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1. EQUIPE INTERNACIONAL DE SERVIÇO
A Equipe Internacional de Serviço (EIS) é composta por voluntários que além de participar
da organização e execução do evento, devem estar dispostos a passar por um processo
de treinamento para a função que irão exercer no evento e, principalmente, dispor de
alguns dias antes e depois da abertura e encerramento do evento.
1.1. Recepção e translado dos membros da EIS
A organização do evento alterou o horário do traslado dos membros da EIS. Agora os
staffs serão aguardados no Aeroporto Internacional Alejandro Velasco Astete na quartafeira, 26 de julho das 6:00 até as 10:00, para serem transferidos para o Acampamento
Base, localizado na Fazenda Paucartika, Distrito de Lamay, Província de Calca, 57
minutos distante da cidade de Cusco.
Da mesma forma, para aqueles que já estiverem em Cusco, ou que chegarão por
transporte terrestre, o local de encontro¸ também na quarta-feira, 26 de julho, também
das 06:00 às 10:00, será a Plaza San Francisco, que fica muito próxima da Plaza de
Armas de Cusco.
O embarque nos ônibus será por ordem de chegada e, eventualmente, este horário
poderá ser estendido.
Ao chegarem ao Acampamento base, os membros da EIS deverão dirigir-se à Zona de
Boas Vindas nº 2 para se registrarem e receberem suas credenciais e o kit EIS.
Espera-se receber todos os membros da EIS nesta manhã da quinta-feira, para que
possam participar do programa que lhes foi preparado e realizar todo o treinamento
necessário para o pleno desenvolvimento das atividades.
Após o encerramento do Moot no dia 5, os membros da EIS irão colaborar com a
desmontagem do campo e serão transferidos para os mesmos pontos de origem no dia
6 de agosto, entre as 12:00 e as 18:00.
O transporte fora dos horários e de qualquer local em Cusco que não sejam os propostos
pela Organização é de inteira responsabilidade de cada participante, devendo o membro
da EIS acordar com o coordenador da área que irá trabalhar a sua apresentação ou
saída fora dos dias e horários previstos.
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1.2. Programação e campo da EIS
A Programação prevista para a EIS é a seguinte:
26/jul

27/jul

28/jul a 03/ago

04/ago

05/ago

06/ago

Café da manhã

Café da manhã

Café da manhã

Café da manhã

Café da manhã

Café da manhã

Recepção EIS

Recepção
Contingentes

Programa
Moot

Programa
Moot

Desmontagem

Saída EIS

Instalação
EIS

Instalação
Contingentes

Programa
Moot

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

Almoço

-

Trabalho de
Campo

Preparação
para Abertura

Programa
Moot

Encerramento

Despedida EIS

-

Jantar

Jantar

Jantar

Jantar

Jantar

-

Boas Vindas
EIS

Reunião
EIS

Reunião
EIS

Reunião
EIS

-

-

Programa Moot
Desmontagem
Encerramento

-

O Acampamento da EIS terá um Módulo de Banho e Higiene e um refeitório exclusivos
para os membros da EIS.
Para os membros da EIS, a alimentação incluirá, ainda, o almoço e o jantar do dia 26 de
julho, as três refeições do dia 05 de agosto e o café-da-manhã do dia 06 de agosto.

2. RECEPÇÃO E TRANSLADO DOS PARTICIPANTES
Desde o último boletim houve uma alteração em relação ao translado dos participantes
para o campo. Agora serão dois pontos de saída: o Aeroporto Internacional Alejandro
Velasco Astete; e o Terminal Terrestre, localizado na Avenida Vía de Evitamento, 429.
Os horários para o translado do dia 27 para a ida ao campo também será prorrogado.
Ainda não fomos informados qual será o último horário para os ônibus, mas a organização
do III Moot Escoteiro Interamericano espera que todos estejam no campo às 17:00 do dia
27 de julho para que se iniciem os preparativos para a cerimônia de abertura.
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Assim que chegar ao campo, os participantes deverão localizar o integrante da Equipe
do Contingente do Brasil que estará na recepção para receber seus kits e credenciais.
Após isso será levada ao seu subcampo (Suyo).
O translado de retorno dos participantes se iniciará na madrugada do dia 4 para o dia
5 de agosto e irá até às 12:00 do dia 5. Os pontos de desembarque serão exatamente os
mesmos do translado de ida ao campo, ou seja, o Terminal Terrestre e o Aeroporto.
Importante que os participantes, após a cerimônia de encerramento e antes da sua
saída do campo, devem deixar a sua área de acampamento limpa e colaborar com a
desmontagem das instalações do seus Suyos.
O traslado de ida e vota do campo fora dos horários previstos, ou para destinos diversos
dos estabelecidos pela organização do evento serão de inteira responsabilidade dos
participantes.

3. PROGRAMA
O programa do Moot foi montado de modo que os participantes possam se adaptar
adequadamente à altitude do campo. Assim, não haverá qualquer atividade fora do
campo, ou atividades que envolvam grandes esforços físicos, nos dias 27, 28 e 29 de
julho.
3.1. Cerimônia de Abertura
Para a cerimônia de abertura do Moot, solicita-se que todos deixem os seus campos a
partir das 18:00 e se dirijam à Arena Central, onde ocorrerá a cerimônia de abertura,
devendo cada um localizar-se no local indicado pela coordenação do evento.
Diante disso, é muito importante que todos façam o possível para estarem instalados
em seus campos até as 17:00.
3.2. Dia Internacional
O Dia Internacional durará todo o dia 28 de julho, data em que também é comemorado o
Dia Nacional do Peru. Nesta data iremos não só apresentar um pouco da nossa cultura,
como também conhecer os costumes dos outros países que estarão participando do III
Moot Escoteiro Interamericano.
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Ao final do dia os países irão realizar alguma apresentação típica com o tempo máximo
de 5 minutos.
Em breve devemos encaminhar um informativo específico sobre como será o Dia
Internacional e como cada um dos participantes poderá colaborar.

4. ENXOVAL
Os enxovais já foram encaminhados aos participantes. Caso tenham problema ou queiram
sanar alguma dúvida sobre a entrega, podem contatar o Escritório Nacional através do
e-mail internacional@escoteiros.org.br
Além disso, foi definido os dias para o uso do enxoval. Serão os seguintes:
• Camiseta Vermelha: 28/07
• Camiseta Azul: 01/08
A foto oficial do contingente também será tirada no dia 28 de julho, dia internacional
e em que todos devem utilizar a camiseta vermelha. Oportunamente iremos indicar o
nosso ponto de encontro para esta foto.

5. CURSO SAFE FROM HARM
O curso Safe From Harm (SFH) é um treinamento on-line oferecido para grandes eventos
internacionais com o objetivo de ajudar na compreensão do ambiente internacional do
evento, bem como os conceitos básicos do país, cultura e valores.
Isso se faz necessário porque as regras da comunicação interpessoal podem variar
de uma cultura para outra. Assim, é necessário ter esse conhecimento para entender
os limites do que é aceitável, uma vez que o comportamento às vezes difere entre as
culturas.
Portanto, todos os participantes, membros da EIS e integrantes da Equipe de Contingente
devem completar o curso Safe From Harm antes da sua chegada ao local do evento.
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Aqueles que não conseguirem fazer o curso antes da chegada ao Moot, poderão realizálo no Centro de Boas-Vindas, antes de se credenciarem, porém, reiteramos que é
altamente recomendável que o curso seja concluído antes da chegada ao evento.
O link para a realização do Curso Safe From Harm, bem como o login e a senha para acesso,
foram encaminhados a cada um dos participantes, membros da EIS e e integrantes da
Equipe de Contingente. Caso alguém não tenha recebido, pedimos que entre em contato
no e-mail comunicaciones.moot@scout.org.pe com cópia para internacional@escoteiros.
org.br.

6. SAÚDE
Todos os participantes, membros da EIS e integrantes da Equipe de Contingente terão
acesso aos serviços médicos instalados no campo para aqueles problemas de saúde
que surgirem durante o evento, estando excluído eventuais problemas médicos préexistentes.
O hospital de campanha instalado no campo irá atender urgências e emergências, além
de ações de prevenção. Apenas estes atendimentos estão cobertos pelo III Moot Escoteiro
Interamericano. Qualquer outro tratamento adicional, como a realização de cirurgias ou
tratamentos que necessitem de internação não estão cobertos pelo III Moot Escoteiro
Interamericano.
Diante disso, todos estão obrigados a contratar um seguro-viagem para cobrir quaisquer
problemas de saúde que possam ocorrer, devendo ficar atentos para a cobertura dos
seus seguros e o que fazer caso necessite utilizá-lo.
No mais, ainda com relação ao tema saúde, importante saber que haverá água potável
disponível, além de banheiros e áreas de banho espalhadas pelos Suyos e no campo dos
staffs. No que diz respeito ao banho, importante que se atentem para o tempo de banho,
uma vez que a quantidade de água é limitada.
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7. ALIMENTAÇÃO
Os participantes não irão cozinhar a alimentação será oferecida pelo próprio evento.
Haverá uma área de refeitório para cada Suyo e outra para os staffs.
Nos refeitórios haverá pratos, copos e talheres disponíveis, não sendo necessário,
portanto, que tais itens sejam levados. Todavia, solicita-se que após as refeições, os
itens utilizados sejam deixados no local indicado, não deixando-os sobre a mesa de
refeições.
Por outro lado, recomenda-se que se leve uma caneca, cantil ou garrafa para beber
água fora dos horários das refeições.
Haverá três menus disponíveis: internacional; peruano; e vegetariano. O menu vegetariano
apenas poderá ser utilizado por aqueles que solicitaram esse tipo de alimentação.
Nos primeiros dias, o menu oferecido será mais leve para que todos possam se aclimatar
melhor à altitude.
Os horários das refeições serão os seguintes:
• Café-da-manhã: das 06:30 às 08:30 (quando houver atividades externas, o caféda-manhã será servido às 05:00);
• Almoço: das 12:00 às 14:00;
• Jantar: das 18:00 às 20:00 (no dia 27 de julho haverá um horário diferenciado
para o jantar devido à cerimônia de abertura).
Quando houver atividades externas, será oferecido um lanche frio que cumprirá com
todas as recomendações nutricionais para a atividade que será realizada. Este lanche
frio será entregue na hora do café-da-manhã (a partir das 05:00).
Além disso, haverá no campo uma área com serviços complementares de alimentação,
os quais terão um custo extra e funcionarão em horários específicos e várias opções de
alimentos.
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8. SERVIÇOS
Como já indicado em outros boletins, haverá vários serviços no campo, como a venda
de equipamentos e acessórios de camping, lavanderia, artesanatos e produtos típicos e
venda de chips para celular.
Além disso, haverá uma casa de câmbio a qual trocará apenas soles e dólares. Assim,
recomenda-se que se leve ao campo apenas estas moedas, já que lá não será possível
trocar de reais para soles ou dólares.
Haverá no campo, ainda, instalações para recarga de dispositivos eletrônicos. Porém, a
quantidade de pontos de carga será limitado e devem ser utilizados somente durante o
tempo necessário para carregar os seus equipamentos.

9. PROGRAMA DE HOSPITALIDADE
A organização do III Moot Escoteiro Interamericano lançou recentemente um programa
de hospitalidade, que nada mais é que o conhecido Ho-Ho (Home Hospitality), em que os
participantes do Moot poderão ficar, por até duas noites, hospedados na casa de algum
escoteiro, ou na sede de um grupo escoteiro da região de Cusco.
Os dias disponíveis para este programa serão dos dias 25 a 27 de julho e de 5 a 7 de
agosto. Para tanto, será necessária uma inscrição prévia que deve iniciar-se em 20 de
junho.
Assim, tão logo tenhamos informações dos dados necessários para a inscrição, iremos
informar a todos para que manifestem interesse.

10. VISITAS
As visitas ao campo do III Moot Escoteiro Interamericano ocorrerão nos dias 28 de julho
e 3 de agosto, das 09:00 às 17:00.
Os visitantes realizarão uma visita guiada e terão acesso às áreas dos stands, à praça
central e às demais áreas públicas. Não será permitido acesso aos Suyos e ao subcampo
dos staffs.
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As visitas terão um custo de US$ 25,00 (vinte e cinco dólares), o que dará direito a um
kit do visitante. A alimentação não está inclusa, podendo os visitantes utilizarem os
alimentos disponíveis nas lanchonetes localizadas na área pública.
Recomenda-se que os interessados em visitar o Moot façam uma reserva prévia,
informando nome completo, data e horário previsto para a visita, através do e-mail
administracion.moot@scout.org.pe.

Curitiba, 20 de junho de 2018

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente
Escoteiros do Brasil

