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Campeão Sulamericano de 2015, com participação de 59 instituições internacionais.

2° Lugar no ranking do Campeonato Brasileiro de 2014, entre 110 instituições  de todo o Brasil.

Campeão Estadual desde 2004 – Instituição AMIGA DO 20º RCB e CMCG – Colaborador Emérito do Exército Brasileiro

INFORMATIVO NR 7/2016 - 

1 –  Resultado do Campeonato do Estadual de Orientação Tradicional e Sprint e Ranking.
No facebook da FOMS ou site  codac.org.br

2 – Assembléia Geral do CODAC

Convidamos todos os CODAQUIANOS a participarem deste momento único onde se planeja as
ações do futuro.  Dia 18 de dezembro, às 08:30h Na Rua Santa Marta, 62 – casa 2 – Vila Santa
Luzia.

3 – Cursos realizados

Através de Convite da Prefeitura de Corumbá-MS e dos Organizadores do Pantanal Extremo ao
Exército Brasileiro, em parceria com a Confederação Brasileira de Orientação, foi propiciado no dia
24 NOV 16,  a  capacitação de  120 professores  da rede municipal  de  Educação,  dentro do
Projeto Escola Extrema (Extreminho), para que seja inserido o ensino do esporte orientação
em sala de aula.
Desejamos sucesso aos professores e que ano que vem, tenhamos o esporte orientação na competição do 
extreminho.

O curso de capacitação tendo como instrutor o S Ten do EB Arilson Lima da Silva (Instrutor da CBO), foi 
desenvolvido dentro dos assuntos do 1º dia do Curso de Técnico, que visa a aplicação do ensino do esporte 
orientação nos níveis N e B.

Com a visão de apoio o Cmdo da 18ª  Bda Inf  Fron, proporcionou a militares  da Marinha do Brasil,  do
Exercito Brasileiro, da Policia Federal, Corpo de Bombeiros de MS e ao Instituto Federal de MS-IFMS, a
realização dos seguintes cursos: 
- Nos dias 21 a 23 NOV 16, aconteceu o Curso de Mapeador nível I com GPS, 
- nos dias 24 e 25 o Curso de Técnico de Orientação, 

No período da  tarde  do  dia  24  NOV,  os  26  alunos  do  Curso  de  Técnico,  propiciaram aos  professores,
acadêmicos e estudantes, a prática e a vivência em forma de oficinas das principais aulas previstas para o
ensino do esporte orientação  e 4 percursos nível  N, onde no rodízio os professores  praticaram de forma
individual, alcançando sucesso no aprendizado.

- Parabenizamos o Colégio Militar de Campo Grande que no ano de 2015 e 2016, através do COCMCG
desenvolveu e proporcionou várias  atividades  ligadas ao esporte Orientação.  No dia 11 de novembro do
corrente  ano,  o CMCG em parceria  com o CODAC,  realizou em formatura a  entrega  do Certificado de
iniciação no esporte Orientação a 150 Alunos Orientistas, ambragendo todos os anos escolares.

4 – Criado mais um grupo no WhatsApp

A FOMS cria o grupo de “Orientistas MS”, o Administrador é o S Ten Valker 67 98213-9780

5 – O e-mail de contato da Gestão CODAC é: 
- Presidente pres.codac@gmail.com   Diretor Financeiro: financeirocodac@gmail.com
- Diretor Secretário: eliceuseibert@gmail.com

6 – orientando-se no Parque: A PPO localizada no Parque das Nações Indígenas, 
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facilita  o  aprendizado,  treinos  e  proporciona  a  população  em  geral  a  prática  do
esporte orientação a qualquer tempo:  

site atualizado www.orientandosenoparque.org.br 

8 – O site da CBO, totalmente repaginado. Acesse em www.cbo.org.br . 

9 – Assuntos da CBO - Informativo Nr 10 da CBO 
- O Informativo está cheio de informações para 2017 visualize clicando aqui 

- OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE ANUIDADE!
 Lembramos  que  no  dia  31  de  dezembro  2016  termina  a  o  prazo  que  permite  aos  atletas
inadimplentes quitar suas anuidades pendentes  apenas com o pagamento da anuidade de 2016
(perdão das dívidas anteriores).  Esta oportunidade não será reeditada em 2017.

  
OBSERVAÇÕES:  
1 –A finalidade desta decisão da Assembleia Geral é resgatar aqueles filiados que deixaram de
pagar sua anuidade CBO;
2 – A anuidade CBO 2016 é R$ 50,00 e deve ser paga na seguinte conta bancária: Banco do Brasil,
Agência 3476-2, Conta-corrente 26657-4 (Confederação Brasileira de Orientação).  O pagamento
deve  ser  lançado  no  SisCBO  ou,  então,  o  comprovante  enviado  para  Secretaria  da
CBO secretario.cbo@gmail.com. Primeiro  dependente  de  filiado  em dia  e  menores  de  18  anos
pagam R$ 25,00 – Segundo dependente de filiado em dia paga R$ 20,00 – Demais dependentes
estão isentos de pagamento de anuidade.
3 – IMPORTANTE: 
a.  Todos os filiados que estiverem com mais de três anos de inadimplência, serão removidos do
cadastro a partir do dia 01 de janeiro de 2017; 
b.  Todos  os  filiados  que  estiverem  inadimplentes  (2016),  terão  suas  contas  congeladas  pelo
SisCBO no dia 01 de janeiro de 2017, até a data da regularização;

Destinando-se  a  regulamentar  a  formação em mapeamento,  a  carreira  de  mapeador  e  a
produção de mapas de orientação.
 
A fim de  atualizar  o  cadastro  do  Quadro  de  Mapeadores,  realizar  a  classificação  por  nível  e
conceder  a  respectiva  licença,  conforme  estabelece  o  regulamento,  solicito  que  entrem  em
contato com este Conselho até o dia 31 de dezembro do corrente ano, a fim de se manifestar
se ainda estão em atividade e se pretendem que seu nome e dados pessoais sejam divulgados em
uma lista que estará disponível no site da CBO a fim de que os interessados entrem em contato, a
fim de solicitarem serviços de mapeamento ou de cursos.
 
Solicito preencher os seguintes dados:
- Nome completo:
- e-mail principal:
- Telefone: (celular e residencial com DDD)
- Rede social (Ex: Facebook, ....)
- Principais mapas realizados, com a respectiva finalidade.
- enviar para: conselhomapas.cbo@gmail.com 
 

Os mapeadores  que não se manifestarem até  o prazo de 31 dezembro  serão considerados inativos,

permanecendo seu nome e registro no quadro de mapeadores somente.

10 – retransmitindo link     49º Mundial Militar de Orientação realizado no Brasil pela CDMB
http://www.wmoc2016.com.br/pt/home.html

11 – NOVA Camiseta de Corrida CODAC
- O modelo novo você pode visualizar-lo na link: http://codac.lojaintegrada.com.br, 
pagamento via cartão pela loja nos preços R$ 71,00 e R$ 76,00 ou parcelamento com taxas 
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inclusas, ou no preço de CUSTO de R$ 66,00 e 72,00 em transferência ou depósito 
bancário na ag. 3497-5 C/C 18.668-6  BB em nome do CODAC.
- O prazo de entrega para os pedidos realizados 45 dias após formalizado um grupo de 12 pessoas 
(já temos novo grupo com 4 pessoas).

12 - Anuidade do CODAC é no valor de 25,00 (ag: 3497-5   CC 18.668-6 Banco do Brasil
em nome do CODAC), 

Campo Grande-MS, 4 de DEZEMBRO de 2016.

ARILSON LIMA DA SILVA (S Ten EB)
Presidente  

Associação CODAC: Há 12 anos propiciando a prática, formando atletas e promovendo integração 
e inclusão social, cidadania e educação ambiental não formal através da modalidade desportiva 
orientação.

PATROCINADORES OFICIAIS DO CODAC
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