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Caro associado,
Na manhã de hoje, foi realizada mais uma reunião com os Chefes de Contingente dos
países participantes do 16º World Scout Moot.
Durante esta reunião, as implicações da pandemia global no planejamento e entrega do
evento foram discutidas e ficou claro que a Covid-19 teve um grande impacto na
capacidade da Equipe de Planejamento Moot de garantir um Moot seguro e
diversificado, ainda mais para um evento mundial de grande porte.
Muitos desafios foram enfrentados pela Equipe de Planejamento nos últimos meses,
enquanto trabalhavam para criar soluções para os muitos problemas enfrentados por
eventos de grande escala em um mundo onde os impactos da Covid-19 ainda estão
sendo sentidos e mensurados.
Por estas razões, os Escoteiros da Irlanda (Scouting Ireland) informaram formalmente à
Organização Mundial do Movimento Escoteiro (OMME) em 15 de julho de 2021 que não
pode continuar sendo a sede do 16th World Scout Moot em 2022 e perguntou sobre o
potencial adiamento do evento. O Comitê Escoteiro Mundial considerou a decisão e
motivos dos Escoteiros da Irlanda e, tendo em vista os desafios associados ao adiamento
do evento para além de 2022, tomou a decisão de cancelar o evento. A OMME lamenta
profundamente o impacto que essa decisão pode causar em milhares de pioneiros e
jovens líderes ao redor do mundo.
O Contingente do Brasil gostaria de agradecer o entusiasmo dos associados pelo 16º
Moot Escoteiro Mundial. Queríamos muito proporcionar uma experiência excepcional
para todos os nossos associados inscritos neste brilhante evento.
Em breve, todos os brasileiros inscritos para o evento serão comunicados, de forma
individual, sobre o procedimento de reembolso dos valores já pagos pela inscrição. Nos
próximos dias, o Escritório Nacional formalizará os prazos e procedimentos que serão
adotados.
Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail internacional@escoteiros.org.br.
Sempre Alerta,
Curitiba, 21 de julho de 2021
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