BOLETIM 4

Olá pessoal...
Está faltando menos de um mês para colocarmos, literalmente, os pés do II Campori de Jovens da UNeB. Já conseguimos ouvir: “Jesus, Minha Fortaleza e Salvação, é o meu socorro bem presente na aflição...”
Esse é um momento de checar todos os detalhes junto ao seu Clube/Sociedade de jovens, por isso, vamos para mais
algumas informações importantes:

1. PRÉ-REQUISITOS (TALENTOS)
Cada pré-requisito tem pontuação, (talentos), diferente e deverá ser preenchido no sistema de secretaria online (INTRANET) até o dia 12 de outubro, prazo final. Os
requisitos poderão ser validados pelo Distrital/Regional
ou Secretária do Campo até o dia 20 de outubro.
OBS: Os itens que serão cumpridos após a data de fechamento do sistema (distribuição de cestas básicas, dia
de Jejum, etc.), também deverão ser preenchidos até o
dia 12 de outubro, no entanto, os talentos só serão aprovados pela secretária do Ministério Jovem após o devido
cumprimento dos requisitos.
2. SEGURO
Cada Clube/Sociedade de jovens só poderá levar para
o Campori, pessoas inscritas e devidamente asseguradas,
incluindo crianças, cozinheiras, etc.
Para realizar o seguro das crianças e apoio, acesse o
site da ARM Seguros http://armsulamericana.com, clique
em Seguro de Excursões e preencha todos os dados solicitados. Escolha o plano de sua preferência; gere o boleto; efetue o pagamento em qualquer banco e envie o
comprovante para o Ministério Jovem de sua Associação/
Missão até o dia 23/10.

3. BANQUETAS
Cada participante deverá levar a sua banqueta, conforme orientação do Manual do Campori na página 36.
4. COMPORTAMENTO
Cada diretor(a) deverá revisar com o seu grupo as informações sobre comportamento, contidas no Manual
do Campori, páginas 39-41.
Obs.: Você pode acessar o Manual do Campori no APP
CAMPORI UNEB.
5. MERCADO DO CAMPORI
Haverá um mercado no Campori, onde será vendido:
 Gás (É extremamente proibido por lei, viajar com
botijão de gás, mesmo estando vazio);
 Água (garrafão de 20L);
 Água em geral;
 Gelo;
 Polpa de suco;
 Pão;
 Frutas e verduras;
 Etc.
Valores serão informados nos próximos boletins.

6. MOEDA DO CAMPORI
Usaremos o dinheiro exclusivo do Campori: Camporitos. Teremos um banco central do Campori. Toda a transação comercial deverá ser feita através desta moeda.
Portanto, quem desejar comprar alguma coisa, primeiramente deverá trocar sua moeda para a local, ou seja,
de Real para Camporitos. É proibido a comercialização
com outra moeda.
7. LIMPEZA
Cada Clube/Sociedade de jovens é responsável pela
limpeza da sua respectiva área de acampamento, casa e
cozinha. Levem sacos pretos para lixo orgânico e sacos
coloridos para lixo reciclável.
8. DAY PASS
O Campori estará aberto para visitas durante todos
os dias. As vagas são limitadas e os interessados deverão
procurar sua respectiva Associação/Missão até, no máximo, dia 16 de outubro e fazer os respectivos acertos de
valores e dias. O valor da diária será R$ 40,00.
9. FICHA MÉDICA
É obrigatório ter a ficha médica de todos os partici-

pantes do Clube/Sociedade de Jovens devidamente preenchida. O Sistema estará aberto para essas alterações
até o dia 04/10.
10. CESTA BÁSICA e KIT DE HIGIENE
Conforme item 5, da seção Fortaleza no Relacionamento, cada Jovem inscrito no Campori, deverá levar 1Kg
de alimento não perecível e 1 item de higiene pessoal
para a montagem das cestas básicas e kits. Estes deverão
ser entregues na secretaria do Campori até sexta-feira
pela manhã, dia 30 de outubro. Os itens serão doados
para famílias carentes.
11. CLIMA EM FORTALEZA
A COFECO é um local muito ventilado, porém muito
exposto ao sol. Não esqueçam de levar protetor solar e
boné.
12. FOTO DO CLUBE
Iremos inserir ao aplicativo do Campori a identificação
de todos os Clubes/Sociedades de jovens participantes.
Para ficar mais legal, vamos adicionar a foto do seu grupo
no aplicativo. Envie sua imagem com a devida identificação para suporteuneb@gmail.com.

