MISSÃO SERGIPE
COORDENAÇÃO DE ÁREAS DO MINISTÉRIO JOVEM

Edital da V Feira dos Desbravadores de Sergipe
Feira de Artesanato e Antiguidades dos Desbravadores, Aventureiros e Jovens

Tema: DESBRAVADORES + QUE PAIXÃO!
Data: 18 de setembro de 2016
Local: Parque da Sementeira, Aracaju/SE
O presente Edital destina-se exclusivamente aos Desbravadores, Jovens e Aventureiros do
Estado de Sergipe, interessados em participar da V Feira dos Desbravadores a ser realizada
no dia 18 de setembro de 2016, no Parque da Sementeira, em Aracaju/SE, através de
exposições, comercialização de produtos e gêneros alimentícios ovolactovegetarianos e
bebidas típicas sem álcool, conforme os princípios ensinados pela Igreja Adventista do
Sétimo Dia. A agenda e locações definidas pela Coordenação do evento encontram-se
anexadas ao presente Edital.
O tema deste ano será “Desbravadores + que Paixão!”. Será feira de artesanatos e
antiguidades. Na Praça do Desbravador serão oferecidas algumas especialidades, tais como:
Pipa, Fotografia, Futsal, Língua de Sinais, Reciclagem e Sustentabilidade (parte prática), e
os clubes deverão dar continuidade e finalizá-las em suas reuniões regulares. Os clubes
participarão também de um carrossel de atividades que aguçará as faculdades físicas,
mentais e espirituais dos juvenis.
O Pr. Udolcy Zukowski, Diretor Sul Americana do Ministério de Desbravadores e
Aventureiros, será o orador oficial. Cantores, grupos locais engradecerão e louvarão o
nome do Senhor e o Quarteto Athus será a grande atração musical do evento.



As inscrições deverão ser feitas no período de 15 a 19 de agosto de 2016 e
custará R$ 12,00 (doze reais) por pessoa. Os clubes que quiserem comercializar
seus produtos alimentícios na Feira pagarão uma taxa de inscrição no valor de
R$ 40,00 (quarenta reais). As inscrições serão exclusivamente através da
Secretaria Online do próprio clube.



Cada desbravador, aventureiro ou jovem somente poderá se inscrever para
participar do evento, se pertencer a um clube.



Todos os desbravadores, aventureiros e jovens inscritos para participarem da V
Feira dos Desbravadores de Sergipe, receberão um trunfo e os seus respectivos
clubes receberão uma lembrança do evento.

1 – Os clubes poderão realizar exposições e/ou comercializar seus artesanatos na feira,
devendo para isto preencher uma ficha de inscrição até o dia 05 de setembro de 2016 e
entregar ao seu respectivo coordenador regional. Se escolher comercializar artesanato ou
fizer uma exposição fotográfica, terá um espaço disponibilizado para armar uma barraca
com um ponto de energia (o clube deverá informar ao preencher a ficha de inscrição se irá
precisar de energia). A Comissão Organizadora não se responsabilizará pelo material, sendo
de exclusiva responsabilidade dos clubes, armar, desarmar as barracas e deixar limpo o
local.
2 – Os trabalhos manuais dos clubes participantes serão submetidos a uma avaliação feita
por uma comissão específica para que seja verificada a origem dos produtos no que diz
respeito a sua confecção que deverá ser feita pelos próprios desbravadores. Para a avaliação,
será necessário: a) Cópia da inscrição; b) Fotos dos materiais a serem expostos (moedas,
relíquias do clube, objetos de coleção, etc.).
3 - As Barracas deverão estar ornamentadas de acordo com as cores do clube e identificadas
com o nome do mesmo. Nela deverá conter uma área destinada a exposição. Já a venda é
facultativa. As ornamentações das barracas não computarão para pontuação, será somente
para uma questão de estética.
4- Na área das exposições dentro de cada barraca, os clubes deverão organizar seu material
associados a cartazes explicativos, expor materiais coletados das especialidades, quadro de
nós, replica de fogueiras, pioneiras confeccionadas para exposição, além de trabalhos
manuais (recicláveis ou não) produzidos pelo próprio clube. Poderão também apresentar em
forma de mural, a história do clube e fotos das atividades desenvolvidas pelo próprio clube.
5 – O clube que desejar participar apenas com Exposições, deverá também fazer a inscrição.
6 – Entende-se por antiguidades, para os efeitos deste edital, objetos raros ou de especial
valor material, artístico ou mesmo sentimental.

7 – A comissão organizadora indicará o local de exposição dos artesanatos, observando as
necessidades de layout da Feira, suas potencialidades comerciais, bem como, a qualidade e
demais quesitos constantes em seus anexos.
8 – O clube que optar por apenas comercializar gêneros alimentícios ovolactovegetarianos e
bebidas típicas sem álcool, deverá preencher uma ficha de inscrição e pagar a taxa de R$
40,00 (quarenta reais). A comissão organizadora disponibilizará um espaço para uma tenda e
um ponto de energia, caso precise.
10 – Vendas de alimentos - Entendem-se, para efeito do presente, como comidas e bebidas
típicas, aquelas características de povos ou regiões, cuja produção não seja industrial, ou
produzido em larga escala pelo comércio local, e seguindo os princípios de saúde da Igreja
Adventista do Sétimo Dia. Segue abaixo algumas regras: Obs.: As barracas de
comercialização de alimentos não serão avaliadas para pontuação no que diz respeito à
ornamentação, porém, perderão pontos caso descumpram as seguintes normas:
a) Todos os vendedores deverão estar com avental, luva e toca.
b) Cada Barraca deverá conter sacos de lixos e lixeiras à disposição dos clientes. No
final do evento, o clube deverá recolher todo o lixo produzido e os que estiverem ao
redor da barraca.
c) Os alimentos expostos deverão estar devidamente cobertos com plástico-filme ou
vasilhas plásticas prezando assim pela higiene e boa apresentação do produto.
d) O ambiente interno deverá estar limpo: panelas ou vasilhas plásticas, chão, espátulas,
guardanapos, etc.
Obs.: Caso as alíneas “a” “b”, “c” e “d” for descumprido, o clube perderá 30 pontos
por cada descumprimento.
11 - É sugerido ao clube realizar pelo menos três especialidades das que forem
disponibilizadas pela organização na Feira na Praça do Desbravador.
12 – A MSE entregará estrelas de serviços a líderes que tenham disponibilizado tempo para
o serviço de Deus.
13- O clube terá a oportunidade de entregar a insígnias de excelência (definidos pelo clube)
aos dois desbravadores que forem escolhidos (um desbravador e uma desbravadora).
14 - A V Feira dos Desbravadores de Sergipe no ano de 2016, será no Parque da Sementeira,
local aberto ao público, ou seja, aberto para a população, proporcionando expor os trabalhos
realizados pelos clubes para toda a sociedade, dando visibilidade pública aos trabalhos e
atividades desenvolvidos pelos clubes de desbravadores.
15 – Será realizada durante o evento uma cerimônia de investidura nas classes de Líder,
Líder Máster e Líder Master Avançado.
16 - A cerimônia de abertura da V Feira dos Desbravadores de Sergipe terá início às
08h30min e todos os clubes deverão estar com tudo pronto e presentes na cerimonia. As

vendas só serão permitidas, bem como a participação no carrossel de eventos e demais
atividades disponibilizadas, após o encerramento da cerimônia de abertura.
17 – Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Evento.

Aracaju, 16 de julho de 2016

LOCAL DO EVENTO: Parque Gov. Augusto Franco (Parque da Sementeira)
ENDEREÇO: Av. Beira Mar, s/nº - Bairro Jardins – Aracaju/SE
DATA: 18 de setembro de 2016
HORÁRIO: Das 08h às 17h

