
Copa Nordeste de Orientação 

Vila Flor - RN, 30 de novembro a 01 de dezembro de 2019. 

_______________________________________________________________ 

 
Organização da COPANE acerta últimos detalhes com Prefeitura de 

Vila Flor para a edição de 2019  
 
No dia 21 de fevereiro, parte da comissão organizadora da Copa Nordeste de Orientação fez uma                

visita ao município de Vila Flor-RN para acertar detalhes do evento junto ao Secretário de Turismo                

da cidade, Manoel Moisés do Nascimento (foto abaixo). Estiveram presentes na visita, da direita              

para a esquerda, Rafael Gomes, Diretor Geral da COPANE, Oscar Moritz, Mapeador, e Marcos              

Oliveira, o Diretor de Comunicação e Marketing. 

 

Na visita foram acertados detalhes das locações       

para realização dos percursos sprint, médio e       

longo, para o acantonamento e para recepção dos        

serviços administrativos do evento.  

 

“A parceria com a Prefeitura Municipal de Vila Flor         

através da Secretaria de Turismo está sendo       

fundamental para a realização da COPANE. Eles       

estão muito engajados com o evento e animados        

com o impacto positivo que ele poderá trazer para         

a população da cidade”, disse Rafael Gomes. 

 

A visita serviu também para reforçar as parcerias com lideranças locais de Vila Flor e de Barra do                  

Cunhaú para garantir aos atletas e seus familiares que virão de todo o Brasil a melhor experiência. 

 

A proximidade entre o município de Vila Flor e         

Barra do Cunhaú (Canguaretama-RN), cerca de      

5Km, torna o local privilegiado pois permitirá       

aos atletas e seus familiares desfrutar das       

belezas dos dois locais com conforto, boas       

opções de hospedagem, lazer e alimentação. 

 

Contudo, a Comissão Organizadora da     

COPANE 2019 faz um alerta aos atletas: Não        

venham esperando moleza! Apreciem sem     

moderação as lindas paisagens (como esta ao       

lado), mas cuidem também de seus percursos       

para não terem surpresas na apuração! 

 

A diversidade de terrenos será um desafio aos atletas e promete encerrar o ano de competições                

oficiais com chave de ouro! Em breve traremos mais informações à família orientista! Acesse mais               

informações no Boletim 01 COPANE 2019. 

_______________________________________________________________ 

Copa Nordeste de Orientação, as férias do orientista! 

https://www.cbo.org.br/assets/gerenciador/CBO/Eventos/Regionais%202019/Boletim%20I%20CopaNE%202019.pdf

