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16º Jamboree Scout Interamericano  |  3º Camporee Scout Interamericano
“América: continente de diversidade”

BRASIL - 4 a 10 de janeiro de 2020

CONTINGENTE DO BRASIL

BOLETIM 4
INFORMAÇÕES SOBRE CONTINGENTE DO BRASIL E ASSISTENTES REGIONAIS

1. CONTINGENTE DOS ESCOTEIROS DO BRASIL

Os Escoteiros do Brasil participarão no JamCam 2020 por meio de um único contingente, organizado previamente 
por uma equipe de Chefia do Contingente. Essa equipe será formada por uma Coordenação Nacional e um Assistente 
Regional de cada Região Escoteira.

2. FUNÇÕES DO CHEFE DO CONTINGENTE DO BRASIL E SUA EQUIPE

Informar às Tropas a necessidade de organização prévia, no que se refere a: 

• Orientar a participação das Tropas na “Feira das Cidades”, em que cada Tropa oferecerá, na noite específica, 
uma mesa de produtos típicos (comidas, bebidas e ambientação) de sua cidade.

• Organização da participação no “Dia Interamericano”, inclusive com apresentações culturais típicas das várias 
regiões do país. 

• Organização da participação da Tropa na “Noite Escoteira”, com uma apresentação ou uma canção. 
• Divulgar a composição final de Tropas e Subcampos definida pela organização do JamCam.
• Orientar os inscritos como membros da Equipe Internacional de Serviço para que verifiquem antecipadamente 

suas funções e respondam aos contatos com seus coordenadores. 
• Recolher, junto aos líderes das Unidades Escoteiras Locais (UELs) inscritas, informações para manter contato 

durante a viagem e no campo, as formas de viagem e os dados de chegada no campo, incluindo meio de 
transporte e horários, bem como as previsões de saída, ao final do evento. 

• Planejar a estrutura dos estandes do Brasil no Centro Escoteiro, onde serão instalados materiais de divulgação 
do país e se desenvolverão eventuais apresentações culturais. O Centro Escoteiro contará, além dos estantes, 
com as instalações da área comercial, com Loja Escoteira, mercado, lanchonete, sorveteria, etc. 

Durante o evento:

• Acompanhar a chegada ao campo das Tropas, em grupos ou isoladamente, verificando se todos se apresentam 
nos horários programados.

• Manter em funcionamento os estandes do país no Centro Escoteiro.
• Manter contato sistemático com os Chefes das Tropa que fazem parte do Contingente e apoiar os seus membros 

em suas necessidades junto aos diferentes setores da Organização do JamCam.
• Autorizar, juntamente com o Chefe de Campo, as saídas do campo de membros de seu contingente, temporária 

ou definitivamente, verificando, em caso de menor de idade, que esteja devidamente acompanhado por um 
adulto responsável.

• Participar das Reuniões com Chefes de Contingentes, conforme cronograma fornecido pela Organização do 
JamCam.

• Acompanhar o desempenho dos membros da EIS do seu contingente, buscando resolver com a coordenação 
da equipe as questões de falta de comparecimento ou atuação insuficiente na função.

• Organizar, conforme combinado com a Organização do JamCam, o processo de saída do seu Contingente, ao 
final do evento.
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3. ASSISTENTES REGIONAIS

Cada Região Escoteira deverá indicar um assistente regional, com as seguintes características:

• Os Assistentes Regionais são indicados pelas respectivas Diretorias Regionais, especificamente para o JamCam 
2020. Os nomes devem ser informados ao Escritório Nacional pelo e-mail – eventos@escoteiros.org.br - até 31 
de março de 2019.

• Durante o JamCam os Assistentes Regionais se reportarão a Chefia do Contingente do Brasil, para apoiar os 
participantes de suas respectivas Regiões Escoteiras.

• Os custos de inscrição e viagem dos Assistentes Regionais caberão aos próprios ou, conforme acerto, às 
respectivas Regiões Escoteiras.

O Assistente Regional deverá, usando os instrumentos disponíveis no PAXTU/SIGUE e orientados pela Chefia do 
Contingente do Brasil, montar as TROPAS de sua Região Escoteira, impreterivelmente até dia 15 de novembro 
de 2019, observando as seguintes regras:

• Cada Tropa é formada por 4 patrulhas, com um total de 36 jovens e 4 Escotistas.
• As TROPAS (e, consequentemente, as patrulhas) são formadas por Ramo - Escoteiro ou Sênior - de acordo 

com a situação dos membros juvenis no SIGUE/PAXTU. Isso significa que não é possível incluir alguém que está 
registrado como “escoteiro” em uma patrulha “sênior”, ou vice-versa. Da mesma maneira que não se pode 
incluir uma Patrulha “escoteira” em uma Tropa Sênior, ou vice-versa. As UELs devem ser bem orientadas sobre 
esta questão, fazendo os ajustes dos seus membros juvenis no SIGUE/PAXTU Administrativo, antes da formação 
das Tropas.

• Cada patrulha deve ser formada por 9 jovens, acompanhada por 1 Escotista. Não há como montar patrulhas 
com mais ou menos de 9 jovens, sem algum Escotista ou mais de 1 Escotista. Eventuais necessidades especiais 
deverão ser expressamente autorizadas pela Coordenação do JamCam.

• A montagem das Patrulhas e Tropas, quando completadas em uma UEL, devem ser consideradas. 
• Quando as UELs não tiverem Tropas completas, o Assistente Regional deverá reunir patrulhas de diferentes 

UELs, sempre procurando manter as patrulhas originárias de uma mesma UEL e respectivos Escotistas.
• Quando as UELs não tiverem patrulhas completas, o Assistente Regional deverá juntar os jovens de diferentes 

UELs, sempre procurando manter juntos os jovens originários de uma mesma UEL. Nesses casos, deve buscar 
manter como Escotista que acompanha a Patrulha um adulto da UEL que tenha mais membros juvenis.

• Patrulhas que não fizerem parte de uma Tropa completa, formada em uma Região Escoteira, serão incluídas 
em Tropas “nacionais”, compostas por patrulhas de diferentes Regiões Escoteiras, e montadas pela Chefia do 
Contingente do Brasil.

• Os membros juvenis de uma Região Escoteira que não estiverem incluídos em uma patrulha, serão incorporados 
em patrulhas “nacionais”, compostas por jovens provenientes de diferentes Regiões, e montadas pela Chefia do 
Contingente do Brasil.

• Será de sua responsabilidade, também, indicar, para cada Tropa de sua Região, qual será o Chefe de Tropa entre 
os escotistas que a acompanham.

Alessandro Garcia Vieira
Diretor Presidente da União dos Escoteiros do Brasil
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