
 

BOLETIM 01 – I CAMPORI DE JOVENS APE 

IDENTIDADE 

 

Olá juventude! 

Estamos a mil por hora na preparação do I Campori de Jovens da Associação 

Pernambucana. Nossa equipe está preparada e focada neste grande projeto. Em cada 

detalhe, em cada momento, nós vemos uma grande geração levantando-se para 

descobrir sua nova identidade. Uma Geração de Jovens que irá realizar grandes 

proezas! 

Fiquem por dentro de tudo sobre o nosso Campori através da página do Ministério 

Jovem no site www.camporiidentidade.com.br. Acessem e compartilhem! 

Para que tudo aconteça da melhor forma possível, são necessários alguns ajustes e 

orientações neste momento. Portanto, fiquem atentos as informações abaixo: 

COMPRA DE VAGAS 

As inscrições serão feitas no site www.camporiidentidade.com.br/inscrições onde 

será comprada a quantidade de vagas e gerado um boleto. O pagamento será 

efetuado em qualquer banco ou casa lotérica. 

Para o dia D: As vagas estarão liberadas para compra a partir das 0h do dia 

19/08/2019 e encerrarão às 17h, do dia 21/08/2019. Os clubes que realizarem as 

inscrições nestes dias ganharão a pontuação. Lembrando que, os clubes têm 2 

possibilidades no dia D: 

• Pagamento total: Os clubes que efetuarem o valor total da inscrição em uma 

única parcela, o preço ficará de R$ 110,00 (cada participante). Esse valor será 

apenas no dia D. 

• Pagamento em 2 parcelas: Os clubes que optarem por dividir em 2 parcelas 

farão o pagamento em 2x de R$ 60,00 totalizando em R$ 120,00. Entretanto, 

para que isso aconteça, o valor deverá ser efetuado no dia D (descrito no 

manual). 
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INSCRIÇÃO 

A quantidade mínima de inscritos por Clube/Sociedade de Jovens será de 20 

participantes, já contando com a diretoria.  

 A idade para participação do Campori será a partir de 15 anos. 30% dos inscritos 

podem estar fora desta idade, ou seja, abaixo de 35 anos. Os outros 70% ficam 

reservados exclusivamente para jovens acima de 15 anos. Não será permitida a 

inscrição de Clubes/Sociedades de Jovens que ultrapassarem esta proporção de 

participantes por idade. 

Os Clubes/Sociedades de Jovens que realizarem suas inscrições no DIA 19 a 21 de 

agosto ganharão a pontuação deste requisito integralmente. 

As inscrições não incluem seguro geral dos participantes. Cada Clube/Sociedade de 

Jovens é responsável pelo Seguro (Seguro anual da ARM) de todos os seus 

participantes.  

Crianças de 0-6 anos: isentos. 

Crianças/Juvenis/Adolescentes (7-14 anos): Pagamento integral da inscrição e 

entrarão na cota dos 30%. 

Jovens: Pagamento integral da inscrição e entrarão na cota dos 70%.   

Cozinheiras: 

1ª Cozinheira: Isento 

2ª Cozinheira: R$ 60,00  

3ª Cozinheira: R$ 120,00 

OBS: Se for cozinha regional (considerada no mínimo por 3 clubes), a isenção será 

dada a 1 cozinheira por clube inserido nesta cozinha. 

Seguranças: 

1º Segurança: Isento 

2º Segurança: R$ 120,00 

Profissional de saúde: Isento 

OBS: Os participantes isentos descritos acima, não estarão inclusos nos percentuais 

das cotas. 

 



 

VAGAS PARA OUTROS CAMPOS 

Os Clubes pertencentes a outros Campos que desejarem participar do I Campori de 

Jovens da APe deverão entrar em contato, a partir deste Boletim, com 

rebeca.clementino@adventistas.org e, havendo vagas disponíveis, serão atendidos 

por ordem de contato. Também será necessário um e-mail de recomendação do 

Campo de origem. 

VENDAS 

Os interessados em vender algum produto no Campori deverão fazer sua inscrição 

junto ao Ministério Jovem da APe. O valor para dispor de vaga para vendas será de 

taxa de inscrição no valor de R$ 500,00 (estrutura do local) e mais 10% das vendas no 

evento. Maiores informações entrar em contato junto ao Ministério Jovem da APe 

através do e-mail ministeriojovemape@gmail.com onde será disponibilizada uma 

ficha para os interessados. 

COZINHA 

Cada Clube/Sociedade de jovens deverá sua própria estrutura de cozinha. 

O QUE LEVAR: 

- Tenda; 

- Geladeira OU freezer (só pode um ou outro); 

- Fogão; 

- Suporte para garrafão de água; 

- Mesa e cadeiras; 

- Extintor (haverá inspeção do Campori, bem como da Vigilância Sanitária) 

- Extensão única de 30 metros; 

- Mangueira de água; 

- Mangueira do gás dentro do prazo e data de validade; 

- Utensílios para cozinha. 

O QUE NÃO LEVAR: 

- Forno elétrico; 

- Microondas; 

- Aparelhos com resistência. 
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Obs. 1: O Campori disponibilizará em cada área de cozinha (metragem será informada 

nos próximos boletins), um ponto de energia (220v). O ponto de água, que servirá 

todas as cozinhas, ficará próximo do local. 

Obs. 2: O Campori disponibilizará à venda: Gás de cozinha (É, extremamente, proibido 

e contra a lei transportar botijão de gás mesmo estando vazio), gelo, água, polpa de 

suco, pães, frutas e verduras, etc. Os valores serão informados nos próximos boletins. 

ESTACIONAMENTO E QUILOMETRAGEM EXTRA  

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 

100km a mais na contratação do ônibus para suprir a quilometragem que será 

utilizada. Deixe acertado com a empresa e o motorista estas respectivas saídas. 

Quanto aos ônibus, o Campori disponibilizará o local para o estacionamento. 

Entretanto, a entrada dos motoristas no Campori não será permitida. Cada 

Clube/Sociedade de jovens ficará responsável pelo seu motorista, acertando 

juntamente com o mesmo sua hospedagem e alimentação.  

DAYPASS 

Na quinta, sexta e sábado à noite o Campori abrirá os portões para os visitantes. O 

horário será a partir das 18h. Para ter acesso, cada visitante deverá adquirir o 

DAYPASS no valor de R$ 30,00 (cada dia) até, no máximo, dia 09 de outubro através 

do Ministério Jovem. O horário de saída será até às 23h. 

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA 

Muitos tem solicitado uma cópia da autorização de saída do nosso Campori. 

Atendendo a pedidos, segue em anexo conforme solicitado, a Autorização de Saída 

do I Campori de Jovens da APe. Essa autorização deverá ser entregue aos pais e ser 

levada ao Campori junto com a pasta da Secretaria do Clube/Sociedade de jovens.  

 

 

 

 

 

 

 



 

     

   

 

Autorização de Saída para Menores de 18 Anos 

Eu__________________________________________________________, portador do RG 

n° __________________ e inscrito no CNPF/MF sob o n°__________________________, 

autorizo a participação do meu filho (a)___________________________________ 

____________________________no I CAMPORI DE JOVENS um programa de voltado para 

a juventude dirigido pelo MINISTÉRIO JOVEM DA ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DA IASD, 

que irá realizar-se de 14 a 17 de novembro de 2019 na cidade de Ipojuca, Estado de 

Pernambuco, sendo a saída prevista para o dia ____/____/____ às ______h de 

___________________________ e o retorno no dia _____/_____/_____ às ______h no 

mesmo local. 

Caso tenha algum plano de saúde, favor especificar: 

Convênio: ________________________________ Nº Convênio: ______________________ 

Nome do Titular:____________________________ Nº Identidade: ___________________  

Tipo Sanguíneo: __________ RH:__________ 

Em caso de emergência avisar a: 

Nome: ____________________________________ Telefone: __________________ 

Para todos os fins de direito, DECLARO 

Que estou absolutamente consciente dos grandes benefícios recebidos pelo meu (minha) filho (a) 

como participante do Campori de Jovens. Declaro ainda mais, todavia, que com base no princípio 

da eventualidade em caso de acidente, o Ministério Jovem da APe tomará todas as providências 

preliminares e emergenciais que se fizerem necessárias, acionando-me o de logo, para na qualidade 

de representante legal do menor, tomar todas as deliberações e providências de praxe. Declaro-me, 

também, estar devidamente cientificado de que, em caso de qualquer indisciplina e/ou infração aos 

princípios da IASD que ora também declaro conhecer, que venha a por em risco a vida dele (menor) 

ou de outros seus companheiros, depois de feitos todos os avisos que me forem feitos, renuncio 

como renunciado tem e fica, qualquer suposto direito de buscar em juízo ou fora dele, em toda e 

qualquer instância judicial da Liderança da Missão Calebe ou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 

razão de dano sofrido por meu filho (a).  

_____________________________, _____ de ______________ de 2019. 

 

                              ___________________________________________ 
                                          Assinatura do Pai, Mãe ou Responsável 
 

RG n°___________________________         Órgão Expedidor: __________________ 

As s oc i a çã o  

Pe rn am b uc a na  

Estrada de Belém, 885 

Campo Grande, Recife - PE 

CEP: 52040-000 

(81) 2125-2400 


