UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
V JAMBOREE NACIONAL ESCOTEIRO
15 a 20 de julho de 2012
Rio de Janeiro – RJ – Brasil
BOLETIM 3
EQUIPE DE SERVIÇO, PROGRAMA e TRANSLADO

1. EQUIPE DE SERVIÇO
Programa de Turismo
Todos os membros da Equipe de Serviço terão direito a um dia de folga, definido em comum
acordo com o(a) Coordenador(a) do Módulo/Área.
Para o dia de folga será oferecida uma programação exclusiva de passeio com transporte e
roteiro distinto dos jovens.
Para participar do passeio será necessário apresentar a “AUTORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE
TURISMO” que será disponibilizada e assinada pelo Coordenador do Módulo/Área. Sem esta
autorização, não será permitida a entrada nos ônibus.
Áreas para a Equipe de Serviço
Haverá uma área de acampamento específica para os membros da Equipe de Serviço. Esta
área é distinta da área de acampamento dos jovens.
Também haverá uma área de convivência exclusiva para os Membros da Equipe de Serviço e
Coordenação do evento. Nesta área não será permitida a circulação de jovens e Escotistas
que acompanham as tropas.
Complementação dos dados de candidatos à Equipe de Serviço
Solicitamos que todos os candidatos à Equipe de Serviço completem com urgência os dados
no seu cadastro junto ao SIGUE, incluindo e-mail atualizado e telefone, para que possam ser
contatados. Os membros da Equipe de Serviço que não consigam ser contatados saberão sua
função somente na chegada do campo.
Os candidatos à Equipe de Serviço em “Aplicação do Programa”, deverão preencher
formulário específico no link http://idc.escoteiros.org.br:8080/jamboree/ a partir do dia
06/02/2012, onde indicarão 3 funções por ordem de preferência, sem que isto represente
garantia de sua alocação na função.

2. RESUMO DO PROGRAMA:
2.1 O Tema do 5º Jamboree Nacional Escoteiro
O tema do 5º Jamboree Nacional é – MUITAS ORIGENS, UM SÓ PAÍS – referindo-se à
diversidade de origens que formam nosso povo e nosso país. Todas as atividades que serão
oferecidas aos jovens estão relacionadas, em maior ou menor grau, com o tema do evento.
Para identificar o 5º Jamboree Nacional foi criado um emblema em que consta, em traço, o
Pão de Açúcar e o Morro da Urca – imagens que são símbolo do Rio de Janeiro – bem como,
ao fundo, as chamas de uma fogueira, lembrando o “Fogo de Conselho” – elemento típico do
Movimento Escoteiro – em diferentes cores que lembram as diversas origens que formam
nosso país.
2.2 A organização do campo
Para um efetivo de 5.000 (cinco mil) mil participantes a divisão por categoria será de:
3.840 inscritos em Tropas (3.456 jovens e 384 Escotistas), compondo 96 Tropas de 40
pessoas cada (36 jovens e 4 Escotistas);
1.000 mil adultos na Equipe de Serviço; e
160 adultos na Coordenação (Comitê, Chefes de Delegação, Gerentes, Coordenadores de
Setores e Módulos, profissonais e contrados).
Com estes números teremos uma organização do campo com 8 SUBCAMPOS, cada um deles
com 12 TROPAS, coordenados por um Chefe de Subcampo e 2 Assistentes de Chefe de
Subcampo.

2.3 Os nomes dos Subcampos
Os Subcampos receberão nomes das principais Etnias Indígenas existentes em nosso país. O
Brasil possui uma imensa diversidade étnica e lingüística, estando entre as maiores do mundo.
São mais de 500 mil indígenas, distribuídos em mais de 200 etnias falantes de cerca de 180
línguas distribuídas em 30 famílias lingüísticas.
Apesar de previsões de seu extermínio ou integração pela sociedade não indígena, a
população indígena brasileira se encontra em franco crescimento, se espalhando por todo o
território nacional.
Os indígenas vivem hoje o desafio de se apropriar dos recursos decorrentes da educação, da
saúde e tecnologias sem deixar de lado seus saberes tradicionais, suas festas, crenças,
sistemas alimentares e relações com o mundo.
Em nosso país são inúmeros os locais e hábitos que se originam da cultura indígena. A maior
parte da população, ainda que não saiba, carrega em si uma parcela de sangue indígena.

Etnias do Brasil
Tikuna – Uma das maiores etnias do Brasil, os Tikuna, que se auto-intitulam Maguta,
somam cerca de 45 mil pessoas no estado do Amazonas, no Peru e na Colômbia. Há dois
grupos escoteiros em terras indígenas Tikuna: o 13º Guardião de Selva e o 19º Maguta,
localizados nas aldeias Belém do Solimões e Umariaçu, ambas no município de Tabatinga,
às margens do rio Solimões, um dos formadores do Amazonas.
Yanomami – Os Yanomami se espalham entre a Venezuela e o Brasil, onde são pouco mais
de 20 mil pessoas morando nas florestas do Amazonas e de Roraima. É um povo nômade
de coletores-caçadores que depende de grandes áreas para garantia de sua qualidade de
vida. A palavra ianomâmi significa “ser humano”.
Kaiapó – Os Kaiapó, auto intitulados Mebengokré (Povo do Buraco do Rio (água) estão nos
estados do Pará e Mato Grosso. São guerreiros valentes e aguerridos, além de exímios
artistas. Suas pinturas e arte plumária estão entre as mais detalhadas do Brasil.
Guarani – Embora sejam uma das etnias de contato mais antigo com a sociedade nãoindígena, os Guarani preservam sua língua e muitas tradições, como as práticas xamânicas
e a busca da “terra sem males”, seu equivalente de paraíso. Se dividem em vários grupos
que se espalham pelo litoral do sul e do sudeste, além das bacias dor rios Paraná e Prata,
chegando até o Mato Grosso do Sul e o Paraguai, onde são a etnia majoritária e onde seu
idioma é considerada língua oficial do país.
Caingang – Os caingangues somam cerca de 30 mil pessoas no sul do Brasil se
espalhando até São Paulo e a Argentina. No passado ocupavam as florestas de pinheirais e
hoje se dividem em pequenas áreas onde exercem atividades de subsistência e a confecção
de artesanato.
Pataxó – Indígenas da Bahia, os Pataxó são cerca de 2 mil indígenas que se dividem em
aldeias no litoral da Bahia. Em uma de suas terras indígenas se encontra o Monte Pascoal,
marco do descobrimento do Brasil.
Xavante – Povo com cerca de 10 mil indígenas que reside em Goiás e Mato Grosso. Se
autodenominam A'wê Uptabi , que quer dizer "gente verdadeira". Usam adornos e pinturas
bastante elaborados mantendo a riqueza de sua cultura.
Carajás – Moradores da região do Rio Araguaia, em Goiás e Tocantins, se dividem em três
sub-grupos: os Carajás, os Javaés e os Xambioás, todos se auto-denominando Iná. A maior
parte de suas aldeias está na Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do Brasil.
3. AS ATIVIDADES
O campo será aberto para acesso dos participantes no dia 14 de julho, sábado, a partir das 14
horas. A Cerimônia de Abertura do 5º Jamboree Nacional Escoteiro acontecerá às 20 horas do
dia 15, domingo, na Arena Central. A Cerimônia de Encerramento às 20 horas do dia 20, sextafeira.
A partir da manhã do dia 16, segunda-feira, acontecerão as atividades destinadas aos jovens,
organizadas em Módulos. Cada Módulo terá coordenação e equipe própria, e funcionará
durante 4 dias (e um dia terá folga) com capacidade para receber um ou dois Subcampos, por
um período ou dois períodos do dia, conforme cada caso.

Somente após a conclusão da Cerimônia de Encerramento é que os participantes poderão
deixar o campo e mediante autorização do Chefe de Subcampo que atestara que a Área de
Acampamento ocupada foi deixada em perfeita ordem.
3.1 Módulo: Artesanato Brasileiro
Um módulo que receberá um Subcampo por período, oferecendo oportunidade para que os
jovens possam trabalhar manualmente, produzindo artigos de artesanato, com a opção de
fazer um objeto que poderá levar consigo e outro para ser doado para alguma instituição da
comunidade.
3.2 Modulo: Descobrimentos e Exploração
Um módulo a ser desenvolvido em meio período do dia, para um Subcampo, nas áreas
próximas, incluindo percurso nos montes, pista de orientação, ultrapassagem de obstáculos,
uso de mapa, bússola, cronômetro, etc.
3.3 Módulo: Aldeia Brasil de Desenvolvimento
É a Aldeia Global de Desenvolvimento, com várias oficinas divididas nas quatro áreas
principais: Ciência e Tecnologia, Arte e Cultura, Paz e Compreensão, e Saúde e Meio
Ambiente, durante um período do dia, um Subcampo por vez, com a possibilidade de que os
jovens participem de 2 oficinas em 2 áreas.
3.4 Módulo: Cidade Maravilhosa
Uma visita, durante um dia todo, realizada simultaneamente por dois Subcampos, a pontos
turísticos e históricos do Rio de Janeiro.
3.5 Módulo: Brasil Sustentável
Um módulo em que cada Subcampo participará em um período do dia, oferecendo aos jovens
a possibilidade de trabalhar em oficias que ajudem na compreensão de um mundo sustentável,
tais como energia renovável, reciclagem e reutilização, e recuperação ambiental.
3.6 Módulo: Sol e Mar
Dois subcampos participarão em um dia de praia neste Módulo, com atividade aquaticas, jogos
de praia e atividades artísticas culturais.
3.7 Módulo: Jogos da nossa gente
Um módulo em que os jovens irão praticar alguns jogos introduzidos no Brasil pelo imigrantes,
com participação de um Subcampo por vez a cada período.
3.8 Módulo: Cerimônias
Cerimônias de Abertura e Encerramento, envolvendo a participação de todos, com ênfases
próprias para cada momento.

3.9 Módulo: Atividades Noturnas
Feira das Cidades: Atividade noturna, realizada dentro dos próprios subcampos, em que cada
Tropa oferece uma mesa de produtos típicos de sua cidade, incluindo comidas e bebidas.
Noite Escoteira: Uma noite com atividade típica escoteira, Fogo de Conselho, Festival de
Canção ou similiar, realizada dentro de cada Subcampo.
Show musical: Um show musical para todos os participantes, na noite de quarta-feira, na
Arena Central.
Festival do Folclore: Noite de apresentações folclóricas, por subcampo, com apresentações
típicas de cada Estado presente, valorizando os povos que formaram nosso país.
3.10 Módulo: Atividades Especiais
Atividades de Chegada: Que são as atividades que os jovens vão desenvolver ao entrar no
campo, como montagem de pórticos, pinturas de bandeiras, decoração de palco, etc., e a
Insígnia da Fraternidade, que se conquistará com a realização de algumas atividades e
participação de outras.
4. TRANSLADO
Será oferecido translado sem custo para participantes de fora da cidade do Rio de Janeiro,
àqueles que solicitarem atendendo o disposto no item 4.1 do Boletim 1, partindo e regressando
para a Rodoviária ou os Aeroportos do Galeão ou Santos Dumont de acordo com os horários
abaixo:
Chegada: dia 14 de julho de 2012 das 12:00 às 20:00
dia 15 de julho de 2012 das 06:00 às 18:00
Saída:
dia 21 de julho de 2012 das 06:00 às 12;00
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