BOLETIM VII
PÚBLICO ALVO: Participantes
DATA DE PUBLICAÇÃO: 17/10/2018
Querido (a) participante! A cada dia que passa estamos mais próximos de nos
encontrarmos em Curitiba. Será inesquecível, afinal... vamos sair mais FORTES
com Deus, na Missão e no Amor! Os preparativos para este grande momento
têm se intensificado e gostaríamos de dar alguns recados importantes:

Top 10:
- Já sabe onde você vai ficar alojado e tudo o que precisa trazer?
- Está preparando junto com seu distrito como representar um dos 8 remédios
naturais na ação que teremos no centro da cidade no sábado pela manhã?
- E pra ação de sexta a tarde, já sabe o que vai fazer com seu distrito para
atender a uma família carente?
- E aquela roupa estilosa pra Noite das Nações? Está ajustada e separada?
- Tem cumprido os pré-requisitos do Ranking?
- Qual das opções de Turismo que você e seu distrito visitarão na quinta-feira
durante o dia?
- Tudo certo com o ônibus, carro ou van pra você vir ao Campori?
- Já baixou o app lançado na última Live e tem acompanhando as novidades?
- Seu tamanho de camiseta no sistema, está atualizado?
- Tem nos acompanhado nas redes sociais? http://www.fortesusb.com.br/,
https://www.instagram.com/fortesusb/, https://www.facebook.com/fortesusb/

Divisão da representação dos 8 remédios naturais para Ação de Sábado:

Divisão da representação dos 5 continentes para a Noite das Nações:

App: Fique ligado em todas as informações do Campori! Baixe o app no Google
Play ou Apple Store procurando por Campori USB ou Campori Fortes, faça seu
login com CPF e acompanhe todas as novidades!
Dia 10 de novembro: neste dia convidamos você e o seu distrito a terem um
momento especial juntos de oração, consagração e preparação dos últimos
detalhes para o Campori. Faça um culto jovem de dedicação dos jovens que
irão viajar para o FORTES e aproveite para realizar o batismo de algum jovem
que esteja preparado. Devido a limitação de logística no Campori, não vamos
conseguir fazer muitos batismos durante o evento.
Concursos: Entre no link http://bit.ly/2Oa80R6 e vote nos finalistas dos concursos
de foto, música e vídeo do Campori.
Músicas Tema: Neste link http://bit.ly/2BX8Zg6 você tem acesso às duas Músicas
Tema do Campori. Pode ir ouvindo, cantando, ensaiando com sua galera pra
chegarmos todos afinados com este louvor para o grande dia!
Trocas: Lembramos que as trocas de nomes no sistema devem ser feitas até o
dia 22 de outubro de 2018, numa segunda-feira, trocando função por função
conforme regras já explicadas em manuais e boletins anteriores.

Cardápio: Abaixo segue o cardápio que será oferecido no Campori:

Quinta - 15/11/2018
Jantar: pão, molhos, hambúrguer vegetal caseiro, alface, tomate , milho,
ervilha, maionese, catchup, bolo, biscoitos caseiros, frutas e suco;

Sexta - 16/11/2018
Desjejum: leite, achocolatado, suco, pão branco, pão integral, margarina,
geleia, patê, bolo, frutas;
Almoço: arroz, feijão, polenta ao molho caipira, macarrão alho e óleo, assado,
farofa, saladas variadas e suco;
Jantar : sopa de legumes, sopa cremosa, sopa de capeletti quatro queijos,
torradas, pão de queijo, pão, bolo, cuca , frutas e suco;

Sábado -17/11/18
Desjejum: leite, achocolatado, suco, pão branco, pão integral, margarina,
geleia, patê, bolo, frutas;
Almoço: arroz , feijão, estrogonofe, pene com rúcula e tomate seco, farofa,
assado de legumes, saladas e suco;
Jantar: pão, bolo, patê, biscoitos caseiros, frutas , suco e pizza (sendo 2 pizzas
de 15 cm por pessoa);
Domingo - 18/11/18
Desjejum: leite, achocolatado, suco, pão branco, pão integral, margarina,
geleia, patê, bolo, frutas;
Almoço: arroz, feijão, nhoque na manteiga, mandioca molho ao sugo, farofa,
batata gratinada, saladas e suco;

Para você que é celíaco, haverá um buffet específico. Mas para que possamos
nos organizar quanto a isso, você deve avisar a secretária jovem da sua
associação/missão.

Hospedagem: cada associação/missão estará se hospedando em um colégio
da cidade. Para saber maiores detalhes de qual sala você ficará, se vai precisar
de barraca ou não, você precisa conversar com o seu distrital. A sua
associação/missão está mapeando o colégio e combinando com o distrital
uma boa distribuição. Segue onde cada associação/missão ficará hospedado:

Associação Catarinense: Colégio Adventista Bom Retiro: Rua Lysimaco Ferreira
da Costa, 980 - Centro Cívico, Curitiba – PR
Associação Central Paranaense: Colégio Francisco Zardo: Av. Manoel Ribas,
7149 - Santa Felicidade, Curitiba - PR
Associação Central Sul Rio-grandense: Colégio Adventista Centenário: Rua
Argelia, 85 - Cajuru, Curitiba - PR
Associação Norte Catarinense: Colégio Adventista Pinhais: R. América do Sul,
617 - Centro, Pinhais – PR

Associação Norte Paranaense: Colégio Adventista São José dos Pinhais: R.
Duque de Caxias, 1665 - Bom Jesus, São José dos Pinhais - PR
Associação Oeste Paranaense: Colégio Adventista Boa Vista: R. Joaquim Alves
Caldeira, 118 - Santa Cândida, Curitiba - PR
Associação Sul Paranaense: Colégio Francisco Zardo: Av. Manoel Ribas, 7149 Santa Felicidade, Curitiba - PR
Associação Sul Rio-Grandense: Colégio Adventista Boqueirão: Rua Tenente
Francisco Ferreira de Souza, 2218 - Boqueirão, Curitiba - PR
Missão Norte Sul Rio-Grandense: Colégio Adventista do Portão: Rua Frei Gaspar
da Madre de Deus, 707 - Portão, Curitiba - PR

Arrecadação de Alimentos: No Caderno de Orientações havíamos pedido que
cada participante trouxesse um quilo de alimento não perecível para computar
pontuação ao Ranking que seria distribuído em ações comunitárias pela
cidade. Retificamos que: cada distrito já deve trazer sua Cesta Básica montada.
Ao invés de entregar esta cesta básica para o evento, os jovens deverão levar
e entregar na casa da ação de sexta a tarde designada no App. Lembrando
que sendo assim, seria legal levar várias cestas básicas, acompanhada de
produtos de higiene e de limpeza.

Dia e Horário de Chegada e de Saída: os participantes do Campori só poderão
entrar no colégio em que estarão hospedados no dia 15 de novembro a partir
das 8h, e deverão se ausentar do colégio no dia 18 de novembro a partir das
10h – neste dia todos já devem recolher seus pertences, embarcar e ir para a
programação na Expo Barigui. Terminando a programação deverão almoçar,
e após a refeição seguir viajem não mais retornando ao colégio.

Identificação: Todos os ônibus e vans devem conter um cartaz BEM GRANDE no
painel da frente do ônibus contendo: Nome do Distrito e Sigla da
Associação/Missão;

