SECRETARI
Nº

II SECRETARI DESBRAVADORES DA 1ª REGIÃO
TEMA: Mentes e Brilhantes
DATA: 12 a 015 de outubro de 2017
LOCAL: Balneário Santa Barbara – Itabaiana
PRÉ-REQUISITOS
RESUMO DA PONTUAÇÃO
I – ORGANIZAÇÃO
II – EVANGELISMO
III – INSPEÇÃO
IV – EVENTOS
V – DISCIPLINA
VI – INSCRIÇÃO
TOTAL

PONTOS
700
400
265
230
55
60
1710

FEITOS

01
02
03
04
05
06
07
08

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

I ORGANIZAÇÃO
Limite de Inscrição Com 100% dos pontos
Livro de Atas, Atos e livro caixa das unidades
Biblioteca do Clube, sendo 50% missionário e 50% Didático
Presença do diretor e secretária na reunião da região
Secretaria
Clube cadastrado secretaria on line
Um dia com a Secretária da minha Igreja
Curso de secretaria para as secretárias de unidade
Concurso do livro do ano
Visita Bimestral da secretaria Distrital ao Clube.
Quadro de Trabalho Anual (QTA)
Livro de Secretaria e Cadernetas de Unidades atualizadas e
organizadas
Livros de Atos e Atas (ata corrida dentro dos padrões )
atualizados e organizados
Livro Caixa atualizado e organizado, com assinatura do
tesoureiro da igreja
Cuidando dos meus aniversariantes
Presença dos diretores e das secretarias (os) nas reuniões
realizadas pela região
Visita a museu ou centro cultural da cidade
Visita a biblioteca pública de sua cidade
Representar criativamente o hino nacional

OBS : FAZER RELATORIO DE TODOS OS PRE REQUISITOS E
PROGRAMAS E ORGANIZAR EM UMA PASTA OU CADERNO DE
PRE REQUISITOS

PONT
OS
60
60
60
25
15
35
40
30
50
35
15
15
15
15
40
40
40
20
30
640

Participar da Feira do Desbravador
Classe bíblica da primavera + Projeto 1 POR 5
Eu conheço a minha história
Eu conheço a história da minha cidade
Caixinha de oração rústica (Fogo do Conselho)
Realizar o projeto Volta pra Casa Filho
Bom de bíblia do clube
Classe bíblica

FEITOS

50
50
50
50
50
50
50
50

OBS : FAZER RELATORIO DE TODOS OS PRE REQUISITOS E
PROGRAMAS E ORGANIZAR EM UMA PASTA OU CADERNO
DE PRE REQUISITOS

TOTAL POSSIVEL A SER ALCANÇADO

ORGANIZAÇÃO
Nº

TOTAL POSSIVEL A SER ALCANÇADO
EVANGELISMO
II – EVANGELISMO
PONTOS

FEITOS

Nº
01
03
04
05
05
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

INSPEÇÃO
III INSPEÇÃO
BARRACAS/SALAS
Barracas organizadas
Bolsa de lixo na sala
Acampamento Organizado
Portal do Clube
Secretaria montada com pionerias
UNIFORME
Uniformes de gala
Camisa de atividades do campo
Uniforme de atividades do clube
BANDEIRAS
Brasil
Estado
Município
Desbravadores
Clube
Unidades
CONCURSOS
Desbravabíblia (desbravadores por categorias) Daniel
Desbravatexto
(Secretárias de clubes)
Ditetortest
(Diretor (a))
De Redação: Livro de atos (Secretárias de clubes)
PRIMEIROS SOCORROS
Instrumentos e utensílios de primeiros socorros
Maleta
Profissional de saúde

400

PONTOS
5
5
5
50
30
25
15
5
5
5
5
5
5
50
40
50
60
10
5
5

FEITOS
FEITOS

22
23
25

Nº
01
02
Nº
01
02
03

DEVOÇÃO
Cada desbravador com sua Bíblia
Participação nos cultos
Presença do pastor ou secretaria da igreja
TOTAL POSSIVEL A SER ALCANÇADO
EVENTOS
IV – EVENTOS
Atividades gerais no Secretari
Desfile

PONTOS
200
30

FEITOS

V - DISCIPLINA
Presença pontual na cerimônia de abertura
Pontualidade nas atividades
Respeito aos horários de despertar e silêncio
TOTAL POSSIVEL A SER ALCANÇADO

PONTOS
20
20
15
55

FEITOS

10
10
10

J)

K) Os clubes participantes do Secretari devem ter o alvará de funcionamento e seguro anual
da UNIBRAS para que possam estar cobertos em quaisquer eventualidades.
L)

A) Para que seu clube possa participar do Secretari deve inscrever no mínimo 2 unidades,
com um total de pelo menos 15 desbravadores. Mais a diretoria.
B)

O número de participantes com idade acima de 16 anos não pode ultrapassar 40% do
número de desbravadores inscritos.

C)

Cada clube deve levar um profissional de saúde ou membro da diretoria que possua
especialidades nesta área, e esteja apto para atendimento aos seus desbravadores e apoio
ao posto médico.

D)

Cada clube inscrito poderá levar até 2 cozinheiras isentas do pagamento da taxa de
inscrição. Caso o clube necessite levar um número maior de cozinheiras, elas deverão
pagar integralmente a taxa de inscrição.

F)

Cada clube inscrito deverá levar um segurança para atuar dentro da área de
acampamento ou dormitório do clube. Este deverá ser um membro da igreja, não
envolvido com as atividades do clube, e que ficará todo o período do Secretari dentro da
área de acampamento ou dormitório do clube, protegendo os pertences do clube. Este
segurança não pagara a taxa de inscrição.
A equipe de segurança do Secretari, não se responsabilizará pela área interna de
acampamento de cada clube.

G) O Secretário (a) da igreja, que acompanhar o clube deve ser inscrito, mas fica isento
também do pagamento da taxa de inscrição.
H) Em caso de desistência, de qualquer clube inscrito, não serão devolvidas as taxas já
pagas.
I)

Em nenhuma hipótese será feita inscrição na recepção do Secretari

As inscrições serão feitas pela SECRETARIA ONLINE

DATA
12/09/2017
12/09/2017

1 – INSCRIÇÃO – 60 PONTOS.

E)

Os limites das inscrições seguem datas conforme quadro a baixo.

VALOR
R$ 60
R$ 50

PONTOS
60
60

km
100
ACIMA

M) Só serão aceitas alterações nos nomes de inscritos (este item não se refere a fazer novas
inscrições depois da data de 12 de setembro) . Ficando assim vetada qualquer alteração
na lista de inscritos após esta data.
N) O Secretari é uma exclusividade para os desbravadores, que estarão se preparando
durante todo o ano para este evento, ficando assim proibida a entrada de outras pessoas
que não estejam inscritas, salvo as que estejam devidamente credenciadas (identificação
por crachá) convidadas pela organização do evento, como jurados, cantores e etc. ou em
dias e horários liberados para visita (aguardem boletim).
O) Os pré-requisitos deverão ser entregues até dia 20 de setembro ás 10: 00 hora na reunião
de diretores na Igreja do Siqueira Campus..

Todo o Clube deve ser relembrado de nossos
princípios de comportamento, para que não
haja perda de pontos e possamos dar um bom
testemunho a todos os visitantes.
P)

É importante reforçar que:

1. As unidades deverão estar sempre juntas. Desbravador circulando sozinho poderá
implicar na perda de pontos.
2. Não será permitido o namoro com contatos físicos;
3. Não deverá haver movimentação na área após o toque de silêncio;
4. Não será permitido o uso de qualquer aparelho de som, mesmo que seja de uso
pessoal (walkman, mp3 ipod e etc), nos horário das atividades e principalmente as
religiosas exceto com autorização especial da coordenação de disciplina;
5. O vestuário usado durante o evento deve ser próprio para um encontro de
Desbravadores, o mais decente possível.
6. Não deverão ser usadas, jóias nem bermudas ou calças justas;
7. Não será permitida a circulação sem camisa durante o evento;
8. Não deve haver reações exageradas ou desrespeitosas durante os momentos de
louvor ou músicas especiais (colabore e oriente enfaticamente seu Clube neste
sentido);
9. Nenhum Desbravador poderá se ausentar da área do evento sem a companhia e
autorização do(a) diretor(a) do Clube. No momento da saída, deixará seu crachá,
recebendo-o apenas ao retornar ao Secretari.
10. Nenhum Desbravador deverá circular fora da arena, no horário de reuniões.
11. Os rapazes devem ter o cabelo curto.
12. Não será permitido o uso de apitos, tambores, flautas, buzinas ou outros aparelhos
sonoros; Apontadores laser, bastões ou latas de fumaça, lúmen ou flash, centelhas de
ouro ou outros componentes pirotécnicos durante as programações. O uso de lanternas
perturbando as projeções será considerado infração de disciplina. Qualquer
desobediência será avaliada e punida pela coordenação de disciplina. Cada infração
significará à perda de cinco pontos.
Q) Durante o Secretari serão usados os seguintes uniformes: Uniformes de Gala e o de
Atividades do campo
1. Uniforme Gala: Conforme Regulamento da Divisão Sul-Americana.
2. O Uniforme oficial será usado na cerimônia de abertura, no sábado pela manhã e
cerimônia de investidura.
3. Uniforme de atividades do Campo. Usado nas atividades solicitadas pelo Secretari.
4. O Uniforme de atividades do Clube poderá ser usado nos demais momentos do
Secretari.

4. Cada cozinheira deverá estar uniformizada com avental e gorro na cabeça (ou jaleco
e lenço).
5. Cada clube deverá providenciar despensa ou estante apropriadas para guardar
alimentos. Ter um depósito de água limpa para os Desbravadores recorrerem a
qualquer momento que tenham sede. Ter recipiente de cozinha de cada Desbravador
identificado. Ter depósito de lixo com tampa. Uma pioneira deverá ser montada na
área de cozinha. Ter extintor de incêndio, com carga no prazo de validade, e afixado
em local visível. Segurança da mangueira e registro de gás será avaliado
6. Não será permitido o uso de forno microondas e forno elétrico.
7. O cardápio deverá seguir a orientação da igreja. O mesmo será inspecionado.
8. A limpeza da área de cozinha será de responsabilidade das Cozinheiras escaladas
para aquele horário.

S) O QUE LEVAR:
Para que não falte nada importante a seguir vai uma lista que poderá ajudar:
a. Bandeiras:
• Dos Desbravadores com o nome do Clube;
• Do Clube, com suas cores e brasão;
• Do Brasil;
• Do Estado e do Município.
b. Bandeirin das unidades, com emblema e nome da Unidade corretos;
c. Boné e protetor solar;
d. Material de primeiros socorros;
e. Bíblia e Lição da Escola Sabatina.;
f. Nebulizador (opcional a necessidade de cada clube).

5. 100% do Clube necessitam possuir o uniforme oficial completo e o uniforme de
atividades do Campo. Ambos serão inspecionados.
R)

COZINHAS:

1. A cozinha será única, devendo cada cozinheira participar da sua escala..

g. Pasta de Documentos:
Cada Clube deverá organizar uma pasta com informações de cada um de seus
Desbravadores. As informações exigidas serão as seguintes:
Autorização dos pais para que os desbravadores participem do Secretari.
Cópia da certidão de nascimento ou identidade

Comprovante do seguro de viagem do Clube
Ficha de pré-requisitos preenchidos e assinados

c. Televisores;
d. Jogos eletrônicos.

h. Trunfos e lembranças para trocar e expor;
. Material para área de acampamento:
• Extensão elétrica para a cozinha mínima 50m
• Cordas
• Machadinha
• Enxada
• Pá
• Lanterna
• Balde

T) SAÚDE:
O Clube deverá ter um responsável pela maleta de Primeiros Socorros, que tenha a
especialidade correspondente. O equipamento de primeiros socorros para cada Clube,
que será inspecionado durante o Secretari, deverá ser composto por:
1. Soro fisiológico
2. Protetor solar
3. Esparadrapo
4. Algodão
5. Repelente
6. Álcool iodado
7. Gaze
8. Analgésico
9. Antitérmico
10. Pomada Analgésica (Gelol ou outro)
11. Tesoura
12. Maleta apropriada
Deve ser levada a quantidade necessária para o número de acampantes do Clube.

U) O QUE NÃO LEVAR:
Para que sejam evitados maiores problemas é importante orientar os Desbravadores a
não levar:
a. Animais;
b. Aparelhos de som;

