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I BOLETIM DO II CAMPORI ITINERANTE  

AVENTURAS E DESAFIOS 
 

Telefone para informações: 

D´avila: 8448-4370/ 8115-2721/ 9914-9695/ 9201-8685 

Pr. Fábio: 8124-5094 

 

15 a 18 de novembro de 2012. 

 

1. Ser membro batizado da IASD. 

2. Ser líder investido de Desbravadores, Jovem, Aventureiro ou está fazendo o cartão de uma das 

três áreas. 

3. Ser recomendado pela comissão da igreja. 

4. Ter no mínimo 18 anos de idade (caso tenha 16 anos devera ter uma autorização do pai 

reconhecida em cartório). 

5. As unidades deverão ser formadas com 09 ou 12 componentes, sendo que as unidades com 09 

componentes deverão ter no mínimo 02 do sexo feminino e as unidades com 12 componentes 

devera ter no mínimo 03 do sexo feminino.  

6. As unidades deverão ser compostas com representante das três áreas. Desbravadores, Jovens e 

Aventureiros. Não menos de dois representantes de cada área. 

7. As unidades não poderão ser compostas com mais de 40% do mesmo clube. 

8. As unidades poderão ser formadas com componentes de qualquer região ou coordenação da ASuR, 

desde que os componentes preencham os requisitos acima citado. 

9. Cada unidade deverá escolher um nome que não seja o mesmo que venha do Clube. 

10. Haverá requisito a ser cumprido do cartão de cada área. 

11. Valor das inscrições R$ 90,00 por pessoa. 

12. Trajeto. Inicialmente previsto para sair de Ouro Preto a Ji-Paraná. Se houver alguma alteração, 

todos serão notificados antecipadamente. 

13. O seguro será obrigatório, e será um seguro especifico para o evento. 

14. O líder provisório da unidade; será o regional dos Desbravadores, líder de Jovens e líder de 

Aventureiros do local, ou o que tomar a iniciativa de formar a unidade. O líder definitivo da 

unidade será escolhido por votação no local da abertura do evento. Obs. (Caso o líder não 

corresponda haverá interferência da coordenação geral do evento para nomear outro líder) 

15. Ante de escolher o nome da unidade, deverá verificar com a Katiane, Secretária do Ministério 

Jovem se existe unidade inscrita com o mesmo nome. A prioridade é para quem se inscrever 

primeiro. 

 

REQUISITOS POR UNIDADE 

1. 100% da unidade com Bíblia, 2.000 pontos. Obs. (somente ganhara a pontuação com 100% da 

unidade com a Bíblia) 

2. Unidade com 12 componentes inscrita até 05/09/2012, 2.000 pontos, até 05/10/2012, 1.500 

pontos, até 30/10/2012, 1.000 pontos. 

Unidades com 9 componentes inscrita até 05/09/2012, 1.500 pontos, até 05/10/2012, 1.000 

pontos, até 30/10/2012,  500 pontos. 

3. Unidades escrita com seguro pago até 10 de outubro de 2012 terá 1.500 pontos. 

4. Grito de guerra especifico para itinerante, não valerá grito de guerra já existente, 1.500 pontos. 

5. Unidade com camisetas especifica para o evento. 2.000 pontos. 

6. Duas cestas básicas por unidade. 2.000 pontos. 

7. 100% da unidade possuir lanterna. 500 pontos. Obs. (somente ganhara a pontuação com 100% da 

unidade com lanterna)  

8. Duas Bussolas por unidade. 1.000 pontos. 

9. Possuir bandeira da unidade. 1.000 pontos. 
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10. Realizar duas visita a hospital ou asilo, no mínimo 50% da unidade presente na visita. 1.000. Obs. 

(Comprovação com fotos) 

11. Levar Kit de primeiro socorros. 1500 pontos. 

12. Apresentar o resumo manuscrito do Livro do Ano de uma das três áreas. Desbravador, Jovem ou 

Aventureiro. (a escolha da unidade). Resumo no mínimo de 02 páginas. 1.000 pontos. 

13. Apresentar o resumo manuscrito do Livro “xxxx” . Resumo no mínimo de 02 páginas. 1.000 

pontos. (Este iten não precisa existir o livro que eles apresentarem para nós (livro do ano) já vai 

valer ponto). 

14. Levar uma machadinha para abertura. 500 pontos. 

15. Apresentar um cardápio e seus ingredientes para três refeições da unidade que corresponderá a 

provas de cozinha ao ar livre. 2.000 pontos. 

16. 100% da unidade com cantil, mesmo que seja confeccionado pela unidade. 1.000 pontos. 

17. 100% da Unidade com Bonés. 1.000 pontos. 

18.  Levar um cabo solteiro de no mínimo 4 metros. 500 pontos. Obs: (somente ganhara a pontuação 

com 100% da unidade com cabo solteiro).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


