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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1. TEMA, DATA e LOCAL.

Tema do Evento: CONSTRUÍNDO O MUNDO QUE QUEREMOS
Data: 11 a 16 de janeiro de 2015
Local: Parque de Exposições Aristófanes Fernandes – Parnamirim - RN
(Região Metropolitana de Natal).

2. TEMA DO JAMBOREE

O tema do VI Jamboree Nacional é – CONSTRUINDO O MUNDO QUE QUEREMOS – como uma referência à
nossa crença de que somos capazes de somar esforços para diminuir fronteiras e distâncias, a fim de que
possamos tornar este planeta um lugar mais justo, onde todos sejam respeitados e livres para viverem
da maneira como se sintam melhor. Onde tenham seus direitos assegurados e coloquem em prática sua
cidadania plenamente. O tema do evento encerra um período de três anos de ações e esforços em prol
dessa visão dos Escoteiros do Brasil.

3. PROGRAMA DE ATIVIDADES

3.1 Módulo: Arte e Artesanato
O módulo receberá um Subcampo por período, oferecendo a oportunidade para que os jovens possam trabalhar manualmente produzindo peças de artesanato, com a opção de fazer um objeto que poderá levar
consigo e outro para ser doado para alguma instituição social ou educacional da comunidade.
3.2 Módulo: Desafio e aventura
Este módulo será desenvolvido em meio período do dia, para um Subcampo, e incluirá orientação, ultrapassagem de obstáculos, uso de mapa, bússola, cronômetro, etc.
3.3 Módulo: Aldeia Global de Desenvolvimento
É a tradicional Aldeia Global de Desenvolvimento, com várias oficinas divididas em quatro temas principais. Realizada durante um período do dia, um Subcampo por vez, possibilita os jovens participem de
duas oficinas em dois temas distintos. Os temas são:
• Ciência e Tecnologia;
• Arte e Cultura;
• Paz e Compreensão; e,
• Saúde e Meio Ambiente.
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3.4 Módulo: Sombra e Água Fresca
Um Subcampo, durante um período do dia, visitará o Cajueiro (maior cajueiro do mundo) e a praia de
Camurupim.
3.5 Módulo: Brasil Sustentável
Um módulo com participação de cada Subcampo em um período do dia. Oferecerá aos jovens a possibilidade de trabalhar em oficinas que ajudem na compreensão de um país sustentável, tais como energia
renovável, reciclagem e reutilização, e recuperação ambiental.
3.6 Módulo: Splash!
Dois Subcampos participarão de um dia inteiro de atividades aquáticas, jogos de praia e lazer. As atividade ocorrerão na Lagoa do Bonfim.
3.7 Módulo: Jogos sem Fronteira
Um módulo em que os jovens irão praticar jogos típicos de várias partes do país, 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 atividades 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 atividades típicas escoteiras, Fogo de Conselho, Festival de Canções ou
similar, realizadas dentro de cada Subcampo.
• Show musical: um show musical para todos os participantes, na noite de quarta-feira, na Arena Central.
• Festival de Folclore: noite de apresentações folclóricas, por Subcampo, com apresentações típicas de
cada Estado presente, valorizando os povos que formaram nosso país.
3.10 Módulo: Brasil Sustentável
• Atividades de Chegada: são as atividades que os jovens irão desenvolver ao entrar no campo, como montagem de pórticos, pintura de bandeiras, decoração de palco, etc.
• Insígnia Especial: mediante a realização de alguns requisitos específicos, os jovens poderão conquistar
uma insígnia especial, que poderá ser utilizada no vestuário/uniforme escoteiro.
• Espiritualidade e Bosque da Paz: organização de celebrações religiosas e/ou interconfessionais, e manutenção de um espaço em que distintas confissões possam atender quem lhes procura, e também para
meditação e reflexão dos participantes do Jamboree.

4. PROTEÇÃO INFANTOJUVENIL

O Jamboree Nacional é um local de confraternização, preparado especialmente para convivência frater-
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na, onde os jovens possam vivenciar experiências e realizar atividades, sempre orientados pelos adultos
voluntários e profissionais (escotistas, equipe de serviço e coordenação).
A proteção dos nossos jovens é responsabilidade de todo e qualquer adulto voluntário, e é fundamental
que todos estejam preparados, não apenas para evitar, mas também reconhecer e agir de forma apropriada, firme e imediata diante de situações de abusos e maus tratos.
Destacamos algumas recomendações importantes:
a) Contato físico respeitoso: o vínculo afetivo entre os membros juvenis e os escotistas é natural e se traduz em relação de carinho e bem querer. Apesar disso, os escotistas devem evitar atitudes exageradas de
afeto e carinho com os membros juvenis, tais como colocá-los no colo, abraços prolongados e calorosos,
andar e/ou permanecer de mãos dadas ou a realização de brincadeiras que envolvam toques íntimos;
b) Contatos visíveis: não devem existir contatos individuais entre um adulto e um membro juvenil em ambiente privado. Quando for necessário, e em momentos excepcionais, as conversas privadas devem ser
realizadas em locais públicos e no campo de visão de outros adultos e jovens;
c) Respeito à privacidade: líderes adultos devem respeitar a privacidade dos membros juvenis em situações como troca de roupas e banho, fazendo-se presentes somente em situações de falta de segurança
ou problemas de saúde. É proibido usar qualquer aparelho capaz de gravar ou transmitir imagens em
banheiros, chuveiros ou qualquer outra área onde é esperado privacidade;
d) Banheiros e chuveiros: durante o Jamboree Nacional, o uso de banheiros e chuveiros será separado por
sexo. Membros adultos terão banheiros e chuveiros específicos. Em nenhuma hipótese um adulto deverá
utilizar o mesmo banheiro e chuveiro simultaneamente com os jovens;
e) Barracas dos adultos: no acampamento os adultos devem ter suas barracas separadas e de forma alguma devem dormir na mesma barraca que os membros juvenis;
f) Barracas dos membros juvenis: devem acomodar no mínimo três membros juvenis, recomendando-se
que as barracas comportem toda uma Patrulha nos Ramos Escoteiro e Sênior. Nos casos de patrulhas
mistas, observar a separação por sexo;
g) Roupas apropriadas: Não é permitida a nudez ou o uso de trajes íntimos para atividades aquáticas, bem
como em outras áreas públicas do evento.

5.COORDENADORES DE DELEGAÇÕES REGIONAIS

Cada Diretoria Regional deverá designar um responsável regional, a quem caberá repassar informações
do Jamboree aos Grupos Escoteiros, organizar a montagem das patrulhas e tropas, e outras funções que
lhe forem atribuídas. O prazo para essa indicação é 31 de julho de 2014.
Durante o evento, esses coordenadores deverão realizar reuniões periódicas com o chefe de campo para
encaminhamento de questões entre a coordenação do evento e as delegações. O coordenador regional
pode ser convidado a assumir outras atribuições designadas pela coordenação do evento.
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6. MOTORISTAS DE DELEGAÇÕES ou GRUPOS ESCOTEIROS

Não será permitida a permanência de ônibus e motoristas das delegações ou Grupos Escoteiros dentro da
área do evento. Para isso indicaremos local próprio para o estacionamento dos veículos.

7. VEÍCULOS DE ESCOTISTAS

Os veículos dos escotistas poderão ficar estacionados dentro da área do evento, porém não poderão circular
dentro da área ou ser retirados para locomoção na cidade.

8. CONVÊNIO TAM

Informamos ainda, devido às últimas consultas feitas ao Escritório Nacional sobre as passagens áreas para o
VI Jamboree Nacional Escoteiro, o que segue:
• A compra de passagem pelo convênio TAM-UEB é feita individualmente e com desconto exclusivo para o
evento.
• O convênio TAM-UEB só contempla a compra de passagens aéreas efetuadas através do SIGUE. Compras
efetuadas fora do SIGUE não fazem parte do convênio TAM-UEB. Entre no SIGUE agora mesmo e confira as
passagens com o percentual negociado!
• Compras de passagens realizadas de qualquer outra forma que não seja por meio do SIGUE, NÃO serão
cobertas pelo convênio TAM-UEB.
• A opção de compra em grupo faz parte do convênio TAM-UEB para qualquer situação, mas devido a restrições
operacionais e comerciais da TAM é possível não haver disponibilidade de descontos nesta modalidade para
determinados períodos, como no caso do VI Jamboree Nacional, pois este ocorrerá na alta temporada, período
em que a companhia dispõe de número menor de assentos para negociação de grupos.
• Esclarecemos ainda que as compras efetuadas diretamente pelo SIGUE não têm “taxa de emissão” (essa taxa
é cobrada pelas agências de turismo). O valor da passagem aérea gerada pelo site da TAM acessado através do
SIGUE já apresenta o valor de passagem com o desconto incluído.
• A TAM acaba de se tornar a Companhia Aérea Oficial do evento (a partir de julho/2014), o que viabilizará
condições ainda melhores de descontos, confira!

Curitiba, 30 de junho de 2014.
Marco Aurelio Romeu Fernandes
Diretor Presidente
União dos Escoteiros do Brasil
Presidente do Comitê Organizador
VI JAMBOREE NACIONAL ESCOTEIRO
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