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FEDERAÇÃO MINEIRA DE ORIENTAÇÃO 

Fundada em 22 de Fevereiro de 2001 
Filiada à Confederação Brasileira de Orientação 

CNPJ: 04.811.702/0001-06 
 
Of. nº. 001/2015  

Uberlândia-MG, 26 de janeiro de 2015.  
 
Ao Sr. 
FÁUSIO SILVA 
Bicho do Mato Esportes Radicais 
Montes Claros - MG 
 
                                        Prezado Senhor, 
 

A Federação Mineira de Orientação (FMO), entidade de 

administração do Esporte Orientação no Estado de Minas Gerais, filiada à Confederação 

Brasileira de Orientação vem por meio deste realizar considerações importantes a respeito 

do evento “1ª Corrida de Orientação – Bicho do Mato” realizada no dia 25 de Janeiro na 

cidade de Montes Claros, MG. 

 

A FMO tomou conhecimento da referida prova através do site 

“bichodomato.wordpress.com”, da rede social Facebook e através de notícias da mídia local. 

 

Primeiramente gostaríamos de reconhecer e parabeniza-lo pelo 

interesse neste Esporte que cresce cada vez mais em nosso País. Esclarecemos que a 

Orientação é uma corrida ou caminhada na natureza utilizando um mapa feito para este fim, 

sendo uma atividade de educação ambiental, interdisciplinar e inclusiva, pois permite a 

participação de pessoas de todas as idades e de ambos os sexos. Trata-se de um esporte 

organizado e em pleno acordo com a LEI Nº 9.615, de 24 de março de 1998 e segue as 

regras internacionais da IOF - International Orienteering Federation e regras nacionais da 

CBO - Confederação Brasileira de Orientação. 

 

Em Minas Gerais as atividades são conduzidas pelos clubes 

filiados à FMO, atualmente presentes nas cidades de Belo Horizonte, Pouso Alegre, Varginha, 

Divinópolis, São João Del Rei e Uberlândia. Anualmente a FMO organiza o Campeonato 

Mineiro e troféus de Orientação em parceria com as Federações vizinhas de São Paulo, 

Distrito Federal, Rio de Janeiro e Goiás.  

 

O referido evento foi divulgado como “Corrida de Orientação” e em 

se tratando do Esporte Orientação a FMO tem a responsabilidade e o dever de garantir que 
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as regras sejam cumpridas e que a divulgação para o público seja coerente com a prática em 

todo país. O formato do evento, o mapa e os pontos de controle divulgados não são 

característicos da prática desportiva formal da Orientação. 

 

O objetivo desta comunicação é antes de tudo EDUCATIVA e visa 

garantir a correta prática deste Esporte e a divulgação nas mídias de informações que não 

gerem confusão e/ou interpretações erradas para o público. 

 

A FMO tem o total interesse em contribuir e estimular a prática da 

Orientação na cidade de Montes Claros e região.  

 

Caso não seja de seu interesse realizá-la como uma prática 

formal, a FMO solicita que não seja utilizado o termo “Orientação” na divulgação de 

qualquer novo evento pelos motivos acima citados. 

 

Por fim, reforçamos que nosso interesse prioritário é contar com o 

apoio e saber se há interesse de iniciar a prática da Orientação de forma correta e com os 

conhecimentos técnicos necessários para oferecer aos atletas a melhor experiência sem 

expor os mesmos à riscos desnecessários. A Confederação Brasileira de Orientação e as 

Federações possuem um plano de curso adequado para a formação dos profissionais 

interessados. Temos pessoal qualificado e clubes ativos em Minas Gerais com interesse em 

realizar o curso de Iniciação e confecção de mapas em Montes Claros. 

 

Na certeza de sua compreensão, agradecemos a oportunidade e 

ficamos no aguardo de um contato. 

 

 

Atenciosamente,  

 
 

 
EVANDRO PIRES PRIETO 

Presidente eleito Biênio 2015/2016 
 

 
Orientação: um esporte para estudantes 

 
(Mais informações: (34) 9233-9915 -  presidencia@fmorienta.org.br) 
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