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“AKÉM DOS LIMITES” 
2º BOLETIM INFORMATIVO 

CAMPORI DA 1ª , 2ª e 6º  COORDENAÇÃO DE DESBRAVADORES DA ASUR 
 
MARANATA! 
 
Olá DESBRAVADORES!  
 

Estamos felizes com os preparativos do nosso Campori! Estaremos enviando futuros boletins para mantê-los informados 

do nosso programa e atividades. Então fique atento e procure sempre dar uma olhada no facebook Segunda 

Coordenação de Desbravadores da ASUR ou camporiasur2014@hotmail.com para enviar duvidas questionamentos e 

ficar bem informado e informar corretamente seu clube de desbravadores. 

 

5 – Das complementações do último boletim: 
 

a. Cada unidade deve levar seu banquinho 500 pontos. 
b. Cada membro da unidade deve ter um cantil (contará criatividade) 500 pontos. 
c. Cada unidade deve ter um Kit de primeiros socorros em uma caixinha apropriada                                                 

(kit padrão ASUR) 500 pontos.  
d. Cada clube deve levar um profissional da saúde (Médico, Enfermeiro, Téc. de Enfermagem) 1.000 pontos. 
e. Cada membro de unidade deve levar um cabo solteiro de 3 metros 500 pontos obs...no 3 boletim 

f. O capitão só poderá se inscrever se tiver o certificado do  Curso de Capitães assinado pelo departamental 

Jovem 

g. Cada unidade deve levar uma machadinha ornamentada para a abertura 500 pontos. 
h. A abertura será no dia 28/08 às 20:30 horas presença 800 pontos. 
i. As pastas com os pré-requisitos devem ser entregues até o dia 17/08 para os secretários do evento: Sirlene 

(Nena) e Márcio 800 pontos. Obs no 3 boletim 

j. Os Pastores deverão comer na cozinha de seus clubes. 

  

CONTA PARA DEPOSITO:  
 

CAIXA ECONÔMICA - Conta Poupança:  

Agencia: 1824.013 

Conta: 39045-8 

Paulo Francisco Pereira 

Valor da inscrição 35,00 reais, olhar critérios no 1º boletim. 

 

No próximo boletim enviaremos demais informações para os Clubes se anteciparem aos eventos ocorridos e atividades 

referentes ao I Campori de Coordenações 2014. Enviem suas duvidas e sugestões no email                

camporiasur2014@hotmail.com ou segundacoordenacaoasur@hotmail.com  

E orem para que possamos ir Além dos Limites com Jesus! 

 

Antônio Leandro e Paulo Pereira! 

 
 
 

MATERIAL PUBLICADO EM: 
http://www.universodesbravador.com.br/index_eventos.htm 

 

CURTA A NOSSA FAN-PAGE 
Conheça e "Curta" a página do Portal UNIVERSO DESBRAVADOR no Facebook e fique por 
dentro de tudo. https://www.facebook.com/universo.desb 

 
CONHEÇA E ACOMPANHE O PORTAL UNIVERSO DESBRAVADOR 
Portal: www.universodesbravador.com.br 


