UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
13º MOOT ESCOTEIRO MUNDIAL
27/julho/2010 a 07/agosto/2010
Quênia
Informativo 1
Amigo participante do 13º Moot Escoteiro Mundial,
As belas paisagens do Quênia, sua história, cultura e vinculação com o Movimento
Escoteiro nos esperam.
Estamos todos dedicados a formatar uma delegação que bem represente nossa
instituição neste evento que congregará milhares de jovens de todo o mundo.
Apresentamos abaixo importantes informes quanto ao Programa, cuidados com
Saúde, Pagamentos e Passagens Aéreas, lembrando que o primeiro momento para
pagamento e efetivação de sua vinculação à Delegação da UEB ocorre entre os
próximos dias 8 e 10 de março.
É de grande importância que isto se concretize.
A partir do número de inscritos poderemos continuar a busca por opções de translado
e eventuais passeios que melhor atendam nossas necessidades e interesses.
Por isso fica aqui mais uma convocação!
Participe! Divulgue! Inscreva-se!
A aventura esta próxima a começar.
Sempre Alerta,

Marco Romeu
Coordenador da Delegação da UEB

Programa, saúde, pagamentos e passagens.
1. PROGRAMA
Novidades! Mudanças nos Centros de Expedição do Moot.
Foram realizadas algumas mudanças no número e localização dos Centros de
Expedição do Moot.
O principal local de acampamento de Rowallan em Nairobi agora será utilizado para
receber os participantes apenas na primeira noite e durante os quatro últimos dias do
Moot, e não mais como um Centro de Expedição.
O Siaya Scout Centre e o Miritini Scout Centre não mais serão utilizados como
Centros de Expedição. Estes locais, entretanto, serão utilizados como locais de
recepção onde uma programação será oferecida àqueles contingentes que desejarem
passar algum tempo no Quênia antes ou depois do Moot.
Alem dos Centros de Expedição Kaiyaba e Machakos, foi acrescentado um novo
Centro de Expedição: o Embu. Como informado no Boletim 1, cada participante deverá
escolher um Centro de Expedição no ato da sua inscrição no Moot.
Como mencionado acima, o Moot terá três Centros de Expedição. São eles:
MACHAKOS SCOUT CAMP: O Machakos Scout Camp está situado num terreno de 4
hectares de terra a 2km da cidade de Machakos e 64km de Nairobi. O chão do local
de acampamento é bastante plano e suas instalações possuem modernos banheiros
com chuveiros. Está localizado próximo a um centro de orações, adequado para todas
as religiões. A paisagem montanhosa ao redor do local do acampamento é excelente
para explorar e caminhar. As pessoas que moram em Machakos são majoritariamente
Akambas1. Um local nos arredores das montanhas é famoso por suas águas que
correm contrarias a força da gravidade! Essa será uma das divertidas atividades para
aqueles participantes que escolherem ir a Machakos. Outras atividades incluem
natação, plantação de arvores, realização de serviços comunitários, oficinas e jogos.
Machakos é conhecida pela presença de escolas e outras instalações comunitárias
que atendem a crianças com algum tipo de deficiência física. A Associação Escoteira
do Quênia (Kenya Scouts Association) vem trabalhado nesse aspecto há muito tempo
e possui um expressivo departamento de ‘’Escotismo Extensivo’’ além de possuir três
grupos escoteiros nessas instituições. As atividades comunitárias nessas instalações
serão destaque como parte do programa para esse Centro de Expedição.
KAYABA SCOUT CAMP: O Kayaba Scout Camp está localizado aproximadamente a
150km a norte de Nairobi, um pouco antes de chegar à cidade de Kyeri. O local do
acampamento é um dos mais novos e mais belos do Quênia e deixará uma impressão
duradoura nos participantes que lá acamparem. A cidade de Nyeri é a província
central do Quênia. Um número grande de pessoas renomadas é de Nyeri, incluindo
Mwai Kibaki, atual Presidente do Quênia e Patrono da Associação de Escoteiros do
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O povo Akamba faz parte de um conjunto de povos que compartilham as origens de seu dialeto na língua Bantu.
Habitam as regiões de Kangundo, Kibwezi, Kitui, Machakos, Makueni, Mwingi e alguns distritos no sudeste do
Quênia. Sua língua comum é o Kikamba. Maiores informações: http://www.machakos.org/introduction.htm

Quênia, a ganhadora do Prêmio Nobel Wangari Maathai e Catherine Ndereba que
ganhou diversas grandes maratonas em todo o mundo. Nyeri é também o local onde
está sepultado o fundador do Movimento Escoteiro, Lord Robert Baden-Powell.
Durante os últimos anos de sua vida, ele e sua esposa Olave Baden-Powell viveram
numa pequena casa de campo chamada ‘’Paxtu’’, no terreno do hotel Outspan.
Obviamente, os participantes do Moot terão a oportunidade de visitar esses locais, que
são de grande significado histórico para o Movimento Escoteiro. O Parque Nacional
Mt. Kenya, que fica nas proximidades, também será explorado pelos participantes. O
parque é habitat de diversas espécies em extinção, incluindo o gigante porco florestal,
cachorros selvagens, rinocerontes negros, leopardos, pássaros, répteis e insetos. O
parque também é famoso por suas cavernas utilizadas por lutadores pela liberdade
como esconderijo durante a Guerra de Independência do Quênia.
EMBU SCOUT CAMP: Os participantes acamparão nas terras da Agricultural Society
of Kenya, que está localizada a 5km da cidade de Embu. O território é parte da floresta
de Njukiri, ideal para um acampamento escoteiro. Este local é perfeito para viver uma
aventura na natureza! A cidade de Embu é o maior centro de comércio no leste do
Quênia. É conhecida por suas árvores de Jacarandá, que literalmente colorem o
município de roxo quando florescem. As arvores de Jacarandá perdem suas folhas
verdes e ficam completamente roxas quando florecem, geralmente em Outubro e
Novembro, dependendo das chuvas. O Centro Nacional de Treinamento da
Associação de Escoteiros do Quênia está localizado na cidade de Embu. Essas
instalações modernas servirão como um dos muitos locais do programa para o Centro
de Expedições de Embu onde os escoteiros terão a oportunidade de viver o melhor de
escotismo queniano e interagir com a comunidade local. Existem também
oportunidades para caminhada na floresta tropical, visitas às vilas rurais, oficinas
sobre técnicas em fazendas e cultivo de café, esportes e jogos e muito mais atividades
divertidas!
ROWALLAN NATIONAL SCOUT CAMP: O local principal do 13º Moot Escoteiro
Mundial será o Rowallan National Scout Camp. O local está localizado na cidade de
Nairobi, a aproximadamente 20min do centro do distrito comercial. O Escritório
Mundial Escoteiro da Região Africana, a sede da Associação dos Escoteiros do
Quênia e o Escritório do Moot estão localizados lá. Rowalland é um local de grande
beleza natural. Existem emocionantes cavernas e rotas de caminhada a serem
exploradas e muitos pássaros coloridos, macacos e babuínos vivendo no local de
acampamento. Os macacos e os babuínos vivem em proximidade aos que lá
acampam mas os participantes devem se lembrar que tais animais são selvagens.
Existe um rio que passa dentro do campo. A área total ocupa 12 hectares deixando 36
hectares com uma floresta natural. O campo tem água potável, banheiros com
chuveiros, uma piscina com boas instalações, ‘’cantinho da amizade’’ onde os
participantes poderão realizar reuniões informais numa atmosfera relaxante, cozinhas
de campo, e um grande espaço para atividades ao ar livre. Existe ainda um salão de
conferencias que poderá ser utilizado para atividades em ambiente fechado, um
dormitório e Bandas (pequenos cubículos) para acomodação. Nairobi, a capital do
Quênia, é conhecida como ‘’a cidade verde no sol’’. É a única capital do mundo com
um parque de safári na cidade. É a capital do safári na África e uma boa base para
viagens a outras partes do Quênia e leste da África. Excursões e expedições podem

ser feitas a muitos museus e lugares de interesse em Nairobi, incluindo o Museu
Nacional do Quênia. Todos os participantes irão se reunir no campo Rowallan. Na
manhã seguinte à cerimônia de abertura, eles irão a três Centros de Expedição onde
ficarão durante 4 dias. O restante dos dias do Moot serão realizados no campo
Rowallan.

2. SAÚDE
O Quênia exige certificado internacional de vacina contra febre amarela. Este
cartão é requisitado no momento de entrada no país pelos agentes de imigração.
Este cartão pode ser conseguido em postos de saúde.
A UEB sugere que também sejam tomadas vacinas contra Malária e Tifo e que não
nos esqueçamos de levar repelentes (prevenção contra mosquitos que transmitem a
malária)
Socorristas qualificados estarão trabalhando no campo principal e nos centros de
expedição durante todo evento. Eles também estarão presentes durante os momentos
de grande aglomeração de pessoas, como a cerimônia de abertura e de
encerramento. Kits básicos de primeiros socorros estarão disponíveis em cada subcampo. É recomendável que cada participante leve consigo também um pequeno kit
de primeiros socorros.
Haverá uma clinica com médicos qualificados em todos os campos (o campo principal
e os três centros de expedição) para lidar com casos mais simples. No evento de
acidentes e ferimentos mais sérios, ambulâncias estarão de prontidão em cada um
dos campos. Hospitais próximos aos locais de acampamento foram notificados, tais
como:

•

•
•
•

Kenyatta National Hospital, Nairobi – este será o hospital de referencia para
o campo escoteiro principal, o Rowallan, e também para os centros de
expedição, no caso de uma emergência médica mais grave. Este é o maior e
melhor equipado hospital na África oriental e central.
Machakos General Hospital – Este será o hospital de referencia do centro de
expedições de Machakos
Embu General Hospital – Este será o hospital de referência do centro de
expedições de Embu
Mathari Hospital, Nyeri – Este será o hospital de referência do centro de
expedições Kaiyaba

A taxa do Moot inclui tratamentos médicos básicos nas clinicas dentro dos campos no
evento de alguma doença ou acidente decorrente do evento, incluindo tratamentos
mais simples durante o período do Moot.
É importante ressaltar que as medicações e os custos relacionados à hospitalização
NÃO estão incluídas na taxa do Moot. É recomendado que cada participante
contrate um seguro viagem que cubra essas despesas.

3. PAGAMENTOS
Para lembrança, colocamos abaixo as datas em que os participantes
deverão efetuar os pagamentos:
Nova conta para depósito:
BANCO DO BRASIL Agência 3184-4 C/C 39632-X ou 39632-02
Informações quanto aos valores depositados devem ser enviados para:
Fax: 0xx41 3353 47 33 - Telefone: 0xx41 3353 47 32 - e-mail:
ueb.eventos@escoteiros.org
3.1 Taxa do Moot
Data de pagamento

Jovens
Dólares

EIS
Dólares

12 ou 13 ou 14 de abril

US$450,00

US$360,00

3.2 Taxa Administrativa da UEB: a Taxa Administrativa da UEB pode ser paga pelo
participante em até 02 (duas) parcelas sendo uma correspondente ao valor em
Dólares, e outra referente ao valor em Reais, conforme a seguir:
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O dígito da Conta Corrente depende da máquina utilizada na agência bancária

Valor em Dólares – ATENÇÃO PARA A DATA ABAIXO!
Datas de pagamento

Associados da UEB
Dólares

Associados da FBB
Dólares

08 ou 09 ou 10 de março

US$75,00

US$95,00

Valor em Reais
Mês de pagamento
Maio
Junho ou Julho

Pagtº. integral
R$ 150,00
R$ 180,00

4. PASSAGENS AÉREAS
Como ressaltado no documento ‘’MOOT-INFORMES’’, disponível no site da UEB
(http://www.escoteiros.org/2010_quenia/moot_quenia.htm),
estamos
procurando
passagens a preços menores. Essa procura é facilitada quando tem-se um razoável
número confirmado de pessoas interessadas.Sendo assim, considerando as pessoas
que pagarem as parcelas de março, procuraremos melhores preços de passagem.

