez
maior de jovens. A cada Moot Mundial realizado o contingente dos Escoteiros do Brasil
cresce, o que nos deixa muito felizes e satisfeitos.
Quando um Moot Mundial é estruturado são realizadas algumas previsões com
base em eventos anteriores, para que sejam mensurados os números de vagas
destinadas a cada país, de acordo com esse histórico.
Para o Moot da Islândia foram previstas, inicialmente, 200 vagas para o Brasil. Com
a surpreendente quantidade de inscrições que recebemos, prontamente entramos em
contato com o Comitê Organizador e informamos que o nosso contingente estaria
composto de 300 participantes, superando em 100 pessoas o limite inicialmente
estabelecido pela organização. Conseguimos então, de maneira excepcional, esse
acréscimos de vagas.
Ficamos muito felizes com esse número que superou em muito as nossas
expectativas, mas infelizmente não poderemos aceitar mais inscrições e tampouco
solicitar mais vagas à Islândia, pois não há mais vagas remanescentes, bem como o
local não conta com a estrutura necessária para acolher participantes além do limite.
Lamentamos, pois sabemos o que uma atividade dessa magnitude representa e
também sabemos que ainda existem muitos interessados que não conseguirão
participar pela falta de vagas.
Ainda existem duas formas de tentar uma vaga. A primeira delas é pela “triagem”,
que consiste no seguinte: ao atingir o limite de 300 inscritos, o Sigue passou a
encaminhar as novas inscrições para a triagem, que é uma espécie de “lista de espera”,
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onde a pessoa pode pagar seus boletos quando outra desiste, garantindo assim sua
vaga. A liberação é feita de acordo com a data de inscrição. A outra maneira de se
conseguir uma vaga é pela transferência. Ao invés da pessoa pedir o cancelamento da
sua inscrição, ela pode transferir a vaga para outro participante.
Contamos com a compreensão de todos e permanecemos à disposição para mais
esclarecimentos.
Sempre Alerta para Servir!

Marcos Carvalho
Diretor Nacional de Relações Internacionais
Escoteiros do Brasil
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