
BOLETIM 1
INFORMAÇÕES GERAIS E REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO
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1. O EVENTO, DATA E LOCAL

O Moot Nacional é mais uma importante atividade do Ramo Pioneiro em todo o país. O Moot 
Nacional será realizado de 15 a 20 de janeiro de 2023 e será realizado  no litoral paranaense, na 
cidade de Morretes/PR, que conta com belíssimas paisagens, boa culinária, casarios históricos 
e muito calor!

Local de Acampamento:
Espaço Ecológico João Mineiro
Estr. do Itupava, s/n - Porto de Cima, Morretes - PR

2. A PROPOSTA EDUCATIVA

A proposta educativa do Moot Nacional Pioneiro está fundamentada nos conceitos básicos do 
Projeto Educativo dos Escoteiros do Brasil, contribuindo na formação de pessoas comprome-
tidas com a comunidade, que assumam suas responsabilidades como cidadãos responsáveis 
e úteis. 

Os jovens participantes do Moot terão a oportunidade de vivenciar experiências educativas, 
conhecer o Litoral Paranaense, bem como realizar atividades que contribuam para o alcance de 
um modelo de desenvolvimento sustentável, no qual o respeito ao meio ambiente, a preocu-
pação com a paz, com a saúde, a inclusão e os direitos das pessoas orientem o crescimento de 
nossas comunidades. 

Quatro princípios fundamentais, baseados nos Campos de Ação Prioritários do Ramo Pioneiro, 
orientarão as atividades do Moot Nacional Pioneiro: VIAGEM, NATUREZA, SERVIÇO e TRABALHO. 

3. TEMA

DIFERENTES CAMINHOS, UM REENCONTRO

Depois de um período difícil de pandemia, o Moot Nacional Pioneiro marcará a retomada de ati-
vidades nacionais presenciais. Uma oportunidade de reencontrar amigos e fortalecer os laços 
de fraternidade do Movimento Escoteiro.

O tema do Moot Nacional é um convite para os jovens do Ramo Pioneiro, que vem por dife-
rentes caminhos, trazendo em suas mochilas diferentes perspectivas, diferentes realidades, 
diferentes sonhos; para que possam se reencontrar e compartilhar suas distintas formas de 
ver a realidade, de interagir e pensar em conjunto como podemos construir um mundo melhor. 
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4. O PROGRAMA

O programa do Moot Nacional oferecerá um conjunto de atividades, distribuídos em três dife-
rentes expedições:

Expedição Ilha do Mel - Os participantes terão a oportunidade de acampar por uma 
noite  na Ilha do Mel, e realizar atividades num dos principais pontos turísticos do Estado do 
Paraná, conhecer suas belezas, características culturais, explorar a natureza e colocar-se em 
contato com o povo caiçara. 

Expedição Serra do Mar - O cenário desta expedição são as paisagens e caminhos da 
Serra do Mar paranaense. Os participantes terão a oportunidade de realizar atividades aventu-
reiras e desfrutar das belezas desta bela região.

Expedição Morretes - O objetivo desta expedição é colocar os participantes em conta-
to com o povo local, para conhecer um pouco de sua história, cultura e costumes. Esta expedi-
ção inclui atividades de serviço na cidade, turismo e  atividade cultural. 

Mais detalhes sobre o programa da atividade, serão fornecidos no Boletim 2. 

5. INFRA-ESTRUTURA

O evento será realizado na cidade de Morretes/PR, tendo como ponto principal o Espaço Eco-
lógico João Mineiro. O local possui infraestrutura adequada com área de camping, cozinha para 
que os próprios pioneiros confeccionem suas refeições,  banheiros, etc. 

Os participantes ficarão acampados, devendo levar seus pertences para dormir (barraca, 
colchonete/saco de dormir e material individual). Mais detalhes sobre a infraestrutura serão            
disponibilizados no Boletim Informativo n° 2.

5.1 Saúde

A organização do evento manterá equipe para atendimento de primeiros socorros nos locais 
onde se faça necessário. Casos que necessitem de outro tipo de atendimento serão encami-
nhados à rede hospitalar. Os  participantes filiados a planos de saúde ou com seguro-saúde 
devem levar suas credenciais. 
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6. PARTICIPAÇÃO

6.1 Responsabilidade, Coordenação e Organização do evento

A responsabilidade pela realização do evento é da DEN - Diretoria Executiva Nacional da União 
dos Escoteiros do Brasil. A DEN designará os responsáveis pela execução do evento, com o 
apoio de profissionais do Escritório Nacional e equipe de voluntários.

6.2 Participantes

O evento é destinado aos membros da União dos Escoteiros do Brasil, nas categorias de pio-
neiro/pioneira e escotista, devidamente registrados no PAXTU, nas condições previstas  nos 
regulamentos dos Escoteiros do Brasil. 

• Jovem: A participação no evento como “jovem” é possível para os nascidos entre 15/01/ 
2005 e 20/01/2002 (deve ter completado, no mínimo, 18 anos até o dia 15 de janeiro de 2023, 
e não pode ter completado 21 anos antes do dia 20 de janeiro de 2023). A condição de parti-
cipação somente é possível para jovens maiores de idade na data de início da atividade. 

• Equipe de Serviço: A participação no evento como membro da “Equipe de Serviço” será  
possível para os adultos que cumprirem com os seguintes requisitos:

• Possuir idade igual ou superior a 21 anos na data de início do evento;
• Atuar como Mestre Pioneiro ou Assistente de Clã na U.E.L que possui registro”;
• Possuir o Nível Preliminar concluído;

O número de inscritos na categoria Equipe de Serviço está condicionado às necessidades da 
coordenação do evento.

Importante: Todos os inscritos na categoria Equipe de Serviço deverão participar de capacita-
ção específica, que será realizada virtualmente. 

6.3 Aldeias e Equipes de Interesse

O campo será dividido em duas grandes Aldeias, cada uma com capacidade de até 150 jovens. 
Cada Aldeia será composta por Equipes de Interesse, contendo 10 jovens em cada. 

As Equipes de Interesse serão formadas pelos próprios jovens, podendo ser pessoas do mes-
mo Clã, de Clãs diferentes, inclusive de estados diferentes. A organização do Moot orientará o 
processo de como estas equipes deverão ser formadas nos próximos boletins. 
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7. INSCRIÇÕES

7.1 Procedimento de Inscrição

A inscrição dos participantes somente poderá ser efetuada pelo sistema “Meu Paxtu”, e deve 
considerar a idade na ocasião da realização do evento, além de outras condições estipuladas 
neste documento e outros correlatos. Por meio do sistema “Meu Paxtu” o participante poderá 
ter acesso a informações pertinentes ao seu processo de inscrição, tais como:

• Escolher a condição de pagamento;
• Imprimir boletos bancários;
• Acompanhar os pagamentos efetuados;
• Imprimir a autorização de participação; e
• Obter outras informações de interesse da Organização.

A inscrição somente estará completa após:

• Recebimento pelo Escritório Nacional do original da Ficha de Inscrição individual, com a 
assinatura do próprio participante e a assinatura do responsável pela UEL;

• Verificação do Registro Institucional vigente;
• Verificação do pagamento integral da taxa de inscrição; e

A Ficha de Inscrição Individual deverá ser enviada, digitalizada, para o e-mail:
eventos@escoteiros.org.br, até a data limite de 10 de dezembro de 2022.

7.2 Taxa do Evento - valores e formas de pagamento

• As inscrições poderão ser efetuadas, via MEU PAXTU, a partir do dia 2 de agosto de 2022.
• A taxa de participação no Moot Nacional Pioneiro poderá ser parcelada em até 5 vezes via 

boleto bancário, conforme as opções a seguir:

Inscrição e pagamento Valor total
Quantidade 
de parcelas

Valor das parcelas

Até 20/08/2022 1.100,00 5 220,00

Até 20/09/2022 1.100,00 4 275,00

Até 20/10/2022 1.150,00 3 383,50

Até 20/11/2022 1.200,00 2 600,00

Até 20/12/2022 1.250,00 1 1.250,00
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• A taxa de participação no Moot Nacional Pioneiro também poderá ser parcelada em até 10 
vezes via cartão de crédito.

Distribuição dos custos que compõem o valor da taxa de inscrição do 
evento:

Item Porcentagem

Alimentação + hospedagem (local pernoite) 45%

Programa 26%

Infraestrutura 8%

Segurança e saúde 7%

Comunicação 1%

Enxoval 4%

Despesas operacionais pré-evento 9%

7.3 Condições de pagamento

• O atraso no pagamento de boleto acarretará cobrança de multa de 2% (dois por cento) e 
juros diários de 0,2% (zero ponto dois por cento).

• Devido a obrigatoriedade do registro dos boletos pelo banco emissor, quando o associado 
efetivar sua inscrição em dias úteis o seu boleto estará disponível após 24 horas para a 
emissão/pagamento.

• Caso a inscrição seja efetuada em finais de semana ou feriados, o boleto estará disponível 
após 24 horas do 1º dia útil.

• Somente após o pagamento de cada boleto os subsequentes serão liberados, sucessiva-
mente, até o final  do plano.

• O associado estará limitado a emissão de 1 (um) boletos por mês, por evento.

7.4 Substituição de inscritos

O participante poderá transferir sua inscrição, sem qualquer prejuízo, até o dia 09/12/2022, 
sempre via MEU PAXTU, com a anuência dos dois interessados, bastando ambos estarem com 
registro e as prestações em  dia.
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7.5 Cancelamento

O cancelamento de participação será possível através do MEU PAXTU, nas seguintes condi-
ções:

• Até a data de 30/10/2022 – será devolvido o valor efetivamente pago, excluindo-se os 
custos  administrativos no montante de 15% do valor;

• Até a data de 30/11/2022 – será devolvido o valor efetivamente pago, excluindo-se os 
custos administrativos no montante de 20% do valor.

• Após essa data não haverá devolução, apenas transferência de inscrição.
• O atraso no pagamento de duas parcelas consecutivas da inscrição do evento incidirá no 

cancelamento da mesma.

A taxa do evento foi criada com o objetivo de cobrir os seguintes custos e despesas:

• Atividades de forma geral;
• Enxoval composto de um distintivo, lenço da atividade e crachá;
• As refeições “Kit Lanche - almoço”, “kit jantar e café da manhã” (que será confeccionados 

pelos próprios jovens) estão previstas no valor da taxa e serão entregues antes das refei-
ções e nos locais de pernoite e saída das atividades, desde o jantar do dia 15/01/2022 até 
o café do dia 20/01/2022.

• Despesas operacionais, tais como a criação e confecção de materiais de divulgação, des-
pesas postais referentes ao Moot, despesas de telefone, taxas e custos bancários refe-
rentes à cobrança de boletos  bancários, materiais de escritório necessários ao evento, 
viagens e estadias para organização e divulgação do Moot, frete para transporte do en-
xoval dos participantes, aquisição de medicamentos para uso pela equipe de saúde, reali-
zação de obras, construções e aluguéis de estruturas necessárias ao evento, aluguéis de 
equipamentos, aluguel de espaços para atividades, etc.

8. TRANSPORTE

Considerando a existência de diversas opções de deslocamento para o Moot Nacional Pioneiro:

A organização do evento não disponibilizará qualquer traslado até o local do Moot. Ficará a cri-
tério do participante, isoladamente ou em conjunto com outros, definir o melhor meio e forma 
de transporte para chegada e saída ao local do evento.
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9. USO DE IMAGEM

Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o direito de uso de imagens, 
na forma de fotografias ou filmagens realizadas ao longo do evento, para fins de promoção do 
Escotismo no Brasil. Com isso, a UEB passa a ter direito sobre o uso dessas imagens em mate-
riais gráficos e digitais em suas produções, seja o material destinado aos próprios escoteiros, 
seja material promocional voltado à divulgação do Movimento Escoteiro.

10. SEGURO DE VIAGEM/SAÚDE

Todo participante deverá contratar, por sua conta, seguro de acidentes pessoais e saúde 
abrangendo o período entre sua saída e retorno ao domicílio de origem, caso deseje cobertura 
superior a disponível no seguro escoteiro, facultado a todos os associados da UEB.

11. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS

A Diretoria Executiva Nacional decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente do-
cumento.

12. MAIS INFORMAÇÕES

Informações complementares sobre o evento podem ser obtidas junto à área de Eventos do 
Escritório Nacional através do e-mail: eventos@escoteiros.org.br

Curitiba, 28 de julho de 2022.

Ivan Nascimento
Presidente dos Escoteiros do Brasil


