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MENSAGEM DO CHEFE DO CONTINGENTE

Você já faz parte dessa aventura, portanto leia com atenção essas informações, prepare-se 
para essa experiência com muito carinho e lembre-se que fazendo parte dos Escoteiros do 
Brasil você é um embaixador da nossa instituição, do nosso país e de nossa cultura. Com o 
calendário de atividades, o cronograma de visitação e informações referente aos materiais 
que serão fornecidos e os que você deverá providenciar, facilitam a preparação para o maior 
acampamento escoteiro do mundo.

Encham suas mochilas de alegria, reúnam-se em patrulha, planejem os próximos passos e 
vivam essa aventura intensamente.

Sempre Alerta

Marcos Carvalho
Chefe do Contingente Brasileiro
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COORDENADOR REGIONAL

Cada Diretoria Regional poderá designar, em conjunto com o Chefe do Contingente Brasileiro, 
um coordenador ao qual caberá contribuir com a Organização do nosso Contingente na fase 
pré-evento repassando informações do Jamboree Mundial às Unidades Escoteiras Locais e 
demais interessadas, gerenciando e facilitando a montagem das patrulhas e tropas, bem 
como outras funções que lhe forem atribuídas. A realização de tal tarefa não garante a 
participação no evento na condição de Escotista, membro da Equipe Internacional de Serviço 
ou de Staff da UEB (CMT).

Até o momento, já foram nomeados os seguintes Coordenadores Regionais:

DF Marcelo Adriano Micheletti - marcelo.micheletti@gmail.com

GO Isabelly Castro - bellycastro@gmail.com

MA Ricardo Mariano Loureiro do Amaral - ricardo@alumatower.com

RJ Antonio Boulanger Uchoa - boulanger.uchoa@yahoo.com.br

RS Marcio Sequeira - marcio@ppcs.com.br

SC Lais Gargaro Souza - gargarol@outlook.com

SP Jonathan H. Govier - jhgovier@gmail.com

PR William Iwersen - wiwersen@gmail.com

COMUNICAÇÃO

Para obter informações, sanar dúvidas, assistir aos vídeos, complementar e esclarecer possíveis 
dúvidas, acesse os links abaixo:

• Facebook oficial do evento

https://www.facebook.com/2019wsj/

• Facebook oficial dos brasileiros no evento

https://www.facebook.com/BrasilnoJamboreeMundial/
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• Site Escoteiros do Brasil

https://www.escoteiros.org.br/agendas/24o-jamboree-mundial-escoteiro/

• E-mail

wsjbrazil2019@escoteiros.org.br

PONTOS DE ENTRADA E SAÍDA PARA O JAMBOREE

Os pontos oficiais de entrada e saída estabelecidos são:

•  Aeroporto de Yeager em Charleston, West Virginia - Código: CRW - 106 km do 
Jamboree

•  Aeroporto Internacional de Charlotte Douglas em Charlotte, NC - Código: CLT - 364 
km do Jamboree

•  Estação de trem da Amtrak: Prince, West Virgínia - 18 km do Jamboree

O jovem, escotista e CMT entrarão no campo no dia 22 de Julho de 2019 (segunda-feira) 
e sairão no dia 2 de Agosto de 2019 (sexta-feira), não será permitida a permanência no 
campo antes ou após a data acima. O translado dos pontos oficiais até o campo estarão 
disponíveis para todos os participantes mediante agendamento prévio. O participante que 
entrar por pontos não oficias deverá informar o horário de chegada no campo através de 
uma planilha que será disponibilizada pela organização do Jamboree. A primeira refeição 
será o jantar do dia 22 de julho (sexta-feira) e a última será o café da manhã no dia 2 de 
agosto.

Atenção: a tropa deverá entrar no campo completa.
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A Equipe Internacional de Serviço (IST) entrará no dia 18 de julho de 2019 (quinta-feira) 
e a saída do campo será dia 2 ou 3 de agosto de 2019. Algumas posições poderão ser 
solicitadas a se apresentarem antes do dia previsto para o treinamento local, estes serão 
notificados previamente pelo coordenador da sua função. Traslados dos pontos oficiais até o 
campo estarão disponíveis mediante agendamento prévio, em breve enviaremos informações 
adicionais.

SEGURO VIAGEM

O Jamboree apenas disponibilizará o primeiro atendimento. Alertamos que outras situações 
que exijam remoção para atendimento médico/hospitalar fora do local do evento terão custos. 
Para estrangeiros, fazer uso do sistema de saúde pública nos EUA tem um custo elevado. 
Portanto, a contratação de seguro viagem é obrigatória para todos os participantes 
do Jamboree Mundial, e deve observar as seguintes diretrizes:

A contratação deverá ser válida a partir da data de saída até a data de retorno ao Brasil. O 
valor mínimo de cobertura deverá ser de US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares americanos). 
Recomendamos que o Seguro inclua seguro-saúde, médico-hospitalar e repatriamento para 
o Brasil. A contratação do seguro é de responsabilidade de cada participante ou do grupo de 
viagem. Recomendamos o uso de uma seguradora especializada nesse tipo de cobertura e que 
atenda pelo sistema de convênio. A organização do Jamboree manterá equipes de primeiros 
socorros em todos os locais onde forem realizadas atividades. Portadores de condições de 
saúde pré-existentes devem providenciar arranjos especiais para pagar tratamentos referentes 
a tais condições.
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VISTO AMERICANO

O visto para entrada no EUA é concedido mediante a apresentação de uma série de 
documentos. Verifique as exigências! Os EUA exige o visto de entrada para brasileiros. O 
visto é fornecido em um dos 4 consulados americanos que ficam nas cidades de São Paulo, 
Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre, ou na embaixada americana em Brasília.

1. Procedimento inicial para o visto: Preencher o formulário online DS-160 através do 
link: https://ceac.state.gov/genniv/. Todas as respostas do formulário devem ser escritas 
em inglês, é preciso muita atenção. Formulários preenchidos em qualquer outra língua 
não serão aceitos.

2. Pagar a taxa de solicitação de visto, agendar a sua visita ao CASV (Centro de 
Atendimento ao Solicitante de Visto) e ao consulado de sua escolha. Na visita ao CASV 
será tirada a foto para o visto e colhida as suas impressões digitais. A última parte do 
processo é comparecer a entrevista no consulado no dia e horário agendado

3. Atualmente a solicitação do visto tem uma taxa MRV de US$ 160.00, o pagamento 
é feito no próprio site da inscrição e pode ser realizado via boleto ou cartão de crédito 
internacional.

Verifique onde se localiza o Consulado Americano mais próximo de sua cidade. A outorga 
do visto é uma decisão soberana do país, onde não cabe contestação dos Escoteiros 
do Brasil ou da Boy Scout of  America.

SAFE FROM HARM

A segurança de todas as pessoas que participam do 24º Jamboree Mundial é prioridade para 
todos os envolvidos com o planejamento do evento. O treinamento do Safe from Harm (SfH) 
tem como objetivo garantir que o Jamboree seja um ambiente livre de abusos.
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Os principais assuntos que serão tratados no treinamento serão:

• Violência física

•  Bullying

•  Bullying cibernético

•  Consciência Cultural

•  Comportamento aceitável

•  Leis locais 

•  Conscientização sobre a saúde mental

•  Práticas Saudáveis

•  Práticas aceitáveis norte-americanas

•  O que fazer se você for uma vítima ou testemunhar um incidente

Os escotista, IST e CMT deverão realizar o treinamento pelo sistema EaD on-line que estará 
disponível entre o final de 2018 e início de 2019 e concluída antes da sua chegada ao 
Jamboree Mundial. Ao término do treinamento o participante receberá um certificado. Uma 
cópia digitalizada deverá ser encaminhada para o e-mail: internacional@escoteiros.org.br e 
uma via impressa ou digitalizada deverá estar disponível para apresentação no check-in do 
Jamboree Mundial. Maiores  detalhes serão divulgados tão logo tenhamos as informações.

DAY VISITOR – DIA DE VISITA 

Entre os dias 22 de julho e 2 de agosto de 2019, no Summit Bechter Reserve em West 
Virginia - EUA os visitantes passarão pela experiência de vivenciar um dia intenso de um 
Jamboree. O Jamboree Mundial reunirá 45.000 participantes de 165 países promovendo 
a paz, entendimento mútuo, respeito, atividades ao ar livre de aventuras com experiências 
culturais incríveis.
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No “day visitor” o participante terá acesso aos seguintes espaços:

•  World Point 

•  Global Development Village 

•  Centro Mundial 

•  Food houses 

•  Sustainability Treehouse 

•  Scott Visitors Center with Summit Trading Post, Lockers, and Restrooms 

 

Informações sobre ingressos, preços e dias de visitação serão publicadas na página do WSJ: 
https://www.2019wsj.org/attend/day-visitors.
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VALOR DO INGRESSO

50.00 USD - acima de 14 anos

25.00 USD - para crianças entre 6 a 13 anos

Custo zero - para crianças até 6 anos

CRONOGRAMA DE VISITAÇÃO

Data Horário da Visita
Horário de saída do 
último ônibus para o 

acampamento

Horário do último ônibus 
retornando ao Ruby Park

24/07

Quarta-feira
09h00-18h00 16h00 19h00

25/07

Quinta-feira
09h00-16h00 14h00 17h00

27/07

Sábado
09h00-18h00 16h00 19h00

28/07

Domingo
12h00-18h00 16h00 19h00

29/07

Segunda-feira
09h00-18h00 16h00 19h00

30/07

Terça-feira
09h00-18h00 16h00 19h00

31/07

Quarta-feira
09h00-18h00 16h00 19h00
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O visitante deixará o carro estacionado no J.W. and Hazel Ruby West Virginia Welcome Center 
(RWC), 55 Hazel Ruby Lane, Mt Hope, WV 25880. Com o check-in realizado no West Virginia 
Welcome Center, seguirá de ônibus até o local do acampamento. 

O número de participantes será limitado por dia. Para garantir uma experiência positiva para 
o participante é recomendado reservar o ingresso com antecedência.

SOUVENIRS WSJ

A loja on-line do Jamboree Mundial está disponível acessando o link: www.2019wsj.org/
retail7.

As compras deverão ser pagas em dólar, moeda oficial do Jamboree, por cartão de crédito 
ou “gift-card”.

VIDA DIÁRIA DA TROPA NO CAMPO

Quatro patrulhas com 9 jovens e 1 adulto totalizando 40 participantes será a composição 
de uma tropa. As tropas  poderão receber patrulhas internacionais e terão um espaço de 
convivência para cozinhar com equipamentos de cozinha, toldo, mesas para as refeições e 
reuniões sociais, incluindo também área permanente de chuveiros e banheiros e acesso à 
internet por Wi-Fi.

A barraca e o catre (cama de campanha) serão fornecidos pela organização do evento. Incluir 
em seus pertences o saco de dormir e o kit alimentação (copo, garfo, faca e um prato).

REFEIÇÃO DO PARTICIPANTE

As refeições serão organizadas por tropas, um momento onde todos poderão compartilhar de 
um espaço de convivência, fortalecer os laços de amizade e criar um clima de camaradagem 
convidando patrulhas/tropas internacionais para uma refeição de integração e troca de 
culturas.
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Os produtos para as refeições deverão ser adquiridos no mercado e o pagamento será feito 
por  aplicativo (detalhes serão disponibilizados em breve). O mercado fornecerá produtos 
secos, lácteos, carnes e outros produtos. A tropa deverá planejar o seu cardápio. Abaixo 
seguem dois links com informações relevantes sobre refeições no Jamboree.  Produtos Kosher 
e Halal poderão ser adquiridos no mesmo local.

É bom colocar a informação que na taxa do Jamboree já está incluso o dinheiro para a 
compra dos alimentos.

The Jamboree Cooking Video

https://www.youtube.com/watch?v=bEiel5b0yZw

Jamboree Food Team Website

http://jamboreefoodteam.org/2019-Unit-food-markets-info/

MATERIAL DE COZINHA E DE CAMPO POR TROPA

ITEM           QUANTIDADE

Saco de 113 litros         1

Tampa meia panela        4

Mesas de 1,25 m         4

Acendedores          2

Baldes de 19l         6

Conjunto de utensílio para forno       4

Saco de 190l          2

Abridores de lata         2

Corda de 15m          1

Contêiner para louça e panelas       6
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Papel Alumínio         1

Frigideira 30cm (12”)        2

Pilhas/Baterias D (4 pacotes)       5

Forma para assar         4

Tábua de cortar 28x38cm        2

Escorredor de macarrão        2

Tampa Grande de Plástico       6

Barraca para participantes       22

Tendas de Jantar         2

Mesas de piquenique        5

Transportador/Galão de água       2

Jarro plástico de 3,8l        2

Carrinho para compras        2

Macete plástico/martelo de carne (plástico)     2

Fogões de Campo         4

Panela funda de 22l        4

Caixa térmica de 0.11m³         1

Panela funda com escorredor/torneira      2

Caixa térmica esportiva laranja de 19l       2

Bucha de pia/esponja        2

Caixa térmica esportiva azul de 19l       2

Conjunto de tigelas         2

Cama de Campanha (Catre)       40

Conjunto de espátulas        4

Estrutura para tendas de jantar       2

Divisor de gás propano        2

Kit de acessórios para tendas de jantar (espeques/cordas)   2

Conjunto de conchas e pegadores      2

Kit de 12 panos de louça        1
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Kit de colheres para cozinha       2

Sabão para louça/detergente       1

Tampas de panelas         6

Fita adesiva multi função/silver tape      1

Peneiras          3

Mastro para bandeira de tropa       2

Toalha de mesa         1

Estrutura para segurar sacos de lixo      4

Lacres plásticos de 28cm (11”), pacote com 100    1

Martelo 500g          1

Kit de escumadeiras         2

Kit de Facas e cutelo        1

Conjunto de espátulas         4

Kit de facas           2

Kit de confeitaria         4

Kit de conchas         2

Vassoura          1

Lanterna LED         2
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CHUVEIROS E BANHEIROS

330 espaços para banho localizados nas áreas do acampamento estarão disponíveis para 
todos os participantes do 24º Jamboree Mundial. Cada espaço está equipado com chuveiros 
individuais separados entre homens e mulheres, jovens e adultos. Para o conforto do usuário 
a limpeza das áreas de chuveiro e sanitários serão realizados diariamente. Cada espaço/
unidade está equipado com sanitários, energia e iluminação, pias, espelhos e o piso de 
concreto com dreno. O chuveiro estará disponível para uso 24 horas por dia.

A água do chuveiro é reciclada para ser utilizada na limpeza dos sanitários, desta forma 
contribuindo para a sustentabilidade no Summit. O chuveiro estará na temperatura ambiente 
e o fluxo da água controlado por uma corrente de tração para evitar o desperdício da água 
corrente constante.
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MATERIAL BÁSICO PARA LEVAR NA MOCHILA

• Sapato com cadarço, ou botas de caminhada usada/amaciadas 

• Saco de dormir e uma manta de material leve

• Travesseiro

• Calçado para atividade aquática 

• Uniforme escoteiro 

• Lenço escoteiro 

• Roupas para o dia a dia (4 -5 unidades) 

• Meias  (4-5 pares) 

• Chapéu/boné ou bandana 

• Jaqueta ou suéter

• Capa de chuva

• Roupas de dormir (2 conjuntos) 

• Roupas íntimas  (5 pares) 

• Toalha (2 unidades) 

• Toalha de mão (2) 

• Cantil (2) 

• Saco zip (para acondicionar o lanche)

• Kit alimentação (prato, copo e talheres)

• Lanterna com baterias extras

• Repelente (de preferência não aerossol)

• Artigos de higiene pessoal: sabonete, shampoo, condicionador, escova de dentes, creme 

   dental, talco para os pés, protetor labial, protetor solar, etc.

• Roupa de banho

• Cadeira de acampamento

• Câmera

• Telefone celular
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• Óculos de sol

• Kit pessoal de primeiros socorros

• Sacos plásticos

• Carregador solar

A ÁGUA NA RESERVA THE SUMMIT BECHTEL 

A água na Reserva The Summit Bechtel é abundante, mas é necessário dar a devida atenção 
quanto a conservação e o sistema de reuso da água.

Para proteger o meio ambiente e cuidar do uso da água seguem algumas informações:

1. A água dos chuveiros e pias após o uso, passa por um tratamento e é reutilizada para 
dar vazão na descarga do vaso sanitário.

2. As pias e chuveiros em todo campo estão equipados com redutor de vazão de água. 

3. Levar o próprio cantil ou um squeeze para abastecer de água nas áreas de hidratação. 
Evitar o uso de garrafas descartáveis.

4. 6 milhões de litros de água fresca mineral estarão disponíveis para atender a todos 
os participantes em diversos pontos de fácil acesso.

5. Para evitar a erosão e o escoamento excessivo, toda água da chuva no Summit passa 
por um sistema de escoamento e de filtros que percorre cerca de 60 acres entre valas e 
jardins.
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PROGRAMA DE ATIVIDADES

O 24º Jamboree Mundial reunirá 45.000 membros de 169 Organizações Escoteiras Nacionais. 
Os co-anfitriões do Jamboree são Escoteiros do Canadá, Associação Escoteira do México e 
Boy Scouts of America. É um evento educacional que reúne  jovens  do mundo para promover a 
paz e a compreensão mútua e desenvolver  liderança e conhecimento para a vida. O tema do 
jamboree, “Descubra um Novo Mundo”, fala sobre novas aventuras, culturas e amizades que 
serão compartilhadas por escoteiros de todo o mundo durante os 12 dias de acampamento.

ELEMENTOS DO JAMBOREE

Aventura

Aventuras baseadas no dever para com Deus, com o Próximo e para si mesmo.

Amizade

Construir amizades. O escoteiro é leal, amigo para com todos e um irmão para com o outro 
escoteiro.

Liderança

Desenvolver habilidades de liderança para demonstrar que a honra de um escoteiro é confiável 
e ele é cortês e puro em seu pensamento, palavra e ação.

Serviço

Os escoteiros prestarão serviços  ao próximo, sem questionar, sorrindo e assobiando uma 
canção mesmo nas dificuldades.

Sustentabilidade

Os escoteiros farão atividades de sustentabilidade. O escoteiro é amigo dos animais. O 
escoteiro é econômico.
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ESTRUTURA DO PROGRAMA
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
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MAPA GERAL
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PROGRAMAÇÃO DO JAMBOREE

AVENTURA

• ESPORTES AÉREOS

Ropes é uma área com tirolesas, barras de equilíbrio, redes e outros desafios – todos suspensos 
a 6.620m do solo.  As pistas de obstáculos facilitam o desenvolvimento da autoconfiança, 
trabalho em equipe, condicionamento físico e habilidades de comunicação. Os escoteiros 
amantes da velocidade poderão experimentar a vista aérea do Summit, conectando-se a 
uma das cinco tirolesas do Adventure Valley. Os Escoteiros  atingirão velocidades de até  80,5 
km/h enquanto sobrevoam o Summit em uma das mais longas tirolesas (zip line) da América 
do Norte.
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Canopy é uma aventura de árvore em árvore que dará aos escoteiros uma nova maneira de 
se conectar com o seu redor. Irão  de plataforma em plataforma em tirolesa entre as copas 
das árvores. A jornada combina geologia, história e a topografia da região para criar um 
emocionante encontro, tudo isso suspenso a uma grande altura.

• AQUÁTICA

As atividades aquáticas estão localizadas nos lagos do “The Summit”, bem como nas piscinas. 
Nestes locais haverá atividades sobre segurança na água, náutica, resgate, manobras básicas, 
entre outras. No Goodrich terá: caiaque básico, remo, canoagem, barco a remo em equipe, 
paddle boarding, e uma pista de obstáculos na água.
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No Bravo Lake farão atividades com caiaque no nível avançado. No “The Pools”, com quatro 
piscinas, os escoteiros farão atividades de natação e mergulho.

• ESCALADA     

Boulder Cove e The Rocks são dois espaços com as maiores instalações artificiais de 
escaladas ao ar livre do mundo, com 125 estações de escalada, 100 estações de boulder e 
42 estações de rapel. Os escoteiros poderão escolher entre as várias subidas, experimentar 
desde as vias mais fáceis até as mais desafiadoras.

• ESPORTES RADICAIS

The  Trax é a segunda maior instalação de BMX (corrida de bicicross) do mundo, com mais 
de 25.363 m² de áreas internas e externas. As modalidades incluem pump, downhill, tabletop, 
freestyle, race e slalom duplo. Emocionantes percursos de mountain board e um campo de 
golfe de disco estão localizados a poucos passos de distância.  O parque é a segunda maior 
instalação de skate ao ar livre do mundo, com mais de 9.290 m². Existem seis áreas distintas, 
com taças e rampas para skatistas de todos os níveis, incluindo vert e características de rua e 
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até mesmo um poço de espuma. O percurso de Low Gear para mountain bikes possui 43.5 
km de trilhas de cross country e uma descida para desafiar os melhores ciclistas. As trilhas 
incluem downhill, cross-country, bomba, salto, slalom duplo e cursos de habilidades. As trilhas 
construídas  no The Summit são consideradas o “Shangri-la” do ciclismo de montanha.

Rafting: Os escoteiros terão a oportunidade de participar do rafting que será de um período 
(manhã ou tarde) no rio nacional de New River Gorge. O New River é considerado pelos 
geólogos como um dos rios mais antigos do mundo. Detalhes adicionais serão fornecidos  
sobre o agendamento para esta atividade. A quantidade de participação será limitada e 
disponibilizada aos contingentes somente com uma inscrição antecipada.
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• TIRO ESPORTIVO

The Bows e Barrels o Jamboree Mundial abriga uma variedade de esportes, incluindo 
espingardas, rifles, pistolas, tiro com arco, airsoft, arremesso de faca e machadinha, rifles 
de pólvora e muito mais. A equipe de tiro esportivo está dentro do sistema de segurança e 
técnicas adequadas de tiro, e está habilitado para oferecer uma experiência de tiro divertido 
para os novatos bem como desafiar aqueles que já possuem mais experiência.

CENTRO MUNDIAL

• Fundamentos, fé e espiritualidade permite aos escoteiros terem um lugar para aprofundar 
seu entendimento do dever para com Deus. Explorar o significado de ter fé, como se relacionam 
as distintas tradições da fé, aprender sobre os detalhes das crenças específicas e se tornar  um 
Mensageiro da Paz.

• O sonho norte americano: Os escoteiros terão a oportunidade de mergulhar no que torna 
a América única. Apesar de serem nações distintas, o Canadá, o México e os Estados Unidos 
têm muito em comum e o American Dream apresentará uma série de exposições e atividades 
que exploram esses tópicos.



24º JAMBOREE MUNDIAL
ESTADOS UNIDOS

Boletim 2
Versão 3 - 19.09.2018

26

• Living in the 21st Century: Os escoteiros vão ver como o século 21 criou um ambiente 
propício para as ideias se desenvolverem em muitas áreas. Explore áreas de programas, adquira 
habilidades e crie ideias sobre alimentos, exploração, comunicações e mídia, transporte e a 
força de trabalho do futuro para ser um cidadão global melhor para os próximos anos.

EXPERIÊNCIA DE CONECTIVIDADES

• Comunicação: Um Jamboree informado é um Jamboree ativo. A equipe de comunicação  
promoverá todas as atividades do Jamboree Mundial usando uma combinação de tecnologia 
inspirando os participantes às ações diárias.

• Experiência Cultural: A experiência Cultural do Jamboree Mundial trata de ajudar os 
escoteiros de todo o mundo a entender melhor a perspectivas dos demais, entendendo as 
diferenças e reconhecer os valores comuns do escotismo que os unem. 

• Comprometimento Global – (Join-In Jamboree): O 24º Jamboree Mundial vai além do 
espaço físico do Jamboree para impactar os escoteiros de todo o mundo. A equipe garantirá 
que cada membro do Movimento Escoteiro tenha a oportunidade de participar de forma 
significativa e que possam se beneficiar da experiência no Jamboree.

• Nossa história: “Que a poderosa história continue, e que possa contribuir com um verso.”  
Nossa História é o mecanismo para que cada participante, líder e membro do EIS do Jamboree 
contribua com sua voz para a narrativa geral do Jamboree.

• Desenvolvimento Pessoal: O Jamboree Mundial promoverá um período de crescimento 
pessoal para todos. A equipe de Desenvolvimento Pessoal terá a tarefa de garantir que o 
participante possa entender a transformação resultante desta experiência sobre a exposição 
à diversidade.
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ALDEIA GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO

A aldeia global de desenvolvimento (GDV) é um espaço interativo e envolvente,  projetado 
para despertar a conscientização sobre as questões globais, desenvolver capacidades entre 
os jovens, trocar ideias e criar um forte compromisso para a criação de um mundo melhor. O 
GDV se concentrará nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e será organizado 
em três áreas: Desenvolvimento, Meio Ambiente e Paz.

PUMA AND MT JACK

• Mt Jack Campfire: PROPOSTA – no espaço Mt Jack será disponibilizado um programa 
noturno com churrasco e fogo de conselho, programado pelos subcampos para uma vivência 
de um acampamento escoteiro norte-americano.

• Mt Jack Mountain top Experience: Localizada em uma curta caminhada do centro da 
Summit Bechtel Reserve, o Mt Jack oferece um programa de um dia e apresenta a história, 
atletismo, entretenimento, 1º Acampamento de Escoteiros na América do Norte, eventos 
esportivos, Povos Indígenas, Aldeia Pioneira, Corrida Espartana, Jogos de Tartã e Madeira, 
Cordas e Spars.

• Brigada Rover: A Brigada Rover consiste em dois grupos formados por membros da IST 
(18 a 25 anos).  A Patrulha Puma reunirá membros da IST dos países anfitriões: Canadá, EUA 
e México, que adoram socializar com os escoteiros e a Patrulha Baden-Powell estará aberta a 
todos os países e para todos os pioneiros  que adoram atuar e resolver qualquer desafio que 
apareça a sua frente.

• Projeto de serviço: PROPOSTA - Como um ponto culminante da temporada de serviço 
pré-jamboree, os participantes do jamboree se juntarão a 50 milhões de escoteiros de todo o 
mundo, completando um projeto de serviço durante o jamboree.
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EVENTOS NOTURNOS

• Show no Estádio AT&T Summit 

Serão três noites, com apresentações musicais, teatro e algumas surpresas que contagiará a 
todos pela sua beleza.
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• Festas no Subcampo  

À noite, nos dias sem shows na arena central: AT&T Summit Stadium, a ação será focada nos 
subcampos, com uma experiência espetacular de muita energia, com um show / festa de 
dança, com energia, diversidade e diversão suficientes para concorrer com qualquer outro 
evento.

• Banda do Jamboree Mundial 

Formada por músicos da equipe internacional de serviço (IST), tocando instrumentos de todos 
os cantos do mundo, a Jamboree Band será um dos elementos mais originais. Certamente 
promoverá o espírito escoteiro entre todos os participantes. Informações adicionais nos 
próximos boletins.
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WORLD POINT

• Festival das Nações

O World Point será o centro de integração e atividade durante o 24º Jamboree Mundial. 
Lar do Centro Escoteiro Mundial, as Organizações Escoteiras Nacionais serão encorajadas 
a mostrar sua cultura e destacar a singularidade de seus países. Os escoteiros aprenderão 
sobre diferentes culturas, o que os torna únicos e o que todos nós temos em comum.

• Apresentação  cultural do Mundo 

A World Point oferecerá palco com equipamento profissional para as apresentações culturais 
dos países. O programa diário incluirá música, dança e experiências culturais.

ATENDIMENTO MÉDICO

Serão 6 instalações médicas em todos os Subcampos: A, B, C, D, E, F, 5  para área de programa 
e 7 estações de atendimento de primeiros socorros. Cada instalação médica manterá uma 
estação de autoatendimento. O staff médico terá uma equipe disponível in situ para atender 
a todas as necessidades e situações de saúde possíveis. Lesões e doenças avançadas serão 
encaminhadas ao “Releigh General Hospital” (esse hospital aceita seguro de viagem?). 
Será disponibilizado, dependendo da emergência, o transporte terrestre bem como o aéreo 
(está dando a entender que isso será coberto pelo Jamboree). Serão aproximadamente 500 
profissionais da área médica que atenderão aos participantes do Jamboree Mundial.

O atendimento médico primário estará disponível em todos os campos e funcionarão 24 
horas por dia durante todo o Jamboree. Os seguintes serviços estarão disponíveis:

• Triagem por profissionais de saúde

• Tratamento e deslocamento após alta até o campo

• Unidade de observação 23 horas

• Tenda de reidratação e esfriamento

• Estação de self-help (para curativos)
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• Ouvidoria - Listening ear (uma equipe de adultos voluntários experientes que estarão

   disponíveis para atender os participantes (jovem ou adulto) que necessitam de conversar)

• Transporte por van ou ambulância para uma outra instalação médica para um maior nível 

   de cuidado ou tratamento.

Instalações médicas estarão disponíveis no “Summit Center” e nas áreas de aventuras. 
Atendimentos de primeiros socorros e equipe médica estarão presentes em todas as áreas 
de programa do Jamboree. Estes funcionarão nos horários das atividades para contemplar 
as necessidades de atendimentos de lesões ou enfermidades. O apoio médico nas áreas do 
programa está dividido em quatro áreas operacionais:

1. As instalações médicas do Centro Mundial estão localizadas no “Action Point North” 
e na parte de trás do estádio AT&T. A estação de primeiros socorros “The Gateway” está 
próxima ao “Scott Visitor Center” e a estação de primeiros socorros do Water Reality no 
lado oeste da barragem.

2. A instalação médica do “Aventure Valley” está localizado no “Low Gear”. Uma estação 
de primeiros socorros localizada no “The Rocks”.

3. A instalação médica do “Thrasher Mountain” está localizado no “The Park” e no “The 
Trax”. Estação de primeiros socorros nas áreas do “The Pools” e “The Oasis”.

4. Mt Jack tem uma estação de primeiros socorros localizada nas linhas montanhosas ao 
leste, e ao oeste próxima da área do fogo de conselho.

O centro médico do Jamboree localizado no sub campo D1, atenderá os pacientes com 
diagnóstico completo, tratamento, centro de triagem, serviço de raio-x e especialistas em 
ortopedia, odontologia e oftalmologia.
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O QUE NÃO LEVAR PARA O JAMBOREE E LEMBRETES DA ORGANIZAÇÃO

O conceito do Jamboree Mundial será de: amizade, experiência e aventura. Para aproveitar 
melhor as oportunidades sugerimos deixar em sua casa os seguintes equipamentos:

• Drones, fogos de artifício, armas, álcool, medicamentos sem prescrição médica, drogas 
ilegais, animais ou pets.

Lembretes:

• Fumar será permitido somente em áreas indicadas pela coordenação do evento.

• A partir dos 18 anos é a idade permitida para fumar em West Virgínia.

• Somente membros registrados em um contingente de alguma Organização Nacional 
Escoteira, que atendam ao requisito de idade da WOSM, poderão participar do Jamboree 
Mundial.

• Berçário ou espaço para crianças não estão previstos para o acampamento.

PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS

O comitê organizador do evento decidirá quanto aos procedimentos não previstos no presente 
documento.

Curitiba, 05 de setembro de 2018

         Marcos Carvalho                      Alessandro Garcia
     Comissário Internacional                                Diretor Presidente
Chefe do Contingente Brasileiro                                       Escoteiros do Brasil


