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Prezados escoteiros e escoteiras.

Explicamos nesse Boletim o motivo pela qual os Escoteiros do Brasil tomaram decisão de não 
enviar um contingente ao Jamboree Europeu reprogramado para 2 a 13 de agosto de 2021.
Não é uma decisão fácil. Os Escoteiros do Brasil participam ativamente do cenário escoteiro 
internacional estimulando a participação em eventos, congressos, jamboree, etc., as quais 
contribuem significativamente para experiência e aprendizado de nossos jovens. Tomamos 
essa decisão com base nas seguintes ponderações: 

1) Nossa preocupação maior é quanto a saúde e bem-estar dos nossos jovens e adultos.  

2) Continuamos convivendo com os efeitos da pandemia do COVID-19 que ainda se encon-
tra em estágio agudo no Brasil e, nesse momento, ainda não temos nenhuma previsibilidade 
sobre a doença e sobre a futura eficácia das possíveis vacinas em estudo.  

3) Os Escoteiros do Brasil por meio de sua Equipe Nacional de Relações Internacionais (ENRI), 
mantém um constante monitoramento de todos os eventos internacionais, em âmbito 
mundial, regional ou mesmo das Organizações Nacionais Escoteiras (NSOs). Podemos citar, 
como exemplo o cancelamento / prorrogação dos seguintes eventos:

a. Moot Mundial – programado para Irlanda julho/2021 – cancelado. Nova data Julho 2022.
b. Jamboree Nacional da BSA (EUA) – programado para julho/2021 – cancelado. Nova data 
ainda não divulgada.
c. Essex International Jamboree (Reino Unido) – programado para agosto/ 2020 - cancelado. 
Nova data Agosto/2024.

4) A organização do Jamboree Europeu 2021, estabelece no seu último Boletim (no. 9) uma 
série de condicionantes referentes ao evento, onde poderão alegar motivos de “força maior” 
para seu cancelamento e a desobrigação de devolver qualquer valor pago a título de inscrição. 

5) Seguro médico/hospitalar, o momento exige muita cautela e ponderação. Seria muito preci-
pitado confirmar qualquer participação em evento dessa natureza nos próximos 6 meses. Além 
disso, não temos como avaliar a capacidade dos serviços médicos hospitalares e de primeiro 
atendimento no local do evento nesse momento onde o horizonte tem muitas incertezas. 
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