
 1

SAUDAÇÃO 
 
O VI Campori de Desbravadores é uma realidade, e nós louvamos ao Senhor. 
Tenho certeza que você também sonhava com este momento. Sem dúvida 
passaremos muitos momentos inesquecíveis ao lado uns dos outros, e mais 
ainda, ao lado de Jesus. Para nossos queridos do Amapá, o preparo e a 
boa receptividade é o que os do lado de cá devem esperar; para os 
Paraenses, a motivação e o espírito cristão, é o que os do lado de lá 
podem esperar. 

É importante lembrar que a corrida para o VI Campori já começou, e você precisa 
fazer todos os preparativos afim de que em Julho de 2013 tudo esteja pronto. Gostaria 
de lembrá-lo que neste Campori mais um vez teremos a presença do nosso amigo Jesus; 
aquele que nos conhece, luta as nossas lutas, nos levanta quando caímos; sem dúvida, 
Àquele que nos mantém de Pé. É por isso que te convido para em Julho de 2013 junto 
com 5 mil desbravadores declararmos em uma só voz: Jesus, Minha fortaleza!!! 
 
Pr. Daniel carvalho 

          

GUIA DE ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

I. OBJETIVOS DO CAMPORI:  
 
 

� Propiciar a cada DESBRAVADOR uma maior amizade com o líder Jesus. 
� Proporcionar ao juvenil a alegria de ser um DESBRAVADOR e a determinar em seu 

coração fazer de Jesus a sua fortaleza. 
� Prover aos participantes a oportunidade de integração com novos amigos, bem 

como estimular a amizade e a unidade entre Desbravadores, Clubes e Regiões.  
� Semear no coração de cada desbravador o amor pela missão do mestre. 
� Ensinar a cada DESBRAVADOR a conviver em harmonia e sem rivalidade com outros   

Desbravadores e Clubes. 
� Inspirar juvenis e líderes para o serviço a Deus, conservação da natureza e 

serviços práticos à comunidade. 
� Fortalecer a capacidade mental, física e espiritual através dos eventos do 

Campori. 
� Promover o exercício da cidadania.    

 

 

II. INFORMAÇÕES GERAIS:  
 

 Tema: “Jesus minha fortaleza” 
 Data: 25 a 29 de Julho de 2013  
 Local: Macapá-AP 
 Participantes: aproximadamente 5.000 Desbravadores, Pastores e Líderes.  
 Classificação dos Clubes: Cada clube será premiado com troféu pela sua 
participação nas atividades em que estiver escalado para participar. Sua 
presença deverá ser registrada na ficha de presença em cada participação. 

 
CADA CLUBE DEVERÁ TRAZER 

� Sua bandeira com sua logomarca 
� Dois objetos para o museu do Desbravador 
� Uma caixa de correio para a entrada de seu acampamento 

 
 

 O campori terá início às 19h do dia 25/07/13, junto ao palco principal, e 
será encerrado às 10h45 do dia 29/07/13 com a premiação final. 

 
 A área do campori estará disponível para a chegada dos Clubes a partir de 
24/07/13, pela manhã.  

 
 Todas as reuniões serão realizadas na área de concentração, junto ao palco 
principal. Para o conforto de cada participante e funcionalidade das 
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reuniões, cada desbravador deverá levar seu banquinho para que esteja bem 
acomodado durante as reuniões (adquira seu banquinho). 

 
 Cada Desbravador deverá ser orientado a levar sua Bíblia a todos os 
programas, pois haverá momentos especiais para leitura bíblica individual, e 
nenhum deverá ficar de fora.  

 
 Só será considerado Clube para efeitos do 6º Campori da ABA aquele que 
possuir no mínimo 20 membros, incluindo a direção. O clube deverá, ainda, ser 
composto por 60% de membros de 10 a 15 anos de idade. 

 
 
INSCRIÇÕES  
 

O valor da inscrição (por desbravador e líder) será de R$ 60,00. De 01/01 a 
24/05/2013 as inscrições serão feitas pelos clubes na ABA ou pelo site, citado mais 
abaixo. 
 

Se a inscrição for feita a partir de 19 de novembro a 31 de dezembro de 2012, o 
valor será de R$ 50,00, e o clube receberá uma bonificação de 1000 pontos. 

 
 
Deverão ser nominalmente inscritos gratuitamente as seguintes pessoas:  

 Pastores Distritais 
 
Deverão ser nominalmente inscritos, pagando 50% do valor da inscrição as seguintes 
pessoas:  

 Anciãos, equipe de apoio dos clubes e Regional. 
 
Nota: Se a Região estiver presente com 70% dos Clubes, o Regional não paga sua 
inscrição.  
 
As inscrições serão feitas pelo site da www.mj.aba.org.br, onde o diretor cadastrará o 
clube e gerará um boleto. Mais informações serão divulgadas nos boletins do Campori.  
 

 
Nota 1: Não serão realizadas inscrições fora do prazo, portanto programe-se e realize-

a dentro do prazo para que seu clube não fique de fora. 
 
Nota 2: A equipe de apoio do clube pagará a metade da taxa de inscrição e, terá 

direito ao kit do Campori.  
 
Nota 3: A equipe de apoio deverá estar toda identificada. Ressalva-se que a 

identificação destes é de inteira responsabilidade do clube, sendo obrigatória 
tal identificação. 

 
Nota 4: Cada Clube deverá levar dois seguranças, maiores de 18 anos (equipe de apoio), 

Adventistas do Sétimo Dia, para atuar dentro da área do Clube. A segurança 
geral não terá nenhuma responsabilidade sobre a área interna de cada 
acampamento. Além da função de segurança, serão responsáveis, também, por 
receber as equipes de inspeção, a qualquer momento. Os seguranças estarão 
disponíveis, segundo escala do Campori, para atuarem no evento. 

 
A equipe de apoio deverá ser composta de: 

a) 6 pessoas - nos clubes de até 30 membros. 
b) 8 pessoas - nos clubes de 31 a 40 membros. 
c) 10 pessoas – nos clubes acima de 40 membros. 

 
 

O local do Campori é de exclusividade para os inscritos. Nenhuma outra pessoa deverá 
acampar dentro da área. As visitas estarão disponíveis dentro dos horários 
estabelecidos na programação. 
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DISCIPLINA:  

A área do Campori será coordenada por uma equipe de segurança. Haverá um 
coordenador e uma equipe de disciplina atuando durante o Campori, com o objetivo de 
manter a boa ordem e informar aos líderes as ocorrências havidas. Todo o Clube deve 
ser relembrado de nossos princípios de comportamento, para que possa dar um bom 
testemunho a todos os visitantes. 

Os horários das programações serão rigorosamente respeitados, de modo que todo 
Clube deverá estar presente nos locais convocados. O contrário disso implicará em 
perda de pontos. 
 
É importante reforçar que: 

 As unidades deverão estar sempre juntas. Desbravador circulando sozinho 
implicará na perda de pontos; 

 Não será permitido o namoro; 
 Não deverá haver movimentação na área após o toque de silêncio;  
 Não será permitido o uso de qualquer aparelho de som e eletrônicos ou celulares 
durante o horário das atividades pelos desbravadores. Caso haja alguma 
necessidade para a utilização do equipamento, o Diretor do clube deve comunicar 
ao fiscal para evitar a perda dos pontos do Clube, Porém, nos horários livres a 
responsabilidade do uso dos equipamentos ficará aos cuidados de cada Diretor;  

 O vestuário usado durante o evento deve ser próprio para um encontro de 
Desbravadores, conforme os padrões da decência e modéstia cristã. Será proibida 
a circulação de roupas estilo camuflado. Os Diretores devem preparar o seu 
clube para usar os uniformes (A, B, e C) conforme a solicitação do evento.    

 Não deverão ser usadas jóias de espécie alguma, bandanas ou coisas do gênero;  
 Não será permitida a circulação sem camisa durante o evento;  
 Não deve haver reações exageradas ou desrespeitosas durante os momentos de 
louvor ou músicas especiais (colabore e oriente enfaticamente seu Clube neste 
sentido); 

 Nenhum Desbravador poderá se ausentar do local do Campori sem a companhia de um 
adulto do Clube e autorização da coordenação do evento. No momento da saída, 
deixará seu crachá, recebendo-o apenas ao retornar ao Campori; 

 Os rapazes deverão usar o cabelo curto;  
 Qualquer desobediência será avaliada pela coordenação de disciplina. 
 Não será permitido o uso de apitos, tambores, flautas, buzinas ou outros 
aparelhos sonoros; Apontadores laser, bastões ou latas de fumaça, lúmen ou 
flash, centelhas de ouro ou outros componentes pirotécnicos durante as 
programações. Apenas quando autorizado pela organização do evento. O uso de 
lanternas perturbando as projeções será considerado infração de disciplina; 

 Senhor Diretor, não deixe o seu clube ficar fazendo ordem unida em horários 
impróprios. Isto poderá ser motivo de disciplina. 

 
 

O QUE NÃO LEVAR? 
Para que sejam evitados maiores problemas é importante orientar os Desbravadores a 
não levar: 

 Animais 
 Aparelhos de som 
 Televisores 
 Jogos eletrônicos 
 Espírito de discórdia 
 Uniforme camuflado 
 Coturno 
 Japona Camuflada (roupa) 

 

Em caso de dúvida quanto ao que levar, consulte o seu regional, o diretor do clube ou 
pastor do Distrito. 
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ÁREA DO ACAMPAMENTO:  
 

 Cada Clube terá a sua área, como de costume, para a montagem de suas barracas. 
 Haverá energia e eletricista para atender as necessidades dos acampamentos, 
portanto, não será permitido ligações irregulares. 

 Durante a montagem do acampamento, e mesmo durante o Campori, é proibido 
atravessar cercas ou cortar árvores. 

 Não esqueça de levar a sua extensão elétrica (50 Metros), benjamim (o famoso 
T), suas cordas, baldes e outros aparatos para que seu clube não venha passar 
necessidades. 

 Reserve um local adequado para ferramentas. Evite acidente. 
 O local deverá ser conservado limpo, o lixo devidamente acondicionado, seguindo 
orientações para coleta seletiva.                                                                                                                                      
Ao término do Campori os clubes só deixarão a área após a autorização da equipe 
de infraestrutura, o clube que assim proceder será bonificado. 

 Recomendamos que o clube leve um pequeno refletor para iluminar a área de seu 
acampamento. 
 
 

 
COMPRAS E VENDAS: 
  

Somente poderão realizar vendas aqueles que estiverem devidamente credenciados pela 
ABA. Haverá uma loja SELS com vendas de material de desbravadores e da CPB bem como 
vendas de camisas e camisetas, bonés e chapéus de desbravadores, pins, bótons, 
chaveiros e canetas etc. 

 
 

III. PRÉ-REQUISITOS  
 
 

1.0  - ADMINISTRAÇÃO:  
 
1.1 Inscrição:  
1) Inscrições realizadas de 19/11/2012 até 31/12/2012 – R$ 50,00 + 1000 pontos de Bônus 
2) Inscrições realizadas de 01/01 até 28/02/2013 - 400 pontos 
3) Inscrições realizadas de 01/03 até 30/04/2013 – 200 pontos 
4) Inscrições realizadas de 01/05 até 24/05/2013 – 100 pontos 
 
 

Apresentar relação nominal e comprovante de pagamento de Inscrição para o Campori 
 

1.2 Seguro Obrigatório:  
Todos os Clubes deverão providenciar o pagamento do Seguro do seu pessoal (anual), 
incluindo as pessoas que farão parte da equipe de apoio.  

 

Informaremos via Boletim como será o pagamento. No começo do ano, queremos apresentar 
a forma de pagamento para que os clubes o façam. 
 
Só participarão do VI Campori de Desbravadores os clubes inscritos que houverem 
realizado o pagamento do seguro anual.  

 
 

1.3 Autorizações: 
Cada Clube deverá providenciar as seguintes autorizações: 
 

1.3.1 - Autorização Individual  
 Ficha de Autorização somente para menores, com a assinatura do pai ou 
responsável e cópia (xerox) do documento de identidade do Desbravador.  

 
 Documentação para viagem de menores : Quais documentos são necessários para 
menores viajarem pelo Brasil? 
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 Numa viagem de ônibus em território nacional, o menor, de até 12 anos, só 
pode viajar acompanhado;  

 Para viajar sozinho, o menor deve ter uma autorização judicial original. 
Esse documento pode ser solicitado no Posto de Juizado de menores, num fórum 
ou cartório, para o pai ou a mãe requerer a autorização, apresentar: 

 Documentos de Identidade dos responsáveis - original e cópia. 
 São considerados documentos de identidade: 

Carteira de Identidade. Cédula de Identidade expedida pelo Órgão ou 
Conselho de Classe como: CRM, OAB,  CREA, CRN, COREN, etc. CNH - Carteira 
Nacional de Habilitação - válida e com foto. Carteira de Trabalho (CTPS). 

 Quando mãe separada que tiver mudado de nome - apresentar Certidão de 
casamento averbada - original e cópia; 

 Os documentos de identificação do menor, como RG ou certidão de nascimento, 
devem estar com ele durante a viagem. E devem ser as vias originais dos 
documentos; 

 A autorização judicial não é necessária se o menor estiver acompanhado de 
algum parente de até 3º grau. E esse parentesco deve ser comprovado com 
documentação; 

 Em viagens aéreas domésticas, a criança menor de 12 anos só viaja com uma 
autorização judicial. Em caso de acompanhamento de parentes de 3º grau 
comprovados, o documento é desnecessário;  

 Se o menor for viajar com terceiros, vale a mesma regra das viagens 
internacionais: documento de identidade e autorização judicial de ambos os 
pais. Em território nacional, crianças maiores de 12 anos podem viajar 
sozinhas. 

 Em cidades integrantes da mesma região metropolitana, não é necessária 
nenhuma autorização judicial; 

 As autorizações devem ser solicitadas com antecedência e os 
pais/responsáveis do menor devem ficar atentos aos documentos que se deve 
levar na viagem; 

 No transporte de menores, é importante esclarecer alguns pontos sobre a 
tarifa cobrada: 

 Nas viagens rodoviárias, o menor de até 5 anos completos, não paga, desde 
que vá no colo, Depois dos 5 anos, a tarifa é cobrada integralmente; 

 Já no transporte aéreo, crianças de até 2 anos e não ocupando assento, pagam 
10% da passagem normal. As maiores que 2 e até 12 anos, pagam entre 50%, 75% 
do valor e tem direito a assento. 
 

1.3.2 Autorização da Igreja  
Ficha de Autorização com assinatura do pastor distrital e ancião (pode ser cópia 
de xerox da Ata da comissão da igreja). 

 

1.3.3 – Autorização da Coordenação Regional  
Ficha de Autorização com assinatura da Coordenação Regional.  

 

1.4 Cada Clube deverá estar ativo e atualizado com o SAVA. 
 

 

1.5 Batismos:  
Levar pelo menos 2 Juvenis para batizar no Campori.  
Lembre-se que a maior celebração no Campori é a espiritual; então, ter no mínimo 2 
candidatos ao batismo do seu clube é algo essencial. 
 

1.6 Oficinas (Seminários):  
O Campori estará oferecendo diversos seminários ou oficinas para os desbravadores cada 
clube participará conforme a cor de sua identificação.  

 

2.0  - SANTA CEIA: 
  

Cada clube deverá levar suco de uva (500ml para quantidade de inscritos), copinhos 
descartáveis de café, toalhas e bacias (equivalente ao número de desbravadores do 
clube). É obrigatório, pois todos os desbravadores batizados participarão da Ceia do 
Senhor.  
Obs.: O pão será fornecido pela coordenação geral do Campori. 
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3.0  - ACAMPAMENTO: 
 

3.1 - Acampamento pronto para a abertura (3 horas antes) 
 
3.2 - Portal da Região (A madeira para o portal será providenciada pela Coordenação 
do Campori). 
 

 

4.0 - UNIFORMES:  
 
Durante o Campori serão usados uniformes: A, B, e C conforme as orientações a seguir: 
4.1 - Uniforme A: As insígnias e distintivos devem estar todas colocadas conforme 
regulamento atual da DSA. O uniforme A será usado na cerimônia de abertura, nas 
Cerimônias de investidura e no Sábado pela manhã. 
4.2 - Uniforme B: (Associação Baixo Amazonas) deverá ser usado nos projetos 
comunitários e no encerramento.  
4.3 - Uniforme C: Conforme padrão adotado pela ABA, poderá ser usado nos demais 
momentos do Campori. 
 
 
 

5.0 - INFORMÁTICA: 
  
Orientações básicas: 1º) O clube deverá ter um responsável da área de informática e 
o mesmo deverá participar dos encontros on-line a serem marcados pela coordenação da 
área de informática da ABA a partir do mês de março/2013 Enviar os dados para o e-mail 
campori@desbravadores.info idade mínima de 16 anos. 2º) O clube deverá baixar do site 
voluntário (www.desbravadores.info) ou do site da ABA (www.aba.org.br) ou 
(www.mj.aba.org.br), o guia de informática para o Campori da ABA 2013 (disponível 
apartir de janeiro de 2013), com informações a respeito da oficina de informática que 
ocorrerá no evento. 3º) O clube deverá ter login e senha no site voluntário para 
interagir com as informações e notícias do evento ainda em 2012 e para o ano do 
Campori.    
 

 

6.0 - SAÚDE:  
 
6.1 - Equipamento de Saúde:  

 O equipamento de primeiros socorros para cada Clube, que será inspecionado durante o 
Campori, deverá ser composto por: 

a) Termômetro  
b) Tensiômetro (aparelho de pressão)  
c) Luvas de procedimento  
d) Protetor solar  
e) Esparadrapo  
f) Algodão  
g) Repelente  
h) Povidine, Degermante e Povidine tópico ou similar (Clorexidina)  
i) Gaze  
j) Ataduras (20 cm, 10 cm, e 6 cm)  
l) Analgésico  
m) Antitérmico  
n) Anticéptico  
l) Pomada Analgésica para contusão (Gelol ou outro)  
o) Creme para assaduras  
p) Álcool iodado  
q) Soro fisiológico  
r) Remédio para cólicas estomacais/ menstruais  
r) inalador  
s) Tesoura  
t) Maleta apropriada  
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6.2 - Medicamentos: Deve ser levada a quantidade necessária de medicamentos para o 
número de acampantes do Clube, solicitar avaliação do profissional de saúde do clube. 

 
 

6.3 - Os Clubes deverão levar consigo um profissional de saúde: Apenas este 
profissional, devidamente preparado, deverá utilizar os medicamentos contidos na 
maleta do Clube. Sua atuação será atender às necessidades do Clube e o posto médico da 
ABA. A presença dos profissionais deverá ser informada ao Departamento de 
Desbravadores da ABA por ocasião da inscrição, são eles:  

 
 Auxiliar ou Técnico de enfermagem  

 Médico(a) ou Enfermeiro(a) com formação universitária  

 

6.4 - Ficha de saúde: 
Cada desbravador/diretoria deverá apresentar a ficha de saúde devidamente preenchida e 
entregue na secretaria do Campori. Cada clube deve possuir uma cópia da mesma. Em caso 
de uso de medicação pessoal, a mesma deverá ser levada, se possível com receita 
médica. 

 
 

6.5 - O Campori terá um posto médico central:  
Será de competência deste os casos que fugirem do controle do profissional de saúde do 
clube.  
 
 

7.0 - INVESTIDURA:  
 
Investidura no Campori. Ter pelo menos um candidato para a investidura por clube.  

 

OBS.: Durante o Campori será realizada apenas uma cerimônia de investidura, envolvendo 
líder, líder máster e Avançado. 

 
 

Notas: 
 

 As demais informações do evento serão disponibilizadas através de boletins 
técnicos no decorrer deste e do próximo ano, não sendo possível mensurar 
quantos serão necessários, mas todos serão identificados pela nº de ocorrência 
(Boletim nº 9999) e data de criação (12-12-1980) 
 

 Os boletins poderão ser disponibilizados de maneira impressa (papel) ou 
eletrônica através do site, e-mail, DVD, CD, pendriver, etc... 
 

 Não necessariamente uma nova edição de boletim anulará a anterior, salvo quando 
a nova informação é explicita em afirmar isso no novo boletim. Em geral são 
acréscimos, correções e novas orientações. 
 

 Os boletins podem trazer informações gerais ou específicas para alguma área. 
 

 Fiquem atentos aos sites da ABA: www.mj.org.br www.aba.org.br e o voluntário: 
www.desbravadores.info pois os boletins serão disponibilizados nestes endereços 
eletrônicos.  

 

 
By Equipe SAPO (Servir, Apoiar, Participar, Organizar) 

Ministério Jovem da ABA 
Equipe de Associados e Secretários de Área 

Editado em 01/10/2012 
Revisado em 05/10/2012 

 


