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1. MENSAGEM DO CHEFE DE CONTINGENTE

Prezados participantes e membros da Equipe Internacional de Serviço,

Estamos a menos de seis meses do III Moot Escoteiro Interamericano e os preparativos 
de todos devem estar a mil por hora.

O interesse em participar do Moot foi muito grande por parte dos associados dos 
Escoteiros do Brasil, tanto que 10 meses antes do evento já havíamos preenchido todas 
as vagas destinadas ao nosso contingente. Diante desse sucesso, negociamos algumas 
vagas adicionais com a Coordenação do Moot e conseguimos atender os interessados 
que estavam aguardando uma vaga na lista de espera.

Assim, aqueles que participarem do evento terão a grande responsabilidade de 
representar não só os Escoteiros do Brasil mas, especialmente, aqueles que queriam 
estar presentes no III Moot Escoteiro Interamericano e por motivos diversos não poderão 
participar.

Além disso, esta será uma atividade muito marcante, especialmente para todos aqueles 
que estão de alguma forma ligados ao Ramo Pioneiro. Em 2018 comemoraremos o 
Centenário do Ramo Pioneiro, assim, teremos a oportunidade de celebrarmos esta data 
em uma atividade internacional muito especial, no berço de umas das civilizações mais 
antigas do nosso mundo.

Para apoiar esta atividade teremos uma Equipe de Contingente formada, sem prejuízo 
da adesão de novos integrantes, pelos seguintes escotistas e dirigentes:

• Nuno Francisco Simão (Chefe Adjunto de Contingente)

   GE Leões de Blumenau - 32/SC

• Vitor Augusto Gay (Suporte Profissional)

   Escritório Nacional

• Cleide Pires de Jesus (Bem-estar)

   GE Araguaia - 37/GO

• Lia Kaori Nishizawa (Comunicação)

   GE Bernardo Sayão - 14/DF
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• Rafael Matias (Facilitador de Campo e Festival Internacional)

   GE Goyaz - 9/GO

• Sérgio Marangoni (Facilitador de Campo e Logística)

   GE do Mar Amigo Velho - 16/PR

• Wagner Bortoletto Filho (Equipe de Serviço e Festival Internacional)

   GE Lis Rio Preto - 311/SP

Portanto, vamos todos nos preparar para que tenhamos uma grande atividade e uma 
grande celebração do Movimento Escoteiro e do Ramo Pioneiro!

Servir!

Francisco Neves Siqueira
Chefe do Contingente Brasileiro

2. LOCAL DO EVENTO

O III Moot Escoteiro Interamericano terá a Hacienda Paucartika como acampamento 
base. Ela está localizada no Vale Sagrado dos Incas a 50 quilômetros do centro histórico 
de Cusco e a 56,5 quilômetros do Aeroporto Internacional Velasco Astete.

Trata-se de uma fazenda histórica recentemente restaurada e que guarda vestígios não 
só da civilização inca, mas também da época pré-inca.

O III Moot Escoteiro Interamericano não será realizado no período de chuvas da região. A 
pouca chuva que cai costuma ser fina. A temperatura durante o dia costuma ser entorno 
de 26 a 28 graus, porém, faz frio à noite, podendo chegar a 10 graus com sensação 
térmica próxima a zero.

3. CHEGADA E SAÍDA

Os membros da Equipe Internacional de Serviço devem chegar ao evento no dia 26 de 
julho. Para os participantes o campo será aberto no dia 27 de julho.
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O traslado estará disponível em ambos os dias (26/07 para Equipe Internacional de 
Serviço e 27/07 para os participantes) no horário das 06:30 às 12:30. O ponto de encontro 
é o Aeroporto Internacional Velasco Astete.

Para a saída do campo, os participantes deverão sair no dia 05 de agosto e a Equipe 
Internacional de Serviço no dia 06 de agosto. Os ônibus sairão do campo nestes dias 
entre as 06:30 e às 12:30.

4. INFRAESTRUTURA

O evento contará com a participação de aproximadamente 1.800 pessoas, entre jovens 
participantes, membros da Equipe Internacional de Serviço, da organização do evento e 
colaboradores.

O local contará com banheiros por todo o campo e terá disponível água potável e energia 
elétrica. Também estarão disponíveis pontos de energia elétrica específicos para carregar 
equipamentos eletrônicos, porém, estes contarão com regras próprias para uso.

O campo será separado e terá uma área específica para os participantes e uma outra 
para Equipe Internacional de Serviço e Coordenação dos Contingentes.

Para o acampamento, tanto os participantes, quantos os membros da Equipe 
Internacional de Serviço e da Equipe de Contingente deverão levar barracas com 
capacidade para uma/duas pessoa(s). Devido ao espaço disponível para campo e o fato 
de cada participante acampar com a sua equipe internacional, não será possível dividir 
barracas e nem acampar com barracas médias ou grandes (com capacidade a partir de 
4 pessoas).

Ainda com relação às barracas, recomendamos que estas, bem como o restante do 
material para dormir (isolantes e sacos de dormir), sejam de boa qualidade e adequadas 
para um clima mais frio, com possibilidade de alcançar temperaturas abaixo de 10o C.

5. SERVIÇOS NO CAMPO

No campo haverá uma loja escoteira, um mini mercado e uma loja de camping (com 
funcionamento previsto para apenas um dos dias do evento).
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O acesso a internet através de wi-fi será limitado. Assim, recomendamos que os 
participantes adquiram um chip de celular ainda em Cusco, caso queiram utilizar a 
internet com maior frequência.

Haverá, ainda, um banco para troca de dinheiro por moeda própria do acampamento, 
um café para membros da Equipe Internacional de Serviço, um centro de artesanato e 
uma lavanderia.  Ainda não temos informações a respeito de disponibilidade de caixas 
eletrônicos.

6. PROGRAMA

Os participantes serão divididos em equipes internacionais com 10 integrantes cada. 
Estas equipes se chamarão Purec. As Purec se reunirão em grupos de 4, formando uma 
Ayllu. A união de 9 Ayllus formará uma Suyu, o equivalente a um subcampo. Haverá 4 
Suyus (subcampos) no evento.

As equipes serão formadas antes do Moot com base na nacionalidade (podem haver, a 
princípio, até 2 integrantes do mesmo país em cada equipe) e na escolha do projeto a ser 
realizado. Os projetos ainda serão divulgados pela organização do evento.

Os módulos internos serão a Aldeia Interamericana, que contará com uma série de 
oficinas, e o Centro Escoteiro Interamericano, onde cada país terá o seu estande. Já os 
módulos externos se dividem em 6 rotas diferentes e estão relacionadas as seguintes 
atividades: trekking; mountain bike; rapel; escalada e via ferrata; canoagem; passeio a 
cavalo; e SUP, entre outras. O programa do Moot também prevê atividades de turismo, 
porém, é importante ressaltar, que a visita a Machu Picchu não está inclusa no Moot.

A Noite Internacional será realizada no dia 28 de julho, data em que se comemora  o Dia 
Nacional do Peru. Teremos, ainda, uma Noite Peruana, uma Noite de Talentos e uma 
atividade de comemoração do Centenário do Ramo Pioneiro.

7. ALIMENTAÇÃO

A alimentação será fornecida para todos, participantes e membros da Equipe Internacional 
de Serviço, e será servida em refeitórios. O cardápio será baseado na comida típica 
peruana. Haverá, ainda, opções para vegetarianos.
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Cada participante deverá levar o seu kit para alimentação composto por: prato; copo/
caneca; e talheres. Orientamos que os participantes identifiquem seus itens, com seu 
nome e país. 

Para as atividades externas os participantes receberão kits de comida, os quais poderão 
ser kits com carne ou para vegetarianos.

8. SAÚDE

Cusco está localizada a 3.400 metros de altitude e o local do evento fica a 2.700 metros 
de altitude. Portanto, trata-se de uma altitude que nós, brasileiros, não estamos 
acostumados.

Diante disso, e tendo em vista que muitas atividades do III Moot Escoteiro Interamericano 
exigem um certo esforço físico, recomendamos que todos, participantes e membros 
da Equipe Internacional de Serviço, não só se preparem fisicamente, mas também 
consultem seus médicos antes de viajar ao Peru.

Além disso, recomenda-se que todos evitem, enquanto estiverem na altitude, antes, 
durante e após o evento, o fumo, consumo de bebidas alcoólicas e comidas mais pesadas. 
Também orientamos que realizem grandes esforços físicos (caminhadas longas e trilhas), 
após pelo menos 3 (três) dias na altitude, o que permitirá aclimatação do corpo nesse 
tipo de ambiente.

É imprescindível que todos contratem um seguro de saúde internacional, de acordo com 
sua preferência.  Recomendamos que este seguro também possua referente a outros 
inconvenientes de viagem, como extravio de bagagem, e a cobertura de saúde seja 
através de prestação direta, e não por meio de reembolso.

9. TURISMO

O turismo, seja antes ou após o III Moot Escoteiro Interamericano, é de responsabilidade 
de cada participante.

A organização do evento recomenda a agência de turismo Costamar Travel. Os 
interessados que quiserem saber mais informações sore os pacotes e passeios devem 
encaminhar e-mail para: mootperu@costamar.com.
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Reforçamos que o turismo é opcional e ficará por conta de cada participante, que poderá 
inclusive contratar serviços de outras agências de turismo, conforme sua preferência.

Curitiba, 07 de fevereiro de 2018

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente

Escoteiros do Brasil


