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DAS NORMAS ESTRUTURAIS
Título I

Art.1º: O Centro Educativo Vida e Saúde (Cevs) é uma escola missio-
nária da Igreja Adventista do Sétimo Dia que promove treinamento 
em evangelismo e saúde, por meio de aulas teóricas e práticas, sendo 
que estas últimas são desenvolvidas no âmbito de oficinas que visam 
o desenvolvimento físico, mental, educacional, intelectual, espiritual 
e social.  O seu corpo de colaboradores é formado por alunos regu-
lares (bolsistas e pagantes), voluntários permanentes e funcionários 
contratados. O Cevs pertence juridicamente e é administrado pela 
Associação Amazônia Ocidental e é apoiado pelo Instituto de Missões 
da União Noroeste Brasileira. 
§1º: As oficinas funcionam num primeiro momento para servir a pró-

pria escola e fazem parte da grade curricular de aulas obrigató-
rias dos alunos. De outra parte também se prestam a atender a 
comunidade. Por meio delas a escola detém uma de suas princi-
pais fontes de recursos.

§2º: Aplica-se manual específico no que se refere aos alunos regula-
res. No que ele for omisso deverão ser aplicadas as normas deste 
regimento. As normas que regem os voluntários permanentes e 
funcionários estão previstas integralmente neste regimento. 

Seção I

Conceituação
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ser sensíveis aos problemas de seus colegas e sempre resolverem as 
questões da forma cristã e adulta;

VII: evangelismo externo: buscamos promover com frequência diver-
sas ações missionárias de alcance à comunidade local.

VIII: desenvolvimento integral: considerando os princípios da ver-
dadeira educação previstos no Espírito de Profecia, buscamos de-
senvolver em nossos alunos a educação integral abrangendo as 
seguintes áreas: intelectual, física, espiritual, trabalho útil e servi-
ços domésticos. 

IX: honestidade e transparência: prezamos pela clareza de informa-
ções e intenções em tudo o que fazemos.

X: respeito e gentileza: a cortesia é sempre bem-vinda em todas as 
relações travadas no projeto.

XI: zelo pelo testemunho: entendemos que o testemunho tem poder, 
por isso buscamos manter sempre a coerência entre aquilo que pre-
gamos e aquilo que vivemos. 

Art. 3º: São objetivos do Cevs:
I: ser uma escola de referência em treinamento missionário de evan-

gelismo e saúde por meio da promoção de aulas teóricas e práticas 
de qualidade e excelência;

II: viabilizar a vivência de nossos alunos dos princípios da verdadeira 
educação previsto no Espírito de Profecia, promovendo aulas que 
desenvolvam habilidades intelectuais, físicas, espirituais, de traba-
lho útil e serviços domésticos;

III: capacitar nossos alunos a serem missionários completos, 
aptos a servirem em qualquer lugar do mundo e prontos para 
enfrentar privações, falta de recursos e serem capazes de 
produzir seu próprio alimento, ter uma fonte de renda, fazer 

Seção II

Princípios e objetivos

Art.2º: São princípios do Cevs: 
I: promoção da missão: promovemos a missão por meio de aulas prá-

ticas, teóricas, trabalhos missionários com a comunidade e estilo de 
vida saudável;

II: vivência cristã: mantemos um padrão cristão adventista de ves-
tuário, comportamento, estilo de vida, alimentação e escolha de 
recreações. 

III: mensagem de saúde adventista: somos adeptos à mensagem de 
saúde pregada por Ellen White dentro dos livros do Espírito de 
Profecia, razão pela qual adotamos um cardápio vegetariano es-
trito, não fazemos uso de alimentos estimulantes, irritantes, bem 
como nos abstemos de todos os itens lícitos ou ilícitos que podem 
causar males;

IV: promoção dos oito remédios naturais: procuramos viver de acordo 
com eles, de modo que sempre incentivamos nosso corpo de colabo-
radores a seguir tal caminho. 

 Frequentemente fazemos feiras de saúde, viabilizamos horários 
para descanso, banho de sol, exercício físico, alimentação saudável e 
fazemos cultos diários.

V: boa convivência: buscamos manter uma convivência pacífica e um 
ambiente de trabalho agradável, fazendo uso de meios eficazes e hu-
manos de resolução de conflitos;

VI: colaboração e empatia: promovemos e encorajamos nossos cola-
boradores e coordenadores a ajudarem uns aos outros e buscarem 
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Seção III

Seção IV

Da estrutura organizacional

Da estrutura física

Art. 4º: A estrutura organizacional pode ser entendida por meio do 
organograma ao lado.

Art. 5º: O Cevs é composto de:
I: uma casa de banho com dependências divididas em alas masculina 

e feminina, contendo em cada ala uma sauna, salas para banho de 
tronco, duas duchas, dois banheiros, dois bancos de descanso, uma 
pequena cozinha e 2 salas multiuso (consultas, aconselhamento e 
massagens)

suas próprias roupas e saber gerir um lar;
IV: evangelizar a comunidade circunvizinha e também os alunos-hós-

pedes que vêm se tratar na oficina de saúde;
V: testemunhar sobre o Evangelho Eterno para todos os que entra-

rem em contato com a instituição;
VI: incentivar a expansão da missão por meio da criação de novas es-

colas com esse modelo.
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II: uma academia;
III: duas duchas externas para terapias na área cimentada com pedras;
IV: um prédio contendo quatro quartos, sendo um a capela, o outro 

consultório e os demais usados para outros fins. Essa destinação 
pode ser alterada de acordo com a necessidade.

VI: um alojamento contendo 8 quartos. 
VII: um refeitório com cozinha e banheiro;
VIII: 3 casas para famílias;

IX: uma guarita-escritório;
X: um campo de futebol;
XI: uma quadra de voley;
XII: uma marcenaria;
XIII: uma horta.
Parágrafo único:  É expressamente proibida a retirada de qualquer 
bem móvel de propriedade do Cevs sem a prévia autorização da co-
ordenação.

DOS VOLUNTÁRIOS PERMANENTES E OS FUNCIONÁRIOS

Seção I

Direitos e deveres dos voluntários permanentes

TÍTULO II

Art. 7º: Além dos direitos previstos na Lei 9.608/98, o voluntário per-
manente goza das seguintes prerrogativas:
I: ter um lugar digno para moradia;
II: receber gratuitamente 3 refeições diárias;
III: ter folga semanal em dia útil.
IV: ter livre acesso à coordenação para tratar de assuntos de seu in-

teresse;
V: ter o direito de ser ouvido e ter suas opiniões consideradas;
VI: ter desconto de 20% na diária de parentes em linha reta ascenden-

te e descendente até o segundo grau (pai, mãe, avô, avó, filho, neto) 

e na linha colateral até o quarto grau (tio, sobrinho, primo).
VII: ser ressarcido das despesas previamente comprovadas mediante 

nota fiscal até o limite estabelecido pela coordenação quando da 
assinatura do termo de adesão e consentimento.

Parágrafo único: Referente ao inciso VI, uma vez por semestre o vo-
luntário tem direito a 2 dias de gratuidade na estadia (alimentação e 
pernoite) de qualquer parente. Essa prerrogativa é intransferível e não 
pode ser cumulada para o próximo semestre, caso não usada. O volun-
tário deve checar com a secretaria as datas disponíveis e deve avisar 
com 20 dias de antecedência. O parente deverá ficar alocado no quarto 
com o voluntário e não no quarto de hóspedes. No que se refere a tra-
tamento, o desconto padrão para os parentes já previsto no Regimento 
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Interno do Cevs fica definido em 20%. A vinda deve ser agendada com 
pelo menos 20 dias de antecedência junto a secretaria. O voluntário 
pode trazer apenas uma pessoa por semestre para se enquadrar nesse 
benefício. Por semana o limite é de apenas um hóspede ser tratado 
nessas condições, de modo que no mês teremos no máximo 4 pessoas 
sendo tratadas com desconto (se o mês tiver 4 semanas).

Art. 8º: Além dos deveres previstos na Lei 9.608/98, o voluntário de-
verá:

I: tratar todos com respeito, independentemente de seu sexo, raça, cor, 
condição financeira, opção sexual e opiniões;

II: se esforçar para manter a paz e harmonia no local de trabalho pre-
zando sempre pelo espírito de equipe;

III: respeitar seu colega de trabalho e prestar-lhe assistência quando 

solicitado;
IV: cumprir fielmente a escala sendo pontual quanto aos horários;
V: limpar o seu quarto e mantê-lo organizado, sendo recomendado 

providenciar vassoura, rodo, pano e balde para uso pessoal, pois 
nem sempre os do projeto estarão disponíveis;

VI: providenciar material para lavar suas roupas, como sabão em pó, 
amaciante e outros produtos, pois o Cevs não os fornece;

VII: respeitar e se submeter à hierarquia dos líderes;
VIII: comunicar imediatamente à coordenação caso tenha notado 

algo de anormal na rotina dos alunos-hóspedes ou de outros co-
laboradores;

IX: frequentar os cultos diários da manhã de segunda a sexta e do-
mingo;

X: em caso de saídas para a cidade, respeitar o horário de retorno das 
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pela Lei Decreto-Lei 5.452/43. Aplica-se aos funcionários os mes-
mos direitos e deveres dos arts. 7º e 8º.

Seção II

Proibições aos voluntários e funcionários

Art. 10º: É vedado aos funcionários e voluntários praticar quaisquer 
das condutas previstas nos arts. 11, 12 e 13, as quais estão divididas em 
transgressões leves, graves e gravíssimas.

Art. 11: São transgressões leves:
I: ouvir música com o alto-falante ligado, seja no celular ou caixinha 

de som em qualquer dependência do Cevs, inclusive em seu 
quarto. Caso o voluntário/funcionário queira ouvir uma música 
de sua preferência deverá fazê-lo com fone de ouvido em volume 
que não alcance outra pessoa.

II: pegar comida da cozinha sem a prévia autorização da cozinheira;
III: retirar qualquer objeto do Cevs sem a devida autorização da co-

ordenação;
IV: uso de celular na casa de banho durante as atividades;
V: trazer visitas para as dependências do Cevs sem o prévio comuni-

cado e autorização da coordenação;
VI: trazer animais sem a autorização da coordenação;
VII: fazer uso de veículo do projeto sem a prévia autorização da coor-

denação;

21h. Caso atrase deverá comunicar a coordenação;
XI: prezar pela ética, profissionalismo e discrição na relação voluntá-

rio/aluno-hóspede;
XII: para os voluntários que dão aula, se esforçar ao máximo para apli-

car as aulas com qualidade e excelência, sempre se atentando ao 
tempo e nunca deixando o aluno sozinho;

XIII: zelar pelo nome e imagem da instituição;
XIV: arcar com suas despesas de eventuais tratamentos médicos e 

produtos de higiene;
XV: assinar o termo de adesão e consentimento do voluntariado no 

início do período de serviço.
XVI: havendo necessidade de fazer uma saída mais longa fora dos dias 

de folga, o voluntário deverá avisar a coordenação com antece-
dência mínima de uma semana. Se deseja viajar deverá avisar 
com no mínimo 15 dias de antecedência, salvo se forem questões 
urgentes;

XVII: seguir estritamente as orientações quanto ao cronograma in-
dicado ao aluno-hóspede pelo(a) terapeuta natural, médico ou 
nutricionista. No caso de dúvidas, deverá esclarecê-la o quanto 
antes com a pessoa competente.

XVIII: prezar pela mensagem da saúde, esforçando-se para vive-la in-
tegralmente.

XIX: usar o uniforme (quando houver) durante o período em que es-
tiver atendendo nas atividades (verificar o horário de serviço do 
setor correspondente);

XX: fora do horário das atividades usar roupa condizente com o pa-
drão cristão.

Art. 9º: Os direitos e deveres do funcionário contratado serão regidos 
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VIII:  usar joias, maquiagem e esmaltes fora da cor natural, cabelos co-
loridos e extravagantes. Às mulheres é vedado o uso de saias aci-
ma do joelho, decote, transparência, shorts, roupas muito justas, 
biquíni e maiô sem uma roupa por cima. Aos homens é vedado 
andar sem camisa e usar sunga sem bermuda por cima.

Art. 12: São transgressões graves:
II: mulheres solteiras frequentar o quarto de homens solteiros e vi-

ce-versa;
III: trazer pessoas estranhas para dormir no seu quarto;
IV: jogar qualquer tipo de jogos de azar como baralho, dominó, vídeo-

-game etc; 
V: manter com o aluno-hóspede e com o aluno regular qualquer tipo 

de relação que extrapole as questões profissionais;
VII: Revelar o salário ou valor do reembolso.
VIII: Manter animal na base sem autorização da coordenação

Art. 13: São transgressões gravíssimas: 
I: o uso de cigarro, consumo e álcool ou uso de qualquer substância 

entorpecente lícita ou ilícita.
II: consumir qualquer tipo de material pornográfico nas dependên-

cias do Cevs, seja vídeos, fotos ou áudios.
III: fazer uso de arma fogo ou arma branca nas dependências do Cevs. 

Caso o aluno-hóspede tenha arma de fogo e deseja trazê-la deve-
rá comunicar previamente ao seu ingresso à coordenação. 

IV: relatar, promover, divulgar ou fazer uso de qualquer tipo de mate-
rial que seja contrário às doutrinas da Igreja Adventista do Séti-
mo Dia e/ou à sua liderança constituída.

V: relatar ou divulgar problemas internos do Cevs para alunos-hóspe-
des, convidados ou externos ao grupo.

VI: Insubmissão reiterada aos coordenadores.
VII: PROBLEMAS REITERADOS DE CONVIVÊNCIA QUE AFETAM 

A ESTABILIDADE EMOCIONAL, ESPIRITUAL OU FÍSICA DO 
GRUPO

I: interferir ou alterar de qualquer forma na dieta ou nas atividades 
indicadas pelo médico, nutricionista ou terapeuta natural feito 
ao aluno-hóspede; 

VI: ter qualquer tipo de envolvimento amoroso com o aluno-hóspede 
durante a sua estadia.

Seção III

Sanções 

Art. 14: Aos voluntários/funcionários que descumprirem as proi-
bições e deveres acima elencados serão aplicadas as seguintes 
sanções:
I:  às transgressões leves, se a pessoa for reincidente no mesmo fato 

ou não desde que seja transgressão leve serão aplicadas de forma 
preferencialmente progressiva duas advertências orais, uma adver-
tência por escrito e, no caso das sanções anteriores serem ineficazes, 
o voluntário será submetido a uma comissão que deliberará sobre a 
sua expulsão do Cevs. 

II: referente às transgressões graves e gravíssimas ficará a critério da 
comissão definir as sanções que serão aplicadas.
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Seção IV

 Rodízio e folga

Art. 15:  O rodízio entre voluntários nas diferentes funções poderá ser 
requisitado pela coordenação durante seu período de dedicação, não 
estando ele exclusivo a nenhum cargo ou função. 

Art. 16: O voluntário/funcionário terá uma folga semanal, de segunda 
a sexta-feira, podendo ser divididas por períodos (ex: duas manhãs, 
duas tardes, uma manhã num dia e uma tarde no outro) e em casos 
excepcionais poderão ser cumulativas.

Parágrafo único: Fará parte dessa comissão o médico coordenador, 
o diretor geral do Cevs, o coordenador do Cevs, coordenador admi-
nistrativo-financeiro, o presidente do Instituto de Missões Noroes-
te (caso esteja presente) e uma quinta pessoa que o diretor indicar. 
Caso o presidente não esteja presente serão suficientes o médico co-
ordenador, o diretor e o coordenador, ressaltando-se a importância 
de se manter número ímpar.

Seção V

Das atividades de sábado

Art. 17: Devido à necessidade de manter ordem e limpeza durante o 
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sábado, voluntários de tempo integral participarão de uma escala 
com responsabilidades referentes ao refeitório e segurança da base, 
do pôr-do-sol de sexta-feira até o pôr-do-sol de sábado. 

Previamente, uma escala semanal será feita pela coordenação escolar 
indicando as tarefas e responsabilidades a serem cumpridas durante 
a semana seguinte. Caso o voluntário não saiba efetuar a tarefa que 
lhe foi confiada, deve procurar o responsável pelo setor com pelo me-
nos um dia de antecedência.

Art. 18: Referente a equipe da oficina de saúde, haverá uma escala de 
sábado fornecida para enfermagem, cozinha, atividade espiritual e 
palestra.

Seção VI

Seção VII

Seção VIII

Seção IX

Relacionamento entre voluntários

Uso de carros particulares

Jogos e recreação

Vestimentas

Art. 19: O namoro entre voluntários não é proibido desde que siga es-
tritamente os padrões cristãos esperados. 
Não é recomendável:
I: contato físico exagerado;
II: o casal ficar sozinho em local ermo ou escuro;
III: ficar conversando até tarde da noite, entenda-se após as 21h, horá-

rio em que todos já devem estar em seus aposentos;
IV: deitar-se na mesma rede;
V: um entrar no quarto do outro;

Art. 20: Referente ao uso de veículos particulares para interesses do 
projeto, isso apenas deve ser dar em situações de comprovada emer-
gência. Caso contrário, a responsabilidade é por conta e risco do pro-
prietário que o emprestou. 

Art. 21: É terminantemente proibido o uso de motocicletas para in-
teresses do projeto. A moto não deve ser uma opção. O projeto não 
ressarcirá nenhum tipo de reparo ou combustível.

Vide ANEXO I

Art. 22: Na escolha de roupas, utilizamos os princípios estabelecidos 
pelo espírito de profecia quanto a:
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MODELO APROPRIADO

O QUE NÃO USAR

O QUE USAR

I: Modéstia: chamar a atenção ao caráter e não ao formato e curvas 
do corpo;

II: Simplicidade: evitar modas inapropriadas e chamativas;
III: Asseio e limpeza;
IV: Distinção clara entre os sexos (Deuteronômio 22:5);
V: Apropriado à situação, local e clima;

Art. 23:  Respeitamos a aplicação individual destes princípios, porém, 
na instituição pedimos que os aplique da seguinte forma:

CULTOS DE SÁBADO E ESPECIAIS

Moças: Estilo social ou esporte fino, sendo 
as blusas ou vestidos com mangas, e as saias 
(ou vestidos) com comprimento na altura dos 
joelhos. É vedado o uso decotes, saias curtas, 

saias jeans, peças transparentes assim como bermudas ou calças 
compridas.

Rapazes: Estilo social ou esporte fino, 
sendo vedado o uso de bermudas, rega-
tas, calças demasiadamente apertadas, 
calças jeans ou modelos extremamente 
chamativos e chinelos.

RECREAÇÃO E TRABALHO NO CAMPO

Moças: Estilo esportivo, sendo permitido o uso de camisetas, regatas 
bem largas, bermudas longas, calças confortáveis ou saias modestas, 
apropriadas para o trabalho no campo e lazer.

É proibido o uso de shorts curtos ou médios, 
calças apertadas, blusas de alcinha, regatas 
nadador, regatas finas, minissaias, bem como 
roupas coladas.
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Rapazes: Estilo esportivo, sendo permitido o uso de camisetas, rega-
tas largas, bermudas longas, calças confortáveis e shorts de futebol.

TRABALHO NO ESCRITÓRIO

Moças: Estilo social ou esporte fino, sendo permitido calça jeans, calça 
social,  blusa com mangas, vestidos com mangas, e as saias (ou ves-
tidos) com o comprimento na altura dos joelhos. É vedado o uso de-
cotes, saias curtas, peças transparentes, bermudas, shorts e chinelos. 
Havendo uniformes disponíveis, o uso dos mesmos serão obrigatórios. 

Rapazes: Estilo social ou esporte fino, sendo vedado o uso de bermu-
das, regatas, calças demasiadamente apertadas ou modelos extrema-
mente chamativos e chinelos. Havendo uniformes disponíveis, o uso 
dos mesmos serão obrigatórios. 

ROUPAS DE BANHO

Rapazes: Permitido o uso de 
bermudas de banho. É vedado o 
uso de shorts curtos ou sungas. 

Moças: É permitido o uso de maiô 
com shorts ou camiseta e shorts. 
É vedado o uso de biquínis ou 
roupas transparentes. 
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Seção X

Seção XI

Cozinha

Lavanderia

Art. 24: É vedado:  
I: o acesso dos voluntários à dispensa da cozinha. Caso não esteja 

disponível na mesa algum alimento que entenda ser necessário, 
deve solicitar ao responsável da cozinha permissão para utilizar 
tal alimento.

II: guardar produtos pessoais nas geladeiras e dependências da cozinha.
III: levar alimento da cozinha para o quarto, exceto com autorização. 
IV: retirar utensílios da cozinha para uso em outros lugares sem auto-

rização, tais como pratos, talheres, copos etc.
V: usar comidas do projeto para cozinhar refeições individuais de 

gosto pessoal. Se por alguma razão o voluntário desejar fazer 
para si algum prato deverá ele próprio providenciar a matéria 
prima e não poderá de forma alguma atrapalhar a equipe que es-
teja escalada para a cozinha, bem como deverá deixar a cozinha 
limpa e em ordem.  

VI: retirar os produtos de limpeza próprios da cozinha (baldes, vas-
soura, pá) para uso em outros lugares. 

Art. 25: Haverá uma escala diária para preparo de alimentos e lim-
peza da cozinha que será organizada e adaptada pela coordena-
ção escolar.

Art. 26: O uso da cozinha é restrito à equipe escalada.

Art. 29: A escola disponibiliza máquinas de lavar, tanques e varais aos 
voluntários, que devem ser mantidos limpos e organizados. 

Art. 30: Em caso de necessidade, haverá uma escala para o uso das 
máquinas. Cada voluntário será responsável por adquirir baldes, sa-
bão e pregadores.

Art. 27: Os alimentos para consumo no refeitório devem estar de acor-
do com a filosofia da escola. 

Art. 28: A refeição para visitantes seguirá a seguinte tabela de preço: 

Visitantes SEM 
parentesco

Visitantes COM 
parentesco

Convidados da 
administração

Adultos: R$25,00
De 5 a 10 anos: 

R$15,00
De 0 a 5 anos: 

gratuito

Adultos: R$15,00
De 5 a 10 anos: 

R$10,00
De 0 a 5 anos: 

gratuito

Gratuito
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Segunda a quinta
6h (horário sugestivo) Exercício físico 

6:50h Desjejum
7:30h Culto

8 as 12h Trabalho matinal
12h Almoço

13h as 17h Trabalho vespertino
17 as 17:50h Banho 

17:50 as 18:30h Jantar

19 as 20h Culto de 4ª feira e domingo
 (facultativo)

21h Recolher

21:30h Apagar as luzes e silêncio absoluto

Seção XII

Seção XIII

Atendimento médico

Horários

Art. 31: O atendimento médico, tratamento, acompanhamento e aqui-
sição de medicamentos é de total responsabilidade do voluntário em 
caso de doenças adquiridas sem relação com o trabalho realizado. 
Caso utilize medicamentos e insumos do Cevs durante sua enfermi-
dade deverá repô-los . Se não for possível repor os próprios insumos, 
deverá repor o equivalente em dinheiro. 
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Sexta
6h (horário sugestivo) Exercício físico

6:50h Desjejum

7:30h Culto

8 as 12h Trabalho matinal

12h Almoço

13h as 16h Trabalho vespertino

17:30h Culto de pôr-do-sol

18:30h Jantar

21h Recolher

21:30h Apagar as luzes e silêncio absoluto

Sábado
7h Desjejum

12:30h Almoço

17:30h Culto de pôr-do-sol

18:30h Jantar

21h Recolher

21:30h Apagar as luzes e silêncio absoluto

Domingo

6:30h (horário sugestivo) Exercício físico 

7:30h* Desjejum

8:30h Culto

9h as 12:30h Trabalho matinal

12:30h Almoço

13:30h as 17h Trabalho vespertino

17h 17:50h Banho

17:50 – 18:30 Jantar 

19 as 20h Culto de 4ª feira e domingo 
(facultativo)

21h Recolher

21:30h Apagar as luzes e silêncio absoluto

*Será sempre esse horário, independentemente de ter aluno-hóspede 
ou não.
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Seção XIV

Regras de uso da kombi

Art. 32: A coordenação é a responsável por gerenciar o uso da kombi. 
O uso será regulamentado pelo preenchimento de um caderno, onde 
constará o nome da pessoa que a está utilizando, a data, horário e a 
quilometragem que a retirou o veículo e o devolveu.

Art. 33: A kombi deve ser usada primordialmente para interesses do 
projeto. O uso pessoal é permitido, desde que com autorização da 
coordenação. Neste caso o interessado deverá abastecê-la de acordo 
com o gasto de gasolina que teve. Será cobrado R$ 0,75 o quilômetro 
para voluntários e parentes e  R$ 1,90 para qualquer outra pessoa, in-
clusive hóspedes. O interessado também é responsável por eventuais 
danos que causar e multas que levar.

Art. 34: As multas relacionadas a situações de responsabilidades do 
Cevs são apenas aquelas relacionadas a irregularidades com o veícu-
lo. Multas relacionadas ao erro humano (mau uso) deverão ser custe-
adas pelo voluntário infrator. 

Art. 35: O Cevs não se compromete a levar e trazer os voluntários 
aos cultos que não fizerem parte do cronograma oficial das ativi-
dades. Fica assim a cargo do interessado solicitar à coordenação 
e ela deliberará sobre a possibilidade de ajuda. Ressalta-se que a 
prioridade é levar os alunos-hóspedes e apenas se sobrar lugar le-
var os voluntários. 
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Seção XV

Seção XVII

Seção XVI

Chaves

Aparelhos e Equipamentos

Visitas

Art. 38: Os coordenadores terão chaves de todos os aposentos da base 
relacionados. Quanto aos demais voluntários, para que tenham cópia 
de alguma chave deverão solicitar à coordenação, que avaliará a per-
tinência do pedido.

Art. 39: Caso o voluntário queira ter uma cópia de chave do portão 
poderá providenciá-la a seu custo.

Art. 43: Cada voluntário será responsável por seu telefone celular, 
computador e outros equipamentos pessoais. Em espaço comum 
não é permitido o uso de televisores, e ao utilizar aparelho de som, 
manter volume adequado para não interferir em outras atividades. 
Deverá haver unanimidade dos presentes, caso contrário a pessoa de-
verá usar fone de ouvido. Pedimos também para que ouçam somente 
músicas cristãs apropriadas.

Art. 40: A visita de parentes e amigos dos voluntários é sempre bem-
-vinda, porém deverá antes ser avisada à coordenação e estará sujeita 
a disponibilidade de espaço.

Art. 41: Em caso de pernoite deve-se avisar com pelo menos 48h de 
antecedência. O valor do pernoite é R$15,00 . O valor da refeição para 
adultos é R$15,00 e para crianças de 5 a 10 anos é R$10,00. Menores de 
5 anos não pagam.

Art. 42: As casas e quartos do projeto são de uso exclusivo dos volun-
tários e funcionários durante o período de serviço. Caso haja necessi-

dade, de forma excepcional de abrigar alguns parentes, o caso deverá 
ser deliberado pela coordenação. 
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Seção XVII Seção XX

Seção XIX

Transporte Dormitórios

Igreja

Art. 44: Na chegada do voluntário, O Cevs é responsável pelo trans-
porte dos alunos do aeroporto até a base do projeto e também ao 
término de sua missão. Demais deslocamentos na cidade de Porto 
Velho ocorrerão por conta do próprio voluntário. Viagens pessoais 
para o aeroporto ou porto, com o veículo do Cevs terão custo de R$ 
0,75/km. 

Art. 48: As camas devem ser arrumadas antes de se deixar os quartos 
pela manhã.

Art. 49:  Roupas de cama e travesseiros são de uso individual e devem 
ser trazidos à escola pelo voluntário.

Art. 50: Voluntários e visitantes não têm permissão de comparecer ao 
quarto do sexo oposto a menos que estejam acompanhados da coor-
denação ou que tenham permissão especial para tal.

Art. 51: Os voluntários devem estar em silêncio e com as luzes do 
quarto apagadas às 21h. A partir das 21:30h todos devem estar reco-
lhidos em seu quarto. Qualquer exceção à regra deve ser feita com a 
aprovação da coordenação. 

Art. 52: Visitantes podem dormir nos quartos apenas com a permis-
são da coordenação escolar que deve ser avisada com um mínimo de 
48 horas de antecedência.

Art. 53: O uso do ar condicionado tanto nas casas como nos dormitó-
rios é permitido das 18 h às 6 h. 

Art. 54: O espaço no armário, novos móveis ou disposição dos mesmos 
deverão ser decididos de forma consensual caso contrário, será feita 
mediante reunião com a coordenação. 

Art. 46: Cultos de sábado: o voluntário é livre para frequentar a igreja 
que desejar. Caso opte por ficar na base recomenda-se que apoie o 
culto no local. É importante que o voluntário se atente se seu nome 
está na escala de almoço, pois em caso positivo deve chegar em ho-
rário hábil para prepará-lo. 

Art. 47: Cultos de quarta e domingo: recomenda-se que frequente os 
cultos da base, pela dificuldade de acesso à igreja no horário de culto. 
Sugerimos que semanalmente o voluntário assista pregações para 
se fortalecer espiritualmente.
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Seção XXI

Seção XXII

Culto matinal e vespertino

Pertences e Animais de Estimação

Art. 55: Será imperativa a presença nas reuniões e cultos diários ma-
tutinos feitos conforme a agenda da coordenação. A presença aos 
cultos vespertinos de quarta-feira, domingo e culto de pôr do sol é 
facultativa.

Art. 56: A guarda dos objetos pessoais, equipamentos, dinheiro ou 
qualquer outro pertence é de total responsabilidade do voluntário, de 
modo que não nos responsabilizamos por eventuais furtos.

Art. 57: Animais: Não é permitida a permanência de animais de esti-
mação na propriedade sem a aprovação da coordenação escolar.

Art. 58: Aos proprietários de cães aplica-se as seguintes regras:
I: para passear, o cachorro não precisa estar na coleira, mas apenas 
acompanhado do dono e este atento ao que o cão está fazendo. Caso 
defeque, o dono deve recolher as fezes e deve impedir que o cão uri-
ne em local de trânsito e atividades de hóspedes;

II: os animais devem estar recolhidos em momentos de culto e não 
devem frequentar áreas de alimentação.

Seção XXIII

Saídas

Art. 59: Saídas diurnas dentro do horário de trabalho devem ser soli-
citadas ao coordenador da equipe a qual o voluntário pertence. Fora 
do horário de trabalho a saída é livre. O voluntário, porém, deve ser 
responsável no que se refere ao cumprimento da escala. 

Parágrafo único: O voluntário assinará um termo de responsabilida-
de isentando o Cevs de qualquer responsabilidade sobre danos ocor-
ridos a sua integridade física, saúde ou patrimônio no que se refere a 
fatos ocorridos fora da escola. 

Art. 60: Ao sair, é de responsabilidade do aluno providenciar seu pró-
prio transporte. A cidade de Porto Velho possui um sistema público 
de transporte que abrange quase todos os destinos da cidade tendo 
também a disposição táxis e aplicativos de transporte.

Parágrafo único: Excepcionalmente, caso seja autorizado pela coorde-
nação geral o uso de veículo do projeto, a responsabilidade por qual-
quer dano a este causado é da pessoa que o estiver guiando. 
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Seção XIV

Seção XXV

Seção XXVI

Uso da iluminação noturna no campo de futebol

Área Verde

Estacionamento

Art. 61: Para uso da iluminação noturna do campo de futebol deve-
-se receber autorização da coordenação. 

Art. 62: Deve-se prezar pelo cuidado da área verde/jardim, evitan-
do-se a prática de esportes, estacionamento ou demais atividades 
possivelmente degradadoras fora das áreas já específicas para isso. 

Art. 63: O estacionamento de veículos deve se restringir à área re-
servada à elas, sendo permitido nos quartos apenas aos moradores 
da base. 

Seção XXVII

Seção XXIII

Refeitório

Uso das Casas

Art. 64: Cada voluntário é responsável por lavar, secar e guardar a 
louça utilizada, não deixando utensílios utilizados, restos ou objetos 
pessoais espalhados pelos diferentes espaços de uso comum. 

Art. 66: As casas localizadas no Cevs são de uso exclusivo dos volun-
tários que servem o projeto e serão cedidas para fins exclusivamente 
residenciais. 

Parágrafo único:  É vedado ao voluntário ceder a casa para outro vo-
luntário sem a autorização da coordenação.

Art. 67: No ato da entrega das chaves será feita uma vistoria, a qual 
apontará o estado em que a casa está sendo entregue. No ato da de-
volução, a casa deve estar no mesmo estado original, respeitada as 
avarias pela depreciação normal do uso. Neste sentido, o voluntário é 
livre para instalar prateleiras, armários, espelhos, porém ao sair deve 
reparar as paredes e azulejos que forem danificados.

Art. 68: Na hipótese de haver a quebra de qualquer item dentro das ca-
sas, o voluntário deve comunicar imediatamente a coordenação, que 
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averiguará as possibilidades de reparo. Havendo culpa do voluntário, 
ficará a cargo desde os custos da reparação.
Art. 69: Considerando que as casas estão localizadas dentro do Cevs, a 
elas se aplicam este regimento interno, devendo-se levar em conta os 
seguintes fatores com algumas adaptações:

I: alimentação: O Cevs adota a dieta vegetariana restrita. No âmbito 
das casas o voluntário não necessariamente deve seguir esta mes-
ma linha, porém deve tomar o máximo de cuidado para não escan-
dalizar com seu comportamento. Ele é livre para adotar a sua dieta, 
porém ela em nada deve interferir no âmbito externo das casas. Ex: 
o voluntário não pode cozinhar nada que exale cheiro de coisas que 
usem ingredientes que não estão presentes na dieta oficial da esco-
la. Ex: fritar peixe, frango, ovos, fazer bifes, assar pizzas com queijo 
ou fazer qualquer outra coisa que exale o aroma de tais produtos. 
Isso porque no local onde moramos temos hóspedes transitando 

a todo o momento. Considerando eles estão em tratamento e que 
pregamos fielmente a mensagem de saúde, temos que manter um 
padrão coerente com aquilo que veiculamos. 

II: horário de dormir: considerando o ambiente familiar, o horário de 
dormir e apagar as luzes dentro das casas fica a critério dos morado-
res, desde que em nada atrapalhem os demais voluntários.

III: músicas, jogos, uso de televisão: para todo o tipo de recreação, seja 
dentro das casas ou fora pede-se que se mantenha o padrão cristão. 
O morador é livre para escutar música em sua casa, desde que seja 
condizente com os valores e princípios da Escola e em volume que 
não atinja a área externa da casa. Como dito acima, temos pessoas 
em tratamento no local. Os jogos e televisão também são permiti-
dos, porém o que se pede e espera é que o voluntário siga os padrões 
cristãos. 
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DA DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
Seção I

Coordenador

TÍTULO III

Art. 70: O coordenador é a pessoa responsável pela gestão de uma 
equipe, cabendo-lhe:

I: orientar seus liderados referente às questões técnicas de trabalho;
II: receber o membro novo de sua equipe, passando-lhe todas as orien-

tações necessárias de convívio na escola e as normas do regimento;
III: solucionar problemas relacionais entre membros da equipe;
IV: fazer escalas de trabalho para sua equipe, quando necessário;
V: deliberar sobre mudanças de dias de folga de membro da equipe;
VI: fazer reuniões de planejamento com a equipe;
VII: Autorizar saídas de membros da equipe, caso estas tenham que 

ocorrer durante o horário de serviço;
VII: reporta-se ao coordenador geral da base em se tratando de ques-

tões complexas e que sejam de grande porte, tais como: desistência 
de voluntários, problema de saúde grave de algum membro da equi-
pe, ocorrência de infrações, necessidade de viagem durante o período 
de serviço, mudanças estruturais, despesas extraordinárias etc. 

VIII: zelar pelo uso do uniforme.

Parágrafo único: Além das funções acima, cabe ao coordenador:
I: da oficina de cozinha – Representar a oficina nas reuniões admi-

nistrativas, definir o cardápio, zelar pela limpeza e organização do 

espaço do preparo de alimentos e do refeitório (caso entenda que 
está sujo, solicitar que o pessoal da limpeza limpe), fazer lista de 
compras, fiscalizar se há alimentos vencidos e estragados, além de 
todas as tarefas inerentes a boa gestão de uma cozinha.

II: da oficina de saúde: Representar a oficina nas reuniões adminis-
trativas, bem como nos diversos canais de comunicação e oportu-
nidades que surgirem; levar ao conhecimento da Comissão Admi-
nistrativa as diferentes situações e demandas da oficina; eleger o 
coordenador da Casa de Banho bem como mais cargos que surgi-
rem na estrutura interna da oficina, analisar e encaminhar reparos 
e manutenção da Casa de Banho, bem como recomendar sobre a 
compra de produtos para o andamento dos trabalhos e eventual 
contratação de mão de obra especializada, fiscalizar a organização 
do prédio de alunos-hóspedes deliberando sobre a necessidade de 



26

compra de produtos e eventuais reparos.
III: da oficina de horta: Representar a oficina nas reuniões adminis-

trativas, definir estratégias para o desenvolvimento e ampliação da 
horta, direcionar o trabalho do jardineiro auxiliar, definir o material 
a ser comprado para que o trabalho possa ser executado (tanto no 
que diz respeito a ferramentas, como no que diz respeito a adubos, 
sementes etc.), elaborar planejamentos, zelar pela boa aparência e 
cuidado da horta. 

VI: da equipe de apoio: zelar pelo bom andamento dos trabalhos buro-
cráticos da secretaria, fiscalizando a execução e o cumprimento dos 
prazos, acompanhar o trabalho do responsável pela comunicação, 
auxiliar de limpeza e com o auxílio do coordenador financeiro/ad-
ministrativo supervisionar o trabalho do jardineiro, do auxiliar de 
manutenção e do motorista/compras.

Art. 71: O coordenador geral da base é responsável pela gestão ma-
cro do Cevs devendo supervisionar a atuação dos coordenadores 
e auxiliá-los do no que for necessário. Deverá fazer reuniões pe-
riódicas com os coordenadores e integrará a comissão diretiva. É 
responsável por decidir questões complexas e de grande porte. É 
ele quem representa o Cevs em eventos externos e também é o 
elo direto com o Diretor Geral, a quem imediatamente se reporta. 
Ademais, apenas ele pode deliberar sobre o empréstimo de veículo 
do projeto, disposição de patrimônio e outros assuntos que dizem 
respeito ao interesse geral do dia a dia. É ele também que decide 
questões que envolvem mais de uma equipe. Grandes mudanças 
estruturais ou grandes despesas são assuntos que devem ser leva-
dos para a comissão diretiva. 

Seção II

Responsável Financeiro/Administrativo

Art. 72: São atribuições do responsável pelo departamento financeiro/
Administrativo:
I: Receber os pagamentos das diárias dos alunos e dar recibo, tanto 

das estadias como das refeições consumidas pelas visitas;
II: Gerir o caixa do Cevs e guardar consigo os valores em espécie;
III: Exigir, conferir as notas fiscais referente a cada valor que sai do 

caixa;
IV: Manter livro contábil organizado e atualizado.
VII: Restituir mensalmente os voluntários no limite acordado no ter-

mo de adesão e consentimento as despesas que houver tido, me-
diante a apresentação de nota fiscal. 

Parágrafo único: A pessoa responsável pelo departamento financeiro 
não está autorizada a dar nenhum desconto que não esteja previsto 
neste regimento ou tenha sido deliberado em Comissão Diretiva. 
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Seção III

Secretária 

Art. 73: São atribuições da secretária:
I: Atender a todos os telefonemas do Cevs, responder whatsaap e 

e-mail;
II: Armazenar cópia virtual dos documentos pessoais de todos os vo-

luntários/funcionários;
III: Realizar serviços de digitação, cópias, elaboração de planilhas, pes-

quisas;
IV: Manter planilha atualizada com contato de emergência de cada 

voluntário/missionário. 
V: Gerir todo o material de escritório que estiver a sua disposição e 

fazer lista de compras quando necessário. 

VI: Manter limpo e organizado o seu local de trabalho. 
VII: Anotar recados e passá-los para a pessoa pertinente.
VIII: receber pessoas que venham conhecer o espaço
IX: Redigir e manter organizados e atualizados os livros de Atos e Atas 

da Instituição.
X: cumprir as demais solicitações dos coordenadores em casos espe-

cíficos.
XI: Cuidar da agenda de entrada e saída dos alunos-hóspedes, bem 

como saber o horário e o local que chegam e, se houver necessidade 
de nosso motorista ir buscá-lo avisar com razoável antecedência;

XII: Manter banco de dados referente a todos os alunos-hóspedes 
atendidos.

XIII: Digitar palestras e outros documentos que forem solicitados 
pelo(a) terapeuta natural e pelo médico e elaborar slides quando 
necessário.

Seção IV
Comunicação

Art. 74: O voluntário responsável pela comunicação desenvolverá 
para o Cevs todos os serviços dessa natureza.

Art. 75: Ao responsável pela área de comunicação cabe: 
I: desenvolver plano estratégico de marketing para a divulgação do 

Cevs;
II: criar agenda de propaganda semanal do Cevs nas redes sociais;
III: desenvolver conteúdo para a divulgação e promoção do Cevs;
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IV: fazer material de divulgação para os eventos e cursos promovidos 
pelo Cevs, sendo responsável desde a criação até a finalização na 
gráfica;

V: Cobrir eventos promovidos pelo Cevs, tirando fotos e escrevendo 
matérias;

VI: atender todas as demandas referentes a mídias, marca e identida-
de visual.

Seção V

Auxiliar de limpeza

Art. 76: Ao auxiliar de limpeza cabe:
I: lavar e manter limpas todas as áreas comuns do Cevs, tais como 

refeitório, banheiros, chapéu, casa de banho, casa de hóspedes, es-
critório;

II: lavar todas as toalhas e lençóis usados pelos hóspedes, tanto nas 
terapias como nos quartos recolhendo-os quando secos e guardan-
do-os;

III: Repor lençóis e toalhas limpos para os hóspedes;
III: Repor papel higiênico e sabonete na casa de hóspede, bem outro 

item que identifique estar faltando;
IV: zelar por seus materiais de trabalho (rodos, baldes,bacias, panos 

etc), guardando-os após o uso;
V: fazer lista de compras dos produtos necessários para a realização 

de seu serviço;
VI: comunicar ao seu coordenador caso perceba algum item quebra-

do e que precise de conserto.
VII: cada vez que for limpar o quarto de hóspede, checar se a jarra de 

água está cheia. Caso não esteja, enchê-la. 

Seção VI

Jardineiro

Art. 77: Ao jardineiro cabe:
I: manter aparada toda a grama;
II: cuidar das plantas para que tenham sempre boa aparência e saúde;
III: rastelar as folhas;
IV: cuidar da horta, na medida do possível;
V: zelar pela boa aparência do terreno.
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Seção VII

Seção VII

Auxiliar de manutenção

Cozinheira 

Art. 78: Cabe ao auxiliar de manutenção:
I: efetuar todo o tipo de reparo que se julgue apto nas dependências 

do Cevs;
II: zelar por suas ferramentas de trabalho, usando-as com cuidado e 

guardando-as após o uso;
III: fazer lista de compras caso entenda que precise de ferramentas 

novas;
IV: comunicar ao coordenador, caso haja algo que não saiba fazer, 

para que este tome as providências necessárias.

Art. 79: São atribuições da cozinheira:
I: servir o desjejum;
II: limpar a cozinha após o desjejum e almoço;
III: preparar e servir o almoço na base;
IV: servir o almoço na associação, lavar a louça;
V: comunicar a nutricionista a falta de ingredientes;
VI: fazer pré preparo para o dia seguinte;
VII: limpar o freezer, os fogões, o forno;
VIII: ajudar na finalização das saladas;
IX: fazer os pães, especiais e patê do desjejum;

X: preparar e servir o jantar;
XI: ajudar a limpar a cozinha após o almoço e jantar;
XII: limpar a masseira sempre que usar.;
XIII: fazer, deixar nos copos e identificar o suco da caminhada dos  

alunos-hóspedes ;
XIV: fazer o chá super calmante dos  alunos-hóspedes ;
XV: Seguir à risca todas as orientações que forem passadas pelo(a) te-

rapeuta natural ou nutricionista não fazendo nenhuma alteração 
em ingredientes, quantidades e modo de preparo;

XVI: manter a cozinha limpa e organizada, zelando por todo o mate-
rial que estiver a sua disposição para o uso;

XVII: influenciar positivamente os  alunos-hóspedes  à uma reeduca-
ção do estilo de vida nos moldes da mensagem de saúde embasados 
também pela ciência;

XVIII: participar da escala de atividades gerais do Cevs nos períodos 
que preferencialmente não tem alunos-hóspedes na oficina de saú-
de (Ex: limpeza, compras, meditações, mutirões etc..);

XIX: fazer rodízio com outros voluntários do Cevs no fornecimento 
das atividades, quando necessário e possível.
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Seção IX

Auxiliar de cozinha 

Art. 80: São atribuições do auxiliar de cozinha:
I: servir o desjejum;
II: limpar a cozinha após o desjejum;
III: preprar e servir saladas e molho;
IV: limpar a cozinha após o almoço;
V: fazer pré preparo para o dia seguinte;
VI: limpar/organizar/lavar as geladeiras;
VII: guardar as folhas na geladeira.;
VIII: servir o almoço e cuidar da reposição;
IX: limpar a cozinha após o almoço e jantar;
X: organizar o estoque e guardar as compras;
XI: triar frutas e legumes e dar destino aos estragados;
XII: organizar e lavar as caixas e estrados.  manter a cozinha limpa e 

organizada;
XIII: substituir o auxiliar especial na folga deste
XIV: servir o jantar dos alunos. fazer o chá calmante da noite e deixar 

o suco da caminhada pronto, com nome na geladeira;

XV: : seguir todas as determinações dadas pela cozinheira e pela nu-
tricionista;

XVI: Seguir à risca todas as orientações que forem passadas 
pelo(a) terapeuta natural ou nutricionista não fazendo ne-
nhuma alteração em ingredientes, quantidades e modo de 
preparo;

XVII: manter a cozinha limpa e organizada, zelando por todo o mate-
rial que estiver a sua disposição para o uso;

XVIII: influenciar positivamente os alunos à uma reeducação do es-
tilo de vida nos moldes da mensagem de saúde embasados tam-
bém pela ciência;

XIX: participar da escala de atividades gerais do Cevs nos períodos 
que preferencialmente não tem alunos na oficina de saúde (Ex: 
limpeza, compras, meditações, mutirões etc..);

XX: fazer rodízio com outros voluntários do Cevs no fornecimento 
das atividades, quando necessário e possível.

Art. 81: São atribuições do auxiliar de cozinha especial (aquele que au-
xilia no preparo da dieta dos hóspedes):
I: preparar e servir os sucos, dietas dos  alunos-hóspedes;
II: preparar e servir os chás e remédios naturais;
III: manter a área de preparo dos sucos/chás limpa e organizada;
IV: comunicar a nutricionista quando um chá está acabando;
V: comunicar a nutricionista as reações dos  alunos-hóspedes aos 

sucos/chás;
VI: ajudar no preparo das saladas ou pratos quentes;
VII: ajudar no pré-preparo dos alimentos (descascar alho, congelar 

frutas...). fazer geleia dos residuos dos sucos.
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Seção X

Motorista/Compras

Art. 82: Ao motorista/compras cabe:
I: possuir CNH regular para guiar o veículo do projeto;
II: responder prontamente às solicitações dos coordenadores para 

realizar compras e buscar pessoas;
III: manter agenda organizada das atividades a serem realizadas du-

rante o dia;
IV: escrever no caderno de controle de uso do veículo os dados ali so-

licitados a cada saída que fizer;
V: conservar o veículo em bom estado, zelando pela sua manutenção;
VI: respeitar as leis de trânsito da legislação brasileira;
VII: comunicar imediatamente o administrador caso haja algum pro-

blema com o veículo;
VIII: não dar carona para pessoas desconhecidas, sob pena arcar com 

a responsabilidade em caso de dano a esta pessoa;
IX: pegar nota ou cupom de cada compra que fizer e entregá-las ao 

departamento financeiro;
X: fiscalizar se as compras que fez por telefone realmente chegaram 

na base em tempo hábil para o consumo.

Seção XI
Médico

Art.83: O médico tem as seguintes atribuições:
I: liderar e coordenar a equipe da oficina de saúde;
II: supervisionar as atividades;
III: fazer a primeira avaliação em intercorrências;
IV: analisar assuntos de reparos e manutenção da casa de banho, bem 

como recomendar sobre a compra de produtos para o andamento 
dos trabalhos e eventual contratação de mão de obra especializada;

V: fiscalizar a organização do prédio de alunos-hóspedes deliberando 
sobre a necessidade de compra de produtos e eventuais reparos;

VI: elaborar ou delegar a responsabilidade da escala semanal/mensal 
de trabalho da equipe, bem como fiscalizar o seu cumprimento;

VII: orientar a equipe no que tange ao trabalho que deve desenvolver.
VII: Decidir condutas terapêuticas em intercorrências;
VIII: Dirigir as reuniões de discussão dos casos.

§1º : Em consulta com a terapeuta natural, cabe ao médico:
I: Eleger o coordenador da casa de banho;
II: Elaborar e ministrar palestras sobre os temas pertinentes às ati-

vidades;
III: Realizar os cultos com os  alunos-hóspedes se necessário;

§2º: É necessário que o médico esteja devidamente regular perante o 
Conselho Regional de Medicina de Rondônia e não possua nenhum 
impedimento para atuação.
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Seção XII

Seção XIII

Terapeuta Natural

 Enfermeiros(as)

Art.84 São atribuições do(a) terapeuta natural:
I: Supervisionar as aulas;
II: Coordenar a escolha e aquisição de insumos perecíveis e não pe-

recíveis;
III: Treinar e orientar a cozinheira responsável pela dieta dos alunos-

-hóspedes;
 (Vide também atribuições concorrentes ao médico em art 83º, §1º)

Art.85: São atribuições dos enfermeiros (as):
I: aplicar as atividades de hidroterapia, geoterapia, e se necessário, 

massagem relaxante;
II: fornecer cuidados aos alunos-hóspedes nas eventuais intercorrên-

cias fora do horário regular das atividades;
III: pesquisar, montar e apresentar temas de saúde e alimentação 

saudável;
IV: dirigir meditações e reflexões cristocêntricas conectadas à men-

sagem de saúde;
V: influenciar positivamente os alunos-hóspedes à uma reeducação 

do estilo de vida nos moldes da mensagem de saúde embasados 
também pela ciência.

VI: participar da escala de atividades gerais do Cevs nos períodos que 
preferencialmente não tem alunos-hóspedes na oficina da saúde 
(Ex: limpeza, compras, meditações, mutirões etc..)

VII: fazer rodízio com outros voluntários do Cevs no fornecimento 
das atividades, se necessário.
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Seção XIV

Fisioterapeuta

Art. 86: São atribuições da fisioterapeuta:
I: Atender individualmente e em grupo os alunos-hóspedes da oficina 

de saúde e voluntários em casos excepcionais;
II: Aplicar massagens nos alunos-hóspedes ou coordenar, orientar e 

supervisionar a aplicação de massagens por técnicos, em suas dife-
rentes técnicas, conforme a demanda e indicação;

III: Realizar ações educativas como apresentações, palestras, dinâmi-
cas, programações internas e externas, voltadas aos alunos-hós-
pedes, voluntários e interessados, de temas relacionados a fisiote-
rapia e espiritualidade.

IV: Fornecer cuidados aos alunos-hóspedes nas eventuais intercor-
rências fora do horário regular das atividades que demandem con-
duta fisioterápica;

V: Ser treinada para aplicar as atividades de hidroterapia, geoterapia, 
e se necessário massagens;

VI: Dirigir meditações e reflexões cristocêntricas conectadas à men-
sagem de saúde;

VII: Influenciar positivamente os alunos-hóspedes à uma reeducação 
do estilo de vida nos moldes da mensagem de saúde embasados 
também pela ciência;

VIII: participar da escala de atividades gerais do Cevs nos períodos 
que preferencialmente não tem alunos-hóspedes na oficina de 
saúde (Ex: limpeza, compras, meditações, mutirões etc.)

IX: Fazer rodízio com outros voluntários do Cevs no fornecimento das 
atividades se necessário.

Seção XV
Psicóloga

Art. 87: São atribuições da psicóloga:
I: Atender individualmente e em grupo os alunos-hóspedes da oficina 

de saúde e voluntários em casos excepcionais;
II: Realizar ações educativas como apresentações, palestras, dinâmicas, pro-

gramações internas e externas, voltadas aos alunos-hóspedes, voluntários 
e interessados, de temas relacionados a psicologia e espiritualidade;

III: Fornecer cuidados aos alunos-hóspedes nas eventuais intercor-
rências fora do horário regular das atividades que demandem cui-
dados psicológicos;

IV: Após treinamento, aplicar as aulas de terapias naturais e atividades 
de hidroterapia, geoterapia, e se necessário, massagem relaxante;
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V: Dirigir meditações e reflexões cristocêntricas conectadas à men-
sagem de saúde;

VI: Influenciar positivamente os alunos-hóspedes à uma reeducação 
do estilo de vida nos moldes da mensagem de saúde embasados 
também pela ciência;

VII: participar da escala de atividades gerais do Cevs nos períodos que 
preferencialmente não tem alunos-hóspedes na oficina de saúde 
(Ex: limpeza, compras, meditações, mutirões etc..)

VIII: Fazer rodízio com outros voluntários do Cevs no fornecimento 
das atividades se necessário.

Seção XVI

 Nutricionista

Art.88: São atribuições do(a) nutricionista: 
I: Fazer avaliação nutricional dos alunos-hóspedes; avaliar e acompa-

nhar colaboradores em risco nutricional.;
II: Elaborar cardápios do Cevs e da Associação;
III: Coordenar a produção de alimentos;
IV: Fazer controle higiênico-sanitário, manual e treinamento em BPM 

da UAN;
V: Fazer listas de compras de insumos, utensílios, etc da UAN;
VI: Palestras/aulas de educação nutricional/em saúde para alunos-

-hóspedes e colaboradores;
VII: Coordenar a organização do local de refeição do aluno-hóspede, 

de forma que esteja sempre bem apresentável. 

Seção XVII

Recepcionista 

Art. 89: São atribuições da recepcionista e hotelaria:
I: Estar previamente inteirada sobre a chegada dos alunos-hóspedes 

quanto ao horário e local, devendo colher esta informação com a 
secretária;

II: Recepcionar o aluno-hóspede e encaminhá-lo para o local adequa-
do (quarto ou refeitório, a depender da situação). Não deve oferecer 
nada de comer ou beber, pois é possível que isso interfira na dieta. 

III: Passar ao aluno-hóspede orientações básicas sobre a rotina e en-
caminhá-lo às atividades, se o caso.
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Seção XIX

Seção XX

Seção XVIII

Coordenador da casa de banho

Massagista

Responsável pela hotelaria  

Art. 91: O coordenador da casa de banho será alguém da equipe da 
oficina de saúde com perfil de liderança nomeado pelo médico e te-
rapeuta natural da equipe.

Art. 92: São atribuições do coordenador da casa de banho:
I: Responsável pela chave com autoridade para exercer e/ou delegá-

-las para abertura e fechamento;
II: Coordenar as aulas na casa de banho e gerenciar a equipe que as 

realiza na ausência do terapeuta natural: hidroterapia, banho de sol 
e massagem;

III: Comunicar as necessidades que surgirem ao coordenador da ofi-
cina de saúde;

IV: Dirigir e integrar a escala de atividades de limpeza, lavagem dos 
materiais e demais atividades afins.

Art. 90: São atribuições da pessoa responsável pela hotelaria:
I: supervisionar a limpeza e arrumação dos quartos e banheiros do 

prédio dos alunos-hóspedes;
II: verificar se está faltando algum material. Ex: travesseiro, fronha, 

cobertor, papel higiênico, sabão para lavar as mãos, etc;
III: zelar pela estética do prédio dos alunos-hóspedes;
IV: zelar pela estrutura e mobiliário do prédio dos alunos-hóspedes, 

verificando, por exemplo, se há algo quebrado (camas, torneiras), 
lâmpadas  e chuveiros queimados, e problemas com ar condiciona-
do. Em caso positivo deverá comunicar imediatamente o médico 
coordenador e responsável pela manutenção e compras;

V: Estar à disposição do aluno-hóspede para o que ele precisar, no que 
não se tratar de assuntos pertinentes às aulas;

VI: Fazer lista de compras dos itens que estiveram faltando no prédio 
dos alunos-hóspedes e entregar ao médico coordenador;

VII: servir de forma integrada com toda a equipe da oficina de saúde, 
visando o máximo de aproveitamento do aluno-hóspede. 

Art. 93: São atribuições da massoterapeuta ou massagista:
I: Atender individualmente e em grupo os alunos-hóspedes do Cevs e 

voluntários em casos excepcionais;
II: Aplicar massagens nos alunos-hóspedes ou coordenar, orientar e 

supervisionar a aplicação de massagens por técnicos, em suas dife-
rentes técnicas, conforme a demanda e indicação;
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III: Realizar ações educativas como apresentações, palestras, dinâmi-
cas, programações internas e externas, voltadas aos alunos-hóspe-
des, voluntários e interessados, de temas relacionados a fisioterapia 
e espiritualidade.

IV: Fornecer cuidados aos alunos-hóspedes nas eventuais intercor-
rências fora do horário regular das atividades que demandem sua 
área de atuação;

V: Ser treinada para aplicar as atividades de hidroterapia e geoterapia;
VI: Dirigir meditações e reflexões cristocêntricas conectadas à men-

sagem de saúde;
VII: Influenciar positivamente os alunos-hóspedes à uma reeducação 

do estilo de vida nos moldes da mensagem de saúde embasados 
também pela ciência;

VIII: participar da escala de atividades gerais do Cevs nos períodos 
que preferencialmente não tem alunos-hóspedes na oficina de saú-
de (Ex: limpeza, compras, meditações, mutirões etc..)

IX: Fazer rodízio com outros voluntários do Cevs no fornecimento das 
atividades se necessário.

Seção XXI
Auxiliar de terapias

Art. 94: São atribuições do auxiliar de terapias:
I:Realizar as atividades naturais tais como hidroterapia, geoterapia, e 

se necessário, massagem relaxante;
II: Fornecer cuidados aos alunos-hóspedes nas eventuais intercorrên-

cias fora do horário regular das atividades;
III: Seguir a escala e cronogramas estabelecidos;
IV: Habituar-se a realizar um Evangelismo Indireto no contexto de 

prestador de serviço;
V: Pesquisar, montar e apresentar temas de saúde e alimentação sau-

dável;
VI: Se necessário, dirigir meditações e reflexões cristocêntricas conec-

tadas à mensagem de saúde;
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VII: Influenciar positivamente os alunos à uma reeducação do esti-
lo de vida nos moldes da mensagem de saúde embasados também 
pela ciência;

VIII: Participar da escala de atividades gerais do Cevs nos períodos 
que preferencialmente não tem alunos-hóspedes na oficina de saú-
de (Ex: limpeza, compras, meditações, mutirões etc.);

IX: Fazer rodízio com outros voluntários do Cevs no fornecimento das 
atividades, se necessário.

Seção XXII

Capelão

Art. 95:  Cabe ao capelão:
I: Orientar e supervisionar a aplicação do manual da IASD em todas 

as esferas e ações;
II: Coordenar as atividades espirituais, tais como: cultos, reflexões, 

santa ceia e afins;      

III:  Montar a escala de atividades espirituais;
IV: Fornecer aconselhamento pastoral aos voluntários e alunos-

-hóspedes;
V: Participar das reuniões clínicas;
VI: Assessorar as atividades sociais tais como: Sarau (Musicoterapia) 

e Solidariedade;
VII: Coordenar o Conselho de Capelania, levando as propostas para 

discussão e votação;
VIII: Atuação do voluntário não exclusiva ao cargo: deverá participar 

do rodízio de serviço no Cevs nas diferentes funções conforme a ne-
cessidade e indicação da coordenação. 

Parágrafo único: O capelão deve respeitar a rotina diária prevista 
no Regimento Interno no que tange aos horários e tempo de culto. 
Eventuais mudanças sobre esses assuntos apenas poderão ser feitas 
mediante deliberação colegiada da coordenação do Cevs.

Seção XXIII

Comissão Diretiva

Art. 96: Fará parte da comissão diretiva o médico coordenador da 
oficina de saúde, o diretor geral do Cevs, o coordenador do Cevs, o 
presidente do Instituto de Missões Noroeste (caso esteja presente), o 
coordenador administrativo-financeiro e o(a) terapeuta natural. Na 
ausência de uma dessas pessoas, o diretor geral do Cevs nomeará 
uma quinta pessoa, atentando-se para a necessidade de manter-se o 
número ímpar. O quórum de instalação é de, portanto, cinco pessoas.
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Art. 97: As reuniões ocorrerão na medida em que surjam assuntos 
para serem deliberados.

Art. 98: As reuniões poderão ser presenciais ou virtuais (troca de 
e-mails e mensagens em grupo específico de whatsaap).

Art. 99: Os assuntos tratados bem como as decisões tomadas deverão 
ser registradas em livro ata.

Art.100: Exercerá a função de secretário o coordenador do Cevs.

Art. 101: A votação será definida por maioria de votos.

Art. 102: São assuntos tratados exclusivamente em comissão diretiva:
I: aplicação de desligamento, sanção grave ou gravíssima à voluntá-

rio/funcionário;
II: elaboração de novos chamados;
III: reformas e mudanças estruturais de grande vulto;
IV: elaboração de pacotes de promoções e novas políticas de desconto.
V: aquisições de alto valor;
VI: elaboração de planos e diretrizes.

DO ALUNO-HÓSPEDE
Seção I

Conceituação

TÍTULO IV

Art.103: Entende-se por aluno-hóspede aquela pessoa que reservou 
diárias para se submeter às terapias naturais disponibilizadas pela ofi-
cina de saúde do Cevs e está em dia com suas obrigações financeiras 
perante o espaço. O aluno-hóspede goza dos direitos previstos neste re-
gimento bem como deve também cumprir os deveres nele elencados. 

Parágrafo único: É importante ressaltar que o aluno-hóspede não se 
confunde com o aluno regular (pagante/bolsista) previsto no art. 1º. O 
aluno-hóspede paga para aprender terapias por meio da experimenta-

ção com pacotes que não passam de 15 dias. O aluno regular é aquele 
que está matriculado no curso de evangelismo e saúde e estuda por um 
ano no Cevs. 
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18h às 18:30h. Após, das 19h às 20h assistirá a uma programação po-
dendo ser palestra de saúde, testemunho ou atividade especial.

Art. 107: As 21h o aluno-hóspede já deve estar recolhido em seu quarto 
para o repouso.

Art 108: A alimentação e atividades são individualizadas podendo ou 
não ser a mesma para todos e está sujeita  alteração  durante a estadia, 
conforme orientação da nutricionista, médico e/ou terapeuta natural.

Art. 109: Aulas de culinária, aconselhamento psicológico, terapia fisio-
terápica, atividade com educador físico e demais programações serão 
incluídas conforme a disponibilidade e indicação da coordenação.

Seção II

Da rotina do aluno-hóspede

Art. 104: O aluno-hóspede poderá ingressar no Cevs para realizar au-
las de terapias nos dias previamente acertados. As hipóteses excep-
cionais apenas serão autorizadas mediante prévia consulta da coor-
denação, sob risco de não ter quartos disponíveis. A grade de aulas 
e atividades será aproveitada por ordem de chegada, salvo exceções 
justificadas, no mesmo período ou no seguinte. (ex: chegou domingo 
é atendido segunda a tarde, chegou segunda cedo é atendido a tarde)

Art. 105: Após sua chegada, o aluno-hóspede será levado para o quarto 
e acomodado. Receberá um resumo das regras de permanência, assi-
nará o contrato e pagará o valor referente ao período de hospedagem. 
Preencherá o formulário da triagem então receberá orientações so-
bre os passos a seguir a depender do horário e condições de chega-
da. Em algum momento, conforme o pacote contratado, passará por 
avaliação da enfermagem, médica, terapeuta natural, nutricionista e 
apresentação formal da equipe e cronograma da semana.

Parágrafo único: As atividades na casa de banho acontecem, salvo 
exceções, das 8:30 as 11:00 e 14:00 as 16:00, podendo aplicar geoterapia 
entre as refeições e a noite. Este cronograma pode mudar conforme 
as necessidades forem se apresentando. 

Art. 106: Após o término das atividades da tarde, o aluno-hóspede se-
guirá para fazer caminhada e depois tomar banho. O jantar será das 

Seção III

Do recebimento de visitas pelos alunos-hóspedes

Art. 110: O horário de visitas para alunos-hóspedes será: as terças e 
quintas-feiras das 14h as 20:30h e aos sábados das 14h às 20:30h. Caso 
a visita decida almoçar no sábado, o valor de seu almoço será cobrado 
ao final no check out do aluno. 

Art. 111: A visita apenas poderá transitar no refeitório, quiosque de 
convivência e área verde.

Art. 112: O valor das refeições será de R$25,00 cada.
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Seção V

Do uso da internet por voluntários e alunos

Art. 119: Serão criadas três redes de internet com senhas diversas: rede 
“aluno”, rede “voluntários” e rede “administrativo”. 

§1º: Terão acesso a rede “aluno” todos os alunos e visitantes do espaço;

§2º: Terão acesso à rede “voluntários” todos os voluntários e funcio-
nários do Cevs.

§3º: Terão acesso a rede “administrativo” o médico coordenador, a te-
rapeuta natural, a secretária do Cevs, o designer, o diretor geral do 
Cevs, o coordenador administrativo, e o coordenador do Cevs.

Art. 113: As visitas poderão participar das palestras noturnas e progra-
mações de sábado.

Art. 114: As visitas poderão ter acesso à internet apenas na rede “alunos”. 

Seção IV

Do traslado de aluno-hóspede

Art. 115: É de responsabilidade do aluno-hóspede qualquer custo, trasla-
do ou passeio fora das imediações do Cevs durante o período de estadia, 
não sendo disponibilizado pelo Cevs transporte ao aluno além da che-
gada e partida na rodoviária ou aeroporto nem desvios deste trajeto. 

Parágrafo único: Pelo trajeto Cevs-rodoviária será cobrado o valor de 
R$30,00 por viagem. Pelo trajeto Cevs-aeroporto será cobrado R$40,00 
por viagem.

Art. 116: Referente a saídas dos alunos-hóspedes para programações 
não oficiais do Cevs é indispensável que o aluno assine um termo de 
responsabilidade  a parte do contrato, onde assume por conta e risco 
qualquer dano ou acidente em decorrência de sua saída.

Art. 117: O Cevs não se responsabiliza por nenhum dano em veículo 
particular que transportar o aluno-hóspede fora de programação ofi-
cial nem por repor gasolina ou pagar multas levadas no trajeto. Todos 
os gastos ficarão por conta de quem assumiu a responsabilidade de 
levar o aluno. 

Art. 118: Independentemente do pagamento, o aluno-hóspede deve 
checar junto a secretaria se no horário que necessita do transporte o 
mesmo estará disponível. 

Parágrafo único: Nosso motorista não está autorizado a dar caro-
nas, desvios de rotas e o Cevs também não oferece nenhum tipo 
de passeio.
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Seção VI

Do atendimento de crianças

Art. 120: O Cevs atende crianças a partir de 06 anos, a depender da de-
cisão da equipe multiprofissional após discussão do caso. Depois da 
aprovação da equipe, para que a criança seja atendida é indispensável 
que tenha acompanhante. O acompanhante deverá ser o pai, mãe ou 
tutor legal, de preferência do mesmo sexo da criança, que se subme-
terá ao mesmo tratamento dietético dela ou similar. 

Seção VII

Dos direitos e deveres dos alunos-hóspedes

Art. 121: São direitos dos alunos-hóspedes:
I: Ser bem recebido e bem tratado durante toda a sua permanência 

no Cevs;
II: ser respeitado, independentemente de sua cor, sexo, opção sexual, 

religião e opiniões;
III: receber tratamento condizente às suas necessidades;
IV: saber exatamente para o que se aplica cada atividade e a função de 

cada suco ou alimento recebido;

V: ter acomodações limpas e lençóis trocados na medida em que se 
sujarem;

VI: optar por não fazer as atividades caso algo lhe incomode, entre-
tanto assumirá os riscos pela diminuição do êxito nos resultados 
prometidos;

VII: participar das palestras fazendo perguntas e contando testemu-
nhos;

IX: ter acesso a materiais limpos e adequados para o uso na casa de 
banho, refeitório e nas demais dependências do Cevs.

Art. 122: São deveres do aluno-hóspede:
I: respeitar todos os funcionários e voluntários do Cevs, independen-

temente de sua cor, raça, religião, opção sexual, ou opiniões;
II: Comportar-se adequadamente nas dependências do Cevs, evitan-

do trajes que beiram a nudez, palavras grosseiras, gritarias;
III: zelar pelo patrimônio que é colocado a sua disposição (ex: lençóis, tra-

vesseiros, talheres, pratos), cuidando para não quebrá-los ou avariá-los;
IV: comunicar imediatamente a equipe caso não se sinta bem em de-

corrência de alguma atividade;
V: respeitar e conviver pacificamente com os demais alunos;
VI: manter limpas as dependências dos Cevs, não jogando papéis e 

outros tipos de lixo pelo chão;
VII: quitar corretamente o preço que lhe foi cobrado;
VIII: comunicar ao médico e enfermagem os medicamentos que 

toma no momento;
VIII: Preencher o formulário de acolhimento;
IX: Trazer os medicamentos de uso pessoal e seu acondicionamento.
X: Seguir as orientações descritas no contrato de seu pacote.
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Seção VIII

Das proibições dos alunos-hóspedes:

Art. 123: É vedado aos alunos:
I: o uso de cigarro, consumo e álcool ou uso de qualquer substância en-

torpecente lícita ou ilícita.
II: ouvir música com o alto-falante ligado, seja no celular ou caixinha de 

som em qualquer dependência do Cevs, inclusive em seu quarto. Caso 
o aluno queira ouvir uma música de sua preferência deverá fazê-lo 
com fone de ouvido em volume que não alcance outra pessoa.

III: entrar na cozinha ou na área de produção de sucos sem a autoriza-
ção de um funcionário ou voluntário.

IV: solicitar qualquer serviço “por fora” de nossos voluntários ou 
funcionários. Qualquer necessidade que tenha deverá se dirigir à 
coordenação. 

V: levar qualquer objeto do Cevs embora;
VI: mulheres solteiras frequentar o quarto dos homens e vice-versa;
VII: uso de celular na casa de banho durante as atividades;
VIII: trazer visitas para o quarto;
IX: trazer animais sem autorização prévia;
X: hospedar crianças sem autorização prévia enquanto estiver em trata-

mento fazendo as atividades;
XI: jogar qualquer tipo de jogos de azar como baralho, dominó, vídeo-

-game etc;
XII: consumir qualquer tipo de material pornográfico nas dependências 

do Cevs, seja vídeos, fotos ou áudios.
XIII: portar comida estranha àquela fornecida pelo Cevs.

XIV: fazer uso de arma fogo ou arma branca nas dependências do 
Cevs. 

Caso o aluno-hóspede tenha arma de fogo devidamente regulamen-
tada e deseje trazê-la deverá comunicar previamente ao seu ingresso 
à coordenação. 

Seção IX

Seção X

Das sanções

Do perfil de alunos-hóspedes que não atendemos

Art. 124: Caso o aluno-hóspede infrinja alguma proibição ou descum-
pra reiteradamente algum dever, a sanção será definida em comissão 
diretiva. Dependendo da urgência que o caso necessitar, poderá ser 
dispensada a presença do diretor geral do Cevs e Presidente do Insti-
tuto de Missões Noroeste, podendo a comissão se realizar apenas com 
a presença do médico coordenador, terapeuta natural, coordenadora 
da enfermagem, coordenador da casa de banho e coordenador do 
Cevs, tendo o médico coordenador voto de minerva. 

Art. 125: Não poderão ser admitidos como aluno-hóspede pessoas que 
se encaixam nos seguintes quadros:
I: Dependentes químicos;
II: Acamados ou que necessitem de ajudador 24h;
III: Usuários de cilindro de oxigênio;
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IV: Portadores de psicopatia com comportamento ameaçador, agres-
sivo ou criminoso;

V: Portadores de ferimentos que necessitam de cuidados complexos;
VI: Crianças abaixo de 6 anos. A partir de 6 anos o caso será discutido 

em junta clínica após conversa com os pais ou responsáveis;
VII: Pessoas com animais sem autorização prévia;
VIII: Portadores de doenças infecciosas transmissíveis pelo ar sem 

tratamento (Ex: Tuberculose);

Seção XI 

Da necessidade de acompanhante

Seção XII

Situações especiais de admissão

Art. 127: Necessitam de contato prévio com o médico alunos-hóspedes 
enquadrados nos seguintes perfis:
I: Portadores de ferimentos que necessitam de cuidados de enferma-

gem mais simples;
II: Crianças entre 6 e 17 anos;
III: Mulher grávida ou que estará menstruada durante o período de 

estadia;
IV: Pessoas que desejam trazer seus animais por finalidade terapêu-

tica;
V: Portadores de doenças em tratamento com injetáveis (Ex: Diabéti-

co em uso de insulina).

Art. 126: Necessitam de acompanhante os alunos-hóspedes que se en-
caixem em um ou mais dos seguintes casos: 
I: Depressão grave com ideação suicida;
II: Pessoas com limitação mental ou física que precise de ajudador 

para as necessidades básicas do dia-a-dia;
III: Pessoas entre 6 e 17 anos de idade. Crianças a partir de 6 anos o 

caso será discutido em junta clínica após conversa com os pais ou 
responsáveis;

IV: Situações particulares identificadas pela equipe multiprofissional;

Parágrafo único: Acompanhantes de menores de idade deverão reali-
zar a mesma dieta do hóspede que acompanha. 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
TÍTULO V

Art. 128: A pessoa interessada em conhecer Cevs será encaminhada à 
recepcionista, que a levará para conhecer o espaço e as atividades. Caso 
se interesse por consumir alguma refeição pagará o mesmo valor co-
brado às visitas, isto é, R$25,00 Caso deseje ter acesso à internet poderá 
usar a rede “aluno”. 
Art. 129: A admissão para hospedagem no Cevs pode ser negada após a 

avaliação médica ou após o período de 24h de observação. Em algumas 
circunstâncias a internação poderá ser condicionada a permanência 
de um acompanhante.

Porto Velho, 10 de julho de 2019.
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O Centro Educativo Vida e Saúde é uma escola experimental que tra-
ta por meio do ensino prático dos 8 remédios naturais. Neste contex-
to, busca-se promover a regeneração integral abrangendo as 4 esferas 
principais do ser humano: emocional, física, social e espiritual. Bus-
camos promover um ambiente que favoreça o alcance do equilíbrio 
por nossos alunos e voluntários, assim prezamos por disponibilizar 
nossas áreas verdes sempre bem apresentáveis, flores podadas, redes 
limpas, alimentação saudável em todas as refeições, músicas apenas 
com letras e melodias edificantes, não temos aparelhos televisores 
nem nos quartos nem nas áreas comuns, prezamos pelo asseio e 
modéstia nas vestimentas e valorizamos sobremaneira o tratamento 
cortês uns com os outros. 

Seguindo essa linha não podemos ignorar a questão da recreação 
que, devido às particularidades do ambiente em que vivemos tam-
bém deverá seguir critérios específicos. Ressalte-se: não estamos 
entrando no mérito sobre o que é certo ou errado, mas estamos fa-
lando sobre o que é adequado ou não para o local e o público que 
nos frequenta. 

Neste sentido, considerando que a pessoa está em busca de um tra-
tamento, em coerência com a filosofia da mensagem de saúde temos 

DECLARAÇÃO SOBRE JOGOS E ESPORTES COMPETITIVOS 
DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DO Cevs

ANEXO I

de evitar qualquer tipo de estimulantes excessivos, seja ao corpo seja 
à mente. Ademais, considerando que temos verdades importantes 
reveladas no Espírito de Profecia sobre o tema, temos que levar em 
conta as suas orientações. (vide anexos ao final)

Assim, jogos que estimulam a competição e a excitação não são ade-
quados nas áreas públicas/comuns do Cevs. Jogo de competição é 
todo aquele que estimula a disputa, onde necessariamente há um 
vencedor em um perdedor. A competição naturalmente gera excita-
ção e a dualidade entre vencer e perder é inevitável. Há sempre uma 
divisão. Jogos de azar inclusos. Entenda-se como jogos de azar, aquele 
em que o ganho e a perda dependem exclusivamente ou principal-
mente da sorte, ainda que envolvam estratégia.

Visando prezar pelo clima de descanso, relaxamento, coleguismo, 
amabilidade, cortesia, recomendamos divertimentos que foquem 
mais na cooperação do que na competição. Quando falamos em coo-
peração não existe um ganhador e um vencedor, mas todos ganham. 
O desafio deixa de ser superar o outro, mas superar a si mesmo. Não 
há rivalidade. Estimula-se o espírito de equipe em prol de um único 
objetivo. Há necessária colaboração conjunta para que o alvo seja al-
cançado. Há sempre soma de esforços. 



46

Exemplo de divertimentos que estimulam a cooperação: frescobol, 
peteca, trilha, gincanas e esportes adaptados.
O princípio por traz de tudo é evitar a disputa e a necessidade de se 
ter uma estratégia para derrotar o outro. Assim, por exemplo é per-
feitamente possível manter o futebol, o voley e outros esportes com 
bola, desde que o objetivo seja a brincadeira, reforço de laços, intera-
ção social, descontração, prática de exercício físico. Não é necessário 
que haja contagem de pontos ou placar, mas que as partidas sejam 
delimitadas por tempo.

Referente às cartas, o problema não é a carta em si, mas a filosofia 
e a origem do jogo que ela veicula. Aplica-se os mesmos princípios 
citados acima. Nesse sentido, o baralho, UNO em sua forma ori-
ginal de jogo, quarteto bíblico, dominó (a linha de raciocínio é a 
mesma) não são recomendados.  O jogo Imagem e Ação também 

não é indicado, pois causa grande excitação, assim como todos 
os outros desta linha de tabuleiros (seja pela excitação, seja pela 
disputa). Entretanto, não se descarta a possibilidade de adaptação 
deles aos critérios aqui definidos, contanto que sejam previamente 
discutidos para aprovação.

Como falamos acima, não se trata de dizer o que é certo ou errado, 
mas o que é adequado ou não nos ambientes comuns de nossa base (e 
com hóspede ou sem, temos de manter a filosofia). Cada voluntário é 
livre para ter as suas convicções. Em seu ambiente privado é possível 
que haja maior flexibilidade, porém nunca perdendo de vista o regi-
mento interno e suas advertências e os princípios que nos permeiam: 
modéstia cristã, o grande conflito entre o bem e o mal, a pureza de 
mente e de intenções para que possamos melhor servir a Deus e a 
necessidade de coerência entre aquilo que pregamos e vivemos.
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DAS OFICINAS
ANEXO II

Seção I

Da oficina de saúde
Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III

Conceituação

Objetivo

Política de pagamento

Art.1º: A oficina de saúde é um setor de ensino que faz uso prático dos 
oito remédios naturais à comunidade externa, seja por meio de tera-
pias naturais, seja por feira de saúde, aulas de culinárias e palestras. 

Art. 2º: A oficina de saúde visa:
I: ensinar por meio da experimentação as terapias naturais com o má-

ximo de qualidade possível;
II: fazer com que o aluno-hóspede se sinta bem tratado, prestando-lhe 

cuidados individuais, sempre se atentando às suas necessidades 
particulares;

III: divulgar a mensagem de saúde da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia, fazendo com se torne conhecida na prática, seja para tra-
tamento de doenças, seja para fins evangelísticos, por meio de 
palestras, feiras de saúdes, corridas, aulas de culinária e outros 
eventos afins ;

Art. 3º: Serão aceitos como forma de pagamento: dinheiro, cartão de 
crédito ou débito e transferência bancária. Não será aceito cheque em 
nenhuma hipótese. 

Parágrafo único: o parcelamento no cartão poderá ser em até 3 vezes.

Art. 4º: O valor da diária ou pacote será estabelecido por seu conselho 
executivo e deverá suprir todas as despesas do Cevs.  

Parágrafo único: Mediante comissão diretiva poderá ser decidido 
sobre pacotes promocionais respeitando a flexibilidade de desconto 
prevista no caput e criando outras formas de atrair novos alunos-hós-
pedes, como por exemplo: a cada sete dias de diária o aluno ganha 3 
cortesias de alimentação para suas visitas; a cada quatro diárias ga-
nha uma cortesia de alimentação para a visita. 

Art. 5º: No ato da reserva, o aluno-hóspede deverá pagar o valor de 
20% a título de sinal. Sua reserva somente está garantida mediante o 
comprovante deste depósito.

Parágrafo único: no caso de desistência antes do início dos trata-
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Capítulo IV

Capítulo V

Equipe de profissionais

Da relação ético-profissional entre 
voluntário/funcionário e aluno-hóspede

Art.9º: A equipe da oficina de saúde será composta por:
I: Médico;
II: Terapeuta natural e/ou Nutricionista;
III: Enfermeiros e Enfermeiras;
IV: Fisioterapeuta;
V: Psicólogo;
VII: Secretária;
VIII: Recepcionista e Responsável pela hotelaria;
IX: Coordenador da casa de banho;
X: Massagista;
XII: Auxiliar de terapias;
XIII: Capelão. 

Parágrafo único: a descrição das funções está detalhada no TÍTULO 
III, arts 83 a 95.

Art. 10º: Visando manter o máximo de profissionalismo possível em 
nossa prestação de serviço faz-se necessário que o voluntário/funcio-
nário atue dentro os limites éticos adequados. Assim, é recomendado 
que saiba se colocar em seu lugar mantendo a devida distância entre 
si e o aluno no que se trata de ter amizade com ele. Ex de comporta-

mentos segue a seguinte regra de devolução:

Devolução de 100% da entrada Cancelamento com mais de 10 
dias de antecedência

Devolução de 70% da entrada Cancelamento abaixo de 10 dias 
até 5 dias de antecedência

Devolução de 50% da entrada Cancelamento abaixo de 5 dias 
de antecedência

Art. 6º: no ato do check-in, o aluno-hóspede deve pagar os 80% res-
tante. No check-out pagará apenas eventuais valores excedentes (ex: 
novas diárias, caso resolva ficar mais tempo; um livro que tenha com-
prado etc).

Art. 7º: Caso o aluno-hóspede decida ir embora no meio do período 
da permanência contratada perderá qualquer desconto que tenha 
recebido. Pagará cada dia usufruído e terá o direito a devolução dos 
valores referente aos dias que não utilizou. Caso a estadia seja fecha-
da por pacote (e não por diária), a desistência no meio das atividades 
implicará perda proporcional ao número de dias que já foram usufru-
ídos. O restante será devolvido. 

Art. 8º: Poderão ser criados pacotes.  
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mentos inadequados: desabafar problemas pessoais ou do grupo aos 
alunos, frequentar a casa dos alunos em dias de folga; viajar com o 

aluno; dormir na casa do aluno; aceitar convite para ir a festas e come-
morações; aceitar dinheiro em espécie ou presentes inapropriados. 

Seção II

Da oficina de cozinha
Capítulo I

Capítulo II

Capítulo III

Conceituação

Objetivo

Equipe de profissionais

Art. 11: A oficina de cozinha é o setor  que ensina o aluno-hóspede as 
técnicas para o preparo de alimentos da culinária vegetariana, bem 
como produtos sem glúten e sem lactose.

Art. 12: A oficina de cozinha visa:
I: Desenvolver no aluno o gosto por cozinhar;
II: ensinar ao aluno um trabalho útil, seja para futuramente prover-lhe ren-

da, seja para dar-lhe maior independência no preparo de suas refeições;
III: ensinar aos alunos técnicas saborosas no preparo dos pratos a fim 

de que possa testemunhar por meio da mensagem de saúde.

Art. 13: A oficina de cozinha será composta por:
I: Nutricionista;

II: Cozinheira;
III: Auxiliares de cozinha. 

Parágrafo único: a descrição das funções está detalhada no TÍTULO 
III, arts. 79, 80 e 88.
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Seção III

Da oficina de horta
Capítulo I

Conceituação

Art. 14: A oficina de horta é o setor em que o aluno será ensinado a 
plantar e cultivar a terra por meio de técnicas específicas. 

Capítulo II
Objetivo

Art. 15: A oficina de horta visa:
I: colocar o aluno em contato constante com a natureza;
II: desenvolver no aluno maior sensibilidade por meio da contempla-

ção e participação ativa no plantio e cultivo das hortaliças;
III: ensinar o aluno a ter um trabalho útil e dar-lhe maior indepen-

dência na aquisição de seus alimentos;
IV: promover um meio de fazer exercício físico, respirar ar puro, to-

mar sol, ter maior confiança em Deus, bem como entrar em contato 
com os demais remédios da natureza.

Capítulo III
Equipe de profissionais

Art. 16: A oficina de horta será composta por:
I: coordenador da horta;
II: jardineiro auxiliar.

Parágrafo único: a descrição das funções está detalhada no TÍTULO 
III, art. 77. 
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