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Destaques individuais: 

Treinamento físico para 
Orientação - - - - - - - -2 

Ori-Cartoons - - - - - --3 

Orientrevista - - - - - 4 e 5 

Trail-O - - - - - - - - - --6 

Aviso Navegantes  .7 e 8 

Dia Int da Mulher - 9 e 10 

MTBO - - - - - - - - -- -11 

Mapas Artes & Sonhos - 
- - - - - - - - - - - - - 12 e 13 

Páscoa - -- - - - - -- - 14 

Logo de Clubes - - - - -14 

7 Pistas para reconhecer 
um  Orientista – - 15 e 16 

Poema Mapa - - - --- 17 

Maior Atlas do Mundo     
- - - - - - - - -- --   18 e 19 

Ori-Aniversários -- - -19 

Ouvindo os Mapas- -20 

PedagogiaOrientação - - 
-        -----  ---  - -21 e 22 

Curiosidades 
Cartográficas- -23 e 24 

Com um Mapa na mão 
não ficamos perdidos- 25 

CompassArt - - -- 26 e 27 

Mapas Artes & Sonhos - 
- - - - - - - - - - - - - 28 e 29 

Orientação na Escola- 30 

5 dias de Orientação no 
Rio de Janeiro - - - -  - 31 

Brasil apóia a Venezuela 
na Orientação - - - - -32 

Adventure Sports Novo 
parceiro - - - - - - - - - - 33 
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CAMPEONATO BRASILEIRO DE ORIENTAÇÃO  

 “ A ETAPA MARAVILHOSA ”  

          INFORMATIVO ORI MB  

 

A prova Sprint, no dia 22, foi 
realizada pelas ruas, vielas, calçadas e 
áreas públicas da Cidade de Casimiro 
de Abreu.  

O local de concentração, partida e 
chegada foi a Praça Feliciano Sodré, 
mesmo local da cerimônia de abertura. 
Segundo relato de moradores a praça 
nunca esteve tão movimentada e linda. 

Destaque para a presença da 
banda de música do Corpo de 
Fuzileiros Navais que abrilhantou 
muitíssimo o evento. 
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A Federação de Orientação do Rio de Janeiro (FORJ) teve a honra de receber 
a II Etapa do XIX Campeonato Brasileiro de Orientação realizada nos municípios 
de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras -  RJ, no período de 23 a 25 de junho de 
2017. Participaram do evento cerca de 600 atletas de todo Pais. 

O evento, também, foi válido para o Ranking Mundial (World Ranking). 

A organização ficou a cargo da FORJ que juntamente com seus clubes 
filiados realizaram um excelente trabalho para a orientação do Brasil.  

O CAMBOR II – 2017 foi uma prova memorável e será, a partir de então,  um 
marco na história do Campeonato Brasileiro de Orientação.  

Mais de 900 estudantes das escolas do município, além dos professores e 
pais de alunos, tiveram a oportunidade de conhecer o esporte através de aulas, 
demonstrações e participações práticas em percursos montados para esse fim.  

 

- INFO Nº 25 - 

JULHO A 
SETEMBRO DE 

2017 

 

A Marinha do Brasil apoiou o evento 
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As provas tradicionais, percurso longo e médio, foram realizadas numa extensa área de reflorestamento 
de eucaliptos entrecortada por mata nativa (406, 408, 410) num terreno movimentado com diversas 
formações de colinas e talvegues. Uma área bonita e excelente para a prática do esporte. Entretanto, uma 
área inóspita, no que se refere ao apoio aos participantes. Mesmo assim os organizadores se desdobraram 
para oferecer boas condições durante a permanência de orientistas e familiares, um banho na floresta, boa 
oferta de água e frutas e uma arena aconchegante foi importante para a tranquilidade dos competidores nos 
percursos. 

 

II ETAPA DO CAMBOR 2017 – RIO DE JANEIRO 

Chegada  Partida do percurso longo 

 

Vencedores do Percursos Sprint  na Elite – H21E : 
Vencedor – João Pedro Cardoso Camilo Jaber   (ADAAN) 
2° Colocado – Everton Daniel Markus   (COSM) 
3° Colocado – Marciano Claudir da Silva   (CASUSA) 
4° Colocado – Gelson Andrey Zago Togn  (COGA) 
5° Colocado – Joacy Dantas Araujo  (COSM) 
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 II ETAPA DO CAMBOR 2017 – RIO DE JANEIRO 

Vencedoras do Percursos Sprint  na Elite – D21E : 
Vencedora  - Franciely de Siqueira Chiles (COSM) 
2° Colocada – Edneia Roniak  (COGA) 
3° Colocada – Maisa Franco Szczypio (COC) 
 

  

Vencedoras dos Percursos Médio e Longo – D21E 

 Vencedora  - Edneia Roniak  (COGA) 

2° Colocada – Franciely de Siqueira Chiles (COSM) 

3° Colocada - Maisa Franco Szczypio (COC) 

 
 

Vencedores dos Percursos Médio e Longo – H21E 

Vencedor – Claudinei  Nitsch (CASUSA) 
2° Colocado - Marciano Claudir da Silva   (CASUSA) 
3° Colocado – Cleber Barato Vidal  (COSM) 
4° Colocado – Douglas da Silva Schmitz  (COPA)  
5° Colocado – Gelson Andrey Zago Togn  (COGA) 
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  Em paralelo com a II Etapa do CamBOr, foi realizado o I Seminário 

Internacional de Orientação de Precisão, promovido pela Confederação 
Brasileira de Orientação e organizado pela Federação de Orientação do 
Rio de Janeiro. 

O seminário contou com a presença ilustre do Sr JOAQUIM 
MARGARIDO, possuidor  de efetivas ações como atleta, técnico, 
dirigente e organizador que o qualificam como uma das maiores 
autoridades mundiais na Orientação de Precisão com certificação da 
Federação Internacional de Orientação (IOF).   

À frente  da organização do seminário estava o Sr. Sérgio Brito do 

COMPASS-RJ, grande conhecedor e com larga experiência em Pre-O, 

que conduziu de forma brilhante e impecável  todo o evento. 

II ETAPA DO CAMBOR 2017 – RIO DE JANEIRO 

Nessa empreitada a FORJ e seus clubes filiados contaram com o apoio da Marinha do Brasil, que 

através do Corpo de Fuzileiros Navais apoiou com galhardia o evento. 

Muito importante, também, foi apoio das Prefeituras de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras e da Cruz 
Vermelha que proporcionou o apoio médico com ambulância durante todo o evento. 

A II Etapa do CamBOr foi uma oportunidade para que os orientistas do Rio de Janeiro pudessem 
mostrar aos  brasileiros o nível do trabalho que está sendo realizado, por aqui,  na orientação. 

O que foi apresentado na II Etapa do CamBOr, não foi surpresa para os orientistas do RJ,  já era 
esperado, visto que parte da equipe que organizou o 49ºWMOC estava presente na organização desta 
prova. 

Os orientistas do RJ estão orgulhosos por ter realizado este trabalho para a Orientação brasileira e 
agradecem a todos que vieram dos seus estados para participar e abrilhantar a II Etapa do Campeonato 
Brasileiro de Orientação de 2017.  
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ORI-CARTOONS 
"Com um mapa, com uma bússola... 

e com um sorriso." 
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Cândido Mendes e o 1º Atlas do Brasil 

―Só em 1868 o Brasil teve o seu primeiro Atlas. «Destinado à instrução pública no Império, o Atlas do Império 

do Brazil foi iniciativa de Cândido Mendes de Almeida, professor de geografia e história de São Luís-MA. 

A obra impressiona já pela riqueza das fontes utilizadas, listadas num inventário com praticamente tudo que de 

essencial se tinha produzido sobre o território brasileiro: mapas de todas as épocas e procedências; tratados 

diplomáticos; legislação; debates parlamentares; relatórios oficiais; itinerários e relatos de viajantes; projetos de 

estradas e de outras obras; livros de geografia, história e estatística; crônicas de colonos e missionários; estudos 

das comissões demarcadoras. Como revela o autor nos agradecimentos, o acesso às fontes envolveu contatos 

políticos e pessoais com os que guardavam documentos então inacessíveis. Abriram suas portas tanto cientistas e 

estudiosos, quanto altos funcionários da burocracia estatal — destes especialmente os diplomatas e militares, 

tradicionais detentores do saber sobre o território. 

 
       Cândido Mendes 

 

VOCÊ SABIA QUE: 
O 1º ATLAS DO BRASIL FOI PUBLICADO EM 1868 

Ocorre que, além de professor, Cândido Mendes acumulava 

outros ofícios, numa trajetória que entrelaçou a dedicação aos 

estudos e a atuação política — o que, aliás, foi regra geral na elite 

letrada do Brasil oitocentista. Formado em Direito, ele exerceu 

diversos cargos na magistratura e na administração pública, além 

de cinco mandatos como deputado geral entre 1843 e 1871, 

quando foi escolhido para o senado, nele atuando até a morte, em 

1881. 

Deixou muitas obras, dedicando-se especialmente ao Direito 

e à Geografia, sendo reconhecido por sua produção nessas áreas. 

Assim, o material preparado para fins didáticos era o que de mais 

completo e de mais preciso havia no Brasil. Obra monumental, 

síntese de um conhecimento disperso e descontínuo sobre o 

território, e um grande passo no sentido de tornar público o que, a 

princípio, se restringia aos gabinetes de diplomatas, 

administradores e comandantes militares. 

Cada vez mais aberto à curiosidade do cidadão, o 

conhecimento geográfico avançava, com o Atlas, para as (poucas) 

salas de aula do Império>> 

(http://casajonasmoraes.blogspot.com.br/2014/01/mapas-

antigos.html) 

 
―...O Atlas é composto por vinte e sete grandes mapas coloridos e em escalas diversas, sendo o primeiro deles 

um mapa-múndi. Seguem as cartas gerais do Império, com a divisão eclesiástica (por dioceses), político-

administrativa (por províncias) e eleitoral (por distritos), além de uma sem subdivisão ou legenda, pois destinada a 

testar os conhecimentos dos estudantes.  

Finalmente, são representadas as vinte províncias então existentes, o Município Neutro (a Corte fluminense) e 

uma província em projeto (a Pinsonia). Ao lado dos mapas principais, constam cartas das viagens de ―descoberta‖ da 

América e do Brasil, representações das principais ilhas, lagos, montanhas e rios e as plantas das capitais 

provinciais, da Corte Imperial e de outras localidades.  

O Atlas inclui também tabelas com dados sobre as províncias, dioceses, distritos eleitorais, comarcas, bem 

como sobre os países limítrofes, e quadros com o histórico das antigas capitanias...‖ 

(http://jornalggn.com.br/blogluisnaasif/o-primeiro-atlas-geográfico-do-brasil-publicado-em-1968) 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK_v7Wyc_WAhXHEpAKHUq5ChMQjRwIBw&url=http://www.multivacin.com.br/portfolio/detalhes/voce-sabia-que/&psig=AOvVaw1JXMLfw2bomyPaF0ce-Stw&ust=1506952469977035
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK_v7Wyc_WAhXHEpAKHUq5ChMQjRwIBw&url=http://www.multivacin.com.br/portfolio/detalhes/voce-sabia-que/&psig=AOvVaw1JXMLfw2bomyPaF0ce-Stw&ust=1506952469977035
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK_v7Wyc_WAhXHEpAKHUq5ChMQjRwIBw&url=http://www.multivacin.com.br/portfolio/detalhes/voce-sabia-que/&psig=AOvVaw1JXMLfw2bomyPaF0ce-Stw&ust=1506952469977035
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK_v7Wyc_WAhXHEpAKHUq5ChMQjRwIBw&url=http://www.multivacin.com.br/portfolio/detalhes/voce-sabia-que/&psig=AOvVaw1JXMLfw2bomyPaF0ce-Stw&ust=1506952469977035
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK_v7Wyc_WAhXHEpAKHUq5ChMQjRwIBw&url=http://www.multivacin.com.br/portfolio/detalhes/voce-sabia-que/&psig=AOvVaw1JXMLfw2bomyPaF0ce-Stw&ust=1506952469977035
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK_v7Wyc_WAhXHEpAKHUq5ChMQjRwIBw&url=http://www.multivacin.com.br/portfolio/detalhes/voce-sabia-que/&psig=AOvVaw1JXMLfw2bomyPaF0ce-Stw&ust=1506952469977035
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK_v7Wyc_WAhXHEpAKHUq5ChMQjRwIBw&url=http://www.multivacin.com.br/portfolio/detalhes/voce-sabia-que/&psig=AOvVaw1JXMLfw2bomyPaF0ce-Stw&ust=1506952469977035
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VOCÊ SABIA QUE: 

1º  ATLAS 

1868 
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EQUIPE BRASILEIRA PARTICIPA DO WOC 2017 

O Campeonato Mundial de Orientação (WOC) de 2017 foi realizado na Estônia no período de 30 de junho a 07 

de julho e teve início com a prova de Sprint, realizado na  cidade de Tartu, já o percurso Médio foi na cidade de 

Vitipalu e o percurso Longo na cidade de Rõuge.  

A equipe brasileira, escolhida pela CBO, foi representada, no masculino, por Sidnaldo (Atleta da MB / 

ADAAN), Cleber e Carlos Henrique e  no feminino por Elaine e Letícia (Atletas da MB / ADAAN) e Franciely.  
 

Sidnaldo Sousa (MB / ADAAN) 

Parabéns à CBO pelo esforço depreendido para levar atletas ao WOC e projetar o nome do Brasil de forma 

altamente positiva no cenário da Orientação mundial. 

 

Cleber Vidal (COSM) Carlos Henrique (FAB / COGA) 

Letícia Saltori (MB / ADAAN) 
 

Elaine Lenz (MB / ADAAN) 
 

Franciely Chiles (FAB / COSM) 
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AVISO AOS NAVEGANTES 

UM SONETO E UM COMENTÁRIO 

 ―Por mapa navegava o Português 

em sonhos na cabeça debuxado 

com um outro porém tão bem guardado 

que o protegeu nas rotas que refez 

 

dos perigos que ousados viram antes 

pelo mar que também nos descobriam 

e de um concreto vivo nos teciam 

em viagens de nós já navegantes 

 

o mar porém não se abre e se transfere 

ao que o mistério seja para nós 

e a nós nos incitando nos espere 

 

se não o inventamos pois talvez 

descobrir inventar sejam a voz 

do duplo jeito com que Deus se fez.‖  

             (Agostinho da Silva) 
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AVISO AOS NAVEGANTES 
             ODE AO MAR 
 
Água, sal e vontade — a vida! 
Azul — a cor do céu e da inocência. 
Um lenço a colorir a despedida 
Da galera da ausência... 
 
Mar tenebroso! 
Mar fechado e rugoso 
Sobre um casto jardim adormecido! 
Mar de medusas que ninguém semeia, 
Criadas com mistério e com areia, 
Perfeitas de beleza e de sentido! 
 
Vem a sede da terra e não se acalma! 
Vem a força do mundo e não te doma! 
Impenitente e funda, a tua alma 
Guarda-se no cristal duma redoma. 
 
Guarda-se purificada em leve espuma, 
Renda da sua túnica de linho. 
Guarda-se aberta em sol, sagrada em bruma, 
Sem amor, sem ternura e sem caminho. 
 
O navio do sonho foi ao fundo, 
E o capitão, despido, jaz ao leme, 
Branco nos ossos descarnados; 
Uma alga no peito, a flor do mundo, 
Uma fibra de amor que vive e treme 
De ouvir segredos vãos, petrificados. 
 
Uma ilusão enfuna e enxuga a vela, 
Uma desilusão a rasga e molha; 
Morta a magia que pintava a tela, 
O mesmo olhar de há pouco já não olha. 
 
Na órbita vazia um cego ouriço 
Pica o silêncio leve que perpassa... 
Pica o novo feitiço 
Que nasce do final de uma desgraça. 
 
Mas nem corais, nem polvos, nem quimeras 
Sobem à tona das marés... 
O navio encalhado e as suas eras 
Lá permanecem a milhentos pés. 
 
Soterrados em verde, negro e vago, 
Nenhum sol os aquece. 
Habitantes do lago 
Do esquecimento, só a sombra os tece... 
 

Ela és tu, anónimo oceano, 
Coração ciumento e namorado! 
Ela que és tu, arfar viril e plano, 
Largo como um abraço descuidado! 
 

Tu, mar fechado, aberto e descoberto 
Com bússolas e gritos de gajeiro! 
Tu, mar salgado, lírico, coberto 
De lágrimas, iodo e nevoeiro! 
 

                                          Miguel Torga 
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DATAS COMEMORATIVAS 
 

PROTEÇÃO ÀS FLORESTAS 
 

O dia de Proteção às Florestas 17 de Julho de 2018  

Esta data tem o objetivo de conscientizar as pessoas 
sobre a importância da preservação das florestas, lar de 
inúmeras espécies de animais e plantas, para a qualidade 
de vida da humanidade. 

O Brasil abriga uma das mais importantes florestas do 
mundo: a Floresta Amazônica, conhecida como o ―pulmão 
do mundo‖. 

Na cultura popular brasileira, a proteção das florestas 
é personificada na figura mística do Curupira, um espírito 
mágico que habita as florestas e ajuda a protegê-la da 
invasão e ataque de pessoas má intencionadas. 

Por este motivo, o dia 17 de julho também é 
considerado o Dia do Curupira, o ―protetor das florestas‖. 

 
 

 
DIA NACCIONAL DO SELO 

 

No Brasil o Dia Nacional do Selo é comemorado 
anualmente em 1º de agosto. 

Esta data homenageia a emissão do primeiro selo 
postal pelos Correios brasileiros, em 1º de agosto de 1843. 

O Dia do Selo é celebrado principalmente entre os 

funcionários dos Correios e os filatelistas – pessoas que 
colecionam selos – que, normalmente, promovem 
exposições ou produzem selos especiais comemorativos. 

O Brasil é conhecido como o segundo país do mundo 
a aprovar o uso de selos postais nas correspondências, 
sendo antecedido apenas pela Inglaterra (criadora do 
sistema de selos postais). 

Os selos postais foram criados numa tentativa de 
evitar prejuízos com a devolução das correspondências.  

Antigamente, o pagamento das cartas era feito pelos 
destinatários, caso este não aceitasse a correspondência, o 
Correio ficava no prejuízo. 

 

 

 

 
 

DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

O Dia do Profissional de Educação Física, ou 
simplesmente Dia do Professor de Educação Física, é 
comemorado anualmente em 1º de setembro. 

Esta data celebra o profissional responsável por 
manter o corpo humano em ação e saudável. A capacidade 
de reunir e ensinar as técnicas e práticas das diversas 
atividades esportivas existentes. 

No Brasil, a presença da educação física pode ser 
considerada existente desde a época da Colonização 
portuguesa. Os índios já praticavam atividades esportivas e 
ensinavam essas práticas para os seus próximos, como 
competições de corrida, lutas, jogavam peteca e até 
mesmo campeonato de arco e flecha. 
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http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH34r9l9DWAhVHlpAKHVTgCOYQjRwIBw&url=http://roraimadefato.com/main/2016/02/17/conheca-a-lenda-do-curupira-protetor-dos-animais-e-da-floresta/&psig=AOvVaw2DG_sKyaJvcHQLbzqrIyAg&ust=1506973471323180
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL_5nCnNDWAhWJHJAKHfeZCv8QjRwIBw&url=http://marionori.blogspot.com/2013/05/novo-blog-sobre-o-esporte-orientacao.html&psig=AOvVaw1gCQTJnYvaOdao2Gm9-Ckt&ust=1506974618367057
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH34r9l9DWAhVHlpAKHVTgCOYQjRwIBw&url=http://roraimadefato.com/main/2016/02/17/conheca-a-lenda-do-curupira-protetor-dos-animais-e-da-floresta/&psig=AOvVaw2DG_sKyaJvcHQLbzqrIyAg&ust=1506973471323180
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL_5nCnNDWAhWJHJAKHfeZCv8QjRwIBw&url=http://marionori.blogspot.com/2013/05/novo-blog-sobre-o-esporte-orientacao.html&psig=AOvVaw1gCQTJnYvaOdao2Gm9-Ckt&ust=1506974618367057
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH34r9l9DWAhVHlpAKHVTgCOYQjRwIBw&url=http://roraimadefato.com/main/2016/02/17/conheca-a-lenda-do-curupira-protetor-dos-animais-e-da-floresta/&psig=AOvVaw2DG_sKyaJvcHQLbzqrIyAg&ust=1506973471323180
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL_5nCnNDWAhWJHJAKHfeZCv8QjRwIBw&url=http://marionori.blogspot.com/2013/05/novo-blog-sobre-o-esporte-orientacao.html&psig=AOvVaw1gCQTJnYvaOdao2Gm9-Ckt&ust=1506974618367057
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH34r9l9DWAhVHlpAKHVTgCOYQjRwIBw&url=http://roraimadefato.com/main/2016/02/17/conheca-a-lenda-do-curupira-protetor-dos-animais-e-da-floresta/&psig=AOvVaw2DG_sKyaJvcHQLbzqrIyAg&ust=1506973471323180
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL_5nCnNDWAhWJHJAKHfeZCv8QjRwIBw&url=http://marionori.blogspot.com/2013/05/novo-blog-sobre-o-esporte-orientacao.html&psig=AOvVaw1gCQTJnYvaOdao2Gm9-Ckt&ust=1506974618367057
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH34r9l9DWAhVHlpAKHVTgCOYQjRwIBw&url=http://roraimadefato.com/main/2016/02/17/conheca-a-lenda-do-curupira-protetor-dos-animais-e-da-floresta/&psig=AOvVaw2DG_sKyaJvcHQLbzqrIyAg&ust=1506973471323180
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL_5nCnNDWAhWJHJAKHfeZCv8QjRwIBw&url=http://marionori.blogspot.com/2013/05/novo-blog-sobre-o-esporte-orientacao.html&psig=AOvVaw1gCQTJnYvaOdao2Gm9-Ckt&ust=1506974618367057
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH34r9l9DWAhVHlpAKHVTgCOYQjRwIBw&url=http://roraimadefato.com/main/2016/02/17/conheca-a-lenda-do-curupira-protetor-dos-animais-e-da-floresta/&psig=AOvVaw2DG_sKyaJvcHQLbzqrIyAg&ust=1506973471323180
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL_5nCnNDWAhWJHJAKHfeZCv8QjRwIBw&url=http://marionori.blogspot.com/2013/05/novo-blog-sobre-o-esporte-orientacao.html&psig=AOvVaw1gCQTJnYvaOdao2Gm9-Ckt&ust=1506974618367057
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH34r9l9DWAhVHlpAKHVTgCOYQjRwIBw&url=http://roraimadefato.com/main/2016/02/17/conheca-a-lenda-do-curupira-protetor-dos-animais-e-da-floresta/&psig=AOvVaw2DG_sKyaJvcHQLbzqrIyAg&ust=1506973471323180
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL_5nCnNDWAhWJHJAKHfeZCv8QjRwIBw&url=http://marionori.blogspot.com/2013/05/novo-blog-sobre-o-esporte-orientacao.html&psig=AOvVaw1gCQTJnYvaOdao2Gm9-Ckt&ust=1506974618367057
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH34r9l9DWAhVHlpAKHVTgCOYQjRwIBw&url=http://roraimadefato.com/main/2016/02/17/conheca-a-lenda-do-curupira-protetor-dos-animais-e-da-floresta/&psig=AOvVaw2DG_sKyaJvcHQLbzqrIyAg&ust=1506973471323180
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL_5nCnNDWAhWJHJAKHfeZCv8QjRwIBw&url=http://marionori.blogspot.com/2013/05/novo-blog-sobre-o-esporte-orientacao.html&psig=AOvVaw1gCQTJnYvaOdao2Gm9-Ckt&ust=1506974618367057
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COMPETIÇÃO DE ORIENTAÇÃO MERC-NAV 2017 
 

 
Durante os dias 5 e 6 de maio, realizou-se no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) 

a quadragésima edição dos Jogos Esportivos entre os alunos da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante 
(EFOMM) e do Colégio Naval (CN). 

Tendo sido estes dias importantes, para a integração entre as escolas e fortalecimento dos laços de amizade 

entre as duas instituições. 

A Competição de Orientação disputada entre os alunos do Colégio Naval (CN) e os alunos da Escola de 
Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM) foi realizada no dia 06 de maio de 2017 na área  do  CEFAN e 
disputada por atletas masculino e feminino das duas escolas. 

O mapa, em distância Sprint,  composto por 16 postos de controle e 2.1 km no masculino e 11 postos de controle 
e 1.8 km no feminino. 

O Colégio Naval sagrou-se campeão.   

Resultado Geral (melhores tempos) 

MASCULINO 

                ATLETA       ESCOLA              TEMPO                                         

 01- Al Monteiro            CN                  00:14:50 

 02- Al Tolentino           CN                  00:15:03 

 03- Al Flávio                CN                  00:15:54 

 04- Al L. Gabriel    EFOMM                00:24:20 

 

Resultado Geral (melhores tempos) 

FEMININO 

                ATLETA           ESCOLA         TEMPO                                         

 01- Al Amanda         EFOMM             00:17:14 

 02-Al Ninck               EFOMM             00:25:07 

 

- CN não apresentou representante feminino. 
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ESPAÇO HOMENAGEM – LOGOS DE CLUBES 

Uma homenagem do Informativo aos clubes de orientação. 

COMPETIÇÃO DE ORIENTAÇÃO CN x EN 2017 

 
A Escola Naval (EN) sediou a tradicional competição Colégio x Escola (CN x EN), nos dias 30 de junho e 1 de 

julho. Durante a competição, Aspirantes da Escola Naval (EN) e Alunos do Colégio Naval (CN) disputaram provas nas 
modalidades de vela oceânica, atletismo, esgrima, canoagem, futebol, natação, tiro esportivo, triatlo militar, voleibol, 
orientação, remo escaler, xadrez, basquete, judô e polo aquático. 

 A EN sagrou-se campeã individual e geral das seguintes modalidades: vela oceânica, atletismo, esgrima, 
canoagem, futebol, natação, tiro esportivo, triatlo militar, voleibol, orientação, xadrez, basquete e judô.  

O CN conquistou as provas de polo aquático e remo escaler. 

A competição de Orientação foi realizada no dia 1º de julho  na Região de MAGÉ- RJ. A prova foi disputada em 
um unico percurso onde a Escola Naval levou a melhor. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

RESULTADO GERAL DA ORIENTAÇÃO 
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CURIOSIDADES CARTÓGRAFICAS 1 
 

O PRIMEIRO MAPA DO MUNDO 

O primeiro mapa de que se tem notícia foi feito numa tábua redonda de argila por volta de 2.300 A.C. na 

região da Mesopotâmia (atual Iraque). O mapa babilônio do mundo, residente no British Museum de Londres, foi 

criado na Babilônia (Mesopotâmia, atual Iraque) em torno do ano 500 a.C. como cópia de um original criado 

anteriormente que não se conservou até nossos dias. Trata-se de uma tabuinha de argila com desenhos e  

Inscrições na qual se representa 

a visão que os babilônios tinham do 

mundo.  

O mapa mostra duas 

circunferências concêntricas, bem 

como sete áreas triangulares 

rodeando a circunferência exterior.  

A área do interior do círculo 

representa o continente central, 

onde a cidade da Babilônia ocupa a 

parte central representada mediante 

um retângulo. 

 Com outras figuras 

geométricas, os babilônios também 

representaram e puseram nome a 

outros povos contemporâneo como 

Assíria (ao noroeste da Babilônia), 

Uratu (atual Armênia, ao norte da 

Assíria) e Habban (atual Iêmen, ao 

sudoeste da Babilônia).  

Pese ao fato de que o povo 

babilônio conhecia os persas e 

egípcios, estes foram obviados 

totalmente nesta representação, 

certamente pelas rixas existentes 

entre eles.  

A nível topográfico, o mapa 

representa as montanhas ao norte 

onde nasce o rio Eufrates, que é 

representado atravessando a cidade 

da Babilônia e desembocando na 

parte inferior do mapa nas duas 

circunferências.  

Estas duas circunferências 

concêntricas representam as águas 

salgadas (o mar).  

O texto no verso da tabuinha 

descreve as sete áreas triangulares, 

às quais são denominadas ilhas, em 

detalhe, ainda que é evidente que os 

babilônios sabiam pouco dessas ilhas. 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjat9XC4tDWAhWMlZAKHb6SBGQQjRwIBw&url=http://meioambiente.culturamix.com/noticias/quem-desenhou-o-primeiro-mapa-mundi-e-sua-historia&psig=AOvVaw1kkeL-AR2a0419EYyMxa4w&ust=1506993530708757
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjat9XC4tDWAhWMlZAKHb6SBGQQjRwIBw&url=http://meioambiente.culturamix.com/noticias/quem-desenhou-o-primeiro-mapa-mundi-e-sua-historia&psig=AOvVaw1kkeL-AR2a0419EYyMxa4w&ust=1506993530708757
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjat9XC4tDWAhWMlZAKHb6SBGQQjRwIBw&url=http://meioambiente.culturamix.com/noticias/quem-desenhou-o-primeiro-mapa-mundi-e-sua-historia&psig=AOvVaw1kkeL-AR2a0419EYyMxa4w&ust=1506993530708757
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjat9XC4tDWAhWMlZAKHb6SBGQQjRwIBw&url=http://meioambiente.culturamix.com/noticias/quem-desenhou-o-primeiro-mapa-mundi-e-sua-historia&psig=AOvVaw1kkeL-AR2a0419EYyMxa4w&ust=1506993530708757
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjat9XC4tDWAhWMlZAKHb6SBGQQjRwIBw&url=http://meioambiente.culturamix.com/noticias/quem-desenhou-o-primeiro-mapa-mundi-e-sua-historia&psig=AOvVaw1kkeL-AR2a0419EYyMxa4w&ust=1506993530708757
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjat9XC4tDWAhWMlZAKHb6SBGQQjRwIBw&url=http://meioambiente.culturamix.com/noticias/quem-desenhou-o-primeiro-mapa-mundi-e-sua-historia&psig=AOvVaw1kkeL-AR2a0419EYyMxa4w&ust=1506993530708757
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjat9XC4tDWAhWMlZAKHb6SBGQQjRwIBw&url=http://meioambiente.culturamix.com/noticias/quem-desenhou-o-primeiro-mapa-mundi-e-sua-historia&psig=AOvVaw1kkeL-AR2a0419EYyMxa4w&ust=1506993530708757
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CURIOSIDADES CARTÓGRAFICAS 1 

 
A primeira ilha corresponde com a representada no sudeste, e as sucessivas são descritas segundo o sentido 

das agulhas do relógio. Somente conserva-se a breve descrição de três das sete ilhas, das quais se diz 

brevemente:  

"Lugar do sol nascente", "O sol está escondido e nada se pode ver", "Para além do vôo dos pássaros".  

Por último, a orientação do mapa tem na parte superior o Noroeste. Isto é devido a que, diferente de nosso 

sistema de pontos cardeais, o sistema de orientação babilônio se baseava nos ventos predominantes, sendo o vento 

noroeste um vento soprado pela deusa Ishtar.    

(http://www.mdig.com.br) 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjat9XC4tDWAhWMlZAKHb6SBGQQjRwIBw&url=https://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-royalty-free-bandeiras-no-mapa-pol%C3%ADtico-velho-do-mundo-image13782749&psig=AOvVaw1kkeL-AR2a0419EYyMxa4w&ust=1506993530708757
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjat9XC4tDWAhWMlZAKHb6SBGQQjRwIBw&url=https://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-royalty-free-bandeiras-no-mapa-pol%C3%ADtico-velho-do-mundo-image13782749&psig=AOvVaw1kkeL-AR2a0419EYyMxa4w&ust=1506993530708757
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjat9XC4tDWAhWMlZAKHb6SBGQQjRwIBw&url=https://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-royalty-free-bandeiras-no-mapa-pol%C3%ADtico-velho-do-mundo-image13782749&psig=AOvVaw1kkeL-AR2a0419EYyMxa4w&ust=1506993530708757
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjat9XC4tDWAhWMlZAKHb6SBGQQjRwIBw&url=https://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-royalty-free-bandeiras-no-mapa-pol%C3%ADtico-velho-do-mundo-image13782749&psig=AOvVaw1kkeL-AR2a0419EYyMxa4w&ust=1506993530708757
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjat9XC4tDWAhWMlZAKHb6SBGQQjRwIBw&url=https://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-royalty-free-bandeiras-no-mapa-pol%C3%ADtico-velho-do-mundo-image13782749&psig=AOvVaw1kkeL-AR2a0419EYyMxa4w&ust=1506993530708757
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COMPETIÇÃO DESPORTIVA DA  

TROPA DE REFORÇO 2017 

 
 

Com o objetivo de fomentar o esporte no Corpo de Fuzileiros Navais,  a Tropa de Reforço  organizou uma 

competição desportiva entre suas unidades.  Dentre os esportes disputados foi incluída a corrida de orientação 

que aconteceu no dia 12 de julho de 2017, na área do município de MAGÉ-RJ. 

Nesta edição tivemos a participação  das OMs e os seguintes resultados :  

 1º Lugar - Companhia de Apoio ao Desembarque.  

 2º Lugar -  Batalhão Logístico de Fuzileiros Navais;  

 3º Lugar -  Batalhão de Viaturas Anfíbias;  

 4º Lugar -  Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais;  

 5º Lugar –  Comando da Tropa de Reforço; 

 6º Lugar –  Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores;  

 7º Lugar -  Unidade Médica Expedicionária da Marinha; e 

 8º Lugar -  Companhia de Polícia.  

  
CLASSIFICAÇÃO NOME UNIDADE MILITAR TEMPO 

1º COLOCADO  SG CLAUDIO LINS          APDBQ 0:32:00 

2º COLOCADO  SD SIMEAO BLOG 0:36:23 

3º COLOCADO  SG  OLIVAR  APDBQ 0:52:09 

4º COLOCADO  CB  EDIVAN UMEM 1:02:51 

5º COLOCADO  SDSAMUEL BFNIF 1:14:56 

6º COLOCADO  CB JONATAS                  BTLENG 1:29:11 

7º COLOCADO  SG EDER COMTRPREF 1:32:16 

8º COLOCADO  CB ORNELAS VTRANF 1:32:22 

9º COLOCADO  SG SOBRINHO VTRANF 1:32:37 

10º COLOCADO  SD MUSCARD BTLENG 1:38:08 

11º COLOCADO  CB S FERNANDES COMTRREF 1:50:24 

12º COLOCADO  SD PAULO BLOG 1:55:51 

13º COLOCADO  CB DURVAL VTRANF 1:56:36 

14º COLOCADO  SD JUSTINO CIAPOL 2:14:30 

15º COLOCADO  CB RIDLEY   UMEM 2:20:34 

16º COLOCADO  SD MACHADO BLOG 2:21:03 

17º COLOCADO  SD PATRICK APDBQ 2:26:28 

18º COLOCADO  SD RENNAN UMEM 2:31:22 
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CURIOSIDADES CARTOGRÁFICAS 2 

MAPAS MOSTRAM QUE CHINESES ANTIGOS CONQUISTARAM A AMÉRICA 

Foi em 1973 que Dr. Hendon Harris Jr. publicou um livro que documentava o que ele acreditou ser a prova 

de que os Chineses descobriram e colonizaram a América milhares de anos antes da chegada de Colombo. 

Intitulado ―Tudo abaixo do Céu‖, um antigo mapa Chinês, encontrado na Coreia, não só mostra grandes 

massas terrestres como a Ásia, África, Austrália e Europa como também localiza o mítico território de Fu Sang 

(para os chineses) – literalmente ―terra do ocidente‖ – na região que conhecemos hoje como América do Norte e 

do Sul. 

Ele estava ciente sobre Fu Sang devido ao seu conhecimento sobre o ―Shan Hai Jing‖ ou ―Coleção das 

montanhas e mares‖, um clássico Chinês que acredita-se ter sido escrito há dois mil anos atrás.  

O clássico documentava as antigas viagens dos Chineses e descrevia a geografia e lendas das regiões 

vizinhas. 

Baseado no mapa e em cerca de outros 30 mapas similares oriundos do original ―Shan Hai Jing‖, Harris 

teorizou em seu livro ―Os pais asiáticos da América‖, que os chineses percorreram os mares e alcançaram as 

Américas em aproximadamente 2.200 A.C e foram os ancestrais dos Índios Americanos. 
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CURIOSIDADES CARTOGRÁFICAS 2 

O livro de Charlotte Harris Rees , ―Mapas secretos do mundo antigo‖, defende a teoria de que antigos 

criadores de mapas da Ásia vieram para as Américas e documentaram o território do novo Mundo muito antes de 

Colombo ter chegado. 

 ―Até agora tem sido quase como o Código Da Vinci – segredos que foram escondidos à vista‖, disse Rees ao 

Epoch Times. 

―Não é que os mapas nunca tenham sido vistos antes, mas as pessoas interpretaram mal e muitos livros dizem 

que estes dados são em parte real e em parte mito porque não conseguem acreditar que outras pessoas pudessem 

ter chegado à América tão cedo‖. 

O Dr. Hwa- Wei Lee, chefe da Divisão da Ásia do Congresso da Biblioteca, tem apelidado a pesquisa de Rees 

como ―uma grande contribuição para a história inicial das Américas e às relações com a China e outras partes da 

Ásia‖. 

―Existem muitas provas que nos chegam de varias áreas, incluindo provas de DNA, escrituras chinesas antigas 

encontradas em múltiplos locais nas Américas e pessoas que têm comparado o calendário Maya ao antigo calendário 

Chinês‖, afirma Rees. (https://www.epochtimes.com.br). 
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MAPAS: ARTES E SONHOS 

Elimine toda a dúvida  
Não queira continuar 

Tanto professor e aluno 
Procure se orientar 

Usando a rosa dos ventos 
Pra direção encontrar. 

 
Na rosa dos ventos vemos 

Quatro pontos cardeais 
Norte-sul, leste-oeste 
Também os colaterais 

Veja que também existe 
Pontos subcolaterais. 

 
Se na Geografia física 

Você tiver sintonia 
Verás que é importante 

Estudar cartografia 
Visualizar os mapas 

Sabendo suas simetrias. 
 

Em todos os mapas existem 
É bem fácil de encontrar 
Os dois tipos de escalas  

Todos têm que apresentar 
A gráfica e a numérica 
Elas não podem faltar. 

 
Através dessa escala 
Podemos nos orientar 

Tendo a noção de tamanho 
Que os mapas vão apresentar 

Por isso tenha atenção 
Procure visualizar. 

 
Ao analisar os mapas 

Lembre-se que tem ficção 
As várias linhas que vemos 

É tudo imaginação  
Sendo todas necessárias 
Pra melhor compreensão. 

 
 

                                   Juarês Alencar Pereira. 

 
 

Estudando Geografia 
Seja em qualquer dimensão 

Estado, País, Continente 
Veja a localização 

Pegue o mapa mundi 
Tenha uma ampla visão. 

 
Para localizar-se no espaço 
Existem algumas questões 

De dia observe o sol 
E a noite as constelações 
Nunca venha esquecer 

Dessas orientações. 
 

Vamos todos aprender 
E a dúvida eliminar 

Procure usar a bússola 
Pra sempre se orientar 

Pois em qualquer posição 
Ao norte vai apontar. 

 
Para construir a bússola 
É bem fácil de montar 

Com prato água e agulha 
Com imã para imantar 
Ponha sobre o isopor 

Que ao norte vai apontar. 
 

GEOGRAFIA EM RIMA  
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Cartográfica 

 de distâncias traçadas entre sonhos 

passos e pousos 

redimensiono o interior do meu interior 

e a brevidade entre pensamento e pensamento 

não acompanha o vagar do corpo 

entregue ao manejo da maré 

nem o vagar da garrafa ondulando sobre os dias 

entre soluços de bêbado e pranto 

encontraste a carta, mas não entendeste a letra 

e não há legendas, coordenadas, vozes, 

mapas para minha memória 

dói fundo a longitude de meus garranchos 

perdidos no efémero de um idioma 

ilegível entre latentes caligrafias, alfabetos 

e não vês no céu 

a constelação com meu nome 

não podes ler minhas mãos 

e latejando minhas letras dizem 

teu futuro, te dão leme 

leem tuas digitais 

no leme, no copo, na garrafa 

só não traduz a lancinante latitude 

do teu entendimento 

envias de volta um papel em branco. 

                       (Carol Castro) 

 

MAPAS: ARTES E SONHOS 
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ORI – ANIVERSÁRIOS  
A EQUIPE DO INFORMATIVO ORI-MB PARABENIZA OS ANIVERSARIANTES DOS 

MÊSES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO.  

S 
 

 

MÊS DIA NOME 

AGOSTO 

15 Esther Moreira MARNET 

21 FELIPE Simeão dos Santos 

28 Washington PUGLIESE dos Santos 

SETEMBRO 
20 Leandro MEDEIROS Souza 

28 JORY Lessa Ribeiro 

OUTUBRO 
05 Edir Gustavo dos Santos LOBO 

09 Antônio CLAUDIO LINS e Souza 

Desejamos a todos 
muita saúde, paz, e 

bons percursos 

 

MEMES 
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https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju873YqOTWAhUKkZAKHT9SD6wQjRwIBw&url=https://blog.openstreetmap.org/2014/08/&psig=AOvVaw3RrEJgWtO7i_EgMhD0aKGD&ust=1507665022305694
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https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju873YqOTWAhUKkZAKHT9SD6wQjRwIBw&url=https://blog.openstreetmap.org/2014/08/&psig=AOvVaw3RrEJgWtO7i_EgMhD0aKGD&ust=1507665022305694
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju873YqOTWAhUKkZAKHT9SD6wQjRwIBw&url=https://blog.openstreetmap.org/2014/08/&psig=AOvVaw3RrEJgWtO7i_EgMhD0aKGD&ust=1507665022305694
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju873YqOTWAhUKkZAKHT9SD6wQjRwIBw&url=https://blog.openstreetmap.org/2014/08/&psig=AOvVaw3RrEJgWtO7i_EgMhD0aKGD&ust=1507665022305694
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju873YqOTWAhUKkZAKHT9SD6wQjRwIBw&url=https://blog.openstreetmap.org/2014/08/&psig=AOvVaw3RrEJgWtO7i_EgMhD0aKGD&ust=1507665022305694
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju873YqOTWAhUKkZAKHT9SD6wQjRwIBw&url=https://blog.openstreetmap.org/2014/08/&psig=AOvVaw3RrEJgWtO7i_EgMhD0aKGD&ust=1507665022305694
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju873YqOTWAhUKkZAKHT9SD6wQjRwIBw&url=https://blog.openstreetmap.org/2014/08/&psig=AOvVaw3RrEJgWtO7i_EgMhD0aKGD&ust=1507665022305694
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FENG SHUI 

 O Feng Shui, a topografia, a natureza, a bússola, o equilíbrio 
e a orientação...para a vida 

. 
CONCEITUAÇÃO 

Feng Shui (pronuncia-se fon xuei) é uma arte 

milenar, de mais de cinco mil anos, um instrumental 

destinado à intervenção prática no cotidiano do ser 

humano.  

Deriva de um sistema de conhecimentos elaborado 

a partir da observação, reflexão e, principalmente, 

interação diária do homem com a natureza.  

Partindo de visões distintas, unindo ciência, arte, 

astronomia, medicina, filosofia e esoterismo, o povo 

chinês vem coletando e transmitindo, de geração a 

geração, século a século, um conjunto conceitual que 

visa à perfeita integração do homem ao seu ambiente 

natural, harmonizando todas as energias presentes. 

As origens milenares do Feng Shui estão no I 

Ching (O Livro das Mutações), nos conhecimentos que 

geraram os princípios da Medicina Tradicional Chinesa 

e da Acupuntura. 
 

 
 

                        TAO 
 

Tao é caminho. O homem e a natureza 

integram-se no universo por intermédio do Tao. O 

Tao orienta a busca do equilíbrio. 
 

 

YIN / YANG 

 
 

 

YIN / YANG 

É o princípio da dualidade, yin significa o lado 

feminino, o escuro, a noite, a sombra, o frio, o repouso, a 

passividade, Yang significa o lado masculin, a luz, o dia, o 

sol, o caor, a claridade, a atividade. 

A dualidade Yin/Yang, ao contrário da concepção 

filosófica do Ocidente, não supõe o antagonismo dos 

contrários, mas sim, a complementaridade e a 

interdependência. Não há Yin sem Yang, não há Yang sem 

Yin. É a ciência do equilíbrio.  

Se o equilíbrio Yin/Yang se rompe, haverá uma 

desarmonia no conjunto e o Tao se perderá. Haverá 

desconforto e conflitos. 

 

Os fundamentos axiais do Feng Shui são o Tao (caminho), o Yin / Yang (claro/escuro), o Chi (respiração / 

energia), o Ciclo elemental (integração/desintegração) e o I-Ching (mutações) 
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CHI  

A principal ―matéria-prima‖ do Feng é a energia. O Chi é, a força dinâmica que flui em cada ser vivo, 

interligando e animando todo universo. considera-se que cada pessoa, cada edificação tem seu próprio Chi, e tudo 

no mundo está conectado por essa respiração cósmica, tão invisível quanto ponderosa. 

―Quando o Céu é recebido pa Terra, 

Quando o Chi é retido pelas formas adequadas,  

Todas as coisas têm origem. 

Quando o Chi é sentido e oferece resposta, 

Os espíritos abençoam os seres. 

Assim, a imagem do Céu e a forma da Terra devem se corresponder 

Para o que de cima e o de baixo se tornem únicos, 

Assim é o mecanismo da transformação‖ (Texto extraído do Qing Nang Jing) 

 

Ciclo Elemental 
A teoria dos cinco elementos Wu Xing afirma que a madeira, o fogo, a terra e a água, são os elementos 

básicos que formam o mundo material. Existindo uma interação e controle recíproco entre eles que detrmina seu 

estados de constante movimento e mudança. 

Tudo é o começar e o terminar perenes: Yang/Yin, Yin/Yang.  

A interação estende-se aos pontos cardeais, o norte e o leste são Yang pois estão voltados para o nascente; o 

sul e o oeste são Yin, voltados para o poente. 

Da ação Yin/Yang conjugada à ação do chi, originam-se os cinco elementos primordiais que interagem e 

produzem o ciclo primordial ou ciclo elemental, que é o princípio de tudo, o homem e a natureza. 

Cada elemento possui uma representação simbólica que se expressa numa posição geográfica, uma cor, um 

clima e sua essência Yin/Yang relacionam-se segundo direções determinadas por suas especificidades e formam o 

cerne da natureza real. Geograficamente, a Terra situa-se no centro da relação, pois, em relação ao homem, é o 

eixo do todo. 

ELEMENTO POSIÇÃO COR ESTAÇÃO ESSÊNCIA 

água Norte preto outono yin 

fogo Sul vermelho verão yang 

madeira Leste verde primavera yang 

metal Oeste branco inverno yin 

Terra Centro amarelo fusão yin/yang 

 

Uma aplicação do Feng shui: Condicionante espacial 

Do universal ao particular e novamente ao universal, o Tao ensina que os ciclos são perenes. A condicionante 

espacial capta a mutação do cósmico, e o Feng Shui detalha sua ação no local, no ambiente circundante e na 

própria edificação. Esse detalhamento se processa na avaliação das condições geográficas, na topografia, no 

impacto ecológico, na circunvizinhança e nas peculiaridades climáticas de um local escolhido para construir.  

Da mesma forma que um acupuntor ou terapeuta de shiatsu detectam no corpo desequilíbrios energéticos 

específicos que são corrigidos através de agulhas ou manipulação, um praticante de feng shui diagnostica os 

mesmos desequilíbrios num espaço e tenta corrigi-los através do uso apropriado de cores, objetos, disposição de 

mobília, podendo ir ao mais ínfimo pormenor de qualquer espaço físico.  

As técnicas Feng Shui trazem perspectivas múltiplas que visam ―criar‖ locais com equilíbrio energético, fruto 

de observações criteriosas na área de circulação interna, externa e seus efeitos ssobre as pessoas.  

 

FENG SHUI 
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A BÚSSOLA E O FENG SHUI 

É possível que, como uma cultura fundada na terra, a China não 

estivesse interessada, nos primeiros dias após o desenvolvimento da 

bússola, em encontrar usos marítimos para o instrumento. Talvez 

lhe parecessem mais importantes os poderes místicos da agulha ou 

da concha magnéticas. Assim, antes que a extraordinária invenção 

chinesa da bússola magnética fosse posta em uso na navegação - em 

que iria desempenhar um papel tão crucial no Ocidente – os 

chineses usaram o instrumento na prática do Feng Shui. 

Cedo em sua história, os chineses haviam desenvolvido a 

―ciência dos ventos e da água‖ chamada Feng Shui. Segundo a 

filosofia Feng Shui, os ventos são o espírito da Terra, fluindo 

através das veias do solo, e as águas são as águas da purificação, 

que renovam a Terra e seus habitantes. O Feng Shui é uma 

disciplina na esfera da espiritualidade cósmica. Sua prática 

desempenha papel importante na cultura chinesa tradicional. 

A filosofia taoísta, que se desenvolveu precocemente na 

história da China, conduziu a uma valorização de cada detalhe da 

topografia. A forma de montanhas e morros, a direção dos rios e 

regatos, a presença de matas ou campinas, tudo isso era 

cuidadosamente considerado. A construção humana, de muralhas de  
 

FENG SHUI 

 

 

O BA-GUÁ 

Ao estudar um espaço utiliza-se o chamado Ba-guá  (ou Pa-

Kuá).  

É o mapa da harmonização representado por oito pontos 

cardeais, cada um deles relacionado com um aspecto específico 

das nossas vidas.  

Funciona como um mapa e através dele, descobre-se os 

melhores caminhos para alcançar o bem-estar e a harmonização 

do seu lar. 

 
 

cidades e pagodes a prédios residenciais, era cuidadosamente planejada de modo a se proteger os edifícios de 

influências nocivas e maximizar o benefício humano. Os chineses se preocupavam com a relação entre o yang e o yin 

– as forças opostas do universo – e com a influência deles sobre a região e o povo que a habitava. Pinturas chinesas 

ao longo de toda a história demonstram o princípio do Feng Shui ao contemplar e descrever paisagens e a disposição 

das estruturas. O modo como os chineses dispunham casas de fazenda e ruas urbanas demonstra adesão aos 

princípios do Feng Shui, e  muito do que há de belo na arte chinesa deve ser creditado a esses princípios. 

Mêng T’ien, o construtor da Grande Muralha, disse certa vez que não poderia erguê-la sem seccionar as veias 

da Terra. Adivinhos chineses foram consultados no processo de tomada de decisões relativas a esse projeto, já que 

o corte das veias da Terra afetaria fortemente as pessoas. 

Os praticantes do Feng Shui usavam a bússola magnética como instrumento divinatório. Sua abordagem era 

animista – a bússola assumia a forma de um peixe a flutuar na água, dizendo-lhes como tomar decisões, ou era uma 

tartaruga cuja cabeça balançava para cima e para baixo quando se estabilizava, apontando para uma direção 

favorável. Os adivinhos viam a reação da bússola a uma força que atuava sobre ela à distância como um indício 

mágico da natureza da região e sua água e ar, bem como do que havia debaixo da superfície da terra. Procurando 

sinais que lhes dissessem como tomar suas decisões, os chineses seguiam as indicações que lhes eram fornecidas 

por uma bússola magnética moldada na forma de um animal. 
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Coma expansão do cristianismo pela China, os missionários jesuítas queimaram praticamente tudo que havia 

sobre livros considerados de adivinhação e Feng Shui.  

Do que restou das queimas, sabemos que as 24 direções que figuram na bússola magnética usada na tábua de 

um adivinho na China são muito antigas e têm origem mística.  

Essas direções remontam a pelo menos 120 D.C. e  estão associadas com a cauda da constelação Ursa Maior 

– o cabo da ―Grande Concha‖.  

 

A BÚSSOLA LUOPAN 

É a bússola chinesa utilizada pelos praticantes de Feng Shui para medir os fluxos e posições energéticas dos 

planetas que atingem e influenciam a Terra. 

Sabe-se que há milhares de anos os chineses começaram  seus  estudos  para  compreender  os 

fenômenos  entre Sol, Lua, estrelas, Terra e Homem.  

A primeira bússola foi originada na China antiga e não tinha agulha, usava como indicadores conchas em 

forma de peixe ou tartaruga. Como esse método era muito impreciso, os antigos chineses começaram a estudar 

formas de aperfeiçoar suas medições.  

Segundo historiadores, por volta de 2.000 A.C. descobriram a orientação natural dos ímãs e então criaram a 

primeira bússola com agulha (flutuante na água). 

A primeira Luo Pan conhecida usava uma concha (que representava a constelação da Ursa Maior) como agulha 

e seu cabo indicava o Norte.  

A base era feita de madeira e com formato quadrado, representando a Terra e os círculos no interior feitos 

de metal representando o Céu 
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Hoje ela mantém ainda essa representação de Céu e Terra, com a base quadrada e os círculos, mas foi 

modernizada. Dentro de cada anel e círculo inscritos na Luo Pan estão representadas, em ideogramas chineses, as 

várias escolas do estudo do Feng Shui e da Cosmologia Chinesa. 

A Bússola Luopan com todas as suas marcas esotéricas como o Yin/Yang, o Wuxing, o Ba-guá, os 12 ciclos da 

vida, as 24 montanhas, as 28 mansões lunares, os 64 hexagramas, sempre cativou os chineses, que muitas vezes 

sentiam que este instrumento é considerado mágico tendo uma qualidade sobrenatural diferente da bússola 

normal. 
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BANDEIRA DA REPÚBLICA DA COREIA 

 

A Coreia do Sul, oficialmente República da Coreia, é um país asiático e fez parte do domínio japonês de 1910 

a 1945. No final da Segunda Guerra Mundial, as forças japonesas se renderam às forças da então União 

Soviética, que ocuparam o norte da Coreia (atual Coreia do Norte), e dos Estados Unidos, que ocuparam a parte 

sul (atual Coreia do Sul). 

Sua capital é Seul e ela é formada por mais de três mil ilhas. Apesar de antiga, a Coreia do Sul é um dos 

países mais ricos e desenvolvidos do mundo. 

A primeira bandeira da região foi adotada em 1883. Entretanto, a bandeira atual existe desde 1948.  

Ela tem quatro cores: vermelho, azul, branco e preto.  

O branco fica no fundo e significa a pureza do povo da Coreia do Sul.  

O vermelho e o azul dão cor ao Taegukgi (também conhecido como Taiji e Yin yang), que é um símbolo muito 

popular na cultura chinesa.  

O preto composto de quatro trigramas que são transportados a partir dos oito trigramas do Ba Gua. 

Taegukgi é o nome do símbolo central da bandeira, derivado do Yin Yang chinês. O círculo representa o 

absoluto e é dividido em duas partes para mostrar o equilíbrio perfeito.  

A parte azul (Yin) representa a negatividade e a vermelha (Yang), a positividade. As duas partes juntas 

mostram como as energias opostas possuem um movimento infinito e se complementam entre si. 

Os trigramas (Geon, Ri, Gam e Gon) representam: quatro estações do ano, quatro virtudes (humanidade, 

justiça, inteligência e cortesia), os elementos naturais (céu, sol, lua e a terra), os pontos cardeais (leste, oeste, 

norte e sul) e quatro significados (realização, sabedoria, vitalidade e justiça). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Rep%C3%BAblicas_Socialistas_Sovi%C3%A9ticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_das_Rep%C3%BAblicas_Socialistas_Sovi%C3%A9ticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coreia_do_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://www.estudopratico.com.br/estacoes-do-ano/
https://www.estudopratico.com.br/pontos-cardeais/
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―... Os homens não são prisioneiros do destino, mas de suas próprias mentes.” 

 (F. D. Roosevelt) 

POESIA E O FENG SHUI 

Feng Shui é um processo contínuo que deve ser encarado com amor e poesia... 

―De tudo na vida, 

ficaram três coisas: 

A certeza de que estamos sempre começando... 

A certeza de que precisamos continuar... 

A certeza de que seremos interrompidos antes de terminar... 

Portanto, devemos: 

Fazer da interrupção um caminho novo... 

Da queda, um passo de dança... 

Do medo, uma escada... 

Do sonho, uma ponte... 

Da procura, um encontro!‖                                

                           (Fernando Pessoa) 

 

Conclusão lógica (?) 

Nascemos para sermos felizes, para vivermos em harmonia com a Natureza e com nossa própria natureza. E 

essa é a maior função do Feng Shui, ser um instrumento que facilite essa conquista. 

A perspectiva Feng Shui lógico busca ser fiel à constatação de que tudo está em constante mutação, portanto 

é aberta às alterações sempre que se fizerem necessárias e sempre que novas descobertas forem feitas, 

aperfeiçoando cada vez mais seus conceitos.  

Desde o início de nossa civilização, muito conhecimento foi conquistado, sendo possível hoje delinear 

cientificamente dentro da diversidade humana as bases que proporcionam a felicidade. Fica uma lição de 

humildade depois de tanto avanço científico: é preciso conviver com o Mistério da Vida. Sabemos muito, mas não 

sabemos tudo. Esse é o princípio da Sabedoria.  

 

Fontes de consulta: 

http://ichingolivrodasmutacoes.blogspot.com.br/ 

http://soniagomesfengshui.blogspot.com.br 

Bússola – A invenção que mudou o mundo (Amir D. Aczel) 

Feng Shui: O caminho do meio (Tien Pin) 

Feng Shui Lógico (Stela Vecchi) 

Feng Shui - A arte de viver feliz! (Jussara Di Leite Rodrigues) 

Feng Shui – O Livro Das Soluções (Nancilee Wydra) 

Percepção Ambiental e Comportamento (Jun Okamoto) 

 

http://ichingolivrodasmutacoes.blogspot.com.br/
http://soniagomesfengshui.blogspot.com.br/
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COMPASS   ART 

 

 

 

 

 

 

BÚSSOLA  

―Perambulando pelo cais, sem destino 

a paisagem foge, a dor consome 

assim sigo a procura da luz 

de mãos timoneiras, ajuda ao leme 

que  conduzirão ao porto seguro 

para quem atravessa a névoa 

o fundo da nuvem e o apagado sol... 

  

Desertos são os pensamentos 

os dias, rotas sem vento 

a bússola e um mapa para nos guiar 

auxiliar em nossos atos  

nas incertezas e vagas a navegar 

nos silêncios das palavras não ditas... 

  

É o bálsamo das cicatrizes 

luz brilhante das frestas 

onde as montanhas encostam 

além das rochas, 

além dos muros da alma.‖ 

(Maria Thereza Neves) 

 

Rosa dos Ventos 
 

―Elevo o olhar aos mares constelados, 

onde as estrelas claras reverberam, 

mesmo se mortas, imunes à extinção. 

Meu céu profundo sonda o infinito, 

retrovisor do tempo iluminado, 

aurora em que navego... amplidão... 

 

Rosa dos ventos, giro, na bonança... 

A nau é o meu destino de procura, 

o meu achado sopro de esperança... 

Sigo, além-mar, a Ilha Venturosa: 

o signo da Rosa e da Ventura. 

Se vou sozinha, tanto faz ou fez, 

já que o recurso final da lucidez 

é admitir as praias da loucura!‖ 

                (Yasmin Anukit) 
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COMPASS  ART 

Um corpo em viagem 
 

―O corpo, mapa de viajantes perdidos. 

O desejo, bússola tresvariada. 

 

Cultivei em mim desencontros 

Em lavras e lanhas de disciplinas sacras. 

 

Fui fértil de atrasos e enganos, 

Fui na vida avaria trágica.‖ 

 

 (Marcus Vinícius Rodrigues) 
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51ª  NAVAMAER 2017 
 

Cerca de 600 cadetes e aspirantes das escolas de formação de oficiais das Forças Armadas do Brasil - Escola 

Naval (EN), Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e Academia da Força Aérea (AFA) - participaram da 51ª 

Navamaer, competição militar esportiva que contribui para a formação dos futuros oficiais.  

Lage, troféu instituído pelo patriarca da família Henrique Lage para disputa entre a Escola Naval e a Escola 

Militar. 

 Após 1941, com a criação do Ministério da Aeronáutica, os Cadetes da Escola de Aeronáutica juntaram-se aos 

Cadetes do Exército e aos Aspirantes da Marinha.  

Em 1951, passou a ficar sob a égide do então Conselho Desportivo das Forças Armadas (CDFA), que, em 1956, 

passou a denominar-se Comissão Desportiva das Forças Armadas (CDFA). 

Em 26 Dez 1962, o então Presidente da Comissão Desportiva das Forças Armadas, General-de-Brigada Floriano 

Machado, informou aos Comandantes das Escolas que, a partir daquela data, seria adotada a sigla NAVAMAER para 

caracterizar as competições realizadas entre Cadetes e Aspirantes. 

Anualmente, cada uma das academias vem alternando-se como a sede das competições e organizadora do 

evento.  

 

 
Em 2017 a organização ficou a cargo da Escola Naval, com a prova de Orientação por conta da Comissão de 

Desportos da Marinha (CDM). 
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A prova foi realizada em Rio das Ostras, RJ nos dias 23 e 24 de julho de 2017 com os seguintes resultados: 

Individual Masculino: 
 

Individual Feminino: 

CLAS. ATLETA EQUIPE 23JUL17 24JUL17 TOTAL 

1º ASP. NARAIANE EN 01:33:58 00:38:17 02:12:15 

2º CAD. ANA GURGEL AFA 01:58:01 00:44:57 02:42:58 

3º CAD. SOPHIA AFA 02:20:03 00:27:56 02:47:59 

4º ASP. MARIANA ALVES EN 02:08:04 00:54:30 03:02:34 

5º CAD. BIANCA ATHAYDE AFA 02:19:17 00:50:24 03:09:41 

 

51ª  NAVAMAER 2017 
  

 

CLAS. ATLETA EQUIPE 1º PERCURSO 2º PERCURSO TOTAL 

1º CAD.PALINSKI AMAN 00:46:11 00:20:48 01:06:59 

2º CAD. KRAFTZUK AFA 00:49:53 00:21:52 01:11:45 

3º CAD. GUSTAVO AMAN 00:51:57 00:22:51 01:14:48 

4º CAD. DE LUCENA AMAN 00:52:19 00:24:10 01:16:29 

5º ASP. MONDAINI EN 00:54:32 00:24:25 01:18:57 
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51ª  NAVAMAER 2017 
 
 Vencedores por equipes: 

 Equipe masculina: 

CLAS ATLETA EQUIPE TEMPO 
SOMA DE 
TEMPOS 

 
Equipe Campeã AMAN 

1º 

CAD. PALINSKI AMAN 00:46:11 03:19:44 

CAD. JARDEL AMAN 00:49:17  

CAD. GUSTAVO AMAN 00:51:57  

CAD. DE LUCENA AMAN 00:52:19  

2º 

CAD. KRAFTZUK AFA 00:49:53 03:43:37 

CAD. MOTA AFA 00:52:15  

CAD. WILLIAN AFA 01:00:08  

CAD. SCATOLINI AFA 01:01:21  

3º 

ASP. MONDAINI EN 00:54:32 03:57:24 

ASP. DIOGO PIRES EN 00:54:46  

ASP. ROSA EN 01:01:30  

ASP. LEAL EN 01:06:36  

 

No feminino destaque para a Aspirante Naraiane  que conquistou o primeiro lugar no percurso Longo 

e o segundo lugar no percurso médio, conquistando assim a medalha de ouro. 
 

Aspirantes da Escola Naval que participaram da competição de Orientação 
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ORIENTAÇÃO NOTURNA 
 

Night Orienteering.  

―Onde todos os gatos são pardos‖  

Orientação é nossa paixão, mas imagina você correr por 12 horas em um revezamento e ainda atravessando a 

madrugada de um sábado para domingo, começando com o 1º atleta assim que o sol se pôr e, terminando com o 

último atleta às 8h da manhã de domingo, emocionante não!  

Pois então, estamos falando da tradicional e maior prova de orientação noturna do mundo, a famosíssima 

Jukola.  

O Jukola Relay é uma corrida de revezamento de orientação realizada anualmente na Finlândia desde 1949.  

É o maior evento de relevo de orientação no mundo. A corrida ocorre em um sábado para domingo. O nome 

Jukola é um nome de família no clássico livro finlandês, "Seven Brothers".  

O revezamento Jukola tem sete pernas com distâncias variando de 7 a 15 km. O horário de início é quando o 

sol se põe. Os corredores para as três primeiras pernas geralmente usam lanternas potentes, dependendo do local 

geográfico (norte ou sul da Finlândia) do relevo e as condições climáticas. A equipe vencedora cruza a linha de 

chegada no início da manhã de domingo, cerca de 6 ou 7 da manhã, e as últimas equipes terminam ao longo da tarde 

de domingo.   

Em 2017, o relé Jukola atraiu cerca de 1600 equipes e o relé Venla mais de 1300 atletas.  Participaram mais 

de 20 países diferentes inclusive o Brasil.   

 

 

A escuridão apresenta suas próprias características para a orientação noturna devido a uma visibilidade 

limitada ou nenhuma.   

No entanto, as técnicas e os princípios são os mesmos que os usados para a orientação diurna.   

O sucesso na orientação noturna depende dos ensaios durante a fase de planejamento antes do movimento, 

como análise detalhada do mapa para determinar o tipo de terreno em que a navegação ocorrerá e a 

predeterminação de azimutes e distâncias.   

Dispositivos de visão noturna podem melhorar a navegação noturna. 
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IV ETAPA DO COERJ 2017 

 
 

A Associação Desportiva Almirante Adalberto Nunes (ADAAN), juntamente com a 

Federação de Orientação do Rio de Janeiro (FORJ), organizaram a IV Etapa do 

Campeonato Estadual de Orientação do Rio de Janeiro 2017, no Município de Búzios – 

RJ, no dia 23 de julho de 2017, em mapa inédito.  

Além dos percursos para a competição do COERJ, foi disponibilizado um percurso 

de Orientação de precisão (Trail-O).  

Visando aliar orientação, turismo e lazer, no dia 22 de julho, dia anterior a 

competição do COERJ,  foi realizado  na praia da Ferradura e arredores, um percurso 

revezamento fim proporcionar entretenimento para os orientistas que chegaram no dia 

anterior. O foco do revezamento foi de confraternização e os trios foram formados por 

categorias/idades diversas, podendo mesclar gênero.  

Todos os participantes receberam brindes ofertados pela organização.  

E como se tudo isso não fosse o suficiente, todos os inscritos no Revezamento 

participaram do sorteio de um passeio de escuna, onde os contemplados puderam se 

deliciar com as belas praias da maravilhosa cidade de Armação dos  Búzios.  

A realização de uma prova do COERJ em uma área turística, um pouco mais distante 

do centro urbano da cidade do RJ, é uma decisão arrojada visto que pode diminuir o  

 
 

 

 
 

MAPA INÉDITO. ALIANDO UMA CORRIDA RÁPIDA COM TRECHOS EM FLORESTA. 

 

número de participantes em virtude de despesas, no entanto a ADAAN acredita que este é o caminho para atrair 

novos orientistas.  

Entretanto, quem fez o esforço de participar, ficou satisfeito, face aos comentários elogiosos recebidos pela 

organização do evento.  

 Enquanto os atletas não estavam correndo a sua prova do estadual, estavam fazendo o percurso Pre-O, 

comendo ou bebendo nos diversos quiosques e restaurantes do local, ou se divertindo na maravilhosa Praia da 

Ferradura. Foi uma etapa para orientistas e familiares. 

O apoio da prefeitura de Búzios, liberando uma escola para acantonamento foi fundamental para a realização 

da nossa etapa.     

 

 
 

Acreditamos que a orientação deve aliar o esporte ao lazer.  

A ADAAN levantou essa bandeira em 2012, quando a organizou 

sua primeira etapa de um COERJ.  

Prometemos continuar buscando o melhor para a orientação. 
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ORIENTAÇÃO NOS CURSOS DO CENTRO DE 

INSTRUÇÃO ALTE SYLVIO DE CAMARGO 
 

 Este ano iniciou-se uma parceria entre a Comissão de Desportos da Marinha (CDM) e o Centro de Instrução 

Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), para realização de instrução de orientação para os alunos dos Cursos de 

Operações Especiais do CIASC. 

A Orientação é matéria básica para o combatente de Operações Especiais, e o CIASC ensina e testa seus 

alunos para que este conhecimento faça parte da vida de seus instruendos.  

A CDM tem uma equipe especializada para fazer mapeamentos e organização de provas de orientação, além de 

possuir equipamentos de última geração para o desenvolvimento e aplicação deste esporte.  

O Apoio mútuo destas duas nobres instituições foi uma combinação perfeita para um grande avanço na 

instrução de Orientação dos alunos do CIASC.  

Os Cursos contemplados com este apoio em 2017 foram: 
Estágio de Qualificação Técnica Especial de Operações Especiais (EQTEsp-OpEsp 2017); e 

Curso de Especialização em Guerra Anfíbia e Estágio Especial de Guerra Anfíbia  (C-Espc-GAnf/E-E-GAnf 

2017). 

Equipe de Instrução da Escola de 

Operações Especiais (DCOp) 

CT FN ALBUQUERQUE 

1 SG FN IF RANGEL 

2 SG FN IF ALEXANDRE 

2 SG FN IF MÁRIO 

2 SG FN IF GIULIANO 

2 SG FN EF AMORIM 

3 SG FN IF R. DIAS 

 

Equipe de Instrução da Comissão de 

Desportos da Marinha (CDM) 

SO FN IF LEVI 

1SG- EP JUNIOR 

2 SG FN IF MALATO 
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HUNTER RACE BRASIL 2017 

CORRIDA & NAVEGAÇÃO & AVENTURA & LAZER 

 
 

 O QUE É: 

A HUNTER RACE é uma atividade esportiva praticada em equipe que une corrida ecológica com navegação 

terrestre, utilizando mapa. 

A natureza é o campo de batalha.  

Ao receber o mapa a equipe planeja sua estratégia, espera a largada e, parte para a caçada. O grande desafio 

é encontrar os objetivos distribuídos no campo de batalha e marcado no mapa do guerreiro.  

A atividade visa proporcionar ao competidor, além do exercício físico, o exercício da sua capacidade de 

concentração, raciocínio e decisão enquanto corre aliado ao prazer de estar em contato com a natureza.  

Muito importante também é o companheirismo, o espírito de equipe, a solidariedade, o respeito, a confiança e 

o entendimento dos potenciais e limitações do parceiro para que seja possível completar a prova. A Hunter Race é 

a conjugação perfeita entre o corpo, a mente e o espírito. 

Além de tantos desafios, este esporte tem a preocupação com a conservação dos recursos naturais, o 

conhecimento e o respeito ao meio ambiente e de não causar impacto no cotidiano das comunidades por onde 

passam. 
 

 

A Hunter Race 2017 vai ser realizada em Cabo Frio, RJ. A concentração será na praia das Conchas e o 

percurso se estende por um cenário de muita beleza natural que vai até a ilha do Japonês.  

A área da competição abrange Peró, praia das Conchas e ilha do Japonês, contemplando diversos  

 

ecossistemas associados à 

região de baixadas litorâneas, 

restingas, mangues, lagoas, 

brejos, lagunas, dunas e parte 

com vegetação espinhosa.  

É uma região de 

preservação ambiental, 

possibilitando a existência de 

plantas nativas, aves raras e 

animais em risco de extinção, 

havendo incidência do pássaro 

conhecido como formigueiro 

do litoral, símbolo do Parque 

Estadual da Costa do Sol 

(PECS). 

A área apresenta várias 

trilhas, possui praias 

belíssimas, um litoral com 

vistas deslumbrantes e 

natureza exuberante, o que a 

torna um excelente local para 

a prática de esportes ao ar 

livre e lazer. 
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Nesta edição a Adventure Sports-O, além da hidratação reforçada e as tradicionais frutas, vai oferecer um 

kit atleta composto de camisa em poliamida (tecido especial para corrida), mochila e uma belíssima medalha de 

participação.    

Serão oferecidos troféus para os vencedores e segundos/terceiros colocados em todas as categorias e 

distâncias. 

 

 

HUNTER RACE BRASIL 2017 
MAIS QUE UMA CORRIDA, UM JOGO DE 

ESTRATÉGIA E SUPERAÇÃO. 

 

O mais importante nesta 

atividade esportiva é a sua luta para 

ultrapassar  seus próprios limites,  

superá-los significa sua maior 

vitória. 

As inscrições estão abertas até 

o dia 06 de novembro. 

Regulamento, fotos e demais 

informações você encontra no site 

da Adventure Sports-O.  

www.adventuresports-o.com 

MONTE SUA EQUIPE E VENHA 

SENTIR O PRAZER DE 

PARTICIPAR DESTE GRANDE 

DESAFIO. 
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O Informativo de Orientação 
da Marinha do Brasil 

–INFORMATIVO ORI MB – 
terá periodicidade bimestral 
e apresentará notícias 
gerais sobre o Esporte 
Orientação, sua 
estruturação e evolução na 
MB. 
Este informativo e os 
anteriores estão no site: 

www.forj.org.br 
 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 
VII Etapa do COERJ 2017 –Arraial do Cabo em 29 de outubro. Organização 

Adventure Sports–O e Clube de Orientação do Colégio Militar do RJ. 

Campeonato Área Rio MB. Etapa de Orientação dias 7 e 8 de novembro – 

Organização Equipe de Orientação MB. 

Dia 25 de novembro. Evento de orientação para o Corpo de Bombeiros 

(Grupamento de Macaé – RJ) – Organização Equipe de Orientação da MB. 

 
 

PARCEIROS DA ORIENTAÇÃO DO BRASIL – MARINHA/ADAAN 

Solicitação do 
Editor 

Caso haja algum 
item em desacordo 
com os direitos de 
propriedade 
intelectual, por favor, 
comuniquem-nos 
para que possamos 
retirar a parte, caso 
necessário, ou 
indicarmos o devido 
crédito. 
 

   

 

 

http://www.forj.org.br/

