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INFORMAÇÕES DO XIII CAMPORI DE DESBRAVADORES 
PARA O CEARÁ E PIAUÍ 

 

INSCRIÇÃO: 
 
Os participantes poderão ser inscritos dentro de uma das seguintes proporções: 
 
a. No mínimo 60% dos inscritos deverá ter entre 10 e 16 anos. Até a data do Campori o desbravador 
deverá ter efetivamente 10 anos completo, ou seja, deverá ter nascido até o dia 12/12/2002 e deverá ter 
16 anos até o término do Campori, ou seja, nascido até o dia 16/12/1996. 
 
b. Até 40% do número geral de inscritos de cada Clube poderá ter idade acima de 17 anos. 
 
c. Coordenadores de área e distritais da Associação Costa Norte apenas poderão ser inscritos como equipe 
de apoio do Campori. 
 
d. A quantidade mínima de inscritos será de 12 desbravadores, incluindo a diretoria. 
 
Total de vagas 
 
3 000 participantes 
Não haverão cotas para o Ceará e Piauí. Inscrições abertas até 10 de Junho. 
Não esqueça: VAGAS LIMITADAS 
 
Valor da Inscrição individual: 
 
R$ 79,90  
 
Critério para isenções 
 
A cada 10 inscrições a 11° será isenta. 
 
Obs: Essa vaga deverá ser destinada para a Cozinheira ou Segurança. 
 
Cronograma das inscrições: 
 
Até 10 de Abril – No mínimo 12 inscrições 
Até 10 de Maio – 50 % das vagas adicionais   
Até 10 de Junho –  Pagamento da última parcela dos 50 % das vagas adicionais  
 
e. Não poderão participar do campori, os clubes que não atualizaram o cadastro da Secretaria on-line e 
não efetuaram o seguro anual para todos os acampastes. 
 
Consulte o Ministério Jovem para receber instruções e realizar o seguro pela Unibrás: 
Saiba mais sobre o seguro Unibrás em: www.unibrasseguros.com.br. 
 
f. No caso de desistência de qualquer desbravador ou Clube, não serão devolvidas taxas já pagas. 
 
g. Não serão feitas inscrições na recepção do Campori. 
 
h. Todos os clubes tem até o dia 30/11/2012 para alterações de nomes, na Secretaria on-line. 
 
i. O local do Campori é exclusivo para inscritos. Nenhuma outra pessoa deverá acampar dentro da área do 
Clube. 
 
É de responsabilidade de Cada Clube inscrito: 
 
a. Equipamento e montagem de seu acampamento. 
b. Documentação para viagem de cada inscrito, com autorização de menores. 
c. Montagem e equipamento de cozinha e alimentos. 
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d. Transporte do Clube até o Campori e durante as atividades do mesmo. 
e. Apresentação de todos os formulários devidamente preenchidos. 
f. Qualquer outro material que seja necessário para o Clube. 
 

LOCAL: 
 
O nosso XIII Campori de Desbravadores da Associação Costa Norte será realizado na área de camping do 
Hotel Fazenda Sete Cidade em Brasileira – Piauí 
 
O Hotel Fazenda Sete Cidades fica ao lado do Parque Nacional de Sete Cidades. O espaço tem uma 
excelente infra-estrutura de chalés, apartamentos, local para acampamento com barracas, área para 
realização de eventos e concursos, viveiro de aves, estrutura elétrica, água em abundância e ampla área 
para estacionamento. 
 
O Parque Nacional de Sete Cidades tem esse nome por causa dos diferentes grupos de rochas que, 
separados entre si parecem formar pequenas “cidades”. Cada uma delas tem suas cabeças de índio ou de 
Dom Pedro I, Tartaruga, Arco do Triunfo e o que mais sua imaginação possa “definir”. 
 
A visitação ao circuito das cidades não segue uma seqüência ordinal. A área aberta à visitação pública 
corresponde a cerca de 490 hectares, num percurso de 12 km. Abaixo alguns dos atrativos: 
 
Primeira Cidade 

1. Piscina dos Milagres – tem uma das nascentes do parque, que nunca deixou de jorrar, mesmo 
durante os anos mais difíceis de seca. Talvez daí o nome! 

2. Pedra dos Canhões – parecem troncos de árvores petrificados. 
3. Pedra da Gia – atrativo que lembra uma rã, com a boca aberta. 
4. Banco de Praça, Pedra da Ema, da Cobra, Máquina de costura, entre outros também fazem parte 

da primeira cidade. 
 
Segunda Cidade 

1. Arco do Triunfo – apresenta forma que lembra o arco francês. É um dos pontos mais fotografados 
do parque. 

2. Mirante – é o ponto mais alto do Sete Cidades, com 82m de altura. De lá é possível ter uma bela 
visão do parque. 

3. Biblioteca – lembra um local com livros e papéis empilhados. 
4. Pé do Gigante, Pedra do Falo, Soldado velho, Teatro de Arena, Morro das Oliveiras etc fazem parte 

deste circuito. 
 
Terceira Cidade 

1. Cabeça de Dom Pedro I – bastante fotografada lembra o perfil do rosto do imperador. 
2. Três Reis Magos, Pedra do Beijo, do Segredo, do Pombo, Dedo de Deus, Cara do Diabo, Pedra de 

Nossa Senhora, Cavalo marinho etc estão na Terceira cidade; além do interessante Mapa do Brasil 
que “tem” até a divisão dos Estados. 

3. Lá está também a Gruta do Estrangeiro, a maior do parque nacional. 
 
Quarta Cidade 

1. Também tem um Mapa do Brasil porém sem a divisão dos Estados (como na Terceira cidade). De 
um lado mostra o mapa do país e do outro o do Estado do Ceará. 

2. Gruta do Catirina – onde morou José Catirina, o curandeiro das sete cidades, pinturas pré-
históricas no Archete, Pedra Leão deitado, Cabeça de Águia , Dois Irmãos, Dois Lagartos etc estão 
neste circuito. 

 
Quinta Cidade 

1. Lá está a Pedra das Inscrições com belas pinturas pré-históricas, além da Furna do Índio, com 
inscrições que lembram rituais de caça. A Pedra do camelo, do Rei (de costas com seu manto e 
coroa) e da Casa do Guarda estão na quinta cidade imaginária. 

 
Sexta Cidade 

1. As pedras da Tartaruga (lembrando seu casco), do Elefante e do Cachorro são os destaques desta 
cidade. 

 
Sétima Cidade 
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1. Acesso permitido somente com autorização do Ibama. Lá está uma reserva ecológica para 
preservação da fauna, flora e dos monumentos ricos em inscrições rupestres. 

2. A gruta do Pajé tem muitas inscrições rupestres. Em cima dela há o Dragão Chinês. 
 

O QUE LEVAR? 
 
Desbravador:  
 • Bíblia 
 • Lição da Escola Sabatina 
 • Boné 
 • Repelente 
 • Protetor Solar 
 • Materiais de Higiene 
 • Uniforme de Atividades 
 • Uniforme de Gala 
 • Lanterna 
 • Outros itens designados pelo clube 
 
Clube:  
 • Maleta Primeiros Socorros 
 • Meditação Matinal 
 • Materiais de acampamento necessários para a instalação do seu Clube 
 • Materiais para realização de alguma prova contida no Carrossel de Atividades 
 

PONTUAÇÃO: 
 

PRÉ-REQUISITOS 

Classes Regulares 5.000 pontos 

Clube de Esperança 1.000 pontos 

Organização 1.000 pontos 

REQUISITOS 

Carrossel de Atividades 2.000 pontos 

Reuniões e Programas 1.000 pontos 

PONTUAÇÃO FINAL 

Clube 5 ESTRELAS 8000 -10000 pontos 

Clube 4 ESTRELAS 6000 – 7999 pontos 

Clube 3  ESTRELAS 0000 – 5999 pontos 

 
Informações extraídas do Site em 29 de Março de 2012. 
 
Fonte: www.uneb.org.br/sites/camporiacn 
 
 

 


