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Durante uma consulta on-line no início deste mês, o Comitê Escoteiro Mundial considerou o 
impacto da atual crise mundial do COVID-19 na agenda dos eventos mundiais da Organização 
Mundial do Movimento Escoteiro (WOSM), incluindo o 16º Moot Mundial previsto para ocorrer 
entre  19 a 29 de julho de 2021. 

As principais considerações face as incertezas sobre a pandemia em curso,  são de assegurar o 
melhor contexto possível para a realização de Eventos Mundiais, proporcionando experiências 
incríveis aos participantes, ao mesmo tempo, não comprometer os calendários de outros Eventos 
Mundiais e Regionais posteriores.

Após acompanhar de perto os trabalhos de planejamento com os organizadores do evento o 
Comitê Escoteiro Mundial decidiu adiar o evento para o ano de 2022 mantendo  período similar 
indicado nos informes.

A equipe de planejamento do Moot Mundial está trabalhando fortemente com as autoridades para 
a definição da data do evento. As informações sobre as restrições de idade serão compartilhadas  
nas próximas semanas.

Consulte a FAQ do evento referentes a  informações sobre a transferência no evento para 2022 
no site oficial do evento.

1. Adiamento

O sistema PAXTU gerará o boleto para pagamento dos valores em reais, utilizando a cotação do 
Euro do dia anterior à data de emissão do boleto, já somados os valores relativos à taxa do evento 
e taxa administrativa da União dos Escoteiros do Brasil.  As informações sobre as taxas e suas 
composições podem ser encontradas no Boletim 2.

2. Pagamentos

Listamos abaixo as opções de parcelamento considerando a mudança de data do evento para 2022. 

• Parcelamento A: Os participantes que optaram pelo parcelamento deverão manter o pagamento 
das parcelas conforme orientação anterior (última parcela em 30 de Junho de 2020); 
A opção de adesão ao Parcelamento A fica disponível até 30/06/2020. 

• Parcelamento B: Aos que optaram por esta categoria, o saldo após o pagamento do último boleto 
em 30/05/2020, poderá ser parcelado em até 18 parcelas a partir do mês de junho. Informamos 
que o novo parcelamento considera a inclusão de taxas de operação bancária.   

Aos interessados em  aderir ao parcelamento do saldo, solicitamos encaminhar  e-mail à: danielle.
santos@escoteiros.org.br indicando nome e registro UEB.

Aqueles que não manifestarem o desejo de alterar o plano de parcelamento as cobranças  serão 
mantidas  conforme  a primeira adesão. 

3. Novas possibilidades de parcelamento

http://www.worldscoutmoot.ie/COVID-19-FAQs/
https://www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2019/07/boletim_moot2020_01_OK_compressed.pdf
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Curitiba, 30 de maio de 2020

Rafael Macedo
Presidente dos Escoteiros do Brasil

As inscrições efetivadas a partir de 30 de Maio de 2020, terão no momento da inscrição no sistema 
Paxtu a opção de parcelamento em até 18 parcelas. 

4. Novas Inscrições 

Poderá ocorrer solicitação de desistência de inscrição no evento com o respectivo reembolso do 
valor pago, desde que seja manifestada de acordo com as seguintes condições:

• Devolução integral do valor efetivamente pago, caso a desistência ocorra em até sete dias a 
contar da data da inscrição, de acordo com o previsto pelo Código de Defesa do Consumidor; 

• Devolução parcial do valor efetivamente pago, ou seja,  retenção de 10% (dez por cento), a título 
de custeio das despesas administrativas da UEB, caso a desistência ocorra até o dia 30/01/2022. 
Nessa condição, o participante não terá direito ao enxoval do Contingente do Brasil; 

• Devolução parcial do valor efetivamente pago, ou seja, retenção de 20% (vinte por cento), a título 
de custeio das despesas administrativas, aquisição e postagem do enxoval do Contingente do 
Brasil, caso a desistência ocorra entre o período de 31/01/2022 a 28/02/2022. Nessa condição, 
o participante terá direito ao enxoval do Contingente do Brasil; 

• Desistência da participação ao evento após o dia  01/03/2022  poderá ocorrer, entretanto, 
sem a devolução de qualquer  valor efetivamente pago pela inscrição ou qualquer outro tipo de 
compensação. Nesse caso caberá apenas direito ao recebimento dos enxovais do Contingente 
do Brasil, que serão enviados somente após a realização do evento.

5. Desistências e Devoluções

Os procedimentos não previstos serão decididos e analisados pela organização do evento. Caso 
deseje informações complementares entre em contato pelo e-mail internacional@escoteiros.
org.br.

6. Informações Complementares

Lídia Ikuta
Comissária Internacional


