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Escoteiros do Brasil,

Acampar é sempre uma aventura, seja com a sua patrulha, tropa, grupo ou distrito, mas quando o 
acampamento é com a sua Região Escoteira ou um Jamboree Nacional, a aventura é sempre maior. 
Agora imagine um acampamento que reunirá toda a Região Interamericana em um país que dá 
nome à linha imaginária que divide o Planeta Terra em dois hemisférios: o Equador! Certamente 
será uma experiência incrível, com a fraternidade característica do Movimento Escoteiro. Venha se 
aventurar, se divertir, aprender e fazer novas amizades, venha para o JamCam 2017. Os Escoteiros 
do Brasil participarão com um belo contingente, e contamos com a sua alegria e disposição para 
confraternizarmos com milhares de escoteiros das Américas e do Caribe. Vamos juntos construir um 
mundo melhor!

Marcos Carvalho 
Comissário Internacional
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Local do evento

 

O Parque Samanes é conhecido como um dos maiores parques da América do Sul, com seus 851 
hectares, e inclui o Bosque Protector Cerro Colorado, com 248 hectares, a área de Reserva Florestal 
Senderos, com 130 hectares, e o Parque Samanes, com seus 456 hectares.

O parque conta com um grande número de quadras desportivas para diversas modalidades, áreas 
para crianças, pista de caminhada e áreas para exercícios biosaudáveis. O estádio Christian 
“Chucho” conta com um campo de futebol regulamentado com certi�cação duas estrelas pela FIFA, 
pista de atletismo, ampla área de estacionamento para ônibus e automóveis, e uma área de 
caminhada conhecida como La Gran Via, que atravessa todo o parque e que conta com várias 
fontes, assim como uma pista de corrida e uma ciclovia.

Na área dos lagos, local onde ocorrerá o JamCam Equador 2017, conta com áreas verdes para 
recreação e contemplação: com três pequenos lagos e duas quadras de futebol pro�ssional. No lago 
maior está disponível um serviço de pedalinho onde crianças e adultos poderão passar momentos 
de diversão. Nos lagos menores há peixes e estão rodeados de bancos para o descanso dos 
visitantes.

O Parque Samanes conta com um palco preparado para eventos artísticos de grandes proporções, 
em nível nacional ou internacional, e que atende a 3 mil pessoas sentadas e 7 mil em pé. O palco tem 
uma extensão de área útil de 270m² e três camarins, e neste palco ocorrerão as atividades de 
abertura, encerramento, shows e eventos noturnos do JamCam Equador 2017.

A Reserva Florestal Senderos conta com uma área administrativa da reserva, onde há: ambulatório, 
lanchonete, caramanchão, banheiros, ponte com 84 metros de comprimento que atravessa um 
pântano, trilha rústica para ciclistas, duas torres de tirolesa, parede de escalada e duas torres de 
observação. Serviços como parede de escalada, observação e locação de bicicletas são 
terceirizados. 
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Mapa temático

 

Legenda em português: 
Subcampo Pinzones de Darwin 
Subcampo Piquero de patas azules
Subcampo Lobos marinos
Subcampo Tortuga Galapagos
Subcampo Iguanas Marinas
Restaurantes
Área de espetáculos
Banheiros e chuveiros
Área de atividades aquáticas
Botes
Posto de primeiros socorros
Estacionamento dos contingentes
Hospital
Ônibus dos contingentes
Supermercado
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Flora e Fauna

Clima, temperatura e umidade

Rotas de acesso ao Local do JamCam

Tempo estimado de viagem: 10 minutos do terminal rodoviário ou do aeroporto

A área dos Samanes tem característica de �oresta seca e decídua. A Floresta seca alta está somente 
representada por seis árvores de Ceiba pentandra (ceibo). Esta �oresta se destaca por ser rica pela 
sua fauna com 120 espécies de aves, 16 mamíferos, 12 espécies de répteis ou anfíbios registrados.

Esta região possui um clima tropical ou equatorial, se caracteriza por chuvas eventuais que iniciam 
em dezembro e segue até meados de maio. Guayaquil tem um clima úmido com uma média de 40% 
de umidade relativa, a temperatura no mês de dezembro é elevada, o calor pode alcançar 
temperaturas entre 27°C - 31°C. As noites podem ser mais frescas tendo uma baixa na temperatura 
oscilando entre 20°C – 23°C.

O parque se estende entre a Avenida Francisco de Orellana e a Rodovia Narcisa de Jesus, também 
chamada de Terminal Pascuales, no norte da cidade de Guayaquil. Está a 10 minutos do aeroporto 
José Joaquín de Olmedo e do Terminal rodoviário Jaime Roldós Aguilera. Para acessar o parque, se 
pode chegar utilizando várias rotas: Rodovia Guayaquil-Daule, Av. Francisco de Orellana, Av. Isidro 
Ayora ou por estrada via Daule.
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a Praça Central. Não será permitido o acesso às áreas do acampamento ou subcampos.

Registro
Os ingressos para o “Dia de Visita” estarão disponíveis na recepção do JamCam. Aquisição anteci-
pada do ingresso também poderá ser feita através do e-mail: jamcamecuador@scoutecuador.org, 
indicando a data e a quantidade de participantes que visitarão o JamCam. O ingresso será válido 
somente para o dia marcado, caso desejar visitar mais dias, deverá adquirir os ingressos para cada 
dia de visita. O programa “Dia de Visita” tem a capacidade máxima para atender até 200 pessoas 
por dia - tomem ciência desta informação e organizem suas reservas com antecedência.  Caso o 
número de visitantes supere o limite máximo indicado, será suspensa a venda de ingressos.

Valores
O valor por pessoa: US$ 55,00 (cinquenta e cinco dólares americanos).
Crianças até 5 anos: US$ 25,00 (vinte e cinco dólares americanos).

O ingresso inclui
• Pulseira – participante programa “Dia de Visita”;
• Mapa do acampamento;
• Adesivo;
• Boné;
• Almoço e Jantar.

Festa de Fim de Ano
Custo: US$10.00
Só será permitida a participação dos familiares dos participantes.
Os ingressos devem ser adquiridos até o dia 30 de novembro de 2016.

Um dia de acampamento
As pessoas que desejarem acampar 2 dias e 1 noite dentro do Jamcam, poderão fazer isso nos 
locais indicados pela organização e por um custo de US$120.00. Datas válidas: 28, 29 e 30 de 
dezembro de 2016.
Nota: cada pessoa será responsável por levar seu equipamento de acampamento.

Vista do Parque Samanes

PROGRAMA – Dia de Visita

Legenda em português: 1. Estacionamento 2.  Entrada principal   3. Banheiro, lanchonete e doca 4. 
Torre de segurança 5. Sendero pavimentado 6. Ciclovia – Pista de caminhada 7. Parede de escalada   
8. Torres de tirolesa

Com a participação de jovens de toda a Região Interamericana, entre os dias 27 de dezembro de 
2016 a 2 de janeiro de 2017, ocorrerá o 15º Jamboree e o 2º Camporee Interamericano, o maior 
evento Regional do Movimento Escoteiro.

O programa “Dia de Visita” está aberto a todos os membros ativos ou não ativos do Movimento 
Escoteiro. A visita ao JamCam 2017 ocorrerá entre os dias 28, 29 e 30 de dezembro de 2016, com 
várias formas de participação: acampando por uma noite, visitação durante o dia ou participando 
da festa do �nal de ano.

Informações Gerais
Após o registro e o ingresso ao JamCam, os visitantes terão uma visita guiada a cargo 
de um membro da Equipe Internacional de Serviços. Os visitantes poderão adentrar 
as áreas de acesso ao público como: Feira das Nações, Aldeia de Desenvolvimento e 
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a Praça Central. Não será permitido o acesso às áreas do acampamento ou subcampos.

Registro
Os ingressos para o “Dia de Visita” estarão disponíveis na recepção do JamCam. Aquisição anteci-
pada do ingresso também poderá ser feita através do e-mail: jamcamecuador@scoutecuador.org, 
indicando a data e a quantidade de participantes que visitarão o JamCam. O ingresso será válido 
somente para o dia marcado, caso desejar visitar mais dias, deverá adquirir os ingressos para cada 
dia de visita. O programa “Dia de Visita” tem a capacidade máxima para atender até 200 pessoas 
por dia - tomem ciência desta informação e organizem suas reservas com antecedência.  Caso o 
número de visitantes supere o limite máximo indicado, será suspensa a venda de ingressos.

Valores
O valor por pessoa: US$ 55,00 (cinquenta e cinco dólares americanos).
Crianças até 5 anos: US$ 25,00 (vinte e cinco dólares americanos).

O ingresso inclui
• Pulseira – participante programa “Dia de Visita”;
• Mapa do acampamento;
• Adesivo;
• Boné;
• Almoço e Jantar.

Festa de Fim de Ano
Custo: US$10.00
Só será permitida a participação dos familiares dos participantes.
Os ingressos devem ser adquiridos até o dia 30 de novembro de 2016.

Um dia de acampamento
As pessoas que desejarem acampar 2 dias e 1 noite dentro do Jamcam, poderão fazer isso nos 
locais indicados pela organização e por um custo de US$120.00. Datas válidas: 28, 29 e 30 de 
dezembro de 2016.
Nota: cada pessoa será responsável por levar seu equipamento de acampamento.
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Legenda em português: 1. Estacionamento 2.  Entrada principal   3. Banheiro, lanchonete e doca 4. 
Torre de segurança 5. Sendero pavimentado 6. Ciclovia – Pista de caminhada 7. Parede de escalada   
8. Torres de tirolesa

Com a participação de jovens de toda a Região Interamericana, entre os dias 27 de dezembro de 
2016 a 2 de janeiro de 2017, ocorrerá o 15º Jamboree e o 2º Camporee Interamericano, o maior 
evento Regional do Movimento Escoteiro.

O programa “Dia de Visita” está aberto a todos os membros ativos ou não ativos do Movimento 
Escoteiro. A visita ao JamCam 2017 ocorrerá entre os dias 28, 29 e 30 de dezembro de 2016, com 
várias formas de participação: acampando por uma noite, visitação durante o dia ou participando 
da festa do �nal de ano.

Informações Gerais
Após o registro e o ingresso ao JamCam, os visitantes terão uma visita guiada a cargo 
de um membro da Equipe Internacional de Serviços. Os visitantes poderão adentrar 
as áreas de acesso ao público como: Feira das Nações, Aldeia de Desenvolvimento e 



PROGRAMA -
2º Camporee Escoteiro

1º dia do evento
No dia 27 de dezembro de 2016, os contingentes nacionais e internacionais fazem o seu check-in, 
montam acampamento e se preparam para a magní�ca cerimônia de abertura.

2º dia do evento
Após o café da manhã, o Evolupark te espera para vivenciar os jogos de liderança, trabalho em 
equipe e muita diversão.
Feira das Nações + Aldeias te oferecerá espaços de projetos de desenvolvimento, espiritualidade, 
o�cinas, fóruns, ciência e tecnologia e cultura equatoriana.  Esta visita os fará desenvolver a 
atividade de hospitalidade.
Os escoteiros se divertirão descobrindo as raízes do povo Guayaquileno através da pesquisa da 
busca pela pepita de ouro.
À noite, não perca o momento de dar boas risadas e de se divertir com o show humorístico da Teoria 
a La Risa (teoria do riso), e se sobrar energia poderá desfrutar de uma interessante seleção de �lmes 
equatorianos.

3º dia do evento
Os escoteiros participantes desfrutarão do Equador Megadiverso*, visitando uma das cidades 
an�triãs do evento: Manta, Salina ou Guayaquil, onde terão oportunidade de vivenciar com os 
escoteiros de cada cidade, realizando em conjunto atividades de serviço e aventura. Terão diversas 
atividades próprias da sua idade e visitarão os principais pontos turísticos que cada localidade 
oferece.

4º dia do evento
O intercâmbio cultural não pode faltar neste grande evento. Vamos assistir a um magní�co 
espetáculo das Américas e seus Folclores onde veremos danças e trajes típicos de cada país. 
Também teremos a oportunidade de aprender novas habilidades com o Gran Galápago.

5º dia do evento
Os escoteiros terão um dia no parque “Senderos”, praticando esportes de aventura, onde poderão 
colocar à prova suas habilidades em orientação, ciclismo, rapel, boiacross e muitas 
outras atividades. À tarde terão um momento espiritual durante o culto religioso de sua 
preferência.
No início da noite teremos o concerto “Al son de las Especies”, nos prepararemos para 
a despedida do ano de 2016 e festejaremos o ano novo, com uma festa com muitas 
luzes, música e cores.
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6 º dia do evento
A poucos dias de terminar o evento, teremos a oportunidade de deixar o mundo em melhores 
condições do que o encontramos. Os escoteiros poderão participar de alguma das opções que 
teremos de serviço para a comunidade como: visita a escolas públicas, limpeza de praias, 
re�orestamento, visita a casas de repouso e orfanatos.
Votemos com ideias, é uma jornada de escolha diferente, onde as patrulhas escolherão um tema 
que lhes pareça mais importante: Trabalhar pela Paz ou Proteger o Meio Ambiente.
À tarde os católicos terão um espaço para compartilhar a eucaristia em uma missa católica.
Participaremos da cerimônia de encerramento e depois com a festa do século 21.

7º dia do evento
Com os nossos corações cheios de alegria pelo trabalho cumprido e pronto para regressar aos seus 
países, os contingentes, após o café da manhã, iniciam a sua saída do campo.
*os destinos do Equador Megadiverso poderão ser escolhidos a partir do mês de novembro.



1º dia do evento
No dia 27 de dezembro de 2016, os contingentes nacionais e internacionais fazem o seu check-in, 
montam acampamento e se preparam para a magní�ca cerimônia de abertura.

2º dia do evento
Após o café da manhã, o Evolupark te espera para vivenciar os jogos de liderança, trabalho em 
equipe e muita diversão.
Feira das Nações + Aldeias te oferecerá espaços de projetos de desenvolvimento, espiritualidade, 
o�cinas, fóruns, ciência e tecnologia e cultura equatoriana.  Esta visita os fará desenvolver a 
atividade de hospitalidade.
Os escoteiros se divertirão descobrindo as raízes do povo Guayaquileno através da pesquisa da 
busca pela pepita de ouro.
À noite, não perca o momento de dar boas risadas e de se divertir com o show humorístico da Teoria 
a La Risa (teoria do riso), e se sobrar energia poderá desfrutar de uma interessante seleção de �lmes 
equatorianos.

3º dia do evento
Os escoteiros participantes desfrutarão do Equador Megadiverso*, visitando uma das cidades 
an�triãs do evento: Manta, Salina ou Guayaquil, onde terão oportunidade de vivenciar com os 
escoteiros de cada cidade, realizando em conjunto atividades de serviço e aventura. Terão diversas 
atividades próprias da sua idade e visitarão os principais pontos turísticos que cada localidade 
oferece.

4º dia do evento
O intercâmbio cultural não pode faltar neste grande evento. Vamos assistir a um magní�co 
espetáculo das Américas e seus Folclores onde veremos danças e trajes típicos de cada país. 
Também teremos a oportunidade de aprender novas habilidades com o Gran Galápago.

5º dia do evento
Os escoteiros terão um dia no parque “Senderos”, praticando esportes de aventura, onde poderão 
colocar à prova suas habilidades em orientação, ciclismo, rapel, boiacross e muitas 
outras atividades. À tarde terão um momento espiritual durante o culto religioso de sua 
preferência.
No início da noite teremos o concerto “Al son de las Especies”, nos prepararemos para 
a despedida do ano de 2016 e festejaremos o ano novo, com uma festa com muitas 
luzes, música e cores.

6 º dia do evento
A poucos dias de terminar o evento, teremos a oportunidade de deixar o mundo em melhores 
condições do que o encontramos. Os escoteiros poderão participar de alguma das opções que 
teremos de serviço para a comunidade como: visita a escolas públicas, limpeza de praias, 
re�orestamento, visita a casas de repouso e orfanatos.
Votemos com ideias, é uma jornada de escolha diferente, onde as patrulhas escolherão um tema 
que lhes pareça mais importante: Trabalhar pela Paz ou Proteger o Meio Ambiente.
À tarde os católicos terão um espaço para compartilhar a eucaristia em uma missa católica.
Participaremos da cerimônia de encerramento e depois com a festa do século 21.

7º dia do evento
Com os nossos corações cheios de alegria pelo trabalho cumprido e pronto para regressar aos seus 
países, os contingentes, após o café da manhã, iniciam a sua saída do campo.
*os destinos do Equador Megadiverso poderão ser escolhidos a partir do mês de novembro.
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PROGRAMA -
15º Jamboree Escoteiro

1º dia do evento
Os contingentes nacionais e internacionais chegam para montar o acampamento no dia 27 de 
dezembro de 2016 e se preparar para a cerimônia de abertura.

2º dia do evento
Os participantes recorrerão à história da chegada dos exploradores do velho continente à América 
no círculo do descobrimento, visitando os monumentos do Centro Histórico da cidade de 
Guayaquil.
Feira as Nações + Aldeias, te oferecem espaço de projetos de desenvolvimento, espiritualidade, 
o�cinas, fóruns, ciência e tecnologia e cultura equatoriana. A visita os fará desenvolver a atividade 
de hospitalidade, antes do descanso desfrutarão da festa: “La evolución de La Música”.

3º dia do evento
O intercâmbio cultural não pode faltar neste evento. Desfrutaremos de um magní�co espetáculo da 
América e Folclore onde veremos danças e roupas típicas de cada país. E se sobrar energia poderão 
aproveitar e assistir a uma seleção de �lmes equatorianos.

4º dia do evento
Os jovens participarão do Equador Megadiverso*, visitando uma das cidades an�triãs do Evento: 
Manta, Salina ou Cuenca, onde terão a oportunidade de compartilhar com os escoteiros de cada 
cidade, realizando em conjunto atividades de serviço e aventura. Terão diversas atividades próprias 
para sua idade e visitarão os principais pontos turísticos que cada localidade oferece.

5º dia do evento
Os participantes desfrutarão das belezas do Equador e suas espetaculares paisagens, participando 
de esportes de aventura em Bucay, a duas horas de Guayaquil, onde colocarão à prova suas 
habilidades em orientação, jornada, rapel, canoagem e muitas outras atividades.
Votemos com ideias, é uma jornada de escolha diferente, onde as equipes escolherão um tema que 
lhes pareça mais importante: Eliminar a pobreza ou Igualdade de gênero.
À tarde terão um espaço para conectar-se com seu interior durante o culto religioso.
Iniciando a noite, assistiremos ao concerto “Al son de las Especies”, nos prepararemos 
para despedirmos do ano 2016 e darmos as boas-vindas ao ano de 2017, com uma festa 
cheia de luzes, música e cores.

6º dia do evento
A poucos dias de terminar o evento, teremos a oportunidade de deixar o mundo em 
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melhores condições de como o encontramos. Os jovens poderão participar de alguma das opções 
que teremos de serviço para a comunidade, como: visita a escolas públicas, limpeza de praias, 
re�orestamento, visita a casas de repouso ou orfanatos.
À tarde, os católicos terão um espaço para compartilhar a eucaristia em um missa católica.
Participaremos da cerimônia de encerramento e depois com a festa do século 21.

7º dia do evento
Com os corações cheios de alegria pelo trabalho cumprido e prontos para retornar aos nossos lares, 
os contingentes, após o café da manhã, iniciam a saída do campo.
*os destinos do “Equador Megadiverso” poderão ser escolhidos a partir do mês de novembro.



1º dia do evento
Os contingentes nacionais e internacionais chegam para montar o acampamento no dia 27 de 
dezembro de 2016 e se preparar para a cerimônia de abertura.

2º dia do evento
Os participantes recorrerão à história da chegada dos exploradores do velho continente à América 
no círculo do descobrimento, visitando os monumentos do Centro Histórico da cidade de 
Guayaquil.
Feira as Nações + Aldeias, te oferecem espaço de projetos de desenvolvimento, espiritualidade, 
o�cinas, fóruns, ciência e tecnologia e cultura equatoriana. A visita os fará desenvolver a atividade 
de hospitalidade, antes do descanso desfrutarão da festa: “La evolución de La Música”.
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América e Folclore onde veremos danças e roupas típicas de cada país. E se sobrar energia poderão 
aproveitar e assistir a uma seleção de �lmes equatorianos.
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Os jovens participarão do Equador Megadiverso*, visitando uma das cidades an�triãs do Evento: 
Manta, Salina ou Cuenca, onde terão a oportunidade de compartilhar com os escoteiros de cada 
cidade, realizando em conjunto atividades de serviço e aventura. Terão diversas atividades próprias 
para sua idade e visitarão os principais pontos turísticos que cada localidade oferece.

5º dia do evento
Os participantes desfrutarão das belezas do Equador e suas espetaculares paisagens, participando 
de esportes de aventura em Bucay, a duas horas de Guayaquil, onde colocarão à prova suas 
habilidades em orientação, jornada, rapel, canoagem e muitas outras atividades.
Votemos com ideias, é uma jornada de escolha diferente, onde as equipes escolherão um tema que 
lhes pareça mais importante: Eliminar a pobreza ou Igualdade de gênero.
À tarde terão um espaço para conectar-se com seu interior durante o culto religioso.
Iniciando a noite, assistiremos ao concerto “Al son de las Especies”, nos prepararemos 
para despedirmos do ano 2016 e darmos as boas-vindas ao ano de 2017, com uma festa 
cheia de luzes, música e cores.

6º dia do evento
A poucos dias de terminar o evento, teremos a oportunidade de deixar o mundo em 

melhores condições de como o encontramos. Os jovens poderão participar de alguma das opções 
que teremos de serviço para a comunidade, como: visita a escolas públicas, limpeza de praias, 
re�orestamento, visita a casas de repouso ou orfanatos.
À tarde, os católicos terão um espaço para compartilhar a eucaristia em um missa católica.
Participaremos da cerimônia de encerramento e depois com a festa do século 21.

7º dia do evento
Com os corações cheios de alegria pelo trabalho cumprido e prontos para retornar aos nossos lares, 
os contingentes, após o café da manhã, iniciam a saída do campo.
*os destinos do “Equador Megadiverso” poderão ser escolhidos a partir do mês de novembro.
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EQUADOR MEGA DIVERSO

TAREFAS PRÉVIAS

Cuenca - também chamada “a Atenas do Equador” por conta de sua arquitetura, diversidade 
cultural, seu aporte à cultura, ciência e literatura equatoriana. Declarada patrimônio cultural da 
humanidade no ano de 1999.

Manta – uma das cidades costeiras mais importantes do país, é o principal porto turístico onde 
atracam navios, em número crescente ano a ano. 

Salinas – localizada na extremidade ocidental da América do Sul, é conhecida por suas praias, e com 
um dos balneários mais importantes do país.

Guayaquil – Bucay - local perfeito com seus rios, encostas, montanhas, natureza de expressão viva, 
aves tropicais, colibris, cascatas, rica gastronomia, fazendas de gado, ecoturismo de cacau e 
aventuras envolventes. Lugar onde se pratica esportes radicais como: boiacross, observação, 
canoagem, rafting e caminhada.
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O ANO VELHO:
UMA TRADIÇÃO EQUATORIANA

No Equador, as pessoas têm o curioso costume de criar bonecos chamados de “monigotes” ou 
“años viejos” (anos velhos), feitos com jornais, folhas, roupas velhas, palha ou materiais mais 
elaborados, como o papel machê. No dia 31 de dezembro de cada ano, exatamente à meia-noite, 
essas �guras são queimadas para simbolizar a puri�cação e afastar a má sorte e as energias 
negativas do ano que terminou. Os bonecos confeccionados representam eventos marcantes do 
ano ou personagens importantes, especialmente os relacionados à política e ao entretenimento.

Mas, o que representam?  São os 365 dias do ano que �naliza. Os momentos difíceis da vida, 
acompanhados de alegrias. Ao chegar ao �nal do ano, os monigotes ou anos velhos são queimados 
em diferentes partes da cidade. O fogo representa a renovação e transformação e um novo tempo 
de um novo ano. É ainda muito comum ver como algumas famílias saltam por cima do monigote, 
celebrando a chegada do ano novo.

Curitiba, 1 de agosto de 2016.

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente
Escoteiros do Brasil
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