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1° Lugar no ranking  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 1/2016 - 

1 – Camiseta de Corrida NOVA CODAC
- Com o título de Campeão Sulamericano 2015, Foi lançado a nova Camisa de Corrida com
Manga Curta e Manga Longa. Nos tecidos Flex Canelado e Dry Fit (Criado pelo Atleta 
Paulo Roberto).
- O modelo novo você pode visualizar-lo na link: http://codac.lojaintegrada.com.br, bem 
como poderá efetivar o pagamento via cartão pela loja nos preços R$ 71,00 e R$ 76,00 ou 
parcelamento com taxas 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 até dia 5 de março é para o dia 21 de abril.
- Após a compra via loja ou depósito bancário, envie um e-mail para codac@ig.com.br, 
informando o nome que queres na costa e o número de CBO à frente da camiseta, bem 
como, o tamanho e se com manga curta ou longa.

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

3 - ANUIDADE DA CBO
- novidade, a anuidade da CBO  a partir do ano de 2016, agora é paga independente de
participar em eventos oficiais ou não (conta nº 9.559-1, Ag. 0126-0, do Banco do Brasil,
em nome da Confederação Brasileira de Orientação)
-  a anuidade de anos anteriores estão perdoadas (até 2015), ou seja, para quem não
pagou, por não participar de eventos oficiais.
- atente para o parágrafo 2º, para os prazos com descontos na anuidade referente a 2016.
ATLETAS Até 31 Mar  Até 30 Abr Após 30 abril

Atletas 30,00 40,00 50,00

Atleta federado menor de 18 anos  15,00 20,00 25,00

Primeiro dependente  15,00 20,00 25,00

Segundo dependente 10,00 13,00 17,00

A partir do terceiro dependente de atleta filiado................. ISENTO

** após fazer o pagamento na conta da CBO, encaminhar para financeirocodac@gmail.com
para que também tenhamos o controle dos que pagaram a anuidade.

4 – Anuidade da FOMS – não efetivar o pagamento, aguarde a Assembleia Geral. Haja 
visto, que o valor será definido em assembleia.

5 – Competição de Rogaine no dia 13 de Março na Pista Permanente do Parque das 
Nações Indígenas,
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6 - CURSO DE MAPEADOR: 25 a 28 de março, Campo Grande, local a ser definido.
- com carga horária de 40 hs aula,  o Curso é regulado pela Confederação Brasileira de
Orientação-CBO, órgão máximo do esporte no Brasil, com Certificado e código no DGP, e
habilita há:

-  atuar  como  mapeador  de  mapas  cartográficos(a  confeccionar  mapas  de  orientação
utilizados em competições);
- propiciar conhecimentos para ser monitor/instrutor de cursos de iniciação desportiva;
- aprimorar os conhecimentos, nas técnicas a ser aplicada do esporte orientação; e
- habilitação necessária para realizar o curso de árbitro, traçador de percurso e técnico de
orientação.

7 – Estágio PPO, para habilitar profissionais de Educação Física e Militares ao uso pleno 
das pistas permanentes. Local e data a ser definido. Acesseo link da 1ª PPO e saiba das 
ações ali desenvolvidas: http://www.orientandosenoparque.org.br/ 

8 – O CODAC firmou parceria com a Equipe K2, com o objetivo de proporcionar a
evolução do preparo físico dos Codaquianos:
- Nos finais de semana os Codaquianos, poderão de forma gratuita, participar junto com a
equipe  K2  nas  Trilhas  em  meio  aos  morros,  matas  e  cerrados,  agendamento:  e.mail
sgtdalmaso@hotmail.com;
- o transporte até o local da trilha é por conta do atleta; e 
- para aqueles que queiram fazer um treino tendo o acompanhamento de um profissional de
Educação Física, fica em R$ 75,00 mensal, com aulas na 3ª e 5ª a noite. Contato e-mail:
pricalza@hotmail.com  .

9 – Investimentos CODAC no início do ANO (Custos).
- hospedagem site codac e orientandose para os 3 primeiros meses do ano = 62,20
- cref CODAC – 683,82
- registro da ata no CARTÓRIO – 121,23
- cref Diretora Técnica- 237,96
- Alvará – 132,94
- anuidade CBO – 70,00
- custos da representação do CODAC na assembleia CBO – 400,00

10 – Manutenção das Pistas Permanentes -  1ª PPO  e 4ª PPO (Nações Indígenas e 
UFMS) 
- A cada 2 anos, é feita a manutenção das PPO em Campo Grande, grande oportunidade 
para que empressários firmem parcerias com o Gestor (CODAC) para divulgação de sua 
empressa (logomarca), nos prismas permanentes e nas bolas, Opss. Mapas da prática do 
esporte nas PPO.
- Com custo total de aproximadamente R$ 8.000,00 por PPO, 
É o único convênio que permite visualizar logomarcas de empresas dentro do Parque das 
Nações Indígenas.
- Estamos firmando parcerias com  patrocinadores para a manutenção das PPO, com 
contrato de divulgação por 2 anos. Valor mínimo R$ 2.000,00.

11 – sala do CODAC no Centro Olímpico-CO – ficou definido às 14:00 horas do dia 8
FEV (segunda-feira)  para arrumação da sala  do CODAC, contamos com a presença de
todos.
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12 –  No dia 11 de maio – em comemoração ao dia do Orientista, estaremos organizando
um sprint, revezamento ou rogaine noturno. A partir das 19 hs.

13 – Nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, A Diretoria do CODAC, enganja nas
parcerias, convênios e projetos para as ações durante o ano de 2016.

14 – Foi  renovado o Convênio junto a IMASUL, para ações  da Pista Permanente
Orientando-se no Parque, localizada no Parque das Nações Indígenas para o ano de
2016.

15 – Lançada a página Gestão 15 – visualização via link: 
http://www.codac.org.br/site/filiados/associados.htm 

16 – Atletas do CODAC já estão se inscrevendo para a 1ª Etapa do CamBOr: maiores 
informações via link: 
http://www.codac.org.br/site/competicoes/cambor/1etapa16/1etapa16.htm 

17 – Após 14 anos que oficialmente o esporte orientação estar no MS, em açoes inéditas, a
FUNDESPORTE  e  Câmara  Municipal  de  Campo  Grande,  homenageiram  atletas
residentes em MS. Confira no link: http://www.codac.org.br/site/titulo.htm 

18 – A Diretoria do CODAC convoca aos Codaquianos que pré manifestem o interesse 
em participar do Campeonato Internacional Sulamericano 2016, a ser realizado em 
ValParaiso no Chile, de 27 a 30 Out 2016. Tal manifestação, viabilizará condições para 
busca de apoio para leva dos atletas, bem como o início dos treinamentos. Envie o seu 
manifesto de interesse via e-mail: codac@ig.com.br

19 – ASSUNÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO CODAC – solicitamos acessar o menu 
diretoria no site do CODAC.

20 – Assembléia da CBO – Com apoio da FOMS e CODAC, o MS teve um representante 
junto a assembleia da CBO, ocorrida em Brasília-DF nos dias 30 e 31 JAN 16. acesse o 
Informativo Nr 2 com os tópicos da Assembléia:
http://www.cbo.org.br/sistema/informativos/documentos/Informativo%20Nr%202-
2016.pdf 

Campo Grande-MS, 6 de fevereiro de 2016.

ARILSON LIMA DA SILVA (1º Sgt 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.

ABAIXO OS PATROCINADORES OFICIAIS DO CODAC
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