13º Moot Escoteiro Mundial
Quênia 2010
Informativo 2 – Versão 2
Junho/2010

1) INTRODUÇÃO
Apresentamos o Boletim 02, com as informações necessárias para uma correta preparação para o 11º Moot
Escoteiro Mundial. Será uma oportunidade inesquecível para fazer novos amigos, conhecer os encantos da
África e principalmente os encantos do país que Baden-Powell escolheu para passar seus últimos anos de
vida. A experiência de participar de um Moot será inesquecível. O participante do Moot já completou 18 anos
de idade, com a maturidade já adquirida, vai ver a atividade com outros olhos. Amizades que ultrapassam
fronteiras (e oceanos) se formam facilmente no Moot, você poderá comprovar.
2) CHEFE DO CONTINGENTE DO BRASIL
Por motivos profissionais o Dirigente Marco Romeu ficou impossibilitado de participar do
Moot. Cabe um agradecimento pelo trabalho feito até aqui e espero que possamos continuar
à altura. Para ocupar esta função foi convidado o Dirigente Fabricio Gabriel, membro da
Comissão Nacional de Relações Internacionais e Diretor Técnico do 41º RJ/GE Redentor. O
objetivo maior de um Chefe de Contingente em qualquer evento é servir a UEB e a cada um
de vocês, buscando que esta experiência seja muito especial e que nossa organização
escoteira represente da melhor forma possível nosso país e nossos valores.
Emails para a lista do Moot: mootkenya@googlegroups.com
Contatos: email/Orkut/Facebook: fagassi@yahoo.com
Telefones: (21) 2557-1661 (noite) / 8111-7918
3) PROGRAMA
O programa do Moot está dividido em 3 partes, pois há o deslocamento para os chamados Centros de
Expedição e a continuidade das atividades no Campo de Rowallan
3.1) Programa Geral – a Programação do Moot está no quadro abaixo:
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Tarde
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Programação Geral do 13º Moot Quênia 2010
28/07
29-31/07
01/08
02-05/08
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Rowallan
Rowallan
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Expedição
os Centros de
Expedição
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Programa em Cerimônia de
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07/08

Partida

Partida

Partida

3.2) Programação nos Centros de Expedição - Durante as expedições os participantes terão a oportunidade
de explorar o interior do país, florestas tropicais e montanhas. Serviços comunitários acontecerão nas
manhãs, depois os participantes participarão de um tour onde poderão descobrir as belezas do Quênia e
de seu povo nas comunidades. As atividades no campo incluem melhorias no local, treinamento
educacional, jogos e caçadas ao tesouro.
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29/07

Programação nos Centros de Expedição
30/07

31/07

Manhã

• 5 equipes: expedição diária
• 3 equipes: serviço comunitário
• 2 equipes: atividade no campo

• 5 equipes: expedição diária
• 3 equipes: serviço comunitário
• 2 equipes: atividade no campo

• 6 equipes: atividade no campo
• 4 equipes: serviço comunitário

Tarde

• 5 equipes: expedição diária
(continuação)
• 3 equipes: tour
• 2 equipes: atividade no campo

• 5 equipes: expedição diária
(continuação)
• 3 equipes: tour
• 2 equipes: atividade no campo

• 6 equipes: atividade no campo
• 4 equipes: tour

Noite

• Noite Livre

• Atividades por
Unidade/Equipe

• Jantar Cultural

3.3) Programação no Campo de Rowallan – após o retorno dos Centros, as Equipes serão mantidas para a
continuidade da programação do Moot, conforme o quadro abaixo:
01/08
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Programação no Campo de Rowallan
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Módulo de
Módulo de
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Machakos
AMD e
AMD e
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02/08
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de tempo livre

Noite do
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Festival
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Teremos muitos momentos de confraternização durante o Moot. Estas atividades culturais e sociais serão
definidas no próximo informativo. Existem as oficiais: Jantar Cultural (31/07), Noite do Carnaval (03/07),
Festival Gastronômico (04/07), Fogo de Conselho das Bomas (05/08) e também as que podemos propor, tais
como: aniversários (1 + 7), torneio de futebol. Os Escoteiros que falam português também querem se
encontrar no Moot, em uma atividade específica da Comunidade Escoteira Lusófona. Os materiais para estas
atividades serão levados do Brasil, por isso precisamos que todos colaborem com idéias e ajudem no
transporte.
Além das atividades da Aldeia Mundial de Desenvolvimento (AMD) e dos tours, estão programados diversos
módulos de atividades que serão oferecidas no Campo de Rowallan e em Nairóbi. Os módulos incluem
Aventura na Selva, A Mais Primitiva Experiência Escoteira, Cooperação e Entendimento Internacional,
Desenvolvimento da Liderança, Esportes e Jogos, Trabalhos Manuais, Pioneirias, Fórum e Debates. Teremos
também um conjunto de atividades drop-in, tais como workshop de percussão, troca de distintivos,
radioamadorismo, lições de Swahili e o Centro Escoteiro Mundial, onde teremos um stand do Brasil.
4) PROGRAMAÇÃO DO CONTINGENTE
4.1) Ponto de Encontro do Contingente – o Contingente do Brasil se encontrará o saguão de desembarque do
Aeroporto Internacional Jomo Kennyatta em Nairobi em 27/07/2010 às 20h, neste horário estará
desembarcando boa parte do contingente, e nossa intenção é irmos juntos para o Campo de Rowallan.
Neste momento todos deverão estar usando o traje ou uniforme e o lenço que vocês receberão com o
seu enxoval. Por esta razão se você estiver no Quênia antes desta data ou se tem outro vôo solicitamos
que se dirija ao Aeroporto para se juntar ao grupo que estará chegando da África do Sul.
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4.2) Foto Oficial do Contingente – o Contingente do Brasil se reunirá no dia 28/07 às 08:00h para tirar a
fotografia oficial do Contingente do Brasil no Moot. A ideia é deixar para a posteridade o registro de
nossa passagem pelo Quênia. Para esta foto, todos deverão usar a jaqueta oficial do contingente do
Brasil e o lenço oficial de nosso contingente.
5) EQUIPES
Cada participante será membro de uma crew (equipe) de 10 pessoas. A equipe será formada com Escoteiros
de diversos países do mundo. Os participantes vão acampar, cozinhar e realizar juntos as atividades do
programa durante os 10 dias do Moot. Este “patrulhão” será formado pela organização do Moot logo após o
prazo final para recebimento das inscrições e a composição será enviada para os Chefes de Contingente. Isto
permitirá que os membros de uma equipe entrem em contato por email, Facebook ou Twiter e iniciem
amizades antes mesmo do Moot começar!
A Equipe é elemento essencial para o sucesso do programa do Moot e isto oferecerá a experiência única de
aprender sobre outras culturas e trocar informações com jovens de diferentes partes do mundo. Podemos
adiantar que a experiência de acampar com as Equipes internacionais será um dos pontos altos do Moot. O
agrupamento de 5 Equipes formará uma Unidade. Cada Unidade terá o apoio de dois líderes experientes. De
acordo com o número de inscritos, podemos ter aproximadamente de 10 a 15 Unidades em cada um dos três
Centros de Expedição.
Como você já sabe, existem três Centros de Expedição: Embu, Kaiyaba e Machakos. Quando os participantes
voltarem para o Campo de Rowallan em 1º de Agosto, os mesmos grupos dos Centros de Expedição serão
mantidos em três Bomas (subcampos). “Boma” no idioma Kiswahili significa vilarejo. A organização do Moot
criará áreas de encontro em Rowallan onde os contingentes poderão se encontrar e compartilhar as
experiências vividas nos dias anteriores.
6) VISTO
O visto é obrigatório antes de ingressar no Quênia e é emitido normalmente com validade de 3 meses a partir
da solicitação. A organização do Moot informou que o processo de solicitação de visto será a partir do
Quênia, diferente do que informamos anteriormente.
Após enviar para o Chefe do Contingente (no email fagassi@yahoo.com): nome completo (como está no
passaporte) e os dados do passaporte (número e data de validade), você deverá enviar a documentação
abaixo para a Embaixada do Quênia, a partir de 14 de junho:
•
•
•
•
•
•

•

Enviar o Visa Application Form (Form V) preenchido e assinado.
Enviar o Passaporte – devendo estar válido até depois do período da viagem ao Quênia.
2 fotos 3x4 cm (mostrando toda a face e as duas orelhas). Fotos digitais não serão aceitas.
Cópia impressa do bilhete aéreo ou e-ticket (ou respectiva reserva de vôo).
Cópia impressa da carta do Principal Immigration Officer, liberando o pagamento do Visto para
participantes do 13º World Scout Moot Kenya 2010.
Comprovante do Pagamento da taxa de reenvio do Passaporte por Sedex: R$ 50,00. Esta taxa não
se aplica se você vive em Brasília ou tenha um representante que receba seu passaporte. Esta taxa
paga os custos de reenvio para até 2 passaportes. A embaixada não envia mais do que 2 passaportes
por Sedex.
Enviar o original do Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela (ver item 8)
Baixe os documentos necessários na página da UEB na internet (http://www.escoteiros.org.br/agenda)
Após preencher tudo, envie toda a documentação por Sedex para:
EMBAIXADA DA REPÚBLICA DO QUÊNIA
SHIS, Q-L10, Conjunto 08, Casa 08 - Lago Sul
Brasília – DF
CEP 71630-085
Atendimento:
De Segunda a Quinta: 09:00h às 16:00h / Sextas: 09:00h às 14:00h
Telefones: (61) 3364-0691 ou 3364-1141 / fax: (61) 3364-0978
Email: kenyaembassybrasilia@gmail.com
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7) ACOMODAÇÃO
Para aqueles que viajam com o bilhete aéreo da CBT Turismo (ida em 26/07/2010 e retorno em 08/09/2010)
pela South African Airways será necessário providenciar acomodação em Johannesbourg (África do Sul) no
retorno, em vista da data e horário do voo para São Paulo. A própria agência está providenciando uma opção
adequada de acomodação e divulgará em breve o custo das opções existentes. Aqueles que conhecerem
outras opções pedimos que informem ao Chefe de Contingente para fazer uma reserva coletiva e ganharmos
no preço final.
8) SAÚDE
A imigração do Quênia exigirá o Certificado Internacional de Vacinação contra Febre Amarela.
Recomendamos que todos consultem um médico para avaliar seu estado de saúde. A organização do Moot
tem recomendações bem específicas sobre a vacinação para visitar o Quênia, conforme abaixo:
•
•
•
•

Vacina contra a Pólio, Febre Tifóide, Hepatites A e B, Cólera e Anti-rábica.
Medicação contra malária, especialmente se for viajar para regiões costeiras ou para o oeste do país.
repelentes e redes anti insetos.
Também recomendamos a vacinação contra o tétano se você vem de áreas infectadas.

Recomendamos que não deixem estes procedimentos para a última hora.
A vacina contra a Febre Amarela deve ser tomada preferencialmente nos postos da
Anvisa (www.anvisa.gov.br) onde o Certificado Internacional (foto ao lado) é feito na hora.
Vacinação em postos de saúde e hospitais geram o Certificado Nacional de Vacinação
que não tem validade fora do Brasil, o interessado deverá então ir até um posto da
Anvisa e solicitar a emissão do Certificado Internacional.
Postos da Anvisa : http://www.layum.com/v5/vistos/vacinas/lista_postos.pdf
9) ENXOVAL
O Escritório Nacional da UEB está produzindo o enxoval para os participantes do Moot.
No próximo Informativo será divulgado como será a entrega dos mesmos.
10) ALIMENTAÇÃO
10.1) Refeições: as Equipes vão preparar o café da manhã e o jantar, e receberão os gêneros para que
possam preparar o almoço (lanche frio). Um cardápio detalhado será proposto no Manual do Moot que
será entregue para todos os participantes no momento de chegada. O staff da associação e os
membros da EIS receberão as refeições do café da manhã e do jantar no refeitório central. Estes
receberão a cada manhã os alimentos para que possam preparar o almoço (lanche frio) logo após o café
da manhã.
10.2) Os materiais abaixo serão cedidos para utilização durante o Moot:
Cada Equipe receberá:
• 3 sufurias (panelas)
• 1 pegador
• 1 tábua de carne
• 1 jarra para água
• 1 mesa

•
•
•
•
•
•

1 galão de 20L para água
1 cesta plástica
1 coador
1 jogo de facas de cozinha
1 fogareiro e botijão de gás
1 lampião à pilha.

Cada Unidade receberá:
• 2 toldos para jantar (suficiente para as 5 Equipes
dentro da Unidade)
• Kit de Primeiros Socorros
• Artigos como papel higiênico, detergente, sabão,
panos de cozinha e toalhas e fósforos
• Toras e cabos para que as Equipes construam
bancos.

11) SEGURANÇA
O plano de segurança está em implementação para atender todo o Moot. A Organização está em contato com
as autoridades do governo para o maior apoio possível.
A Equipe de Segurança do Moot será composta pelos membros da EIS, Polícia do Quênia, Polícia
Administrativa e membros do Serviço Jovem Nacional do Quênia. Todos os campos terão postos de
segurança e oficiais da Polícia do Quênia estarão em todos os locais. O perímetro dos campos será
monitorado 24 horas por dia, com bases permanentes nos pontos de acesso aos campos. Por ser um evento
escoteiro, a organização assegura que a segurança atuará de forma amigável e escoteira, e solicita que os
Chefes de Contingente peçam a cooperação de todos os participantes.
No próximo informativo: dicas de viagem, materiais e equipamentos que devem ser levados, FAQs, as atividades
sociais, e mais...
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