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MENSAGEM DO CHEFE DO CONTINGENTE
Participar do Movimento Escoteiro é poder desfrutar de diferentes experiências, em diferentes
lugares, com pessoas que também gostam de jogar esse grande jogo chamado Escotismo.
É assim que em um acampamento de nossa tropa, grupo, distrito, região ou mesmo em
um Jamboree Nacional podemos desfrutar, experimentar, vivenciar aventuras diversas, com
abordagens distintas e isso é muito legal. Mas de tudo o que o Movimento Escoteiro oferece
- que não é pouco - nada se compara a um Jamboree Mundial.
Participar de um Jamboree Mundial é quase como viajar pelo universo e descobrir novos
planetas. Você nunca sabe que tipo de habitante pode existir naquele planeta (é como
normalmente assistimos em filmes de ficção) não sabemos se são amigáveis.
A grande vantagem de descobrir um planeta chamado Jamboree Mundial Escoteiro é saber
que todos os habitantes são amigos, que fazem parte da grande fraternidade dos Escoteiros
e que querem jogar esse grande jogo com você.
“Descobrir um Novo Mundo”, literalmente. Diferentes culturas, idiomas distintos, aventuras
inesquecíveis, novos amigos, muitas emoções, histórias incríveis e muito mais. Algumas
providências podem fazer com que esta experiência seja mais rica e proveitosa, como
conseguir se comunicar em outro idioma, por exemplo.
Aproveite e comece a estudar ou continue estudando, seja inglês, espanhol, árabe, japonês,
alemão ou qualquer outro dos muitos idiomas falados em um Jamboree. Conhecer algumas
palavras já ajuda, mas conseguir entabular uma conversa facilita muito.
Capriche, invista em você e no seu futuro. Venha fazer essa viagem e “Descobrir novos
mundos” participando do 24º Jamboree Mundial Escoteiro.

Marcos Carvalho
Comissário Internacional
Chefe do Contingente
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O EVENTO
Marque no seu calendário os dias entre 22 de julho e 2 de agosto de 2019! Essas são as
datas em que escoteiros do mundo todo se reunirão no Campo Escola Escoteiro e na Reserva
Nacional Família Bechtel em West Virginia, Estados Unidos, para o 24º Jamboree Mundial
Escoteiro. Esse evento único, é o resultado de um trabalho coletivo dos Escoteiros do Canadá
(Scouts Canada), Escoteiros do México (Asociación de Scouts de México) e dos Escoteiros dos
Estados Unidos (Boy Scouts of America).
Os três países se preparam para dar as boas vindas aos irmãos escoteiros e para vivenciarem
o tema de 2019, “Descobrir um novo Mundo”, que remete às novas aventuras, culturas e
amizades que serão compartilhadas pelos escoteiros vindos de todas as partes do mundo
durante os 12 dias de evento.
O Jamboree Mundial é, acima de tudo, um evento educacional que reúne jovens do mundo
todo, para promover a paz, o entendimento mútuo e desenvolver habilidades de liderança e
vida.
Esta edição retomará atividades-chave dos Jamborees Mundiais passados, como a Aldeia
Global de Desenvolvimento e o Centro Escoteiro Mundial: uma iniciativa especial sobre
sustentabilidade e elementos de socialização que possibilitarão aos participantes fazer amigos
do mundo todo para toda a vida. Dentre as atividades locais do 24º Jamboree Mundial,
destacam-se:
• As Rochas, uma das maiores paredes de escaladas do mundo criadas pelo homem;
• O Parque, uma das maiores instalações externas de skateboarding do mundo.
• O “Trax”, uma das maiores pistas de bicicleta BMX do planeta.
Adicione três lagos artificiais e diversas piscinas que oferecem uma grande variedade de
atividades aquáticas. Agora você pode começar a ter ideia do quão único esse Jamboree será
para seus participantes.
Seus amigos Mike Scott, Co-presidente dos Scouts Canada, Omar Lugo, Co-presidente da
Asociación de Scouts de México e
Scott Sorrels, Co-presidente da Boy Scouts of America, estão esperando por você!
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ORGANIZAÇÃO DO EVENTO
O 24º Jamboree Mundial Escoteiro é uma aliança entre três Organizações Escoteiras Nacionais:
Escoteiros do Canadá, Associação Escoteira do México e Escoteiros dos Estados Unidos. Cada
um dos três co-anfitriões têm um co-presidente, aprovado por sua Organização Nacional
Escoteira. Eles são apoiados pelo Diretor Executivo do Jamboree Mundial Escoteiro de 2019.
Os co-presidentes são parte do Time Executivo do Jamboree, que incluem: Mike Scott, da
Scouts Canada; Omar Lugo, da Asociación de Scout de México; Scott Serrels, da Boy Scouts
of America; e Marty Walsh, Diretor Executivo.
DATA
Para participantes e contingentes:
O Jamboree Mundial de 2019 se inicia com a chegada na segunda-feira, 22 de julho de
2019. A primeira refeição planejada é o jantar do dia 22 de julho. O Jamboree termina com a
saída na sexta-feira, dia 2 de agosto de 2019. A última refeição planejada é o café da manhã
do dia 2 de agosto.
TEMA
O tema para o 24º Jamboree Mundial Escoteiro, “Descobrir um Novo Mundo”, foi desenvolvido
pela equipe de jovens conhecida como “Time dos Sonhos” (Dream Team). Esse tema fala
sobre novas aventuras, culturas e amizades que serão compartilhadas pelos Escoteiros de
todas as partes do mundo, durante o evento.
Veja como o Time dos Sonhos desenvolveu o tema:
Como o Jamboree será realizado na América do Norte, este será definido pelas culturas
encontradas nos países do “Novo Mundo”: México, Canadá e Estados Unidos. Esse Jamboree
possibilitará uma visão diferente do Movimento Escoteiro. Agarrando-se às tradições de
conservação e vida ao ar livre, um Jamboree no Novo Mundo é um Jamboree que engloba
a crescente tendência de desenvolvimento de lideranças e cidadania global que o nosso
Movimento cultiva.
À medida que os Escoteiros do mundo embarquem nas suas aventuras rumo à América do
Norte, eles se depararão com obstáculos que parecem ser muito complicados de transpor.

4

Boletim 1
versão 1 - 20.07.2017

24º JAMBOREE MUNDIAL

ESTADOS UNIDOS

Mas durante sua estadia no Jamboree, eles se juntarão a outros Escoteiros para encontrar
respostas e soluções para questões e problemas internacionais tais como pobreza, fome e
conflitos. Juntos, buscarão formas de descobrir um novo mundo, mesmo que isso signifique
ter que buscar suas próprias alternativas. A descoberta do Novo Mundo será recebida de
braços abertos quando nós sairmos das nossas zonas de conforto e entrarmos na mistura
cultural que é a América do Norte. Os participantes sairão com uma visão mais abrangente,
um entendimento mais profundo da América do Norte e um comprometimento renovado com
o Escotismo como um todo. Quando nós nos unimos para descobrir um Novo Mundo, estamos
nos dando a oportunidade de recomeçar como membros da raça humana e trabalhar juntos
por ganhos mútuos que melhorem a situação de todo o mundo.
CONCEITOS
O 24º Jamboree Mundial Escoteiro une os jovens do mundo para promover a paz, o
entendimento mútuo e o respeito. Também inclui uma grande variedade de aventuras ao ar
livre e coloca grande ênfase na vida diária e interações sociais entre diferentes culturas, que
serão vivenciadas ao longo do Jamboree.
Amizade
• Buscar amizades vitalícias e colecionar recordações com jovens vindos de mais de 160
Associações Escoteiras Nacionais representando mais de 200 países e territórios.
• Celebrar a diversidade global e apreciar como as coisas que nos diferenciam, na
realidade, nos aproximam como parte do Movimento Escoteiro Mundial.
• Redefinir-se ao testar seus limites e o papel potencial que cada um de nós exerce no
mundo.
Experiência
• Descobrir um novo mundo de experiências que mudará sua vida, que te ajudará
a desenvolver uma vida plena física, intelectual, emocional, social e espiritualmente,
baseada na Lei e na Promessa Escoteira.
• Se entregar na experiência norte-americana, enquanto compartilha sua cultura com
outros jovens.
• Desenvolver liderança pessoal e competências para a vida dedicada ao serviço. Isso
permitirá que você demonstre sua liderança através do serviço à sua geração e na sua
comunidade.
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Aventura
• Pedalar, escalar, voar e nadar em um campo escoteiro de primeira categoria, construído
especialmente para os jovens.
• Descobrir e buscar soluções para os desafios que o nosso planeta enfrenta na
atualidade.
Tudo isso será realizado com experiências divertidas, fortalecedoras e épicas.

LOGOTIPO DO JAMBOREE
O logotipo para o 24º Jamboree Mundial Escoteiro representa a amizade e unidade do
Escotismo Mundial. O logo em forma de globo consiste de fitas multicoloridas que representam
as cores oficiais das bandeiras nacionais dos três países anfitriões e o roxo do Movimento
Escoteiro Mundial. O logotipo, portanto, simboliza a América do Norte dando as boas vindas
à comunidade mundial do Escotismo para o 24º Jamboree Mundial Escoteiro.
E, além disso, como o Jamboree é um evento oficial da Organização Mundial do Movimento
Escoteiro (OMME), o emblema da OMME também está presente.

O MODELO SUMMIT
O 24º Jamboree Mundial Escoteiro irá utilizar o que chamamos “Modelo Summit” para
participantes Escotistas, CMT e EIS.
Muitos contingentes deverão sentir uma redução de material, nas necessidades logísticas e
custos de envio. Esperamos que essa abordagem simplifique significativamente a organização
da viagem para os contingentes.
De forma simplificada, o modelo Summit permitirá que os participantes tragam somente suas
roupas, saco de dormir e outros acessórios pessoais. Os demais equipamentos necessários
para estadia nos subcampos serão fornecidos pela organização do evento. Isso permitirá
a redução de custos com materiais e logística, possibilitando uma melhor organização da
viagem.
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Os participantes Escotistas, integrantes da Equipe de Serviço e CMT receberão:
• Barracas de campanha com piso (dois participantes jovens por barraca);
• Panelas e utensílios de cozinha, exceto utensílios de uso pessoal;
• Áreas de cozinha e instalações em cada campo de tropa;
• Ferramentas para montar as barracas, tendas, etc.;
• Mesas para preparar a comida e para comer, por patrulhas;
• Catre (cama dobrável).
Os locais de acampamento já possuem chuveiros e sanitários permanentes. O modelo de
supermercado será utilizado para as refeições das tropas com alimentos não perecíveis para
o almoço.
A EIS receberá tendas para quatro pessoas e catres. Os integrantes da Equipe de Serviço
irão comer em refeitório exclusivo e terão lanches para o almoço que não precisam ser
preparados.
O 24º Jamboree Mundial Escoteiro será realizado no Campo Escola Escoteiro e na Reserva
Nacional Família Bechtel, um local com 10.000 acres/4.047 hectares, localizado em West
Virginia, EUA.
A localização geográfica da Reserva Nacional Escoteira Summit Bechtel Family é 34.91º N,
-81.11º L.

TEMPO E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS MÉDIAS PARA JULHO/2019
Temperatura
O mês de julho é caracterizado essencialmente pelo clima quente, com temperaturas diárias
por volta de 26ºC durante todo o mês, excedendo os 29ºC ou indo abaixo de 21ºC um em
cada dez dias.
As temperaturas diárias mais baixas ficam em torno de 16ºC, caindo até 11ºC ou excedendo
os 20ºC em apenas um em cada dez dias.
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Nebulosidade
A média de dias nublados é 59% (parcialmente nublado) e não varia muito durante o decorrer
do mês.
Precipitação
Durante o período do Jamboree, em qualquer um dos dias, há uma chance de 51% de
precipitação. Durante todo o mês de julho, as formas mais comuns de precipitação são
tempestades, chuva fraca e chuva moderada.
Umidade relativa do ar
Durante o mês de julho a umidade relativa do ar oscila entre 55% (relativamente úmido) e
96% (muito úmido), raramente baixando dos 41% e chegando até 100%.
No início do mês de julho o ar é mais seco, em que a umidade fica abaixo dos 62% por volta
de três dias em quatro. A umidade é maior ao final de julho, elevando-se em 94% em três a
cada quatro dias.

DISTÂNCIA DOS AEROPORTOS
O Campo Escola Escoteiro e Reserva Nacional Família Bechtel (2550 Jack Furst Drive, Mount
Hope, WV25880) pode ser acessado de carro, ônibus e trem, e por alguns aeroportos em
um raio de 482 quilômetros de distância do local do Jamboree. As distâncias dos aeroportos
listados aqui constam apenas com propósito informativo. Mais informações sobre transporte
e outras necessidades referentes a planos de viagens serão disponibilizadas nos próximos
boletins.
Distância

Local e Aeroporto

103 km

Charleston, West Virginia (CRW/KCRW) Yeager Airport

280 km

Lewisburg, West Virginia (LWB/KLWB) Greenbrier Valley Airport

338 km

Charlotte, North Carolina (CLT/KCLT) Charlotte/Douglas International Airport
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365 km

Columbus, Ohio (CMH/KCMH) Port Columbus International Airport

444 km

Richmond, Virginia (RIC/KRIC) Richmond International Airport

468 km

Pittsburgh, Pennsylvania (PIT/KPIT) Pittsburgh International Airport

483 km

Dulles, Virginia (IAD/KIAD) Washington Dulles International Airport

497 km

Arlington, Virginia (DCA/KDCA) Ronald Reagan Washington National Airport

869 km

Toronto, Canada (YYZ/CYYZ) Toronto Pearson International Airport

3521 km

México City, México (MEX/MMMX) México City International Airport

PONTOS DE ENTRADA E SAÍDA
Os pontos de entrada e saída oficiais para o 24º Jamboree Mundial:
• Aeroporto Yeager, Charleston, West Virginia (90,6 km do campo);
• Aeroporto Internacional Charlotte Douglas, Charlotte, NorthCarolina (367 km do
campo);
• Estação de trem Prince Amtrak, Beckley, WestVirginia (20,5 Km do campo).

PROGRAMA DO JAMBOREE
No geral, a intenção é oferecer a experiência completa do Jamboree Mundial Escoteiro para
cada participante, adicionando o componente de aventura da Reserva Summit Bechtel.
Embora a Reserva Summit ofereça muitos elementos de aventura, é importante reforçar que
nem todos os participantes poderão experimentar todas as atrações devido a quantidade de
opções. Eles estarão sujeitos ao cronograma do programa e condições climáticas. As atrações
de aventuras incluem:
• Casa na Árvore da Sustentabilidade;
• Tirolesa;
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• Arvorismo;
• Pista de obstáculos;
• Parque de Skateboard;
• Escalada;
• Esportes de Campo;
• Esportes com alvo;
• Percursos de Mountain Bike;
• Percursos de BMX;
• Natação;
• Atividades com botes;
• Pesca;
• Trilhas e uso da floresta nacional;
• Esportes de campo;
• Itens de desenvolvimento pessoal como:
- Programa de Sustentabilidade;
- Aldeia Global de Desenvolvimento;
- Oportunidade de “Camp-in-Camp” (acampamento com grupos escoteiros
locais);
- Fé e crenças;
- Exibições culturais.
Abaixo seguem as atividades de maior destaque:
• Maior tirolesa combinada do mundo (8.7 km);
• Maior arvorismo dos Estados Unidos (15.3 km);
• Maior parede de escalada artificial dos Estados Unidos (218 estações);
• Instalações de primeiro nível para a prática do Mountain Bike;
• Segundo maior parque de skate e patins ao ar livre nos Estados Unidos (1.7 hectares);
• Segunda maior instalação de BMX do país (5.3 hectares);
• O terceiro maior campo de prática de arqueria dos Estados Unidos (16 estações);
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• Maior arena externa natural da West Virginia (capacidade para 80.000 pessoas);
• Acesso a um dos melhores rios do país para Rafting, canoagem e pesca;
• Acesso para as áreas de escalada mais populares do país.

Locais do Programa
• “Os Arcos” – estação de arqueria desportiva.
• “A nuvem’’ - Mais de 25 empresas, agências do governo federal e ONGs oferecem
um espaço de áreas tecnológicas que incluem: robótica, aeronáutica, matemática,
engenharia, ciências da saúde, química, física, comunicações, e tecnologia de informação.

Arenas para ciclismo (Trax-BMX)
• “O Parque” - Área para iniciantes em skateboard, pista vertical, e três áreas para
praticar stakeboard;
• “As rochas” – Escaladas e rapel;
• “As cordas” – cordas altas e trilhas desafiadoras;
• “Tirolesa” – Tirolesas de diferentes alturas, incluindo a “grande tirolesa” com 930m;
• “High Gear e Low Gear” - áreas para a prática de mountain bike;
• “As piscinas” - quatro piscinas para mergulho e nado livre.

A ”Árvore da Sustentabilidade” será um centro de educação viva que não só fornece
informações, mas também envolve os visitantes no conceito de sustentabilidade. Entre a
madeira local usada para construir a estrutura, o sistema de recuperação da água da chuva,
e a energia gerada tanto pelo vento como pelo sol, a ”Árvore da Sustentabilidade” não é
apenas um museu, é uma aventura.
Outros esforços de sustentabilidade dentro do Campo Escola Escoteiro e Reserva Nacional
da Família Bechtel incluem:
• Reutilização da água da chuva para os banheiros;
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• Sanitários de compostagem e sistema de baixo fluxo;
• Áreas de filtragem da água residual dentro do campo;
• Restauração de rios e afluentes;
• Reciclagem do óleo de cozinha para combustível verde;
• Sistema de troca de calor geotérmico.

Venha “Descobrir um Novo Mundo”.

PARTICIPAÇÃO
Participação dos Escoteiros do Brasil
A participação será por inscrição individual, pelo Sigue, mediante o cumprimento dos itens
abaixo:
a. A inscrição somente será possível para membros ativos no Movimento Escoteiro. Na
época do evento será obrigatório o registro institucional referente ao ano de 2019;
b. Pagamento integral da Taxa do Jamboree e da Taxa Administrativa dos Escoteiros
do Brasil, até a data de 28 de fevereiro de 2019, de acordo com os valores e condições
dispostos nesse Boletim.

Participantes e Escotistas Aptos
A participação como Membro Juvenil no 24º Jamboree Mundial Escoteiro é possível para
os nascidos entre 22 de julho de 2001 e 21 de julho de 2005. Se a sua idade ultrapassar o
período mencionado acima, você terá a oportunidade de se candidatar como membro da
Equipe Internacional de Serviço ou como Escotista. Os critérios de idade foram estabelecidos
pelo Comitê Escoteiro Mundial.
A opção Escotista (responsável por uma Patrulha com nove jovens) é permitida para quem,
até a data do início do evento, tenha idade igual ou superior a 21 anos, como também o Nível
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Básico concluído e devidamente registrado no Sigue. Terão preferência fluentes em inglês ou
francês.
Caso o Escotista não possua o Nível Básico concluído até 30 de maio de 2019, a inscrição do
mesmo será cancelada sem direito a restituição dos valores pagos.
Todos os escotistas deverão realizar o Curso de Proteção Infantojuvenil (Safe from Harm)
que será oferecido pela Organização do Jamboree. Mais informações serão fornecidas nos
próximos boletins.
A inscrição na categoria Escotista será individual e deverá ser realizada pelo Sigue. Somente
poderá ser efetivada a inscrição na categoria Escotista se a mesma estiver vinculada
nominalmente a pelo menos cinco jovens inscritos.
Não conseguindo completar o mínimo exigido e havendo necessidade de juntar com membros
de outras Unidades Escoteiras Locais ou Núcleos Bandeirantes, terá preferência na inscrição
o Escotista que tiver mais jovens na patrulha.
Até 28 de fevereiro de 2019, o Escotista que não completar a Patrulha (com nove jovens), terá
a sua inscrição cancelada.
Haverá a possibilidade de transferência da inscrição para a EIS desde que haja disponibilidade
de vaga, uma vez o número de participantes como EIS está limitado em 10% do efetivo do
Contingente Brasileiro, regra esta estabelecida pela Coordenação do 24º Jamboree Mundial
2019.

Equipe Internacional de Serviço (EIS)
Para fazer o Jamboree acontecer, serão necessárias aproximadamente 9 mil pessoas para
trabalhar na Equipe Internacional de Serviço (EIS). A opção EIS será possível para aqueles
que terão 18 anos na data de início do Jamboree (22/7/2019). Os membros da EIS deverão
comunicar-se fluentemente em Inglês e/ou Francês e deverão preencher os pré-requisitos
definidos pelos organizadores do Jamboree que serão apresentados nos próximos boletins.
A Coordenação do 24º Jamboree Mundial 2019 já estabeleceu um limite de 10% (dez) para
a quantidade de inscritos para a EIS, em relação ao número final do Contingente Brasileiro.
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Portanto, haverá um rígido controle para a efetivação das inscrições da EIS de acordo com
as regras aqui estabelecidas.
Após ultrapassado o limite de 10% (dez) de inscritos para a EIS, conforme estabelecido
acima, haverá uma lista de espera, definida por ordem de chegada, que será utilizada para
a substituição de inscrições em decorrência de cancelamento.
Cada membro da EIS irá integrar uma equipe de trabalho, devendo escolher cinco opções ao
inscrever-se. Tais opções serão divulgadas nos próximos boletins. Algumas funções requerem
qualificações específicas. Haverá treinamento a partir da data programada para chegada ao
campo. Não será autorizada, em nenhum momento, a entrada ou saída do campo em datas
diferentes das estabelecidas. Eventuais trocas de funções serão feitas somente em situações
muito especiais por meio de um acordo entre a organização nacional e a organização do
Jamboree, jamais de forma individual.
Quando o membro da EIS não estiver em seu turno de trabalho, haverá um programa de
atividade envolvendo arte e artesanato, cultura, esportes e entretenimento, comemorações
internacionais, atividades espirituais, encontro e troca de experiência com outros, etc.
Quando da inscrição para a EIS será obrigatório o preenchimento das funções que serão
executadas durante o evento. Será disponibilizado cinco opções de funções, conforme suas
habilidades.
Todo adulto inscrito na condição de participante da EIS deverá assinar o Termo de Trabalho
Voluntário para que a sua participação seja efetivamente aceita pela União dos Escoteiros do
Brasil e realizar o Curso de Proteção Infantojuvenil (Safe from Harm) que será oferecido pela
Organização do Jamboree. Mais informações serão fornecidas nos próximos boletins.

Participação dos membros da Federação de Bandeirantes do Brasil
Se dará exclusivamente por meio dos Núcleos Bandeirantes que poderão inscrever participantes
condicionados ao pagamento integral da Taxa do Jamboree e da Taxa Administrativa dos
Escoteiros do Brasil, de acordo com os valores e condições dispostos nesse boletim, referentes
aos seus participantes.
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A estrutura administrativa dos Bandeirantes deverá autorizar a inscrição de participantes,
atestando a regularidade do interessado junto a sua associação para o ano de 2019.
Os valores para a inscrição dos Associados da Federação das Bandeirantes do Brasil serão
compostos de:
- Taxa Administrativa: R$ 1.190
- Taxa do Evento para
inscrições efetivadas até 30/11/2017
- Jovens e Adultos: R$ 2.042
- EIS: R$ 1.884
inscrições efetivadas até 30/8/2018
- Jovens e Adultos: R$ 2.188
- EIS: R$ 2.017
inscrições efetivadas até 28/2/2019
- Jovens e Adultos: R$ 2.233
- EIS: R$ 2.058

VISTO DE VIAGEM
Lembramos a necessidade da obtenção de visto para ingresso nos EUA. Nos próximos boletins,
daremos mais informações sobre a obtenção do visto norte-americano.

COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO CONTINGENTE BRASILEIRO (CMT)
A participação brasileira no Jamboree será organizada através do Escritório Nacional dos
Escoteiros do Brasil e estará sob a responsabilidade de um Comitê escolhido pela Diretoria
Executiva Nacional (DEN). Este Comitê terá como chefe do Contingente Brasileiro, o Diretor
de Relações Internacionais, Marcos Carvalho e como sua adjunta, a escotista Lídia Ikuta.
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COORDENADOR REGIONAL
O chefe do Contingente Brasileiro poderá escolher e nomear, ouvidas as respectivas Diretorias
Regionais, coordenadores regionais para auxiliar como facilitadores na divulgação e promoção
do Jamboree aos interessados, 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 Equipe do Contingente.

COMPOSIÇÃO DE PATRULHAS E TROPAS
Patrulhas deverão ser compostas por nove jovens e acompanhadas por um Escotista. A
Patrulha poderá ser mista, não implica que se tenha mais de um Escotista por Patrulha. As
Tropas são formadas por quatro Patrulhas. O Coordenador Regional, quando houver, deverá
apresentar sugestão para sua composição ao Escritório Nacional até o dia 29 de março de
2019. O Setor de Eventos e o Chefe de Contingente do Brasil disponibilizarão as informações
necessárias visando facilitar tal trabalho.
Unidades Escoteiras Locais e/ou Núcleos Bandeirantes só poderão abrir uma nova Patrulha a
partir do momento que a anterior esteja completa.

INSCRIÇÃO
A inscrição deverá ser feita pelo sistema Meu Sigue, que gerará automaticamente os boletos
para pagamento dos valores compostos por: Taxa do Jamboree e a Taxa Administrativa dos
Escoteiros do Brasil.
Todas as fichas de inscrições deverão ser ratificadas/assinadas pelo Presidente ou Diretoria da
Unidade Escoteira Local a que estiver vinculado o participante e enviadas por meio eletrônico
para eventos@escoteiros.org.br. A data do envio da ficha de inscrição será de 1º de março
até 30 de abril de 2019.
O início das inscrições pelo Meu Sigue será a partir de 20 de julho de 2017.

16

Boletim 1
versão 1 - 20.07.2017

24º JAMBOREE MUNDIAL

ESTADOS UNIDOS

DOS VALORES
a. Taxa Administrativa dos Escoteiros do Brasil - valor: R$ 500.
O valor desta taxa atenderá as seguintes finalidades: custeio do enxoval, despesas de fretes
para envio do enxoval; viagens (deslocamentos/hospedagem/alimentação) do coordenador do
Contingente Brasileiro (pré-evento e durante o evento); viagens dos profissionais do Escritório
Nacional (deslocamentos/hospedagem/alimentação) envolvidos diretamente na coordenação
do evento (pré-evento e durante o evento); reuniões prévias do Contingente Brasileiro; taxas
bancárias referentes remessas cambiais; taxas referentes boletos bancários; locação de stand/
móveis/utensílios/equipamentos durante a realização do evento; medicamentos; materiais
de expediente; salário/encargo referente contratação de Estagiário e presentes para as
Organizações Escoteiras anfitriãs do Jamboree.
O enxoval será composto de:
4 camisetas mangas curtas,
1 chapéu tipo australiano,
1 lenço oficial dos Escoteiros do Brasil,
10 distintivos do Contingente Brasileiro,
2 pins,
1 guia do contingente,
1 squeeze
1 distintivo EU VOU.
1 anoraque **
1 mochila**
Os itens Brasil no Mundo destacados com asteriscos (**) não estão inclusos na taxa
administrativa da União dos Escoteiros do Brasil e deverão ser adquiridos por todos os
participantes diretamente na Loja Escoteira Nacional. Os participantes que já possuírem
a jaqueta e a mochila, que foram utilizadas no JamCam do Equador e no Moot Mundial
da Islândia, poderão utilizá-las também no 3º Moot Interamericano do Peru, não sendo
necessário adquiri-las novamente, mas lembramos que o uso é obrigatório.
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a.1 – A taxa administrativa cobrada dos participantes da FBB será cobrada
integralmente devido a logística do processo.
b. Taxa Evento - pagamento a ser efetuado para a Organização do 24º
Jamboree Mundial.
Para pagamentos até 30/11/2017:
b.1 Participantes: jovens, adultos e CMT - valor considerando 5% (cinco) de desconto =
US$ 606. Taxa cambial utilizada para conversão = R$ 3,37 - Valor final em R$ 2.042;
b.2 Participante EIS - valor considerando 5% (cinco) de desconto = US$ 559. Taxa cambial
utilizada para conversão = R$ 3,37 - Valor final em R$ 1.884.

Para pagamentos até 30/8/2018:
b.3 Participantes: jovens, adultos e CMT - valor sem desconto = US$ 638.
Taxa cambial utilizada para conversão = R$ 3,43 - Valor final em R$ 2.188;
b.4 Participantes EIS - valor sem desconto = US$ 588.
Taxa cambial para conversão = R$ 3,43 - Valor final em R$ 2.017.

Para pagamentos até 28/2/2019:
b.5 Participantes: jovens, adultos e CMT - valor em US$ 638.
Taxa cambial utilizada para conversão = R$ 3,50 - valor em R$ 2.233.

A taxa do evento atenderá as seguintes finalidades:
Para os jovens participantes: participação nas atividades previstas no programa do evento:
atividades de aventura (podendo haver limitações devido ao clima ou a disponibilidade
de cada atividade), bem como atividades focadas no desenvolvimento pessoal, liderança,
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sustentabilidade, entre outras;
Para todos os participantes: Acesso as atividades ofertadas normalmente em um Jamboree
Mundial Escoteiro, tais como a Aldeia Global de Desenvolvimento, Centro Escoteiro Mundial,
cerimônias e espetáculos, como também:
• Toda a alimentação durante o evento, iniciando com o jantar do dia 22 de julho de
2019 e terminando com o café da manhã do dia 2 de agosto de 2019.
• Transporte a partir dos pontos de entrada definidos pela organização do Jamboree
até o local de acampamento (Summit) e deste até os pontos de saída indicados pela
organização.
• Os pontos oficiais de entrada e saída do 24º Jamboree Mundial Escoteiro incluem:
- Aeroporto Yeager, Charleston, West Virginia (92 km do campo);
- Aeroporto Internacional Charlotte Douglas, Charlotte, Carolina del Norte (386
km do campo);
- Estação de trem Prince Amtrak, Beckley, West Virginia (20.5 km do campo).
• Kit de campismo para a Tropa usando o modelo Summit, que inclui utensílios de
cozinha, barracas de campanha, catres e mesas.
• Assistência médica em casos de doenças (excluindo-se condições preexistentes) ou
acidentes para todos os participantes, incluindo pequenas cirurgias ou tratamentos
quando necessário durante o período do Jamboree (22 de julho de 2019 até 2 de agosto
de 2019). Importante: Medicação e qualquer custo relacionado com hospitalização NÃO
estão inclusos na taxa do Jamboree.
• Kit de participação do 24° Jamboree Mundial Escoteira.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
Os planos de parcelamentos estão definidos de acordo com as datas de remessas dos
valores estabelecidas pela Coordenação do 24º Jamboree Mundial Escoteiro. Desta forma,
as condições de pagamentos serão as seguintes:
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PARCELAMENTO 1: JOVEM/ADULTOS E CMT
Taxa do evento (US$):

606,00

Taxa de câmbio:

3,30 (30/6/17)

+

Taxa prevista remessa:

3,37 (20/12/17)

Taxa administrativa (R$):

500,00

TOTAL : R$ 2.542,00

Valor parcela

Valor total

(R$)

(R$)

30/Jul/17 até 30/Nov/17

508,40

2.542,00

4

1º/Ago/17 até 30/Nov/17

635,50

2.542,00

3

1º/Set/17 até 30/Nov/17

847,33

2.542,00

2

1º/Out/17 até 30/Nov/17

1.271,00

2.542,00

1

Até 30/Nov/17

2.542,00

2.542,00

Qtd de parcelas

Datas parcelamento

5

PARCELAMENTO 1: EIS
Taxa do evento (US$):

559,00

Taxa de câmbio:

3,30 (30/6/17)

+

Taxa prevista remessa:

3,37 (20/12/17)

Taxa administrativa (R$):

500,00

TOTAL : R$ 2.384,00

Valor parcela

Valor total

(R$)

(R$)

30/Jul/17 até 30/Nov/17

476,80

2.384,00

4

1º/Ago/17 até 30/Nov/17

596,00

2.384,00

3

1º/Set/17 até 30/Nov/17

794,67

2.384,00

2

1º/Out/17 até 30/Nov/17

1.192,00

2.384,00

1

Até 30/Nov/17

2.384,00

2.384,00

Qtd de parcelas

Datas parcelamento

5
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PARCELAMENTO 2: JOVEM/ADULTOS E CMT
Taxa do evento (US$):

638,00

Taxa de câmbio:

3,30 (30/6/17)

+

Taxa prevista remessa:

3,43 (30/09/18)

Taxa administrativa (R$):

500,00

TOTAL : R$ 2.688,00

Valor parcela

Valor total

(R$)

(R$)

1º/Dez/17 até 30/Ago/18

298,67

2.688,00

8

1º/Jan/18 até 30/Ago/18

336,00

2.688,00

7

1º/Fev/18 até 30/Ago/18

384,00

2.688,00

6

1º/Mar/18 até 30/Ago/18

448,00

2.688,00

5

1º/Abr/18 até 30/Ago/18

537,60

2.688,00

4

1º/Mai/18 até 30/Ago/18

672,00

2.688,00

3

1º/Jun/18 até 30/Ago/18

896,00

2.688,00

2

1º/Jul/18 até 30/Ago/18

1.344,00

2.688,00

1

Até 30/Ago/18

2.688,00

2.688,00

Qtd de parcelas

Datas parcelamento

9

Opção disponível a partir de 1º de dezembro.
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PARCELAMENTO 2: EIS
Taxa do evento (US$):

588,00

Taxa de câmbio:

3,30 (30/6/17)

+

Taxa prevista remessa:

3,43 (30/09/18)

Taxa administrativa (R$):

500,00

TOTAL : R$ 2.517,00

Valor parcela

Valor total

(R$)

(R$)

1º/Dez/17 até 30/Ago/18

279,67

2.517,00

8

1º/Jan/18 até 30/Ago/18

314,63

2.517,00

7

1º/Fev/18 até 30/Ago/18

359,57

2.517,00

6

1º/Mar/18 até 30/Ago/18

419,50

2.517,00

5

1º/Abr/18 até 30/Ago/18

503,40

2.517,00

4

1º/Mai/18 até 30/Ago/18

629,25

2.517,00

3

1º/Jun/18 até 30/Ago/18

839,00

2.517,00

2

1º/Jul/18 até 30/Ago/18

1.258,50

2.517,00

1

Até 30/Ago/18

2.517,00

2.517,00

Qtd de parcelas

Datas parcelamento

9

Opção disponível a partir de 1º de dezembro.
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PARCELAMENTO 3: JOVEM/ADULTOS E CMT
Taxa do evento (US$):

638,00

Taxa de câmbio:

3,30 (30/6/17)

+

Taxa prevista remessa:

3,50 (30/03/19)

Taxa administrativa (R$):

500,00

TOTAL : R$ 2.733,00

Valor parcela

Valor total

(R$)

(R$)

1º/Set/18 até 28/Fev/19

455,50

2.733,00

5

1º/Out/18 até 28/Fev/19

546,60

2.733,00

4

1º/Nov/18 até 28/Fev/19

683,25

2.733,00

3

1º/Dez/18 até 28/Fev/19

911,00

2.733,00

2

1º/Jan/19 até 28/Fev/19

1.366,50

2.733,00

1

Até 28/Fev/19

2.733,00

2.733,00

Qtd de parcelas

Datas parcelamento

6

*Opção disponível a partir de 1º de setembro.

PARCELAMENTO 3: EIS
Taxa do evento (US$):

588,00

Taxa de câmbio:

3,30 (30/6/17)

+

Taxa prevista remessa:

3,50 (30/03/19)

Taxa administrativa (R$):

500,00

TOTAL : R$ 2.558,00

Valor parcela

Valor total

(R$)

(R$)

1º/Set/18 até 28/Fev/19

365,43

2.558,00

5

1º/Out/18 até 28/Fev/19

423,33

2.558,00

4

1º/Nov/18 até 28/Fev/19

511,60

2.558,00

3

1º/Dez/18 até 28/Fev/19

639,50

2.558,00

2

1º/Jan/19 até 28/Fev/19

852,67

2.558,00

1

Até 28/Fev/19

2.558,00

2.558,00

Qtd de parcelas

Datas parcelamento

6

*Opção disponível a partir de 1º de setembro.
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BOLETOS BANCÁRIOS
Impressão de Boletos Bancários: Após ter concluído o processo de inscrição pelo Sigue, o
interessado deverá utilizar a opção de impressão do boleto, para posterior pagamento.
Devido as regras bancárias para a emissão de boletos, quando o associado efetivar sua
inscrição receberá a autorização de pagamento somente após 48 horas da sua emissão.
Para a remissão de um boleto, pela perda do prazo de pagamento ou extravio, o associado
deverá reemitir o boleto pelo site da CAIXA, no endereço www.caixa.gov.br, opção: Atendimento
- 2ª via de boleto - Boleto Expresso ou direto pelo link: https://bloquetoexpresso.caixa.gov.br.
Este serviço não terá custo para o associado.
Para a emissão do boleto bancário, o associado deverá obrigatoriamente informar o CPF,
com endereço completo. Verificar se seus dados cadastrais estão corretos no Sigue, sob pena
de não ser emitido o boleto.

TRANSFERÊNCIAS/CANCELAMENTOS DE INSCRIÇÕES
1. Transferência de inscritos: O participante poderá transferir sua inscrição, sem qualquer
prejuízo, até o dia 28 de fevereiro de 2019, sempre via Sigue, com a anuência dos dois
interessados, basta que ambos estejam com registro em dia, como também o pagamento.
2. Cancelamento de Inscritos: O participante poderá cancelar sua inscrição por intermédio
do Sigue, nas seguintes condições:
a) Ao optante pelo Parcelamento 1 que (jovens, escotistas, CMT e EIS):
a.1 Efetuar o cancelamento até 30/11/2017, será devolvido o valor integralmente
pago, deduzidos os custos administrativos de 10% (dez por cento);
a.2 Efetuar o cancelamento após 1º/12/2017 até 31/12/2018, será devolvido
somente o valor integralmente pago relativo a Taxa de Administração, deduzido os
custos administrativos de 10% (dez por cento).
Será retido o valor da Taxa do Evento porque neste período esta taxa já teria sido
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remetida para a organização do evento.
a.3 Efetuar o cancelamento após 1º/1/2019 até 30/6/2019, terá direito a restituição
de somente 10% (dez por cento) do valor integralmente pago referente a Taxa de
Administração. Terá direito ainda a receber o enxoval do evento, sem o distintivo.
Será retido o valor da Taxa do Evento porque neste período esta taxa já teria sido
remetida para a organização do evento.
b) Ao optante pelo Parcelamento 2 que (jovens, escotistas, CMT e EIS):
b.1 Efetuar o cancelamento até 30/8/2018, será devolvido o valor integralmente
pago deduzidos os custos administrativos de 10% (dez por cento);
b.2 Efetuar o cancelamento após 1º/9/2018 até 28/2/2019, terá direito a restituição
de somente 10% (dez por cento) do valor integralmente pago referente a Taxa de
Administração. Terá direito ainda a receber o enxoval do evento.
Será retido o valor da Taxa do Evento porque neste período esta taxa já teria sido
remetida para a organização do evento.
b.3 Efetuar o cancelamento após 1º/3/2019 até 30/6/2019, terá direito a restituição
de somente 10% (dez por cento) do valor integralmente pago referente a Taxa de
Administração. Terá direito ainda a receber o enxoval do evento, sem o distintivo.
Será retido o valor da Taxa do Evento porque neste período esta taxa já teria sido
remetida para a organização do evento.
c) Ao optante pelo Parcelamento 3 que (jovens, escotistas, CMT e EIS)
c.1 Efetuar o cancelamento até 28/2/2019, terá direito a restituição de somente
10% (dez por cento) do valor integralmente pago, ou seja, valor referente a Taxa de
Administração e Taxa do Evento.
c.2 Efetuar o cancelamento após 1º/3/2019 até 20/6/2019, terá direito a restituição
de somente 10% (dez por cento) do valor integralmente pago referente a Taxa de
Administração. Terá direito ainda a receber o enxoval do evento, sem o distintivo.
Será retido o valor da Taxa do Evento porque neste período esta taxa já teria sido

25

Boletim 1
versão 1 - 20.07.2017

24º JAMBOREE MUNDIAL

ESTADOS UNIDOS

remetida para a organização do evento.
Caso os dados bancários, informado pelo associado no Sigue, sejam insuficientes para
a devolução do cancelamento mencionado nos itens acima, será descontado o valor
correspondente às taxas de transferências bancárias até a efetivação do crédito em conta
corrente do associado.
O atraso no pagamento de qualquer modalidade acima acarretará cobrança de multa de 2%
ao mês e juros de 3% ao dia. Não havendo o aceite da multa e juro a inscrição estará sujeita
ao cancelamento.
O ingresso no evento somente será autorizado para aqueles que tenham quitado integralmente,
até 28 de fevereiro de 2019, todas as parcelas do plano escolhido.

PARCELA DE AJUSTE
Os valores das taxas de participação definidas pelo Comitê Executivo do 24º Jamboree
Mundial serão pagos em dólares americanos pela União dos Escoteiros do Brasil.
Considerando a possibilidade de variação cambial entre a data inicial do pagamento
parcelado e a data das respectivas remessas cambiais para a organização, poderá ter saldo
a compensar pela União dos Escoteiros do Brasil e/ou a restituir para os participantes inscritos
neste evento.

OUTRAS INFORMAÇÕES
Seguro Viagem obrigatório: Todo associado deverá adquirir particularmente um seguro
de viagem, abrangendo o período entre a saída e o retorno ao domicílio, para todos os
participantes
Deslocamentos: A União dos Escoteiros do Brasil não faz indicação de agências de turismo,
portanto, é de responsabilidade de cada participante ou do grupo de viagem providenciar
o transporte, traslado, passagens aéreas e pacotes de turismo para antes ou depois do
Jamboree.
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Regras de Convivência
O 24º Jamboree Mundial é um local de encontro, intercâmbio e amizade, marco dos valores
propostos na Lei e Promessa Escoteira. Caso não se respeitem as normas ou instruções
apresentadas pela organização geral, será estabelecida a medida apropriada a ser adotada,
podendo, inclusive, culminar na exclusão do participante. No caso de exclusão, o participante
responderá pelo pagamento integral de todas as despesas decorrentes desta situação.
Apresentação pessoal: Conforme a Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de
abertura e encerramento, e sempre que solicitado pela organização geral, deverá ser utilizado
o uniforme ou vestuário escoteiro.
Relações interpessoais: Não são permitidas atitudes, ações ou situações que afetem a
integridade dos participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua estabilidade emocional.
Homens e mulheres devem manifestar respeito mútuo e para com o coletivo ao demonstrar
publicamente atitudes próprias da intimidade.
Objetos de valor: Aconselhamos que nenhum objeto de alto valor (computadores portáteis,
IPods, MP3 Players, etc.) sejam levados ao evento, por questões de segurança. A organização
do evento é responsável pela segurança pessoal dos participantes no âmbito da aplicação
do programa do evento, e não se responsabilizará por nenhum prejuízo aos seus pertences
pessoais, que estarão sob sua própria guarda.
Danos e prejuízos patrimoniais: Os participantes serão responsabilizados diretamente
por eventuais danos e/ou prejuízos causados por atos ou atitudes indevidas às áreas comuns
do evento, sejam estas usadas para alojamento dos participantes ou desenvolvimento do
programa. Atitudes desta natureza são motivos para exclusão do evento.
Fumo: Fumar será permitido aos adultos, somente em locais pré-determinados.
Consumo de bebidas alcoólicas: O consumo de bebidas alcoólicas é proibido durante
todo o evento.
Posse e consumo de drogas: A posse e/ou consumo de drogas é crime. Qualquer
participante que seja surpreendido com drogas, consumindo ou facilitando a outros, será
excluído do evento e o caso encaminhado imediatamente às autoridades competentes.
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Furto ou Roubo: Furto ou roubo são crimes previstos no Código Penal Brasileiro. Qualquer
participante que seja surpreendido cometendo atos ilícitos desta natureza será excluído do
evento e o caso encaminhado imediatamente às autoridades competentes.
Armas: Portar armas de fogo sem a devida autorização expedida pelos órgãos competentes
é crime. Qualquer participante que seja surpreendido portando arma de fogo ou branca será
excluído do evento e o caso encaminhado imediatamente às autoridades competentes.
Saídas das áreas comuns: Não está autorizada a saída dos participantes do local do
evento, com exceção dos momentos previstos na programação do evento.
Visitas: Somente pessoas expressamente autorizadas pela organização geral podem visitar
o evento.
Uso de Imagem: Os participantes do evento cedem à União dos Escoteiros do Brasil o
direito de uso de imagens, na forma de fotografias ou filmagens realizadas ao longo do
evento, para fins de promoção do Escotismo no Brasil. Com isso, a União dos Escoteiros do
Brasil passa a ter direito sobre o uso dessas imagens em materiais gráficos e digitais em
suas produções, seja o material destinado aos próprios escoteiros, seja material promocional
voltado à divulgação do Movimento Escoteiro.

PROTEÇÃO INFANTOJUVENIL
A proteção dos nossos jovens é responsabilidade de todo e qualquer adulto voluntário, e é
fundamental que todos estejam preparados, não apenas para evitar, mas também reconhecer
e agir de forma apropriada, firme e imediata diante de situações de abusos e maus tratos.
Orientamos que todos os adultos leiam atentamente e sigam as orientações contidas no
Capítulo 15 do P.0.R.

PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS
O Comitê Organizador do evento decidirá quanto aos procedimentos não previstos no
presente documento.
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Curitiba, 20 de julho de 2017.

Marcos Carvalho

Alessandro Garcia Vieira

Comissário Internacional

Diretor Presidente
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