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1. EVENTOS ESPORTIVOS: 
 

a. Calendário de Eventos para o ano de 2017 
 

Abaixo o Calendário Brasileiro de Orientação para o ano de 2017, aprovado pela 
Conferência das Federações 2016 – CF2016, no dia 24 de setembro de 2016, em 
Brasília-DF: 

 
 

 

b. III Etapa CamBOr 2016 – ITAMAR TORREZAM  
  

 Foi realizada, em Brasília-DF, no período de 23 a 25 de setembro 2016 , com 
organização a cargo da Federação de Orientação do Distrito Federal – FODF, a 3ª 
Etapa do XVIII Campeonato Brasileiro de Orientação – CamBOr 2016. 

 Toda a documentação desse evento, bem como os resultados e fotos do mesmo 
estão disponíveis na página eletrônica da CBO – www.cbo.org.br , no Calendário de 
eventos de novembro 2016. 
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 A competição foi considerada, por todos os participantes, como um marco na 
história do nosso esporte. Com uma infraestrutura inédita para eventos nacionais, 
destaques foram dados a vários itens, entre os quais: 

-Arena ampla com estruturas para todas as atividades do evento; 

-Pela primeira vez, num evento nacional, foi conduzido exame antidoping, realizado por 
agentes de dopagem certificados pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem – 
ABCD; 

-Os participantes do evento podiam acompanhar os resultados online através de 
projeção em TV, por impressos atualizados constantemente e por uma novidade 
apresentada, que foi a distribuição de código e senha que propiciava ao atleta 
acompanhar os resultados em seu celular; 

-Além das ambulâncias, foi montada tenda de saúde, onde profissionais da área de 
saúde atendiam todos os casos; 

-Tendas individuais com diversas facilidades, tais como massagens, guarda-volumes, 
hidratação, secretaria, relacionamento, apuração, alimentação, descanso e 
acompanhamento de todas as atividades desenvolvidas dentro da arena, premiação, 
etc., foram montadas; 

-Foram organizadas partidas múltiplas (duas no Percurso Longo e duas no Percurso 
Médio); 

-Pela primeira vez foi montada uma partida exclusiva para a Elite, no Percurso Médio 
(WRE), totalmente afastado da arena, onde foi oferecido aos nossos melhores atletas, 
área de quarentena com atendimento especial; 

-Foi disponibilizado transporte na rota Ginásio de Acantonamento/Arena/Ginásio  
Acantonamento (todo o evento) e Arena/Quarentena Elite/Arena (no percurso médio), 
com funcionamento preciso; 

-Enquanto os atletas testavam suas habilidades na floresta, a empresa contratada para 
prover a alimentação, assava a tradicional costela de chão, que provocava o apetite de 
todos que estavam na arena; 

-Todos os atletas usaram o cartão SIAC da SportIdent, oferecido pela empresa alemã, 
sem custos. Não foi verificado nenhum problema de funcionamento dos mesmos; 

-Todos os atletas receberam medalhas de participação, independente do seu 
desempenho na competição; 

-Todos os atletas receberam mapas novos, com os respectivos percursos que 
realizaram; 

-Foi apresentada, pela CBO, a novidade do Cartão CBO/ Seguro de vida, para todos os 
atletas em dia com a Confederação; e 

-Além da venda de materiais de orientação, havia no local venda de castanhas, coco 
gelado e outras guloseimas. 

Sugerimos que os participantes deste evento entrem o site da CBO e vejam a 
galeria de mais de 1500 fotos, com imagens maravilhosas. Quase impossível você não 
se encontrar em algum dos cliques profissionais dos nossos amigos Pivoto e Fuzer. 
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O Evento em imagens! 
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As “feras” da Elite Brasileira 
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c. Campeonato Sul-Americano de Orientação – CSO/201 6 
 

Foi realizado, em Valparaíso-Chile, no período de 27 a 30 de outubro 2016 , o 
Campeonato Sul-Americano de Orientação-CSO/2016 (na sigla em inglês), que neste 
ano ocorreu concomitantemente com outros três eventos, a saber, a Copa dos Países 
Latinos – CPL/2016, o Campeonato Sul-Americano Junior de Orientação – 
SAYOC/2016 (na sigla em inglês) e o Aberto Sul-Americano de Orientação – 
ASO/2016.  

O CSO é uma competição disputada apenas pelas categorias H/D21E de cada 
país e neste ano serviu como seletiva para os Jogos Mundiais (World Games) de 2017, 
que acontecerá em Wroclaw – Polônia, no período de 20 a 30 de julho de 2017. 

O World Games é um evento internacional, onde as disputas ocorrem em 
modalidades não-olímpicas que são reconhecidas pelo Comitê Olímpico Internacional – 
COI, sendo coordenado pela International World Games Association – IWGA. 

Em comunicado recente, a IOF informou que o Brasil terá direito a 4 vagas nos 
referidos Jogos Mundiais, como resultado das conquistas obtidas por nossa delegação 
nesse primeiro Campeonato Sul-americano de Orientação, reconhecido oficialmente 
por aquela Federação. 

Os três atletas brasileiros campeões sul-americanos que garantiram essas 
vagas nos Jogos Mundiais e conquistaram o direito de representar o Brasil na disputa 
das modalidades do evento, competindo entre os 80 melhores orientistas da categoria 
H/D21E, são os seguintes: 

 

Distância Sprint : H21E – Carlos Henrique Souza de Araújo, do COGA; e 

   D21E – Franciely de Siqueira Chiles, do COSM. 
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Distância Média : H21E – Sidinaldo Farias Souza, da ADAAN; e 

   D21E - Franciely de Siqueira Chiles, do COSM. 
 

Obs.: 1) Neste evento não existe disputa na Distância Longa; 

2) As vagas são nominais e somente os campeões podem usufruir das mesmas. 
Assim, caso algum atleta decida não participar, a vaga será distribuída ao Chile. 

3) O próximo CSO será em 2018, no Uruguai. 
 

As outras três competições paralelas ao CSO/2016 foram as seguintes: 
 

1. COPA DOS PAÍSES LATINOS – CPL/2016  – Evento criado pela Espanha, 
França, Itália, Portugal e Romênia, com o Brasil sendo admitido nesse grupo em 1998, 
no Congresso e Assembleia Geral da IOF que ocorreu em Sintra-Portugual. Atualmente 
fazem parte desse grupo, além dos países já mencionados, a Bélgica, Argentina, 
Colômbia, Moçambique, Venezuela, Suíça, Uruguai, Costa Rica, Paraguai, Peru e 
Chile. 

A Delegação brasileira conquistou, pela segunda vez, o troféu do evento, que é 
de posse transitória, sendo passado de vencedor a vencedor, a cada ano.  

No ano de 2017 a Copa dos Países Latinos será disputada na Itália. 

Nossos representantes, convocados com a Portaria nº 08/2016, de 28 Jun 2016, 
foram: 

-Categoria Senior : Leandro Pereira Pasturiza, do COSAM e Franciely de 
Siqueira Chiles, do COSM; 

-Categoria Junior : Felipe Siqueira Pereira, do COGA e Taiane Santos Felix, do 
COUFRJ; e 

-Categoria Cadete : Arthur Coimbra de Souza, do COSM e Thais Boff Brauner, 
do COMIPA. 

 

2. CAMPEONATO SUL-AMERICANO JUNIOR DE ORIENTAÇÃO – 
SAYOC/2016 – Este evento deverá ocorrer a cada dois anos, paralelamente ao SAOC 
e será disputado pelas categorias D/H18 e 20E, com percursos SPRINT, LONGO e 
MÉDIO. 

Apesar do Grupo de Trabalho Sul-americano ter solicitado junto à IOF o 
reconhecimento desse Campeonato como Evento Oficial Regional, o Conselho daquela 
Federação Internacional decidiu não conceder este reconhecimento desta vez. 

No entanto, o campeonato foi reconhecido pelo Grupo de Trabalho para a 
Cooperação entre as Federações Sul-americanas de Orientação e os atletas brasileiros 
conquistaram 9 dos 12 títulos em disputa, demonstrando que em breve teremos novas 
grandes “feras” ascendendo a nossa categoria principal H/D21E. 

Abaixo os nossos campeões: 

Sprint : H18E – Vinícius Matheus Wosch, do COGA; 

  D18E – Larissa Schneider, do COSC; e 

  H20E – João Pedro Cardoso Camilo Jaber, da ADAAN. 
 



8 
 

Confederação Brasileira de Orientação – CBO – www.cbo.org.br  
Caixa Postal 3258 – Guará I – DF – CEP 71 010 970 

Longo : H18E – Vinícius Matheus Wosch, do COGA; 

  D18E – Larissa Schneider, do COSC; e 

  H20E – João Pedro Cardoso Camilo Jaber, da ADAAN. 
 

Médio : H18E – Vinícius Matheus Wosch, do COGA; 

  D18E – Larissa Schneider, do COSC; e 

  H20E – João Pedro Cardoso Camilo Jaber, da ADAAN. 
 

 Praticamente todos os pódios foram ocupados inteiramente por atletas 
brasileiros neste SAYOC/2016. 

 

 3. ABERTO SUL-AMERICANO DE ORIENTAÇÃO – ASO/2016  – Competição 
aberta a todas as categorias e idades a partir dos 12 anos, onde se enquadraram a 
grande parte dos participantes do evento como um todo (CSO/SAYOC/CPL/ASO), ou 
seja, do total de 473 inscritos nos eventos, 387 inscreveram-se no ASO/2016. 

 Nessa competição Aberta, o Brasil também foi o grande destaque, pois 
conquistou a maioria dos pódios, especialmente a partir da categoria H/D21E, 
excluindo-se as categorias de novatos. 
 

Obs.: Fizeram-se presentes na competição, como um todo, os seguintes países: Brasil, 
Chile, Argentina, Venezuela, Uruguai, Suíça, Noruega, Itália, Guatemala, Alemanha, 
Finlândia, Espanha e Equador. 

O Brasil se fez presente com uma grande delegação, superando, inclusive, a 
delegação “dona da casa”, o Chile. De longe, foi a maior delegação brasileira de 
orientistas a participar de um evento internacional fora do país, sendo composta por 
quase 250 atletas. 

 Toda a documentação desse evento, bem como os resultados estão disponíveis 
na página eletrônica http://www.saoc2016.cl. 

O evento em imagens! 
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Troféu Copa dos Países Latinos 
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   Nossas “feras” da Elite 
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d. 1ª Etapa CamBOr/2017  
 

A 1ª Etapa do XIX Campeonato Brasileiro de Orientação – CAMBOR/2017, 
acontecerá no período de 06 a 09 de abril de 2017, nos municípios de Tiradentes e 
Prado, em Minas Gerais, importantíssima região turística/histórica brasileira. 

O evento será organizado pela Federação Mineira de Orientação – FMO e pelo 
Clube de Orientação Serra do Lenheiro – COSELE. 

O Boletim  número 1 e 2, bem como as inscrições  já estão disponíveis no sítio 
da CBO www.cbo.org.br (clique sobre o banner do evento, na página inicial) 

-1º Prazo de Inscrições: Até 15 Jan 2017; 

-2º Prazo de Inscrições: Até 13 Fev 2017; e 

-3º Prazo de Inscrições: Até 17 Mar 2017. 
 

ATENÇÃO : O pagamento da inscrição e a anuidade da CBO devem ser feitos em 
contas distintas. 
 

Pagamento para participar do evento:  Esses valores devem ser depositados na 
Conta da Federação Mineira de Orientação: Banco do Brasil – Agência 5791-6 – Conta 
Corrente 19.641-X – CNPJ 04.811.702/0001-06. 
 

Pagamento da anuidade CBO:  Esse valor deve ser depositado na Conta da 
Confederação Brasileira de Orientação: Banco do Brasil – Agência 3476-2 – Conta 
Corrente 26.657-4 – CNPJ 03.071.250/0001-00. 

Os valores para a anuidade 2017, até o dia 30 Jun 2017, serão: 

-R$ 50,00: para filiado maior de 18 anos de idade – Titular; 

-R$ 25,00: para filiado menor de 18 anos e para 1º dependente de atleta filiado; 

-R$ 20,00: demais dependentes de atleta filiado; e 

-Isentos: Atletas amparados pela Regra 45 das RGOP. 

Obs.: Feito o pagamento da anuidade CBO, o comprovante de pagamento deve ser 
lançado no SisCBO, disponível na página inicial do site da Confederação – 
www.cbo.org.br , clicando em “Sistema” (canto superior direito da página) e depois em 
“Pagamentos” (menu da direita da mesma página). 

Caso encontre problemas e não consiga efetuar a operação acima, favor enviar o 
comprovante de pagamento da anuidade CBO para a Secretaria, através do e-mail 
secretario.cbo@gmail.com, discriminando a quem se refere o pagamento (nome 
completo e registro CBO do beneficiado). 

 “Você não poderá deixar de dar um passeio na famos a Maria Fumaça ” 

 

e. 2ª Etapa CamBOr/2017  
 

A 2ª Etapa do XIX Campeonato Brasileiro de Orientação – CAMBOR/2017, 
acontecerá no período de 23 a 25 de junho de 2017, no Município de Casimiro de 
Abreu, no Rio de Janeiro, importantíssima região turística/histórica brasileira, com 
especial vocação à cultura e ao ecoturismo. 
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O evento será organizado pela Federação de Orientação do Rio de Janeiro –  
FORJ. 

A IOF aprovou, publicou e comunicou a CBO que esse evento valerá para o 
Ranking Mundial (World Ranking Event - WRE). Portanto, o Percurso Médio dessa 
competição atenderá às exigências de uma prova WRE. 

O Boletim número 1 já está disponível no sítio da CBO www.cbo.org.br . 

Inscrições, prazos e valores serão divulgados no Boletim nº 2, a ser divulgado 
em breve. 

 

f. 3ª Etapa CamBOr/2017  
 

A 3ª Etapa do XIX Campeonato Brasileiro de Orientação – CAMBOR/2017 
acontecerá no período de 13 a 15 de outubro de 2017, na Praia da Pipa, Município de 
Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte, distante 85 Km da capital, Natal. 

A Praia da Pipa está dentro do maior santuário ecológico do Estado do Rio 
Grande do Norte e é considerada uma das 10 melhores praias do Brasil, segundo o 
Guia 4 Rodas. Saiba mais em http://www.pipa.com.br . 

O evento será organizado pelo Clube de Orientação Potiguar – COP e valerá 
para o Ranking Mundial (World Ranking Event – WRE), ou seja, o Percurso Médio 
atenderá às exigências de uma prova WRE. 

O Boletim número 1 do evento já está disponível no site da CBO – 
www.cbo.org.br e as inscrições serão ONLINE, feitas através do SisCBO, com início 
previsto para o dia 10 de abril de 2017. 

Demais informações serão publicadas nos Boletins 2 e 3, a serem divulgados 
oportunamente, obedecendo o calendário de prazos estipulados no Regulamento do 
CAMBOR. 

 

g. Outros eventos disponíveis no sítio da CBO  
 

1) – Eventos Regionais: 
 

 a) – COPA NORDESTE DE ORIENTAÇÃO  - COPANE 

 A VI Edição da Copa Nordeste de Orientação - COPANE, acontecerá no 
corrente ano, no Município de Caucaia – CE (Praia do Cumbuco), no período de 01 a 
04 de dezembro de 2016. O evento será organizado pela Federação Cearense de 
Orientação – FECORI e seus Clubes filiados. 

A Praia do Cumbuco dista 30 Km da capital Fortaleza. 

A Organização do evento estará oferecendo um Percurso Treino, uma 
competição de trios entre Clubes, um Percurso Longo e um Percurso Médio. 

As inscrições normais já se encerraram em 04 de novembro 2016. 
Continuam abertas as inscrições para o Percurso Aberto. 

No site da CBO www.cbo.org.br você encontra o Boletim nº 1, 2 e 3 do 
evento, bem como o Regulamento do mesmo, além da lista de inscritos, link para 
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escolha das camisetas alusivas e área embargada. Todas essas informações você 
pode encontrar, ainda, nos seguintes endereços eletrônicos: www.copane.com.br e 
www.fb.com/copanordestedeorientação . 

Demais informações estarão disponíveis no Boletim nº 4 que será 
disponibilizado em breve. 

Você não pode deixar de participar desse tradicional evento da orientação 
brasileira, já consagrado no decorrer dos anos e usufruir das paradisíacas praias do 
Ceará, além de outros tradicionais atrativos do litoral nordestino. 

 

c) COPA SUL DE ORIENTAÇÃO  – I CopaSUL 

A I edição da Copa Sul de Orientação – I CopaSUL, acontecerá no histórico 
Município da Lapa-PR, no período de 27 a 29 de Janeiro de 2017. O evento será 
organizado pela Federação Paranaense de Orientação – FPO e pelo Clube de 
Orientação Gralha Azul – COGA. 

Lapa está a 72 Km da capital Curitiba e a Organização do evento estará 
oferecendo 5 percursos de Orientação em três dias, mesclando Orientação e Lazer. 
Haverá um Percurso Treino, um Percurso Médio, dois Percursos Sprint (um diurno e 
um noturno) e um Percurso Longo. 

As inscrições são Online, através do SisCBO, disponível nos site da CBO 
www.cbo.org.br, clicando sobre o banner do evento, disponível na página inicial do 
mesmo, e estarão abertas até o dia 16 de janeiro de 2017, permanecendo abertas, 
depois dessa data, apenas para o Percurso Aberto. 

No site da CBO www.cbo.org.br você encontra o Boletim nº 1 do evento, 
com todas as informações regulamentares, tais como valores para inscrição, áreas 
embargadas, croqui de acesso, etc., além do Regulamento da competição. Demais 
informações estarão disponíveis no Boletim nº 2, que será disponibilizado em breve. 

Você não pode deixar de participar desse mais novo evento Regional da 
orientação brasileira, e “beber” da cultura tropeira que o Município da Lapa oferece, 
vivenciando episódios épicos da Revolução Federalista, especialmente o famoso Cerco 
da Lapa. 

 

2) – Eventos Estaduais/Municipais: 
 

Praticamente todos os eventos estaduais e municipais estão disponíveis no 
sitio da CBO www.cbo.org.br, no calendário de eventos que aparece na página inicial 
do mesmo (à direita). 

Se o seu evento não aparece nesse lugar, favor enviar os dados do mesmo 
para a Secretaria da CBO, através dos canais disponíveis no mesmo sítio. 

 

2.  ASSUNTOS DA SECRETARIA 

a. Conferência das Federações 

Foi  realizada,  no  dia  24  de  setembro  de  2016,  a  primeira  Conferência  das  
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Federações – I CF, ocorrida em Brasília-DF, concomitantemente com a realização da 
3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Orientação – CamBOr/2016. 

Criada com a alteração estatutária realizada na Assembleia Geral deste ano 
(2016), os objetivos da conferência são, entre outros: reduzir o poder decisório da 
diretoria da CBO, promover o debate e democratizar as decisões mais sensíveis do 
nosso esporte. 

Nesta conferência, os presidentes e representantes de federações estaduais 
presentes, discutiram e aprovaram as mudanças nas Regras Gerais e Orientação 
Pedestre – RGOP e regulamentos dos campeonatos a vigorar em 2017. Aprovaram, 
ainda, o calendário de orientação do próximo ano, votaram o novo Regimento de Taxas 
da CBO, escolheram uma nova Comissão de Regras para 2017, receberam as 
carteirinhas CBO/Seguro de vida de seus filiados, aprovaram a proposta de uma 
provável candidatura para o Brasil organizar um Campeonato Mundial de Orientação – 
WOC, em 2021 e acompanharam a apresentação do presidente da CBO sobre as 
realizações da entidade no primeiro ano da nova gestão. 

A ata registrada desse evento está disponível no site da CBO www.cbo.org.br na 
abra CBO/Secretaria/Atas. 

 

b. Primeiro Aniversário da atual gestão da CBO  

Abaixo nota do Presidente da CBO sobre o aniversário de um ano da nova 
gestão da CBO: 

Confederação Brasileira de Orientação 
6 de outubro 

 

 “No dia 05 de outubro a atual direção da CBO completou um ano de mandato. Se 
olharmos para o passado, veremos que muitas coisas mudaram na CBO neste curto 
espaço de tempo. Aqui, falo em nome da diretoria, dos conselhos e das comissões da 
CBO, já que cada um de seus integrantes teve um papel fundamental no trabalho até 
aqui executado e todos foram relevantes para os resultados alcançados. Nada pode 
ser feito sem o trabalho em equipe. 
Uma das primeiras medidas tomadas pela direção foi fazer uma análise da situação da 
entidade. Foram considerados aspectos financeiros, administrativos e esportivos. Neste 
processo, encontramos vários pontos que necessitavam de modificações, tendo 
sempre como objetivos principais a transparência e o compartilhamento das decisões. 
Desta forma, propusemos uma modificação estatutária, que criou a Conferência das 
Federações (CF) e a Comissão de Regras. A primeira para tomar decisões acerca de 
nossos regulamentos e calendários e a segunda para assessorar a CF no processo de 
tomada daquelas decisões. A Comissão de Regras é encarregada de receber, estudar 
e propor mudanças nas nossas regras e regulamentos. Isso retirou da diretoria o poder 
de interferir neste processo, tornando-o mais amplo e democrático.  
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Um novo site foi criado para facilitar a interação com os filiados e, com ele, o SISCBO 
foi reestruturado, sempre pensando em torna-lo mais interativo e fácil de usar. Este 
sistema está em constante aperfeiçoamento, de olho nas necessidades dos filiados. 
Hoje é possível consultar rapidamente o calendário de eventos em todo o país e 
procurar pelo boletim de uma prova ou mesmo se inscrever para ela, desde que a 
federação organizadora tenha aderido ao uso do sistema para seus eventos estaduais. 
Além disso, acessando o sistema, o atleta pode consultar o seu cadastro, pagar 
anuidades, consultar o ranking, baixar regulamentos, contratos, atas, etc.  
Um dos problemas de difícil enfrentamento foi a situação financeira da CBO. Tínhamos 
várias dívidas, que, ao longo do tempo, foram sendo negociadas. Desta forma, a atual 
gestão pagou , entre outras, as seguintes dívidas: com a IOF, com a SportIdent, que 
era devida desde 2008 e 55% do devido à FPO, FOSP, FOG e ao COSAN, que 
organizaram eventos no passado e não receberam o que lhes era de direito. 
No campo esportivo definimos os calendários e organizadores de todos os CAMBOR 
até 2018 e até o fim deste ano todas as áreas de prova devem ser visitadas pelos 
árbitros. Para 2019 já temos 2 organizadores. O Campeonato Sul-americano de 
Orientação, após um processo de ajustes com a IOF, foi reconhecido oficialmente 
como um evento regional e terá o seu regulamento publicado nas Regras da IOF para 
2017. Este ano foram realizadas, em conjunto com a III Etapa do CAMBOR, duas 
clínicas da IOF, uma para árbitros e outra para mapeadores, ambas visando a 
realização de grandes eventos da IOF. Nestes eventos tivemos a participação de 
instrutores vindos da Noruega e alunos do Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. Desta 
forma, o Brasil se firma como potência esportiva na região, liderando um processo de 
desenvolvimento do esporte na América do Sul. Em 2017 estão previstas duas clínicas, 
uma para a introdução da orientação em bicicleta e outra para a orientação de Precisão 
(Pre-O). Ambas contarão com apoio da Federação Portuguesa de Orientação. Portugal 
organizou o Campeonato Mundial de Orientação em Bicicleta em 2016 e tem grande 
envolvimento com a Pre-O. A CBO também realizou, pela primeira vez, um exame de 
controle de dopagem em 5 atletas de elite que participaram da III Etapa do CAMBOR, 
em Brasília.  
No campo administrativo foi introduzida uma forma de gestão que prioriza a 
transparência, buscando atender à legislação em vigor. No site da CBO é possível 
encontrar os contratos assinados pela CBO, balancetes e outros documentos de 
interesse dos filiados. Buscando dar um retorno ao pagamento das anuidades pelos 
atletas, a CBO decidiu contratar um seguro de vida coletivo, que atende a todos os 
atletas que estão em dia com as suas anuidades. Desta forma, todos os beneficiados 
com o seguro receberam uma carteirinha de filiado, que os identifica como praticantes 
do nosso esporte. Num futuro próximo estaremos oferecendo outros benefícios àqueles 
que acreditam que o trabalho focado no atendimento das necessidades dos filiados é o 
caminho para o sucesso.  
Por fim, a direção da CBO agradece a confiança que lhe foi depositada por cada um de 
vocês neste primeiro ano de mandato e reafirma o seu compromisso de seguir adiante 
na busca de mais melhorias para todos, mais desenvolvimento para o nosso esporte e 
principalmente mais democracia e transparência na gestão da nossa instituição. 
Consideramos esta uma tarefa que somente pode ser cumprida com a participação de  
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todos, atletas e dirigentes, e os convidamos a participar da gestão em todos os níveis. 
Em um momento tão delicado do nosso país, temos que aprender a lição de que 
quanto mais transparentes formos em nossas ações, menor é a possibilidade de 
termos problemas de gerenciamento da instituição. Neste aspecto, cabe a cada um de 
nós (e isso inclui eu e você) a tarefa de vigiar para que as ações de todos os dirigentes 
envolvidos em nosso esporte sejam abertas, transparentes e democráticas.  

Que em 2017 possamos comemorar ainda mais. 
Luiz Sergio Mendes 
Presidente da CBO” 
 

 

c. Representantes do Brasil no Grupo de Trabalho da  América do Sul e 
na Copa dos Países Latinos. 
 

Nas reuniões realizadas nos dias 28 e 29 de outubro de 2016, durante a 
realização do SAOC/2016 e a Copa dos Países Latinos – CPL/2016, em Valparaíso-
Chile, dois brasileiros foram eleitos para funções em entidades de direção do nosso 
esporte. 

No dia 28, o Grupo de Trabalho (GT) da América do Sul, reuniu-se pela primeira 
vez desde a sua fundação em janeiro de 2016. Sob o comando do presidente da CBO, 
LUIZ SERGIO MENDES, que foi seu presidente interino até esta primeira reunião, foi 
escolhido o país organizador do próximo SAOC, que acontecerá em 2018 e a eleição 
da diretoria para o biênio 2017/2018. Nesse primeiro e histórico encontro, o Uruguai foi 
escolhido para organizar o próximo SAOC. Numa iniciativa da CBO, a nova diretoria do 
GT da América do Sul foi formada sem a liderança do Brasil, como forma de dar força 
aos países vizinhos e, assim, permitir um maior envolvimento desses países no 
processo de desenvolvimento da orientação no continente. KAI OSTERMANN, do 
Chile, foi eleito presidente e, VICTOR PÉREZ, do Uruguai, foi eleito secretário. Brasil, 
Argentina e Equador elegeram um delegado cada um. O Diretor Técnico da CBO, 
GILSON SCHROPFER, foi eleito o delegado do Brasil e vai colaborar com a condução 
do GT nos próximos dois anos. 

A principal tarefa do GT é preparar o Regulamento do SAOC e apoiar o país 
organizador no processo de realização do futuro campeonato. 

No dia 29, foi a vez da reunião da Copa dos Países Latinos, que elegeu o 
orientista brasileiro CARLOS ALBERTO XAVIER, para a Vice-presidência Latino- 
Americana. A missão do mesmo é estabelecer os contatos da comunidade orientista 
latino-americana com a direção da Copa dos Países Latinos e incentivar o 
desenvolvimento e a participação desses países na referida Copa. 
 

d. Aprovação de Filiações na CBO 

 Foram aprovadas as filiações na CBO de 840 atletas até o dia 31 de outubro de 
2016, conforme quadro abaixo: 
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CONTROLE DE FILIAÇÕES DA CBO - POR FEDERAÇÕES - 2016 
MÊS FGO FORJ FODF FPO FOSP FMO FCO FECORI FOMS FEOPE FOP FOG FOA FBO GER 

RN 
GER 
SE 

SEM 
FED TOTAL 

JAN 1 0 1 12 0 5 3 0 0 1 2 0 0 3 0 0 5 33 

FEV 5 30 6 4 0 2 4 18 0 0 8 3 0 14 0 0 8 102 

MAR 6 26 36 26 3 1 1 27 1 0 19 2 0 7 1 0 9 165 

ABR 13 23 10 16 1 55 2 32 0 0 15 2 0 40 3 0 2 214 

MAI 4 24 7 3 0 10 0 8 0 0 2 5 0 4 0 0 1 68 

JUN 3 11 17 3 0 5 0 0 6 0 1 2 0 18 0 0 4 70 

JUL 5 8 13 4 4 2 1 5 4 0 1 3 0 18 2 0 2 72 

AGO 4 1 1 3 1 1 1 7 0 0 3 0 0 2 2 0 0 26 

SET 1 7 5 14 1 1 0 4 0 0 6 1 0 5 0 0 2 47 

OUT 1 1 1 2 2 4 0 14 0 3 0 0 0 13 1 0 1 43 

TOTAL 43 131 97 87 12 86 12 115 11 4 57 18 0 124 9 0 34 840 
 

A CBO agradece os esforços de todos os Clubes e Federações em formar e filiar 
novos adeptos ao nosso esporte e parabeniza a FORJ, a FBO e a FECORI pela 
liderança no número de filiações. 

 

e. Inversão do Processo de Filiação na CBO 

Com a finalidade de agilizar o processo de aprovação de pedidos de filiações e 
com autorização dos presidentes de federações, a CBO inverteu, desde o dia 22 de 
outubro de 2016, o processo de validação desses pedidos, que passam a ter a 

seguinte sequência: CBO→ FEDERAÇÃO→CLUBE. Tal medida se deu em 

decorrência de que algumas entidades demoravam muito para validar os pedidos, 
levando até mais de um mês para isso. Às vezes só o faziam após vários alertas 
disparados pela secretaria da CBO. Houve casos de entidades “questionando” pedidos, 
como se não houvesse interesse em receber um novo filiado. A orientação brasileira 
perdeu diversos atletas no decorrer do corrente ano, os quais desistiram do pedido 
devido à demora na aprovação do mesmo. 

Agora, quando o atleta entra no SisCBO com o pedido de filiação, quase que 
imediatamente a secretaria da CBO valida a filiação solicitada, desde que tudo esteja 
correto. Isso significa que, feito o pedido, imediatamente, com a validação do mesmo 
por parte da CBO, o interessado já recebe o seu registro definitivo. Na sequência, o 
sistema dispara notificações para a Federação e Clube escolhidos pelo novo filiado, 
avisando da pendência. 

Caso não haja interesse da Federação ou do Clube na filiação do atleta, estas 
entidades informam tal fato e o motivo da negativa. A CBO então exclui o vínculo com 
essas entidades, como já aconteceu recentemente, permanecendo o atleta, em última 
hipótese, filiado apenas na CBO. 

Alertamos que a CBO continua recebendo pedidos de filiação com poucas 
informações cadastrais. Existem as informações obrigatórias, mas existem outras que 
são muito importantes, mas que não são necessárias para o ato de filiar-se. Entre 
essas informações estão, nome do pai, naturalidade (não confundir com nacionalidade, 
como tem ocorrido constantemente), endereço e telefone. 
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Finalizando, informamos que muitos pedidos de filiação chegam à CBO sem o 
registro de clube e/ou federação do atleta. Muitas vezes é intenção do mesmo filiar-se 
apenas na CBO, mas isso deve ser evitado e os atletas devem ser orientados desde 
sua iniciação, no sentido de que devem filiar-se a um clube e uma federação, desde 
que existam em sua cidade e estado. 

 

f. Criação do Cartão de filiado CBO – Seguro de Vid a 

A CBO apresentou e distribuiu aos presidentes de Federações Estaduais, na 
Conferência das Federações, em 24 de setembro de 2016, em Brasília, mais uma 
novidade da atual gestão, qual seja, o Cartão de filiado da CBO que dá direito ao 
portador, de um seguro de vida. O mesmo foi impresso para todos os filiados em dia 
com a CBO (que tenham pago a anuidade 2016). Foi mais uma maneira encontrada 
pela CBO de devolver a anuidade de seus filiados em forma de benefício. Lembrando 
que o mesmo não é um plano de saúde e sim um seguro para situações emergenciais, 
morte acidental e invalidez permanente. 

Acesse o site da CBO www.cbo.org.br – clique na aba CBO – 
Finanças/Contabilidade e encontre toda a documentação referente a esse seguro, 
entre os quais a lista de filiados segurados e uma apresentação didática, em ppsx, 
sobre o mesmo. 

Houve uma alteração no contrato do seguro a partir de 15 de novembro de 2016. 
O valor da cobertura para acidentes médicos/odontológicos que era de até R$ 2.500,00 
passou a ser de até R$ 7.000,00. 

Quem tiver dúvidas sobre esse seguro, favor contatar a Corretora Magicel, 
contratada pela CBO, pelos seguintes telefones: (41) 3016-2626 ou 0800 606 5050. 

Informamos que mais de 300 atletas estão sem a informação do CPF e/ou outra 
informação no cadastro, que pode estar inviabilizando a emissão do cartão 
CBO/Seguro de Vida ou inviabilizando o recebimento do seguro, caso necessário. 

Acesse o SisCBO e veja se o seu cadastro está OK. Para isso, entre no site da 
CBO em “Sistema” e veja se existem lacunas no mesmo. Caso existam, favor 
preenchê-las e/ou enviá-las para a Secretaria da CBO. Existem informações que 
somente a CBO pode alterar. 

 

g. Criação da Federação de Orientação do Rio Grande  do Norte 

Foi criada, em 08 de setembro de 2016, a mais nova Federação de Orientação 
Estadual do Brasil. A Federação de Orientação do Rio Grande do Norte – FORN, 
nasceu em assembleia realizada em Natal e seu primeiro presidente é EUDES 
FRANKLIN SILVESTRE, tendo como vice-presidente MARCIO RONALDO ROCHA. 

Assim que a tramitação do registro cartorial for concluída, a mesma será filiada 
na CBO. 

A CBO cumprimenta a todos os atores envolvidos nessa nobre missão e deseja 
a FORN muito sucesso e vida longa. 
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h. Criada, no SisCBO, a função “Ligações” 

Foi criada a função “Ligações”, no SisCBO, visando facilitar a realização de 
inscrições em eventos, de pessoas da família ou outros grupos. 

As ligações antigas foram importadas do SisCBO, mas você pode criar outras. 
Para isso basta seguir os seguintes passos: 

- Logar-se no sistema; 

- No menu esquerdo – Clicar em “Ligações” e depois em “Ligados a mim”; 

- Abrirá a lista de ligações (desde que existam) – Clicar no botão azul “Inserir”; 

- Digite o Número de CBO da pessoa que estará ligada a você – escolha o tipo 
de ligação. Se você deseja que a pessoa também possa fazer sua inscrição em 
eventos do site marque o campo reciprocidade. 

- Clique no botão verde “Salvar” 

Para ativar a ligação cadastrada, a pessoa ligada deve se logar no sistema e 
seguir os seguintes passos: 

- No menu esquerdo – Clicar em “Ligações” – “A quem estou ligado” 

- Clicar no botão azul escuro “Confirmar” e pronto, foi criado um vínculo entre 
vocês, dentro do Sistema de Gerenciamento da CBO. 

 

i. Criada, no SisCBO, a filiação Temporária    
                                         

Visando atender a público específico e com a finalidade de resolver um 
problema antigo, a CBO criou a filiação Temporária . Pessoas que pretendem conhecer 
o esporte orientação, especialmente as oriundas dos cursos de iniciação ao esporte, 
poderão competir em qualquer evento (regional, estadual ou municipal) por até três 
vezes, sem ter que pagar a taxa de filiação/anuidade. A filiação temporária não permite 
a participação em etapas do CamBOr. 

Após a participação em três eventos, o atleta terá que alterar o seu status para 
filiado permanente ou então seu cadastro estará bloqueado pelo sistema. Para alterar o 
seu status, o atleta deverá pagar o valor da anuidade e inserir o comprovante em seu 
cadastro dentro do sistema ou enviar o mesmo a secretaria da CBO, pelo e-mail 
secretario.cbo@gmail.com , informando o desejo de alterar sua filiação inicial. 

Tal situação é útil, também, para os que pretendem filiar-se a CBO em finais de 
ano, como agora, e não querem pagar a anuidade, já que têm apenas mais uma ou 
duas competições no corrente ano. 

Assim, essas pessoas fazem sua filiação temporária e, quando 2017 chegar, 
pagam a anuidade do ano e alteram o seu status de temporário para permanente. 

Informando que a Taxa de Filiação deixa de existir e, no ato de filiar-se, o atleta 
paga apenas a taxa de anuidade CBO daquele ano, pois elas sempre tiveram o mesmo   
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valor e, por conseguinte, não há razão para existirem duas, quando basta uma delas 
apenas. 

Para fazer a filiação Temporária , siga os seguintes passos: 

Entre no site da CBO www.cbo.org.br e clique em “Sistema” (canto superior 
direito da página inicial). Abrirá um quadro para logar. Então, clique em “Cadastro 
Temporário” e preencha os quadros solicitados. 

Ao concluir o processo, a CBO receberá uma notificação e, se tudo estiver 
correto, validará o pedido e o sistema informará, automaticamente, seu número de 
registro temporário na CBO, via e-mail. 

 

2. ASSUNTOS DE FINANÇAS 
 

a. Nova conta bancária da CBO 

A Confederação Brasileira de Orientação concluiu o seu processo de 
transferência para a cidade de Brasília com a abertura de uma nova conta bancária. 

A partir do dia 26 de julho 2016, todos os depósitos devem ser realizados na 
seguinte conta: 

- Banco do Brasil 

- Agência 3476-2 

- Conta Corrente nº 26.657-4 

- CNPJ da CBO: 03071250/0001-00 

- Depósitos na poupança devem ser realizados na variação 51. 

- A conta corrente anterior já está desativada. 

- Esta conta não deve ser usada para pagamento de inscrições  em eventos de 
orientação organizados por clubes ou federações. Sempre leia o boletim do evento 
antes de inscrever-se. 

 
b. Anuidade CBO 2017 

 A Conferência das Federações – CF 2016, realizada no dia 24 de setembro de 
2016, em Brasília, aprovou o Regimento de Taxas para o ano de 2017 e estabeleceu 
algumas alterações no mesmo. 
 Deixa de existir a Taxa de filiação, uma vez que ela tinha o mesmo valor da 
anuidade. Assim, ao filiar-se, paga-se a anuidade do ano, que vale, também, como taxa 
de filiação. 
 Deixa de ser determinada pela CBO a Taxa de mapeamento, uma vez que são 
as Federações e Clubes que, no geral, contratam mapeadores e, os valores desses 
contratos dever ser ajustados às características regionais. 
 Não mais haverá isenção total de anuidade, haja vista as despensas com o 
Seguro de Vida. Assim, mesmo os amparados pela Regra 45 das RGOP, deverão 
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pagar as despesas de emissão do referido cartão. Neste caso será isento 100% 
apenas aquele que optarem por não ter o seguro de vida ofertado pela CBO. 
 Estabeleceu-se que o reajuste para 2018 será com base na taxa IGPM do mês 
que for realizada a Conferência das Federações. 
Os valores das anuidades 2017 serão os seguintes: 
VALOR – R$ ENQUADRAMENTO 

120,00 Federações 
100,00 Clubes 
55,00 Filiados com mais de 18 anos (veja item 1 abaixo) 
30,00 Filiados com 18 anos de idade ou menos e 1º dependente de filiado. 
25,00 Demais dependentes (*) 

Isentos Amparados na Regra 45 das RGOP (**) 
Obs.: (*) São considerados dependentes, aqueles que a lei assim designa 
(normalmente esposa e filhos); e 
 (**) – Desde que optem pelo não recebimento do Seguro de Vida ofertado pela 
CBO. 
Outras Observações: 
1 – Os atletas que pagarem suas anuidades até do dia 30 de junho, terão um desconto 
de R$ 5,00 nas mesmas; 
2 – Foi estabelecido que a partir da 00:00 horas do dia 01 de janeiro de 2017, todo 
filiado que não quitou sua anuidade CBO 2016 será impedido de inscrever-se em 
qualquer dos eventos previstos na Regra 5 das RGOP. Foi informado, ainda, que a 
CBO tomará medidas para remover totalmente do cadastro os atletas que estiverem 
com 3 (três) ou mais anos de inadimplência, ou seja, o mesmo será desfiliado. Isso 
significa que todos os que não pagaram a anuidade de 2013 e posteriores serão 
desfiliados; 
3 - Alguns filiados realizam depósitos de pagamento de anuidade e não lançam no 
SisCBO e nem enviam o comprovante à Secretaria da CBO. Neste caso, desde que 
não seja possível identificar o referido depósito, a anuidade permanecerá em aberto no 
Sistema de Gerenciamento da CBO; 
4 - O pagamento pode ser lançado no Sistema pelo próprio atleta. Basta clicar em 
“Sistema” no site da CBO www.cbo.org.br e clicar em “Anuidades” no menu à 
esquerda. Seguir os passos indicados. Terá que anexar o comprovante. Enviado o 
pagamento, ele ficará pendente de confirmação da CBO; e 
5 - Os depósitos das anuidades devem ser feitos na conta bancária da CBO abaixo e o 
comprovante, caso não consiga lançar diretamente no sistema, remetido para 
secretaria secretario.cbo@gmail.com a qual dará a quitação junto ao Sistema de 
Gerenciamento: 

Banco do Brasil / Agencia 3476-2 / Conta Corrente 2 6.657-4 (Confederação 
Brasileira de Orientação). 
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c. Prestação de Contas de valores recebidos de enti dades públicas – 
recomendações 

 

 Tendo em vista que muitas entidades filiadas recorrem a verbas públicas para 
implementar suas atividades desportivas, a CBO recomenda, severamente, a devida e 
correta prestação de contas das mesmas, de forma que as nossas instituições 
demonstrem a seriedade que se deve ter sempre que se lida com dinheiro público. 

A Lei Federal 13.155, de 04 de agosto de 2015, estabelece princípios e práticas 
de responsabilidade fiscal e financeira e de gestão transparente e democrática para 
entidades desportivas profissionais de futebol. No seu artigo 44, estabelece (citando a 
Lei Pelé) que às entidades de administração (CBO e Federações) e entidades de 
prática (Clubes) são atingidas pelos artigos 24 a 27 da citada Lei 13.155. Estes artigos 
tratam da gestão temerária e são extremamente rígidos com os que os descumprem. 

A fiscalização cabe, sempre, em primeira instância, aos filiados dessas 
entidades.  

Tome conhecimento das suas exigências lendo os artigos de nosso interesse:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13155.htm  

 
4. ASSUNTOS TÉCNICOS 

 

a. Clínica Internacional da IOF no Brasil 
 

Antecedendo a realização da 3ª Etapa do CamBOr – Itamar Torrezam, no 
período de 21 a 23 de setembro de 2016, a CBO em parceria com a IOF, realizou duas 
clínicas internacionais relacionadas ao esporte Orientação. As mesmas foram 
ministradas por instrutores internacionais da International Orienteering Federation – 
IOF, sendo uma Clínica para Mapeadores e outra Clínica de IOF Event Advisors, esta 
última com ênfase para traçado de percursos. O instrutor norueguês OIVIND HOLT foi 
o encarregado da Clínica de IOF Event Advisors, enquanto o instrutor norueguês 
MORTEN DALBY foi o encarregado pela Clínica para mapeadores. 
 A parceria objetivou a melhora da qualidade de nossos Árbitros e Mapeadores. 
 A Clínica para árbitros foi realizada por 20 instruendos, sendo 17 do Brasil e um 
da Argentina, Chile e Colômbia, indicados por suas respectivas federações. Já a 
Clínica para mapeadores, foi realizada por 8 brasileiros e um representante da 
Colômbia, indicados pelo Conselho de Mapeadores da CBO. 
Os participantes dessas Clínicas assumiram o compromisso de disseminar, em seus 
estados de origem, os conhecimentos adquiridos. 
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O evento em imagens: 

 

  
 

 
b. Aprovação de nova escala de mapa para o Mundial de Máster 2017 

 

A IOF comunicou que, em reunião da sua Comissão de Mapas, realizada no dia 
20 de outubro de 2016, foi aprovado o uso da escala 1:7.500 no Campeonato Mundial 
Máster de 2017, na Nova Zelândia, nos dias 21 a 30 de abril 2017. A decisão da 
referida Comissão foi recomendada ao Comitê Supervisor de Eventos da IOF que 
concordou e aprovou o uso dessa escala para os orientistas com 60 anos de idade ou 
mais. Nas demais idades, a escala permanece 1:10.000. Registre-se que a escala 
1:7.500 só é aceita em eventos oficiais da IOF (não confundir evento oficial da IOF com 
evento oficial nacional, que pode ter regulação interna diferente) mediante autorização, 
como neste caso.  

Entretanto, tal escala pode ser utilizada em campeonatos nacionais, como 
ocorre, por exemplo, no Brasil, EUA, Austrália, etc... 

 
c. Aprovado o Regulamento de Mapeamento da CBO 
 

Foi aprovado pelo presidente da CBO, em Portaria nº 10, de 10 de novembro de 
2016, o  Regulamento  de  Mapeamento  da  CBO, o qual  passou  a vigorar na mesma  
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data da assinatura da Portaria. 

O referido Regulamento foi elaborado pelo Conselho de Mapeadores da CBO, 
após ampla discussão interna. 

A aprovação final do mesmo se dará na Assembleia Geral Ordinária 2017 da 
CBO, conforme previsão estatutária. 

O referido Regulamento destina-se a regular a formação de mapeadores, a 
carreira de mapeador e a produção de mapas de orientação. 

Tanto o regulamento, como a portaria, estão disponíveis para consulta, no sítio 
da CBO www.cbo.org.br na aba CBO/Regras de Orientação e 
CBO/Secretaria/Portarias. 

 
 

d. Exame antidoping em provas de Orientação 
 

A CBO, de acordo com as regras estabelecidas pela agência Mundial 
Antidopagem e Código Brasileiro antidopagem, que regulam a luta contra a dopagem 
no esporte, informa que realizará exames antidoping em suas provas oficiais, como já 
foi feito na 3ª Etapa do CamBOr 2016, em Brasília. 

Isso significa que qualquer evento nacional ou coordenado pela CBO poderá ser 
testado. Serão submetidos aos testes de controle antidopagem os atletas das 
categorias Elite. 

Os exames serão levados a cabo por agentes de controle de dopagem 
certificados pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem – ABCD, a qual apoiou, 
irrestritamente, a iniciativa da CBO, assim como tal medida foi apoiada pela IOF. 

A CBO alerta a todos seus atletas sobre a lista de substancias proibidas, que 
consta em seu sítio www.cbo.org.br (CBO/Regras/Legislação Complementar), 
juntamente como todas as demais regras que regulam o assunto. Alertamos, ainda, 
que a lista de substancias proibidas devem ser consultadas constantemente, haja vista 
que a mesma sofre atualizações frequentes. 

É muito comum o atleta se automedicar e acabar usando uma substância 
proibida. Até medicamentos para dor de cabeça podem conter drogas ilícitas para o 
atleta. 

Lembramos, ainda, que de acordo com o Código Antidoping da WADA (World 
Anti-Doping Agency): é dever pessoal de cada Atleta assegurar que nenh uma 
Substância Proibida entre em se corpo e nenhum méto do Proibido seja utilizado . 

Recomendamos a consulta aos seguintes links, entre outros, que tratam do 
assunto antidopagem: 

Consulte a lista: 
http://www.consultealista.abcd.gov.br 
Autorização de Uso Terapêutico 
http://www.abcd.gov.br/AUT/65-autorizacao-de-uso-terapeutico  

   
 
 

LUIZ SERGIO MENDES 
Presidente CBO 


