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CONTINGENTE DO BRASIL

BOLETIM 3
INFORMAÇÕES SOBRE LISTA DE ESPERA E FORMAÇÃO DE PATRULHAS E TROPAS

1. CONTINGENTE DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

• Os Escoteiros do Brasil participarão no JamCam 2020 por meio de um único contingente.
• A Chefia do Contingente Brasileiro orientará às Tropas sobre tudo o que necessitar de organização prévia, tal 

como Feira das Cidades, Dia Internacional e Noite Escoteira.
• Os membros das Tropas e EIS reportarão à Chefia do Contingente, inclusive sobre necessidades de saídas do 

campo e informações sobre viagem - chegadas e saídas do evento.
• Cada Região Escoteira indicará um Assistente Regional que auxiliará a Chefia do Contingente do Brasil e, 

também, apoiará os participantes de suas respectivas Regiões Escoteiras.

2. SOBRE AS LISTAS DE ESPERA

• De acordo com as regras do Comitê Escoteiro Interamericano, o Brasil tem um número limitado de vagas para 
o JamCam, que já se esgotaram nas categorias de Escotista e Equipe Internacional de Serviço.

• Prevendo a possibilidade de que sejam abertas vagas por desistência de inscritos ou, eventualmente, se 
verifique quantidade insuficiente de inscrições vindas de outros países, foi aberta uma lista de espera onde os 
interessados podem se cadastrar para serem chamados, conforme se liberem vagas.

3. SOBRE FORMAÇÃO DE PATRULHAS

• A proposta de que as Patrulhas e Tropas sejam formadas na origem, preferencialmente nas Unidades Escoteiras 
Locais (UELs) e/ou Distritos e organizados nas Regiões Escoteiras, pressupõe que ao ser formada a patrulha de 
jovens de uma determinada UEL se indique, para acompanhá-la, o escotista da mesma UEL. Ou, na patrulha 
formada por mais de uma UEL, que se atenda a indicação do Escotista apontado por essas UELs.

• Assim, no momento em que os Assistentes Regionais organizarem as Patrulhas e Tropas em sua Região Escoteira, 
designarão os escotistas levando em consideração este princípio, e para garantir isso buscarão Escotistas que 
estejam em lista de espera.

• Para os casos de formação de Patrulhas com jovens de UELs que não tenham Escotistas inscritos ou em lista de 
espera, o Assistente Regional designará alguém que esteja inscrito como Escotista, buscando que seja de UEL 
próxima dos jovens.

• Evidentemente que, dentro deste princípio, alguém efetivamente inscrito como Escotista e que não tenha 
jovens para formar uma patrulha, não será indicado para esta função, sendo com ele tratado locação como EIS 
ou cancelamento da inscrição.



3

4. SOBRE ESCOTISTAS INSCRITOS NA LISTA DE ESPERA

• Os Escotistas cadastrados em lista de espera, e que já tenham inscrição de um mínimo de 7 (sete) jovens 
para acompanhar, devem, a partir de 30 de março, informar essa condição ao Setor de Eventos do 
Escritório Nacional dos Escoteiros do Brasil – eventos@escoteiros.org.br, para que suas inscrições nessa 
categoria sejam efetivadas o mais rápido possível. Quanto mais rápido fizerem isso melhor poderão aproveitar 
as condições de parcelamento da taxa.

5. SOBRE O RAMO EM QUE O JOVEM PARTICIPARÁ

• As Patrulhas e Tropas serão compostas por Ramos – Escoteiro ou Sênior – na origem, e para o contingente 
brasileiro essa designação será concluída em novembro de 2019.

• Podem participar jovens com idade entre 11 e 14 anos (Camporee) e 15 e 17 anos (Jamboree), na data de início 
do evento. O participante jovem deverá ter completado, no mínimo, 11 anos até o dia 5 de janeiro de 2020, e 
não poderá ter completado 18 anos antes do dia 10 de janeiro de 2020.

• As patrulhas serão formadas por 9 jovens de um mesmo Ramo, que deverão ser acompanhados por adultos 
Escotistas. Patrulhas, tropas e subcampos serão formados por Ramo, Escoteiro ou Sênior, de acordo com sua 
faixa-etária (Camporee ou Jamboree).

• A locação nas patrulhas será feita conforme os jovens estejam registras no SIGUE/PAXTU. Isso significa 
que não é possível incluir alguém que está registrado como “escoteiro” em uma patrulha “sênior”, ou vice-
versa. As Unidades Escoteiras Locais devem observar com cuidado sobre esta questão, fazendo os ajustes 
dos seus membros juvenis no SIGUE/PAXTU, no máximo, até o final de agosto.

6. SOBRE A COMPOSIÇÃO DAS TROPAS

• Ao final do período de inscrições serão montadas as patrulhas e tropas, com auxílio dos Assistentes Regionais, 
buscando manter juntos os jovens e Escotistas de uma mesma UEL, ou de acordo com solicitações de composição 
dirigidas e tratadas entre UELs e Assistente Regional.

• Essa composição de Tropas na origem tem por objetivo dar melhor segurança aos pais, Escotistas e jovens, assim 
como facilitar sua organização no que diz respeito a contatos prévios, preparação de materiais, planejamento 
de espaços, etc.
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