
 

Informativo sobre o Dia Internacional 

 

O Moot é um espaço privilegiado para intercâmbio de experiências interculturais entre todos os 

participantes, fortalecendo os laços de amizade e evidenciando a fraternidade escoteira que existe em 

nosso movimento. 

Como forma de evidenciar estes laços, no dia 28 de Julho acontecerá o Dia Internacional. 

O evento durará todo o dia e será uma oportunidade de apresentar um pouco mais de nossa cultura e 

também de se integrar com os outros costumes dos países participantes do II Moot Escoteiro 

Interamericano. 

O dia 28 de Julho também é comemorado o Dia Nacional do Peru, data em que se comemora a 

Proclamação da Independência do Peru. 

Para evidenciar a cultura Brasileira, teremos um stand com exposições de itens culturais e locais do 

Brasil, música, comidas e claro, muita alegria! 

Convidamos todos os participantes do Contingente Brasileiro a se integrar e participar deste dia 

promovendo o stand do Brasil da seguinte forma: 

 Utilizar a camiseta Vermelha do Kit do Contingente do Brasil durante todo o dia; 

 Levar doces, salgados, biscoitos, biscoitos e balas típicos da sua região para somar aos 

demais itens de alimentação do stand; 

 Colaborar com a decoração do stand levando peças de artesanato típico de sua região e 

que representem o Brasil; 

 Organizar pequenos grupos de danças culturais regionais para promover flashmobs de 

apresentação cultural ao longo do dia em frente ao stand brasileiro; 

 Adicionar músicas à Playlist que ficará animando nosso stand durante todo o dia; 

 Convidar os demais participantes do Moot para visitar nosso stand; 

Além dos stands, que irão funcionar durante todo o dia, haverá uma Apresentação Cultural de 

aproximadamente 5 minutos em horário ainda a ser definido pela organização do Moot. O tema 

escolhido pelos Escoteiros do Brasil para este evento é o Carnaval. Iremos replicar um Bloco de 

Carnaval para demonstrar nossa alegria e diversidade em um Pout-pourri de canções de Blocos. Para 

contagiar todo o Moot, solicitamos que os participantes do Contingente do Brasil utilizem adereços 

típicos dos Blocos de Carnaval que acontecem por todo o Brasil e que se misturem com os participantes 

dos outros contingentes transformando o Moot em um Grande Bloco de Carnaval. 

Durante o Dia Internacional iremos promover uma pequena reunião para organizar os participantes 

que irão se apresentar no Palco Internacional. Os que desejarem fazer parte do “Bloco Principal” 

procurem o membro do CMT Rafael Matias. 

Lembrem-se de levar toda a alegria e energia do provo brasileiro. Vamos transformar o Moot em uma 

das maiores festas do Mundo!!! 

 


