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Boletim 1 - 25º Jamboree Mundial Escoteiro 
1 a 12 de agosto 2023  

Coreia do Sul 
 

#DesenheSeuJamboree 
#DRAWYOURJAMBOREE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGO DO CONTINGENTE 
 
Para criar o logo do contingente, foram realizados grupos de discussão com jovens e 
adultos das 5 regiões do país para entender o que melhor representaria o Brasil. A 
dimensão continental de nosso país faz com que seja impossível pensar em símbolos 
únicos que representem toda diversidade de povos, tradições, culturas, danças, comidas 
e paisagens que há aqui. 
 
E o que mais ouvimos nas entrevistas foi exatamente isto: o brasileiro, assim como o país, 
é uma mistura de coisas, crenças e gostos. Portanto foi definido que o tema a ser 
explorado pela identidade do contingente brasileiro seria o Folclore!  
 
O folclore não é só formado de contos e lendas, folclore não é só Saci, Iara, Cuca e Mula-
sem-cabeça. Folclore é todo um conjunto das mais diversas manifestações culturais 
populares de um país! Carnaval, Festa junina, Frevo, Samba, Saci, Fandango, Xaxado, 
Curupira, Xote, Maracatu, Pau-de-fita, Quadrilha... tudo isso é folclore. Ou seja, o folclore 
é uma festa brasileira, independente do estado, da lenda, da dança regional, da comida 
típica, e de tantas outras coisas. 
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Portanto, nada mais brasileiro do que representar essa diversidade no logo do nosso 
contingente. Nele temos: 
 

● O Brasil em destaque, escrito com uma variedade de letras e fontes que 
representa a pluralidade brasileira; 

● Pandeiro, violão e notas musicais, instrumentos usados em várias das danças 
populares e cantigas de roda, desde o samba e o fandango até o maracatu; 

● Confetes, máscaras e plumas que representam o carnaval, as bandeirinhas das 
festas juninas e também o guarda-chuva do frevo; 

● As fitas coloridas que estão muito presentes nas nossas manifestações 
folclóricas, no boi-bumbá, na lembrança de Nosso Senhor do Bonfim, e também 
no pau-de-fita; 

● E a natureza não poderia ser esquecida. Galhos e folhas típicas da floresta tropical, 
junto a uma pinha e ao lado de um pé de café ou guaraná (cada um vai enxergar 
uma coisa diferente, e tudo bem!); 

● Por último tem até o chapéu do boto-cor-de-rosa, que, depois de se transformar 
em homem e participar da festa, voltou pro rio e o deixou pra trás, representando 
nossas lendas. 
 

Um pedacinho de cada um dos diferentes "brasis" está ali, e com uma oportunidade 
enorme de explorarmos e aprofundarmos esse tema no restante dos materiais que 
compõem o contingente brasileiro. 
 
 
VOCÊ SABIA?   

 
A Associação Escoteira da Coreia sediou outro Jamboree Escoteiro Mundial, o 17º 
Jamboree, em 1991, em Monte Sorak, na região norte do país. O 17º Jamboree Escoteiro 
Mundial foi o primeiro Jamboree Mundial a incluir a Aldeia de Desenvolvimento Global, 
agora uma referência dos eventos do Escotismo Mundial. A Aldeia desafia os jovens a 
aprender sobre problemas globais e a trabalhar em prol de um mundo melhor. 
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PANORAMA DO LOCAL DO JAMBOREE E DO CLIMA 
   
Temperatura 
O mês de agosto geralmente é de calor. Durante os últimos cinco anos, a temperatura 
média foi de aproximadamente 28.4˚C, a média mais alta foi de 33˚C e a mais baixa foi de 
24.6˚C. 
  
Nebulosidade 
A nebulosidade média é 8.7, sem diferenças significativas ao longo do mês. 
Nebulosidade -> Ensolarado (0-5), Nublado (6-8), Nublado (9-10). 
  
Precipitação 
Nos últimos cinco anos tem-se obtido a mesma quantidade de chuvas durante agosto e 
chegou-se à marca recorde de 25mm durante a estação chuvosa. 
No começo de agosto, os tipos de precipitação mais comuns são temporais, chuviscos e 
chuvas moderadas. 
  
Umidade relativa 
A umidade relativa do ar geralmente varia de 64% a 86% durante o mês de agosto. É 
importante observar que o local do Jamboree fica em região litorânea, próximo à praia. 
 
 
CAMPO DO JAMBOREE 
 
Além de plano, o local do Jamboree contará com ruas internas para deslocamentos de 
um lado para outro. O campo do Jamboree será distribuído em Aldeias (Hubs) e 
subcampos. As Tropas (jovens e seus escotistas) ficarão nos subcampos enquanto 
todos os demais adultos estarão designados nos seus respectivos hubs: IST ou CMT.   
 
Durante o período do Jamboree, todos os veículos deverão ficar no estacionamento e 
não será permitido acesso ao local do Jamboree. 
 
Será disponibilizado um serviço de aluguel de bicicletas às equipes do CMT. 
 
 
DICAS DE COMO SE ORGANIZAR PARA O JAMBOREE  
  
Esperamos que você, sua unidade local e distrito já estejam divulgando amplamente o 
25º Jamboree Mundial da Coreia.  
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Para auxiliar nessa tarefa, disponibilizamos o seguinte arquivos no site do Escoteiros do 
Brasil – para download na página do evento: https://escoteiros.org.br/eventos/25o-
jamboree-escoteiro-mundial/ 
 

1. Apresentação em powerpoint que poderá ser adaptada conforme a necessidade 
de cada unidade escoteira local (UEL).  

 
Planejamento Inicial: 
Para planejar a ida de sua patrulha ou tropa você deve observar o seguinte: 

(a) Deslocamento interno no Brasil até o aeroporto internacional de sua escolha. Isso 
pode exigir uma viagem de carro ou de avião (observe bem a bagagem permitida). 

(b) Trecho aéreo internacional – esse é um dos maiores custos da viagem. Para isso 
será necessário pesquisar as opções de trecho aéreo entre Brasil e Coreia. 
Existem vários: via México, Estados Unidos, Europa e Emirados Árabes, entre 
outros. 

(c) Trecho terrestre – você pode optar por uma viagem bate e volta, mas talvez você 
queira aproveitar o investimento da viagem para conhecer um pouco mais sobre 
a Coreia, ou algum país vizinho. Nesse caso será necessário organizar estadia, 
alimentação, transporte e passeios. 

 
Montando um Orçamento: 
A tabela abaixo mostra o custo aproximado para participação no Jamboree Mundial. 

Despesa 
Custo estimado 
em Reais 

Obs. 

Trecho Aéreo* 6.000,00 
Inclui bagagem 
despachada 

Trecho Terrestre – Coreia n/a 
Depende do Plano de 
Viagem e Turismo 

Jamboree  
(Taxa Evento* + Taxa Administrativa) 

2.450,00 Veja Boletim 1 - Plano B 

Custo emissão de passaporte 300,00  
Seguro Viagem* 600,00  
Outras despesas eventuais e 
contingência  

500,00  

Total Bate e Volta 9.850,00  
Considerações Adicionais: 

1. Considerar eventual custo de estadia caso não seja possível  pegar 
um voo que chegue no dia 1º de agosto ou retorne em 12 de agosto. 

2. Considere os custos de ida e retorno do aeroporto internacional do seu 
trecho aéreo escolhido. 

3. Caso decida por um turismo, calcule: custo de estadia, transporte, 
passeios e alimentação.  

4. Considere eventual custo de enxoval para sua tropa: um distintivo, 
mimo, itens para troca. 
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5. Considere/pesquise eventuais custos de vistos exigidos – mesmo em 
caso de escala. 

6. Considere o custo de teste RT-PCR para Covid-19 pré-embarque 
(R$350,00). 

  

1. * Os valores de referência são vinculados à moeda estrangeira. Poderá haver 
alteração em função da taxa de câmbio. 

2. Valores meramente estimativos para efeitos de planejamento, com base em 
pesquisa em dezembro de 2021. Todos os valores estão sujeitos a variações 
cambiais e disponibilidade na época.  

 
 
AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM 
De acordo com a legislação brasileira, todo menor de 18 anos necessita de autorização 
de seus pais (pai e mãe) ou responsáveis legais para saída do país. Os pais já podem 
conceder essa autorização na emissão de um novo passaporte.  
 
Caso essa autorização não conste do passaporte, obrigatoriamente, será exigido uma 
autorização de viagem de menor desacompanhado. A autorização de viagem deve ser 
emitida com firma reconhecida em cartório e possuir a assinatura do pai e mãe ou dos 
responsáveis legais. Se os pais são separados ou moram em locais distintos, providenciar 
documentação de cada um deles em separado. Prepare duas cópias autenticadas: uma 
você guardará junto de seu documento de identidade ou passaporte e a outra, em local 
distinto (com seus remédios, por exemplo). Afixe também uma cópia simples do R.G. Se 
um dos pais for falecido, leve o atestado de óbito ao aeroporto com a autorização 
assinada pelo responsável vivo. Caso um dos pais tenha a guarda definitiva e exclusiva do 
filho, é importante levar o documento expedido pelo juiz para ser apresentado à Polícia 
Federal no aeroporto. 
 
 
CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO 
 

09/12/2021 PAXTU Abertura do Sistema 
10/02/2022 Plano A Pagamento da 1ª parcela 
20/02/2022 Plano B Pagamento da 2ª parcela 
01/04/2022 Inscrição on-line – sistema 

do WSJ2023 
Abertura do sistema on-line do evento para 
registro dos participantes 

10/12/2022 Plano A Pagamento da última parcela 
10/01/2022 Plano B Pagamento da última parcela 
28/02/2023 Sistema on-line do 

WSJ2023  
Fechamento do sistema para registro on-line 

10/05/2023 Substituições  de nomes  No Paxtu e sistema on-line do evento 
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ESTANDE DA COMUNIDADE LUSÓFONA 
 
Os Escoteiros do Brasil compartilharão um estande com os países da comunidade 
lusófona. Esse estande estará localizado juntamente com todas as demais organizações 
membro, no Centro Escoteiro Mundial.  
 
O Estande é o principal ponto de encontro do Contingente Brasileiro e de contato com a 
coordenação do contingente. Durante o Jamboree as tropas farão suas apresentações 
folclóricas no estande e Centro Mundial.  
 
A Equipe Médica voluntária estará disponível no estande durante todo evento.  
 
 
ATIVIDADES PRÉ/PÓS-EVENTO NA COREIA 
  
Dificilmente será possível conhecer a Coreia em apenas 12 dias de Jamboree. Por isso, o 
Comitê Organizador está planejando atividades pré e pós-evento para aqueles que 
desejarem conhecer diversas outras partes do país. Serão oferecidas duas atividades 
diferentes: Home Hospitality e o Dream-Tour. 
 
 
HOME HOSPITALITY  
 
A primeira atividade oferecida é uma estadia em casa de família, o que permite aos 
participantes desfrutar do estilo de vida coreano, hospedando-se em uma casa coreana 
local. No entanto, devido à atual pandemia de COVID-19, poucas famílias estão 
dispostas a oferecer suas casas. 
 
O Comitê Organizador fará o seu melhor para registrar mais casas para que muitos 
escoteiros de todo o mundo possam compartilhar este momento precioso na Coreia. A 
opção de estadia em casa será organizada por ordem de inscrição paga e de acordo com 
a disponibilidade de famílias coreanas. Havendo novidades, publicaremos nos próximos 
boletins. 
 
Os interessados em participar do programa devem preencher o formulário no link 
https://forms.gle/kwTTkJev8sCgj7QY7, até o dia 28 de fevereiro de 2022. 
 
 
 



 
 

 8 

DREAM TOUR  
  
O segundo tipo de atividade é chamado de D(Dream)-Tour. A intenção é planejar e 
assessorar um programa turístico personalizado de acordo com os temas e desejos do 
que cada Equipe de Serviço gostaria de experimentar na Coreia. Para as Equipes de 
Serviço que entrarem na Coreia cinco dias antes da data de início do Jamboree para fins 
de pré-treinamento, o comitê organizador está buscando parcerias com acomodações 
adequadas, como dormitórios universitários. Pretende-se também montar um tour até 
o DMZ (Zona Desmilitarizada) para participantes interessados em assuntos de paz e que 
gostariam de ter essa experiência diretamente. De acordo com o roteiro/programa 
selecionado pelo participante, o programa D-Tour terá valores entre 380 a 450 dólares 
estipulado pela organização do Jamboree Mundial 2023. Mais detalhes nos próximos 
boletins. 
 
Os inscritos como Equipe Internacional de Serviço que tenham interesse em participar 
do Dream Tour do pré e pós-evento Jamboree  devem manifestá-lo preenchendo o 
formulário no link  https://forms.gle/ti1pbgU7EQWX385H8  até  28 de fevereiro de 
2022.  
 
 

15º JAMBOREE NACIONAL DA COREIA 2022 (PRÉ-JAMBOREE MUNDIAL) 

No verão de 2022, a Associação Escoteira da Coreia realizará seu 15º Jamboree Nacional, 
que funcionará como um evento teste (Pré-Jamboree) para o 25º Jamboree Escoteiro 
Mundial em 2023. 

Visão Geral do 15º JAMBOREE NACIONAL DA COREIA 2022 
 
Datas do Jamboree Nacional: de 2 a 7 de agosto de 2022 

Local: Saemangeum, Jeollabuk-do 

Tema: Imagine seu sonho 

Quem pode participar: 

● Jovens: de 14 a 17 anos 
● Adultos (maiores de 18 anos), escotistas, membros da Equipe Internacional de 

Serviço (EIS) e participantes do CMT. 

Anfitrião: Associação Escoteira da Coreia 

Organizado por: Comitê Organizador do 25º Jamboree Escoteiro Mundial – 2023, 
SaeManGeum. 
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Inscrições para o 15º JAMBOREE NACIONAL DA COREIA 2022 
 

● Caso tenha interesse em participar do  15º Jamboree Nacional da Coreia 2022, 
enviar e-mail para eventos@escoteiros.org.br,  até 28 de fevereiro de 2022. 

● Informações detalhadas sobre o evento serão fornecidas posteriormente. 

 

Taxa de inscrição do 15º JAMBOREE NACIONAL DA COREIA 2022 

Categoria Jovens Escotistas/CMT EIS 
Valor em Wons 200.000 200.000 100.000 
Equivalente em Dólar (USD) 170,00 170,00 85,00 

 

Obs. 

1. O pagamento da Taxa do Jamboree será em WONS, sujeito à alteração cambial. 

 

Taxa Administrativa: 

Taxa Administrativa dos Escoteiros do Brasil – valor:  R$150,00. O valor desta taxa 
atenderá às seguintes finalidades: despesas de fretes para envio do lenço nacional; taxas 
referentes a boletos bancários e remessa internacional. 
 
Incluso na Taxa do 15º Jamboree Nacional da Coreia 2022  

● Kit de inscrição individual: lenço, crachá do Jamboree, cartão de identificação; 
●  Alimentação para jovens, escotistas, CMT e EIS; 
● Equipamento de cozinha (excluindo itens pessoais, como talheres e pratos); 
● Kit de acampamento (lonas, mesas e cadeiras); 
● Assistência médica nos postos/hospital do Jamboree. 

Mais detalhes em futuros Boletins. 

 

Exclusões 

Não estão inclusos na Taxa do Jamboree ou Taxa Administrativa dos Escoteiros do 
Brasil: 

● Emissão de passaporte; 
● Trecho aéreo até a Coreia do Sul e retorno ao Brasil; 
● Embornal (pratos, copo, talheres); 
● Equipamentos pessoais, saco de dormir, mochila cargueira, entre outros; 
● Medicamentos de uso pessoal, visto, vacinas e outros documentos 

eventualmente necessários; 
● Seguro-saúde e de viagem, hospitalização. 
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OPERAÇÃO-K 
 
Informações referentes ao processo seletivo serão disponibilizadas no Boletim 3. 
 
Cronograma de datas principais (linha do tempo provisória) 
 

24/10/2021 
Reunião Chefes de 
Contingente do WSJ2023 

1º encontro on-line dos Chefes de Contingente 
para o WSJ2023 

30/11/2021 
Boletim 1 – Contingente 
Brasileiro 

Lançamento do boletim no site dos Escoteiros 
do Brasil 

09/12/2021 PAXTU 
Abertura do Sistema para inscrições no 
Jamboree Mundial WSJ2023. 

31/12/2021 
Inscrição do Contingente 
WSJ2023 

Envio de Formulário de Registro – Contingente 

20/01/2022 
Boletim 2 – Contingente 
Brasileiro 

Boletim 2 no site dos Escoteiros do Brasil 

10/02/2022 Plano A – Jamboree Mundial Pagamento da primeira Parcela 

20/02/2022 Plano B – Jamboree Mundial Pagamento da primeira Parcela 

01/02/2022 Boletim 3 – Operação-K 
Divulgação das regras do processo seletivo no 
site Escoteiros do Brasil. 

15/02/2022 Operação-K Início do Processo Seletivo 

28/02/2022 
15º Jamboree Nacional-
Coreia 

Data limite para manifestação de interesse na 
participação e envio por e-mail à área de eventos 

28/02/2022 
Programa de Ho-Ho 
Jamboree Mundial 

Data limite para manifestação de interesse no 
programa de Home Hospitality WSJ2023. 
Preencher formulário on-line 

28/02/2023 
Programa Dream Tour para 
EIS 

Data limite para manifestação de interesse no 
programa de Dream Tour WSJ2023. Preencher 
formulário on-line 

15/03/2022 Operação-K 
Data limite para envio pela UEB dos candidatos 
selecionados ao Comitê Organizador do 
WSJ2023 
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31/03/2022 
15º Jamboree Nacional-
Coreia 

Fechamento do sistema de registro on-line 

01/04/2022 
Inscrições no sistema do 
WSJ2023 

Abertura do sistema on-line para inscrição dos 
participantes 

10/04/2022 Operação-K Divulgação do Processo Seletivo 

02/08/2022 
15º Jamboree Nacional-
Coréia 

Abertura do acampamento 

07/08/2022 
15º Jamboree Nacional-
Coréia 

Encerramento do acampamento 

10/12/2022 Plano A – Jamboree Mundial 
Data limite para pagamento da última parcela do 
Jamboree – inscritos no Plano A 

10/01/2023 Plano B – Jamboree Mundial 
Data limite para pagamento (PAXTU) da última 
parcela ou pagamento integral do Jamboree – 
inscritos no Plano B 

20/01/2023 
Inscrição de participantes 
vinculados à FBB 

Data limite para inscrição dos membros da FBB 
no Jamboree Mundial 

20/01/2023 
Escotistas – fechamento de 
nível 

Comprovação de fechamento de nível 
Intermediário para inscritos na categoria 
Escotista no WSJ2023 

20/01/2023 Fechamento das Tropas 
Fechamento das Tropas Brasileiras – cada tropa 
com 36 jovens e 4 escotistas 

28/02/2023 
Sistema de Inscrição no 
WSJ2023 

Fechamento do sistema on-line do evento 

março/23 
3ª Reunião de chefes de 
contingente 

Reunião dos Chefes de contingentes (presencial) 

10/05/2023 
Substituição de Inscritos 
WSJ2023 

Data limite para substituição de inscritos no 
Paxtu e Jamboree Mundial. 

maio/23 
Encontro presencial de todos 
os adultos do Contingente 
Brasileiro 

Data e local a confirmar 

29/07/2023 EIS & CMT Entrada no Acampamento 

01/08/2023 Tropas Entrada no Acampamento 
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02/08/2023 Abertura WSJ2023 Cerimônia de abertura do Jamboree Mundial 

11/08/2023 Encerramento WSJ2023 
Cerimônia de encerramento do Jamboree 
Mundial 

12/08/2023 Tropas Saída do Campo 

13/08/2023 EIS & CMT Saída do Campo 

 
 
PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS  
 
O Comitê Organizador do evento decidirá quanto aos procedimentos não previstos no 
presente documento. 

 

Curitiba, 20 de Janeiro de 2022 

 

 

Lidia Ikuta 
Comissária Internacional 

Chefe do Contingente Brasileiro 

Rafael Rocha de Macedo 
Diretor-Presidente 

Diretoria Executiva Nacional 


