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DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS
O plano de distribuição de alimentos para os participantes do Jamboree Mundial é crítico
devido a escala de alimentação e a diversidade das necessidades e desejos alimentares dos
participantes. Esclarecemos que, quando falamos “participantes”, estamos nos referindo aos
membros juvenis e a todos os escotistas que participam do Jamboree. A abordagem adotada
para o Jamboree Mundial 2019 é de oferecer aos participantes uma seleção variada de
produtos, permitindo que as tropas escolham seus próprios produtos e, em seguida, comprem
seus alimentos no mercado para preparar suas refeições. Atualizações sobre o mercado para
as Tropas serão publicadas no: http://jamboreefoodteam.org/2019-tropa-food-markets-info/

CONCEITO DO MERCADO PARA AS TROPAS
O mercado oferecerá vários benefícios. Primeiro, as tropas terão uma escolha real do que
farão no café da manhã, almoço e jantar, porque poderão selecionar seu próprio alimento
cada vez que forem às compras. Também tornará mais fácil adaptar as diferentes necessidades
e desejos alimentares dos jovens e escotistas das tropas que se espera serem bastante
diversificados no Jamboree Mundial. Os detalhes do apoio da Área de Serviços Alimentício
do Jamboree Mundial para as formas/métodos dietéticos serão apresentados em uma seção
dedicada a esse tema.
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Assista o vídeo https://youtu.be/WZcyQsryHg4 e tenha uma boa noção de como o mercado
funcionará para as tropas.

INTRODUÇÃO
As tropas farão suas compras em um dos vários mercados localizados nos subcampos do
Jamboree Mundial. Haverá pelo menos um em cada subcampo, estrategicamente localizados
para reduzir a caminhada até a loja.
Haverá uma grande tenda que estará abastecida de paletes e prateleiras com produtos
populares e itens alimentícios. Os itens refrigerados serão agrupados em uma parte da loja
para facilitar a seleção e o reabastecimento. O plano é que todos os mercados tenham
os mesmos produtos e que as tropas sejam designadas para fazer suas compras em seu
subcampo para que seja possível organizar melhor o número de compradores em cada
loja. A Área de Serviços Alimentícios do Jamboree publicará uma lista de itens que serão
armazenados em cada loja.
O mercado terá diversos corredores com produtos com o espaço suficiente para transitar
facilmente com o carrinho de mão de sua tropa. Como outras lojas, a loja terá filas para
pagamento que descreveremos mais adiante. Com essa imagem em mente, é hora de falar
sobre as etapas do processo de planejamento e compra no mercado.

PLANEJANDO O CARDÁPIO DA TROPA
Cada tropa deverá planejar e organizar o cardápio e a lista dos produtos para as compras no
mercado. A área de serviços alimentícios do Jamboree publicará sugestões de cardápio que
serão úteis para as tropas. O cardápio deverá ser ajustado de acordo com as preferências dos
participantes dentro dos costumes alimentares e diversidades culturais.
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No planejamento das refeições caso a opção for de preparar por patrulha verifique se as
quantidades de utensílios para cozinhar serão suficientes para atender as quatro patrulhas,
e encontrem uma maneira prática de cozinhar, não esqueça de verificar se em sua patrulha
ou tropa há participantes veganos, vegetarianos ou com alguma outra dieta especial. Cada
tropa receberá um kit cozinha que deverá atender 40 pessoas. Use o bom senso e qualquer
dificuldade consulte o escotista da sua patrulha ou o chefe da tropa.

A coisa boa sobre o conceito de mercado para as Tropas é que o participante poderá, e
provavelmente mudará, a mente sobre o que comer enquanto o Jamboree avança. A tropa
poderá ajustar o café da manhã das saídas antecipadas para atender o programa ou planejar
para os dias que a programação permitir um café da manhã quente. Acompanhem as receitas
do cardápio que ofereceremos para sua conveniência ou invente as suas próprias receitas.

SISTEMA DE PONTOS DO MERCADO – TROPA
O espírito da abordagem do mercado do Jamboree é permitir que as tropas basicamente
façam o que desejam, mas como qualquer sistema terá alguns limites. ‘Pontos’ são o fator
limitante nos mercados no Jamboree. Cada tropa receberá um conjunto de pontos no início
do Jamboree para durar um período de três (3) dias. Os pontos serão “por tropa” (não “por
pessoa”) e “por 3 dias” (não “por todo o Jamboree” e não “apenas por um dia”). O valor
dos pontos será reabastecido ao valor inicial a cada três dias a partir das 9:00. Desta forma,
se a sua tropa gastar mais um dia, poderá limitar as suas opções de compra para outro dia,
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mas a cada três dias terá um novo abastecimento de pontos. A quantidade de pontos será
determinada e será publicada antes do Jamboree.
Cada item na prateleira do mercado terá um ponto atribuído à ele. A quantidade de pontos
para cada item também será publicada antes do Jamboree. O gelo será um item livre de
pontos, este assunto discutiremos em detalhes também em outra seção.

LOCALIZAÇÃO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO MERCADO
Haverá pelo menos um mercado em cada subcampo concentrados em um local central.
Consulte o mapa do Jamboree. O horário de funcionamento será entre 5h30 às 8h30 para
café da manhã e almoço e entre 15h00 às 19h00 para compras do jantar. Estes horários
serão ajustados nos dias de chegada, dia de partida e em todos os dias de shows. Os dias
com o horário de funcionamento ajustado serão discutidos com maior detalhe mais adiante
neste manual.
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PROCESSO DE COMPRAS E O USO DO TICKET NO MERCADO
As tropas receberão a indicação de um mercado específico para as compras bem como os
tickets de compra com os dados do mercado onde os participantes deverão comprar os
produtos. Esses tickets de compra não apenas identificarão que a tropa deverá comprar
na loja indicada, mas também significará que a pessoa com o ticket será o representante da
tropa autorizada a realizar as compras.
Os representantes das tropas que irão às compras deverão levar consigo o ticket, o carrinho e
o celular. O carrinho será usado para transportar os suprimentos de volta ao campo, telefone
para fazer o controle (self-scanning) dos produtos e pagar. A seguir iremos apresentar selfscanning e o uso do aplicativo SwiftShopper do Jamboree.

SELF-SCANNING – APLICATIVO SWIFTSHOPPER
O aplicativo SwiftShopper terá a função de digitalizar as mercadorias, de dar a entrada
no mercado, (check-in) liberando o escoteiro para as compras no mercado. Ao térmico das
compras o escoteiro fará o check-out, com os produtos registrados no aplicativo, o aplicativo
indicará o saldo e os pontos gastos, o atendente do mercado não registrará os itens fará
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uma checagem apenas entre o sistema e os produtos contidos no carrinho. Para os casos em
que a tropa não possuir o celular com o aplicativo, tanto o check-in como o check-out serão
realizados no modo manual.

CHECK OUT
Para todos aqueles que utilizarem o aplicativo SwiftShopper em um smartphone, uma vez
que os escoteiros de uma tropa tenham concluído as compras e escaneado todos os itens do
carrinho pelo aplicativo Jamboree SwiftShopper, o check-out é simples. Os escoteiros, com
o carrinho, entram em uma linha de verificação rápida. Haverá várias linhas de check-out
do SwiftShopper em cada mercado. Um membro da equipe do mercado verificará os itens
no carrinho em relação à contagem de itens digitalizados e, em seguida, verificará a tropa
eletronicamente através do código de verificação. Esse check-out acionará um e-mail para o
escotista com todos os detalhes, incluindo os itens comprados, os pontos usados e o saldo de
pontos. Desta forma os escotistas da tropa saberão quando os escoteiros saíram do mercado
e com o quais produtos.
Se ocorrer algum problema, como a contagem dos produtos no gráfico não corresponder à
contagem mostrada como digitalizada no celular, o processo levará mais tempo, pois a equipe
do mercado terá que ajudar os escoteiros a conciliar quaisquer discrepâncias antes da sua
saída. Verifiquem detalhadamente se todos os produtos foram escaneados para prosseguir
para a linha de saída (check-out).
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Se a tropa for completamente incapaz de usar o aplicativo SwiftShopper, haverá uma linha
para o check-out tradicional, mas deve-se esperar que isso leve muito mais tempo, pois cada
item deverá ser registrado manualmente pela equipe do mercado.
Os escoteiros deverão retornar ao campo imediatamente após as compras para o preparo
da refeição. A Equipe de Serviços Alimentícios do Jamboree fornecerá vários itens instrutivos
para ajudar a tropa a estar pronta para usar o aplicativo SwiftShopper.

DISPONIBILIDADE DE PRODUTOS
Assim como pode acontecer com você em um supermercado real, poderá haver momentos
em que um produto no mercado esteja esgotado. A área de abastecimento fará todos os
esforços para tornar todos os itens disponíveis em todas as lojas, no entanto, não há garantia
de que cada item estará nas prateleiras em todos os momentos. Se os itens desejados não
estiverem disponíveis, naturalmente a tropa deverá selecionar outros itens para preparar um
prato diferente ou uma variação do prato planejado para aquele dia.
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TIRA DÚVIDAS SOBRE MERCADO
Durante o Jamboree, perguntas e pedidos de ajuda poderão ser direcionados para a Área de
Serviço de Alimentos do Jamboree no seguinte e-mail: 2019jamboreefood@gmail.com

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS TROPAS
Há muitos aspectos do processo de compras da tropa, dias e horários de compras, sobras de
produtos e outras questões, tentaremos abordar com especificidade logo a seguir.

COMPRAS NO MERCADO NO DIA DA CHEGADA
A primeira refeição que as tropas comprarão será o jantar. O horário para as compras
neste primeiro dia será entre 14h00 às 19h00. Certifique-se de que os escoteiros solicitados
a comprarem pela primeira vez levem o celular com o aplicativo SwiftShopper instalado, o
carrinho e o ‘ticket de compras’ que estará no pacote de inscrição da unidade que será
entregue quando do check-in no campo.
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COMPRAS DIÁRIAS PARA O CAFÉ DA MANHÃ E O ALMOÇO
A rotina de compras matinal é muito importante como as do jantar. O mercado abrirá
diariamente na parte da manhã às 5h30 para compras do café da manhã e almoço e
permanecerá funcionando até às 8h30. As tropas deverão planejar seu tempo de compras e
preparo com atenção, verificando o cronograma de atividades para o dia que se inicia.
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OPÇÃO DE ALMOÇO PARA A TROPA
O almoço de todos os dias no Jamboree seguirá uma abordagem de apoio a programas e
atividades. No mercado, as tropas encontrarão produtos para preparar seu próprio almoço
Summit2Go, que consiste em produtos não perecíveis onde os escoteiros e escotistas poderão
levar para as diferentes atividades do dia. Estes itens estarão disponíveis nos mercados em
caixas permitindo várias opções de produtos. Após o café da manhã, os escoteiros da tropa
deverão montar o kit do almoço individual a partir dos produtos adquiridos no mercado. Os
alimentos deverão ser acondicionados em um saco zip reutilizável. A opção de preparar o
almoço no campo também será possível para tropas e patrulhas.

COMPRA DIÁRIA DA TARDE PARA O JANTAR
O mercado abrirá diariamente entre 15h00 às 19h00 para as compras dos ingredientes para
o jantar. Aconselhamos realizar as compras o mais cedo possível para evitar filas e obter
também uma variedade maior de produtos.

PRODUTOS BÁSICOS
Cada tropas receberá um kit de produtos básicos para cozinha contendo: papel de alumínio,
detergente, esponjas, toalhas de limpeza, desinfetante de louça (comprimido) e desinfetante
para as mãos. Esses itens básicos serão dimensionados em quantidades suficientes para durem
por todo o período do Jamboree e não estarão disponíveis para compra no mercado. Na
necessidade de reposição ou perda de algum dos produtos, contatar a equipe do subcampo,
Serviço do Base Camp ou o Centro de Operações Logísticas.

FUNCIONAMENTO DO MERCADO EM DIAS DE SHOW
O mercado funcionará em dia de shows noturnos com o horário diferenciado dos demais
dias. As portas serão abertas entre 14h30 às 16h30. Avisos serão colocamos nas entradas e
saídas do mercado.
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DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS NÃO USADOS NO CAMPO
Os produtos lacrados e não perecíveis poderão ser devolvidos ao mercado logo após as
refeições evitando desta forma o armazenamento durante o dia ou a noite em espaço comum
da tropa.

CAFÉ DA MANHÃ DO DIA DA PARTIDA
Para que os participantes possam levar o café da manhã no dia da partida as tropas poderão
ir até mercado para montar o seu próprio kit selecionando os itens que estarão disponíveis
em um bufê. Para esta refeição não serão aplicados o sistema de pontos ou uso do aplicativo.
O horário de funcionamento será entre 5h00 e 7h00.

PERDA DO PASSE DE COMPRAS
A área de Serviço de Alimentos do Jamboree emitirá para cada tropa vários tickets de compras
para o mercado. As compras poderão ser feitas somente no mercado do subcampo onde
a sua tropa estará acampada. Caso ocorra a perda ou o responsável pelas compras não
conseguir chegar a tempo, deve-se entrar em contato com um staff da área de serviços de
alimentos do Jamboree na tenda de devolução de produtos alimentícios que dará o suporte
necessário para proceder com as compras.
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DIETAS ESPECIAIS
O setor de alimentos do Jamboree reconhece que existem muitos fatores que determinam as
escolhas alimentares dos participantes. Alguns por motivos religiosos, outros por questões
de saúde ou por escolha pessoal. A equipe de alimentação estará pronta para atender as
necessidades das refeições tradicionais e as de dietas específicas.
Todos os participantes no Jamboree serão solicitados a indicar os hábitos alimentares no
processo de registro. É importante indicar corretamente qualquer alergia alimentar ou restrição
médica para que a Equipe Médica do Jamboree esteja ciente da sua condição e para que a
Área de Serviços Alimentícios do Jamboree receba um número preciso das necessidades de
dieta.
A Área de Serviços Alimentícios do Jamboree fornecerá às tropas e seus participantes uma
variedade de produtos para Kosher, Halal, vegetarianos, veganos e alérgicos a glúten. Cada
membro da tropa deverá verificar a lista de itens que estarão disponíveis nos mercados, e os
detalhes dos itens que serão fornecidos, a opção de caixas especiais com produtos específicos
dentro das necessidades de dieta serão disponibilizados pela Área de Serviços Alimentícios
do Jamboree.

KOSHER E HALAL
As refeições Kosher e Halal serão fornecidas para aqueles que indicarem a necessidade
no registro do Jamboree. O prazo para o envio de pedidos será até 01 de maio de 2019.
Após essa data, não serão aceitas solicitações adicionais. As refeições serão preparadas
sob a orientação e supervisão das autoridades religiosas devidamente autorizadas e serão
entregues nos mercados em caixas individuais “lacradas” que deverá ser aberta somente pelo
solicitante da referida dieta.
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PRODUTOS SEM GLÚTEN
Área de Serviços Alimentícios do Jamboree dará o devido apoio aos participantes com
intolerância ao glúten. Refeições serão fornecidas para aqueles que indicarem essa
necessidade no processo de registro. O prazo para as inscrições será até 01 de maio de
2019. Após este período, não serão aceitas solicitações adicionais. Os alimentos sem glúten
serão preparados sob a orientação e supervisão de um profissional autorizado e serão
entregues no mercado em caixas “lacradas” que deverá ser aberta somente pelo solicitante
da referida dieta.
Solicitamos aos participantes com intolerância ao glúten a buscarem alimentos alternativos
que poderão ser trazidos de seus países desde que industrializados, lacrados e que não
necessitem de refrigeração.

VEGETARIANOS E VEGANOS
O mercado oferecerá uma variedade de produtos vegetais e produtos que não contenham
subprodutos animais. Esses produtos estarão devidamente identificados nas prateleiras dos
mercados. É recomendação da Área de Serviços Alimentícios do Jamboree que o escotista
responsável pela tropa tenha conhecimento sobre os participantes com estes hábitos
alimentares e participe da elaboração da lista de compras para garantir que as refeições
serão contempladas dentro destas necessidades.

ALERGIAS A ALIMENTOS
Outras formas dietéticas, incluindo aquelas com necessidades médicas especiais, continuarão
sendo de responsabilidade participante. Embora a Área de Serviços Alimentícios do Jamboree
faça o possível para ajustar às necessidades alimentares com antecedência, as dificuldades
apresentadas àqueles que têm alergias alimentares são muitas vezes difíceis de satisfazer em
um evento dessa magnitude. Os participantes deverão planejar com antecedência as refeições
e observar com segurança os alimentos antes de consumir durante o Jamboree. Alimentos
que não necessitem refrigeração poderão ser trazidos dos seus países para complementar a
dieta.
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Amendoim e outros tipos de nozes estarão disponíveis nas prateleiras dos mercados. As
tropas provavelmente incluirão em suas listas um pote de creme de amendoim. A ausência
destes produtos nos supermercados poderá ocorrer, neste caso ajustes nos cardápios deverão
ser feitos. Para evitar problemas com o consumo de oleaginosas, os alérgicos a estes produtos
deverão comunicar o escotista responsável pela tropa.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DOS PRODUTOS NO MERCADO
Uma lista detalhada com valores nutricionais de todos os produtos será disponibilizada a
partir de outubro de 2018. O fornecedor de alimentos preparará uma lista detalhada com
as informações nutricionais de cada produto. Observe também os códigos de verificação nos
mercados que darão informações importantes sobre os alimentos.

DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS
A equipe de cada mercado coordenará a reutilização dos itens devolvidos pelas tropas,
lembrando que o excedente deverá ser devolvido logo após as refeições para evitar a exposição
por longo período. Isso vale para itens lacrados e sem necessidade de refrigeração. As tropas
poderão retirar os itens excedentes gratuitamente. O ponto de devolução dos produtos será
na casa de campanha situada perto do mercado, neste espaço encontrarão mesas e caixas
com itens que poderão ser retirados e consumidos.
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DOAÇÃO DE PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS
Os produtos retornados à tenda de devolução localizadas junto aos mercados que não forem
retiradas pelas tropas, não estando abertos e não sendo perecíveis serão colocados em
paletes e encaminhados ao Banco de Alimentos Mountaineer. O Cronograma de retirada e
entrega para o banco de alimentos será coordenada pela equipe de alimentos do Jamboree.

DISTRIBUIÇÃO DE GELO
Para servir as tropas, containers com gelo estarão disponíveis para retirada no subcampo.
Não haverá venda ou distribuição nos mercados.
Coolers serão entregues como parte do equipamento padrão para as tropas armazenarem
os produtos. Diariamente, o gelo será entregue às tropas, a fim de manter os produtos
refrigerados . O gelo que será fornecido não é potável portanto não usem para preparo de
sucos, use somente para refrigeração dos produtos perecíveis. Os containers estarão trancados,
sugerimos que cada subcampo determine um horário em comum para a retirada do gelo.
Para as necessidades extras fora do horário combinado deverão acessar o responsável do
subcampo retirando a chave e devolvendo após a retirada do pacote.
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TIRA DÚVIDAS SOBRE ALIMENTAÇÃO
Para esclarecer dúvidas sobre alimentação, compra de produtos das tropas entre outras no
Jamboree Mundial escreva para: 2019jamboreefood@gmail.com
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