ASSOCIAÇÃO PAULISTANA

BOLETIM INFORMATIVO

XVIII CAMPORI DE DESBRAVADORES
05 A 09 DE JULHO DE 2019 • PARQUE MAEDA • ITU • SP

Prezado(a) Líder...
... ser desbravador é “ir aonde Deus mandar” – Esta é uma
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expressão que todo aquele que tem triângulos vermelhos nas
veias sabe de cor, pois, reflete a ideia de que onde ele for, haverá uma missão à sua espera. Então, aperte o cinto de segurança, pois a missão vai começar. O XVIII Campori da Associação Paulistana o espera, juntamente com seus Desbravadores

PARQUE MAEDA • ITU • SP

para viver uma das maiores experiências de suas vidas.
O LIBERTADOR, este título relembra a história de um audacioso resgate realizado por Jesus Cristo, o Filho de Deus, que
arriscou tudo para vir à Terra reconquistar este planeta renegado. Ele não poderia ter feito isso se ficasse no conforto e segurança do Céu, onde era reverenciado. Foi preciso deixar tudo
para trás, nascer neste mundo como um bebê, em uma família humilde, e viver como um de nós – como um verdadeiro
Desbravador, pronto para ir aonde Deus, seu Pai, o mandasse.
Prepare-se, pois neste Campori você e seus desbravadores serão desafiados a ver o que está além da cortina e conhecer os surpreendentes detalhes do maior ato de amor do Universo, que ligou para sempre a Terra ao Céu.
Te vejo lá... um forte abraço,

PR. CESAR AUGUSTO DO NASCIMENTO
Departamental do Ministério
de Desbravadores e Aventureiros

Data e Local

PARQUE MAEDA
Rodovia Deputado Archimedes
Lammoglia, Km 18, Itu - SP

05 a 09
JULHO

2019

Convidados Especiais
Expressão Vocal

Dilson e Débora

Adoradores Coral

Pr. Paulo Fernandes
MDA • UCB

Pr. Udolcy Zukowski
MDA • DSA

Pr. Péricles Barbosa
Ministério Jovem • APSO
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VALORES
DESBRAVADORES ou DIRETORIA: R$120,00
PARQUE MAEDA • ITU • SP

CRIANÇAS GERAIS
• De 0 a 2 anos e 11 meses: R$30,00 (com seguro)
• De 3 a 9 anos: R$60,00 (com seguro)

ISENÇÕES
• Pastor do Distrito
• Agente de Saúde (Obrigatório 1 por clube cadastrado no CRM/COREN)
• Cozinheiras (1 cozinheira isenta para cada 15 inscritos pagantes)
• Segurança (Obrigatório 1 por clube)

O INÍCIO DAS INSCRIÇÕES SERÁ DO DIA 11 DE
MARÇO E O ENCERRAMENTO NO DIA 31 DE MAIO
ALTERAÇÕES PERMITIDAS
De 01/06/2019 a 01/07/2019 o sistema estará liberado para as 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
• Apoio por Apoio

Não serão realizadas inscrições na recepção do Campori e não poderão ser feitas inscrições individuais.

!

NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO
DO VALOR DA INSCRIÇÃO

Como Inscrever seu Clube
• As inscrições serão realizadas exclusivamente no SGC (Sistema de Gerenciamento de
Clube), no evento XVIII CAMPORI AP
• Se o seu clube ainda não estiver cadastrado no Sistema, será necessário realizar primeiramente este cadastro junto a Secretária do Campo.
• Qualquer dúvida, entre em contato:

SECRETARIA AP
Cristina Pires no fone: (11) 3545-0852, ou e-mail: cristina.pires@ucb.org.br

NÃO DEIXE PARA O ÚLTIMO DIA,
VOCÊ PODERÁ TER PROBLEMAS
COM A INTERNET DIFICULTANDO
ASSIM, AS INSCRIÇÕES
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Boleto Bancário BRADESCO
• O boleto bancário gerado pelo sistema é pagável em qualquer banco, casa lotérica, internet banking e outros meios
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que façam pagamento de boletos.
• O prazo de pagamento do boleto após a emissão será de 48 horas.
• O não pagamento dentro do prazo implicará na perda automática das vagas.
• Após a emissão do boleto, o mesmo não poderá ser cancelado para nova emissão.
• Somente serão aceitos pagamentos por transferência bancária através da tesouraria da igreja local.

OBSERVAÇÕES
1. A quantidade mínima de inscritos será de seis (6) desbravadores de 10 a 15 anos, e
quatro (04) membros da diretoria, totalizando o mínimo de 10 inscritos por clube.
Pode-se ter no máximo 45% dos inscritos como membros da diretoria, em relação
ao total de inscritos.
2. A data base para idades será considerada 30/06/2019, ou seja, o desbravador que
completar 10 anos até o dia 30/06/2019 estará apto para se inscrever e participar do
Campori como desbravador e aquele que completar 16 anos depois de 30/06/2019
estará apto para se inscrever e participar também como desbravador.

3. Todos os casos que não estiverem descritos na exceção a cima, deverão entrar na
cota dos 45% de Diretoria.

NÃO PODERÃO PARTICIPAR DO CAMPORI CLUBES
QUE NÃO ESTIVEREM COM O SEGURO DE 2019 EM DIA.

Portal do Clube
Cada clube deverá contar com um portal devidamente identificado com: nome do clube, distrito, município, região, Associação. Portal deverá ser de Pioneiria e conter no
mínimo 4 bases e 12 amarras.
O melhor portal em cada categoria será premiado.
As três categorias serão:
1. Criatividade/temático
2. Estética/complexidade
3. Portal mais curtido no Facebook. *

Os tamanhos dos portais terão as seguintes classificações:
1. Grandes: acima de 4m de altura.
2. Pequenos: até 4m de altura.

• A construção não poderá conter pregos, arames, borrachas ou parafusos. Quanto
ao uso de cordas deverá ser utilizado sisal ou cordas de nylon. Será proibido o uso
de fitas plásticas.
• Portais grandes que possuirão trânsito de pessoas deverão ter o seu projeto encaminhado e aprovado pela organização do Campori até o dia 27/05. Caso seja necessário laudo de engenharia, os recolhimentos de taxas (como por exemplo ART) e demais custos serão de responsabilidade do clube.
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• Para os Clubes que desejarem montar os portais com antecedência, será permitida a entrada de uma equipe de
montagem (no máximo 10 pessoas por clube), na área
de acampamento a partir do dia 30 de junho de 2019, depois das 8h. Lembre-se que não haverá segurança duran-
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te a semana que antecede o Campori, nem mesmo infraestrutura, portanto, os montadores não poderão ficar acampados no local. Após o
termino do Campori, todos os buracos abertos deverão ser devidamente fechados.
• Casos não descritos neste boletim serão decididos pela Equipe Organizadora do Campori.

* Os portais serão fotografados e postados no facebook do MDA AP. A avaliação das curtidas será realizada pelo seguinte link: https://www.facebook.com/mdapaulistana
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Informações Gerais
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CHEGADA DOS CLUBES
Será permitida a

entrada dos clubes a

partir das

PARQUE MAEDA • ITU • SP

06h do dia 05 de julho, sexta feira, para montar a área de
acampamento.

DESCARGA DE MATERIAL
Os ônibus e caminhões terão local especíﬁco para descarregar os materiais. Devem ser
seguidas as orientações dos seguranças.

ESTACIONAMENTO
Haverá estacionamento exclusivo para ônibus e carros. Será proibido veículos estacionados nas áreas das cozinhas e do acampamento.

MOTORISTAS
• Não será permitida a permanência dos motoristas dos ônibus ou de qualquer outro
meio de transporte contratado pelo clube no local durante o Campori.
• Solicitamos que façam acordo antecipado com a empresa que estarão contratando
para o transporte. Os ônibus e automóveis poderão permanecer no local.
• Fique atento na hora de contratar o ônibus para o Campori. Cheque as condições do
ônibus: data da última revisão, vistorias, mecânica, seguros, etc.

PROGRAMAÇÃO
• Abertura: Dia 05 de julho às 21h
• Encerramento: Dia 09 de julho às 9h (entrega da premiação).
• Áreas do acampamento e cozinha prontos: dia 05 de julho de 2019 às 17h.

• Cada Desbravador deverá ser orientado a levar a sua Bíblia em todos os programas
na arena.
• Para a comodidade de cada participante e funcionalidade das reuniões, o clube deverá obrigatoriamente trazer banquinhos para os membros do clube assistirem as
programações.

PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO
• Na recepção do evento o diretor receberá as pulseiras referentes aos inscritos do seu
clube. Por questão do seguro, não será permitida a entrada de participantes sem estarem devidamente inscritos.
• Caso alguém daniﬁque a pulseira, esta deverá ser entregue na secretaria do Campori
e pagar o valor de R$ 5,00 para receber uma nova pulseira.
• Não será permitida a circulação de participantes durante o evento sem a pulseira.

PASTA SECRETARIA
• A pasta de segurança deverá ser entregue na secretaria do evento logo na chegada
do clube.
• Os itens exigidos já constam no Ranking 2019.

CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS
• No domingo das 9h às 18h a caixa dos primeiros socorros deverá ser levada ao posto médico para avaliação. Os itens que serão inspecionados na caixa já constam no
Ranking 2019.

PROFISSIONAL DA ÁREA DA SAÚDE
• Cada clube deverá apresentar um proﬁssional da área da saúde (devidamente cadastrado no CRM e COREN). Este deverá se apresentar logo na chegada ao local do evento no Posto de Enfermagem do Campori, juntamente com cópia do registro da ordem,
cópia do diploma ou Certiﬁcado para participar da escala de plantões.

BATISMO
Um dos momentos mais marcantes em um Campori é a decisão pública de um Desbravador por Jesus. Por isso, os clubes que forem levar algum membro para ser batizado no Campori, deverão informar ao MDA até o dia 01/07 os nomes dos batizandos
e o nome do pastor que irá realizar o batismo.

CERIMÔNIA DE INVESTIDURA
Os candidatos à Cerimônia de Investidura nas classes de liderança deverão entrar em
contato com o seu regional para entregar a documentação necessária, conforme segue:
• Líder – até dia 02/06
• Máster – até dia 06/05
• Avançado – até dia 01/04

O que levar e o que não levar
CLUBE
a. Bandeiras
b. Bandeirins das Unidades
c. Material de primeiros socorros
d. Banquinhos para os Desbravadores
e. Capa de chuva para cada participante
f. Material para área de acampamento: enxadão ou picareta, lanternas, pá, cordas, reservatório para água potável, balde, etc.
g. Extensão elétrica PP 4mm mínimo de 30 metros, com 3 pinos, e levar adaptador
caso haja necessidade
h. Lonas para proteção das barracas em caso de chuva (não pode ser lona preta)
i. Transformador
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DESBRAVADORES
a. Roupas: leves, Uniforme de Atividades, Uniforme de Gala,
roupa de banho, etc.
b. Utensílios para dormir: colchão, saco de dormir, travesseiro, cobertas, lençol
c. Materiais de higiene pessoal
d. Repelente
e. Bíblia e lição
f. Cantil
g. Lanterna
h. Boné
i. Protetor Solar
j. Chinelo

O QUE NÃO LEVAR
a. Animais
b. Equipamentos de som
c. Televisores
d. Jogos eletrônicos
e. Fogos de artifício ou similares
f. Laser point
g. Cigarro, bebidas alcoólicas e drogas ilícitas
h. Todo tipo de material impróprio com os ideais do Clube
i. Botijão de gás
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Outras informações
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ENERGIA
• Apenas tensão de 220 volts e somente na área da cozinha

PARQUE MAEDA • ITU • SP

• PROIBIDAS ligações clandestinas de energia

COZINHA
• Os clubes que desejarem, poderão compartilhar a cozinha, desde que o departamento seja comunicado até o dia 03/06. Nestes casos, a pontuação será igual para os clubes unidos.
• Deverá conter um cardápio uniﬁcado e placas de identiﬁcação individuais para cada
clube, mantidos em local visível
• PERMITIDO: Geladeira (um) por clube e acima de 30 inscritos poderá levar 1 freezer – com consumo de 1,5 amperes cada, liquidiﬁcador e microprocessador até 700w
• PROIBIDO: Gerador de qualquer tipo, forno Elétrico, micro-ondas, sanduicheira, microprocessador acima de 700w e quaisquer outros equipamentos similares.
• Todas as cozinhas deverão utilizar sacos de lixo no tamanho de 50 litros. Os sacos de
lixo deverão ser depositados em local próprio a ser indicado.
OS CLUBES QUE OPTAREM POR LOCAR TENDA PARA COZINHA SEGUE O CONTATO:
TENDA JK – (19) 99837-0071 / (19) 3707-5340
OBS: A tenda precisa ser do tamanho da área fornecida para o clube.

RESTAURANTE
• No Campori teremos um restaurante para atender os clubes que desejarem.
• A contratação do restaurante deverá ser feita pelo clube diretamente com o responsável.

BIG COZINHA – Andermay (47) 99615-7062 / (47) 3397-1404
andermayfestas@gmail.com
Valor do pacote: R$ 156,00
Do almoço do dia 05/07 ao almoço do dia 09/07
Incluso no pacote:
• Local coberto para refeições
• Mesas e cadeiras
• Cardápio ovo lácteo vegetariano

RESPONSABILIDADE DO CLUBE
• Levar os utensílios para as suas refeições (copos, pratos e talhares)
• O Clube que optar pelo restaurante não terá direito a área de cozinha e não será inspecionado nos itens referentes a mesma. Receberão pontos automaticamente.
• Caso algum visitante queira fazer uso do restaurante no sábado deverá entrar em contato com o responsável e fazer os devidos acertos antecipadamente.
* Caso o clube tenha interesse em receber um kit contendo prato, talheres e copo o valor do
pacote de alimentação ficará R$ 170,00

VISITAÇÃO
A visitação estará liberada no dia 06/07, sábado das 8h às 17h. Os visitantes deverão
deixar o local do Campori dentro do horário previsto.

OBJETOS PERDIDOS
Oriente seus desbravadores que os objetos encontrados no Campori deverão ser entregues na Secretaria do Campori.

STAND DE VENDAS
Haverá fornecedores de materiais para desbravador. Caso tenha interesse em adquirir
algum material, esteja prevenido.

Responsáveis
ADMINISTRAÇÃO
Pr. Romualdo Larroca – Presidente
Pr. Ronaldo de Oliveira – Secretário
Pr. Marildo Vivan – Tesoureiro

Coordenação Geral: Pr. César Augusto do Nascimento
Secretaria: Cristina Pires
Comunicação/Jornalismo: Equipe AP
Eventos de Sábado: Ana Camila Briet
Eventos de Domingo/Segunda: Henrique Vilar Garcia
Parque Aquático/Teleférico: Raimundo Pereira dos Santos
Evento 24 horas: Jefferson Jeremias De Góes
Evento Noturno: Flávio Cesar de Souza
Infraestrutura: Tio Luiz
Enfermagem: Nédison Gomes Paim
Programação/Palco: Raphael Lucas Santana
Segurança: André Viana Gomes
Trânsito: Girlene dos Santos
Inspeção: Associação convidada
Pontuação: Icaro Henrique
Sanitarismo: Regional 11º Região
Investidura: Jamil Messias/ Nédison Gomes Paim

Para mais informações
sobre o XVIII Campori da Paulistana acesse:

www.camporiap.org.br

Anotações

ASSOCIAÇÃO PAULISTANA

