
No que diz respeito a alimentação nos dias 04 e 05, durante o evento JamCam, está autorizado aos 
participantes do evento a compra alimentação externa.

Salientando, que não é responsabilidade do evento a procedência e qualidade da alimentação. 
Também destacamos que não é permitida a preparação de alimentos usando fogo e não contamos com 
equipamentos de refrigeração.  

As refeições poderão ser retiradas apenas por adultos na portaria do evento e apenas os CMT estão 
autorizados a sair do campo para compras. Reforça-se que é proibida a entrada de qualquer pessoa não 
credenciada ao evento nas dependências do JamCam.

Os serviços da área comercial do JamCam terão início no dia 03/01/2020, e contam com os seguintes 
serviços para alimentação: 

ÁREA COMERCIAL

Espaço Característica Produtos 

Açai Prime Produto à base de fruta • Açaí

MilkShake Bedidas Geladas • Milkshake 
• Chá Mate Natural Batido

Crepe Produtos salgados e doces a base de farinha 
de trigo

• Crepes Doces 
• Crepes Salgados 

Sorvete Produto gelado • Sorvete de Massa 
• Gelo 

Baloo - Batata & cia Banca de lanches e porções
• Lanche de Frango 
• Nuggets 
• Batata Frita 

Fundação 
Interamericana Sanduiches com carne processada • Cachorro Quente

Conveniência Loja de Conveniências com produtos de 
diferentes gêneros

• Salgadinhos 
• Barras de Cereal 

JAMCAM – ALIMENTAÇÃO



Espaço Característica Produtos 

Lanchonete Rafain Produtos de gênero alimentício para lanches

• Misto Quente 
• Sanduíche Natural 
• Cheese Burger 
• Cheese Salada 
• Bauru Especial
• Mini Pastel 
• Coxinha 
• Empanada Argentina 
• Salada no Copo
• Salada de Frutas 
• Bolo Pedaço 
• Sobremesas Diversas 
• Bedidas diversas

Candy Lovers Doces • Doces, balas e chocolates

Doceria Encantada Cafés e Doces • Cafés 
• Biscoitos e Cookie 

* Os valores dos itens são variados, com valores entre 5 e 25 reais.

Informações complementares podem ser consultadas pelo email: jessica.scherer@escoteiros.org.br
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