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IV BELETIM ENDURO 2012
07 a10 DE JUNHO DE 2012 - Presidente Médici 
 
Olá! 
 
Todos prontos para o enduro 2012?  
 
Largada 
 
A largada será dia 7 de junho. As unidades deverão estar em 
5:00 hrs na quadra da escola no distrito Estrela de Rondônia para receber o 
primeiro Ouro do evento. 
 
A saída será pontualmente às 6:00 hrs . Cada unidade receberá o mapa do 
percurso e deverá segui-lo com o auxilio de sua bússola. É importante q
todos estejam na largada no horário.
 
Cada unidade deverá entregar para a organização do evento a mala/caixa com os uniformes de gala com 
a identificação de cada desbravador, pois o mesmo será guardado e entregue no sábado de manhã, 
quando todos serão deslocados para Presidente Médici, onde participarão de uma passeata. Deverão ser 
entregues também os 50 kg de alimento e as 2 bíblias. Haverá uma equipe disponível para o recebimento 
destes itens desde o momentos em que as unidades começarem a chegar na es
última hora. 
 
Haverá também uma equipe colocando as pulseirinhas em cada participante.
 
Lembrando que a escola estará disponível desde quarta à noite, para as unidades que quiserem dormir no 
local. 
   
Bagagens e Alimentação 
 
Cada unidade é responsável por toda a sua bagagem, e deverá levar consigo tudo que for necessário para 
a participação no evento, inclusive alimentação, itens para acender fogo, kit de primeiros socorros e 
barracas para pernoite. É responsabilidade do conse
de cada desbravador. 
 
A equipe de apoio é estritamente proibida de ajudar, carregar bagagens, ou privilegiar de qualquer forma 
qualquer unidade. 
 
Para a Alimentação a Unidade Deve Seguir 
 
Desjejum: leite,pão, granola e frutas
Almoço: Arroz, feijão, salada e a mistura que for dada pelo apoio do enduro
Jantar: Sopa 
 
*É proibido trazer carne ou enlatados que contenham carne.
* O apoio disponibilizará a lenha. 
 
Pernoite 
 
Pedimos para que as unidades que puderem trazer suas barracas assim o façam, pois os locais de 
pernoite não tem estrutura suficiente para comportar muitas redes.
 
Kit de Primeiros Socorros 
 
Todas as unidades devem o próprio kit de primeiros socorros, e o mesmo deve conter 
- gaze 
- paracetamol 
- esparadrapo 
- ataduras 
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A largada será dia 7 de junho. As unidades deverão estar em forma  as  
5:00 hrs na quadra da escola no distrito Estrela de Rondônia para receber o 

A saída será pontualmente às 6:00 hrs . Cada unidade receberá o mapa do 
lo com o auxilio de sua bússola. É importante que 

todos estejam na largada no horário. 

Cada unidade deverá entregar para a organização do evento a mala/caixa com os uniformes de gala com 
a identificação de cada desbravador, pois o mesmo será guardado e entregue no sábado de manhã, 

eslocados para Presidente Médici, onde participarão de uma passeata. Deverão ser 
entregues também os 50 kg de alimento e as 2 bíblias. Haverá uma equipe disponível para o recebimento 
destes itens desde o momentos em que as unidades começarem a chegar na es

Haverá também uma equipe colocando as pulseirinhas em cada participante. 

Lembrando que a escola estará disponível desde quarta à noite, para as unidades que quiserem dormir no 

Cada unidade é responsável por toda a sua bagagem, e deverá levar consigo tudo que for necessário para 
a participação no evento, inclusive alimentação, itens para acender fogo, kit de primeiros socorros e 
barracas para pernoite. É responsabilidade do conselheiro a divisão de peso de acordo com a 

A equipe de apoio é estritamente proibida de ajudar, carregar bagagens, ou privilegiar de qualquer forma 

Unidade Deve Seguir o Cardápio do Eve

: leite,pão, granola e frutas 
: Arroz, feijão, salada e a mistura que for dada pelo apoio do enduro 

*É proibido trazer carne ou enlatados que contenham carne. 

as unidades que puderem trazer suas barracas assim o façam, pois os locais de 
pernoite não tem estrutura suficiente para comportar muitas redes. 

Todas as unidades devem o próprio kit de primeiros socorros, e o mesmo deve conter 

 

Jovens, Universitários e Música 

Cada unidade deverá entregar para a organização do evento a mala/caixa com os uniformes de gala com 
a identificação de cada desbravador, pois o mesmo será guardado e entregue no sábado de manhã, 

eslocados para Presidente Médici, onde participarão de uma passeata. Deverão ser 
entregues também os 50 kg de alimento e as 2 bíblias. Haverá uma equipe disponível para o recebimento 
destes itens desde o momentos em que as unidades começarem a chegar na escola,  não deixem para a 

Lembrando que a escola estará disponível desde quarta à noite, para as unidades que quiserem dormir no 

Cada unidade é responsável por toda a sua bagagem, e deverá levar consigo tudo que for necessário para 
a participação no evento, inclusive alimentação, itens para acender fogo, kit de primeiros socorros e 

lheiro a divisão de peso de acordo com a capacidade 

A equipe de apoio é estritamente proibida de ajudar, carregar bagagens, ou privilegiar de qualquer forma 

Evento: 

as unidades que puderem trazer suas barracas assim o façam, pois os locais de 

Todas as unidades devem o próprio kit de primeiros socorros, e o mesmo deve conter no mínimo: 
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-  band-aid 
- álcool 70% 
- relaxante muscular 
- anti-histamínico 
- merthiolate ou spray anti-séptico 
- algodão 
- termômetro 
- tesoura 
- soro fisiológico 
 
Cada conselheiro deve ficar atento as necessidades individuais de seus desbravadores, como casos de 
alergias ou qualquer outro problema de saúde que necessite de medicação específica. 
 
Pessoas que não estiverem inscritas não poderão permanecer no evento. 
 
Encerramento 
 
O encerramento será no Ginásio de esportes em Presidente- Médici no dia 10 à tarde. 
Caso algum clube tenha desbravador que gostaria de ser batizado no encerramento do evento comunique 
a coordenação do enduro, lembrando que não contará pontos. 
A camiseta do enduro estará disponível para venda no fim do evento, o clube que se interessar em 
comprar, por favor, nos envie a quantidade de camisetas e os tamanhos. O valor será de R$15,00. 
Pedimos às pessoas que trouxerem suas câmeras digitais que tragam também os cabos, para que a 
coordenação possa ter registros de todos os momentos do evento. Obrigada! 
                        
Provas 
 
1. Tiro ao alvo: 
Cada unidade terá 6 arremessos para acertar o alvo, a pontuação será por acertos.  
Para os arremessos terá bexigas, sendo 3 cheias de água e 3 com trigo. Em baixo do alvo terá uma 
cadeira onde se sentará o conselheiro. Primeiro serão arremessadas as bexigas com trigo em seguida as 
com água.  
Pontuação: 
OURO – 5 a 6 acertos  
PRATA – 3 a 4 acertos  
BRONZE – 1 a 2 acertos  
Quem pode participar:  
Desbravador de 10 a 11  
Desbravador de 12 a 13  
Desbravador de 14 a 15  
1 conselheiro 
  
2. SARABATANA:   
Cada unidade terá 3 dardos para acertar o alvo, nesse alvo terá a pontuação de 10, 30, 50.  
A pontuação será feita com a soma dos valores.  
 
OURO –90 a 150 pontos  
PRATA – 50 a 80 pontos  
BRONZE – 10 a 40 pontos  
Quem pode participar:  
Desbravador de 10 a 11  
Desbravador de 12 a 13  
Desbravador de 14 a 15  
1 conselheiro  
 
3. ROSA DOS VENTOS:  
A unidade terá que colocar os pontos cardiais na rosa dos ventos corretamente  
 
OURO – 100% acerto  
PRATA – 90% acertos  
BRONZE – 50% acertos  
Quem pode participar: toda unidade 
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4. CIVISMO:    
Cada unidade deverá hastear as bandeiras na ordem correta.  
O hasteamento deverá ser feito para o público, que está assistindo.  
 
OURO – 100% acerto  
PRATA – 90% acertos  
BRONZE – 50% acertos  
Quem pode participar: toda unidade  
 
5. PADIOLA: 
Cada unidade devera montar uma padiola. Após montar a padiola terá que carregar um desbravador até a 
prova de primeiros socorros, simulando um ferimento.  
 
OURO por realizar a padiola.  
Quem pode participar: toda unidade.  
 
6. PRIMEIROS SOCORROS:   
Será avaliado o kit de 1º socorros, o ferimento do desbravador que está na padiola, se foi dado 
corretamente o 1º socorro na vítima, de acordo com a simulação que a unidade fez.  
 
OURO – 100%  
PRATA – 90%  
BRONZE – 50%  
Quem pode participar: toda unidade  
 
7. COZINHA AO AR LIVRE:  
As unidades deverão realizar a alimentação que está no cardápio juntamente com a mistura que a equipe 
de apoio providenciar para a unidade.  
 
OURO – 100%  
PRATA – 90%  
BRONZE – 50%  
Quem pode participar: toda unidade  
 
8. FOGOS: 
Será analisado o fogo que a unidade fizer para cozinhar sua refeições. 
 
9. PAREDÃO:  
O objetivo desta prova é alcançar o topo, ao chegar lá terá um vale para unidade.  
 
Quem pode participar:  
Desbravador de 10 a 11  
Desbravador de 12 a 13  
Desbravador de 14 a 15  
1 conselheiro  
 
10. PONTE MOVEL:   
A unidade devera fazer uma ponte móvel, utilizando amarras onde um desbravador irá passar.  
 
Toda unidade participa.  
Pontuação ouro por completar a prova. 
 
11. NÓS:   
A unidade devera realizar os nós que forem pedidos corretamente. 
OURO – 80% dos acertos 6 nós 
PRATA – 60% dos acertos 5 nós 
BRONZE – 40% dos acertos 4 nós 
Quem pode participar: toda unidade 
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12. PROVA DO PÃO NO BARRANCO OU NO ESPETO. 
Cada unidade deverá fazer um pão e assá-lo. O pão deve ficar comestível. 
Cada unidade é responsável pelos ingredientes da massa do pão. 
 
OURO – o pão deve estar assado  
PRATA – se o pão não estive assado por dentro  
BRONZE – se não realizar a prova ou deixar o pão queimar  
Quem pode participar: toda unidade  
 
13. TRILHA: 
Toda a unidade participa. 
 
Pontuação ouro por completar a prova.  
 
14. CORRIDA COM PERNA DE PAU:  
Quem pode participar:  
Desbravador de 10 a 11  
Desbravador de 12 a 13  
Desbravador de 14 a 15  
1 conselheiro  
Pontuação ouro por completar a prova.  
 
15. CAÇA AO TESOURO COM BUSSOLA:   
Encontrar o tesouro, se guiando com a bússola. 
 
Quem pode participar:  
Toda a unidade 
Pontuação ouro por completar a prova.  
 
16. CHINELÃO 
 A unidade deverá conseguir caminhar calçando o chinelão 
OURO – 100%  
PRATA – 90%  
BRONZE – 50%  
Quem pode participar: toda unidade  
  
17. CONHECENDO O BRASIL:  
Será sorteado o estado brasileiro que o desbravador irá localizar no mapa. 
OURO – 100%  
PRATA – 90%  
BRONZE – 50%  
Quem pode participar:  
Desbravador de 10 a 11  
Desbravador de 12 a 13  
Desbravador de 14 a 15  
1 conselheiros  
 
18. PROVAS ESPIRITUAIS SERÃO REALIZADAS NO SÁBADO A TARDE.   
Lembrando que nessas provas poderão cair temas dos cartões de classes, e do livro do ano (Livro 
Amargo), entre outros assuntos. 
 
HAVERÁ PROVAS SURPRESAS NO DECORRER DE TODO O EVENTO! 
 
>> PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE PARA:  
Pr. Marcelo 
(69) 81245098 
Edson Davilla 
(69)  81152721 / 92018685/ 84488370 / 99149695 
Junior Folgado 
(69) 81275487/ 92687087/84438289/ 99965944 
Vinicius 
(69) 92274768 / 84831784 


