Começa neste domingo o maior acampamento escoteiro do Brasil
Evento terá jovens de 23 Estados, grupos escoteiros indígenas e participação de estrangeiros

A partir deste domingo, 11, até o dia 16 de janeiro, Parnamirim, na Região
Metropolitana de Natal (RN), receberá 4215 participantes no maior acampamento escoteiro
do Brasil. Conduzidos pelo tema “O mundo que queremos”, jovens de 11 a 17 anos, vindos de
23 Estados, estarão no VI Jamboree Nacional, compartilhando experiências e cultura, se
envolvendo com temas atuais com o objetivo de se informar, conscientizar e comprometer
em ações e projetos concretos que os guie na busca por um mundo melhor.
Os contingentes brasileiros somam 3044 participantes - entre jovens e adultos -,
sendo o maior deles o do Estado de São Paulo, com mais de mil escoteiros. Em seguida
aparecem o Rio Grande do Sul, com quase 550, e o Paraná, com mais de 470 inscritos.
Confirmando o sucesso do Projeto Escotismo Amazônico, que procura levar o Escotismo para
o maior números de jovens possível, o Amazonas conta com dois grupos escoteiros indígenas
entre seus inscritos. Confira os números de cada Estado:
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Garantindo a realização das oficinas e módulos de atividade, assim como o
funcionamento do campo de acampamento montado no Parque Aristófanes Fernandes, está
uma Equipe de Serviço composta por 1025 pessoas, 142 coordenadores e um Comitê Oficial
com cinco membros.
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Além disso, um pequeno número de escoteiros americanos, chilenos e portugueses
estarão em Natal compartilhando esse momento com os Escoteiros do Brasil, como forma de
trocar experiências e enriquecer os Jamborees locais.

Visitas ao campo
É possível visitar as áreas comuns do evento entre os dias 13 e 15 de janeiro, das 14h
às 18h. O espaço de acampamento não será aberto para visitação por questões de segurança.
Para identificar o VI Jamboree Nacional Escoteiro, foi criado um emblema onde
constam três elementos tradicionais na região de Natal: o caju, o Morro do Careca e um sol
brilhante. O campo ainda possui uma moeda interna, o Caju, e um mascote, o lagarto do rabo
azul.
Escotismo
Fundado em 1907, na Inglaterra, por Baden-Powell, é um movimento educacional de jovens que conta
com a colaboração de adultos, valoriza a participação de todas as origens sociais, raças e credos e se configura
como a maior organização mundial de voluntariado em prol da educação. Sua principal característica é se tratar
de um movimento que envolve as famílias em seu dia a dia.
Escoteiros do Brasil
Criado em 1924, é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve trabalhos de educação
continuada de crianças e jovens, valorizando o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social na formação de
cidadãos conscientes e atuantes. Em 2013, contou com um contingente de 83.526 escoteiros, nos quais 20.352
são voluntários adultos. Os Escoteiros do Brasil estão presentes em 563 cidades brasileiras, somando um total de
1.252 Grupos Escoteiros. Unidos a um Movimento com cerca de 40 milhões de pessoas no mundo, em mais de
216 países e territórios, a organização é reconhecida como de utilidade pública por meio do Decreto Federal nº
3.297/17 e como instituição de educação extra escola pela Lei nº. 8.828/46.
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