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Seja voluntário nos Jogos Parapan-Americanos 
2017 

 

Os Escoteiros do Brasil, em parceria com o Comitê 
Paralímpico Brasileiro, têm a alegria de comunicar uma 
parceria para apoiar os  Jogos Parapan-Americanos de 
Jovens de 2017.  

Cerca de mil atletas de 20 países, com idades entre 13 e 21 anos, participarão do evento que 
contará com 12 modalidades e será organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. 

Desta forma, fomos convidados para atuar como voluntários no período de 20 a 25 de março 
de 2017, na cidade de São Paulo, auxiliando na organização e realização do evento.  

Os voluntários devem ser maiores de 18 anos, conforme solicitação do Comitê Paralímpico 
Brasileiro. As atividades e horários para atuação seguem abaixo, conforme descrição. 

Para participar os interessados devem enviar um e-mail, até o dia 13 de março, para 
Henrique Messias, no endereço henrique.messias@escoteiros.org.br contendo seu nome 
completo, cópia de documento com foto, número da identidade, além da função, dia e 
horário do qual tem preferência. 

O Comitê oferecerá alimentação e transporte (desde o ponto de encontro até o local do 
evento). 

 

Transporte 

Considerando os horários de demanda, os voluntários terão acessos a um transfer que sairá do 
Hotel Bourbon Ibirapuera, desde que estejam lá de acordo com horários pré-estabelecidos: 

Manhã - deverão estar no Bourbon às 8h para que cheguem em tempo para o turno que inicia 
às 9h; 

Tarde - deverão estar no Bourbon ao meio-dia para que cheguem em tempo para o turno que 
inicia 13h e 14h. 

No entanto não temos como acomodar em casos de atrasos ou fora destes horários. 



 

 

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
Escritório Nacional 

Rua Coronel Dulcídio, 2107 
Água Verde, Curitiba, PR 

Tel (41) 3353.4732 Fax(41) 3353.4733    
www.escoteiros.org.br 

Demanda de voluntários e descrição de atividades: 

Cerimônias de Abertura e Premiação 

Atividades: Hasteamento de Bandeira dos países representados no pódio durante a execução 
do Hino nas Cerimônias de Premiação. Na ausência de staff, poderão ter eventual participação 
na escola de atletas e estar presentes na entrada, posicionamento no pódio e carregamento 
de bandejas com medalhas e mascotes. 

 

 

Os voluntários participarão de treinamento e ensaio geral para as Cerimônias de Abertura e 
Premiação. Data prevista para o treinamento: 14 de março. Horário e local serão confirmados 
em breve. 

Cerimônia de Abertura terá ensaio geral a realizar-se no dia 19 de março, no Pavilhão de 
Exposições do Anhembi, no endereço Av. Olavo Fontoura,1209 – Horário a confirmar. 

Os voluntários deverão estar, obrigatoriamente, com vestuário escoteiro para desempenho 
das atividades. 
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Modalidades: Atletismo, Natação e Tênis em cadeira de rodas 

Atividades: Função de cestinha 

Posicionar cestinhas junto às cadeiras usadas pela maioria dos atletas antes de posicionarem 
para a largada: uns nos blocos de partida, outros, de dentro da água – com auxilio ou não de 
cintas/cordas. Depois da partida, atletas na água, substituir as cestinhas com os pertences dos 
atletas por outras vazias, para os próximos a competir. 

Entrada e saída ensaiada no primeiro dia. 

 

 

Modalidades: Tênis em cadeira de rodas 

Atividades: Função de boleiro 

 

 

 


