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“AKÉM DOS LIMITES” 
4º BOLETIM  INFORMATIVO 

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

 

 Maranata! 

 

Olá Desbravadores!  

 

Estamos felizes com os preparativos do nosso Campori!  Então fique atento e procure sempre dar uma olhada no 

facebook Segunda Coordenação de Desbravadores da ASUR para enviar duvidas questionamentos e ficar bem 

informado e informar corretamente seu clube de desbravadores. 

 

22 – cada unidade trazer uma muda de arvore, para ser plantada na área do catre de presidente Médici, pontuação 

especial. 

 

23 – atenção foi pedido para cada clube trazer lona para cobrir a cozinha, ouve uma mudança no tamanho da lona, 

agora o tamanho e de 4,5 por 3,5 e cada clube deve trazer lona para cercar sua cozinha e fazer área está opção fica a 

critério do clube. 

 

24 – aparte do dia 24\08\2014 (domingo) já está liberado para cada unidade montar sua área de acampamento, sendo 

acompanhado por um líder da coordenação. 

 

25 – cada clube deve mandar, os nomes dos componentes da unidade, nome dos apoio escritos, nome do clube nome, 

nome diretor, para este e-mail até terça feira(19\08\2014)  segundacoordenacaoasur@hotmail.com. 

 

26 – cada apoio escrito pelo clube ou unidade, tem que está assegurado, o diretor ou responsável deverá apresentar o 

comprovante no local do acampamento. 

         Todos que não estiverem assegurados serão convidados a se retirarem do acampamento para suas residências, 

lembrado que o seguro deve ser feito independente do seguro anual. 

 

 

27 – fico definido o tamanho da área de acampamento para cada unidade, 7,5 mt e meio de frente e 10 mt de lateral.  

 

28 – todos os comprovantes relatórios deverão está anexado a pasta da unidade que será entregue no local do 

acampamento. 

 

29 – todos profissionais de saúde, Médico, Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, será isento da inscrição, mas tem que 

está devidamente assegurado e a disposição do evento todo o tempo...  

 

30 – cada unidade deve trazer material para fazer o fogo refletor e mais sete tipos de fogo, sendo que um deste, 

terão que preparar um alimento que será definido pela coordenação do evento. 
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31—advertência – não será permitido o uso de teres. 

                                 Não será permitido alimento cárneo. 

                                Não será permitido refrigerante.  

 

32 – só será permitido visitas no local do acampamento sábado, após o termino da passeata quebrando o silencio 

em presidente Médici. 

-- cada clube e responsável pelas suas visitas.  

 

Aguardamos vocês para mais está aventura, e que o seus limites sejam superados, e o mais importe dos seus  alvo 

seja alcançado (JESUS). 

 

Dúvidas e sugestões: ligar 69-9272-7360 – 8438-2242 falar com Márcio,   

Ou por e-mail segundacoordenacaoasur@hotmail.com 

 

Coordenadores: 

Antônio Leandro: 9302-1263 

Paulo Francisco: 9229-2759 

 

Secretários(a):  

Márcio José: 9272-7360 

Sirlene Ventura: 9289-1320  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
Blog: www.universodesbravador.blog.br 
Twitter: http://twitter.com/Universo_Desb 
Feed: http://feeds.feedburner.com/universodesbravador 
Facebook Fan Page: http://www.facebook.com/universo.desb 
Facebook Perfil 1: http://www.facebook.com/universodesbravador 
Facebook Perfil 2: http://www.facebook.com/universodesbravador2 


