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Olá escoteiro e escoteira,
Em que lugar você pode encontrar 64 vulcões em um espaço territorial
30 vezes menor que o Brasil? Ou seja, a cada três habitantes do país, um
vive ao pé de um vulcão.
Onde é produzido o genuíno chapéu Panamá?
Qual país tem como ave símbolo o condor andino?
Onde grande parte da população fala a língua indígena quíchua?
Qual país aprecia muito a carne de porquinho-da-índia?
Em qual país está localizado o vulcão mais elevado em atividade do
mundo?
Qual o país que, apesar de ser cortado pela linha do equador (o que
normalmente torna as temperaturas mais quentes), tem um clima que
varia de acordo com a altitude, indo do equatorial da floresta amazônica
ao gélido da Cordilheira dos Andes?
Em qual país você encontrará o local que serviu de inspiração para o
trabalho do naturalista Charles Darwin e sua teoria da evolução?
Em qual país, ao final do ano de 2016 e início do ano de 2017, você
poderá encontrar irmãos escoteiros de toda a América para uma grande
festa de fraternidade, camaradagem e aventura?
Se você respondeu Equador, você acertou!
É isto. Tantas sensações e tantas oportunidades estão logo ali.
Comece a preparar sua mochila e mobilizar seus companheiros de
grupo escoteiro para mais uma inesquecível aventura.
O JamCam 2017 já está no ar.
Veja como participar e envolva-se.
Os Escoteiros do Brasil já estão trabalhando para que participemos com
um grande e qualificado contingente.
Aproveite mais esta oportunidade para reencontrar amigos, conhecer
novos companheiros de ideal e ter contato com uma rica cultura.
Aproveite o momento. Divirta-se e viva o Escotismo!
Sempre Alerta Para Servir!

Marco Aurélio Romeu Fernandes
Diretor presidente
Escoteiros do Brasil
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Como chefe do contingente brasileiro ao
JamCam 2017, temos o prazer de apresentar
Lidia Ikuta, e Lia Kaori, chefe adjunta.
Lidia Ikuta atua como diretora de
Programa e Métodos Educativos no G.E.
Falcão Peregrino (20°/SP). No Movimento
Escoteiro desde 2000, ela já participou
como escotista de eventos internacionais
como o Jamboree Panamericano da
Argentina, JamCam da Colômbia, 21º
Jamboree Mundial, na Inglaterra, e Nippon
Jamboree. Recentemente, Lidia integrou
o contingente do Brasil no 23º Jamboree
Mundial Escoteiro.
Lia Kaori é escotista do Ramo Lobinho
no G.E. Bernardo Sayão (14°/DF), e está
no Movimento Escoteiro há 19 anos.
Ela participou de diversos eventos
internacionais, entre eles a Conferência
Mundial, na Eslovênia, 5 Jamborees
Interamericanos, 2 Moots Interamericanos,
e 4 Jamborees Mundiais. Lia já atuou como
chefe adjunta do contingente brasileiro no
1º Moot e no 14º Jamboree Interamericano.

Lidia Ikuta
Chefe de Contingente

Lia Kaori
Chefe de Contingente Adjunta
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Informações Gerais e Regras para Participação

Entre os dias 27 de dezembro de 2016 e 2 de janeiro de 2017, acontecerão, no Parque “Los Samanes”, na
cidade de Guayaquil, Equador, o 15º Jamboree Interamericano Escoteiro e o 2º Camporee Interamericano
Escoteiro.
1. Participantes:
O 15º Jamboree Interamericano e o 2º Camporee Interamericano (JamCam 2017) é destinado às seguintes categorias.
• Jovem - A participação no evento como “Jovem” é possível para os nascidos entre 28/12/1998 e
27/12/2005. Patrulhas, tropas e subcampos serão por Ramos - Escoteiro ou Sênior - de acordo com as
categorias dos jovens, conforme estejam registrados no Sigue até a data limite para montagem das tropas.
• Escotista - A participação no evento como “Escotista” é possível para nascidos antes de 27/12/1996,
e sua inscrição está condicionada à existência de inscrições de jovens em seu grupo escoteiro/núcleo
bandeirante para formar uma patrulha com nove jovens. Ele será designado como responsável, desde que
esteja registrado no Meu Sigue na categoria escotista até a data de montagem das tropas e possua o
Nível Básico Escotista concluído, devendo ser dada preferência a quem fale inglês ou espanhol.
• Equipe Internacional de Serviço (EIS) - A participação no evento como membro da “Equipe de Serviço”
é possível para nascidos antes de 27/12/1998, ou seja com mais de 18 anos, e está condicionada às
necessidades do evento e perfil para a função. Poderá ser previamente definido, ou não, qual será o setor
de atuação do membro da EIS no evento, de acordo com as necessidades da coordenação. É importante
ter conhecimento na língua inglesa ou espanhola.
2.Atividades Propostas
O Equador é o berço da teoria da evolução, e suas ilhas mágicas foram locais onde o cientista Charles
Darwin elaborou sua teoria sobre a evolução das espécies. Após mais de 100 anos desta formulação, o
Equador sediará um evento sem precedentes, onde milhares de escoteiros estarão reunidos para mostrar
ao mundo que somos a “fórmula da evolução”. Convidamos você a desfrutar do JamCam. Suas atividades
serão enquadradas na “evolução” da juventude, no meio de um país de maravilhas naturais e culturais. Veja
a seguir algumas das atividades propostas para o evento, às quais se agregou um simbolismo especial.
Abertura – “As boas vindas de Charles”
Uma noite inesquecível, com ênfase em todos os países do continente. Vamos experimentar o colorido
e a diversidade da América com um desfile de bandeiras e trajes típicos de cada país participante do
JamCam, bem como o show da “Tierra de los Cuatro Mundos” (Terra dos Quatro Mundos), onde você
poderá aprender mais sobre o país anfitrião.
Festas temáticas - Celebração das Espécies
Três noites de festas temáticas, muita diversão, dança e confraternização. Uma mistura de
ritmos tropicais, rock clássico e moderno fará com que cada noite pareça uma década diferente.
Parque de Diversões - Evolupark
Para conquistar a insígnia Evolupark, os participantes deverão demonstrar as habilidades de
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forma individual ou coletiva (patrulha) através de atividades com jogos tradicionais do Equador e das
Américas. Estratégia, liderança e trabalho em equipe serão importantes para alcançar esta insígnia.
Em busca de um tesouro
As principais lendas da cidade que nos acolhe, Guayaquil, foram desenvolvidas em torno da “Pepa de Oro”
(o cacau). O cacau de melhor qualidade e aroma cresce no Equador, e foi exportado por séculos para todo
o mundo. Aprendendo sobre a história de Guayaquil você vivenciará uma incrível aventura na busca da
“Pepa de Oro”.
Show de Comédia - Da Teoria ao Riso
Uma apresentação de coreografias de dança moderna de cada contingente, combinada com humoristas
e espetáculos de dança profissional, na qual poderemos observar a criatividade e as habilidades de cada
participante.
Equador Mega diverso
Visitando os principais pontos turísticos próximos a Guayaquil, você poderá escolher entre os vulcões
eternamente nevados da Cordilheira dos Andes, praias paradisíacas, a famosa estrada de ferro e suas
diversas rotas, também terá a oportunidade de visitar e interagir com diferentes grupos escoteiros de cada
região do país.
Feira das Nações
Uma tradição típica dos Jamborees Escoteiros. Será um momento para compartilhar e aprender sobre a
cultura, especialidades culinárias, destinos turísticos, grupos étnicos e jogos tradicionais de cada país do
surpreendente continente americano.
Aldeia do Desenvolvimento – “O Livro de Darwin”
A Aldeia do Desenvolvimento é o lugar para aprender sobre o mundo globalizado, e como nós, escoteiros,
somos cidadãos do mundo, vamos compreender o que podemos fazer para melhorá-lo todos os dias. Você
aprenderá sobre outras organizações voluntárias e o que cada uma delas faz para contribuir na construção
de um mundo melhor.
Hospitalidade entre tropas - Meu espaço é o seu espaço
Um espaço para troca de experiências escoteiras e de vida entre os participantes do Jamboree e Camporee
Interamericanos. Cada tropa de escoteiros e seniores do Equador será anfitriã de uma tropa membro de uma
organização escoteira irmã. Esperamos que se estreitem laços de amizade e que durem para toda a vida.
Workshops e fóruns - Hipóteses e Realidade
Variedade de workshops onde será possível aprender novas habilidades, tais como teatro de rua, arte,
técnicas escoteiras, culinária, artesanato, gestão de recursos naturais, entre outros. Além disso, você poderá
participar de fóruns em que terá a oportunidade de compartilhar seus pontos de vista sobre
várias questões.
Concerto - Ao som das espécies
Uma noite de concerto para se divertir, fazer amigos e relaxar.
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Serviço - Construindo um mundo melhor
Um dia de serviço comunitário - característica tradicional dos escoteiros. Você poderá escolher entre:
compartilhar com crianças com deficiência, ajudar no plantio de árvores, colaborar na criação de
sinalizações para parques, pintura de murais, entre outros.
Aventura - Vida em esplendor
No melhor estilo escoteiro, farão parte das atividades de aventura: parede de escalada, trekking, boia cross,
atividades de orientação, pedalada em uma das maiores ciclovias da América do Sul, entre outras à escolha
dos participantes.
América e seu folclore
Cada contingente terá a oportunidade de apresentar uma dança tradicional do seu país. Trajes e danças
tradicionais poderão ser utilizados por cada contingente, em uma noite cheia de cultura e folclore
americanos.
Celebrando o Ano Novo
Você terá a oportunidade de celebrar o Ano Novo em uma das festas mais tradicionais do Equador: “La
queima del Año Viejo”. Você não pode perder essa celebração única no mundo.
3. Dados Importantes
Tempo, temperatura e umidade
Esta região tem um clima tropical ou equatorial; que caracteriza-se por eventuais chuvas que começam
em dezembro e terminam em maio. Guayaquil tem um clima úmido, com uma média de 40% de umidade
relativa. A temperatura, em dezembro, é estável. Geralmente, o dia é quente e pode chegar a temperaturas
entre 27°C e 31°C. Durante a noite, a temperatura pode cair para cerca de 20°C.
Idioma
A língua oficial do Equador é o espanhol. Kichwa e Shuar também são consideradas línguas oficiais para as
relações interculturais. Estima-se que 25% dos equatorianos falam inglês.
Energia Elétrica
Equador utiliza um sistema elétrico de 110V, com 60Hz, plugue tipo A ou B (o plugue A é composto por
dois pinos achatados e paralelos. O plugue B é igual ao A, mas contém também uma entrada para fio terra,
que é um pino redondo logo abaixo das duas abas).
Visto
Os cidadãos de toda a América podem ingressar no Equador sem visto, e permanecer por um período de
até 90 dias, de acordo com o princípio da livre circulação de pessoas e a fim de fortalecer as relações entre
Equador e todos os países do mundo, além de promover o turismo.
Rotas de Acesso
Rotas Aéreas:
• Aeroporto Internacional José Joaquín de Olmedo, em Guayaquil. Distância de 20 minutos
até o local do acampamento.
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• Aeroporto Internacional Mariscal Sucre, em Quito. Aproximadamente oito horas via terrestre até a cidade
de Guayaquil, local do acampamento.
Moeda do país
A moeda oficial no Equador, desde o ano 2000, é o dólar americano.
4.Taxa de Inscrição
A taxa de inscrição está composta pela taxa administrativa da União dos Escoteiros do Brasil e a taxa
de participação estabelecida pela Associação Escoteira do Equador. As inscrições acontecem até 30 de
outubro de 2016.
Os planos de parcelamentos estão definidos de acordo com as datas de remessas dos valores estabelecidas
pelo Comitê Organizador. Desta forma, as condições de pagamento serão as seguintes:
4.1 Participante inscrito como jovem ou como escotista: poderá optar por qualquer uma das formas de
pagamento, com os respectivos vencimento descritos abaixo:
Parcelamento A (considerando a 1ª remessa para o Equador até 31/1/2016):
Vencimento do boleto até
Número de parcelas Valor da parcela (R$)
10/dez/15
2
702,65
10/jan/16
1
1.405,29

Valor total (R$)
1.405,29
1.405,29

Parcelamento B (considerando a 2ª remessa para o Equador até 31/5/2016):
Vencimento do boleto até
Número de parcelas Valor da parcela (R$)
10/dez/15
6
266,26
10/jan/16
5
319,51
10/fev/16
4
399,38
10/mar/16
3
532,51
10/abr/16
2
798,77
10/mai/16
1
1.597,54

Valor total (R$)
1.597,54
1.597,54
1.597,54
1.597,54
1.597,54
1.597,54

Parcelamento C (considerando a 3ª remessa para o Equador até 31/10/2016):
Vencimento do boleto até
Número de parcelas Valor da parcela (R$)
10/dez/15
11
186,71
10/jan/16
10
205,38
10/fev/16
9
228,20
10/mar/16
8
256,73
10/abr/16
7
293,41
10/mai/16
6
342,31
10/jun/16
5
410,77

Valor total (R$)
2.053,84
2.053,84
2.053,84
2.053,84
2.053,84
2.053,84
2.053,84
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10/jul/16
10/ago/16
10/set/16
10/out/16

4
3
2
1

513,46
684,61
1.026,92
2.053,84

2.053,84
2.053,84
2.053,84
2.053,84

4.2 Participante inscrito como Equipe Internacional de Serviço: o inscrito como membro da Equipe
Internacional de Serviço poderá optar por uma das formas de pagamento, com os respectivos vencimentos,
descritos abaixo:
Parcelamento A (considerando a 1ª remessa para o Equador até 31/1/2016):
Vencimento do boleto até
Número de parcelas Valor da parcela (R$)
10/dez/15
2
613,77
10/jan/16
1
1.227,54

Valor total (R$)
1.227,54
1.227,54

Parcelamento B (considerando a 2ª remessa para o Equador até 31/5/2016):
Vencimento do boleto até
Número de parcelas Valor da parcela (R$)
10/dez/15
6
231,26
10/jan/16
5
277,51
10/fev/16
4
346,88
10/mar/16
3
462,51
10/abr/16
2
693,77
10/mai/16
1
1.387,54

Valor total (R$)
1.387,54
1.387,54
1.387,54
1.387,54
1.387,54
1.387,54

Parcelamento C (considerando a 3ª remessa para o Equador até 31/10/2016):
Vencimento do boleto até
Número de parcelas Valor da parcela (R$)
10/dez/15
11
155,62
10/jan/16
10
171,18
10/fev/16
9
190,20
10/mar/16
8
213,98
10/abr/16
7
244,55
10/mai/16
6
285,31
10/jun/16
5
342,37
10/jul/16
4
427,96
10/ago/16
3
570,61
10/set/16
2
855,92
10/out/16
1
1.711,84

Valor total (R$)
1.711,84
1.711,84
1.711,84
1.711,84
1.711,84
1.711,84
1.711,84
1.711,84
1.711,84
1.711,84
1.711,84
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a) As inscrições estarão disponíveis pelo Meu Sigue a partir de 30 de novembro de 2015 até 10 de outubro
de 2016.
b) O atraso no pagamento de qualquer modalidade acima acarretará cobrança de multa de 2% e juros de
3% ao mês, estando sujeito ao cancelamento da inscrição.
c) O ingresso no evento somente será autorizado para aqueles que tenham quitado integralmente todas
as parcelas do plano escolhido.
4.3. Impressão de boletos bancários: Após ter concluído o processo de inscrição pelo sistema Meu Sigue,
o interessado deverá utilizar a opção de impressão do boleto, para posterior pagamento.
4.4. Pagamento de boletos bancários:
4.4.1 O atraso no pagamento de qualquer boleto em mais de 30 dias implicará no cancelamento
automático da inscrição;
4.4.2 Para os casos acima, será devolvido automaticamente 90% do valor pago até a data do
cancelamento, deduzidas as taxas de transferências (TED e DOC).
4.4.3 Caso os dados bancários sejam insuficientes para a devolução mencionada no item
acima (conforme informado pelo associado no Meu Sigue) será descontado novamente o valor
correspondente às taxas de transferências até a efetivação do crédito em conta corrente do associado.
4.4.4 A taxa de inscrição tem a finalidade de cobrir os seguintes custos e despesas:
• Atividades de forma geral, incluindo os passeios e traslados do programa;
• Translado de ida e volta para o Aeroporto de Guayaquil (José Joaquin de Olmedo);
• Translado de ida e volta para a rodoviária de Guayaquil (Jaime Roldós Aguilera);
• Alimentação durante o evento (do jantar do dia 27/12/2016 até o café da manhã do dia 2/1/2017);
• Kit do participante;
• Assistência médica de emergência e encaminhamento para hospital perto do evento (todos os
participantes devem contratar um seguro de viagem);
• Enxoval composto de jaqueta tipo anoraque, 2 camisetas,1 Lenço Nacional,10 distintivos, 1 mochila
pequena de15l a 20l, 2 pins, boné e squeeze.
4.5 Parcela de ajuste:
Os valores das taxas de participação definidas pela Associação Escoteira do Equador serão pagos em
dólares pela União dos Escoteiros do Brasil:
a) Para a 1ª remessa (pagamento até 10/1/2016) - Valor jovem e escotista: US$ 225
- Valor Equipe de Serviço: US$ 180
b) Para a 2ª remessa (pagamento até 10/5/2016) - Valor jovem e escotista: US$ 250
- Valor Equipe de Serviço: US$ 200
c) Para a 3ª remessa (pagamento até 10/10/2016) - Valor jovem e escotista: US$ 325
- Valor Equipe de Serviço: US$ 260

Boletim 1
Versão 1.1
01/12/2015

Considerando a possibilidade de variação cambial entre a data inicial do pagamento parcelado e a data
das respectivas remessas cambiais para a organização do JamCam, poderá ocorrer saldo a compensar pela
União dos Escoteiros do Brasil e/ou a restituir para os participantes inscritos neste evento.
Como valores de referências, utilizamos as seguintes taxas cambiais para apurarmos as possíveis diferenças
previstas acima:
a) Para a 1ª remessa até 31/1/2016 – US$ 1,00 = R$ 3,95
b) Para a 2ª remessa até 31/5/2016 – US$ 1,00 = R$ 4,20
c) Para a 3ª remessa até 31/10/2016 – US$ 1,00 = R$ 4,50
5.SUBSTITUIÇÃO E DESISTÊNCIA DE INSCRITO
5.1 O participante poderá transferir sua inscrição, sem qualquer custo - desde que seus respectivos
pagamentos estejam em dia - diretamente pelo sistema meu Meu Sigue, até 30 de outubro de 2016.
5.2 A desistência de participação será aceita por meio do Meu Sigue, nas seguintes condições:
a) Até 30 de julho de 2016 – será devolvido o valor pago descontados os custos administrativos no
montante de 10%, sem direito ao enxoval;
b) Até 30 de agosto de 2016 – será devolvido o valor pago descontados os custos administrativos no
montante de 15%, sem direito ao enxoval;
c) Até 30 de setembro de 2016 – será devolvido o valor pago descontados os custos administrativos no
montante de 30%, com direito a receber o enxoval do evento.
Para os casos de desistência, será devolvido automaticamente o valor pago, deduzidas as taxas
administrativas informadas acima e as despesas com transferências bancárias (TED e DOC).
6. SEGUROS
Seguro Viagem obrigatório: Todo associado deverá adquirir um plano de seguro viagem, abrangendo o
período entre a saída e o retorno ao domicílio.
7. NORMAS A SEREM OBSERVADAS PELOS PARTICIPANTES DO CONTINGENTE BRASILEIRO
Atitudes e Comportamento: O 15º Jamboree Interamericano e o 2º Camporee Interamericano (JamCam
2017) são locais de encontro, intercâmbio e amizade, marco dos valores propostos na Lei e Promessa
Escoteira. Caso não se respeitem as normas ou instruções apresentadas pela Organização Geral, será
estabelecida a medida apropriada a ser adotada, podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante.
No caso de exclusão, o participante responderá pelo pagamento integral de todas as despesas decorrentes
desta situação.
Apresentação pessoal: Conforme a Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de abertura
e encerramento, e sempre que solicitado pela Organização Geral, deverá ser utilizado o
uniforme ou vestuário escoteiro.
Relações interpessoais: Não serão permitidas atitudes, ações ou situações que afetem a
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integridade dos participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua estabilidade emocional. Homens e
mulheres devem manifestar respeito mútuo e para com o coletivo ao demonstrar publicamente atitudes
próprias da intimidade.
Objetos de valor: Aconselhamos que nenhum objeto de alto custo (computadores portáteis, IPods, MP3
players, etc.) sejam levados ao evento, por questões de segurança. A organização do evento é responsável
pela segurança pessoal dos participantes no âmbito da aplicação do programa do evento, e não se
responsabilizará por nenhum prejuízo aos seus pertences pessoais, que estarão sob sua própria guarda.
Danos e prejuízos patrimoniais: Os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais
danos e/ou prejuízos causados por atos ou atitudes indevidas às áreas comuns do evento, sejam estas
usadas para alojamento dos participantes ou desenvolvimento do programa. Atitudes desta natureza são
motivos para exclusão do evento.
Fumo: Fumar será permitido somente para adultos, em locais pré-determinados.
Consumo de bebidas alcoólicas: O consumo de bebidas alcoólicas será proibido durante todo o evento.
Posse e consumo de drogas: A posse e/ou consumo de drogas é crime. Qualquer participante que
for surpreendido com drogas, consumindo ou facilitando a outros, será excluído do evento e o caso
encaminhado imediatamente às autoridades competentes.
Furto ou roubo: Furto ou roubo são crimes. Qualquer participante que seja surpreendido cometendo
ilícitos desta natureza será excluído do evento e o caso encaminhado imediatamente às autoridades
competentes.
Armas: Portar armas de fogo sem a devida autorização expedida pelos órgãos competentes é crime.
Qualquer participante que seja surpreendido portando arma de fogo ou branca será excluído do evento e
o caso encaminhado imediatamente às autoridades competentes.
Saídas das áreas comuns: Não está autorizada a saída dos participantes do local do evento, com exceção
dos momentos previstos na programação do evento.
Visitas: Somente pessoas expressamente autorizadas pela Organização Geral podem visitar o evento.
Uso de imagem: Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o direito de uso de
imagens, na forma de fotografias ou filmagens realizadas ao longo do evento, para fins de promoção do
Escotismo no Brasil. Com isso, a União dos Escoteiros do Brasil passa a ter direito sobre o uso dessas imagens
em materiais gráficos e digitais em suas produções, seja o material destinado aos próprios escoteiros, seja
material promocional voltado à divulgação do Movimento Escoteiro.
8. PROTEÇÃO INFANTOJUVENIL
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
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e agir de forma apropriada, firme e imediata diante de situações de abusos e maus tratos. Orientamos que
todos os adultos leiam atentamente e sigam as orientações contidas no Capítulo 15 do P.0.R.
9. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS
O Comitê Organizador do evento decidirá quanto aos procedimentos não previstos no presente documento.
Acompanhe o JamCam pelos canais oficiais:
www.escoteiros.org.br/
www.brasilnojamcam.blogspot.com
www.facebook.com/BrasilnoJamcam

Curitiba, 28 de novembro 2015.
Marco Aurélio Romeu Fernandes
Diretor Presidente
Escoteiros do Brasil

