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Grandes novidades!
• Kit de Instalação de Cozinha
• Kit Básico de Alimentos Não Perecíveis
• Jamboree Lusófono
• Associações nacionais da Região
Interamericana confirmam participação
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O comitê organizador do Jamboree Nacional, valendo-se de recursos provenientes de 
renegociações contratuais realizadas pelo Escritório Nacional, conseguiu viabilizar o 
fornecimento, sem custo adicional para os participantes, de dois “kits” que vão facilitar 
a participação das patrulhas no Jamboree Nacional: são eles o “Kit de Instalação de 
Cozinha” e o “Kit Básico de Alimentos Não Perecíveis”.

O Kit de Instalação de Cozinha contará com:
2 Mesas de 110 x 220 cm para uso compartilhado das 4 patrulhas, com cobertura 
de lonas.
1 Botijão de 13k para uso compartilhado de 4 fogareiros, com respectivas conexões.
4 Fogareiros com 2 bocas (de 40 x 30 ), sendo um para cada patrulha
2 Panelas de 8 litros para cada patrulha
Lonas para toldo sobre as mesas
1 Caixa conservadora por tropa
4 Caixas plástica “hortifrúti” para intendência de “secos”
8 Bacias plásticas com 50cm/diâmetro, para refeições e limpeza.
4 Baldes plásticos de 5 litros para abastecimento de água.

Parte desses materiais poderá ser posteriormente levada pelas patrulhas ou doada 
para Grupos ou Seções Escoteiras que deles necessitem. 
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Já o Kit de Alimentos contém açúcar (pacote de 1 kg), café (pacote de 500 g), biscoito 
(2 pacotes 400g), arroz (três pacotes de 1 kg), óleo de soja (3 garrafas de 900ml), 
macarrão (9 pacotes de 500g), sal (dois pacotes de 1 kg), ervilha (três latas de 200g), 
e refresco em pó (três pacotes de 1 kg), constituindo-se em um apoio adicional aos 
participantes, que poderão levar de casa os itens restantes para a composição do 
cardápio, ou ainda, deverão adquirir tais itens no supermercado que será instalado 
no campo.

Este sistema de alimentação confeccionada pelas patrulhas é tradicionalmente 
utilizado nos Jamborees Mundiais e outros eventos, permitindo um importante 
momento de vivência entre os participantes, inclusive com convidados de outras 
patrulhas, aspectos que serão reconhecidos por intermédio da Insígnia do Evento a 
ser conquistada pelos participantes.

Outra novidade importante é que o Jamboree Nacional agora é um 
JAMBOREE INTERNACIONAL!!! Isso mesmo! 

Em acordo inédito firmado com os representantes das Associações Escoteiras da 
Comunidade Lusófona (CEL), o nosso Jamboree Nacional será o PRIMEIRO JAMBOREE 
LUSÓFONO, ou seja, o primeiro Jamboree dos países de língua portuguesa!

Portanto, teremos representantes de vários países do mundo que falam português, 
como Portugal, Angola e Moçambique, além de contingentes de associações da Região 
Interamericana, como Argentina, Chile e Uruguai, que já confirmaram presença.

Inscreva-se logo! Não perca a oportunidade de participar do primeiro Jamboree 
Lusófono e fazer parte dessa história que vai começar em Barretos no próximo ano!

Mais de mil participantes já confirmaram presença nos primeiros dias de inscrições 
do Jamboree, indicando que teremos um dos maiores eventos da história dos 
Escoteiros do Brasil. E agora isso se amplia ainda mais, com a participação de muitos 
estrangeiros.
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Corra e faça a sua inscrição!

Você sabia? 
O 7º Jamboree Nacional tem um custo 19% mais baixo do que seria se não 
fosse o novo modelo implementado em Barretos, mesmo considerando o custo 
individual de alimentação que cada participante terá.

Aproveite os valores e as possibilidades de parcelamento e faça já a sua inscrição! 
Agora ficou ainda mais fácil participar do Jamboree com o Kit de Instalação de Cozinha 
e o Kit de Alimentos Não Perecíveis, pois as patrulhas terão menos material para 
transportar até o local da atividade. 
Veja a seguir as informações sobre inscrições:

Taxa do Jamboree
Opções de pagamento: o participante (Jovem, Escotista ou Equipe de Serviço) poderá 
optar por qualquer uma das formas de pagamento, com os respectivos vencimentos 
descritos abaixo: 

PARCELA DATA DE
VENCIMENTO

QUANTIDADE 
DE PARCELAS

VALOR 
PARCELAS VALOR TOTAL

1 25/6/2017 12 R$ 52,50 R$ 630

2 25/7/2017 11 R$ 57,27 R$ 630

3 25/8/2017 10 R$ 63 R$ 630

4 25/9/2017 9 R$ 71,11 R$ 640

5 25/10/2017 8 R$ 80 R$ 640

6 25/11/2017 7 R$ 91,43 R$ 640

7 25/12/2017 6 R$ 108,33 R$ 650

8 25/1/2018 5 R$ 130 R$ 650

9 25/2/2018 4 R$ 162,50 R$ 650

10 25/3/2018 3 R$ 220 R$ 660

11 25/4/2018 2 R$ 330 R$ 660

12 25/5/2018 Única R$ 680 R$ 680



Boletim 2
Versao 1  26.9.17

6

Veja todos os detalhes relativos a inscrição de participantes no Boletim 1 (http://
www.escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2017/06/boletim-1-9.6.17.pdf).

Veja quem também estará no Jamboree! 

Celso Cavallini 
Celso Cavallini (https://www.portaldaaventura. 
net/) é um renomado repórter de aventuras 
e apresentador da televisão, com programas 
que valorizam esportes, saúde, superação e 
ecologia. Também é Embaixador dos Escoteiros 
do Brasil, e estará presente no nosso Jamboree 
desenvolvendo uma atividade especial.

Luís Miranda
Luis Miranda é um premiado ator e comediante 
baiano com uma longa história no Movimento 
Escoteiro. É embaixador dos Escoteiros do Brasil 
e participará do Jamboree Nacional.
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Você poderá se encontrar com os nossos embaixadores e quem sabe tirar uma 
fotografia como lembrança dos momentos inesquecíveis que nos aguardam no 7º 
Jamboree Nacional Escoteiro e 1º Jamboree Lusófono da história!

Curitiba, 26 de setembro de 2017.

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente

Escoteiros do Brasil


