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Apresentação

Este manual foi elaborado especialmente para auxiliá-lo nos 

preparativos para o JamCam. Contém dicas e sugestões para 

o seu bem estar, com um enorme desejo de que você viva 

intensamente todos os momentos e que a sua participação 

seja repleta de êxito e de novos amigos.

   Fique conectado

www.escoteiros.org.br/agendas
www.facebook.com/BrasilnoJamcam

www.brasilnojamcam.blogspot.com
E-mail: jamcam@escoteiros.org.br
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Boas-vindas da coordenadora do contingente
brasileiro para o JamCam do Equador

 

O dia do grande evento se aproxima! Somos 200 participantes com muita 
vontade de embarcar logo rumo ao Equador e entrar em um mundo de grandes 
descobertas, com um turbilhão de sensações, de expectativas, curiosidade, 
emoção e de alegria.

Você estará representando o seu país em solo estrangeiro. Durante a sua viagem, 
ho-ho ou turismo você será reconhecido como um escoteiro, portanto mostre a 
sua alegria, aproveite este momento para fazer novos amigos, aprender sobre a 
cultura, culinária, o idioma, música e suas danças típicas.

O JamCam é um evento onde escoteiros de diversos países se reúnem para 
compartilhar a fraternidade, onde se faz novos amigos, se revê os velhos amigos, 
aceitando e compreendendo as diversidades para que possamos, em um só ideal, 
construir juntos um mundo melhor.

Tire o máximo de proveito lendo este guia que irá orientá-lo no entendimento 
sobre o JamCam. Aproveite todas as dicas e orientações e faça muitos amigos, 
divirta-se, tente se comunicar com os escoteiros de outros países; se for difícil 
use a linguagem “jamboresca” para se fazer entender através da saudação, das 
canções, etc.

Não se esqueça de enviar notícias para os seus pais e amigos que fi carão no 
Brasil a sua espera, postem fotos, relatos e transmitam emoções por mensagens 
ou vídeos, usem os meios digitais mais diversos, compartilhando este momento 
único e especial que é estar participando de um grande acampamento com 
pessoas de diferentes países do mundo. 

Esperamos encontrá-los no Equador com muita alegria e muita energia para dar 
e receber. Bom acampamento a todos, aproveite!

Sempre Alerta!

Lídia Ikuta
Chefe do contingente do Brasil
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Mensagem do diretor do  JamCam

 
O Equador dá as boas-vindas ao 15º Jamboree e 2º Camporee Interamericano. Um 
evento escoteiro repleto de atividades espetaculares com um cenário maravilhoso 
e rodeado de pessoas como você.

Estaremos reunidos em aproximadamente 3 mil escoteiros de 25 países de toda 
América e alguns países da Europa, no parque Samanes, um dos maiores do 
Equador, situado na cidade de Guayaquil.

Você terá a oportunidade de conhecer várias cidades e lugares do Equador: 
Cuenca, cidade localizada na serra, patrimônio cultural do Mundo, Guayaquil, 
a pérola do pacífi co, Salinas, localizada no extremo mais ocidental do sul da 
América, Manta, porto marítimo, Data Posorja, praia exuberante, e Bucay, a cidade 
da aventura.

Entre as atividades, está programado o plantio de 4 mil árvores, a realização de 
serviço comunitário em mais de 10 lugares que necessitam da sua ajuda, e você 
também praticará esportes de desafi o como rapel, canoagem, remo, escalada, 
ciclismo, etc.

O Equador inspirou Charles Darwin a escrever “A teoria da evolução das espécies”, 
ao conhecer as ilhas encantadas de Galápagos. Ele revolucionou o mundo 
científi co da sua época e a teoria converteu-se em um conceito unifi cador nas 
ciências da vida moderna.

O Equador é o país mais megadiverso por quilômetro quadrado do mundo, com 
suas quatro regiões: as imaculadas Ilhas Galápagos, suas praias incomparáveis, 
majestosas montanhas e a sua rica Amazônia, e se prepara para receber milhares 
de escoteiro de toda América, sendo o evento mais espetacular dos últimos anos.

O Equador inteiro, sua natureza e seus escoteiros estão prontos para te receber 
para vivermos juntos uma grande aventura de irmandade e descobrimento.

Te esperamos!

Jorge Bezerra
Diretor do JamCam
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Código de conduta (jovens)

Como participante do 15º Jamboree e 2º Camporee Interamericano farei o meu 
melhor para tornar a experiência no JamCam inesquecível para cada um e para 
todos no campo. Nossa regra maior é nossa Lei e Promessa Escoteira.

Eu concordo com o seguinte Código de conduta:

• Serei respeitoso com os outros; 
• Estou ciente que sou um representante do Movimento Escoteiro, e vou agir de 
  maneira adequada dentro e fora do local do JamCam; 
• Eu vou seguir a Promessa e a Lei Escoteira; 
• Vou obedecer todas as leis e regulamentos equatorianos; 
• Durante o JamCam, vou agir de acordo com a Política de Drogas e Álcool do 
  JamCam, especifi camente: 

- Eu não vou consumir bebidas alcoólicas ou fornecê-las para outra pessoa; 
- Eu não vou fumar; 
- Eu não vou consumir nem fornecer qualquer substância entorpecente; 
- Eu não vou participar de nenhum jogo de azar.

• Enquanto estiver no JamCam vou usar o meu lenço e cartão de identifi cação, 
  a não ser se estiver participando de uma atividade em que eles precisem ser 
  removidos por questões de segurança; 
• Eu vou seguir todas as restrições de acesso às diferentes áreas do campo, e só 
  entrarei em barracas privadas se convidado; 
• Eu não vou mover nem pegar nenhum item que não seja meu. Eu não vou “caçar 
   troféus”; tenho ciência que furto será caso de polícia e serei expulso do JamCam; 
• Eu vou respeitar os horários de silêncio do JamCam e serei pontual; 
• Serei respeitoso e atencioso com as outras culturas; 
• Eu me vestirei adequadamente para um ambiente multicultural; 
• Eu não vou falar nem agir de maneira ofensiva; 
• Eu não levarei nenhuma faca e meu canivete não terá lâmina maior que 10 cm; 
• Eu estou ciente que participantes juvenis não podem entrar no campo dos 
  adultos; 
• Eu não vou trocar distintivos ou outros itens com pessoas maiores de 18 anos; 
• Eu não vou vender nada.
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Preparando-se para a viagem

Em todas as viagens, providências e cuidados são sempre necessários. Nesta, em 
particular, além de não termos a retaguarda de nossos familiares, não devemos nos 
esquecer que muita gente estará na nossa dependência, direta ou indiretamente. 
Assim, é muito importante lembrarmos que antes de nossos interesses pessoais 
devemos ter em mente que fazemos parte de um grupo que, de alguma forma, 
depende de nós. Lembrando disto poderemos ter certeza de que desfrutaremos 
todos os momentos do turismo e do JamCam da melhor maneira possível.

Documentos

Documentos são itens críticos em qualquer viagem. Não deixe para a última hora. 
Não se esqueça de levá-los para o aeroporto no dia da viagem!

Os documentos que você deverá levar são:

1) Passaporte (com validade superior a julho/2016);
2) Autorização conjunta do pai e da mãe para menores de 18 anos;
3) Carteira do Seguro de Viagem (obrigatório);
4) Carteirinha Vacina Febre Amarela;
5) Cópia da carteira de vacinação (vacina tríplice);
6) Carteira de Identidade (original).

O Equador não exige visto de entrada para brasileiros. O visto é concedido 
na imigração (30 a 90 dias). Se você fi zer escala em outros países, verifi que a 
necessidade de visto antes de viajar, diretamente nos consulados / embaixadas 
de cada país. Se você pretende viajar através dos Estados Unidos, o visto é 
obrigatório, mesmo em casos de conexão em aeroportos americanos.

Passaporte e RG

O novo passaporte brasileiro (azul) não possui fi liação, portanto é imprescindível 
levar a carteira de identidade (RG) original para mostrar à Polícia Federal na saída 
do país.
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Cópias de documentos

Da Carteira de Identidade e também do Passaporte você deverá providenciar duas 
cópias das páginas em que estão sua foto, assinatura e o número do documento. 
Uma cópia fi cará em poder do escotista da sua patrulha e a outra em seu poder. 
Guarde as cópias dos documentos em locais separados dos originais. Uma dica 
para não perder os documentos durante a viagem é escaneá-los e mandar para si 
mesmo por e-mail ou no Dropbox. 

Autorização de viagem

É necessária a todos os jovens com menos de 18 anos que viajam 
desacompanhados dos pais. Deve ser solicitada mediante fi rma reconhecida em 
cartório e possuir a assinatura do pai e da mãe ou responsáveis legais. Se os pais 
são separados e/ou moram em locais diferentes, é bom começar a providenciar 
este documento o quanto antes. Desta autorização também devem ser feitas duas 
cópias autenticadas: uma você guardará junto ao seu documento de identidade 
ou passaporte, e a outra em local distinto (com seus remédios, por exemplo). 
Afi xe uma cópia do R.G.

Se um dos pais é falecido, leve a certidão de óbito ao aeroporto, juntamente com a 
autorização assinada pelo outro pai. Caso um dos pais tenha guarda defi nitiva do 
fi lho é importante levar esse documento expedido pelo juiz para ser apresentado 
à Policia Federal no aeroporto.

Para o acessar o formulário padrão de autorização de viagem clique no link:

https://goo.gl/OSTMs1

Ficha médica

Além dos serviços médicos que se encontram à disposição no campo, é importante 
lembrá-los que nosso contingente terá dois médicos, os doutores Pedro Sferelli e 
Chang Chain, e a enfermeira Cleide de Jesus, que estarão prontos e preparados 
para atender a qualquer eventualidade.
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Auto medicação

Nunca tome remédios sem o prévio conhecimento de seus chefes ou do corpo 
médico do contingente. Ao participante que toma medicamento controlado, 
solicitamos que leve a receita em espanhol ou inglês, para ser apresentado 
quando solicitado.

Carteira seguro viagem

O Seguro Viagem é obrigatório a partir da data de saída até a data de retorno ao 
Brasil. Guarde a carteira do seguro em local de fácil acesso caso seja necessário.

Para o seu transporte, assim como o do dinheiro, cartões de crédito internacionais 
e as passagens aéreas, aconselhamos o uso de pochete, porta documentos ou 
de uma guayaca, usada por dentro da roupa. A pochete e o porta documentos 
devem ser mantidos sempre junto ao corpo. Mesmo durante o banho é preciso 
ter cuidado, já que sua viagem depende disso. Jamais os exponha em locais 
públicos. Guarde as cópias dos documentos em local separado.

Material individual

Realizar uma viagem de 10 dias ou mais exige planejamento. Você precisa 
organizar seu material individual com antecedência. Deixar para última hora 
pode acarretar em sérias “dores de cabeça”. Lembre-se, você estará fora de casa 
e tudo precisa caber na sua mochila. Esse pode ser um desafi o e tanto. Considere 
que você terá que lavar roupa em algum momento.

Planejamento

Imprima a sugestão de material a seguir para começar a separar o que você 
precisa levar e o que você quer levar. Divida a tarefa da seguinte forma:

1) Documentos;
2) Cópia e ticket (passagem aérea);
3) Dinheiro, cartão de crédito/débito;
4) Mochila;
5) Roupas e calçados;
6) Outros acessórios;
7) Distintivos para trocas;
8) Lembranças.
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Documentos 

Veja a seção específi ca neste manual. Nunca deixe documentos originais em sua 
mochila despachada.

Mochila

Seguem comentários e uma lista de material sugerida. É claro que você deve 
decidir o que é mais ou menos importante para levar, bem como se preparar para 
o turismo, se esse é seu plano de viagem. Faça as seguintes ponderações sobre 
sua mochila:

• Ela tem tamanho sufi ciente? O ideal é uma mochila de 65 a 75 litros.
• O saco de dormir cabe na mochila?
• Ela é confortável nas minhas costas? Lembre-se que você terá que 
  caminhar com sua mochila durante a viagem.

Identifi cação na mochila 

Uma sugestão é fazer uso de fi tas coloridas, identifi cando as bagagens de um 
mesmo grupo de viagem, uma mesma patrulha ou tropa.

Esteiras e mochilas

As esteiras de aeroportos são os piores inimigos de uma mochila e você não vai 
querer correr o risco de estragá-la. O ideal é que a mochila seja colocada em uma 
sacola (tipo saco de marinheiro) para protegê-la. O seu grupo de viagem talvez 
adote um padrão, todos com a mesma cor e numeradas.

Cuidados com a mochila

Jamais deixe sua bagagem desacompanhada no saguão dos aeroportos, 
rodoviárias e locais públicos. Cuide bem de seus pertences, qualquer bagagem 
ou pacote “sozinho” pode ser interpretado como uma ameaça. Alguém do seu 
grupo de viagem deve sempre fi car tomando conta (e de perto) da sua bagagem. 
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Facas e canivetes

Não leve facas! Canivete (tipo suíço) pequeno deve ser despachado
dentro da mochila, pois não é permitido na bagagem de mão.

Lista de material individual

• Vestuário ou uniforme escoteiro completo, conforme P.O.R (2013);
• Lenço do contingente brasileiro (ver enxoval).

Roupas

• Enxoval do contingente completo;
• Moletom e calça de agasalho (jogging);
• Bermuda, shorts;
• 4 ou 5 pares de meias;
• Roupas íntimas;
• Traje de banho;
• Roupas para dormir;
• Camisetas com motivo escoteiro;
• Capa de chuva impermeável.

Calçados

• 2 pares de tênis (laceado);
• 1 par de chinelos/sandálias.

Equipamento

• Isolante térmico;
• Mochila cargueira (60 a 75 litros de capacidade), que comporte todo o material;
• Mochila de ataque (ver enxoval) para ser usada para transportar os itens 
   pessoais durante a viagem, o turismo e diariamente no JamCam. Leve material 
   individual como jaqueta, máquina fotográfi ca, squeeze, celular, medicamentos
   pessoais, protetor solar, distintivos de troca, etc.;
• Saco de dormir que possa ser transportado dentro da mochila;
• Sacola para transporte da mochila durante os trechos aéreos (recomendação);
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• Cadeados para mochila e barracas (dar preferência a cadeados com códigos, 
  evitando problemas com chaves quando a barraca for compartilhada);
• Barraca (verifi que com sua patrulha/tropa para compartilhar a barraca).

Outros itens

• Toalha de banho, kit de higiene pessoal (sabonete, shampoo, condicionador,  
  pente, escova e pasta de dentes, barbeador, cortador de unhas, absorventes, 
  etc.);
• Sabão de coco;
• Jogo de talheres - caneca e pratos serão entregues no JamCam;
• Lanterna pequena e um jogo de pilhas extras;
• Sacos plásticos para roupas sujas e/ou molhadas;
• Óculos escuros; 
• Kit pessoal de primeiros socorros: protetor solar, protetor labial, repelente para 
  insetos e remédios de uso pessoal;
• Kit de costura (alguns botões, agulha e linhas);
• Máquina digital com carregador, cartão de memória e adaptador para 
   memória;
• Kit para trocas (distintivos e outros “souvenirs” para troca);
• Presentes e “souvenirs” para as famílias do Ho-Ho (Home Hospitaity).

Considerações e dicas de material individual

Identifi cação do material individual

Identifi que suas roupas e pertences com marcadores próprios de tecido (nome, 
tropa e contingente do Brasil).

Organização interna da mochila

Todo o material a ser levado deverá ser pensado com o objetivo de ocupar pouco 
espaço, ser prático, leve, necessário e durável. Seguem algumas dicas:

• Shampoo e condicionador: deve durar apenas o necessário. Procure 
  saber o quanto você consome desses itens por banho e leve apenas o 
  necessário em uma embalagem pequena. Dê preferência aos tipos dois 
  em um (shampoo + condicionador).
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• Sabonete: deve ser glicerinado ou neutro.
• Toalha de banho: Leve ao menos 2 toalhas de banho e de rosto.
  Lembrando que existem algumas toalhas super absorventes que, além 
  de menores, secam muito mais rápido.
• Lavar roupas: planeje-se para lavar algumas roupas durante a sua 
  viagem, isso lhe poupará peso. Leve algumas roupas já em fi nal de vida 
  útil (principalmente meias e roupas íntimas). 
• Isolante térmico: Leve um isolante compacto para afi xar na mochila. 
• Durante a viagem: com certeza você vai levar roupas mais bonitas para 
  a parte de turismo, certo? Então, na primeira oportunidade separe suas
  roupas “chiques” das roupas “de guerra” (você pode fazê-lo usando sua 
  mala/mochila de mão, por exemplo) de modo a evitar amassá-las ou
  sujá-las antes mesmo de colocá-las em uso;
• Objetos de valor e joias: são lindos, mas deixe-os em casa.

Calçados

Botas e tênis devem estar bem laceados antes da viagem para evitar calos e 
bolhas. Não compre uma bota de véspera.

Peso da mochila 

Lembre-se sempre de que o peso e o tamanho devem ser compatíveis com quem 
carrega.  Arrume bem a sua mochila e procure proteger todos os itens frágeis 
que estiver levando. Lembre-se também de prender as alças. Coloque a roupa em 
sacolinhas tipo ZIP, em caso de chuva inesperada.

Equipamentos eletrônicos 

A tomada equatoriana é o padrão americano: a voltagem é de 110v (60Hz) e 
a tomada são dois pinos chatos (veja na fi gura). Verifi que a necessidade de 
adaptador antes de viajar.
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Bagagem de mão

No enxoval do evento você receberá uma mochila de ataque. Essa é a mais indicada 
para você levar como bagagem de mão na hora do embarque. Sugerimos uma 
troca de roupa e um agasalho, para que você não passe apuros no caso de sua 
mochila extraviar. Preste atenção, pois as companhias aéreas controlam o peso 
e tamanho da bagagem de mão. Lembre-se que você é responsável pela sua 
bagagem e cada um deve levar o seu. O peso dessa mochila não deve ultrapassar 
5kg.

Itens Proibidos em aeronaves

Os seguintes itens são proibidos:

Alimentos restritos pelas autoridades fi to sanitárias;
Facas e “armas brancas”;

Fogos de artifício;
Apontadores ou iluminadores a base de “raio laser”;

Rádios de comunicação (PX, PY);

Lembre-se que você está indo para um acampamento escoteiro.

Muita atenção no que não pode ser levado dentro da bagagem de mão (veja 
quadro acima). As autoridades alfandegárias exercem um rígido controle fi to 
sanitário dos produtos alimentícios, no Equador. É absolutamente proibido o 
ingresso de:

• Vegetais crus de qualquer espécie (plantas, árvores, fl ores, raízes, 
  sementes, folhas, ervas, etc.);
• Embutidos de carne e derivados de leite como iogurte, queijos e 
  quaisquer espécies de animais, sisal, penas. Portanto, todo o alimento 
  que você estiver pensando em levar deverá ser industrializado e estar 
  com embalagem lacrada;
• As restrições se aplicam também para madeira, isto impedirá a entrada 
  de bastões de patrulha feitos de madeira;
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• Não será permitido o porte de facas nas áreas comuns do JamCam, 
  sendo o seu uso restrito ao interior do campo de cada tropa como 
  utensílios de cozinha. O transporte de facas e objetos cortantes são 
  proibidos em todos os voos. Portanto não deverão ser levadas;
• Fogos de artifício e lasers também são estritamente proibidos;
• A fi m de evitar problemas com a segurança dos aeroportos, não coloque 
  na sua bagagem de mão nenhum objeto metálico como: canivete, 
  tesoura, lixa de unha, grampos de cabelo, canetas, aerossol, etc.

Todo esse material deve ser despachado junto com sua bagagem, conforme 
determina a Infraero.

Restrições para o transporte de líquidos 

Em voos internacionais, existem restrições para o transporte de líquidos em 
bagagem de mão:

• Todos os líquidos, inclusive gel, pasta, creme, aerossol e similares, devem 
  ser conduzidos em frascos com capacidade de até 100 ml e colocados 
  em embalagem plástica transparente, vedada, com capacidade máxima 
  de 1 litro, não excedendo as dimensões de 20 x 20 cm; 
• Líquidos em frascos acima de 100 ml não podem ser transportados, 
  mesmo se o frasco estiver parcialmente cheio; 
• Os frascos devem ser adequadamente acondicionados (com folga) 
  dentro da embalagem plástica transparente, completamente vedada; 
• A embalagem plástica deve ser apresentada na inspeção de embarque 
  de passageiros, sendo permitida somente uma embalagem plástica 
  por passageiro. Essas restrições se aplicam também ao passageiro que, 
  apesar de realizar um voo nacional, tenha seu embarque realizado em 
  área destinada a embarque internacional.
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Enxoval do Brasil

Todos os membros do contingente brasileiro receberam um enxoval composto 
de:

• 1 Jaqueta;
• 2 Camisetas;
• 10 Distintivos do contingente;
• 1 Mochila de ataque;
• 2 Pins;
• 1 Boné;
• 1 Lenço do contingente;
• 1 Squeeze.
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Kit do participante - Kit JamCam

Ao chegar ao JamCam todos os grupos de viagem devem efetuar seu 
cadastramento e retirar o kit individual de cada participante, composto de:

• Distintivo;
• Lenço do JamCam;
• Crachá de identificação;
• Manual do participante ou manual para escotistas ou manual para a 
  equipe internacional de serviço (EIS).

O crachá e o lenço do participante são de uso obrigatório durante TODO o 
período do JamCam.

Durante o JamCam, teremos dias específicos para utilizar algumas peças do 
nosso enxoval, o que dará um efeito visual super bacana! A maior parte dos 
contingentes faz isso! Nos outros dias, a utilização é livre, sendo que você nunca 
deve se esquecer de utilizar o seu lenço do evento e a identificação do evento.

DATA ATIVIDADE USO

27 de dezembro
Terça

Cerimônia de abertura
Uniforme/vestuário, lenço do 

contingente e casaco

28 de dezembro
Quarta

Programa de atividade

29 de dezembro
Quinta

Programa de atividade

30 de dezembro
Sexta

Programa de atividade

31 de dezembro
Sábado

Programa de atividade Camiseta amarela

01 de janeiro
Domindo

Cerimônia
de encerramento

Camiseta branca, uniforme/
vesuário, lenço do contingente 

e casaco

02 de janeiro
Segunda

Saída do campo
Uniforme/vestuário, lenço do 

contingente e casaco
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Material preparatório para o JamCam

Introdução

Participar de um acampamento internacional é uma experiência única para a 
grande maioria dos escoteiros. No JamCam não será diferente!

A fi nalidade do material preparatório é de assegurar que vocês tenham uma 
ótima experiência de campo e lembranças inesquecíveis do JamCam.

Você pode fazer todas as atividades exatamente como sugerimos ou pode usar o 
material como base para criar suas próprias atividades.

Entretanto, todas as tropas devem tentar completar as atividades marcadas com 
“atividade exigida”, tal como estão explicadas antes de chegar ao JamCam.

Conheça sua patrulha

Comece construindo seu “espírito de patrulha”. Defi na juntamente com os demais 
integrantes o nome de sua patrulha.

Dia do Festival Cultural

Prepare-se para compartilhar sua cultura.

Propósito

Conhecer melhor os membros de sua patrulha e criar um “espírito de patrulha”.

Cenário

Durante todo o JamCam, tanto as atividades como a vida diária será conduzida por 
patrulha. Juntamente com sua patrulha, você irá às atividades diárias internas e 
externas ao campo. Vocês farão suas refeições e conviverão muito proximamente 
por 6 dias. Se você dispuser de algum tempo para conhecer um pouco melhor 
seus colegas de patrulha antes de chegar ao Equador, será um excelente ponto de 
partida, pois já chegarão ao JamCam bem entrosados. Se vocês moram em cidades 
diferentes, as mídias sociais são uma forma interessante de se conhecerem.
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Tarefas para sua patrulha

1) Escolha, juntamente com os demais, um nome para sua patrulha;
2) Defi na o grito de sua patrulha;
3) Defi nam as cores e o distintivo de sua patrulha;
4) Se houver tempo, pensem em uma camiseta.

Obs.: Lembramos que não é possível levar o bastão da patrulha ao JamCam.

Hospitalidade

Durante o JamCam serão realizadas diversas atividades entre patrulhas ou tropas 
do nosso contingente com as de outro país. Durante as atividades nas Aldeias e/
ou na Feira das Nações vocês passarão uma manhã ou uma tarde juntos, trocando 
recordações, mostras gastronômicas. Apresente o nosso país aos seus novos 
amigos!

Para escoteiros: 28 e 30 de dezembro.
Para sênior: 28 e 29 de dezembro.

O que levar?

Leve comida típica, doces, etc., de fácil preparo. Essa atividade costuma ser um 
tremendo sucesso. A ideia é que jovens de outros países possam experimentar 
um pouco da culinária do seu país. O aspecto mais interessante é conhecer 
pessoas e seus costumes e não comer em abundância.

Atenção: Em função de regras fi tossanitárias todos os alimentos precisam 
ser industrializados. Não leve alimentos “in natura”.

PATRULHAS RAMO SÊNIOR

Se você possui algum talento musical ou artístico (dança, folclore) haverá 
momentos para mostrar isso aos demais participantes. Quem faz o JamCam legal 
e divertido somos todos nós!
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SE PREPARE...

Faça revisão de seus conceitos sobre a técnica escoteira; os módulos de Patrulhas 
em Ação exigirão um alto desempenho, coordenação e trabalho em equipe para 
conquistar a meta proposta.

O preenchimento em sua totalidade do Formulário de Inscrição ao JamCam2017 
é importante, incluindo os aspectos médicos.

Sua saúde em primeiro lugar! Entregue uma cópia de seus dados de saúde para o 
seu escotista de patrulha.

Participantes do 2º Camporee Interamericano e do 15º Jamboree Interamericano, 
terão a oportunidade de confraternizar com seus irmãos escoteiros de mais de 
25 países, portanto, organize suas insígnias, distintivos, pins, selos e lembranças 
para troca. O evento contará com locais específi cos para que todos possam fazer 
o tradicional “câmbio” escoteiro.

A sua patrulha já se preparou para a mostra gastronômica que pretendem 
apresentar no JamCam 2017? No dia da Feira das Nações haverá uma grande 
oportunidade para que a América conheça os sabores de sua terra.

O Contingente do Brasil

Somos aproximadamente 190 brasileiros!

• 4 Tropas com jovens de MG, PR, RJ, RS, SE e SP;
• Jovens: 138;
• Escotistas: 16;
• Equipe Internacional de Serviço: 24;
• Coordenação do contingente: 13.

Fazem parte do contingente brasileiro jovens e adultos de todo o Brasil, assim 
distribuídos:

Jovens participantes: Escoteiros e escoteiras, seniores e guias divididos em 4 
patrulhas de 9 integrantes cada uma, agrupadas em tropas.
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Chefes de patrulha: Adultos que acompanham as patrulhas no dia a dia do 
JamCam e nas atividades externas do JamCam. Um dos escotistas será o chefe 
de tropa.

Adultos da Equipe Internacional de Serviços (EIS): Pioneiros, Escotistas e 
Dirigentes que atuarão a serviço da Organização do JamCam, exercendo as mais 
diversas funções para que o JamCam aconteça.

Comitê Organizador do Contingente Brasileiro: Escotistas e dirigentes que 
darão suporte às tropas e ao contingente brasileiro.

Percebam que jamais estarão sozinhos, pois além de fazer parte da Fraternidade 
Mundial Escoteira, sempre será possível encontrar brasileiros em diversos locais.

O Comitê Organizador do Contingente

Este grupo, denominado Comitê Organizador do Contingente Brasileiro, conta 
com a participação de escotistas e dirigentes de vários estados do Brasil e 
com profi ssionais do Escritório Nacional com experiências em vários outros 
acampamentos nacionais, interamericanos e mundiais. Temos trabalhado muito, 
isto é, muito mais do que normalmente trabalhamos, pois a quantidade de 
detalhes é enorme e muitas vezes nos roubam muitas horas de sono. Estamos 
quase lá, e só quem já participou de um JamCam sabe como vale a pena tanto 
esforço, não apenas do Comitê Organizador, mas também dos chefes que se 
dedicam na motivação e preparação das tropas; dos pais, que à custa de esforço, e 
às vezes sacrifícios, dão aos fi lhos esta oportunidade, e também de vocês, jovens, 
que muitas vezes abriram mão de presentes, roupas novas por mochilas, sacos de 
dormir, ou então por participar desta oportunidade única.

Seremos um total de 4 tropas brasileiras no Equador. É certo que as tropas que 
se formam para um evento deste tipo são totalmente diferentes daquelas com as 
quais estamos acostumados a conviver em nosso dia a dia.

As diferenças começam pelo número de integrantes, 36 jovens (em 4 patrulhas 
de 9) e 4 adultos, sendo que muitos dos jovens (e talvez dos adultos) estarão 
atuando juntos pela primeira vez. Isto é razão sufi ciente para alguns aspectos 
serem cuidadosamente avaliados.
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Preparação da tropa

Seguem algumas sugestões para serem analisadas e implementadas na 
preparação da tropa, desde sua formação até o evento, além de algumas 
considerações sobre o dia a dia das tropas durante o JamCam:

• Não apenas a tropa pode ser mista como também as patrulhas. Vale lembrar 
  que se a tropa for mista, também a chefia deverá sê-la;

• Cada patrulha deverá ter um escotista responsável que a acompanhará 
  em todas as atividades, orientando no momento das escolhas do programa, 
  coordenando juntamente com o monitor a rotina do dia, a higiene, os horários 
  e a boa alimentação de seus integrantes;

• Os 4 escotistas responsáveis deverão escolher um representante para ser o 
  chefe de tropa para participar das reuniões do conselho de subcampo e do 
  contingente brasileiro. É importante que o chefe da tropa tenha conhecimentos 
  básicos de espanhol, pois participará diariamente do conselho de subcampo 
  (presença indispensável, já que neste momento o chefe da tropa irá entregar as 
  opções de atividades das patrulhas e receber informações sobre as quais a 
  tropa irá participar). Se acharem melhor, podem optar pelo sistema de rodízio 
  para essas reuniões;

• A faixa etária dos jovens varia entre 12 e 17 anos, portanto o ideal é contar com 
  escotistas com formação e experiência no Ramo Escoteiro ou Sênior;

• A grande maioria das atividades irá se desenvolver por patrulha e sua escolha 
  será realizada no Conselho de Patrulha, onde o monitor consulta e toma 
  decisões em consenso com os demais elementos de sua patrulha;

• O escotista responsável pela patrulha não deve substituir a função do monitor,  
  seu papel é de irmão mais velho e orientador;

• Após constituída, a tropa deverá objetivar a realização de uma atividade, 
  no mínimo, de um acampamento, visando a integração dos jovens e adultos,   
  treinar a construção do pórtico da tropa, definir e treinar um número artístico 
  com trajes ou fantasias para as apresentações e definir um prato típico (sua 
  preparação também deve ser treinada);
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• Quanto a refeição, será servida por restaurantes especializados em cozinha 
  internacional;

• Cada tropa será visitada diariamente por uma dupla de escotistas brasileiros 
  (denominados de “facilitadores de campo”) que preencherão uma planilha 
  sobre a situação das patrulhas/tropa, isto é:

1) Participação e segurança nas atividades;
2) Alimentação;
3) Avaliação dos jovens sobre as condições das instalações sanitárias;
4) Registro de queixas por mal-estar ou outros desconfortos para tomarmos
    as providências cabíveis em cada caso;

• A cordialidade é regra número 1 no dia a dia de um acampamento escoteiro. 
  Políticas de boa vizinhança e diplomacia devem ser estimuladas e elogiadas 
  continuamente.

O stand do contingente do Brasil

• O stand do Brasil será montado no Centro Scout Interamericano;

• O Stand será à base do contingente brasileiro, servindo de apoio e 
  coordenação de todos os participantes brasileiros;

• Toda e qualquer ajuda ou informação estará à sua disposição. Só não se 
  esqueça que conversar com seu chefe de tropa – esse é o primeiro passo para 
  resolver eventuais problemas;

• Haverá um setor de achados e perdidos;

• Finalmente, o ambulatório estará à sua disposição com médicos brasileiros, 
  sobre os quais já citamos anteriormente;

• Não deixe de nos visitar, afi nal você é parte deste pedacinho de Brasil que 
  vamos levar ao Equador e mostrar às Américas;

• Lá serão realizadas reuniões de contingente com os chefes de tropa e demais 
  escotistas para o compartilhamento de experiências.
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A vida no campo

Cada tropa é formada de 40 integrantes: 36 jovens e 4 escotistas. Cada tropa 
brasileira será direcionada para um subcampo diferente com o objetivo de que 
cada um de nós possa conhecer pessoas de outras origens e culturas. Vamos 
nessa seção entender como será nosso dia-a-dia nas Aldeias. O campo estará 
subdividido em dois: 2º. Camporee Interamericano para as tropas do Ramo 
Escoteiro, e 15º Jamboree Interamericano para as tropas do Ramo Sênior.

Estrutura do campo

Uma patrulha 9 jovens +1 adulto = 10 pessoas
Uma tropa = 4 patrulhas = 40 pessoas
Uma aldeia 2 a 3 tropas = 80 a 120 pessoas
Um território = 4 aldeias = 480 pessoas

Serão dois subcampos para o Camporee e dois para o Jamboree. Serão as áreas 
de convívio diário entre patrulhas e tropas de todas as partes das Américas, onde 
serão montadas as barracas e o pórtico de entrada. Nos cantos das patrulhas será 
preparado o planejamento diário das atividades. Serão momentos importantes 
para conhecer novas culturas convidando patrulhas e sendo convidado para 
trocar distintivos, experiências ou simplesmente bater papo em busca de novas 
amizades.

Os subcampos são centros administrativos e provedores de serviços, facilitando a 
operação, comunicação e escolha de atividades; cada um com sua equipe própria: 
chefe, subchefe e coordenador do programa.

Material de campo

Ao chegar no campo o chefe de tropa deve se reportar a chefe do território/
subcampo para obter instruções quanto a:

• Retirada de material de tropa;
• Retirada de material de patrulha;
• Local de montagem do campo;
• Material para construção do pórtico;
• Receber outros avisos e instruções.
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IMPORTANTE
Cordas, sisal e lampiões NÃO estão inclusos e não serão fornecidos.

Material de Tropa
1 Toldo

ATENÇÃO

Para as refeições levar somente os talheres. Caneca e prato serão oferecidos pelo 
evento. Esta informação se aplica também à Equipe Internacional de Serviço. 

Alimentação dos participantes

As refeições serão servidas por uma cozinha internacional especializada em 
espaços que estarão devidamente identifi cados.

Trocas de distintivos

Uma das atividades mais características do JamCam é a troca de distintivos. Além 
de proporcionar um ótimo material de coleção, possibilita o exercício de uma 
língua estrangeira e grandes amizades. Existirão no campo locais específi cos 
que se transformam em “Mercado de pulgas”, com mesas onde são expostos os 
distintivos para troca. Pode-se também peregrinar pelo campo, buscando contato
nas tropas, contato este que pode se transformar em uma animada visita social, 
principalmente se você já estiver em um clima festivo.

Para ser bem sucedido nas trocas, defi na o que você está procurando/
colecionando:

• Qualquer distintivo bonito e bem acabado?
• Distintivos comemorativos?
• Distintivos de Promessa?
• Distintivos de contingente?
• Lenços, bonés, camisetas, anéis, pins?

Defi nida a sua opção, você deve se municiar para não fi car sem material logo 
nos primeiros dias do evento. Assim, visite a Loja Escoteira e escolha bem o que 
comprar, considerando que:
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• Os distintivos estrangeiros são bem acabados, em material de boa 
  qualidade. Evite levar distintivos feitos em silkscreen sobre plástico ou 
  feltro, principalmente aqueles de eventos pequenos e sem uma temática 
  defi nida, pois terão pouca aceitação;
• Os distintivos (badges ou parches em espanhol) mais aceitos são: 
  contingente do Brasil, Promessa e Escoteiros do Brasil.

Para diferenciá-los ainda mais, façam um acabamento com entretela para torná-lo 
rígido e arremate as bordas com ‘overloque’ ou similar. Isso vai torná-lo parecido 
com os de Especialidades, mais atraente e mais valioso em uma troca.

Os Distintivos de Especialidades também têm boa aceitação, mas tenha a certeza 
de que você vai saber explicar nosso sistema de especialidades, pois ele é diferente 
e desperta curiosidade.

• Os topes e demais pins e broches metálicos são muito procurados. Os 
  escoteiros de outros países também possuem distintivos metálicos que 
  fazem questão de valorizar, trocando-os somente por outro distintivo 
  similar (são conhecidos como ‘pin’ - alfi nete, em inglês).

Feitas as compras, providencie uma sacola ou similar com fecho na boca. Essa 
sacola deve ser bem guardada, pois como não há nome nos distintivos, será 
difícil de reavê-la em caso de perda. Outra sugestão é separar pins e distintivos 
em sacolas diferentes daquilo que você trocou. Na hora das trocas, seja educado, 
fazendo uma aproximação cortês e não seja afoito, nem grosseiro. Seja justo, 
faça sua oferta e mostre interesse em conhecer a pessoa que está a sua frente. 
Agradeça a atenção e a oportunidade, convidando-o para conhecer seu campo 
e seus amigos.

Uma regra que deve ser observada é:

As trocas devem acontecer entre pares, isto é, jovens trocam distintivos com 
jovens e adultos com adultos. O distintivo é para troca. Nunca para venda.
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Saiba que toda troca sempre é selada com um aperto de mão escoteiro (poucos 
são os países que entrelaçam o dedo mindinho).

A tradição das trocas de distintivos, selos, moedas, camisetas e afi ns, são formas 
de demonstrar a amizade com seus pares no JamCam. Evite pensar no valor 
monetário do objeto que está recebendo, pois os custos de fabricação nos 
diversos países são distintos e o valor do distintivo é proporcional à sua procura, 
havendo a possibilidade de “infl ação” durante o acampamento.

Lembre-se: seja honesto em todos os sentidos e você terá o prazer de ter amigos 
em diversas partes do mundo que poderão visitá-lo, recebê-lo, trocar materiais e 
informações não só escoteiras, mas profi ssionais também.

Higiene e alimentação

Nesta seção veremos questões importantes para sua segurança e saúde pessoal. 
Essas questões estão ligadas a responsabilidade e disciplina, menosprezá-las 
pode estragar seu JamCam e dos seus amigos.

Após usar o banheiro lave muito bem as mãos com sabonete. Pesquisas indicam 
que a metade das pessoas esquece de lavar as mãos quando saem do banheiro.

Você lava as mãos corretamente?

Para lavagem correta das mãos siga os seguintes passos:

1) Utilize água corrente para molhar as mãos;
2) Esfregue a palma e o dorso das mãos com sabonete, inclusive as unhas 
    e os espaços entre os dedos, por aproximadamente 15 segundos;
3) Enxágue bem com água corrente retirando todo o sabonete;
4) Seque-as com papel toalha ou outro sistema de secagem efi ciente;
5) Esfregue as mãos com um pouco de produto antisséptico (álcool gel ou 
     outro produto antisséptico).
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Segurança e saúde pessoal

Dicas importantes para seu bem-estar

1) Beba muita agua;
2) Alimente-se adequadamente;
3) Durma bem;
4) Cuide do seu corpo: higiene e banho;
5) Vista-se adequadamente - tanto no frio como calor;
6) Tenha um seguro médico (obrigatório).

Beber água!

A água corresponde a 60% de nosso corpo, portanto precisamos dela para viver. 
Com uma hidratação adequada, o coração bombeia melhor o sangue, o corpo se 
mantém mais fresco e os músculos recebem a energia de que precisam para se 
movimentar. Mas uma boa hidratação começa antes da atividade. O corpo precisa 
de um tempo para os tecidos absorverem os fl uidos, por isso recomenda-se beber 
cerca de meio litro de água pelo menos uma hora antes de começar qualquer 
atividade física.

A hidratação está diretamente relacionada ao suor. Quanto mais elevada a 
temperatura e a umidade relativa do ar, mais nosso corpo se aquece, e com isso 
necessita de maior quantidade de água para resfriá-lo e dissipar o calor através do 
suor. Logo, quanto mais suamos mais perdemos água do corpo. Como precisamos 
da água para garantir o bom funcionamento do organismo, preservar as funções 
fi siológicas, transportar nutrientes e para regular a temperatura corporal, como 
foi dito, é fundamental estar adequadamente hidratado.

Não devemos esperar a sede aparecer para beber algum líquido. O organismo, 
neste caso, dá um sinal tardio. Quando sentimos sede signifi ca que já estamos em 
processo de desidratação, e o agravamento do quadro pode levar à fadiga, dor de 
cabeça, náusea, e até mesmo calafrios, batimento cardíaco acelerado, inabilidade 
de suar e testa avermelhada.
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Nas caminhadas ou nos longos caminhos do JamCam

Manter-se hidratado é muito importante em uma caminhada, especialmente 
se for um dia de muito sol. Seja do mais simples cantil ao mais elaborado, o 
importante é que não falte água (ou bebidas esportivas ou água de coco) durante 
o passeio.

Quando começamos a sentir sede, nosso equilíbrio hídrico (água) e eletrolítico 
(sódio e potássio) já foi afetado. Portanto uma regra simples é beber pequenos 
goles (cerca de 200 ml) a cada 20 ou 30 minutos.

Vestuário: Ainda que a caminhada seja em um lindo dia de sol, quem sai para 
ambientes naturais tem que estar preparado para mudanças repentinas de 
tempo, portanto atenção com as roupas. Tenha sempre em mãos um agasalho 
ou “corta vento”.

Segurança e saúde pessoal no JamCam

Primeiros socorros

Cada tropa deve possuir um estojo básico de primeiros socorros para pequenos 
cortes ou escoriações. Não coloque medicamentos que necessitem de prescrição 
médica nesse kit.

Emergências médicas

Ao chegar no JamCam localize os centros médicos e de emergência. Conheça o 
local da chefi a dos territórios que possui rádios e comunicação com as equipes 
médicas. A equipe médica do contingente brasileiro estará sempre à disposição 
no estande do Brasil para atendê-lo. Casos de emergência devem seguir para o 
centro médico. Em caso de qualquer emergência é muito importante que o chefe 
de tropa informe à equipe médica do contingente brasileiro.
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Seguro médico

É obrigatório a contratação de seguro médico antes de você sair do Brasil. O 
seguro deve cobrir todos os dias em que você estiver fora do Brasil. Verifi que o 
plano da União dos Escoteiros do Brasil constante no Boletim 2 ou junto ao seu 
agente de viagem e providencie antes de embarcar para o Equador.

Dicas para sua segurança

1) Use o crachá de identifi cação;
2) Use o lenço do evento;
3) Mantenha seus pertences organizados;
4) Observe as regras de segurança e fogo.

Cuide bem das suas coisas

Mantenha suas coisas organizadas dentro da barraca. Não guarde roupa molhada 
dentro da barraca e se preocupe em guardar seus distintivos e trocas dentro da 
mochila.  Use um cadeado (com segredo) para fechar sua barraca.

Serviços no campo

Neste tópico veremos os serviços oferecidos no JamCam:

1) Bancos e caixas automáticos;
2) Lojas e lanchonetes;
3) Internet e carregamento de bateria;
4) Lavanderia;
5) Correio.

Dinheiro

O dinheiro no campo será o dólar americano. É claro que todas as atividades 
do programa e toda a alimentação dos participantes e equipe de serviço  estão 
incluídas na taxa de participação. Teremos os seguintes pontos comerciais no 
campo: a loja escoteira, correio, lanchonetes, sorveterias, artigos de camping 
e até supermercado, então é bom levar algum dinheiro para gastar e comprar 
lembranças.
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Visa Travel Money é também uma opção para levar dinheiro. As lojas do JamCam 
aceitarão papel moeda somente de dólar americano ou cartão de crédito 
internacional.

Câmbio de moeda

Haverá no campo um caixa automático para saque de dinheiro através de cartão 
de crédito. Nossa moeda Real não será aceita pelo caixa automático do JamCam, 
leve dólar americano. Também será possível sacar dinheiro nos caixas eletrônicos. 
Verifi que com o seu banco se essa opção está habilitada para a sua conta, e qual 
é o custo.

Caixa automático

Com a fi nalidade de prestar esse serviço, será disponibilizado no campo um caixa 
automático para que os participantes, de qualquer nacionalidade, possam retirar 
dinheiro em moeda local (dólar americano).

Você também precisa confi rmar com o seu banco se o seu cartão de crédito está 
habilitado para ser utilizado no exterior, para não ter nenhuma surpresa. Por 
segurança, em alguns bancos, mesmo os cartões de crédito internacionais vêm 
bloqueados para compras fora do Brasil, e precisam ser liberados. Sempre guarde 
seu dinheiro e cartões consigo.  Não deixe na barraca!

Lojas e lanchonetes

Serão várias empresas vinculadas ao JamCam, de tal maneira que os participantes 
poderão consumir alimentos (frango, pizza, hambúrguer, crepes, sorvetes, café, 
entre outros). Prepara-se para encontrar longas fi las na loja escoteira e não deixe 
para fazer compras na segunda metade do JamCam. Além da loja do JamCam, 
outras lojas estarão disponíveis no parque para compra de sorvetes, refrigerantes 
e outras pequenas necessidade diárias.

Isso não quer dizer que você deva substituir as refeições pela lanchonete, muito 
pelo contrário.

As refeições do JamCam são pensadas considerando uma dieta balanceada e é o 
momento que você deverá estar com sua patrulha ou entretendo visitas.
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Farmácia

No estande do contingente do Brasil teremos uma equipe médica pronta para 
lhe atender.

Serviço médico

No campo dos participantes jovens estarão disponíveis dois pontos de 
atendimento básico e no campo adulto um ponto de atendimento básico e de 
emergência para atender qualquer eventualidade. Nos casos mais complexos 
o participante será encaminhado ao hospital do campo para os cuidados de 
profi ssionais médicos e, caso seja necessário, em situações mais extremas, 
encaminhamento ao centro hospitalar.

ATENÇÃO

Na eventualidade de uma emergência médica, informe a
equipe médica do contingente.

Serviços no campo

Comunicação

Vocês imaginam o tamanho do desafi o de criar uma infraestrutura de 
comunicações no meio de um campo aberto?  Todo projeto de comunicação é 
limitado do ponto de vista fi nanceiro. Além disso, a demanda por serviços de 
comunicação e internet será muito grande.

Uso da Internet

Com nosso mundo cada vez mais conectado todos querem usar a internet e 
contar aos seus amigos e sua família sobe as aventuras do JamCam. Certamente 
haverá um limite de tempo disponível para cada um. Use esse tempo limitado 
para enviar e-mail para seus pais ou postar uma mensagem nas rede sociais para 
seus amigos. A ideia do JamCam é você fazer novas amizades então use a internet 
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de forma efi ciente para você se comunicar com o pessoal que fi cou no Brasil. Está 
previsto Wi-Fi no campo, entretanto alguns podem optar por aquisição de chips 
pré-pagos junto a operadoras locais para dispor dos serviços de telefonia móvel.

Celulares

A principal forma de comunicação de toda organização do JamCam será por meio 
do celular. Para os escotistas nossa sugestão é:

1) Levar um aparelho celular desbloqueado;
2) Comprar um chip pré-pago no Equador;
3) Aos familiares no Brasil, informe o número do seu telefone por e-mail.
4) Indicamos o uso do Skype-out para seus familiares entrarem em contato.

Carregamento de baterias

Isso sempre é um ponto crítico. Tenha paciência. No parque haverá pontos com 
energia para carregar baterias e pilhas recarregáveis de máquinas fotográfi cas.

Lavanderia

O JamCam oferecerá o serviço de lavanderia, ao usar os serviços verifi que a 
data da devolução, e não esqueça de retirar. Identifi que todos os seus pertences 
pessoais. No JamCam não será possível lavar roupa.

Loja Escoteira

Na loja escoteira será possível encontrar um monte de lembranças do JamCam 
para você, seus familiares e amigos escoteiros que fi caram no Brasil.

Recomenda-se visitar a loja escoteira logo nos primeiros dias, pois é provável que 
o estoque acabe rapidamente. Não saia comprando desesperadamente, avalie 
bem o que você quer e defi na quanto você pode gastar. A loja disponibilizará 
insígnias, distintivos, cintos, lembranças do evento, além de outros artigos que 
poderão ser adquiridos a preços bem camaradas.
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Achados e perdidos

Em caso de perda de algum bem pessoal, ou mesmo quando encontrar objetos 
de outra pessoa, dirija-se ao local defi nido ao lado da intendência geral. Cada 
artigo recebido será identifi cado, feito observação quanto ao seu estado e a 
pessoa que entregou. Esse serviço terá um horário de funcionamento específi co 
informado no local.

Supermercado

Os participantes do JamCam poderão adquirir alimentos, artigos de higiene 
pessoal, pilhas, fósforos, isqueiros e tudo que for necessário para uso dentro de 
um acampamento.

Distintivo do contingente brasileiro
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Programa do JamCam

PARA OS ESCOTEIROS

PROGRAMA -  RAMO  ESCOTEIRO

1º dia do evento

No dia 27 de dezembro de 2016, os contingentes nacionais e internacionais 
fazem o seu check-in e começam a montar o grande acampamento e iniciam os 
preparos para a 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 oferecerão espaços de projetos de desenvolvimento, 
espiritualidade, ofi 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 Guayaquileño através 
da pesquisa da busca pela pepita de ouro.

A 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), se sobrar energia poderá desfrutar 
de uma interessante seleção de fi lmes equatorianos.

3º dia do evento

Os escoteiros participantes desfrutarão do Equador Mega Diverso, visitando 
uma das cidades anfi 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 para 
a sua idade e visitarão os principais pontos turísticos que cada localidade oferece.
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4º dia do evento

O intercâmbio cultural não pode faltar neste grande evento. Vamos assistir a um 
magnífi co espetáculo das Américas e seus folclores onde veremos danças e trajes 
típicos de cada país, e, tendo 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.
Iniciando a noite teremos um concerto “Al Son de Las Especies” e nos prepararemos 
para a despedida do ano de 2016 festejando 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, refl orestamento, 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 prontos para 
regressar aos seus países, as delegações, após o café da manhã, iniciam a sua 
saída do campo.
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PARA OS SENIORES E GUIAS

PROGRAMA – RAMO SÊNIOR

1º dia do evento

Os contingentes nacionais e internacionais chegam para montar o acampamento 
no dia 27 de dezembro de 2016 e se preparam para a Cerimônia de Abertura.

2º dia do evento

Os seniores 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 oferecerão espaço de projetos de desenvolvimento, 
espiritualidade, ofi 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 
magnífi co espetáculo da América e Folclore onde veremos danças e roupas 
típicas de cada país. Se sobrar energia, será possível aproveitar e assistir a uma 
seleção de fi lmes equatorianos.

4º dia do evento

Os jovens participarão do Equador Mega Diverso, visitando uma das cidades 
anfi 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.
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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”, e 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, refl 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, as delegações, após o café da manhã, iniciam a saída do campo.



41

Insígnia do Cone Sul

Durante o JamCam, os jovens participantes, integrantes do contingente do Brasil, 
terão a oportunidade de conquistar a Insígnia do Cone Sul, mediante a realização 
de algumas atividades durante o evento.

Confi ra no fi nal desse guia todas as atividades necessárias para conquistá-la e 
registre os itens conforme forem sendo realizados.
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Parque Samanes
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Cuenca

Também chamada de “Atenas do Equador” pela 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 pelas suas 
praias, e com um dos balneários mais importante 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 praticam esportes radicais 
como: boiacross, observação, canoagem, rafting e caminhada.
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Programa do JamCam - Massiva

CERIMÔNIAS ESPECIAIS

Atividades “MASSIVAS”

Serão atividades onde todos os participantes estarão juntos, em um ambiente 
fraterno e alegre, onde teremos a oportunidade de, em meio a toda diversidade, 
encontrarmos com muitos que pensam como nós, que compartilham das mesmas 
alegrias e, antes de tudo, para sentimos no coração a mesma Lei e Promessa; será 
um ambiente onde todos ao mesmo tempo, em um mesmo local, sentiremos 
mais claramente a mística que nos une como Movimento Escoteiro.

Abertura ofi cial

A Cerimônia de Abertura ocorrerá na noite de 27 de dezembro, terça feira, às 
20h. Na Cerimônia de Abertura as portas para se redescobrir a América serão 
abertas, compartilharemos nossa chegada de modo fraternal a um continente 
sem fronteiras, ávido por nossa história e no nosso espírito escoteiro. Será o 
momento de contemplar a magnitude da América como americanos que somos. 
Os Mensageiros da Festa, todos juntos, num belo espetáculo de luzes e cores 
desfrutarão uma grande festa de integração, que terá como elementos principais: 
de onde viemos, tudo que se passou até aqui, e o que ainda temos a percorrer 
pela frente para a construção da paz, do compromisso assumido e aquilo que é 
esperado de nós como verdadeiros Mensageiros da Paz.

Cerimônia de Encerramento

Na quinta-feira, dia 1º de janeiro à noite, ocorrerá o encerramento ofi cial do 
JamCam Interamericano. É o momento da despedida e de refl exão de todas as
experiências marcantes para a construção de um mundo melhor e também de 
passar o bastão para o próximo JamCam.

Na Cerimônia de Encerramento, uniremos nossos laços de amizade para que, ao 
regressarmos às nossas casas, possamos seguir adiante com fi rmeza, reforçados 
pelo compromisso de uma América melhor, uma América livre, uma América em 
paz e uma América escoteira.
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Visitando o JamCam

O programa “day visitor” 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 ao dia ou assistindo a festa do fi 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 Serviço. Os visitantes 
poderão adentrar as áreas de acesso ao público como: Feira das Nações, Aldeia 
de Desenvolvimento e Praça Central. Não será permitido o acesso às áreas do 
acampamento ou subcampos.

Registro

Os ingressos para o “day visitor” estarão disponíveis na recepção do JamCam. 
Aquisição antecipada do ingresso também poderá ser feita através do e-mail: 
jamcamecuador@scoutecuador.org indicando a data e a quantidade de 
participantes. O ingresso será válido somente para o dia marcado, caso houver 
interesse em visitar mais dias, os ingressos deverão ser adquiridos para cada dia 
de visita. O programa “day visitor” 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 alcance o limite máximo planejado, 
será suspensa a venda dos ingressos.

Valores

O valor por pessoa: US$ 55 (cinquenta e cinco dólares americanos).

Crianças até 5 anos: US$ 25 (vinte e cinco dólares americanos).

Jovens membros da Associação Escoteira do Equador com a anuidade vigente ao 
ano de 2016 que não estão em idade de participar no JamCam: US$ 25 (vinte e 
cinco dólares americanos).
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O ingresso inclui

• Pulseira – participante programa “day visitor”;
• Mapa do acampamento;
• Adesivo;
• Boné;
• Almoço e jantar.

Saída do campo

Conforme as regras de participação do JamCam, a saída do campo dos jovens, dos 
escotistas e da Equipe Internacional de Serviço será no dia 2 de Janeiro. A saída 
do campo será coordenada pela Patrícia Otachi (Pox), membro da coordenação 
do Brasil.

ATENCÃO

Com exceção das atividades do programa, durante o evento a saída do campo 
só será possível com a autorização do chefe do contingente brasileiro.

Escotismo no Equador

Em 1912 inicia se o Movimento Escoteiro no Equador, mas não se tem qualquer 
reconhecimento legal até 1920, ano em que a Associação Nacional dos Escoteiros 
do Equador é constituída e reconhecida pela OMME (Organização Mundial do 
Movimento Escoteiro). Em 1936, a associação foi declarada de utilidade pública 
pelo governo e no ano de 1968 o Ministério da Educação homologa a formação 
obrigatória de grupos escoteiros em todas as escolas do país.

Em 1985, a Associação Nacional dos Escoteiros do Equador passa a ser Associação 
Scouts del Equador, e por muitos anos vem atuando institucionalmente 
recebendo homenagens e prêmios pela formação de valores dos jovens, entre 
eles: o prêmio de Mérito Educacional, concedido pelo Ministério da Educação 
e Cultura, condecoração Honorato Vásquez, na categoria ouro, Plaque, pelo 
Governo Nacional, e do Mérito Medalha de “Dr. Vicente Rocafuerte”, pelo 
Congresso Nacional.
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A Asociación de Scouts del Equador vem atuando em projetos sociais e 
comunitários de reconhecimento como: Equador para o bem viver sem 
trabalho infantil, que possibilitou a retirada de crianças do trabalho infantil em 
lixões; Aventura sem limites, com a participação 1.124 crianças de jovens com 
defi ciência auditiva; prevenção da exploração sexual de crianças, em parceria 
com o Ministério do Turismo, com a participação de 3.475 crianças e jovens do 
Equador.

Atualmente, o escritório nacional está localizado na cidade de Quito, com regiões 
escoteiras em 21 estados e 95 grupos que reúnem aproximadamente 2.500 
participantes, entre jovens e adultos.  

Informações sobre o Equador

Extensão territorial: 283.561 km²
Localização: América do Sul
Capital: Quito
Clima: Equatorial (zona litorânea) e equatorial de altitude (interior) 
Governo: República presidencialista
Divisão administrativa: 21 províncias subdivididas em cantões e paróquias
Idioma: Espanhol
População: 13.625.069 habitantes (Homens: 6.824.856; Mulheres: 6.800.213)
Densidade demográfi ca: 48 hab/km².
Moeda: Dólar americano
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Localizado no noroeste da América do Sul, o território do Equador limita-se com a 
Colômbia (ao norte), Peru (ao sul e a leste) e com o Oceano Pacífi co (a oeste). Seu 
nome origina-se da linha imaginária que divide o planeta em dois hemisférios 
e que atravessa o país em toda a sua dimensão. Além do território continental, 
também fazem parte do país as ilhas Galápagos, muito conhecidas por terem sido 
estudadas por Charles Darwin, que elaborou a Teoria da Evolução das Espécies.

O Equador foi colônia espanhola, após várias tentativas de independência, o 
general Antonio José de Sucre, enviado de Simón Bolívar, derrotou o exército 
espanhol em 1822. O país, juntamente com a Colômbia, Venezuela, Equador e 
Panamá, passou a integrar a Federação da Grã Colômbia. No dia 24 de maio de 
1830, o Equador tornou-se um estado autônomo, ofi cializando sua independência.

Seu território, no noroeste da América do Sul, é cortado por duas cadeias 
montanhosas da Cordilheira dos Andes. Entre elas há um planalto central 
(altiplano), onde fi ca Quito, a capital, e onde predominam moradores de origem 
indígena. No litoral, habitado principalmente por negros, mulatos e descendentes 
de europeus, desenvolvem-se as culturas de café, cacau e, em especial, a banana, 
produto do qual o Equador é um dos grandes exportadores mundiais.

Coberta pela selva amazônica, a região leste possui importantes reservas de 
petróleo. Em 2001, uma grave crise econômica levou o governo a abandonar a 
moeda nacional, o sucre, e a adotar o dólar. Em fi ns de 2006, Rafael Correa foi 
eleito presidente da República.

Economia
 
Produtos Agrícolas: banana, café, cacau e outras frutas.
Pecuária: bovinos, ovinos, suínos e aves.
Mineração: petróleo, ouro, cobre e prata.
Indústria: alimentícia, refi no de petróleo, química, máquinas, papel e derivados.
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Glossário Jamboree

Caixa eletrônico ATM

Aldeia Mundial de Desenvolvimento 
(AMD)

Aldeia Mundial de Desarrollo (AMD)

Anel (arganel) escoteiro Turco

Área de acampamento Área de campamento

Associação Nacional Escoteira Associacion Nacional Scout

Atividade de intercâmbio com famílias 
escoteiras, antes ou pós Jamboree

Home Hospitality

Bandeira Bandeira

Bússula Brújula

Camiseta T-shirt

Cartão de identifi cação do Jamboree Credencial

Cerimônia de abertura Ceremonia de Inauguración

Cerimônia de encerramento Ceremonia de Clausura

Dia do Festival Cultural e Gastronômico Muestras Folclórica Muestra Gastronômica

Distintivo de especialidade
ou de atividade

Parche, badge ou insígnia

Equipe do contingente de cada país Contingente ou delegacion

Equipe Internacional de Serviço Equipo Internacional de Servicios (EIS)

Escoteiros Scouts

Escotista, chefe de tropa Scouter

Fazer troca Cambiar, regalar

Garrafa de água Botella de agua

Lenço escoteiro Pañoleta, scarf

Local para efetuar check-in para 
ingressar no Jamboree

Check-in, ingreso

Mochila de ataque Mochila de asalto

Módulo de atividade Taller

Monitor da Patrulha Guia de Patrulla

Pin, botton Pin

Roupa de banho Termo de baño

Senior & Guias Caminantes
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Canção do JamCam

https://www.youtube.com/watch?v=gzHaxGXKTkU

Quadro JamCams Panamericanos

EDIÇÃO DATA LOCAL

1ª 1965 Rio de Janeiro, Brasil

2ª 1970 Asunción, Paraguai

3ª 1974 Bogotá, Colômbia

4ª 1981 Porto Alegre, Brasil

5ª 1985 Kingston, Jamaica

6ª 1989 Villarica, Chile

7ª 1990 La Calera, Colômbia

8ª 1992 Tramandaí, Brasil

9ª 1992 Cachabamba, Bolívia

10ª 1996 Muxubal, Guatemala

11ª 2001 Foz do Iguaçú, Brasil

12ª 2005 Mendoza, Argentina

13ª 2010 Toluca, México

14ª 2013 Bogotá, Colômbia

15ª 2017 Guayaquil, Equador
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Dicionário viajante

PORTUGUÊS ESPANHOL

Almoço Almuerzo

Arroz Arroz

Banheiro Baño

Bom dia Buen dia

Boa noite Buenas noches

Boa tarde Buenas tardes

Bar, cafeteria Cafeteria

Catedral Catedral

Jantar Cena

Cerveja Cerveza

Ônibus Colectivo / bus

Comprar Comprar

Direita Derecha

Café da manhã Desayuno

Desculpe, com licença Descúlpame / permiso

Até logo Hasta luego

Oi e tchau Hola / Chau

Hospital Hospital

Esquerda Izquierda

Manteiga Manteca

Muito obrigado Muchas gracias

Mil desculpas Lo siente muchísimo

Nada Nada

Ninguém Nadie

Perdão Perdon

Preciso Necesito

Passagem Pasaje

Praça Plaza

Por favor Por favor
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Quero Quiero / Deseo

Restaurante Restaurante

Metrô Subte

Trem Tren

Copo Vaso

Segunda-feira Lunes

Terça-feira Martes

Quarta-feira Miércoles

Quinta-feira Jueves

Sexta-feira Viernes

Sábado Sábado

Domingo Domingo

FRASES

Pode me dizer...? ¿Puede decirme...?

Pode me dar...? ¿Puede darme...?

Desejo um/uma...? ¿Quiere un/una...?

Gostaria de...? ¿Le gustaria...?

Há ... aqui? ¿Hay ... aqui?

O que é isso? ¿Que és eso?

Onde posso conseguir...? ¿Dónde puedo conseguir...?

Quanto é? ¿Cuánto és?

Onde está o/a...? ¿Dónde está el/la...?

Onde fi cam os sanitários? ¿Dónde están los servicios?

Pode me ajudar? ¿Puede ayudarme?

Não compreendo No compreendo

Alguém aqui fala português? ¿Alguien de aqui habla português?

Não falo espanhol No hablo español

Por favor, fale mais devagar Por favor, hable más despacio

Eu me perdi Me he perdido
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Mensagem de B-P

AOS JOVENS PARTICIPANTES

“A amizade é como um “boomerang”, você dá sua amizade a um de seus 
companheiros, e depois a outro e a outro ainda, e eles retribuem com a sua amizade. 
Assim, a sua amizade e boa vontade iniciais vão se fortalecendo a medida que vão 
sendo transmitidas aos outros, e acabam por regressar a você, em retribuição, tal 
como o “boomerang” retorna à mão de quem o lança.”

AOS ESCOTISTAS NAS TROPAS

“Eu gostaria de insistir que no JamCam não deixássemos os nossos jovens 
contentarem-se com o simples fato de estarem acampados com jovens de outros 
países, mas que os encorajássemos a empregar em cada minuto do pouco tempo que 
lá estiverem para travar conhecimentos, e a partir daí fazerem amizades, com seus 
irmãos escoteiros, seus futuros companheiros no mundo inteiro.”

AOS PIONEIROS E ESCOTISTAS NAS EQUIPES DE SERVIÇO

“Existem diferenças de pensar e de sentir entre os povos do mundo, tal como existem 
diferenças físicas e de línguas. A guerra ensinou-nos que, se uma nação tentar 
impor a sua vontade particular às outras nações, uma cruel reação seguir-se-á 
inevitavelmente. O JamCam ensinou-nos que, se exercitarmos a tolerância mútua e 
o hábito de fazermos concessões recíprocas, então haverá compreensão e harmonia. 
Se for essa sua vontade, partamos daqui totalmente decididos a fomentar esta 
camaradagem entre nós e entre nossos jovens, através do espírito mundialmente 
espalhado pela fraternidade escoteira, para que possamos ajudar a desenvolver a 
paz e a felicidade no mundo e a boa vontade entre os homens.”
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Mensagem do Presidente da UEB

“UMA VIAGEM CONSTITUI UMA FONTE, UM TESOURO,
UMA RIQUEZA INCALCULÁVEL”

Ryszard Kapuscinski, em Minhas viagens com Heródoto

Queridos irmãos e irmãs de ideal,

Em breve você embarcará em uma viagem que seguramente será repleta de 
aventuras. O Equador é um país incrível, cujo nome vem da linha que divide o 
mundo em duas partes iguais: “Equator”. De belezas naturais incomparáveis, 
cultura herdada dos incas e rica diversidade étnica, o Equador é rodeado pela 
Cordilheira dos Andes, lar do condor andino, cenário perfeito para reunir escoteiros 
de todas as partes da América e celebrar a magia do Movimento Escoteiro.

Participar de um acampamento internacional como o JamCam é uma experiência 
única! Você estará representando o nosso país e será parte dessa incrível 
experiência, de muita diversão, aprendizagem e fraternidade. Tenho absoluta 
certeza de que esse será um dos grandes momentos de sua vida escoteira, que 
fi cará guardado para sempre em sua memória.

Aproveite essa oportunidade, viva intensamente cada momento, faça novos 
amigos, experimente uma comida diferente, arrisque falar outro idioma, cante, 
dance, se divirta e viva novas e enriquecedoras experiências. Traga na sua mochila 
muitas lembranças, mas, sobretudo, traga em seu coração o sentimento de que é 
possível construir um mundo melhor, mais humano e fraterno.

Boa viagem e um excelente JamCam!

Sempre Alerta!

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente

Escoteiros do Brasil
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15º Jamboree Interamericano Escoteiro
2º Camporee Interamericano Escoteiro

PASSAPORTE DE ATIVIDADES

Nome: _____________________________________________________________

País: ______________________________________ Tropa nº: _________________

Nome do chefe de tropa: ______________________________________________

Para conquistar a Insígnia do Cone Sul, você deverá realizar as atividades 
abaixo: 

GEOGRAFIA

Realizar a atividade proposta abaixo: 

a) Participar da atividade sobre a geografi a 
dos países do Cone Sul no estande do 
contingente do Brasil.

Carimbo do estande
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CULTURA

Realizar pelo menos duas dentre as atividades propostas abaixo:

a) Participar ativamente de pelo menos uma 
atividade cultural, oferecida por um país 
diferente do seu;

Carimbo do estande

b) Participar de uma refeição (almoço ou 
jantar) como convidado em uma tropa de 
outro país do Cone Sul;

Nome do país anfitrião: ________________
Tropa nº: ____________________________

Assinatura do chefe da tropa anfi triã

c) Participar ou organizar uma “roda de 
canções” com escoteiros de outros países do 
Cone Sul (duração mínima de 1 hora).

Assinatura do chefe de sua tropa 

d) Ter participado ativamente da atividade 
América e Folclore, participando de uma 
das danças.

Assinatura do chefe de sua tropa 
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LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO

Realizar pelo menos uma das atividades propostas abaixo:

a) Realizar uma entrevista com um jovem 
de outro país do Cone Sul. A entrevista 
deverá conter pelo menos 10 perguntas, 
relacionadas a geografia, cultura, Escotismo, 
curiosidades, etc. 

* Sua entrevista poderá ser escrita ou 
gravada em vídeo.

Assinatura do chefe de sua tropa 

b) Participar ativamente de um debate com 
pelo menos mais duas pessoas de outro país 
do Cone Sul; sobre um tema de abrangência 
global da atualidade.

Tema do debate: ______________________

Nome e país dos participantes: 

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Assinatura do chefe de sua tropa 

c) Ter participado do Home-Hospitality 
oferecido pelo JamCam, nos dias que 
antecedem o evento.

Assinatura do chefe de sua tropa 
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ESCOTISMO

Realizar pelo menos duas das atividades propostas abaixo, sendo 
obrigatória a primeira.

a) Ter participado ativamente das atividades 
propostas no JamCam;

Assinatura do chefe de sua tropa 

b) Entrar em contato com um escoteiro 
de outro país do Cone Sul, em conjunto 
com ele programar uma atividade que seja 
totalmente típica naquele país, com duração 
mínima de duas horas.

A programação dessa atividade deverá ser 
apresentada para o chefe de sua tropa. 

Assinatura do chefe de sua tropa 

c) Organizar uma coleção de distintivos, 
com pelo menos 30 peças, contendo 
distintivos de pelo menos 3 países do Cone 
Sul diferentes do seu.

Sua coleção deverá ser apresentada e 
apresentada para o chefe de sua tropa. 

Assinatura do chefe de sua tropa 



62

Certifi cado e distintivo

Após realizar todas as atividades, apresente este passaporte no estande para 
receber o certifi cado e o distintivo.

O distintivo poderá ser utilizado no vestuário, acima do bolso esquerdo da camisa 
do vestuário ou uniforme, acima das estrelas de atividade e abaixo do distintivo 
da Organização Mundial do Movimento Escoteiro.
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