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A história de um Desbravador se escreve pelos acampamentos do Clube, as 
caminhadas, as investiduras, as amizades, as aventuras, as atividades na Unidade, e é claro... 
os Camporis. Cada Campori de Desbravadores é uma nova experiência. 

 
Um Campori de Divisão é uma oportunidade que ocorre a cada 10 anos de conhecer 

Clubes e Desbravadores de vários países, com costumes, história e linguagem diferentes. É 
uma “cidade” no Parque do Peão em Barretos – SP, com 32 mil “habitantes”  que funcionará  
com o lema: “Encontro Marcado na Eternidade”.     

 
O IV Campori Sul-americano de Desbravadores está sendo preparado para levar a 

experiências ainda mais marcantes do que conhecer outros povos e línguas, Clubes e 
Desbravadores; desejamos uma rica experiência com Jesus, com Sua Palavra e com a missão 
de salvar. Queremos que os adolescentes tomem decisões por Cristo e sintam alegria e um 
“santo orgulho” por serem Desbravadores; mais ainda, que façam a diferença na vida das 
pessoas que entrarem em contato, compartilhando o evangelho. 

 
Esperamos que nossos Desbravadores com toda a energia e vibração  que tem, 

possam ser motivados a olharem para o futuro com esperança e, marcarem um encontro na 
eternidade. 

 
Muito em breve nosso Senhor Jesus voltará para buscar não apenas 32 mil pessoas, 

mas milhões de Seus filhos fiéis para viverem a eternidade juntos no céu. Lá encontraremos 
os heróis da Bíblia, nossos queridos que já não vivem mais, e Jesus nosso salvador. Quem 
você quer encontrar primeiro? Essa esperança deve motivar cada desbravador a se manter 
firme no caminho de Deus.  

 
Temos então dois encontros marcados: o primeiro no IV Campori Sul-americano com 

Desbravadores de 8 países e o principal encontro de todos: na eternidade. Eu não quero 
ficar de fora, e você? 

 
Um big abraço do amigo 
 
Pr. Udolcy Zukowski 
Diretor do Ministério dos Desbravadores e Aventureiros 
Divisão Sul-Americana 
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FILOSOFIA DO CAMPORI  
1. O Desbravador é o centro. Ele é o foco de todo o Campori. 
2. O sermão é mais importante do que o programa. 
3. As reuniões e programas devem ser visíveis para todos os    Desbravadores. 
4. Decisões para Jesus são mais importantes que um troféu. 
5. Diretoria e Desbravadores, com menos stress possível no Campori. 
6. As atividades devem marcar a vida do Desbravador. 
7. A pontuação será de 80%, alcançada na Igreja local. 
8. Eventos criativos e relevantes. 
9. Menos Competição, mais COOPERAÇÃO. 
10. A alimentação da equipe de apoio tem a mesma Filosofia do Clube (vegetariana, 
saborosa e natural). 
11. Estimular e desenvolver Ordem Unida Criativa e a formação de Bandas e Fanfarras. 
12. Padrão cristão para o “Grito de Guerra”. Sem semelhanças com estilos musicais 
seculares. 
13. O Campori deve causar um Impacto Local – projetos comunitários que fazem a diferença. 

 
OBJETIVOS DO CAMPORI 
1. Motivar cada Desbravador a marcar um encontro na eternidade com Jesus; 
2. Inspirar os adolescentes e líderes ao serviço de Deus, a conservação da natureza e 

serviços práticos à comunidade; 
3. Proporcionar a cada participante a alegria de um ENCONTRO com novos amigos; 
4. Fortalecer no adolescente a alegria de ser um DESBRAVADOR; 
5. Tornar este ENCONTRO uma oportunidade para ampliar o conhecimento, as experiências 

e a troca de informações entre os Clubes de outros países; 
6. Criar laços de amizade com Desbravadores dos 8 países da Divisão Sul Americana; 
7. Proporcionar aos Clubes a oportunidade de adquirir experiência; 
8. Realizar uma avaliação geral dos Clubes; 
9. Fortalecer as capacidades mentais, físicas e espirituais através dos eventos e atividades 

do Campori;  
10. Ensinar a cada DESBRAVADOR a convivência com outros Clubes em harmonia e sem 

rivalidades. 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Tema: “Encontro Marcado na Eternidade” 
2. Data: 7-12 de janeiro de 2014. 
3. Participantes: 30.000 desbravadores e 2.000 líderes e pastores da Equipe de Apoio. 
4. Lugar: Parque do Peão, Barretos, Estado de São Paulo – Brasil. 
5. Classificação: Os Clubes serão classificados por categorias, para a premiação final, 

recebendo sua pontuação por correio somente depois do Campori. A classificação, de 
acordo com a pontuação recebida será:  

a. Cinco estrelas – De 85% a 100% da maior pontuação alcançada. 
b. Quatro estrelas – De 70% a 84% da maior pontuação alcançada. 
c. Três estrelas – Menos de 69% da maior pontuação alcançada. 

6. As orientações atualizadas estarão constantemente à disposição no site do Campori: 
www.camporidsa.com 
 

http://www.camporidsa.com/
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EQUIPE DE COORDENAÇÃO GERAL  
 

EQUIPE CAMPO RESPONSÁVEL 

Conselheiros DSA 
DSA 
DSA 

Erton Köhler 
Magdiel Perez 
Marlon Lopes 

Coordenação Geral DSA Udolcy Zukowski 

Coordenadores Associados UA 
UB 
UCB 
UCH 
UCOB 
UE 
ULB 
UNB 
UNEB 
UNOB 
UP 
UPN 
UPS 
USB 
USEB 
UU 

Carlos Campitelli  
Jimmy Lafuente 
Ronaldo Arco 
Juan Fernandez 
Nelson Milanelli 
Juan Cancino 
Herbert Cleber 
Helbert Almeida 
Sosthenes Andrade  
Lelis Silva 
Benjamin Belmonte 
Jaime Perez 
Andy Esqueche 
Elmar Borges 
Ivay Araujo 
Daniel Garay 

Coordenação Financeira DSA Telson Vargas 

Secretaria DSA Tania Fanti 
 

COTAS E VALORES 
 

SIGLA UNIÃO COTAS INSCRIÇÃO – U$ 

UA União Argentina 2300 44,00 

UB União Boliviana 650 44,00 

UCB União Central Brasileira 5529 60,00 

UCH União Chilena 2000 35,00 

UCOB União Centro Oeste Brasileira 3025 60,00 

UE União Equatoriana 300 29,00 

ULB União Leste Brasileira 2000 53,00 

UNB União Norte Brasileira 1450 53,00 

UNEB União Nordeste Brasileira 1800 53,00 

UNOB União Noroeste Brasileira 1050 53,00 

UP União Paraguaia 350 44,00 

UPN União Peruana do Norte 400 35,00 

UPS União Peruana do Sul 450 35,00 

USB União Sul Brasileira 4600 60,00 

USEB União Sudeste Brasileira 4600 60,00 

UU União Uruguaia 100 44,00 
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A T E N Ç Ã O 
Não serão realizadas inscrições na recepção do Campori. 

Não será possível entrar e ficar no Campori sem inscrição. 
O local do Campori é exclusivo para os inscritos. 

Nenhuma outra pessoa poderá acampar dentro da área do Clube. 
Caso algum clube insista em tentar incluir alguém no lugar de outro que não pode ir ao 

campori, esta pessoa será encaminhada à Rodoviária mais próxima para voltar para casa. 
 

SEGURO 
Para fazer a inscrição todo o Clube deve estar com o seu Seguro Anual (ARM) em dia.  
 
Este seguro é obrigatório para todos os Clubes da D.S.A. e renovado todos os anos junto ao 
seu campo, no entanto é importante atualizar e acrescentar as pessoas que irão ao Campori, 
inclusive equipe de apoio, cozinheiras, etc.  
 
O Seguro feito fora do prazo (30/03/2013) implicará na perda de 50 pontos ao Clube. 
 

CÂMBIO 
A D.S.A. informará através do site o valor do câmbio no início de cada mês, conforme a 
moeda de cada País, que será usado para conversão durante os prazos estabelecidos para as 
inscrições.  
 
Informamos que o documento para pagamento das inscrições será emitido conforme a regra 
abaixo: 
 

Maio – câmbio de maio para os boletos emitidos até 29/05/2013 - 23h59 
Junho – câmbio de junho para boletos emitidos até 29/06/2013 – 23h59 
 

INSCRIÇÕES  
As inscrições serão realizadas através de um sistema on-line criado para o Campori e deverá 
ser acessado através do site: www.camporidsa.com (mediante login e senha). 
 
As inscrições são indispensáveis, para a coordenação, organização e manutenção do evento.  
 
O Campori tem como foco o Desbravador e se há alguém que deveria merecer isenção ou 
desconto, este seria o Desbravador. Mas, desta forma não seria possível realizar o evento.  
 
Todos os outros, adultos e líderes, estarão no Campori para servir nossos juvenis. E uma 
forma de serviço é participando com o valor da Inscrição.  
 
O valor da inscrição é diferente para cada União, conforme tabela da página 4. 
 
 
 
 
 

http://www.camporidsa.com/
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Os participantes do Clube serão inscritos dentro da seguinte proporção: 
a. 60% dos inscritos deverão ter entre 10 e 15 anos completos até a data da 

inscrição. 
- Desbravadores que completarem 16 anos até 29/06 (final da primeira fase das 
inscrições) participarão na cota dos 40%.  
- Desbravadores que completam 10 anos até 29/06 (final da primeira fase das 
inscrições) participarão na cota dos 60%, caso contrário entrarão como criança 
menor de 10 anos e contarão na cota dos 40%. 
 

b. 40% do número geral de inscritos de cada Clube será para Diretoria, equipe de 
apoio (pagantes e isentos) e crianças abaixo de 10 anos. 
Se o clube quiser preencher a quantidade de isentos disponibilizada pelo Campo 
com desbravadores pagantes será permitido! Para isso, será preciso apenas 
cadastrar desbravadores como pagantes no lugar das vagas (cargos) com direito 
a isenção! (Exemplo: O clube tem 40 vagas disponíveis, sendo 36 pagantes e 04 
isentos, neste caso, se quiserem abrir mãos dos 04 isentos, poderão ser inscritos 
04 desbravadores pagantes no lugar dos isentos). 

 
PERÍODO DAS INSCRIÇÕES 
01/05/2013 a 29/07/2013 
 
As inscrições serão abertas a partir de 01 de Maio de 2013 e serão feitas via Internet, 
conforme as cotas e requisitos. Para que estas sejam efetuadas, o Clube deverá entrar em 
contato com sua Associação/Missão para receber um login e senha de acesso ao sistema de 
inscrições do Campori.  
 

1ª Fase: A primeira fase para as inscrições encerra no dia 29/06/2013. As inscrições 
realizadas a partir de 30/06/2013, mesmo que apenas de um desbravador, 
implicarão na perda de pontos do Clube referentes à inscrição dentro do prazo. 
 
2ª Fase: A segunda fase para as inscrições encerra no dia 29/07/2013, em caso de 
ajustes de vagas, desistências, etc, no entanto estas inscrições sofrerão um 
acréscimo U$ 5 por pessoa conforme o valor da União.  
 
As inscrições de Departamentais, Secretárias, Equipes de apoio, Pastores e família 
serão permitidas a partir de 01/07/2013. 

 
ALTERAÇÕES 
De 01/08/2013 a 30/09/2013 o sistema estará liberado para alterações que forem 
necessárias, mas somente poderão ser feitas trocas de nomes de um mesmo Clube já 
inscrito e dentro da mesma categoria: desbravador por desbravador; diretoria por 
diretoria; cozinheira por cozinheira; etc. 

 
Em caso de algum desbravador ou Clube desistir, as inscrições pagas não serão devolvidas. 
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ISENTOS E PAGANTES  
1- Cozinheiras (acima de 18 anos) 

Cozinheira 1 - Isento 
Cozinheira 2 – Isento – para clubes com vagas = ou maior a 21 inscritos 
Cozinheira adicional – Paga 100% - Independente do número de inscritos 

2- Um Segurança (obrigatório) – Isento  
Esta pessoa deve ser maior de 18 anos e membro ativo da IASD. 

3- Um Profissional da Saúde (opcional) – Paga 50%  
Médico, Enfermeiro, Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem, Fisioterapeuta ou Dentista. 

4- Ancião da igreja (opcional) – Pagamento de 50%  
5- Pastor, esposa, filhos menores de 9 anos de idade – Pagamento de 50% 

O Pastor e família serão inscritos pelos Campos e não contarão na cota dos Clubes. 
O Pastor Distrital somente poderá ser inscrito se pelo menos 1 clube do seu Distrito 
estiver inscrito no Campori. 

6- Criança abaixo de 10 anos – Pagamento de 100% 
Crianças menores de 10 anos mesmo com pagamento de 100% da inscrição não tem 
direito ao Parque Aquático, terão que fazer o pagamento à parte. 

7- Equipe de Apoio da DSA – Pagamento de 50%  
Regionais, Coordenadores e Colaboradores. Este valor será repassado para a União 
correspondente, para que ela providencie a alimentação do seu grupo. 

8- Secretárias de União, Associação, Missão – Isento  
Deverão ser inscritas na equipe da União. 

9- Departamental J.A./Desbravadores de Associação/Missão – Paga 50% 
Deverão ser inscritos na Equipe da União. 

10- Departamental J.A./Desbravadores da Divisão e União – Paga 100% 
Deverão ser inscritos na Equipe da Divisão. 
 

OBS: Crianças abaixo de 10 anos não receberão trunfo ou material do Campori 

 
 

INSCRITO PGTO 
CONTA 

NA 
COTA 

COTA 
INSCRITO 

PELO 
PARQUE 

AQUÁTICO  

Desbravador 100% 60% Clube Clube Incluso 

Diretoria  100% 40% Clube Clube Incluso 

Cozinheira 1 Isento 40% Clube Clube Não incluso 

Cozinheira 2 Isento 40% Clube Clube Não incluso 

Cozinheira adicional 100% 40% Clube Clube Incluso 

Segurança  Isento 40% Clube Clube Não incluso 

Profissional de Saúde 50% 40% Clube Clube Não incluso 

Ancião da Igreja 50% 40% Clube Clube Não incluso 

Crianças abaixo 10 anos 100% 40% Clube Clube Não incluso 

Pastor Distrital,Esposa e filhos menores 50% Apoio Campo Campo Não incluso 

Equipe de Apoio 50% Apoio Divisão União Não incluso 

Secretária de Campo/ União Isento Apoio Divisão União Não incluso 

Departamental JA/Desb Campo 50% Apoio Divisão Divisão Não incluso 

Departamental JA/Desb Divisão/União 100% Apoio Divisão União Não Incluso 

Equipe Médica p/Divisão Isento Apoio Divisão Divisão Não incluso 
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PARQUE AQUÁTICO  
A entrada no Parque Aquático "Thermas dos Laranjais" estará incluída somente nas 
inscrições de pagamento do valor integral - 100%, menos no caso de crianças menores de 10 
anos, estas pagam 100% e não tem direito ao Parque Aquático. 

 
Isentos, pagantes de 50% se desejarem deverão pagar $ 10 dólares no ato da inscrição on-
line e crianças abaixo de 10 anos, estes para terem direito ao Parque terão que efetuar o 
pagamento 

 
O direito ao Parque Aquático é para apenas um dia inteiro durante o período do Campori, de 
acordo com o Carrossel de Atividades. O dia de cada União será informado posteriormente. 
 
No caso de Departamentais, Secretárias, Equipe de apoio, Pastores e família que adquirirem 
o ingresso, somente terão acesso ao Parque no domingo – 12/01/2014. 
 
Aqueles que desejarem comprar ingressos durante o Campori deverão fazê-lo diretamente 
com o Parque Aquático "Thermas dos Laranjais" – Olímpia - SP. O valor do ingresso direto no 
Parque é de $ 40 dólares (correndo o risco de não haver vagas disponíveis). 
 

SISTEMA DE INSCRIÇÕES DO CAMPORI 
 
PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS NO SISTEMA 

1. A D.S.A. cadastrará as Uniões, suas vagas e valores das inscrições. 
 

2. Cada União receberá uma senha para cadastrar o rateio de vagas dos Campos. 
 

3. Cada Campo receberá uma senha para cadastrar o rateio de vagas dos Clubes que 
foram previamente aprovados (conforme os requisitos da Divisão, União e 
Campo) e as vagas disponíveis para cada clube totalizando a quantidade 
disponível para o Campo. Nenhum Clube conseguirá acessar o sistema se não 
estiver cadastrado no sistema com as vagas garantidas.  

 
4. Cada Clube classificado receberá uma senha, fornecida pelo Campo, para acessar 

o Sistema do Campori para fornecerem todas as informações de cada inscrito 
(pagantes e isentos), os formulários deverão ser preenchidos corretamente para 
a emissão de documento de pagamento. 

 
5. O Pagamento será no valor total dos pagantes cadastrados pelo Clube, além das 

taxas acrescentadas (Parque Aquático). 
Brasileiros:  

Boleto bancário do Bradesco gerado pelo sistema e pagável em qualquer 
banco, casa lotérica, internet banking e outros meios que façam pagamento 
de boletos. 

Hispanos:  
Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai em moeda local Ordem de 
pagamento emitida pelo sistema de inscrições on-line do Campori e o devido 
pagamento no caixa do Campo. Argentina em Dólar ou Cartão de Crédito. 
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PROCESSO DE INSCRIÇÃO NO SISTEMA – PAGANTES E ISENTOS 
PASSO 1 - CADASTRAMENTO (Base de dados dos Inscritos) 

1. O Sistema exigirá dois documentos para o processo de inscrição, antes de 
gerar o boleto: 
- Ficha de Inscrição Individual (modelo anexo) 
- Ficha Médica Individual (modelo anexo) 
Aconselhamos imprimirem as fichas anexas para agilizarem as informações 
necessárias e assim facilitar o processo de cadastramento. 

2. O Clube poderá acessar o sistema para os cadastramentos e complementação 
de informações dos membros do Clube (Ficha de Inscrição e Ficha Médica) até 
a data limite de 29/06/2013. Os dados precisam ser confiáveis.  

 
PASSO 2 – CONFIRMAÇÃO DE INSCRITOS 

1. As vagas do clube estarão disponíveis durante todo o prazo de inscrições. 
Após o preenchimento de todos os documentos dos membros do clube 
(Passo 1) é que será possível acessar a tela de confirmação de vagas do clube. 

2. Na tela de confirmação de inscrição, o sistema vai informar a quantidade de 
vagas - pagantes e isentos (a soma de ambas as quantidades é o total de 
vagas disponibilizada para o Clube). Nesta tela, deverá ser inscrito um por um 
dos membros cadastrados no Passo 1. 
 

PASSO 3 – PAGAMENTO 
1. O Boleto Bancário ou Ordem de Pagamento somente será emitido se todos os 

cadastros estiverem preenchidos. 
2. Após a confirmação de inscritos o sistema irá gerar documento para 

pagamento: 
Boleto Bancário (Brasileiros) com prazo de 24 horas  
Ordem de Pagamento (Hispanos) com pagamento imediato no caixa do 
Campo. 

3. O pagamento das inscrições será em uma única vez e no valor total (valor 
calculado conforme a moeda do País ou em Dólar no caso da Argentina).  

4. O documento será emitido para pagamento em 24hs. 
5. Não será viabilizado a emissão de um segundo boleto com uma nova data de 

vencimento, mas no caso do boleto bancário, uma segunda via poderá ser 
emitida se a data do vencimento estiver no prazo (segunda via no mesmo 
dia). 

6. O não pagamento das inscrições no prazo do Boleto Bancário ou Ordem de 
Pagamento emitido pelo sistema, implicará na perda automática das vagas. 
Podendo o Campo alterar os dados e passar as vagas para outro Clube. 

  
As inscrições somente serão validadas mediante a confirmação do pagamento do boleto 
bancário (brasileiros) ou ordem de pagamento (hispanos). 
 
Após a confirmação de pagamento integral das inscrições será enviado um email informando 
se as inscrições foram preenchidas com sucesso. Caso contrário, entre em contato urgente 
com seu Campo. 
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VIAGEM PARA BARRETOS 
A cidade de Barretos está localizada a 430 Km da cidade de São Paulo - Brasil. As diversas 
formas de acesso, dentro do Brasil são: 
  

 De Foz de Iguaçu até Barretos, seguir pela BR 277 até Cascavel, depois pela BR 
376 até Ourinhos e depois pela BR 153 até São José do Rio Preto, seguir pela SP 
425 até Barretos 80 km. 

 De Curitiba até Barretos, ir pela BR 116 até São Paulo 390 km, depois tomar a 
estrada SP 330 até Limeira 150 km, depois estrada SP 310 para Araraquara 127 
km, quando chegar em Matão tome  a rota SP 326 para Jaboticabal e Barretos 
127 km. 

 De Mato Grosso do Sul até Barretos, tomar a rota via Corumbá até Campo 
Grande pela estrada BR 262, são 427 km, depois seguir até São José do Rio Preto 
pela BR 262, são 668 km e depois a estrada SP 425 até Barretos 80 km.  

 De Brasília até Barretos, seguir pela BR 153 até a cidade de Goiânia 209 km, 
depois seguir até Frutal, 419 km, depois de Frutal até Planura pela estrada 364, 
por 27 km, e depois seguir até Barretos pela estrada SP 326 por 50 km. 

 Do Rio de Janeiro até Barretos, seguir pela Dutra BR 116 até São Paulo 440 km, 
depois tomar a estrada SP 330 até Limeira 150 km, depois estrada SP 310 para 
Araraquara 127 km, quando chegar em Matão tome a rota SP 326 para 
Jaboticabal e Barretos 127 km. 

 De São Paulo até Barretos, tomar a estrada SP 330 até Limeira 150 km, depois 
estrada SP 310 para Araraquara 127 km, quando chegar em Matão tome a rota 
SP 326 para Jaboticabal e Barretos 127 km. 
 

Ao organizar a viagem de seu Clube, observe o seguinte: 
a. Condição do ônibus para uma viagem internacional ou de longa distância; 
b. Se a empresa tem estrutura de apoio dentro da rota de viagem; 
c. Se a empresa tem documentação de viagem internacional ou interestadual; 
d. A documentação legal exigida para a viagem de menores de idade; 
e. Se há necessidade de algum documento internacional ou interestadual ou 

outro em especial. 
  Ao fazer os arranjos com a empresa de ônibus: 

a. Onde serão hospedados os motoristas, e quem pagará seus gastos; 
b. Adicione 150 km, que serão necessários para os translados no Campori; 
c. Quem será o responsável pelos gastos deles durante a viagem; 
d. Quem pagará os gastos de pedágios e alfândegas; 
e. Quem será o responsável pelo seguro de viagem; 
f. Entre em acordo com o motorista, de modo que ele também esteja disponível 

durante todo o evento, pois seu Clube necessitará do ônibus, para sair pelo 
menos 2 vezes durante o Campori (1 p/Barretos e 1 p/Olímpia). 

 
Cada ônibus receberá uma identificação do Campori e terão um local específico para o 
estacionamento, conforme a logística que será utilizada para os translados dos clubes. 
 
Todos os motoristas serão cadastrados e receberão um crachá. Eles serão informados 
quanto ao local e horários para utilizarem as dependências do Campori. 
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PROGRAMAÇÃO 
Início: 07/01/2014 - 20hs 
Encerramento: 12/01/2014 - 8hs (com a premiação final) 
Inspeção de Acampamento: a partir do dia 07/01/2014 às 18h 
 

1. A Lição da Escola Sabatina que será utilizada é a dos Juvenis,  
2. O programa da Escola Sabatina do sábado de manhã será realizado por duplas de 

Clubes. 
3. Cada Desbravador deverá ser orientado a levar sua Bíblia em todos os programas. O 

uso da Bíblia será inspecionado com pontuação. 
4. Não será permitido na arena principal o uso de apitos, tambores, flautas, buzinas ou 

outros aparatos sonoros;  
5. É terminantemente proibido durante o campori o uso de ponteiros laser, flash, fogos 

de artifício ou similares, bastões ou latas de fumaça colorida durante as 
programações. O uso de qualquer objeto perturbando as projeções e programação 
será considerado como infração de disciplina. 

6. Todas as reuniões serão realizadas ao ar livre. Para a comodidade de cada 
participante e funcionalidade das reuniões, o clube deverá trazer cadeirinhas para os 
desbravadores. 
 

ENTRADA NO PARQUE 
A área de acampamento no Parque do Peão estará disponível para a chegada dos Clubes a 
partir de 06/01/2014, às 12hs (meio-dia), e já se estará avaliando a pontuação de disciplina.  
 
Em caso de haver a necessidade de enviar alguns líderes para prepararem a área com maior 
antecedência, abriremos a partir do dia 02/01/2014 às 8hs da manhã, porém devem ser 
feitos os acertos necessários com o Departamento de Desbravadores de sua 
Associação/Missão. 
 

VISITAS AO CAMPORI 
Somente as visitas pré-agendadas com a coordenação do Campori serão permitidos entrar 
para visitação durante o dia 11/01/2014 – Sábado das 8h às 18h. As pessoas que não saírem 
dentro do horário estabelecido, serão identificadas por União e os respectivos Clubes desta 
União perderão pontos. 
 
DAYPASS 
Será disponibilizado para compra no site de um passe diário (Daypass) sem direito a 
alimentação no valor de U$ 25 para visitar o Campori. O Pagamento poderá ser feito via 
internet (cartão de crédito) ou na recepção do Campori, dentro do limite diário de 500 
Daypass. 

 
 
COMPORTAMENTO 
A área do parque será coordenada por uma equipe de segurança (Desbravadores e Jovens 
Adventistas) e pela Polícia Militar. 
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Haverá um coordenador na equipe de disciplina atuando durante o Campori, com o objetivo 
de administrar a pontuação de disciplina de cada Clube. Esta equipe trabalhará para manter 
a ordem e para informar aos líderes sobre possível perda de pontos, se for por desobedecer 
às normas estabelecidas. Todo o clube deve recordar e cumprir nossos princípios de 
comportamento.  
 

É importante reforçar que: 
a. As unidades deverão estar sempre juntas.  
b. Um Desbravador circulando sozinho pode implicar na perda de pontos; 
c. Não é permitido namoro com contatos físicos; 
d. Não deverá haver movimento na área depois do toque de silêncio; 
e. Não será permitido o uso de qualquer aparato de som, embora este seja de uso 

pessoal, exceto com autorização especial da coordenação de disciplina; 
f. A roupa que se usará durante o evento deve ser adequada para um encontro de 

Desbravadores, o mais decente possível; 
g. Não devem usar jóias e bijouterias (brincos, colares, piercings, etc), shorts ou 

calças justas; 
h. Não será permitido andar sem camisa durante o evento; 
i. O Desbravador só poderá ausentar-se do parque com a companhia e autorização 

do diretor(a) do Clube e apresentação na portaria do Campori; 
j. Os garotos devem ter cabelo curto. 

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

 

UNIFORME 
Durante o Campori serão usados nossos uniformes, o oficial e o de atividades, conforme as 
seguintes orientações: 

1. O uniforme oficial será usado na cerimônia de abertura, cerimônia de 
investidura e no sábado pela manhã. 

2. O uniforme de atividades do Campo (Associação/Missão) deverá ser usado nos 
projetos comunitários e no encerramento. 

3. O uniforme de atividades do Clube poderá ser usado nos demais momentos do 
Campori. 

4. 100% do Clube necessita ter o uniforme oficial completo e o uniforme de 
atividades do Campo. Ambos serão inspecionados. 

 

ÁREA DE ACAMPAMENTO 
Cada acampamento deverá contar com o portal principal, identificado com o nome do 
Clube, Cidade, Estado, País, Associação/Missão e União. 
 
Internamente, o acampamento será dividido em unidades devidamente identificadas. O 
nome dos acampantes deverá ser identificado ao lado de cada barraca, de forma criativa.  
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A área de acampamento deverá contar com: 
a. Sinalização e demarcação; 
b. Lugar para estender a roupa molhada. Não será permitido usar os cordões 

das barracas ou as cordas de sinalização para isto; 
c. Lugar para colocar sapatos; 
d. Lugar para o lixo; 
e. Mastro para as bandeiras de Desbravadores e do Clube; 
f. Barracas armadas de forma ordenada, considerando que: 

 As estacas devem estar bem colocadas 
 As cordas devem estar bem esticadas 
 As cordas que causam certo risco de tropeço devem estar sinalizadas com 

papel ou cordões coloridos 
 

A responsabilidade de cada clube inscrito é: 
a. Instalar e equipar seu acampamento adequadamente; 
b. Confirmar que cada participante tenha um documento com foto; 
c. Possuir a lista de viagem; 
d. Instalação da cozinha adequadamente; 
e. Cuidado dos seus Desbravadores e da sua área de acampamento; 
f. Transporte do clube até o Campori e durante as atividades do mesmo; 
g. Apresentação de todos os formulários devidamente preenchidos; 
h. Levar qualquer outro material que seja necessário para as atividades do Clube 

durante o Campori. 
 

Portal do Clube 
a. Os Clubes deverão construir/montar portais ecologicamente corretos, isto é, o 

portal deverá ser feito de materiais completamente recicláveis;  
b. Não poderão ser feitos buracos dentro da área de acampamento; 
c. Não serão permitidos portais com altura superior a 3 metros; 
d. Alguns exemplos de materiais recicláveis: 

Bambu, madeira legal, pet, sisal, cordas, papel, jornais, revistas, embalagens, 
tampas plásticas, papéis em geral,  isopor, materiais Recicláveis ou Reciclados e 
muita criatividade.  

 
Não haverá rede elétrica para atender aos acampamentos dos Clubes e não serão admitidas 
conexões irregulares. Haverá iluminação somente nas ruas e acessos aos Clubes. 
 
É proibido cruzar pelas cercas ou cortar árvores ou Bambús do Parque desde a instalação do 
acampamento até o final do Campori.  
 
Cada Clube terá que levar um segurança, para atuar dentro da área do Clube, também será 
responsável por receber as equipes de inspeção, em qualquer momento. A segurança geral 
não terá nenhuma responsabilidade sobre a área interna de cada acampamento.   
 
A limpeza da área do acampamento estará sob a responsabilidade do Clube. 
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COZINHAS 
As cozinhas poderão estar em um lugar separado da área do acampamento do Clube. (As 
Uniões que terão as cozinhas separadas serão comunicadas posteriormente).  
 
Cada clube instalará sua própria cozinha. Nas cozinhas serão permitidos para iluminação 
apenas o uso de 02 lâmpadas PL 26 W ou similar e 02 tomadas de uso geral. 
 
A tenda da cozinha do clube não poderá ter mais de 10 x 5 metros de comprimento, para 
Clubes grandes. Estas medidas terão que ser respeitadas, para que não haja problemas de 
espaço. 
 
Serão instaladas pontos para tomadas perto de cada cozinha, mas o clube terá que levar sua 
extensão, de no mínimo 30m. A extensão deverá ser com tomada macho/fêmea com ponta 
de 3 pinos (padrão brasileiro). 
 
A tensão (voltagem) oficial do evento será de 220V. Não é permitido usar micro-ondas, forno 
elétrico ou qualquer outro aparelho resistivo.  
 
Os clubes não poderão trazer botijão de gás, o mesmo deverá ser adquirido no Campori. 
 
O cardápio terá que ser vegetariano, seguindo a orientação da igreja. O mesmo será 
inspecionado. 
 
Serão exigidos dois tipos de lixos distintos, um seco (reciclável) e outro orgânico. A limpeza 
da área de cozinha estará sob a responsabilidade do Clube. 
 
Os diretores e cozinheiras do clube deverão estudar e conhecer o documento “Alimentação 
no Campori”. (Documento abaixo) 
 

VENDAS 
A coordenação geral de vendas e exposições será feita por Gilnei Abreu.  
 
A partir de 01 de julho poderão entrar em contato com ele através do e-mail 
gilnei.abreu@adventistas.org.br para obter os critérios e preencher o formulário de intenção 
de vendas no campori. 
 
Após avaliação os aprovados serão informados. 

 
INVESTIDURA 
Durante o Campori somente será realizada uma investidura, envolvendo Líder, Líder Master 
e Líder Máster Avançado. 
 
 
 
 
 

mailto:gilnei.abreu@adventistas.org.br
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SAÚDE 
Os itens na Caixa de Primeiros Socorros para cada Clube serão: 

Caixa de primeiros socorros apropriada Soro fisiológico Repelente 

Álcool 70% Protetor solar Analgésico 

Pomada analgésica (gel ou outra) Algodão Antitérmico 

Antiséptico povidini aquoso  Ataduras adesivas  Gaze 

Luva de procedimento Micropori/Esparadrapo  

 
Deve-se levar em conta a quantidade necessária para o número de acampantes do Clube. 
Para os clubes que levarem um profissional da saúde, este devidamente capacitado, terá 
que utilizar os medicamentos da caixa de primeiros socorros do Clube. Sua função será 
atender as necessidades do Clube e o posto médico da União, dentro de um plano de turnos.  
 
A presença deste profissional terá que ser informada ao Departamento de sua 
Associação/Missão para o momento de inscrição, e a pontuação será dada se o profissional 
cumprir os horários de atenção que lhe foram designados no posto médico de sua União.  
 
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.  
 

Haverá um bônus na pontuação: 
a. Médico(a) ou Enfermeiro(a) formado = 150 pontos; 
b. Técnico ou Auxiliar de Enfermagem = 100 pontos 
c. Fisioterapeuta ou Dentista = 70 pontos 

 
Haverá um Hospital Central e postos médicos em pontos estratégicos do Parque. Cada caso 
será avaliado pela equipe médica conforme a ficha médica preenchida no sistema de 
inscrição, esta será a base de dados de cada inscrito.  
 
No Campori não haverá atendimento de médico pediatra. Os hospitais da região (Barretos e 
São José do Rio Preto) estão à disposição caso haja necessidade. 
 

O QUE LEVAR 
Para que não falte nada importante, a seguir uma lista que poderá ajudá-los: 
 
Cada Clube em geral: 

a. Bandeiras: 
 Dos Desbravadores com o nome do Clube; 
 Do Clube, com suas cores e escudo; 
 Do país de origem do Clube. 

b. Bandeirins das Unidades; 
c. Material de Primeiros Socorros; 
d. Cadeirinhas para os Desbravadores; 
e. Capa de Chuva para cada participante; 
f. Material para área de acampamento: 

Enxadão (ou picareta)  Cordas Lanterna Pá 

Reservatório p/água - potável Tocha Balde  
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Cada Participante 

a. Bíblia e Lição de Escola Sabatina dos Juvenis; 
b. Documentos pessoais e autorização de viagem; 
c. Gorro, boné e protetor solar; 
d. Guarda-chuva ou capa de chuva; 
e. Caneta (uma para cada participante do Clube); 
f. Insígnias, pins e recordações para trocar e exibir. 

 

O QUE NÃO LEVAR 
É proibido: 

a. Animais; 
b. Equipamentos de som; 
c. Televisores; 
d. Jogos eletrônicos; 
e. Fogos de artifício ou similares; 
f. Laser point; 
g. Botijão de gás (serão emprestados no local). 

 
Em caso de dúvida quanto ao que levar, consulte o Departamento de Desbravadores de sua 
Associação/Missão. 
 

PRÉ-REQUISITOS: 
 Ter participado do último Campori de sua União. 

 O Clube deverá ter no mínimo 20 inscrições, incluindo a Diretoria e isentos. 

 Ser indicado e aprovado pelo Departamento dos Desbravadores de sua 
Associação/Missão . 
 

Os Requisitos e as devidas pontuações serão disponibilizados no site e envolverão as 
áreas de:  
 
- Administração 
- Evangelismo 
- Inspeção 
- Projetos Comunitários 
- Concursos 
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ALIMENTAÇÃO NO CAMPORI 
 
Recomendações para Instituições, Igrejas, acampamentos, reuniões ou programas oficiais da 
Igreja Adventista do Sétimo Dia) 
 
A Igreja Adventista do Sétimo Dia, reconhecida internacionalmente pela longevidade de seus 
membros, acredita, entre outras coisas, que um estilo de vida saudável, além de propiciar 
uma melhor qualidade de vida, cria condições para um melhor desenvolvimento do 
potencial humano e é fundamental para facilitar o contato do homem com as realidades 
espirituais. 
 
O conhecimento destes hábitos que produzem longevidade e preparam a mente para um 
contato mais íntimo com o Eterno, não teve sua origem com o homem, mas foi recebido por 
Revelação direta de Deus, estando hoje amplamente confirmado pela ciência.  
 
Portanto a Igreja Adventista, em todas as suas instancias (instituições, congregações, 
reuniões, encontros, acampamentos, concílios e programas), deve procurar, de modo 
simpático e agradável, desempenhar um papel educativo e redentor, fomentando ações que 
levem ao desenvolvimento de hábitos saudáveis que estejam de acordo com as orientações 
que recebeu por Revelação. Esta atitude é condizente à de Jesus que, ao vir a esta terra, 
disse: “Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundancia”.  
 
Desse modo, os alimentos servidos devem atender a três requisitos básicos. Devem ser: 
 
1. Saudáveis (boa qualidade, boa combinação, nutritivos e boa higienização) 
2. Saborosos (apetitosos) 
3. Atraentes (boa aparência, coloridos, apresentados com criatividade) 
 
Atendendo ao primeiro item (saudáveis), sugere-se que sejam apresentados alimentos ovo-
lacto-vegetarianos, que são reconhecidamente mais saudáveis. 
 
Recomendações: 
 
1.Apresente frutas de boa qualidade e em abundância (no desjejum e jantar), assim como  
variedade de saladas cruas e verduras (no almoço). Havendo disponibilidade, prefira frutas  
e verduras orgânicas (plantadas sem agrotóxicos). 
2.Utilize Iogurte Natural (sem conservantes, corantes ou sabor artificial). 
3.Sempre que possível, prefira o queijo fresco (tipo frescal, ricota ou cotage com a opção de  
magros ou desnatados). 
4.Prefira sempre produtos integrais e naturais em lugar dos refinados e industrializados  
(veja item 11). Apresente, por exemplo, opções de Pão integral, granolas, arroz integral,  
aveia, triguilho (farinha de quibe), sal não refinado e açúcar mascavo.  
5.Sempre que possível, opte pelos fermentos biológicos em lugar dos químicos. 
6.Prefira os sucos naturais, sem aditivos químicos ou conservantes, evitando sucos em  
pó,sucos reconstituídos, refrescos artificiais ou mesmo refrigerantes. Você pode até utilizar,  
por exemplo, o suco de uva natural industrializado ou outro suco natural industrializado de  
boa qualidade, desde que sem conservantes, corantes ou outros aditivos químicos ou  
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naturais. (No caso dos industrializados, é sempre prudente verificar os rótulos). 
7.Prefira apresentar alimentos crus, cozidos ou assados. Use o mínimo possível as frituras. 
8.Apresente apenas três refeições diárias, sendo que a última (jantar), deve ser leve e  
servida o mais cedo possível. Tanto no desjejum quanto no “jantar”, sirva frutas em  
abundância. Siga a antiga orientação: “Tome o seu desjejum sozinho, reparta o almoço com  
seu melhor amigo, e entregue o jantar [tradicional] para o pior inimigo.” 
9.Procure utilizar o mínimo de gordura (mesmo a de origem vegetal) no preparo dos  
alimentos cozidos ou assados. Não utilize de forma alguma gordura de origem animal  
(banha). A manteiga, margarina e gorduras vegetais hidrogenadas devem ser usadas com  
moderação. Prefira os óleos vegetais simples, como o Azeite de Oliva, Canola, Milho ou  
Girassol. 
10.Ao preparar os alimentos, procure evitar a abundancia tanto de sal quanto de açúcar. O  
mel pode ser uma opção saudável para adoçar. Pode-se deixar a disposição o açúcar  
mascavo, frutose, frutas secas e adoçantes (evitando o Ciclamato e Sacarina). 
11.Evite também os aditivos químicos que apesar de intensificarem o sabor dos alimentos,  
são nocivos (caldos, temperos artificiais, etc.). Normalmente contém glutamato  
monossódico e/ou gordura hidrogenada, além de outros produtos químicos impróprios para  
o consumo. 
12.Apresente opções de alimentos e saladas sem temperos fortes, condimentos  
estimulantes e/ou nocivos, como pimenta, noz-moscada, mostarda ou mesmo vinagre de  
qualquer tipo. Nas saladas, substitua estes últimos pelo molho de iogurte ou pelo limão com  
temperos simples como cheiro verde, alho, cebola, sal e azeite de oliva. 
13.Apresente a Cevada Solúvel como opção ao café. Se o seu estabelecimento, durante este  
período, estiver atendendo exclusivamente o grupo adventista, por gentileza, não sirva de  
modo algum bebidas alcoólicas, café, chá preto, chimarrão ou assemelhados. Evitar  
refrigerantes especialmente os de guaraná e a base de Cola. 
14.Procure evitar grandes quantidades de leite, açúcar e ovos juntos em uma mesma  
receita. Sempre que possível, prefira ovos caipiras e leite desnatado, leite de soja ou de  
castanhas. 
 
 
 

 
 

Ministério da Saúde/DSA 
Igreja Adventista do Sétimo Dia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 

SISTEMA ON-LINE 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

FICHA MÉDICA 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
DADOS  
Nome completo: __________________________________________________________ 
Sexo: _______ Estado Civil: ___________________ Nacionalidade: __________________ 
Data de Nascimento: ____/____/______ Idade:__________________________________ 
Documento de Identidade: _____________________Orgão Emissor: __________ 
Certidão de Nascimento:______________________________________________ 
CPF: ______________________________  
Idioma de origem: ______________________ Religião: ____________________  
Endereço: ________________________________________________________ 
Cidade:________________________Estado:__________________País:_______ 
E-mail:_____________________________________________________________ 
DADOS DO CLUBE 
Clube: ___________________________________________________________ 
Igreja: _____________________________Distrito: ________________________  
Campo: _________________________________ União: ___________________ 
Diretor: ___________________________________________________________ 
Telefone Celular: ___________________________________________________ 
Tempo como Desbravador: _______anos 
Nº de camporis que participou: _________ 
 
ATIVIDADE 
Função que exerce no Clube:     Atividade que exercerá no Campori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSÁVEL 
Nome do Pai: _________________________________________________ 
Nome da Mãe: _________________________________________________ 
Outro:_________________________________________________________ 
Telefone de contato do responsavel: _______________________________ 
 

Este formulario deve ser totalmente preenchido no sistema on-line de inscrições, 
mas o Clube deverá ter uma copia de cada ficha em seu arquivo durante o Campori. 

 

 Desbravador 

 Diretor (a) 

 Secretario(a) 

Tesoureiro(a)  

 Capelão  

 Instrutor(a)   

 Conselheiro(a)  

 Capitão(a)  

 Pastor     

 Ancião    

 Segurança 

 Profissional de Saúde   

 Cozinheira 
 

 Desbravador 

 Diretor (a) 

 Secretario(a) 

Tesoureiro(a)  

 Capelão  

 Instrutor(a)   

 Conselheiro(a)  

 Capitão(a)  

 Pastor     

 Ancião    

 Segurança 

 Profissional de Saúde   

 Cozinheira 
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FICHA MÉDICA INDIVIDUAL 
A - Identificação 

Nome completo:                                                                                                                

Nº do Cartão SUS (Sistema único de Saúde) ___________________________________________ 
 
Possui plano de saúde :_________________Qual:______________________________________ 

B - Dados do Cartão de Vacinação  

Atualizado (   )                Atrasado (   )                     Sem informação (   )                    Não tem cartão (   ) 

C - Dados  

1. O desbravador(a) vive com Pais (   )  Só pai (   )  Só mãe (   )  outros (   ) _______________________________ 

2. Doenças que já teve Catapora (   )  Meningite (   )  Hepatite (   )  Dengue (   )  Pneumonia (   )  
ALERGIAS: na pele (   )  alimentar (   )  bronquite (   )  renite (   )  
outra (   ) _________________ 

3. Tem ou teve problema no coração SIM (   )  NÃO (   )  Qual? ___________________ 

4. Faz acompanhamento desse 
problema? Com quais medicações 

SIM (   )  NÃO (   )  Onde? Quais medicamentos?___________________________ 

5. Tem alergia a algum medicamento SIM (   )  NÃO (   )  Qual? ___________________ 

6. Tem intolerância a lactose    SIM (   )  NÃO (   ) 

7.Tem alguma deficiência 
(Vitamínica ou Nutricional)           

SIM (   )  NÃO (   )  Qual? ___________________ 

8. Tem ou teve algum desmaio ou 
convulsão 

SIM (   )  NÃO (   )  
Quando foi a última crise____________________________________ 

9. Toma alguma medicação     SIM (   )  NÃO (   )  Qual?_ ______________   Para quê? __________________ 

10. Tem acompanhamento médico por 
causa disso 

SIM (   )  NÃO (   )   ___________________ 

11. Tem diabetes   SIM (   )  NÃO (   ) 

12. Faz tratamento por causa disso   SIM (   )  NÃO (   ) Quais medicamentos? ___________________________________ 

13. Já foi submetida a alguma cirurgia   SIM (   )  NÃO (   )  Qual? ___________________ 

14. Já esteve internado                       SIM (   )  NÃO (   )  Por quê? __________________________________________ 

15. Grupo Sanguíneo                                                     Fator RH: 

16. Já recebeu transfusão de sangue SIM (   )  NÃO (   )  Quando? ________________________________________ 

D - Outras observações 

  

  
 

 

  
 
Responsável: _________________________________    Data: ____ /____ / _______ 
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MINISTÉRIO DE DESBRAVADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVISÃO SUL-AMERICANA 


