
 
  



 

 

 

 
Neste Boletim 2 constam muitas novidades. 

A maior delas é sobre o local do evento. 

Curiosos (as)? Então abram bem os olhos e leiam com muita atenção. 

 
 
 

 

11 a 14 de junho de 2020 (quinta-feira a domingo) – Feriado de Corpus Christi. 
 
 

Entrada no campo e check-in a partir das 12h do dia 11 de junho de 2020 (quinta-
feira), para todas as Unidades Escoteiras Locais participantes. O Escotista 
responsável deve entregar no check-in todas as fichas de inscrição e médicas para 
retirada do enxoval dos participantes. 
 
 



 

 

 

 

A princípio, estava tudo certo para que nosso evento 
acontecesse na Vila Militar, conforme o Boletim 1, mas 
tivemos a honra de receber o convite do Governo do Estado 
da Bahia, através da SUDESB (Superintendência dos 
Desportos do Estado da Bahia), para realizarmos o 
Jangalcamp Bahia no CENTRO PANAMERICANO DE JUDÔ, 
localizado na Rua A, Av. Praia de Copacabana, 1764 - 
Ipitanga, Salvador – BA, bem em frente a Praia de Ipitanga. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

O local tem uma infraestrutura para receber 6.000 pessoas, e dispõe de ginásio 
climatizado, arquibancadas, salas de apoio, vestiários, sanitários (inclusive 
adaptados), restaurante, churrasqueira, auditório, quadra poliesportiva, piscina, 
estacionamento coberto, área para estacionamento de ônibus. 
 
 
 
 
 
           

 

 



 

 

Haverá estacionamento gratuito no local de acampamento/acantonamento. Os veículos (carros, vans e/ou ônibus) 
poderão estacionar mediante disponibilidade de vagas através de reserva pelo e-mail 
jangalcamp2020@escoteirosba.org.br até às 23h59 do dia 31 de maio de 2020, ou até serem preenchidas todas as vagas. 
 

Será disponibilizado o transporte para o translado de ida e volta dos participantes até o local do evento, a partir do 
Aeroporto Luís Eduardo Magalhães ou do Terminal Rodoviário Armando Viana de Castro, nos dias 11 e 14 de junho de 
2020. Os participantes devem enviar seus horários de chegada em Salvador, e de partida da cidade, para o e-mail 
transladojc2020@gmail.com, especificando na mensagem o nome do participante, registro escoteiro, número do vôo e 
empresa aérea, ou itinerário intermunicipal/interestadual e empresa rodoviária. 
 

Sabemos que Salvador é uma cidade que desperta a curiosidade de turistas, 
devido as suas belezas naturais e arquitetônicas, e sua importância histórica e 
cultural. Por isso, muitas famílias querem aproveitar este momento em que seus 
lobinhos estarão em atividade pela cidade para também aproveitar. Temos uma 
equipe responsável para auxilia-los na compra de pacotes de passagens e 
hospedagens próximas ao local do evento. O contato será feito com Taisa Santos, 
da Flor de Lys Tour – Viagens, Turismo e Eventos, pelo telefone (71) 99103.4098 , 
e/ou pelo e-mail flordelystour@gmail.com. 
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Todos os apartamentos possuem: condicionador de ar 
Split, TV a cabo LCD, internet Banda Larga, box blindex e 
ducha quente por aquecimento solar no banheiro, 
frigobar, diárias com café da manhã. 
 
 
 
 
 
 
 

Apartamentos com opção de 
ventilador e de ar condicionado, 
diárias com café da manhã, 
cozinha americana, banheiro e 
área de serviço, TV a cabo, 
internet WIFI, geladeira duplex, 
fogão Cooktop e utensílios de 
cozinha. 



 

 

 
 

Todos os apartamentos com ar condicionado, diárias com 
café da manhã, banheiro, TV a cabo LCD, internet WIFI, 
opção com e sem janela, frigobar, piscina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os apartamentos com ar condicionado, diárias com café da 
manhã, banheiro, TV a cabo 
LCD, internet WIFI, frigobar, 
piscina. 

 
 
 
 
 
 



 

 

As atividades principais serão realizadas em locais turísticos de Salvador e Região Metropolitana, divididas em quatro 
módulos, com duração de um turno cada, que contemplarão aspectos da história, da geografia e da cultura da cidade. 
 

- : Os Lobinhos conhecerão a história da primeira fortificação 

portuguesa militar e residencial do Brasil, o Castelo Garcia D’Ávila, ou Casa da Torre. Por 
suas características medievais, é considerada a única construção do gênero nas Américas, e 
faz parte do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Ainda fazendo parte desse cenário, 
temos a Praia do Forte, com sua biodiversidade e belezas naturais, e onde temos um 
museu a céu aberto mais frequentado do Brasil: o Museu do TAMAR da Praia do Forte, 
criado em 1982. Junto com a base de pesquisa, ocupa uma área total de dez mil metros 
quadrados, cedida pela Marinha do Brasil/Comando do IIº Distrito Naval, no entorno do 
farol Garcia D’Ávila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- : Neste módulo serão apresentados os doces 

saberes e sabores da Terra do Sol. Salvador era uma cidade 

murada: a porta norte ficava no Largo do Pelourinho, enquanto a 

sul ficava localizada onde hoje é a Praça Castro Alves. E, por essas 

portas, chegaram os portugueses e africanos, que somados aos 

indígenas que habitavam estas terras, deram origem a toda 

riqueza da nossa cultura baiana, com suas danças, culinárias, arte,  

música, poesias, pensadores e artistas. 



 

 

- : O Mercado Modelo é localizado na parte baixa da cidade, 

que é rodeada pelo mar da Baía de Todos os Santos. Tem o famoso Elevador Lacerda, meio 
de transporte usado há mais de cem anos para ligar as partes alta e baixa da cidade, e de 
onde temos uma vista impressionante do Porto de Salvador, os prédios antigos, e do Forte 

de São Marcelo. 
 

- : O grande acervo histórico das 

antigas navegações, objetos náuticos de diversas épocas (alguns deles submersos 
por até 300 anos), serão explorados no Museu Náutico da Bahia, localizado no 
interior do Forte Santo Antônio da Barra. Construído pelos portugueses em 1534, 
o primeiro do Brasil, tinha por objetivo proteger a Baía de Todos os Santos de 
invasores. Como ali também era um ponto de muito tráfego de navios, 
construíram o Farol da Barra em 1698 para auxiliá-los em suas chegadas e 
partidas, sendo o mais antigo das Américas. 
 

- : Além das cerimônias de abertura e encerramento, teremos ainda 

duas grandes noites festivas, onde os participantes farão apresentações típicas de 
suas regiões de origem, em um momento especial de valorização e de 
enaltecimento das diferentes culturas que formam o nosso Brasil. Cada Estado 
participante deverá mostrar sua riqueza histórica, folclórica e cultural, através da 
dança, música, contação de histórias, dramatizações, e o mais que a criatividade 
permitir. Os Lobinhos, Escotistas e Equipe de Serviço deverão se caracterizar 
conforme os costumes do seu Estado. 



 

 

5h30 – Café da manhã da Equipe de Serviços 
6h – Alvorada 
7h – Café da manhã dos participantes / Saída 
da Equipe de Serviços para o Módulo Forte de 
Santo Antônio da Barra 
8h – Saída dos participantes para o Módulo 
Forte de Santo Antônio da Barra 
9h – Início das atividades nas Bases 
10h – Lanche 
11h30 – Encerramento do Evento 
12h – Retorno ao local do evento 
12h30 – Almoço 
18h – Fechamento dos portões 

08h – Abertura do campo para Equipe de 
Serviço / Cozinha / Coordenadores 
12h – Almoço da Equipe 
13h – Preparação do local para atividades 
16h – Lanche da Equipe 
20h – Jantar da Equipe 

 

08h – Abertura para Equipe de Serviço / 
Cozinha / Coordenadores 
10h – Lanche da Equipe 
12h – Almoço da Equipe / Abertura do campo 
para participantes 
12h30 – Início do credenciamento / Instalação 
nas grutas 
14h – Banhos liberados / Jogos Recreativos / 
Abertura do JangalShopping 
16h – Lanche 
19h – Jantar 
20h – Abertura do evento: O que é que a 
Bahia tem? 
22h – Silêncio no campo 

5h30 – Café da manhã da Equipe de Serviços 
6h – Alvorada 
7h – Café da manhã dos participantes / Saída 
da Equipe de Serviços para o Módulo Garcia 
D’ávila 
8h – Saída dos participantes para o Módulo 
Garcia D’ávila 
9h – Início das atividades nas Bases 
10h – Lanche 
12h – Almoço no local 
13h30 – Início das atividades nas Bases 
16h – Lanche 
16h30 – Retorno ao local do evento 
17h30 – Banhos 
19h – Jantar 
20h30 – 1º Noite festiva dos Estados 
22h – Silêncio no campo 
 

5h30 – Café da manhã da Equipe de Serviços 
6h – Alvorada 
7h – Café da manhã dos participantes / Saída 
da Equipe de Serviços para os Módulos Pelô e 
Rampa do Mercado 
8h – Saída dos participantes para os Módulos 
Pelô e Rampa do Mercado 
9h – Início das atividades nas Bases 
10h – Lanche 
12h – Almoço no local 
13h30 – Início das atividades nas Bases 
16h – Lanche 
16h30 – Retorno ao local do evento 
17h30 – Banhos 
19h – Jantar 
20h30 – 2º Noite Festiva dos Estados 
22h – Silêncio no campo 



 

 

 
Para um melhor aproveitamento das habilidades, talentos e conhecimentos dos participantes inscritos para as Equipes de 
Serviço, a organização do evento publicará em breve um boletim específico para detalhar as funções de cada Equipe. 
 

 
O JangalShopping tem como objetivo reunir expositores de diversos segmentos, principalmente que comercializem 
produtos com motivo escoteiro. Iremos priorizar expositores que façam parte do Movimento Escoteiro. 
 

1. A taxa de inscrição será de R$ 80,00 (oitenta reais). Salientamos que essa taxa só será paga após a aprovação da 
ficha de pré-inscrição; 

2. O valor contempla 2 (duas) mesas plásticas de 68cm x 68cm cada, 2 (duas) toalhas brancas, e 2 (duas) cadeiras, para 
cada expositor; 

3. Só será permitido que o expositor leve mesa própria ou quaisquer outros móveis com a prévia aprovação da 
coordenação do evento; 

4. Só será permitido 1 (um) expositor por ramo/segmento; 
5. Segue abaixo link para a ficha de pré-inscrição, que será automaticamente 

encaminhada para a coordenação do JangalShopping; 
6. Será fornecido 1 (um) crachá por expositor para os dias do evento; 
7. É vetada a comercialização de qualquer outro produto que não tenha sido 

informado à organização; 



 

 

8. A responsabilidade por objetos, produtos e/ou materiais deixados de um dia para o outro na área do evento será do 
próprio expositor. Aconselhamos que os produtos sejam recolhidos ao final de cada dia; 

9. O JangalShopping é destinado apenas à comercialização de produtos novos; 
10. Demais informações serão repassadas aos expositores aprovados pela curadoria, que após avaliação, enviará um e-

mail com os dados bancários para pagamento da inscrição. 
 

Link da ficha de inscrição: http://bit.ly/JangalShopping 
 

 
Os participantes do evento cedem aos Escoteiros do Brasil – Região Escoteira da Bahia o uso de imagens, na forma de 
fotografias ou filmagens realizadas ao longo do evento, para fins de promoção do escotismo na Bahia. Com isso, os 
Escoteiros do Brasil – Região Escoteira da Bahia passam a ter direito sobre o uso desse conteúdo em materiais gráficos e 
digitais em suas produções, seja o material destinado aos propósitos escoteiros, seja material promocional destinado à 
divulgação do Movimento Escoteiro. 
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• Lembrando que a taxa de inscrição inclui: alimentação a partir do lanche da tarde do dia 11 de junho de 2020 até o 
almoço do dia 14 de junho de 2020 + enxoval (contendo camiseta, boné para Lobinhos e chapéu para Escotistas 
acompanhantes, lenço, distintivo, pulseira de identificação, squeeze, bolsa de náilon) + acomodações + transporte para as 
atividades externas. 
 
Demais informações do evento permanecem como divulgadas no Boletim 1 
Disponível em: http://www.escoteirosba.org.br/agenda/jangalcamp2020/ 
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 Coordenação do Evento 

Coordenação Regional do Ramo Lobinho 
E-mail: jangalcamp2020@escoteirosba.org.br 

 
Tel.: (71) 99257.4952 - Tim              Zéu Gonçalves 

        (11) 98995.5656 - Claro           Janete Arasaki 

 

Coordenação Financeira do Evento – Jamile Cardoso  
Email: financasjc2020@escoteirosba.org.br 

  
 

Informar no assunto do email o nome do evento e o assunto a que 
se refere, e no corpo do email informar o nome do evento, tema, 

nome completo, UEL, número do registro e telefone para contato. 
 
 
 

 Região Escoteira da Bahia 

 Coordenação Regional do Ramo Lobinho 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mín. 600 e máx. 2.400 para Lobinhos e 
Lobinhas 
Mín. 100 e máx. 400 para Escotistas 
acompanhantes 
Mín. 300 e máx. 500 para membros da 
Equipe de Serviço 

 
Obs.: Os números de vagas para Escotistas 
acompanhantes e Equipe de Serviço podem 
variar de acordo com a quantidade de jovens 
inscritos no evento. 
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