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Orientação no Brasil
No Brasil a Orientação começou em 1970, com a ida de três oficiais superiores das Forças
Armadas, como observadores ao IV CISM (Campeonato Mundial Militar de Orientação), que foi
realizado em Alborg, na Dinamarca.

Desde então, o BRASIL vem competindo em diversos campeonatos Mundiais, como os
realizados na Noruega em 1971, na Suécia em 1972, na Áustria 1982, aqui mesmo no Brasil
em 1983 e 1992.

Hoje, os grandes campeonatos regionais e nacionais reúnem cerca de 800 participantes.

Existem mais de 100 clubes de Orientação filiados à CBO (Confederação Brasileira de
Orientação) e diversas federações estaduais.

Cotrim
O Clube de Orientação do Triângulo Mineiro (COTRIM) foi fundado por atletas do 36º
Batalhão de Infantaria Mecanizado em 22 de setembro de 1999 e registrado em 13 Dez 99
(CNPJ 04.278.788/0001-53), é filiado à Federação Mineira de Orientação, com sede em
Uberlândia-MG.

O COTRIM não tem fins lucrativos e não tem vínculos com o 36º Batalhão de Infantaria
Mecanizado, porém necessita e recebe apoio do mesmo.

O Clube tem seu estatuto registrado em cartório e em situação REGULAR de obrigações
fiscais juntos à órgãos da esfera Municipal, Estadual e Federal. Foi reconhecido como Entidade
de Utilidade Pública Municipal pela Lei Nº 11.093, de 21 de Março de 2012.

Você pode contribuir com o clube através da conta bancária:
Banco SICOOB (756)
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Agencia: 3224
Conta corrente: 18.778-0
CNPJ: 04.278.788/0001-53

Via PIX
Chave: 04278788000153 (CNPJ)

MISSÃO
Promover a integração do homem com a natureza através da prática da Orientação
contribuindo para a formação de cidadãos através da educação, inclusão social e respeito ao
meio ambiente.

VISÃO
Ser reconhecido nacionalmente como padrão de referência no fomento e prática da Orientação
nas vertentes educacional, ambiental e competitiva.

VALORES
Ética, respeito, disciplina, cidadania, honestidade, representatividade, integridade, justiça e
responsabilidade ambiental.

Projeto Estudantil
Baixe aqui os arquivos sobre o projeto estudantil realizado pelo COTRIM. Se você é professor
ou diretor de uma instituição de ensino entre em contato conosco.

Arquivo do Word sobre o Projeto Estudantil

Exemplo de mapa e áreas de abrangência da orientação nas disciplinas - (638kb)

Entidades
1. Cotrim
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2. FMO
3. CBO
4. IOF

Empresa Parceira
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