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I BOLETIM DO III CAMPORI DE DESBRAVADORES - ASuR 
 
 
DATA: 22 A 25 DE AGOSTO DE 2013 

LOCAL: VILHENA – PARQUE DE EXPOSIÇÕES 
TEMA: A DEFINIR 
 
 

 
Informação adicionada em 18 de abril de 2013. 
DATA DO CAMPORI ALTERADA: 
Devido a dificuldades com a data da realização do Campori, foi necessário adiar este evento que 
aconteceria nos dias 08 a 11 para os dias 22 a 25 de Agosto. 
 
Informação adicionada em 09 de junho de 2013. 
INSCRIÇÕES PRORROGADAS: 
Devido o adiamento do evento para o dia 22 de agosto, o prazo das inscrições também foi adiado. Fique 
atento para as novas datas: 
 

1º PRAZO – 24 DE JUNHO DE 2013 ÀS 17H00 
2º PRAZO – ATÉ 05 DE AGOSTO, O VALOR GERAL DAS INSCRIÇÕES SERÁ R$ 70,00. 
 
Fonte: Katiane Soares 
Secretária Ministério Jovem ASuR 
 

 
 
INSCRIÇÕES: 
OS VALORES SERÃO DIFERENTES CONSIDERANDO AS DISTÂNCIAS. ESSE É UM PEDIDO FEITO HÁ 
MUITO TEMPO, E ESTAREMOS FAZENDO ESSA ESCALA COPIANDO OS MODELOS DAS UNIÕES E DA 
DIVISÃO. 
 
CLUBES DOS DISTRITOS:  

Vale do Paraiso, Mirante da Serra, Urupá, Ouro Preto, Eldorado, Cereja, Santiago, Central Ji-Paraná, Nova 
Brasília, Belém, Planalto, Iaamo, Presidente Médici e São Francisco.  
Valor = R$ 40,00 
 
CLUBES DOS DISTRITOS:  
Cacoal, Novo Cacoal, Liberdade, Central Rolim de Moura, Nova Jerusalém, Beira Rio, Espigão do Oeste, 
Pimenta Bueno, Alta Floresta, Nova Brasilândia, São Miguel e Cerejeiras.  
Valor: R$ 50,00 
 
CLUBES DOS DISTRITOS:  
Vilhena e Jardim Primavera 
Valor R$ 60,00 
 
PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES 
10 DE JUNHO DE 2013 ÀS 17H00 
APÓS ESSA DATA, O VALOR GERAL DAS INSCRIÇÕES SERÁ R$ 70,00 
 
REGRAS PARA PONTUAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
 Não realizaremos devolução de inscrições. 
 Iremos considerar a primeira data de inscrição do Clube, sendo no mínimo 80% da quantidade de 

pessoas (Desbravadores, Líderes e Apoio). 
 Aceitaremos mais inscrições do mesmo clube em períodos posteriores a essa data, mas elas não 

poderão representar mais que 20% da quantidade dos inscritos na primeira data. Se for assim, 
entenderemos que a data oficial de inscrição será a mais recente, e a pontuação será de acordo com 
essa data. Portanto, não basta inscrever alguns para garantir pontos e vantagens, e depois inscrever o 
restante. 

 No quadro de pontuação será possível visualizar a distribuição de pontos. 
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QUANTIDADE MÁXIMA DE DESBRAVADORES  
 1600 Pessoas. Enquanto houver vagas e estivermos dentro dos prazos, as Inscrições estarão abertas. 

Quando chegarmos a 1.600 Pessoas, mesmo se estivermos dentro do Prazo de Inscrições, 

encerraremos as Inscrições. Portanto, não deixe para se inscrever por último. 
 
RESPONSABILIDADE DE CADA CLUBE 
 Equipar e instalar seu acampamento.  
 Documentos de viagem de cada inscrito. 
 Instalação e equipe de cozinha e alimentos.  
 Transporte do clube até o Campori e durante as atividades do mesmo. 
 Apresentação de todos os formulários devidamente preenchidos. 
 Qualquer outro material que seja necessário para o Clube. 
 
 
 
ORGANIZAÇÃO DA VIAGEM DE CADA CLUBE 
 Verificar a condição do ônibus para uma viagem de longa distância; 

 Verificar se a empresa tem estrutura de apoio dentro da rota de viagem. 
 Verificar se a empresa tem documentação de viagem; 
 Providenciar a documentação legal exigida para a viagem de menores de idade. 
 
 
SOBRE A VIAGEM 
 Combinar onde serão hospedados os motoristas, e quem pagará seus gastos durante a viagem; 
 Adicione 50 km a mais para imprevistos; 

 Verificar quem será o responsável pelo seguro de viagem; 
 Entre em acordo com o motorista, pra saber se ele estará disponível durante todo o evento ou não, e 

informar a ASuR. 
 
 
PROGRAMAÇÃO 
 

ABERTURA E ENCERRAMENTO 
 Faça planos de participar de todo o Campori.  
 Informações mais detalhadas nas vésperas do Campori. 
 
VISITAS 
 O Campori será de exclusividade dos Clubes de Desbravadores Inscritos. 
 Será aberto para visitação na Abertura e no Sábado pela manhã. 

 Os visitantes não terão direito de interferir nas atividades e decisões do Campori. 
 
COMPORTAMENTO 
 As unidades deverão estar sempre juntas. Um Desbravador circulando sozinho pode implicar na perda 

de pontos; 
 Não é permitido namoro com contatos físicos (Beijos, abraços e contatos íntimos). Os Diretores 

solteiros que estiverem dentro dos limites do Campori, deverão respeitar essa regra. Marido e mulher 
evitem contatos acalorados em público para não gerar constrangimento.  

 Não deverá haver movimentação nem barulho na área depois do toque de silêncio; 
 Não será permitido o uso de qualquer aparato de som, embora este seja de uso pessoal, exceto com 

autorização especial da coordenação de disciplina;  
 Não será permitido o uso de apitos, tambores, flautas, buzinas ou outros aparatos sonoros; 

bombinhas, fogos de artificio, ponteiros laser; flash, bastões ou latas de fumaça colorida, durante as 
programações. O uso de lanternas, laser perturbando as projeções será considerado como infração de 
disciplina. 

 A roupa que se usará durante o evento deve ser adequada para um encontro de Desbravadores, o 
mais decente possível; 

 Não se devem usar jóias, shorts curtos, mini-saias ou calças justas. 
 Não será permitido andar sem camisa durante o evento.  
 Não será permitido andar enrolado em toalhas após o banho. 
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 Não será permitido andar de pijamas (camisolas, baby-doll, etc...) 
 Será exigido respeito, atenção e reverência durante os Cultos e Programações. 
 Proibido Palavrões, Brigas e discussões com agressões verbais, mesmo não contendo palavrões. 
 Nenhum Desbravador poderá ausentar-se do Campori sem a companhia e autorização do Diretor (a) 

do Clube, e da Administração do Campori.  
 Os garotos devem ter cabelo curto. 

 Qualquer desobediência será avaliada e sancionada pela coordenação de disciplina. Cada infração 
significará inicialmente a perda de pontos.  

 Casos considerados graves, como Namoro com Contato Físico, Cigarros, Bebidas, Drogas e Brigas, as 
pessoas envolvidas serão convidadas a se retirarem do Campori, e as despesas adicionais pela 
retirada será de responsabilidade do Desbravador e o seu Clube. Além da perda de muitos pontos. 

 Proibido desacatar autoridades Eclesiásticas e Civis.  
 Proibido o jogo de cartas, especificamente do Baralho, que possuem significados questionáveis. Por 

precaução não será aceito. Existem outros joguinhos mais saudáveis que poderão ser usados nas 
horas livres.  

 No Sábado estará proibido qualquer jogo ou atividade que não seja de caráter espiritual (bola, peteca, 
uno, corrida, etc.) Mesmo em algum momento livre. As atividades serão coordenadas pela direção do 
Campori.  

 Não será aceito reclamações desnecessárias. Se surgir algum problema, busque resolver. Se não 
resolver, vá buscar ajuda. Mas faça isso numa necessidade real. 

 Não será aceito reclamações para conseguir exceções, vantagens e privilégios no regulamento, para 
ser beneficiado sobre os demais Clubes. Todos terão os mesmos direitos. 

 
PASTAS  
 As pastas deverão ser entregues na ASuR até dia 29 de Julho às 17h00. Podem ser entregues em 

pastas, no modelo conhecido. 
 
 

ACAMPAMENTO 
 
SEGURANÇA 
 Cada Clube terá que levar duas pessoas de segurança, maiores de 18 anos, e que sejam Adventistas 

do Sétimo Dia, para atuar dentro da área do Clube. Além da função de segurança, também serão 
responsáveis por receber as equipes de inspeção, em qualquer momento. A segurança geral não terá 
nenhuma responsabilidade sobre a área interna de cada acampamento.   

 
MONTAGEM DE ACAMPAMENTO E COZINHAS 
 Podemos adiantar que os Clubes poderão enviar essas estruturas pra serem montadas antes da 

chegada dos Desbravadores. Informações mais detalhadas nas vésperas do Campori.  
 Os clubes deverão providenciar área de sombra para o Acampamento. Seja com Gazebo, ou alguma 

alternativa criativa. 
 A área do acampamento de cada clube deverá estar cercada, com demarcação sinalizada. 

 Lugar para estender a roupa molhada. Não será permitido usar os cordões das barracas ou as cordas 
de sinalização para isto. 

 Lugar para colocar sapatos. 
 Mastro para as bandeiras  
 Trazer Cordas, Enxadão (ou picareta), Pá, Lanterna, etc... 
 É proibido cruzar pelas cercas ou cortar árvores sem autorização durante a instalação do 

acampamento, ainda durante o Campori.  
 Lugar para o lixo. A limpeza da área do acampamento estará sob a responsabilidade do Clube. 

 Inspeção sobre limpeza depois que o Acampamento for desmontado, e antes do Encerramento do 
Campori. 

 
EQUIPAMENTO DE COZINHA 
 A cozinha deverá ter equipamentos para o preparo das refeições do Clube. São utensílios de cozinha 

(panelas, conchas, talheres para os desbravadores, pratos, copos, pioneiras, Baldes, etc). Materiais 
diversos: aventais, toucas e placa de identificação. 

 Será disponibilizado espaço para Cozinhas.  
 Os melhores espaços serão disponibilizados para os clubes que se inscreverem primeiro, considerando 

as regras de inscrição.  
 Trazer extensão elétrica para a cozinha (com no mínimo 50 m de comprimento) 
 Não será permitido o uso de alimentos cárneos (peixe é carne) 
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 Não será permitido o uso de bebidas alcoólicas nem de refrigerante no sabor “cola”. 
 As cozinhas deverão ter água mineral disponível para seus Desbravadores. 
 No mínimo 02 Pioneiras na área de cozinha. A limpeza da área de cozinha estará sob a 

responsabilidade do Clube, e será inspecionada antes de receber a pontuação final. 
 
ALIMENTAÇÃO DE VISITANTES NAS COZINHAS 

 Os Pastores Distritais deverão se alimentar com seus Clubes. 
 Os visitantes de cada Clube deverão fazer os ajustes para se alimentarem com seus Clubes. 
 
BARRACAS 
 As barracas deverão ser em número suficiente para acomodar todos os membros do clube e, na 

medida do possível, padronizadas.  
 Barracas armadas de forma ordenada 
 As estacas das Barracas deverão estar bem colocadas. 
 As cordas das Barracas deverão estar bem esticadas. 
 As cordas das Barracas que causam certo risco de tropeço deverão estar sinalizadas com papel ou 

cordões coloridos. 
 
PORTAL 
 Cada Clube deverá contar com o portal principal, com as devidas identificações mencionadas abaixo. 

 Deverá ser feito de material ecologicamente correto.  
 Não poderá fazer portal que perfure o chão. Use a criatividade. 
 
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO CLUBE. 
 Será como que um escudo do Clube. Deverá conter o nome do Clube, a logomarca dos Desbravadores, 

o nome da UNoB,  ASuR, Região, Distrito e Igrejas que pertence  
 
BANDEIRAS 

 Os Clubes deverão ter em seu patrimônio as bandeiras utilizadas nas cerimônias e acampamentos: 
Brasil, Estado, Município, Desbravadores e do Clube. 

 
CADA DESBRAVADOR DEVE LEVAR 
 Gorro, boné ou chapéu. 
 Protetor solar e produtos de higiene pessoal 
 Banquinho para assentar. 

 Bíblia e Lição de Escola Sabatina dos Juvenis; 
 Documentos pessoais e autorização de viagem; 
 Squeeze (Garrafinha pra colocar água) 
 Roupa de cama, travesseiro, colchonete. 
 Lanterna 
 
NENHUM DESBRAVADOR PODE LEVAR 

 Animais; 
 Equipamentos de som; 
 Televisores; 
 Jogos eletrônicos. 
 Bombinhas, Fogos de Artificio. 
 Bebidas alcoólicas, cigarros ou drogas. 
 
 

EQUIPAMENTO DO CLUBE 
 
BANDEIRIM DE UNIDADE 
 Cada unidade do clube deverá ter o seu banderim confeccionado dentro do padrão exigido pela Divisão 

Sul Americana e com nome e desenho dentro do bom senso cristão.  
 
MACHADINHA ORNAMENTADA 

 Personalizada pelo clube para ser usada nas atividades durante o ano. 
 
MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS 
 Maleta de primeiros socorros (Clube), que será inspecionado e deverá ter no mínimo: Soro fisiológico, 

Protetor solar, Esparadrapo, Ataduras adesivas, Algodão, Repelente, Álcool 70% ou mercúrio 
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(mertiolate), gaze, Analgésico, Antitérmico, Pomada Analgésica e tudo isso acomodados em uma 
Maleta apropriada. Deve-se levar em conta a quantidade necessária para o número de acampantes do 
Clube. 

 
PROFISSIONAL DE SAÚDE 
 Os Clubes terão que levar um profissional da saúde. Este profissional, devidamente capacitado, terá 

que utilizar os medicamentos da caixa de primeiros socorros do Clube. A pontuação será dada se o 
profissional cumprir os horários de atenção que lhe foram designados no posto médico. Em caso de o 
Clube informar a presença de um profissional e este não se apresentar ou não atender quando for 
solicitado, este perderá a respectiva pontuação.  

 
LIVRO DE ATA E LIVRO DE ATOS 
 Com registros de todas as atividades (Atos) e reuniões (Atas) realizadas durante o ano de 2012. 
 
BANQUINHOS 
 Um banquinho por Desbravador. 
 
 
UNIFORME DE GALA, ASUR E ATIVIDADES DO CLUBE (80%) 
 Clube uniformizado com os uniformes de gala (de acordo com o manual de uniformes da DSA) e de 

atividades do Clube. 
 
 
O CLUBE DE DESBRAVADORES 
 
CLUBE CADASTRADO E ASSEGURADO NO ASUR 
 O cadastro atualizado do Clube feito na sua Associação, até o dia 28 de março (Secretaria On-Line). O 

Valor do Cadastramento será anunciado em tempo hábil, e estará incluso o seguro anual de todos 

cadastrados. De acordo com o processo padrão da DSA, o valor será descontado na Tesouraria da 
Igreja de cada Clube, via Associação, e o Clube fará o acerto com o Tesoureiro da sua Igreja. 

 
RELATÓRIO TRIMESTRAL ATUALIZADO 
 No final de cada Trimestre o clube deverá enviar o Relatório Mensal à secretaria do Ministério Jovem 

de sua Associação depois de conferido pelos Regionais.  
 

DIRETORIA COMPLETA 
 O Clube deve ter Diretor, Diretores Associados (masculino e feminino), Tesoureiro, Capelão, 

Conselheiros (masculino e feminino), Secretária (o) e Instrutores. 
 
PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO TREINAMENTO BÁSICO PARA DIRETORIA 
 Diretores, Diretores Associados, Conselheiros, Instrutores, Capelão.  
 

CURSO DE CONSELHEIROS E CAPITÃES 
 Será realizado por região sob a responsabilidade do Coordenador Regional com material produzido 

pela UNoB. 
 
PROJETO VIDA POR VIDAS 
 10 Doadores por Clube. Os doadores podem ser convidados do clube, membros da igreja local, 

vizinhos, amigos, etc.  
 

VISITA DO PASTOR DISTRITAL E ANCIÃO JOVEM 
 O Pastor distrital e o Ancião da Igreja deverão visitar o Clube.  
 
VISITA DO REGIONAL 
 Agendada com antecedência e registrada no livro de Atos do Clube e no livro de Atos da Região.  
 
CLUBE DE LÍDERES ATIVO E ATUANTE 

 O Coordenador Regional viabilizará e dará apoio pra que seu distrito tenha um Clube de Líderes com 
participação ativa nas atividades da região. 

 
CLASSES REGULARES E AVANÇADAS 
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 A cada trimestre o Coordenador Regional avaliará o Clube para acompanhar o desenvolvimento do 
cumprimento do cartão das Classes Regulares e Avançadas.  

 
DIA DO DESBRAVADOR 
 Realizar a programação especial do Dia do Desbravador. 
 

MISSÃO CALEBE 2013 
 Cada Sociedade estará responsável para conseguir 20 provedores da Missão Calebe. Cada provedor é 

um irmão da Igreja, parente ou amigo que patrocina a Missão Calebe. Cada provedor ajuda a Missão 
Calebe com 20 Reais. O valor dos 20 provedores (R$400,00) será depositado até o dia 17 de junho de 
2013, na Conta da Associação Sul de Rondônia (Banco Bradesco / Agência: 0457-0 / Conta Corrente 
53033-6 / União Noroeste Brasileira IASD). E o comprovante enviado para Katiane, Secretária do 
Ministério Jovem (katiane.soares@adventistas.org.br).  Esses provedores serão considerados como 
Calebes. Esse valor será utilizado para apoio na produção de materiais e vai retornar para os Calebes. 

 
DESBRAVADOR NOTA 10 
 Ter no mínimo 05 Desbravadores participando. Colocar os nomes de quem está participando na Pasta. 
 
 
PAIS DE ESPERANÇA  

 Os pais acompanham seus filhos com estudos bíblicos visando um preparo adequado para o Batismo 
da Primavera. Todos os Desbravadores não batizados deverão participar.  

 
CLASSE BÍBLICA 
 Deverá ser realizada numa reunião oficial do Clube (Sábado à tarde ou Domingo pela manhã). Todos 

os Desbravadores e Diretoria deverão participar. 
 
BATISMO DA PRIMAVERA 

 Desbravador sendo batizado na Primavera. A decisão ao Batismo é exclusiva do jovem, e precisa estar 
dentro dos regulamentos estabelecidos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para o Batismo, o Clube 
deverá levar o xerox da ficha de batismo devidamente assinada e anexado na pasta. 

 Se o Desbravador quiser batizar no Campori, mesmo não sendo no período do Batismo da Primavera 
iremos considerar para pontuação do Topo e Campori. Basta informar na pasta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


