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002/2018 – BOLETIM CAMPORI
Hospital do Campori: Teremos 10 postos médicos para atender
casos simples. O Seguro Anual cobre somente acidentes, fora isto
os hospitais próximos é que irão fazer os atendimentos mais
graves com ambulâncias.

Onibus e contrato: Como o ônibus do Clube precisará sair
somente uma vez do local para os Projetos Comunitários em
Barretos, serão apenas 20 km no total. Os 200 km que seriam
usados para ir a Olímpia podem ser economizados.

Febre amarela: Esclarecemos que não há casos em Barretos. O
centro de problemas é em São Paulo. Barretos esta muito longe da
cidade de São Paulo. Mesmo assim o Campori estará fazendo o
monitoramento.

Investidura LMA – Líder Máster Avançado: A investidura de
Líder, Líder Máster e Líder Máster Avançado ocorrerá na sextafeira à noite. Cada candidato deve buscar a aprovação do
respectivo cartão na Associação/Missão, União e Divisão de
acordo com o nível de liderança. As pastas de candidatos a
investidura de Lider Máster Avançado devem chegar na Divisão
até Outubro/2018.

Restaurantes exclusivos no Campori: Quando o Clube contratar as
refeições em um desses Restaurantes exclusivos do Campori, evita
trabalho, preocupação, economiza transporte e tempo para a
montagem, compras e o preparo das refeições.
Faça seu contato direto para conhecer as condições e reservar a
alimentação para o seu Clube.
BIG COZINHA/ANDERMAY
andermayfestas@gmail.com
47-996157062/47-999302094

MEGA COZINHA/DINER
megacozinhabr@outlook.com
19-99921-7023 /73-91318013

ATENÇÃO:Não haverá outros Restaurantes no Campori,
os acima citados são os únicos aprovados e tem permissão para
funcionar no fornecimento de refeições no Parque do Peão em
Barretos. Está terminantemente proibida a venda de refeições por
cozinhas de Clubes no Campori.
Parque Aquático: O Parque de águas Thermas dos Laranjais em
Olímpia, depois de quase dois anos de reuniões e negociações, não
receberá os Desbravadores em Janeiro. Com essa desistência da
parte deles, realizaremos novas atividades internas no Parque do
Peão. Portanto, ao invés de ficar 3hs no Thermas, cada
Desbravador receberá:
1. Colete com o logo do Campori para colocar trunfos e pins.
2. Bíblia de bolso do V Campori Sul-Americano
3. Poderá receber até três insígnias de especialidades.
Especialidades no Campori: O Desbravador poderá completar e
receber até três insígnias de Especialidades. Duas novas
especialidades serão lançadas no V Campori: Cultura SulAmericana e Campori Seguro. A outra especialidade é Estudo de
Línguas. Se o Desbravador cumprir os Requisitos dessa
especialidade antes de janeiro de 2019, ele fará uma prova simples
no Campori, e se acertar, ganhará a especialidade. Desbravadores
que falam português devem estudar espanhol e Conquistadores
que hablan español deben estudiar la especialidad en portugues.

Cozinhas dos Clubes: Os Clubes que optarem por levar a
própria cozinha terão uma área de 10x10m. Dentro deste
espaço é possível montar uma tenda de 5x5m. Tendas acima
de 5x5m somente serão autorizadas mediante:
1. Contrato de locação
2. Laudo de estabilidade estrutural
3. Laudo de flamabilidade da lona
4. ART – Anotação de Responsável Técnico – paga.
Esses documentos deverão estar assinados por um Engenheiro
ou Arquiteto e estar válido no Estado de São Paulo. Mesmo se
a tenda for de propriedade do Clube, os itens 2,3,e 4 são
obrigatórios para que os Bombeiros da Cidade de Barretos
liberem a permissão de uso.
Clubes grandes receberão uma área de cozinha um pouco
maior, que será designada pela União. Se um Clube grande
quiser usar 2 tendas de 5x5m, deverá deixar um espaço de 3m
livres entre as tendas.
Cozinhas de clubes poderão funcionar em conjunto, isto é, será
permitido unir até 3 cozinhas de Clubes, assim sendo uma
cozinha poderá servir no máximo a 3 Clubes.
LEMBRETE
Somente os inscritos no Campori poderão entrar e acampar.
Os Clubes só poderão entrar no Parque do Peão na terça-feira
dia 08/01–Alpha ou 15/01-Omega. Somente alguns Clubes
convidados pela direção do Campori e que farão parte de um
projeto específico, poderão entrar na segunda à tarde.
Se algum Clube chegar antes do previsto, deverá aguardar em
alguma cidade próxima até o horário da abertura dos portões.
A polícia de trânsito liberará a entrada nas vias de acesso ao
parque a partir de 0:00hs do dia 08/01-Alpha e 15/01-Omega.
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