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III BOLETIM EMDURO
DURO 2012
07 a 10 DE JUNHO DE 2012
Atenção: Ultimas informações
I - Diretor ou responsável pelas Unidades, informamos que não é preciso
pastas de requisitos, vocês deverão levar apenas os documentos de todos
da unidade para segurança de todos durante o percurso da cidade de
origem ao local do Enduro.
II – O local de Encontro em Estrela de Rondônia, será na quadra da Escola
Esc
Emburana. A mesma estará a disposição para todos a partir de quarta a
noite. Lembrando que as unidades que chegarem na quarta deverão
providenciar os lanche da noite e do desjejum.
III - Na quarta-feira
feira dia 6 de junho as 22h00, teremos uma reunião com todos
os apoios e diretores presentes para explicações sobre a programação do enduro ( o ideal é que todos
participem).
IV - A programação do ENDURO começara logo pelo amanhecer as 05:h00 da manhã com o primeiro
OURO do enduro, que será dado pela pontualidade
pontualidade no primeiro culto do evento pois esse será a abertura
do mesmo, antes da 1ª oração do pastor aqueles que tiverem no ginásio receberão OURO e as outra
unidades que entrar no ginásio após a oração receberá PRATA pois ali será realizado a abertura, e terá
uma equipe de apoio pegando o nome de todas unidades, logo após será a apresentação das unidades e
em seguida a ordem do dia com o oficial do dia.
QUALQUER DUVIDA ESTAMOS A DISPOSIÇÃO PELO TELEFONE E E-MAIL,
E
DURANTE ESTA
SEMANA.
Desde já agradeço pela participação do enduro pois sem vocês este evento não aconteceria.
Ate o dia 07 de junho de 2012.
Fiquem com DEUS !
Organização do ENDURO
Outras informações adicionadas por Raphael Gusmão neste boletim:
INICIO DO EVENTO:
DATA: 07 de Junho de 2012
HORA: 5:00 horas
CIDADE: Estrela de Rondônia/RO
LOCAL: Escola Emburana
FINAL DO EVENTO:
DATA: 10 de Junho de 2012
CIDADE: Presidente Médici/RO
LOCAL:: Ginásio de Esportes de Presidente Médici/RO

TELEFÔNES UTEIS
Pr. Marcelo
(69) 81245098
Edson Davilla
(69) 81152721, 92018685,
92018685 84488370, 99149695
Junior Folgado
(69) 81275487,, 92687087, 84438289, 99965944
Vinicius Beck
(69) 92274768, 84831784

CONHEÇA E ACOMPANHE TAMBÉM:
Website: www.universodesbravador.com.br/enduro
Facebook: www.facebook.com/EnduroDesbravadores
Texto: Raphael A. R. Gusmão
Fonte: www.universodesbravador.blog.br
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