Curitiba, 29 de junho de 2021.

COMUNICADO - 16º Moot Mundial
Prezados (as),
A fim de informá-los (as) sobre a atualização referente ao evento em que está
inscrito, pedimos que observe os pontos a seguir.
1.

Nova mudança da categoria do Brasil em eventos

No último encontro do Comitê Mundial Escoteiro foi realizado um novo
realinhamento das taxas de participação em eventos internacionais das
Organizações Nacionais Escoteiras para que fiquem de acordo com a mesma
categoria paga no registro da WOSM. A decisão reverte o que fora acordado na
Conferência Mundial Escoteira de 2017.
2. Novas taxas
Anteriormente na categoria C das taxas de inscrição em eventos mundiais, após o
realinhamento, o Brasil passa a fazer parte da categoria B, o que resultou em uma
redução do valor, como apontado na tabela abaixo.

Categoria

Taxa Participantes

EIS/CMT

Plano A

Plano B

Plano A

Plano B

B

€ 450,00

€ 490,00

€ 400,00

€ 400,00

C

€ 675,00

€ 720,00

€ 600,00

€ 600,00

*Os valores acima destacados não consideram as taxas somadas para composição final da taxa do
Contingente Brasileiro.

O valor a ser pago pelo Contingente Brasileiro considera o acréscimo de taxa
administrativa, segundo as seguintes composições:

Categoria

Nova taxa de inscrição

Taxa Administrativa

Equipe Internacional de
Serviço/CMT

€400,00

R$450,00

Jovem

€ 490,00

R$450,00

3. Devoluções ou continuidade de pagamento
Os inscritos no 16° Moot Mundial serão contatados por e-mail a partir do dia 25/06
com informações sobre devolução (já quitados) ou ajustes para continuidade do
pagamento, bem como todas as regras e critérios definidos para esse processo.
Logo, os boletos com vencimento para 30/06 não serão emitidos.
4. Novas inscrições
Todas as novas inscrições para o Moot já estarão com os valores ajustados à adoção
de câmbio fixo, considerando a taxa informada no item 1. O pagamento da inscrição
permanece com o vencimento para o dia 30 de cada mês, sendo possível o
parcelamento em até 6 (seis) vezes caso a inscrição seja realizada dentro do mês de
junho, no mês de julho em até 5 (cinco) vezes, e assim sucessivamente, até
novembro em uma única parcela à vista.
Valor da inscrição Valor da inscrição
jovem
EIS
(R$3.684,00)
(R$3. 090,00)

Vencimento do
boleto

Parcelas

30/06/2021

6

R$ 614,00

R$ 515,00

30/07/2021

5

R$ 736,80

R$ 618,00

30/08/2021

4

R$ 921,00

R$ 772,50

30/09/2021

3

R$ 1.228,00

R$ 1.030,00

30/10/2021

2

R$ 1.842,00

R$ 1.545,00

30/11/2021

1

R$ 3.684,00

R$ 3.090,00

Todas as demais informações sobre processos de transferência, datas de
cancelamento etc. estão presentes nos outros boletins já publicados em nosso site.

5.Outras informações
Para
quaisquer
dúvidas,
eventos@escoteiros.org.br.

entrar

em

contato

através

do

Sempre Alerta.

Rafael Macedo
Presidente dos Escoteiros do Brasil

Lídia Ikuta
Comissária Internacional

e-mail:

