Olá pessoal...
Estamos a mil por hora na preparação do II Campori de Jovens da UNeB. Nossa equipe está com o coração e a mente
mergulhados neste projeto. Estamos, literalmente, com os dois pés no acelerador. E, em cada detalhe, percebemos
claramente a direção da nossa Fortaleza: JESUS! Fiquem por dentro de tudo sobre o nosso Campori através da fanpage
do JA Nordeste (www.facebook.com/jovensnordeste). Acessem, curtam & compartilhem!
Para que tudo aconteça da melhor forma possível, são necessários alguns ajustes e orientações neste momento. Portanto, fiquem atentos as informações abaixo:

ISENÇÕES
Devido aos ajustes feitos na estrutura do Campori, estamos retirando do Manual de Orientações o item 8, da
página 13, referente a Isenções. Portanto, não teremos
isenções no Campori. Todos os participantes farão sua
respectiva inscrição.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Para um melhor atendimento no hospital do Campori,
estamos retirando a letra “e”, do item 9, dá pagina 14,
do Manual de Orientações. Os profissionais de saúde que
desejarem trabalhar no Campori, deverão fazer o seu cadastro diretamente com a Secretária JA de sua respectiva
Associação/Missão entre os dias 01-30 de MAIO. Os profissionais voluntários serão isentos e passarão por uma
seleção. A hospedagem e alimentação será por conta do
Clube/Sociedade de Jovens a que estiverem vinculados.
Os Clubes/Sociedades de jovens que fizerem os cadastros dos seus profissionais de saúde, mesmo não sendo
selecionados, receberão talentos extras.

QUILOMETRAGEM EXTRA (REFORÇO IMPORTANTE)
Teremos duas saídas no período do Campori, uma
para turismo (sexta ou domingo), conforme carrossel

de atividades que o seu Clube/Sociedade de jovens
receber, e outra no sábado pela manhã. Não esqueça
que você precisará de uma média de 250 km a mais na
contratação do ônibus (ver Manual de Orientações na
página 36) para suprir a quilometragem que será utilizada. Deixe acertado com a empresa e o motorista estas
respectivas saídas.

VAGAS PARA OUTRAS UNIÕES
Os Clubes/Sociedades de jovens pertencentes a outras Uniões que desejarem participar do II Campori de Jovens da UNeB deverão entrar em contato, a partir deste
Boletim, com campori.nordeste@adventistas.org.br e, se
houver vagas disponíveis (a partir de julho), serão atendidos por ordem de contato.

PRÉ-REQUISITOS E PONTUAÇÃO/TALENTOS
(COMPROVAÇÃO)
Os Pré-requisitos devem ser preenchidos no Sistema
de Secretaria Online a partir de julho, período em que as
inscrições já estarão encerradas e o sistema estará liberado para este fim. Naturalmente, apenas os Clubes/Sociedades de jovens inscritos terão acesso. Por isso, agora é o
momento de ir cumprindo os requisitos solicitados.

O responsável pelo preenchimento dos requisitos de
cada Clube/Sociedade de jovens irá acessar o sistema e
informar quais requisitos foram cumpridos, bem como
inserir as fotos dos mesmos. Poderão ser solicitadas até
05 fotos de cada requisito. Cada foto poderá ter no máximo 2MB. Fiquem atentos!
Logo em seguida, o Regional/Distrital ou a Secretária
da Associação/Missão entrarão no sistema para validar
os requisitos cumpridos.
Todos os requisitos cumpridos e as validações dos Regionais/Distritais e Secretária da Associação/Missão deverão ser feitos até 01 de outubro.
Cada diretor deverá levar para o Campori, por segurança, o Manual de Orientações assinado pelo seu respectivo Regional/Distrital (páginas 62-65) e uma pasta
contendo todas as comprovações (fotos, etc.) da execução dos mesmos.
Abaixo seguem requisitos e sua forma de comprovação:

FORTALEZA NA ORGANIZAÇÃO
1. Cadastro na INTRANET até 31/03/15 – comprovação pela data do Sistema de Secretaria Online.
2. Seguro até 27/03/2015 – A data limite estabelecida pela DSA para renovação do Seguro Anual foi o dia
31/03/15, portanto, estaremos considerando como requisito cumprido todos os Clubes/Sociedades de jovens
que efetuaram o seguro até esta última data. A comprovação será dada via sistema.
3. Planejamento – Enviar à Associação/Missão o Planejamento Anual até 31/03/2015. Comprovação de re-

cebimento pela secretária do Ministério Jovem.
4. Membro da Diretoria na Convenção – Comprovação
será feita via apresentação de certificado da convenção ou
evento equivalente (Caravana do Ministério Jovem).
5. Inscrição no Prazo – Comprovação via Sistema.
6. Camiseta Clube/Sociedade – Será avaliada e creditados os respectivos talentos no Campori.
7. Dia Mundial do Jovem Adventista – Apresentar fotos.
8. Investidura – Apresentar fotos e certificado dos investidos.

FORTALEZA NA COMUNHÃO
1. Ano Bíblico – Comprovação mediante palavra do
Diretor.
2. Lição as Escola Sabatina - Comprovação mediante
palavra do Diretor.
3. Classe da Escola Sabatina – Apresentar fotos.
4. Concurso White – Apresentar inscrição do membro
no concurso.
5. Mensagens aos Jovens - Apresentar fotos.
6. Clube de Leitura - Comprovação mediante palavra
do Diretor.
7. Culto Jovem – Comprovação mediante palavra do
Diretor e fotos de alguns cultos.
8. Cultos Jovens Especiais – Apresentar fotos dos 3
cultos.
9. Sábado de Jejum e preparação para o Campori Estes talentos serão dados no Campori (no dia e horário
que serão posteriormente anunciados) mediante apresentação de foto.

FORTALEZA NO RELACIONAMENTO
1. Pequeno Grupo – Apresentar fotos.
2. Retiro Espiritual – Apresentar fotos.
3. Intercâmbio – Apresentar fotos.
4. Projeto Neemias – Apresentar fotos.
5. 1 Kg de alimento e 1 item de
higiene pessoal por inscrito - Estes
talentos serão dados no Campori (no
dia e horário que serão posteriormente anunciados) mediante apresentação dos materiais.
6. Atividades Recreativas – Apresentar fotos das duas atividades.
7. Atividades Físicas – Apresentar fotos.
8. Dia de Fazer o Bem – Apresentar fotos
das 4 atividades mencionadas no manual.

FORTALEZA NA MISSÃO
1. Missão Calebe – Comprovação mediante confirmação da Secretária da Associação/Missão e/ou apresentação de fotos.
2. Duplas Missionárias – Comprovação
mediante Sistema de secretaria do MIPES.
3. Distribuição do Livro Missionário – Apresentar fotos.

4. Semana Santa – Apresentar fotos.
5. Evangelismo Criativo – Apresentar fotos dos dois
eventos realizados.
6. Semana de Oração Jovem – Apresentar fotos.
7. Evangelismo Radical – Apresentar fotos das duas
“Tribos Urbanas” evangelizadas.
8. Batismo da Primavera – Apresentar fotos.
9. Compaixão – Apresentar fotos.

FORTALEZA NOS CONCURSOS
Os Concursos estão divididos em quatro fases. Abaixo
seguem suas respectivas datas:
1ª Fase – 25 de julho - Igreja
2ª Fase – 29 de agosto - Distrito/Região
3ª Fase – 26 de setembro - Associação/Missão
4ª Fase – 31 de outubro – União (No Campori)
1.
2.
3.
4.

Fortes na Palavra – Apresentar fotos.
Fortes na Lição – Apresentar fotos.
Fortes na Meditação – Apresentar fotos.
Fortes no Mensagens aos Jovens – Apresentar fotos.

FORTALEZA NOS EVENTOS
Os eventos serão divulgados em boletins posteriores.

Mais informações serão passadas através dos próximos BOLETINS! Fiquem ligados!
“Em Deus, faremos proezas.” Sl. 108:13
Maranata!

Equipe Organizadora

