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III BOLETIM ENDURO 2015 

 

 

Maranata!!!! 
ATENÇÃO UNIDADES!!! 

O dia está chegando!!!Já está tudo quase pronto. 

Vamos revisar algumas informações e ter mais detalhes. 

Data: O Enduro 2015 será de 11-14 de Junho. 

Informações gerais: 

 

1. Inscrições: 

- Asunidades que se inscreveram dentro do 1º prazo, 29/03/15 a 06/05/15. 

Terão 2.000 pontos. SELO OURO PLUS 

- As unidades que se inscreveram de07/05/15a 01/06/15. 

Terão 1000 pontos. SELOPRATA 

- O Apoio pagará o valor de 25 reais da sua camiseta.  

- Caso a unidade não compareça ao evento NÃO haverá devolução do valor da inscrição. 

- Caso a unidade não faça o SEGURO EXIGIDO para o evento será desclassificada e convidada a se retirar do 

evento. 

O seguro deve ser feito no site: armsulamericana.com => opção EXCURSÃO => CONTRATAR => Colocar as 

informações necessárias para a contratação do seguro => gerar o boleto => Contratar o plano IV – R$5,42 por 

pessoa. 

 

Caso a unidade não contrate esse seguro será impedida de participar do evento sem direito a ressarcimento da 

inscrição. 

 

2. Requisitos: 



 
 

O Maior Portal de Conteúdo Informativo Para Líderes, Desbravadores, Aventureiros, Jovens, Universitários e Música 

- 2 - 

a) Uniforme - Todos os membros inscritos devem estar uniformizados com uma camiseta padronizada da 

unidade, na abertura e no encerramento. 

b) Bandeirim - As unidades devem trazer e portar o seu bandeirim (que deve estar dentro dos padrões do 

manual da DSA). O capitão deve portar o bandeirim durante todo o Enduro. 

c) Projeto Comunitário – Cada unidade deve trazer uma cesta básica padrão. 

 

3. Materiais Necessários: 

 

- As Unidades também devem trazer, para o seu próprio uso:  

- 1 bússola com marcação de graus 

- 1 prancheta, papel e canetas 

- Sacos/recipientes para lixo 

- 1 rolo pequeno de Sisal(cordas) 

- 1 facão 

- 1 estojo de Primeiros Socorros 

- Alimentação necessária para os 4 dias de provas e utensílios para cozinhar. 

           Cardápio de refeições para as unidades: 

 Desjejum: Pão, granola, frutas. 

                Almoço:arroz, feijão, salada, mistura que será dada pela organização. 

              Jantar: Lanche ou sopa 

É proibido trazer qualquer tipo de alimento cárneo ou derivado (apresuntados, mortandela, etc).  

 

É também proibido refrigerante e tereré 

 

 

Obs: O facão ou machadinha deve ser carregado e utilizado apenas pelo conselheiro da unidade. 

 

• As unidades que trouxerem TODOS os materiais pedidos nesse boletim terão BÔNUS de um selo OURO 

 

-Cada Desbravador deve trazer: 

-Tênis ou bota adequada para caminhada 

- Roupas leves e confortáveis 

- Materiais de higiene e limpeza 

- Pratos (plásticos) e talheres 

- Lanterna e pilhas 

- Cada desbravador devera trazer seu cabo solteiro com o comprimento de 5 metros e espessura de 12mm. 

Largada: 

Local da largada: A Largada será no Salão de festa Mineirão. No Km 23. Vindo de Ji-Paraná, após o Bandeira 

Branca, a primeira entrada à esquerda. O Salão fica cerca de 3 km da BR. Vindo de Presidente Médici após a ponte do rio 

Leitão, a segunda entrada à direita.  

A entrada estará sinalizada. 

Horário: A largada será no dia 11 às 5 da manhã. Venham na quarta para pernoitar no local para não correr o risco 

de atraso. 
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Requisitos: Assim que a unidade chegar no local deve procurar a secretaria do evento para: 

* pegar as pulseirinhas da unidade; 

* conferir os integrantes com a ficha de inscrição; 

* conferir os comprovantes de depósito e seguro; 

* conferir as autorizações de todos os menores de idade; 

* conferir todos os materiais pedidos na lista de “materiais necessários”; 

* entregar os uniformes de gala em mala ou caixa devidamente identificados. 

* entregar a cesta básica da unidade. 

 

Encerramento: O encerramento será na cidade de Presidente Médici, na escola 15 de Novembro. A escola 

fica na Av. Porto Velho esquina com a Rua Nova Brasília. O encerramento está previsto para as 15 horas e termina por 

volta das 17:00. 

Provas Sabáticas: Durante o sábado haverá provas sobre o Livro do Ano, ano bíblico e oratória juvenil de 

5minutos.  

O local de sábado estará aberto para visitas durante a tarde, durante a manhã estaremos na cidade fazendo a passeata. 

O Endereço do local de sábado é: linha 128, setor leitão, cerca de 10 km da BR. 

Lembrando que as visitas não poderão levar nada para os participantes. 

 

Caixa de Primeiros Socorros: A caixa de primeiros socorros deve ter no mínimo: 

- Soro fisiológico                                         - Álcool 70% 

- Pomada analgésica                                   - Analgésico e Antitérmico 

- Anti-histamínico                                        - termômetro 

- Ataduras                                                     - Gaze 

- Micropori/Esparadrapo                - Protetor Solar 

- Repelente                                                  - Luva de procedimento 

- Termômetro                                             - Band Aid 

- Algodão 
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Equipe de apoio: A equipe de apoio que virá com a unidade deverá se apresentar para a secretaria assim 

que chegar ao local de largada do evento. Lá eles receberão sua camiseta e instruções. 

Os apoios caminharão junto com as unidades em sistema de escala. A cada parada a secretaria informará qual será a 

unidade que o apoio deve acompanhar durante aquele percurso. O apoio também irá se alimentar com a unidade que 

estiver acompanhando. O evento irá disponibilizar porções de alimentos para que seja cozido junto com a comida da 

unidade. 

O apoio poderá dormir com a unidade que ele se inscreveu. 

Caso seja necessário o apoio poderá ser solicitado pelo evento para ajudar nas atividades. 

 

 

PROVAS ENDURO 

Montar barraca 

Componentes:6  

Idades: 2 de 10-12, 2 de 13-15 e 2 acima de 16. Divididos em 2 trios, sendo um de cada grupo de idade. 

O primeiro trio deverá montar uma barraca que a unidade estiver portando (iglu), em seguida o segundo trio terá que 

desarmar a barraca e guardá-la.  A prova será por tempo. 

Ouro Plus: 2 minutos 

Ouro: 4 minutos 

Prata: 5 minutos  

Bronze: 6 minutos a cima 

 

Falsa baiana  

Em determinado ponto a unidade terá que montar uma falsa baiana utilizando seus cabos solteiros. Todos da unidade 

deverão passar pela Falsa Baiana que em seguida deverá ser desmontada. A prova será por tempo. 

Ouro Plus: 4 minutos 

Ouro: 5 minutos 

Prata: 7 minutos 

Bronze: 8 minutos ou mais. 
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Nós 

Aunidade deverá fazer corretamente todos os nós da seguinte lista: direito, Volta da fiel, catau, lais de guia, pescador, 

cirurgião, escota, nó de sangue, caminhoneiro. Cada membro da unidade de 15 anos ou menos deverá fazer um nó. 

Caso falte membros dessa faixa etária o capitão poderá escolher quem fará mais de um nó. Cada membro poderá fazer 

no máximo dois nós. 

Ouro Plus: 9 acertos 

Ouro: 8 acertos 

Prata: 7 acertos 

Bronze: 6 acertos ou menos 

 

Zarabatana  

O capitão escolherá3 participantes. Um de 10-12, outro de 13-15 e um acima de 16 anos. 

Cada um terá direito a dois disparos sendo um para treino e outro para pontuar. 

Pontuação: 

Ouro Plus: dois acertos no vermelho 

Ouro: Um acerto no alvo vermelho 

Prata: acerto no alvo amarelo  

Bronze: Só acertou no alvo preto 

 

Pão no barranco 

Um fogo deverá ser feito no barranco e o pão deverá ser assado no mesmo. A unidade deve levar os ingredientes para o 

pão. O fiscal irá avaliar e classificar a pontuação conforme o merecido. 

 

Passeio do macaco 

A unidade teráque passar em um determinado obstáculo para pontuar. 

Será pontuado pelo número de participantes que completar a prova.  

Ouro Plus: unidade completa 

Ouro:8 pessoas 

Prata: 7 Pessoas 

Bronze:6 Pessoas ou menos 
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Balanço do Tarzan 

A unidade terá que passar em um determinado obstáculo para pontuar. 

Será pontuado pelo número de participantes que completar a prova.  

Ouro Plus: unidade completa 

Ouro:8 pessoas 

Prata: 7 Pessoas 

Bronze:6 Pessoas ou menos 

 

Rapel simples 

O capitão da unidadeescolherá  três participantes. 1 de 10-12 outro de 13-15 e um de 16 anos ou mais. 

Cada participanteterá que fazer uma cadeirinha em si mesmo, utilizando o seu cabo solteiro, e se alto suspender por 

uma corda até determinada altura. 

Ouro: 3 pessoas 

Prata: 2 pessoas 

Bronze: 1 pessoa 

 

Registro de percurso 

A unidade recolherá materiais durante o percurso da caminhada.  Esses materiais deverão simbolizar os diferentes 

lugares pelos quais a unidade passou. Ao final a unidade fará um relatório sobre o percurso e mostrará o mesmo para o 

avaliador junto com o material coletado. O fiscal avaliará e pontuará conforme o merecido. 

 

Bússola 

Toda a unidade participará. Será dado para a unidade um papel com o azimute que ela terá que encontrar, nesse 

azimute haverá outra coordenada para seguir e assim completar o circuito. A pontuação será por tempo. 

Ouro Plus: 3 minutos 

Ouro: 5 minutos 

Prata: 7 minutos 

Bronze: 8 minutos ou mais. 
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Vocabulário do Hino Nacional 

O fiscal perguntará para a unidade o significado de algumas palavras do hino nacional. 

A unidade inteira poderá responder. A pontuação será por acertos. 

 

Ouro Plus: todos os acertos 

Ouro: 5 acertos 

Prata: 4 acertos 

Bronze: 3 acertos ou menos. 

 

Sinal de pista 

O fiscal terá alguns sinais na mão e perguntará para a unidadeo significado deles. 

Ouro Plus: todos os acertos 

Ouro: 5 acertos 

Prata: 4 acertos 

Bronze: 3 ou menos acertos. 

 

Civismo 

A unidade fará uma cerimônia completa de hasteamento de bandeiras. Com pelotão, hino dos desbravadores e tudo 

mais. Será avaliado: as posições das bandeiras e o pelotão em si. 

Ouro Plus: Cerimônia perfeita 

Ouro: Acertou pelotão e bandeiras, mas sem postura perfeita ou erro mínimo 

Prata: Acertou somente as bandeiras 

Bronze: Errou as posições das bandeiras e acertou somente o pelotão. 

 

Fogos e Fogueiras 

As unidades terão que montar uma fogueira e dois tipos de fogos.  

Terão também que acender um dos três e mantê-lo aceso pelo menos por três minutos. 

Ouro: Fez tudo certinho 

Prata: Fez os três fogos, acendeu mas não manteve aceso 
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Bronze: somente fez a fogueira e os fogos e não conseguiu acender. 

 

Padiola 

 A unidade terá que simular uma fratura e imobilizar o local.  Fabricar uma padiola com os recursos que tiverem no 

momento e carregar o ferido por poucos metros. 

A Pontuação será por tempo 

Ouro Plus: 3 minutos 

Ouro: 4 minutos 

Prata: 5 minutos 

Bronze: 6 minutos ou mais 

 

Todos os participantes do ENDURO deverão estar uniformizados com o uniforme de GALA para a passeata que 

acontecerá no sábado pela manhã em Presidente Médici.  

OBS: *tragam os uniformes todos juntos dentro de uma mala ou caixa identificados com todos os dados da unidade, 

pois terá um carro de apoio para guardar os uniformes. 

*Em anexo a ficha de inscrição e um modelo de autorização 

 

Se preparem, pois esse Enduro trará grandes emoções. Em caso de dúvidas entre em contato. 

Email: enduro2015.asur@gmail.com 

Édson D’avila: 9201-8685 / 9914-9695 / 8115-2721 

Laís Soares: 9222-1404 (WhattsApp) 
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FICHA DE INSCRIÇÃO DO ENDURO 

Nome do clube:______________________________ Cidade:_________________________ 

 Nome da unidade______________________________  

 

NOME COMPLETO IDADE DATA DE NASCIMENTO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

   

Apoio:    

   

 

  ______________________                ____________________      _______________________ 

             Diretor                                                          Regional   Pastor/Coordenador 
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Autorização 

O Enduro é uma caminhada na qual as unidades de clubes de desbravadores vão cumprindo provas no decorrer do 

percurso, como: orientação por bússola, excursionismo com mochila, arte de acampar, escalada, primeiros socorros, 

nós, cozinha ao ar livre, entre outras provas de aventura e ecologia. A caminhada iniciará no dia 11/06/15, no KM 23 às 

5 horas e terminará no dia 14/06/15 por volta das 15 horas, na Escola 15 de Novembro. 

Eu .................................................................................................................................................... 

Pai ou responsável pelo menor ...................................................................................................... 

Autorizo a participação do mesmo no Enduro de desbravadores 2015, realizado na cidade de Presidente Médici e me 

responsabilizo por informar sobre o estado geral de saúde do menor, bem como alergias ou cuidados especiais. 
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