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Mari Nakano,

Presidente do Comitê Organizador do 
23º Jamboree Escoteiro Mundial.

Membro do Comitê Escoteiro        
Mundial

“Caros amigos Escoteiros,

Tenho a satisfação de apresentar o Boletim 1 do 23º 
Jamboree Escoteiro Mundial, que será sediado no Japão 
em 2015. O tema do Jamboree é “WA: Espírito de União”. 
Representa a essência do Japão, como a harmonia e a união, 
e, além disso, representa o próprio Japão. Escoteiros de todo 
o mundo vão discutir ativamente e pensar sobre questões 
globais como a paz, refletindo sobre suas vidas por meio de 
várias atividades que serão preparadas para incentivar o seu 
desenvolvimento pessoal. Amizades feitas no 23º Jamboree 
Escoteiro Mundial vão florescer ao longo da vida.

Como vocês sabem, o Japão sofreu uma grande perda devido 
ao grande terremoto do leste do Japão, ocorrido dia 11 de 
março de 2011. Com o apoio que recebemos de pessoas de 
todo o mundo, especialmente escoteiros, a reconstrução 
vem tendo progressos significativos. Eu gostaria de 
expressar nossa sincera gratidão pelo suporte dado a nós, e 
asseguramos a vocês que estaremos prontos para recebê-los 
no 23º Jamboree Escoteiro Mundial.

Estamos ansiosos para conhecer escoteiros de todo o mundo 
em 2015.”

Até julho 2015, estaremos divulgando por meio 
desses boletins, informações sobre o 23º Jamboree 
Escoteiro Mundial.  Outras informações também 
serão divulgadas por intermédio dos seguintes sites:
Escoteiros do Brasil: http://www.escoteiros.org
Blog: http://brasilnojamboree.blogspot.com.br/
Facebook:
www.facebook.com/BrasilnoJamboreeMundial
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2.1. Local

O 23º Jamboree Escoteiro Mundial será realizado em 
Kirara-hama, Yamaguchi, Japão. O Japão é uma ilha no 
oceano Pacífico, onde a bela natureza e modernas cidades 
coexistem. Você poderá encontrar uma rica cultura 
tradicional, como também uma cultura moderna, como, 
por exemplo, o anime (animação) no Japão.

Yamaguchi é localizada 
na parte ocidental 
do Japão, junto ao 
calmo “Seto Inland 
Sea”. Ela exemplifica 
muitos aspectos 
c o n t e m p o r â n e o s 
do Japão, como as 
cidades modernas, 
a bela natureza, 
as performances 
artísticas tradicionais, 
as construções 
antigas e as indústrias 
modernas.

Kirara-Hama é uma área recuperada na cidade de 
Yamaguchi, localizada na parte ocidental de Honshu, com 
uma extensão de 1 km de Norte a Sul, e de 3 km de Leste 
a Oeste (286ha), e possui modernas instalações e parques. 
Kirara-Hama foi o local do Japan Expo Yamaguchi em 2001.

2.2. Datas

O 23º Jamboree Escoteiro Mundial será realizado de: 

28 de julho (terça-feira) a 8 de agosto de 2015 (sábado)

Obs: Os integrantes da Equipe Internacional de 
Serviço têm datas de entrada e saída diferentes da dos 
jovens e seus escotistas.
Calendário:

25 de julho Dia de chegada dos membros da 
Equipe Internacional de Serviço

26 de julho Treinamento da Equipe Internacional 
de Serviço

27 de julho Treinamento da Equipe Internacional 
de Serviço

28 de julho Dia de chegada dos participantes
29 de julho Dia de chegada dos participantes 

(manhã)
Cerimônia de abertura

30 de julho a 
5 de agosto

Programa do Jamboree

6 de agosto Cerimônia no Memorial da Paz em 
Hiroshima

7 de agosto Cerimônia de encerramento
8 de agosto Dia de partida dos participantes
9 de agosto Dia de partida dos membros da 

Equipe Internacional de Serviço

2. Local  e datas do Jamboree
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3.1. Organizações Escoteiras Nacionais 
participantes 
O Jamboree é destinado a membros de Organizações 
Escoteiras Nacionais registradas junto à Organização 
Mundial do Movimento Escoteiro. A União 
dos Escoteiros do Brasil (UEB) integrará ao seu 
contingente, por convite, membros da Federação de 
Bandeirantes do Brasil.

3.1.1. Participação dos membros da UEB 
Se dará exclusivamente por meio da Unidade Escoteira 
Local que poderá inscrever participante condicionado ao 
cumprimento dos itens abaixo:
 
a. somente aceitar inscrições para o Jamboree de membros 

ativos do movimento que estejam regularizados 
com seu registro institucional, para a efetivação e 
consequentemente a participação do evento será 
obrigatório o registro institucional referente ao ano 
de 2015, independentemente da efetiva quitação das 
taxas.

b. Pagamento integral da taxa do Jamboree e da Taxa 
Administrativa da UEB de acordo com os valores e 
condições dispostos nesse Boletim, referentes aos seus 
participantes. 

3.1.2. Participação dos membros da Federação 
de Bandeirantes do Brasil
Se dará exclusivamente por meio dos Núcleos Bandeirantes 
que poderão inscrever participantes condicionados ao 
cumprimento dos itens a seguir:

a.  Pagamento integral da taxa do Jamboree e da taxa 
Administrativa da UEB de acordo com os valores 
e condições abaixo dispostos, referentes aos seus 
participantes

3.2. Coordenação e organização do contingente 
A participação brasileira no Jamboree será organizada 
através do Escritório Nacional dos Escoteiros do Brasil 
e estará sob a responsabilidade de um Comitê escolhido 
pela Diretoria Executiva Nacional - DEN. Este Comitê 
terá como Chefe do Contingente Brasileiro, o Comissário 
Internacional Felipe de Paulo e como seu adjunto, o 
membro da Equipe Internacional Felipe Sototuka.

3.3. Coordenador Regional
O Chefe do Contingente Brasileiro poderá escolher e nomear, 
ouvidas as respectivas Diretorias Regionais, coordenadores 
regionais para auxiliar como facilitadores na divulgação 
e promoção do Jamboree aos interessados, gerenciando e 
facilitando a montagem das patrulhas e tropas, bem como 
outras funções que lhe forem atribuídas. A realização de tal 
tarefa não garante a participação no evento na condição de 
Escotista, membro da Equipe Internacional de Serviço ou de 
Staff da Associação. Até o momento, já foram nomeados os 
seguintes Coordenadores Regionais:
DF: Lia Kaori Nishizawa - lia.kaori@gmail.com
SP: Patrícia Otachi - poxpatty@gmail.com
RS: Osni Rosenhaim - rosenhaim@uol.com.br

3. Participação no Jamboree
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3.4. Composição de Patrulhas e Tropas
Patrulhas deverão ser compostas por 9 jovens e 
acompanhadas por um escotista. O fato da Patrulha ser 
mista não implica em que se tenha mais de um escotista 
por Patrulha. As Tropas são formadas por 4 Patrulhas. O 
Coordenador Regional, quando houver, deverá apresentar 
sugestão para sua composição ao Escritório Nacional até 
o dia 30 de março de 2015. O Setor de Eventos e o Chefe 
de Contingente do Brasil disponibilizarão as informações 
necessárias visando facilitar tal trabalho.

Unidades Escoteiras Locais e/ou Núcleos Bandeirantes 
só poderão abrir uma nova patrulha a partir do 
momento que a anterior esteja completa.

3.5. Categorias de participação, limites de 
idade, fichas de inscrição

A inscrição de participantes em qualquer categoria, seja 
jovem, “escotista”, Equipe Internacional de Serviço (IST-
International Service Team) ou staff de associação, deve 
considerar a idade por ocasião da realização do Jamboree, 
além de outras condições estipuladas neste documento e 
outros correlatos, lembrando a necessidade da obtenção de 
visto para ingresso no Japão.

Um arquivo, com a base para o “Banco de Dados” será 
encaminhado às Unidades Escoteiras Locais ou Núcleos 
Bandeirantes que tenham membros participantes no 
evento. A Unidade Escoteira Local/Núcleo Bandeirante 
deverá informar datas, horários de chegada e saída e 
números de vôo ou de trens dos participantes ao Escritório 
Nacional - a data limite para tal informação será definida 
pela Organização do Jamboree. O atraso no recebimento 
dessa documentação poderá atrapalhar a designação do 
participante na composição das tropas ou na definição da 
função pretendida.

A inscrição só estará completa após recebimento pelo 
Escritório Nacional da UEB do original da Ficha de 
Inscrição Individual, por conter a assinatura autorizando a 
participação (dos pais ou responsáveis, para os jovens) ou do 
próprio participante quando inscrito em outras categorias, 
manifestando também a concordância com as regras para 
participação no Jamboree, a assinatura do responsável pela 

Unidade Escoteira Local/Núcleo Bandeirante, verificado o 
registro institucional e o pagamento integral das taxas.

Data limite para recebimento pelo Escritório 
Nacional das fichas de inscrição: 

30 de março de 2015. 

Serão aceitas fichas de inscrição após esta data se, e 
somente se, houver vagas remanescentes e autorização 
da Organização do Evento para novas inscrições após 
esta data. Aqueles que estiverem inscritos até esta data 
devem remeter a respectiva ficha dentro deste prazo, 
impreterivelmente.

3.6. Inscrição de jovem no evento
A opção “Jovem” é para aqueles que no início do 
acampamento estejam na faixa de 14 anos a 17 anos. 
Isso significa ter nascido entre 27 de julho de 1997 e 
28 de Julho de 2001. 

3.7. Inscrição de escotista no evento 

A opção “Escotista” (responsável por uma patrulha com 
nove jovens) é permitida para quem tenha idade igual ou 
superior a 21 anos na data de início do acampamento e 
possua o Nível Básico Escotista concluído, nascidos antes 
de 26 de Julho de 1994, devendo ser dada preferência a 
quem fale inglês ou francês. 

A inscrição na categoria Escotista só poderá acontecer 
após envio ao coordenador, quando houver ou Escritório 
Nacional da UEB (eventos@escoteiros.org), pela Unidade 
Escoteira Local/Núcleo Bandeirante ou Coordenador 
Regional de correspondência indicando a pessoa para 
a categoria Escotista e relacionando e vinculando 
nominalmente pelo menos 5 (cinco) jovens que já tenham 
pago pelo menos a taxa do Jamboree. A inscrição para a 
categoria “Escotista” estará condicionada ao preenchimento 
completo das 9 vagas da patrulha. Em não se conseguindo 
completar as 9 vagas, e havendo necessidade de juntar com 
membros de outra(s) Unidade(s) Escoteira(s) Local(is) / 
Núcleo(s) Bandeirante(s), terá preferência na inscrição o 
escotista que tiver mais jovens na patrulha. 

Os pagamentos ou o preenchimento da ficha de 
inscrição do evento, para a categoria “Escotista”, 
não são considerados “válidos” sem o atendimento 
da condição acima especificada. 
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3.8. Inscrição para Equipe Internacional de 
Serviço - IST (International Service Team) 

A opção “IST” é possível para quem já tenha 18 anos na 
data de início do Jamboree (nascidos antes de 26 de Julho 
de 1997). Deverão falar fluentemente inglês e/ou francês, 
precisarão se apresentar no dia 25 de julho e trabalharão até 
9 de agosto e devem preencher os pré-requisitos definidos 
pelos organizadores do Jamboree, inclusive quanto a 
vinculação de vagas ao número de jovens inscritos, que 
serão apresentados no próximo Boletim. A seleção pelo 
coordenador, quando houver ou UEB terá como primeiro 
critério o atendimento à fluência do idioma que será alvo 
de comprovação por certificação de escola de idiomas e/ou 
assinatura de termo de compromisso.

Cada IST irá integrar uma equipe de trabalho, devendo 
apresentar 5 opções ao inscrever-se. Algumas funções 
requerem qualificações específicas. Haverá treinamento a 
partir da data programada para chegada ao campo. Não 
será autorizada, em nenhum momento, a entrada ou saída 
do campo em datas diferentes das aqui estabelecidas.

Eventuais trocas de funções serão feitas somente em 
situações muito especiais por meio de um acordo entre 
a UEB e a organização do Jamboree, jamais de forma 
individual.

Quando o membro da “IST” não estiver em seu turno de 
trabalho, haverá um programa de atividade envolvendo 
arte e artesanato, cultura, esportes e entretenimento, 
comemorações internacionais, atividades espirituais, 

encontro e troca de experiência com outros, etc.

A aceitação pela UEB de inscrição de adulto na 
condição “Equipe Internacional de Serviço - IST 
(International Service Team)” está condicionada 
à assinatura de termo de trabalho voluntário, ao 
preenchimento das vagas necessárias para atender 
a condição “Escotista” e não garante a aceitação da 
mesma pela Comissão Organizadora do Jamboree.

3.9. Inscrição para “Staff de Associação (CMT)”

A opção “Staff de Associação” é possível para os 
nascidos antes de 26/07/1997, que tenham sob sua 
responsabilidade a organização, atendimento e 
coordenação da participação de sua associação no 
evento. Para participar nesta categoria será necessário 
o convite da Coordenação do Contingente. O número 
de vagas está diretamente vinculado ao número de 
membros do contingente do Brasil.
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4. PROGRAMA

4.1 TEMA

Dentro do tema “Wa: O Espírito de União”, há 3 conceitos 
importantes que estarão presentes em todos os aspectos do 
Jamboree: energia, inovação e harmonia.

Energia: o 23º Jamboree Escoteiro Mundial vai demonstrar 
a energia dos escoteiros de todo o mundo, o dinamismo do 
Movimento Escoteiro e o envolvimento ativo dos escoteiros 
em vários campos.

Inovação: a “Jamboree Experience” estará fundamentada 
no conhecimento das culturas, tradições e diferentes 
formas de pensar, inspirando a inovação.

Harmonia: representa a cultura da paz, onde escoteiros de 
todo o mundo com diferentes culturas, religiões e origens, 
reunidos de todo o mundo, vivem juntos, respeitam e 
ajudam uns aos outros, em plena harmonia.

O Jamboree Escoteiro Mundial é uma oportunidade dos 
participantes experimentarem um programa escoteiro 
de qualidade, baseado na definição, na finalidade, 
nos princípios e no Método Escoteiro, e também nas 
necessidades dos jovens. Os participantes se desenvolverão 
fisicamente, intelectualmente, emocionalmente, 
socialmente e espiritualmente por meio da experiência de 
acampar em um ambiente internacional, sempre com o 
suporte de adultos.

Toda a “Jamboree Experience” formará o programa do 
evento. Isso inclui os programas como atividades de 
módulo, vida no subcampo, interação e intercâmbio com 
os escoteiros reunidos de todo o mundo, com a essência do 
tema e dos três conceitos.

Representação no “Hiroshima Peace Memorial 
Ceremony”

A organização do Jamboree planeja enviar jovens 
representantes - provavelmente um ou dois de cada 
Organização Escoteira Nacional - para participar do “The 
Peace Memorial Ceremony Hiroshima” (Cerimônia no 
Memorial da Paz de Hiroshima) no dia 6 de agosto de 2015. 
Essa será uma oportunidade para pensar a respeito da paz 
e promover a paz ao redor do mundo. A Coordenação do 
Contingente desenvolverá um processo seletivo para esses 
representantes que será divulgado oportunamente.

Mais informações sobre atividade e módulos serão 
fornecidos nos próximos Boletins.
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5. INFRAESTRUTURA

Como chegar/sair ao Jamboree: a organização do Jamboree 
divulgará futuramente os aeroportos e estações onde o 
transporte para o local do Jamboree será disponibilizado. 
Tão logo tenhamos essa informação, divulgaremos em 
nossos boletins.

Traslado para atividades: a organização do Jamboree 
só permitirá o deslocamento de Tropas para quaisquer 
atividades mediante a presença da totalidade de seus 
elementos, jovens e adultos. Exceção aos membros com 
impedimento atestado pelo Departamento Médico.

Alimentação: os membros da “EIS” e o “Staff das 
Associações” farão sua alimentação nos restaurantes do 
próprio evento. Aqueles que necessitam de dieta especial 
deverão mencionar na ficha de inscrição. Os participantes 
em Tropas (Jovens e Escotistas) receberão mantimentos e 
um conjunto completo de utensílios para o preparo de sua 
própria refeição. 

Atendimento médico e Seguro Viagem: a UEB, repetindo 
o praticado em outros eventos internacionais, terá uma 
equipe médica própria para dar apoio ao nosso contingente. 
Cada tropa deverá levar seu próprio kit de primeiros 
socorros. Cada participante deverá levar os medicamentos 
necessários (uso contínuo)  e na quantidade necessária 
para o período em que estará no Jamboree / fora do pais.  

Havendo necessidade de o atendimento ser feito por outra 
estrutura médico/hospitalar que não a disponibilizada 
internamente pelo evento alertamos que haverá custo e, 
para tal, a organização do evento informa ser obrigatório 
contratar seguro de viagem que atenda as exigências 
do Japão e demais países em que o participante viajará 
antes ou depois do Jamboree e que contemplem cláusulas 
de “Seguro-Saúde” e “Seguro Repatriamento”. A UEB 
negociará com seguradoras uma apólice de seguro que 
atenda as necessidades obrigatórias para o evento e 
disponibilizará tal informação na página: 
www.escoteiros.org.br . 

A organização do Jamboree manterá equipes de primeiros 
socorros em todos os locais onde se realizem atividades, 
se necessário. A equipe de saúde está incumbida da 
segurança, saúde, bem estar, provisões médicas, hospital, 

primeiros socorros e emergências a partir do momento 
em que o participante ingresse oficialmente no campo 
até o momento de sua saída definitiva, limitada a fatos 
ocorridos no evento. Portadores de condições de saúde 
pré-existentes devem providenciar arranjos especiais para 
pagar tratamentos referentes a tais condições.

Segurança: aconselhamos aos participantes que 
identifiquem seus pertences e aos jovens que deixem seus 
objetos de valor sob responsabilidade dos adultos que os 
acompanham. A organização do evento é responsável 
pela segurança pessoal dos participantes dentro da área 
destinada à realização do evento.

Centro comercial: durante todo o Jamboree funcionará 
um centro comercial que estará disponibilizando serviços 
como: farmácia, banco, foto, loja escoteira, lavanderia, 
cafeteria, quiosques, lanchonetes, centro de comunicações 
(internet e telefonia), etc.

6. Normas de acampamento
No que tange às Normas Gerais do Contingente Brasileiro 
e sua participação em eventos internacionais, é importante 
que todos leiam e cumpram a Resolução 02/2013 do 
Conselho de Administração Nacional da UEB, que define 
a Política de Relações Internacionais (http://escoteiros.org/
arquivos/resolucoes/em_vigor//002-2013.pdf ).

Ainda, importante e indispensável a observâncias às regras 
específicas da Associação Escoteira do Japão e do Comitê 
Organizador do Evento, bem como à legislação japonesa.

A organização do Evento irá produzir um Código de 
Conduta. Assim que o material for disponibilizado faremos 
a divulgação. Mas, já sabemos e desde pronto alertamos 
que a idade mínima permitida para fumo e consumo de 
álcool é de 20 anos, sendo proibido o consumo de drogas 
dentro ou fora do campo.

A contratação do seguro viagem é 
OBRIGATÓRIA para todo período 

fora do Brasil.



7.1. Inscrição 
A inscrição deverá ser feita pelo sistema MEU SIGUE, que 
gerará automaticamente o(s) boleto(s) para pagamento 
dos valores já somados relativos à taxa do Jamboree e taxa 
administrativa da UEB.

7.1.1. Acesso ao MEU SIGUE
O acesso ao MEU SIGUE é restrito aos associados 
previamente autorizados pela Unidade Escoteira Local.

7.1.2. Validação das inscrições
Todas as inscrições deverão ser ratificadas pelo presidente 
ou Diretoria da Unidade Escoteira Local a que estiver 
vinculado o participante.

7.1.3. Início das inscrições
O início das inscrições pelo MEU SIGUE será a partir de 1o 
de novembro de 2013.

7.2. Taxas
7.2.1. Taxa do Jamboree 
O valor estipulado pelo Comitê Organizador do Jamboree 
para o Brasil é de JP¥ 75.000 (setenta e cinco mil ienes 
japoneses), para todas as categorias de inscritos, seja como 
“Jovens”, “Escotistas”, “Membros do IST” ou do “CMT”. O 
Comitê Organizador do Jamboree estabeleceu três datas 
limites para pagamento das taxas, que acarretaram na 
possibilidade da UEB oferecer aos seus associados três 
condições de pagamentos distintas, conforme tratativas no 
item 7.4 Pagamentos.

A taxa do Jamboree cobre os seguintes itens:
• Participantes e escotistas:
a. Traslado de algum dos pontos de entrada do Jamboree 

até o campo, e traslado de saída do campo para algum 
ponto de saída do Jamboree; 

b. Kit do participante (lenço e manual do Jamboree); 
c. Programa do Jamboree; 
d. Alimentação durante o Jamboree, de 28 de julho 

(jantar) à 8 de agosto de 2015 (almoço);
e. Kit com utensílios de cozinha e camping; 
f. Cuidados médicos em caso de doença (excluindo 

doenças pré-existentes) ou acidentes. Medicamentos 
e todos os custos relativos à internação/hospitalização 
fora do Jamboree não estão incluídos na taxa.

•	 Membros da Equipe Internacional de Serviço - IST 
(International Service Team) e Staff da Associação (CMT):

a. Traslado de algum dos pontos de entrada do Jamboree 
até o campo, e traslado de saída do campo para algum 
ponto de saída do Jamboree; 

b. Kit do participante (lenço e manual do Jamboree); 
c. Instruções e treinamento antes da chegada dos 

participantes; 
d. Programa de Atividades para quando não estiver 

trabalhando; 
e. Alimentação durante o Jamboree, de 25 de julho 

(jantar) à 9 de agosto de 2015 (almoço); e 
f. Cuidados médicos em caso de doença (excluindo 

doenças pré-existentes) ou acidentes. Medicamentos e 
todos os custos relativos à internação/hospitalização 
fora do Jamboree não estão incluídos na taxa.

7.2.2. Taxa administrativa da UEB: 
A taxa administrativa da UEB se destina a cobrir, dentre 
outros, os seguintes custos/despesas:

• Despesas realizadas no exterior:
a. Participação obrigatória no Centro Escoteiro; 
b. Presentes para a organização escoteira anfitriã do 

Jamboree; 
c. Frete para transporte de material para o evento e 

retorno para o Brasil; 
d. Despesas com o stand da UEB; 
e. Viagens, transfer, inscrições, seguros e estadias 

necessárias para organização do contingente para o 
evento; etc.

• Despesas no Brasil com a organização do contingente:
a. Taxas e custos bancários nacionais e internacionais 

para envio de ordens de pagamento; 
b. Materiais de escritório necessários à organização; 
c. Viagens e estadias nacionais para reuniões da 

coordenação; 
d. Produção e frete para o envio do enxoval para cada 

participante.

7. INSCRIÇÃO, TAXAS, VALORES e PAGAMENTOS

7.3. Valores

Taxa / Categoria Participante / Escotista/ 
Equipe Internacional de 
Serviço

(a) Taxa do Jamboree em reais R$ 1.640,00
(b) Taxa Adm. da UEB em reais 
(despesas nacionais e no exterior)

R$ 940,00

(c) Valor total em reais R$ 2.580,00

 ENXOVAL: será composto pelos seguintes itens: 
• (3) camisetas; 
• (10) distintivos do Contingente; 
• (1) lenço;
• (1) capa de chuva;
• (50) cartões pessoais;
• (1) mochila;
• (1) boné;
• (1) jaqueta;
• (1) vapur/squeezer;
• (1) arganel;
• (2) pins.
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7.4. Pagamentos:

Os planos de parcelamentos estão estabelecidos em decorrência das datas de remessa das taxas do Jamboree 
para o Comitê Organizador no Japão. Desta forma as condições de pagamento serão as seguintes:

7.4.1. Membros dos Escoteiros do Brasil

a) Parcelamento A

Data de inscrição Data de vencimento das 
parcelas

Número de parcelas Valor da parcela Valor total

Até 14 de novembro de 2013 15/nov/13 ATÉ 15/mar/14 5 483,20 2.416,00

Até 14 de dezembro de 2013 15/dez/13 ATÉ 15/mar/14 4 609,00 2.436,00

Até 14 de janeiro de 2014 15/jan/14 ATÉ 15/mar/14 3 812,00 2.436,00

Até 14 de fevereiro de 2014 15/fev/14 ATÉ 15/mar/14 2 1.228,00 2.456,00

15/mar/14 1 2.456,00 2.456,00

• Este plano contempla  até 5 parcelas com desconto de 10% na taxa do Jamboree, vencimentos distintos e 
valores projetados de acordo com a quantidade de parcelas escolhidas.
• Caso haja necessidade, o valor correspondente da taxa do Jamboree terá reajuste com vencimento no dia 15 
de abril de 2014.
• Após a adesão deste plano de parcelamento não será permitida a transferência de plano sob qualquer 
justificativa.
• A desistência de participação deste plano de parcelamento será aceita até a data de 30 de março de 2014 por 
meio do MEU SIGUE e será devolvido o valor desembolsado, excluindo os custos administrativos no montante 
de 15% do valor pago. 
• O atraso no pagamento de boleto acarretará cobrança de multa de 2% (dois por cento) ao mês e juros diários 
de 0,2% (zero ponto dois por cento).
• Para os boletos com vencimentos de 15 de novembro de 2013 até 15 de fevereiro de 2014 o limite máximo de 
atraso, para o respectivo pagamento, é de 30 dias.
• Para boletos com vencimento em 15 de março de 2014 não haverá tolerância para atraso de pagamento.
• Vencido qualquer limite máximo de atraso de pagamento sem sua efetivação, a inscrição no evento será 
automaticamente cancelada e, descontados os custos administrativos de 15% e será devolvido o saldo dos 
valores desembolsados.

Parcela de ajuste: considerando a possibilidade de variação cambial da taxa do Jamboree entre o pagamento e a data 
do efetivo envio de valores para a organização do Jamboree, a UEB poderá emitir um boleto de ajuste para compensar 
eventual diferença, este vencimento será feito após o final de cada parcelamento. Se houver saldo a restituir, o mesmo 
será reembolsado pela UEB da mesma forma acima estabelecida. Para efeito de cálculo das despesas no exterior, 
utilizou-se o valor cambial do IENE JAPONÊS na data de 16/10/2013, divulgado pelo site do Banco Central do Brasil.
Taxa: 1,00 Real - Brasil (790) = 45,7456 Ienes/Jpy (470)
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b) Parcelamento B

Data de inscrição Data Vencimento das parcelas Nº parcelas Valor da parcela Valor total

Até 14 de novembro de 2013 15/nov/13 ATÉ 15/set/14 11 228,00 2.508,00

Até 14 de dezembro de 2013 15/dez/13 ATÉ 15/set/14 10 250,80 2.508,00

Até 14 de janeiro de 2014 15/jan/14 ATÉ 15/set/14 9 278,67 2.508,00

Até 14 de fevereiro de 2014 15/fev/14 ATÉ 15/set/14 8 317,50 2.540,00

Até 14 de março de 2014 15/mar/14 ATÉ 15/set/14 7 362,86 2.540,00

Até 14 de abril de 2014 15/abr/14 ATÉ 15/set/14 6 423,33 2.540,00

Até 14 de maio de 2014 15/mai/14 ATÉ 15/set/14 5 514,20 2.571,00

Até 14 de junho de 2014 15/jun/14 ATÉ 15/set/14 4 642,75 2.571,00

Até 14 de julho de 2014 15/jul/14 ATÉ 15/set/14 3 857,00 2.571,00

Até 14 de agosto de 2014 15/ago/14 ATÉ 15/set/14 2 1.301,00 2.602,00

Até 14 de setembro de 2014 15/set/14 1 2.602,00 2.602,00

• Este plano contempla o pagamento parcelado em até 11 vezes, com desconto de 5% na taxa do Jamboree, 
vencimentos distintos e valores projetados de acordo com a quantidade de parcelas escolhidas.
• Caso haja necessidade, o valor correspondente á taxa do Jamboree terá reajuste com vencimento no dia 15 de 
outubro de 2014.
• Após a adesão deste plano de parcelamento não será permitida a transferência de plano sob qualquer 
justificativa.
• A desistência de participação deste plano de parcelamento será aceita até a data de 30 de setembro de 2014 
por meio do MEU SIGUE e será devolvido o valor desembolsado, excluindo os custos administrativos no 
montante de 15% do valor pago. 
• O atraso no pagamento de boleto acarretará cobrança de multa de 2% (dois por cento) ao mês e juros diários 
de 0,2% (zero ponto dois por cento).
• Para os boletos com vencimentos de 15 de novembro de 2013 até 15 de agosto de 2014 o limite máximo de 
atraso, para o respectivo pagamento, é de 30 dias.
• Para boletos com vencimento em 15 de setembro de 2014 não haverá tolerância para atraso de pagamento.
• Vencido qualquer limite máximo de atraso de pagamento sem sua efetivação, a inscrição no evento será 
automaticamente cancelada e, descontados os custos administrativos de 15% e será devolvido o saldo dos 
valores desembolsados.

c) Parcelamento C

Data de inscrição Data Vencimento das parcelas Nº parcelas Valor da parcela Valor total

Até 14 de novembro de 2013 15/NOV/13 ATÉ 15/MAR/15 17 152,35 2.590,00

Até 14 de dezembro de 2013 15/DEZ/13 ATÉ 15/MAR/15 16 161,88 2.590,00

Até 14 de janeiro de 2014 15/JAN/14 ATÉ 15/MAR/15 15 172,67 2.590,00

Até 14 de fevereiro de 2014 15/FEV/14 ATÉ 15/MAR/15 14 187,36 2.623,00

Até 14 de março de 2014 15/MAR/14 ATÉ 15/MAR/15 13 201,77 2.623,00
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A Ficha de Inscrição Individual (original), 
correspondências e outros devem ser enviados 
para:

UEB Escritório Nacional
23º WSJ Japão 2015

Rua Coronel Dulcídio, n.º 2107, Água Verde
Curitiba - PR - CEP  80250-100

7.4.2 Pagamento para membros da Federação 
de Bandeirantes do Brasil

Serão apresentados 3 planos de pagamento em parcela 
única via boleto bancário as seguintes condições: 

A. O primeiro pagamento terá vencimento no dia 1 de 
março de 2014, novo valor de R$ 2.460,00.
B. O segundo pagamento terá vencimento no dia 1 de 
setembro de 2014, novo valor de R$ 2.610,00.
C. O terceiro pagamento terá vencimento no dia 1 de 
março de  2015, novo valor de R$ 2.760,00.

• Observar o item 7.3 deste boletim, que trata da 
possibilidade de ajuste no valor das taxas acima 
informada. 

Até 14 de abril de 2014 15/ABR/14 ATÉ 15/MAR/15 12 218,58 2.623,00

Até 14 de maio de 2014 15/MAI/14 ATÉ 15/MAR/15 11 241,36 2.655,00

Até 14 de junho de 2014 15/JUN/14 ATÉ 15/MAR/15 10 265,50 2.655,00

Até 14 de julho de 2014 15/JUL/14 ATÉ 15/MAR/15 9 295,00 2.655,00

Até 14 de agosto de 2014 15/AGO/14 ATÉ 15/MAR/15 8 335,88 2.687,00

Até 14 de setembro de 2014 15/SET/14 ATÉ 15/MAR/15 7 383,86 2.687,00

Até 14 de outubro de 2014 15/OUT/14 ATÉ 15/MAR/15 6 447,83 2.687,00

Até 14 de novembro de 2014 15/NOV/14 ATÉ 15/MAR/15 5 546,00 2.730,00

Até 14 de dezembro de 2014 15/DEZ/14 ATÉ 15/MAR/15 4 682,50 2.730,00

Até 14 de janeiro de 2015 15/JAN/15 ATÉ 15/MAR/15 3 910,00 2.730,00

Até 14 de fevereiro de 2015 15/FEV/15 ATÉ 15/MAR/15 2 1.376,00 2.752,00

Até 14 de março de 2015 15/mar/15 1 2.752,00 2.752,00

• Este plano contempla o pagamento em até 17 vezes sem desconto na taxa do Jamboree, vencimentos distintos 
e valores projetados de acordo com a quantidade de parcelas escolhidas.
• Após a adesão deste plano de parcelamento não será permitida a transferência de plano sob qualquer 
justificativa.
• O atraso no pagamento de boleto acarretará cobrança de multa de 2% (dois por cento) ao mês e juros diários 
de 0,2% (zero ponto dois por cento).
• Para os boletos com vencimentos de 15 de novembro de 2013 até 15 de fevereiro de 2015 o limite máximo de 
atraso, para o respectivo pagamento, é de 30 dias.
• Para boletos com vencimento em 15 de março de 2015 não haverá tolerância para atraso de pagamento.
• Vencido qualquer limite máximo de atraso de pagamento sem sua efetivação, a inscrição no evento será 
automaticamente cancelada e, descontados os custos administrativos de 15% e será devolvido o saldo dos 
valores desembolsados.
• O ingresso no campo somente será autorizado para quem já tiver quitado todas as parcelas do plano de 
pagamento escolhido.
•A desistência de participação deste plano de parcelamento será aceita até a data de 30 de março de 2015 através 
do MEU SIGUE e será devolvido o valor desembolsado, excluindo os custos administrativos no montante de 
15% do valor pago. 

7.5. Vistos de entrada no Japão
Efetuados todos os pagamentos, a Organização 
do Jamboree emitirá um documento atestando a 
inscrição efetivada, para compor o pedido de vistos 
de entrada no Japão.
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8.4. Cancelamento do Jamboree 
Em caso de cancelamento do evento a União dos Escoteiros 
do Brasil - UEB fará devolução da taxa do Jamboree de 
acordo com os valores recebidos da Organização do evento. 
Quanto a taxa administrativa da UEB, no caso de 
cancelamento do evento, a mesma será devolvida de forma 
proporcional aos valores recebidos, depois de descontados 
todos os custos e a despesa necessária para organizar a 
participação brasileira no Jamboree, de acordo com o 
constante no item 7.2.2 Taxa Administrativa da UEB. 
Após a entrega do enxoval ao participante, não haverá a 
devolução de qualquer valor pago. 

8.5. Desistência de participação com 
“Transferência de Inscrição”

8.5.1 Membros dos Escoteiros do Brasil
Qualquer inscrito que eventualmente desista de 
participar pode transferir sua inscrição, sob sua exclusiva 
responsabilidade até a data limite de 15 de março de 2015. 
Isto deverá ocorrer pelo MEU SIGUE.

8.5.2 Membros da Federação de Bandeirantes 
do Brasil
Poderá ocorrer a transferência de inscrição, formalizando 
a substituição em correspondência postada até 15 de 
março de 2015.

8.6. Desistência de participação sem 
“Transferência de Inscrição” 
A desistência efetivada a partir de 15 de março de 2015, 
independente de motivo corresponderá ao valor de R$ 
260,00 (duzentos e sessenta reais) em decorrências a das 
seguintes deduções: taxa do evento no jamboree mundial 
já efetiva, mais o custo do enxoval (que ficará disponível 
para o desistente até a data de 8 de setembro de 2015), 
mais o percentual de Imposto de Renda incidente sobre a 
taxa do Jamboree e custos administrativos operacionais do 
Escritório Nacional.

8. INFORMAÇÕES GERAIS

8.1. Despesas de viagem

a.   Despesas de viagem: o deslocamento para o evento, 
seguro, alimentação fora do Jamboree, despesas 
pessoais e despesas de pacotes turísticos não estão 
incluídas nas taxas. 

8.2. Home Hospitality (HO-HO) 
A organização do Jamboree oferecerá programa de HO-
HO antes ou depois do Jamboree pelo período de 2 ou 3 
dias em casas de famílias escoteiras. Nos próximos Boletins 
serão divulgados os valores que serão cobrados pelo HO-
HO.

A participação no esquema Home Hospitality (HO-HO) 
oferecido pela organização do Jamboree será intermediada, 
obrigatoriamente, pela UEB. Unidades Escoteiras Locais/
Núcleos Bandeirantes que quiserem contatar com outros 
países para HO-HO devem primeiro contatar com o nosso 
Comitê Organizador do Jamboree Mundial por meio do 
e-mail internacional@escoteiros.org.br que iniciará a 
negociação com a Associação pretendida e, na sequência, 
liberará as informações para contato direto.

Para outras informações, entre em contato com o Escritório 
Nacional indicando: nome do Grupo Escoteiro, número 
de participantes, o período desejado (antes ou depois do 
Jamboree), país de preferência e dados para contato (nome, 
e-mail, telefone).

8.3. Uso de imagem 
Todos os membros do Contingente Brasileiro 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 UEB 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.
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8.7. Enxoval
• As camisetas e jaquetas serão produzidas de acordo 
com o tamanho informado no momento da inscrição, 
através do MEU SIGUE. A produção do enxoval será sob 
encomenda, por esta razão pedimos atenção especial no 
preenchimento do tamanho desejado, pois a possibilidade 
de fazer eventuais trocas será mínima. 

Curitiba, 22 de outubro de 2013.

Marco Aurélio Romeu Fernandes
Diretor Presidente
União dos Escoteiros do Brasil

Versão 07/11/2013


