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Boletim Informativo Nº 1 
 

Família Orientista, a Federação de Orientação da Pernambuco - FEOPE e o Clube 

Sargento Wolff (Departamento de Orientação) – COSW, têm a honra de convidá-los para as 1ª 

ETAPAS do VIII Campeonato Pernambucano de Orientação – VIII CAMPORI e I 

Campeonato Pernambucano de Orientação Sprint – I CAMPORIS, que serão realizados no 

município de Igarassu, no estado de Pernambuco, nos dias 21 e 22 de JULHO de 2018. 

  

1.  PROGRAMA GERAL DOS EVENTOS 

 

Data Horário Atividade Local 

I CAMPORIS 

21 JUL 18 

(SÁBADO) 

14:00 h Entrega do SiCard Secretaria do evento 

14:30 h Cerimônia de abertura Arena do evento 

15:00 h Início das partidas Área de partida 

VIII CAMPORI 

22 JUL 18 

(DOMINGO) 

08:00 h Entrega do SiCard Secretaria do evento 

08:30 h Cerimônia de abertura Arena do evento 

09:00 h Início das partidas Área de partida 

 

2.  ARBITRAGEM DOS EVENTOS 

 

- Arbitro FEOPE: Bruno Pessoa, Fone: 81-99629-5863; e e-mail: 

brunoepessoal@bol.com.br 

 

 3. COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Função Nome Contato 

Diretor do Evento Inácio Santos 81 99696-6115  sgtinaciojsf@hotmail.com 

Diretor Técnico Cezar Alex 81 97327-1212  cezaralex3@hotmail.com 

Diretor de Partida Rômulo Attanazio 81 97914-7898  attanazio@gmail.com 

Diretor de Chegada Magalhães Araújo 31 97357-3402   magalhaesarapiraca@hotmail.com 

Diretor de Logística Alysson Silva 81 99981-8245  tenalysson@hotmail.com 

Diretor Adm/Tes Dinara Helena 81 99602-9345  dinarapessoa@yahoo.com.br 

Equipe de Mapeadores 

(Floresta) 

Inácio, Cezar e 

Dinara 

81 99696-6115  sgtinaciojsf@hotmail.com 

81 97327-1212   cezaralex3@hotmail.com 

81 99602-9345  dinarapessoa@yahoo.com.br 

Mapeador (Sprint) Vascurado 81 99613-4246 

Traçador de Percurso Inácio Santos 81 99696-6115  sgtinaciojsf@hotmail.com 

Secretaria Dinara Helena 81 99602-9345  dinarapessoa@yahoo.com.br 

 



4.  CATEGORIAS 

 

Todas as categorias previstas no Art. 4 do Regulamento do VIII Campeonato 

Pernambucano de Orientação – CAMPORI 2018 e do I Campeonato Pernambucano de Orientação 

Sprint – CAMPORIS 2018, com o retorno da categoria DUPLAS. 

 

5.  INSCRIÇÕES E FILIAÇÃO 

 

a. Inscrições 

As inscrições deverão ser realizadas pelo site www.feope.esp.br. 

 

PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO  

1º - Filiar-se à CBO.  

2º - Efetuar a transferência bancária do pagamento da inscrição, valor do SiCard, 

conforme indicado no momento da inscrição e valores do Boletim 2, em favor da Federação de 

Orientação de Pernambuco Banco do Brasil Ag 1814-7 Conta 21864-2 CNPJ 08.839936/0001-12. 

3º - Acessar o site oficial, https://www.feope.esp.br, clicar no evento referente à 1ª 

Etapa do CAMPORI - CAMPORIS e proceder conforme as instruções. 

 

 Observações:  

a) São considerados dependentes esposas/esposos, companheiras/companheiros 

legalmente constituídos e filhos solteiros até 21 anos de idade, sendo obrigatório a comprovação 

por documentação oficial da referida condição.  

b) Haverá devolução de valores, mediante solicitação do atleta via e-mail: 

contato@feope.esp.br, de acordo com a tabela abaixo:  

 

Prazos Percentual devolvido 

Até 12 Jun 18 80% do valor pago 

Até 26 Jun 18 50% do valor pago 

Até 16 Jul 18 30% do valor pago 

Após 16 Jul 18 Não haverá devolução 

 

b. Filiação 

Para realizar a filiação temporária ou definitiva acesse: 

https://www.cbo.org.br/login  e escolha a opção desejada no quadro do lado direito da tela. 

O COSW está implementando o serviço de ASSESSORIA de inscrição e filiação para 

os atletas. Quem quiser se filiar à Confederação Brasileira de Orientação e fazer parte da família 

Orientista pelo Clube de Orientação Sargento Wolf (COSW), o Clube não cobra anuidade dos seus 

sócios nem taxa de filiação. Com este serviço, faremos toda a burocracia necessária para o pessoal 

se filiar à CBO e realizaremos as inscrições dos atletas nos eventos que desejarem, da seguinte forma:  

 

• Filiação à CBO - Depositar o valor correspondente à filiação (R$ 55,00) na conta da 

CBO (Banco do Brasil Agencia: 3476-2 – Conta 26.657-4 – CNPJ: 03.071.250/0001-00) e enviar 

o comprovante para vice@feope.esp.br ou WhatsApp (81) 99696-6115; - Informar nome completo, 

CPF, RG, data de nascimento, estado civil, nome do pai, nome da mãe, naturalidade, e-mail, 

endereço completo, telefone, tipo sanguíneo e foto tipo 3x4 (pode tirar com o celular).  

http://www.feope.esp.br/
https://www.feope.esp.br/
https://www.cbo.org.br/login


 

• Inscrição em Eventos (1ª Etapa) - Depositar o valor correspondente à inscrição 

desejada (vide tabela disponível no Boletim Nr 2) mais uma taxa de administração de R$ 2,00 na 

conta da FEOPE (Banco do Brasil Agência 1814-7 Conta 21864-2 CNPJ 08.839936/0001-12) e 

enviar o comprovante para vice@feope.esp.br ou WhatsApp (81) 99696-6115. 

 

6.  REGRAS E REGULAMENTOS 

 

As competições seguirão as Regras de Orientação da IOF, as Regras  Gerais  de 

Orientação Pedestre da CBO (RGOP/CBO) e o Regulamento do VIII CAMPORI 2018 e do I  

CAMPORIS 2018, disponíveis no site da FEOPE - Federação de Orientação da Pernambuco 

(http://www.feope.esp.br) 

 

7.  MAPAS 

 

Os mapas foram confeccionados de acordo com as Especificações Internacionais para 

Mapas de Orientação (ISOM/2017 e ISSOM/2000). 

  

8.  ÁREAS EMBARGADAS 

 

Toda a extensão geográfica do município de Igarassu-PE. 

A partir da publicação deste Boletim, fica proibido a realização de treino e/ou 

competição de Orientação na área embargada para o evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  Igarassu-PE 

Igarassu é uma cidade do estado brasileiro Pernambuco. Situado no litoral, faz parte da 

Região Metropolitana do Recife. Administrativamente é formado pelos distritos sede, Distrito de 

Nova Cruz e Distrito de Três Ladeiras. 

http://www.feope.esp.br/


 

História 

O local onde hoje fica o município de Igarassu era habitado por índios Caetés. Porém, 

em 1535, o donatário Duarte Coelho desembarcou no local para tomar posse de sua capitania, doada 

pela Coroa Portuguesa, travando um combate com os índios no local onde hoje está erguida a igreja 

dos Santos Cosme e Damião. Por ordem de Duarte Coelho, foi instalado um marco de pedra, 

servindo de ponto divisório entre as capitanias de Pernambuco e capitania de Itamaracá, dando início 

ao processo de colonização da região. Por volta de 1564, foi elevado à categoria de Vila. O nome 

Igarassu é de origem tupi e significa "canoa grande" ou "navio". O município foi um dos primeiros 

núcleos de povoamento português no Brasil. 

A cidade Igarassu localiza-se no litoral norte da região metropolitana de Recife e possui 

um dos patrimônios mais invejáveis e expressivos da arquitetura de cunho civil e religioso do Brasil. 

Lá, se encontra a mais antiga igreja em funcionamento do país (1535): a de São Cosme e Damião, 

a quem é atribuído vários milagres, sendo notório o de 1685. Na ocasião, quando as cidades de 

Recife, Olinda, Itamaracá e Goiana foram assoladas pela febre amarela, Igarassu escapou ilesa da 

praga. 

O passado de Igarassu é marcado pela sua participação em lutas libertárias, como a 

Revolução Praieira, quando as tropas do coronel Manuel Pereira de Morais ficaram instaladas no 

Convento de Santo Antônio, construído em 1588 pelos Franciscanos. Hoje, no local, funciona o 

Museu Pinacoteca, que guarda um dos acervos mais representativos da pintura da fase colonial 

brasileira. 

 

9. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

a. Em virtude da greve dos caminhoneiros uma nova data está sendo disponibilizada 

(21 e 22 Jul) e todas as inscrições feitas até o momento serão niveladas pelo primeiro prazo com 

novo valor, ficando o valor excedente como crédito a ser usado na próxima etapa. 

 

b. Para mais informações ou dúvidas referentes à 1ª Etapa favor entrar em contato 

com Inácio Santos (81) 99696-6115, (vice@feope.esp.br), Cezar Alex (81) 97327-1212 ou com 

Dinara Helena (81)99602-9345, (financeiro@feope.esp.br) e também pelo site da FEOPE  - 

Federação de Orientação de Pernambuco  (http://www.feope.esp.br). 

  

http://www.encontraigarassu.com.br/
http://www.feope.com.br/
http://www.feope.com.br/
http://www.feope.com.br/


 

Recife, PE, 01 de junho de 2018. 

 

 

 

 

  

__________________________ _________________________ 

INÁCIO SANTOS BRUNO PESSOA 

Diretor do Evento Árbitro da FEOPE 


