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Manual de
Orientações

Estamos empenhados preparando o IV Campori Sul-Americano de
Desbravadores para proporcionar um gostoso e abençoado Campori.
O tema do Campori é: “Encontro Marcado na Eternidade,” pois
entendemos que estamos neste mundo nos preparando para o encontro com
o Senhor Jesus, para isto, precisamos ter uma visão missionária, porque o
mundo onde vivemos está sendo marcado por: medo, desilusão, crise,
angústia, desespero, incerteza e imoralidade.
Diante das marcas deste mundo sem esperança, amor e paz, nós
precisamos ajudar as pessoas a entender que um dia tudo será melhor, por
isso é preciso marcar um encontro com Jesus.
Já se passaram alguns anos desde o último Campori da DSA, e nesta
grande festa queremos que você, desde já, coloque em sua agenda e
confirme a presença.
Quando estivermos em Barretos - Brasil, teremos muitos eventos,
programas, passeios, mas o ponto alto deste programa será a adoração que
faremos a Deus. Afinal, por que estamos indo para um Campori novamente?
É porque temos um “Encontro Marcado”.
Este Campori nos ajudará a lembrar que precisamos nos preparar para
a grande festa que teremos no Céu. A Bíblia diz: “E será que, de uma ‘Festa’
da Lua Nova à outra e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar
perante mim, diz o SENHOR” (Isaías 66:23).
Queremos recebê-los, mas não sozinhos, e sim, acompanhados da
presença de Deus em nossas vidas.
Quando um evento como este é planejado, muitas coisas são
analisadas e todas elas podem ser resumidas em duas palavras: Salvação e
Serviço.
Venha se juntar a um evento que está buscando Salvar e Servir o
maior número de pessoas.
Um grande abraço!
Areli Barbosa

OBJETIVOS DO CAMPORI
1. Conseguir que cada Desbravador tenha uma grande amizade e
marque um encontro com nosso líder Jesus;
2. Inspirar os adolescentes e líderes para o serviço de Deus,
conservação da natureza e serviços práticos à comunidade;
3. Proporcionar a cada participante a alegria de um ENCONTRO com
novos amigos;
4. Proporcionar ao adolescente a alegria de ser um DESBRAVADOR;
5. Tornar este ENCONTRO uma oportunidade para novas experiências;
6. Conceder aos participantes a oportunidade de integrar-se com novos
amigos;
7. Aproveitar este encontro marcado para realizar uma avaliação
pessoal;
8. Proporcionar aos Clubes a oportunidade de adquirir experiência;
9. Realizar uma avaliação geral dos Clubes;
10. Fortalecer as capacidades mentais, físicas e espirituais através dos
eventos do Campori;
11. Ensinar a cada DESBRAVADOR a convivência com outros Clubes em
harmonia e sem rivalidades.
12. Cumprimento da Missão. Uma igreja deverá ser plantada e construída
na cidade como parte do projeto do campori. E um percentual do valor
de cada inscrição deverá ser destinada a construção, assim cada
desbravavador estaria contribuindo. Esta igreja deveria ser plantada
pelos calebes, construída com a participação dos clubes próximos em
mutirões e inaugurada e entregue a comunidade por ocasião do
campori.

INFORMAÇÕES GERAIS
1.
2.
3.
4.
5.

Tema: “Encontro Marcado na Eternidade”
Data: 7-12 de janeiro de 2014.
Participantes: 30.000 desbravadores e líderes.
Lugar: Parque do Peão, Estado de São Paulo – Brasil.
Classificação dos Clubes: 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 alcançado.
6. As orientações atualizadas estarão constantemente à disposição no
site do Campori www.camporidsa.com

INSCRIÇÕES

As inscrições serão abertas a partir de abril de 2013 e serão feitas via
Internet. Para que estas sejam efetuadas, o clube deverá entrar em contato
com sua Associação/Missão para definir a quantidade de vagas que lhe
serão autorizadas. Em seguida, deverá ser realizado o pagamento pelo
número de vagas definidas (incluindo cozinheiras, pastor, equipe de
segurança e o profissional de saúde). Imediatamente depois se fará a
inscrição do Clube, baseando-se nas “Informações Gerais para a Inscrição do
Clube”, que estão na página www.camporidsa.com. Não serão devolvidas as
inscrições pagas. Depois destas informações e da inscrição on-line, o clube
receberá uma contrassenha que lhe dará acesso dentro do site do Campori
www.camporidsa.com, para as informações de sua inscrição. Nesta área do
site exclusiva para o Clube, estarão todos os formulários, com uma quota de
vagas por clube, conforme foi fixado pela Associação ou Missão. A
consolidação das inscrições só será efetivada quando todos os formulários
necessários estiverem devidamente preenchidos.
Preencher estes
formulários depois da data final de inscrição, embora tenha sido pago dentro
do prazo, implicará na perda total dos pontos da inscrição dentro da data
limite.
Os participantes serão inscritos dentro da seguinte proporção:
a. 60% dos inscritos deverão ter entre 10 e 15 anos completos até
a data final do Campori. Quer dizer, nascidos entre 13/01/1999
(cumprirão 16 no dia seguinte ao encerramento) e 6/01/2004
(cumprirão 10 no dia da abertura).
b. 40% do número geral de inscritos de cada Clube poderão ser
maiores de 16 anos.
Os Regionais e outros colaboradores da Associação ou Missão só poderão
ser inscritos como equipe de apoio de sua União, ou junto com algum Clube
de Desbravadores de sua região (cada clube poderá inscrever somente um
regional). Sua inscrição não contará para a quota dos 40% com mais de 16
anos. A quantidade mínima de inscritos será de 15 desbravadores (10-15
anos), à parte dos diretores e conselheiros. Deverão ser nominalmente
inscritos, pagando só 50% do valor de inscrição, e não contando para o limite
de 40% com mais de 16 anos.
a.
b.
c.
d.

Pastor (ou ancião) – 01
Segurança do Clube – 02
Profissional de Saúde – 01
Cozinheiras – 02 (acima desta quantidade pagarão 100% da
inscrição)

A última data para as inscrições será o dia 30/05/2013, se ainda
tiverem vagas disponíveis. As inscrições realizadas depois desta data terão
um aumento de U$ 15 por pessoa, tendo como último prazo máximo
30/07/2013.
As inscrições realizadas depois de 30/05/2013, mesmo que apenas
por um desbravador, implicarão na perda de pontos do Clube referentes à
inscrição dentro do prazo.
Poderão ser feitas as mudanças dos nomes, dentro de um mesmo
Clube, até o dia 30/10/2013.
O número de vagas disponíveis, por União até 30/07/2013, será:

Campori DSA 2014
União
União Argentina
União Paraguaia
União Uruguaia
União Boliviana
União Central Brasileira
União Centro Oeste Brasileira
União Chilena
União Equatoriana
União Sudeste Brasileira
União Nordeste Brasileira
União Leste Brasileira
União Norte Brasileira
União Noroeste Brasileira
União Peruana Norte
União Peruana Sul
União Sul Brasileira
Total

vagas
2300
350
100
650
5300
3000
1800
300
4600
1800
1800
1450
1050
400
400
4600
29400

O valor das inscrições será proporcional à distância da cidade sede do
campo até Barretos – Brasil. Esta distância será definida pela
Associação/Missão e confirmada pela União e Divisão.
DISTÂNCIAS
Até 500 Km.
De 501 a 1.000 Km.
De 1.001 a 1.500 Km.
De 1.501 a 2.000 Km.
De 2.001 a 2.500 Km.
De 2.501 a 3.000 Km.
De 3.001 a 4.000 Km.
De 4.001 a 5.000 Km.
De 5.001 a 6.000 Km.
Mais de 6.001 Km.

VALOR
U$
U$
U$
U$
U$
U$
U$
U$
U$
U$

As inscrições incluem acesso ao parque Thermas dos Laranjais em
Olímpia e o seguro geral para todos os acampantes, pelo período de dez
dias. Sua validade será de 02/01 a 18/01/2014. Os clubes que estiverem em
traslado fora deste período devem preparar seu próprio seguro, apenas pelo
período excedente. O departamental de sua Associação/Missão poderá
orientá-lo como fazer o seguro com a ARM (onde será feito o seguro de todo
o Campori), pagando só o valor faltante.
Os valores, em dólares, serão convertidos ao início de cada mês, em
moeda local, mantendo-se o valor fixo para todo o mês, independente das

alterações da mudança. O tipo de mudança será feito pela DSA e o valor
será informado às Uniões, Campos e no site do Campori.
Em caso de algum desbravador ou Clube desistir, os custos pagos não
serão devolvidos.
Importantíssimo!!! Não serão realizadas inscrições na recepção do
Campori.
O lugar do Campori é exclusivo para os inscritos. Nenhuma outra
pessoa poderá acampar dentro da área do Clube. As visitas serão
recebidas em horários estabelecidos dentro do programa.
A responsabilidade de cada Clube inscrito é:
a. Equipar e instalar seu acampamento.
b. Documentos de viagem de cada inscrito.
c. Instalação e equipe de cozinha e alimentos.
d. Transporte do clube até o Campori e durante as atividades do
mesmo.
e. Apresentação de todos os formulários devidamente
preenchidos.
f. Qualquer outro material que seja necessário para o Clube.

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 SP 425 até Barretos
80km. O trajeto está bem sinalizado.
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 127km, quando
chegar em Matão tome a rota SP 326 para Jaboticabal e
Barretos 127km. O trajeto está bem sinalizado.
De Mato Grosso do Sul até Barretos, tomar a rota via
Corumbá até Campo Grande pela estrada BR262, são
427km, depois seguir até São José do Rio Preto pela BR
262, são 668km e depois a estrada SP 425 até Barretos
80km. O trajeto está bem sinalizado.
De Brasília até Barretos, seguir pela BR 153 até a cidade
de Goiânia 209km, depois seguir até Frutal, 419km, depois
de Frutal até Planura pela estrada 364, por 27km, e depois
seguir até Barretos pela estrada SP 326 por 50km.
Do Rio de Janeiro até Barretos, tomar a Dutra BR 116 até
São Paulo 440km, depois tomar a estrada SP 330 até
Limeira 150 km, depois estrada SP 310 para Araraquara
127km, quando chegar em Matão tome a rota SP 326 para
Jaboticabal e Barretos 127km. O trajeto está bem sinalizado.
De São Paulo até Barretos, tomar a estrada SP 330 até
Limeira 150 km, depois estrada SP 310 para Araraquara

127km, quando chegar em Matão tome a rota SP 326 para
Jaboticabal e Barretos 127km. O trajeto está bem sinalizado.
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
interdepartamental;
d. A documentação legal exigida para a viagem de menores de
idade.
e. Se há necessidade de algum documento internacional ou
interdepartamental ou outro especial.
Ao fazer os arranjos com a empresa de ônibus:
a. Onde serão hospedados os motoristas, e quem pagará seus
gastos;
b. Adicione 200 km a mais, que serão necessários para o
traslados 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;

PROGRAMAÇÃO
Terá início no dia 07/01/2014 às 20h, junto ao palco principal, e será
encerrado no dia 12/01/2014 às 10h com a premiação final. As inspeções das
áreas de acampamento já se realizarão a partir do dia 07/01/2014 às18h.
A área do parque estará disponível para a chegada dos Clubes a partir de
06/01/2014, as 8h da manhã, e já se estará avaliando a pontuação de
disciplina. Em caso de que haja necessidade de enviar alguns
Desbravadores para que preparem a área com maior antecipação, abriremos
dia 01/01/2014 as 8h da manhã, porem devem fazer-se os arranjos com o
departamento de sua Associação/Missão.
Todas as reuniões serão realizadas ao ar livre, junto ao palco preparado
especialmente para o evento. Para a comodidade de cada participante e
funcionalidade das reuniões, cada Clube deverá preparar um assento para
que seus desbravadores se sentem durante as reuniões. O clube deverá
trazer cadeirinhas para os desbravadores, terá pontuação e eles serão
inspecionados de surpresa.
A Lição da Escola Sabatina que se utilizará será a dos Juvenis, e o
programa do sábado de manhã será realizado por duplas de Clubes.
Cada Desbravador deverá ser orientado a levar sua Bíblia a todos os
programas. O uso da Bíblia será inspecionado com pontuação.
Não será permitido o uso de apitos, tambores, flautas, buzinas ou outros
aparatos sonoros; ponteiros laser; flash, bastões ou latas de fumaça colorida,
durante as programações. O uso de lanternas, laser perturbando as
projeções será considerado como infração de disciplina.

EQUIPE DE APOIO
EQUIPE
Coordenação Geral

Coordenação Central
Coordenadores Associados

Coordenação Financeira
Secretaria

RESPONSÁVEL
Erton Köhler
Magdiel Perez
Marlon Lopes
Areli Barbosa
Ronaldo Arco
Elmar Borges
David Victoriano
Carlos Campitelli
Javier Cahuana
Jimmy Lafuente
Helbert Almeida
Ivay Araujo
Juan Cancino
Sosthenes Andrade
Nelson Milanelli
Donato Filho
Benjamin Belmonte
Pablo Flor
Jaime Perez
-----------------Telson Vargas
Tania Fanti

CAMPO
DSA
DSA
DSA
DSA
UCB
USB
UCH
UA
UPS
UB
UNB
USEB
UE
UNEB
UCOB
UNOB
UPy
UU
UPN
ULB
DSA
DSA

COMPORTAMENTO
A área do parque será coordenada por uma equipe de segurança
(Desbravadores e Jovens Adventistas) e pela Polícia Militar.
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 a perda de pontos, se é que isto ocorre por desobedecer às
normas estabelecidas.
Todo o clube deve recordar e cumprir nossos princípios de
comportamento, para que não haja perda de pontos e assim possamos dar
um bom testemunho a todos os visitantes.
É importante reforçar que:
a. As unidades deverão estar sempre juntas. Um Desbravador
circulando sozinho pode implicar na perda de pontos;
b. Não é permitido namoro com contatos físicos;
c. Não deverá haver movimento na área depois do toque de silêncio;
d. Não será permitido o uso de qualquer aparato de som, embora este
seja de uso pessoal, exceto com autorização especial da
coordenação de disciplina;

e. A roupa que se usará durante o evento deve ser adequada para um
encontro de Desbravadores, o mais decente possível;
f. Não se devem usar jóias, shorts ou calças justas.
g. Não será permitido andar sem camisa durante o evento.
h. Não devem existir reações exageradas ou desrespeitosas durante
os momentos de louvor e músicas especiais (colabore e oriente
enfaticamente seu Clube neste sentido);
i. Nenhum Desbravador poderá ausentar-se do parque sem a
companhia e autorização do diretor(a) do Clube. No momento de
sair, deixará sua credencial de identificação, a qual lhe será
devolvida quando regressar ao 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.

Tribunal do Campori
a. O Campori terá um tribunal que estará ajudando na ordem e disciplina;
b. O Tribunal cuidará de todas as demandas, problemas com pontuação;
reclamações e revisão de perda de pontos;
c. Este tribunal será constituído por pastores de toda Divisão;
d. Os trabalhos do tribunal iniciaram ao termino da programação da
manha e encerrará as 19 h;
e. O tribunal terá todos os poderes para solucionar os problemas;
f. O diretor do clube poderá ir ao tribunal para reivindicar pontos ou
apresentar sua defesa;

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 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 de Campo. Ambos serão inspecionados.

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. Os nomes dos acampantes devem ser apresentados ao lado de
cada barraca, de forma criativa. A área de acampamento deverá contar com:
• Sinalização e demarcação.
• Lugar para estender a roupa molhada. Não será permitido usar os
cordões das barracas ou as cordas de sinalização para isto.
• Lugar para colocar sapatos.

•

Lugar para o lixo.
• Mastro para as bandeiras de Desbravadores e do Clube.
• 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.

Não haverá rede elétrica para atender aos acampamentos dos Clubes.
Não se permitirá conexões irregulares.
É proibido cruzar pelas cercas ou cortar árvores sem autorização
durante a instalação do acampamento, ainda durante o Campori.
Cada Clube terá que levar duas pessoas de segurança, maiores de 18
anos, e que sejam Adventistas do Sétimo Dia, para atuar dentro da área do
Clube. Além da função de segurança, também serão responsáveis 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.

COZINHAS
As cozinhas estarão em um lugar separado da área do acampamento
do Clube. Cada clube instalará sua própria cozinha.
As tendas da cozinhar não poderão ter mais de 10x5 metros de
comprimento. Estas medidas terão que ser respeitadas, para que não haja
problema de espaço.
Serão instaladas tomadas perto de cada cozinha, mas o clube terá que
levar sua extensão, de no mínimo 50m.
Não é permitido usar micro-ondas nem forno elétrico.
A voltagem será de 110V ou 220V, escolhida pelas Uniões. Toda a
área de uma União terá a mesma voltagem.
O cardápio terá que ser vegetariano, seguindo a orientação da igreja.
O mesmo será inspecionado.
A limpeza da área de cozinha estará sob a responsabilidade do Clube.
Os diretores e cozinheiras do clube no Campori deverão estudar o
documento “A Cozinha do Campori”. (Documento anexado no site)

VENDAS
A coordenação geral de vendas e exposições será feita por Telson
Vargas. Os interessados terão que fazer o contato pelo telefone (55) 613701-1818 ou pelo e-mail telson.vargas@adventistas.org.br para obter os
critérios e as possibilidades.

INVESTIDURA
Durante o Campori somente se realizará uma investidura, envolvendo
Líder, Líder Master e Líder Master Avançado.

SAÚDE
A equipe de primeiros socorros para cada Clube, que será
inspecionada durante o Campori, terá que ser composto por:
1. Soro fisiológico.
2. Protetor solar
3. Ataduras adesivas
4. Algodão
5. Repelente
6. Álcool mesclado com iodo ou mercúrio.
7. Gaze
8. Analgésico
9. Antitérmico
10. Pomada analgésica (gel ou outra)
11. Caixa de primeiros socorros apropriada.
Deve-se levar em conta a quantidade necessária para o número de
acampantes do Clube.
Os Clubes terão que levar um profissional da saúde. Este profissional,
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. O critério de pontuação
será o seguinte:
a. Auxiliar ou Técnico de Enfermagem = 100% dos pontos.
b. Médico(a) ou Enfermeira(o) com formação universitária = bônus de
50% dos pontos;
O Campori terá um posto médico central. Mas ali só serão atendidos
os participantes dirigidos pelo posto médico de cada União. Os casos mais
simples serão tratados no posto médico das Uniões e os mais graves pelo
posto médico central.

O QUE LEVAR
Para que não falte nada importante, a seguir uma lista que poderá
ajudá-los:
a. Bandeiras:
• Dos Desbravadores com o nome do Clube;
• Do Clube, com suas cores e escudo;
• Do país de origem do Clube.
b. Bandeirola das Unidades;
c. Gorro e protetor solar;
d. Assento para os Desbravadores;
e. Material de Primeiros Socorros;
f. Bíblia e Lição de Escola Sabatina dos Juvenis;
g. Documentos pessoais e autorização de viagem;

h. Insígnias e recordações para trocar e exibir;
i. Material para área de acampamento:
• Extensão elétrica para a cozinha (com no mínimo 50 m de
comprimento)
• Cordas
• Tocha
• Enxadão (ou picareta)
• Pá
• Lanterna
• Balde

O QUE NÃO LEVAR
Para evitar problemas maiores, é importante orientar os
Desbravadores a não levar:
a. Animais;
b. Equipamentos de som;
c. Televisores;
d. Jogos eletrônicos.
Em caso de dúvida quanto ao que levar, consulte o Diretor Jovem de sua
Associação/Missão.
PRÉ-REQUISITOS:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

1. ORGANIZAÇÀO:
Ter participado do último Campori ou Evento oficial do seu campo.
O Clube deverá ter no mínimo 20 inscrições, incluindo a Diretoria.
2. COMUNHÃO:
Pregar no dia do Desbravador, o sermão doutrinário “ALICERÇADOS
NA PALAVRA DE DEUS” do Pr. Alberto Timm. (Documento anexado
no site)
Aplicar o programa de “Vida Reverente”, nas atividades da Igreja local.
(Documento anexado no site)
“Participar do Jejum” dia 27/07/2013 em favor de 4 objetivos.
(Documento anexado no site)
3. RELACIONAMENTOS:
Estudo do material “Disciplina, Chave de um mundo melhor” e o
“Código de Disciplina”, e aplicação nas atividades do Clube de
Desbravadores, antes do Campori USB. (Documento anexado no site)
Diretores e Cozinheiras do Campori, estudar o documento “A Cozinha
do Campori”. (Documento anexado no site)
Criar um grupo de “Oração Intercessória” permanente que irá orar por
quatro objetivos por um semestre. (Documento anexado no site)
4. MISSÃO
Participar da “Parada Missionária”. Ver no site.
“Clube irmão”, ligar-se a um clube que não está indo ao Campori.
(Documento anexado no site)

