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1. Apresentação
Entre os dias 18 e 25 de janeiro de 2020 acontece o 2º Moot Nacional do Uruguai. O evento será sediado no Parque Nacional
de Santa Teresa, na cidade de Rocha. Podem participar jovens pioneiros de 18 a 21 anos e voluntários a partir de 22 anos.
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2. Inscrição
A inscrição deverá ser feita pelo sistema Meu PAXTU, que gerará automaticamente os boletos para pagamento dos valores
compostos das Taxa de Inscrição e a Taxa Administrativa dos Escoteiros do Brasil. Todas as fichas de inscrições deverão
ser ratificadas/assinadas pelo Presidente ou Diretoria da Unidade Escoteira Local a que estiver vinculado o participante e
enviadas por meio eletrônico para eventos@escoteiros.org.br. A data do envio da ficha de inscrição será até o dia   25 de
novembro de 2019. O início das inscrições pelo Meu PAXTU será de 15 de outubro de 2019 até 10 de novembro de 2019.

3. Valores
Os interessados em participar precisam entrar em contato com os Escoteiros do Brasil até o dia 29 de outubro de 2019 para
confirmar sua inscrição por meio do e-mail internacional@escoteiros.org.br.

Taxa do evento para o Jovem Participante inclui toda a programação do acampamento, materiais e transporte interno para
as atividades; refeições a partir do almoço do dia 18 de janeiro de 2020 até o almoço do dia 25 de janeiro de 2020 e kit do
evento, com lenço e distintivo.
 
A Taxa do evento para o Jovem Participante NÃO inclui: barraca, traslado até o local do acampamento e equipamentos de
cozinha.

3.1 Taxa do Evento para Jovem

Taxa do evento para a   Equipe Internacional de Serviço (a partir de 22 anos) inclui prévia orientação e treinamento;
transporte de ida e volta de Montevideo; área de acampamento destinada a adultos; kit do evento, com lenço e distintivo e
programa de atividades para o dia de folga. As informações sobre datas de chegada e partida, período de início e término do
serviço de alimentação serão enviados em próximas circulares. Para algumas funções poderá ser solicitada a chegada
antecipada.

3.2 Taxa do Evento para Equipe Internacional de Serviço

O valor da Taxa Administrativa dos Escoteiros do Brasil atenderá as seguintes finalidades: enxoval; despesas de fretes para
envio do enxoval; taxas bancárias referentes remessas cambiais; taxas referentes aos custos de emissão dos boletos
bancários; presentes para as Organizações Escoteiras anfitriãs do Moot e seguro viagem.
 
Composição do Enxoval: 01 (um) lenço oficial dos Escoteiros do Brasil e 10 (dez) distintivos do Contingente Brasileiro.

3.3 Taxa Administrativa dos Escoteiros do Brasil
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ATENÇÃO: Todos os participantes devem inscrever-se no sistema online do evento até o dia 30 de outubro de
2019. Para registrar-se, acesse bit.ly/mooturuguaieuvou.

http://bit.ly/raavaURU
http://bit.ly/mooturuguaieuvou


4.2 Participante inscrito como Equipe Internacional de Serviço:
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Lídia Ikuta
Comissária Internacional

4.3 Emissão de Boleto Bancário
Após ter concluído o processo de inscrição pelo Meu PAXTU, o interessado deverá utilizar a opção de impressão do boleto
para posterior pagamento. Devido as regras bancárias para a emissão de boletos, quando o associado efetivar sua inscrição
receberá a autorização de pagamento somente após 48 horas da sua emissão.
 
Para a remissão de um boleto, pela perda do prazo de pagamento ou extravio, o associado deverá reemitir o boleto pelo site
da CAIXA, no endereço www.bloquetoexpresso.caixa.gov.br. Este serviço não terá custo para o associado. Para a emissão do
boleto bancário, o associado deverá obrigatoriamente informar o CPF, com endereço completo. Para garantir a emissão do
boleto, recomenda-se verificar se os dados cadastrais estão corretos no Meu PAXTU.

4.4 Parcela de ajuste
Os valores das taxas de participação definidas pelo Moot Nacional Pioneiro 2020 – Uruguai  serão pagos em dólar americano
pela União dos Escoteiros do Brasil. Considerando a possibilidade de uma variação cambial entre a data do pagamento e a
data da respectiva remessa cambial para a organização, poderá haver saldo a compensar pela União dos Escoteiros do Brasil
e/ou a restituir para os participantes inscritos neste evento. O valor do dólar utilizado para a elaboração das taxas é R$ 4,10,
do dia 09 de setembro de 2019.

4. Pagamento
A forma de pagamento da inscrição será em cota única como segue:

4.1 Participante inscrito como Jovem:
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5 Contato
Para mais informações, acesse o site oficial do evento clicando aqui.

http://www.bloquetoexpresso.caixa.gov.br/
http://bit.ly/raavaURU
http://bit.ly/raavaURU
http://bit.ly/raavauru

