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INFORMAÇÕES GERAIS DO EVENTO

1. SOBRE O JAMCAM

Os Escoteiros do Brasil receberão jovens de todo o continente na cidade de Foz do Iguaçu, em janeiro de 2020, para 
celebrar o mais importante evento da Região Escoteira Interamericana: o JamCam - 16º Jamboree Scout Interamericano 
e 3º Camporee Scout Interamericano.

O JamCam é um evento que reflete toda a diversidade e energia do Movimento Escoteiro, representa a oportunidade 
para que jovens de todo o continente se reúnam e compartilhem sua cultura em um só lugar. O JamCam será um 
evento inspirador, que contribuirá para que os jovens se desenvolvam e colaborem na construção de um mundo 
melhor.

Durante uma semana será oferecida uma grande variedade de atividades. Os jovens poderão desfrutar de momentos 
emocionantes, viverão estimulantes aventuras, aprenderão coisas novas, desenvolverão habilidades e farão amizades 
duradouras.

Vivenciaremos toda a riqueza da diversidade cultural do nosso continente, unidos pelos valores e laços de fraternidade 
do Movimento Escoteiro. Nos vemos em Foz do Iguaçu em 2020!
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2. OS BOLETINS

O principal objetivo dos boletins é fornecer toda a informação necessária para a participação dos associados da 
União dos Escoteiros do Brasil no JamCam.

Serão publicados boletins gerais regulares, conforme cronograma apresentado no final deste documento e 
boletins específicos, de acordo com a necessidade.

Os boletins serão publicados no site www.jamcam2020.org.br e nos demais canais oficiais da União dos 
Escoteiros do Brasil.

3. DATAS

O evento será realizado entre os dias 4 e 10 de janeiro de 2020.

AGENDA DO JAMCAM

03/01/20 (sexta) Chegada da EIS / Treinamento da EIS

04/01/20 (sábado) Chegada dos jovens e dos escotistas

05/01/20 (domingo) Chegada dos jovens e dos escotistas / Cerimônia de Abertura

06/01/20 (segunda) Atividades do programa

07/01/20 (terça) Atividades do programa

08/01/20 (quarta) Dia Interamericano

09/01/20 (quinta) Atividades do programa

10/01/20 (sexta) Atividades do programa / Cerimônia de encerramento

11/01/20 (sábado) Saída dos jovens, escotistas e EIS
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Local do Acampamento

O evento será realizado nas dependências do Centro de 
Convenções de Foz do Iguaçu, em um terreno total de 

100.000m², que conta com ampla área coberta onde serão 
realizadas as cerimônias de abertura, encerramento, Dia 
Interamericano e alguns módulos de atividades, além de 

abrigar o refeitório e os principais serviços do evento. 

O Centro de Convenções está localizado na Rodovia 
das Cataratas, Km 19,5 a apenas 1 Km do Aeroporto 

Internacional de Foz do Iguaçu e a 13 Km do centro da 
cidade. O local é próximo das Cataratas do Iguaçu e de 

outras atrações turísticas.

Clima

Em janeiro, durante o verão, os dias em Foz 
do Iguaçu são de muito sol, com céu azul, 

bastante calor e algumas pancadas de chuva. 
Janeiro é o mês mais quente do ano, com 

temperaturas que variam entre
22° e 34° Celsius.

4. LOCAL DO JAMCAM

Foz do Iguaçu

O JamCam será realizado na cidade de Foz do Iguaçu, no 
estado do Paraná, localizada na Região Sul do Brasil.

Foz do Iguaçu é uma das cidades mais visitadas do 
mundo, internacionalmente reconhecida por abrigar as 

Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas da natureza 
e a Usina Hidrelétrica de Itaipú, uma das maravilhas da 

arquitetura moderna. A localização geográfica, na divisa 
entre Argentina, Brasil e Paraguai, contribui para que a 

diversidade cultural seja uma característica
marcante da cidade.

4



5. PROPOSTA EDUCATIVA

A proposta educativa do JamCam está fundamentada nos conceitos básicos do Movimento Escoteiro, contribuindo 
na formação de pessoas comprometidas com a comunidade, que assumam suas responsabilidades como cidadãos 
responsáveis e úteis.

Os jovens participantes do JamCam terão a oportunidade de vivenciar experiências educativas, conhecer as Cataratas 
do Iguaçu, realizar atividades de integração, diálogo entre os povos, fazer novas amizades e de proporcionar ações que 
vão contribuir para a construção de um mundo melhor.

Cinco princípios fundamentais permearão o programa do JamCam:

• Experiências que estimulem o jovem a refletir sobre seu compromisso com o futuro, reconhecendo os desafios 
   enfrentados pela comunidade global;
• Motivação para o desenvolvimento de ações concretas e ações transformadoras;
• Desafiar a pensar diferente, vivenciar novas e relevantes experiências;
• Estimular um ambiente inclusivo, em que as manifestações de diversidade são respeitadas e valorizadas; e 
• Valorizar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável como eixo central durante todo o acampamento.

6. TEMA

América: Continente de Diversidade

O tema do JamCam pretende reforçar os laços de fraternidade do Movimento Escoteiro, explorando a rica diversidade 
do Continente Americano e mostrando que é possível construir um mundo mais fraterno, baseado no respeito mútuo 
em convergência com as particularidades, a ampla extensão territorial, a farta diversidade de paisagens, a exuberante 
natureza e a rica e ancestral cultura de seus povos.

O JamCam, reunirá pessoas que se diferenciam quanto as origens, etnias, línguas, crenças, ambientes de residência, 
culturas, identidade de gênero, constituição física, preferências e orientação de afetos. A intenção é reforçar os laços 
dos valores escoteiros que nos tornam unidos na diversidade. Foz do Iguaçu será o cenário e ponto de encontro onde 
a América estará representada como um grande continente, diverso, unido e fraterno.
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7. PROGRAMA DE ATIVIDADES

O programa do JamCam oferecerá oportunidades para os participantes vivenciarem boas experiências fundamentadas 
no propósito, princípios e no Método Escoteiro. As atividades serão diversificadas e baseadas nas necessidades dos 
jovens da atualidade, oferecendo experiência internacional em larga escala e de grande intensidade, sempre com o 
apoio e suporte educativo de adultos.

O programa contemplará módulos de atividades, vida no subcampo, interação e intercâmbio internacional, cerimônias 
e atividades noturnas, relacionadas com a essência do tema e com os conceitos centrais da proposta educativa do 
evento.

Módulos de Atividades

Os módulos de atividades, realizados dentro e fora do campo, serão os mesmos, tanto para o Ramo Escoteiro 
(Camporee) quanto para o Ramo Sênior (Jamboree), tendo dentro de cada um deles atividades específicas para cada 
público. Os módulos programados são os seguintes:

Módulo Exploração da Natureza: Os participantes terão a oportunidade de conhecer alguns pontos turísticos de Foz 
do Iguaçu, suas belezas, características culturais, explorar a natureza e colocar-se em contato com o povo brasileiro. 
Todos os participantes terão a oportunidade de visitar e conhecer as Cataratas do Iguaçu.

Módulo Splash: Um dia de atividades aquáticas, incluindo construção de embarcações, jogos aquáticos por patrulhas 
e muito mais.

Módulo Energia: Esse módulo oferecerá atividades com o objetivo de motivar e desafiar as patrulhas, criando um 
ambiente estimulante, dentro de quatro tipos principais: jogos escoteiros tradicionais, atividades circenses, habilidades 
manuais e atividades de relacionamento.

Aldeia Interamericana: As patrulhas participarão de atividades e oficinas dentro dos seguintes eixos temáticos: 
Ciência e Tecnologia, Arte e Cultura, Paz e Compreensão, Sustentabilidade e Saúde. As atividades oferecidas pela Aldeia 
Interamericana terão como principal objetivo permitir que os jovens descubram e percebam as principais questões 
relacionadas ao desenvolvimento que o mundo enfrenta na atualidade, compreender suas origens, consequências e 
o que a humanidade pode fazer para avançar. O foco principal será permitir que os participantes adquiram habilidades 
para atuar frente a essas questões em suas próprias comunidades.
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Cerimônias: Incluindo as cerimônias de abertura e encerramento. Serão momentos inspiradores onde os participantes 
poderão celebrar a Fraternidade Escoteira, reforçar seus valores e se divertir. Após as cerimônias será possível desfrutar 
de momentos com diferentes estilos de músicas para celebrar o JamCam com muita animação.

Dia Interamericano: Será um dia especial, no qual os participantes poderão viver intensamente as distintas facetas 
culturais das Américas. Cada país poderá mostrar um pouco da sua cultura, danças, apresentações e comidas típicas, 
nos estandes do Centro Escoteiro e na Arena Central.

Bosque da Paz: Será um espaço especialmente concebido para que os participantes possam ampliar sua relação 
espiritual, reconhecer os benefícios de possuir uma fé pessoal, bem como reconhecer a importância de estabelecer 
uma cultura de paz. Nesse lugar também serão realizadas as celebrações religiosas em horários específicos.

Atividades Especiais: Incluindo atividades de chegada nos subcampos e atividades vitalizadoras, que poderão ser 
realizadas pelos jovens nos momentos de tempo livre.

Atividades Noturnas: Incluindo uma noite de atividades tipicamente escoteiras, tais como Fogo de Conselho, Festival 
de Canções ou similares, realizadas dentro do próprio subcampo; um Show Musical, realizado na Arena Central; e, 
o Festival do Folclore, que será a oportunidade dos países mostrarem um pouco de sua música e folclore na Arena 
Central.

Insígnia “Diversidade que nos Une”: Mediante a realização de algumas atividades específicas, os jovens poderão 
conquistar uma insígnia especial durante o evento.
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8. PARTICIPAÇÃO

Todos os participantes do JamCam devem ser membros registrados em uma Organização Escoteira Nacional 
reconhecida pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro (OMME). Caso um mesmo país possua várias 
associações, elas deverão se reunir em um único contingente.

As categorias de participação são as seguintes:

Jovens participantes: Podem participar jovens com idade entre 11 e 14 anos (Camporee) e 15 e 17 anos (Jamboree), 
na data de início do evento**. As patrulhas serão formadas por 9 jovens de um mesmo ramo, que deverão ser 
acompanhados por adulto. Patrulhas, tropas e subcampos serão formados por Ramo, Escoteiro ou Sênior, de acordo 
com sua faixa-etária (Camporee ou Jamboree).

** 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.

Escotistas: Cada patrulha, composta por 9 jovens, deverá ser acompanhada por um adulto. Os adultos responsáveis 
pelas patrulhas deverão ter idade superior a 20 anos na data de início do JamCam.

Equipe Internacional de Serviço (EIS): Poderão participar da EIS adultos com idade superior a 18 anos na data de 
início do JamCam. Os adultos interessados em se candidatar como integrantes da Equipe Internacional de Serviço 
deverão estar preparados para assumir qualquer tarefa que lhe seja designada durante o evento, devendo chegar no 
local de acampamento na data de 3 de janeiro de 2020, para participar do treinamento específico.

9. TAXAS E INSCRIÇÕES

A participação dos jovens e adultos integrantes do Contingente Brasileiro será confirmada mediante o pagamento dos 
valores correspondentes às seguintes taxas:

• Taxa de participação no evento;
• Taxa administrativa do Contingente Brasileiro (destinada a custear o kit-enxoval dos membros do Contingente). 

A data prevista para o encerramento das inscrições é 30 de outubro de 2019, no entanto esta poderá ser antecipada 
caso a totalidade das vagas seja preenchida antes do prazo.

As informações detalhadas sobre taxas, prazos e descontos, bem como procedimentos para inscrição e pagamento, 
estão detalhadas no Boletim 2B, disponível no site: www.jamcam2020.org.br.

10. EQUIPE DE PLANEJAMENTO DO JAMCAM 

A Equipe de Planejamento do JamCam é uma equipe internacional, composta de voluntários e profissionais dos 
Escoteiros do Brasil, membros do World Scout Bureau - Interamerican Support Center e membros de outras 
Organizações Escoteiras Nacionais, mediante convite.

O comitê organizador do evento é composto pela Diretoria Executiva Nacional dos Escoteiros do Brasil e pelos 
coordenadores gerais do evento.

Mais informações sobre o organograma da equipe de planejamento do JamCam serão disponibilizadas nos próximos 
boletins.
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11. LOGOTIPO E MATERIAIS PROMOCIONAIS

Para compor a identidade visual do JamCam foram utilizados elementos gráficos com referência ao Tropicalismo.

O Tropicalismo foi um movimento cultural brasileiro da década de 1960, que permitia uma experiência sensorial a 
partir de elementos que eram considerados típicos do Brasil. Foi caracterizado principalmente pelas inovações no 
cenário cultural e pelo rompimento de barreiras sociais e políticas.

O logotipo também faz referência à rica diversidade natural existente em todo o território brasileiro.

Como forma de apoiar o processo de divulgação do evento, foi desenvolvido amplo material promocional. Os materiais 
de divulgação do evento e as diretrizes para utilização da marca estão disponíveis no site: www.jamcam2020.org.br

12. CRONOGRAMA

Com a finalidade de auxiliar no planejamento dos participantes e no processo de organização local, preparamos o 
seguinte cronograma, com algumas datas-chave. Informamos que ele poderá sofrer alterações no decorrer do período. 

Ano Mês Iniciativa

2018 Novembro Lançamento do Boletim - Informações Gerais / Procedimentos para Inscrição

2019 Janeiro Lançamento do Boletim - Equipe de Serviço

2019 Abril Lançamento do Boletim - Informações sobre Tropas e Subcampos

2019 Agosto Boletim - Informações Gerais

2020 Janeiro
16º Jamboree Escoteiro Interamericano / 3º Camporee

Escoteiro Interamericano

9



13. NORMAS E COMPORTAMENTO DOS INTEGRANTES DO CONTINGENTE DO BRASIL

Atitudes e Comportamento: O 16º Jamboree Interamericano e o 3º Camporee Interamericano (JamCam 2020) são 
locais 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, não cabendo devolução da taxa do evento 
ou qualquer outro tipo de compensação. 

Apresentação pessoal: Conforme a Regra 44 do P.O.R., nas cerimônias oficiais de abertura e encerramento, e sempre 
que solicitado pela Coordenação do Contingente do Brasil, deverá ser utilizado o uniforme ou vestuário escoteiro. 

Relações interpessoais: Não serão 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.) 
seja levado 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.  

Danos e prejuízos patrimoniais: Os participantes serão responsabilizados diretamente por eventuais danos e/ou 
prejuízos causados por atos ou atitudes indevidas em todos os locais do evento, tais como área comercial, locais de 
atividades e demais instalações. Atitudes desta natureza podem ensejar a exclusão do evento.

Fumo: Fumar será permitido somente para adultos, em locais pré-determinados e reservados.

Consumo de bebidas alcoólicas: O consumo de bebidas alcoólicas será proibido durante todo o evento. 
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Posse e consumo de drogas: A posse e/ou consumo de drogas é crime. Qualquer participante que for surpreendido 
com drogas, consumindo ou fornecendo a outros, será excluído do evento e o caso encaminhado às autoridades 
competentes. 

Furto ou roubo: Furto ou roubo são crimes. Qualquer participante que for surpreendido cometendo ilícitos desta 
natureza será excluído do evento e encaminhado às autoridades competentes. 

Armas: Não será permitido o porte de armas, de fogo ou brancas, no local do evento. 

Saídas das áreas comuns: Não está autorizada a saída dos participantes do local do evento, com exceção dos 
momentos previstos no programa de atividades.  

Visitas: Somente pessoas expressamente autorizadas pela Organização do Evento podem visitar o evento. O programa 
de visitas será divulgado nos próximos boletins. 

Uso de imagem: Os participantes do JamCam 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.

14. 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.
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15. PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS

A Coordenação do Contingente Brasileiro decidirá quanto aos procedimentos não previstos no presente documento.

16. MAIS INFORMAÇÕES

Acompanhe mais informações sobre o Contingente do Brasil pelos canais oficiais:

www.jamcam2020.org.br
www.escoteiros.org.br
https://www.facebook.com/BrasilnoJamCam/

                    Alessandro Garcia Vieira                                                               Rafael Rocha de Macedo
Diretor Presidente da União dos Escoteiros do Brasil                                          Coordenador JamCam 2020
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