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Santa Maria - RS, 23 de janeiro de 2017.

ORIENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO EQUIPE NATURA

Prezados amigos do Natura CO,

A Diretoria executiva do Natura Clube de Orientação vem por meio
desta circular, dar ampla divulgação sobre as orientações para concessão dos
incentivos do projeto EQUIPE NATURA (ação nº 1 e 2 – 1ª Etapa CGO),
realizado em convênio com o Prefeitura Municipal de Santa Maria através do
PROESP 2017.
DESCRIÇÃO DO PROJETO: Proporcionar a 24 (vinte e quatro) atletas
confederados e integrantes do Natura CO a oportunidade de competirem
em nível estadual. Incentivar, divulgar e promover a prática esportiva.

1. Metas Qualitativas
a.

Difundir

a

prática

do

esporte

de

orientação

promovendo

o

deslocamento de pessoas para a atividade competitiva interdisciplinar
realizada junto à natureza.
b.

Valorizar a necessidade de se praticar uma atividade física junto à
natureza.

c.

Desenvolver a autoconfiança nos representantes de nossa cidade que
participarão no Campeonato Gaúcho de Orientação em relação a um
ambiente hostil e desconhecido por todos os participantes.
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d.

Desenvolver a integração social de seus associados através do
esporte, formando uma equipe homogenia a fim de representar o
Natura CO e ratificar a cidade de Santa Maria como polo de referencia
no Esporte Orientação.

2. Metas Quantitativas:

a)

Promover a participação no Campeonato Gaúcho de Orientação para 24
atletas por meio de transporte e inscrições.

b)

Ranquear estadual e nacionalmente os atletas participantes do
campeonato.

c)

Garantir a participação de atletas de varias categorias.

3. Objeto de incentivo para I Etapa do CGO 2017 (Santa Rosa – RS)

a)

Vinte e quatro (24) inscrições

b)

Vinte e quatro vagas (24) no transporte.

4. Pré-requisitos de participação do projeto:

a)

Ser associado do Natura CO;

b)

Ter cadastro na CBO (número);

c)

Estar em dia com sua anuidade na CBO, FGO e Natura CO;

d)

Ter preenchido e entregue sua ficha cadastral;
*O prazo para regularização será até o dia 05 de fevereiro de 2017.
O comprovante de depósito deve ser encaminhado para tesoureiro@naturaco.org

5. Inscrições para o projeto:

a)

O atleta deverá atender aos pré-requisitos até a data estipulada e
deverá

solicitar

sua

inscrição

diretamente

pelo

inscricoes@naturaco.org.
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email

b)

Em caso do numero de inscritos ser superior ao número de vagas, a
diretoria executiva realizará uma reunião para estabelecer critérios de
seleção;

6. Contrapartida

a)

Sugerimos aos atletas para que contribuam no valor de R$12,50 no dia
do evento. A contribuição destina-se a ajuda de custos com a equipe de
filmagem, que fará a cobertura exclusiva do projeto Equipe Natura em
SANTA ROSA – RS.
Todas as informações estarão disponíveis no site do Natura CO:

http://naturaco.org/documentos/circulares/.
No dia 1 de fevereiro de 2017 será divulgado a relação de sócios em dia.
A relação estará disponível em www.naturaco.org
A convocação da Equipe Natura com os 24 atletas incentivados estará
disponível

no

dia

17

de

fevereiro

no

portal:

http://naturaco.org/documentos/editais/;
Os demais atletas que não desejarem receber o incentivo ou que não venham
a ser contemplados nesta etapa, deverão se inscrever diretamente no sistema
Natura de inscrições: http://naturaco.org/inscricoes/
Atenciosamente,

FERNANDO PEREIRA GRUHN
Presidente do NATURA CO
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