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1 CONVITE 

 

 

A Federação Internacional de Orientação, a Confederação Brasileira de Orientação 
(CBO), a Federação Paranaense de Orientação (FPO), o Cobra Clube de Orientação e o 
Departamento de Orientação do GRESFI/Clube de Orientação Cataratas do Iguaçu, têm o 
prazer de convidá-los para participar do Campeonato Sul-Americano de Orientação 2020, 
que será realizado na tríplice fronteira – Brasil, Paraguai e Argentina, no período de 29 de 
outubro a 1º de novembro de 2020. 

Serão realizados conjuntamente seis eventos internacionais: o Campeonato Sul-
Americano de Orientação Elite, o Campeonato Sul-Americano Júnior de Orientação, o 
Campeonato Sul-Americano Juvenil de Orientação, a Copa dos Países Latinos de 
Orientação, todos válidos para o Ranking Mundial (WRE), mais o Campeonato Sul-
Americano Master de Orientação e o Campeonato Sul-Americano Aberto de Orientação. 

 

 

 

 
2 MENSAGEM DAS AUTORIDADES 

 
 
2.1 PRESIDENTE DO CONSELHO DA CBO 
 

 
Caros Orientistas, 
 

A Confederação Brasileira de Orientação tem a honra de 
convidá-los para o 3º Campeonato Sul-Americano de Orientação que 
ocorrerá no período de 29 de outubro a 1º de novembro de 2020, na 
cidade de Foz do Iguaçu - Paraná, com percursos também na 
Argentina e Paraguai. 

Essa é a primeira vez que esse evento regional ocorrerá no Brasil após ser 
reconhecido pela Federação Internacional de Orientação como evento regional. 

As duas primeiras edições no Chile e Uruguai. 
A Organização do evento está trabalhando para que o SAOC 2020 seja um evento 

de características inéditas e com a qualidade que os nossos Atletas esperam e merecem. 
Contamos com a participação de todos. 
Nos vemos em Foz do Iguaçu. 
PIAU! 

 
Conselho da CBO 
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2.2 DIRETOR DO EVENTO 
 
 

 

 
Prezados Orientistas, 

 
Como Diretor do Evento, tenho a honra de convidá-los para 

participar do Campeonato Sul-Americano de Orientação 2020, que 
será realizado nas cidades de Ciudad del Este-PY, Colônia Wanda-
AR e Foz do Iguaçu-BR, no período de 29 de outubro a 1º de 
novembro de 2020. 

A região fronteiriça é privilegiada pelo potencial turístico que atrai visitantes de todas 
as partes do planeta e pela 1ª vez na história do Esporte Orientação da América do Sul, 
estamos oferecendo a oportunidade para os praticantes competirem em 3 países. 

Conjuntamente serão realizados seis eventos internacionais: o Campeonato Sul-
Americano de Orientação Elite, o  Campeonato Sul-Americano Júnior de Orientação, o 
Campeonato Sul-Americano Juvenil de Orientação, todos valendo para o Ranking 
Mundial (WRE), a XXV Copa dos Países Latinos, o Campeonato Sul-Americano Máster 
de Orientação e o Campeonato Sul-Americano Aberto de Orientação 

Nossa Comissão Organizadora está trabalhando intensamente para proporcionar a 
todos um evento de alto nível e de acordo com as exigências internacionais do esporte. 

Esperamos contar com sua presença neste evento. 
 

Valdir Tasca 
Diretor do Evento 

 
 
 
 
2.3 PREFEITO DE COLONIA WANDA – AR 
 
 

 

 
 
 
 

Estimados Orientistas, 
 
Na qualidade de Prefeito do Município de Colônia Wanda, é 

uma tarefa extremamente agradável convidá-los a participar do 
Campeonato Sul-americano de Orientação a ser realizado em 
nosso município em outubro de 2020.  

Nossa cidade está localizada no departamento Iguazú, na província de Misiones, 
Argentina, e a área é caracterizada como um planalto com terra vermelha, rochas 
basálticas e grandes florestas (implantadas e naturais). 

Eu e toda a nossa equipe do governo, está trabalhando para proporcionar uma 
excelente estadia, desfrutando do esporte favorito. 

Esperamos contar com sua distinta presença neste importante evento. 
 

Felipe R. Jeleñ 
Prefeito Municipal de Wanda 
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2.4 SECRETÁRIA DE GOVERNO DE COLÔNIA WANDA – AR 
 
 
 

  
Na qualidade de Secretária de Governo do Município de 

Colônia Wanda, é uma tarefa muito agradável convidá-los a 
participar do Campeonato de Orientação a ser realizado em nosso 
município em outubro de 2020.  

Nossa cidade está localizada no departamento Iguazú, na província de Misiones, 
Argentina, e a área é caracterizada como um planalto com terra vermelha, rochas 
basálticas e grandes florestas (implantadas e naturais). 

Eu e nossa administração, estamos trabalhando para proporcionar uma excelente 
estadia, desfrutando do esporte favorito. 

Esperamos contar com o destaque de sua presença neste importante evento. 
 

Romina Faccio 
Secretária de Governo de Wanda 

 
 
 
 
 
2.5 SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER DE FOZ DO IGUAÇU - BR 
 
 

 

Prezados orientistas,  

Como Diretor de Esportes e Laser de Foz do Iguaçu, tenho o 
prazer de convidá-los para participar do Campeonato Sul-
Americano de Orientação 2020. 

Nossa cidade, pertence ao Estado do Paraná e é 
mundialmente conhecida pelas suas belezas naturais, com 
destaque para as  Cataratas do Iguaçu, uma das 7 Maravilhas da 
Natureza.  

Integra uma região urbana com mais de 700 mil habitantes, constituída também 
por Ciudad del Este, no Paraguai, e Puerto Iguazú, na Argentina, países com os quais o 
município faz fronteira. 

Nossa Secretaria está apoiando os organizadores do evento, que estão 
trabalhando intensamente para brindar-lhes com uma excelente estadia na tríplice 
fronteira, para que possam desfrutar do prazer de praticar este esporte. 

Contamos com a sua presença neste evento. 

 
Antônio Aparecido Sapia 

Secretário de Esporte e Lazer 
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2.6 PREFEITO DE HERNANDARIAS – PY 
 
 
 

 

Prezados orientistas,  

  

O prefeito municipal de Hernandarias – Paraguai,  tem o prazer 

de convidá-lo a participar do campeonato de orientação, a ser 

realizado em nosso município em outubro de 2020. 

Nossa cidade, localizada no Departamento do Alto Paraná, é caracterizada por 

sua terra vermelha e grama fosca, desde a época de Mensú. Está entre os rios Paraná, 

Acaray e Iguazú, onde fica a hidrelétrica de Itaipu, a maior do mundo. 

Esperamos ter sua presença destacada neste importante evento. 

 
 

Rubén Amancio Rojas 
Prefeito Municipal 

 

 
 
 
2.7 PREFEITO DE MEDIANEIRA – BR  
 
 

 

 

Prezados atletas,  
  
É com grande alegria que o Município de Medianeira 

receberá a etapa final do Campeonato Sul Americano de Orientação 
2020. 

Por isso quero convidá-los a participar desta competição, em 
especial da etapa de Medianeira, que será realizada no dia 1º de 
novembro de 2020. 

Nosso município fica no Oeste do estado do Paraná, na região Sul do Brasil, 
estaremos na estação primavera, com um clima ameno e agradável, propício para a 
prática de atividades físicas. 

Quero, desde já, saudar todos e espero que este campeonato sirva para uma 
troca de experiência enriquecedora.  

Da nossa parte, tudo faremos para que se sintam em casa, para que conheçam 
as nossas riquezas patrimoniais e ambientais, a nossa terra e a nossa gente. É bom 
podermos mostrar a simpatia e a hospitalidade com que acolhemos todos os que nos 
visitam. 

 
Ricardo Endrigo 

Prefeito Municipal de Medianeira 
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3 PROGRAMAÇÃO 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

29 de 
outubro de 

2020 
(5ª Feira) 

Dia todo 

Chegada dos atletas e 
delegações  Foz do Iguaçu - 

Brasil 
Endereço no 

Boletim 2 

Credenciamento 
Eventos Modelos 
Treinamentos 

20:00 Cerimônia de abertura Fundação 
Cultural 

30 de 
outubro de 

2020 
(6ª Feira) 

14:30 Congresso Técnico 
Ciudad del Este 

-Paraguay 
Endereço no 

Boletim 2 

15:00 Percurso Sprint (WRE)  
16:30 Premiação 

19:00 
Reunião Anual de Países da 
Copa Latina e Reunião das 
Federações Sul-Americanas 

31 de 
outubro de 

2020 
(Sábado) 

10:00 Percurso Longo (WRE)  Colonia Wanda 
- Argentina 14:00 Premiação 

20:00 Jantar comemorativo (banquete) Endereço no 
Boletim 2 

1º de 
novembro 
de 2020 

(Domingo) 

10:00 Percurso Médio (WRE)  Foz do Iguaçu - 
Brasil 

Endereço no 
Boletim 2 

13:00 Premiação 

14:00 Encerramento do Evento 

 

 

4 IOF EVENT ADVISER E ÁRBITRO 
NACIONAL 

 

 

IOF Event Adviser: 
Plínio Costa Nascimento 

E-mail: plinio.pr@gmail.com 
Telefones: +55 41 33427061 -  +55 41 999125718 

 

 

Árbitro Nacional: 
Fabio Alexander Hartmann 

sgto_hartmann@hotmail.com 
Telefone: +55 42 98807 2165 
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5 ORGANIZAÇÃO 

 

5.1 ORGANIZADORES 
- Cobra Clube de Orientação – Cascavel – Paraná – Brasil 

- Departamento de Orientação do GRESFI/Clube de Orientação Cataratas do 
Iguaçu – Foz do Iguaçu – Paraná - Brasil 

5.2 SUPERVISÃO 
- Federação Paranaense de Orientação 

- Confederação Brasileira de Orientação 

5.3 DIRETOR DO EVENTO 
- Valdir Tasca – E-mail: valdirtasca@yahoo.com.br – Telefone: +55 45 99929-1590 

 

 

 

 
6 CATEGORIAS 

 

 

 
6.1 SAOC - CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE ORIENTAÇÃO 
 
 

CATEGORIA GRAU DE DIFICULDADE IDADE 
D21 
 H21 

E Qualquer idade 

 

CATEGORIA 
TEMPO VENCEDOR - MINUTOS 

SPRINT MÉDIA DISTÂNCIA LONGA DISTÂNICA 
D21E 

12-15 
30-35 70-80 

H21E 30-35 90-100 
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6.2 SAJOC - CAMPEONATO SUL-AMERICANO JÚNIOR DE ORIENTAÇÃO 
 

CATEGORIA GRAU DE DIFICULDADE IDADE 
D20 
H20 E 

Nascidos a partir de 2000, 
inclusive 

 

CATEGORIA 
TEMPO VENCEDOR - MINUTOS 

SPRINT MÉDIA DISTÂNCIA LONGA DISTÂNICA 
D20E 

12-15 
25-30 60-70 

H20E 30-35 70-80 

 

 

 
6.3 SAYOC - CAMPEONATO SUL-AMERICANO JUVENIL DE ORIENTAÇÃO 
 
 

CATEGORIA GRAU DE DIFICULDADE IDADE 
D16 
H16 

E 

Nascidos a partir de 2004, 
inclusive 

D18 
H18 

Nascidos a partir de 2002, 
inclusive 

 

CATEGORIA 
TEMPO VENCEDOR - MINUTOS 

SPRINT MÉDIA DISTÂNCIA LONGA DISTÂNICA 
D16E 

10-12 
20-25 

40-50 

H16E 45-55 

D18E 25-30 50-60 
H18E 25-30 55-65 
D20E 

12-15 
25-30 60-70 

H20E 30-35 70-80 
 

As mulheres podem competir em categorias de homens. Todos os atletas inscritos 
podem competir em todas as competições individuais. 

O SAOC, o SAJOC e o SAYOC são eventos abertos nos quais as inscrições são 
individuais. 

As competições de Sprint, Longa distância e Média distância do SAOC terão status 
de WRE e, portanto, é obrigatório o gerenciamento das inscrições para D21E e H21E pelo 
sistema Eventor da IOF. 
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6.4 COPA DOS PAÍSES LATINOS  
 

CATEGORIA GRAU DE DIFICULDADE IDADE 

SÊNIOR 
D 

E 

Qualquer idade 
H 

JUNIOR 
D Nascidos a partir de 2000, 

inclusive H 

CADETE 
D Nascidos a partir de 2002, 

inclusive H 

 

CATEGORIA 
TEMPO VENCEDOR - MINUTOS 

SPRINT MÉDIA DISTÂNCIA LONGA DISTÂNICA 

SÊNIOR 
D 

12-15 

25 65 
H 30 90 

JUNIOR 
D 25 55 
H 30 70 

CADETE 
D 25 40 
H 30 50 

 

 

 
7 MAPA GERAL DA REGIÃO 
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8 LOCAIS DAS COMPETIÇÕES E 
ÁREAS EMBARGADAS 

 
As áreas embargadas não poderão ser utilizadas para treinamentos de acordo com 

as regulamentações vigentes. Tratam-se de áreas privadas com autorização exclusiva para 
o trabalho dos organizadores do evento. Algumas das áreas relacionadas, poderão ser 
liberadas antes da competição para fins de treinamento. Isso será atualizado no Boletim 2. 

 

  
 

 

  
 

 

Ciudad del Este - Paraguai 

Ciudad del Este - Paraguai 

Hernandárias - Paraguay 

Vila A – Foz do Iguaçu - Brasil 
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As áreas de competição do Campeonato Sul-Americano de Orientação estão 
localizadas numa região denominada tríplice fronteira, Brasil-Paraguai-Argentina. 

Apresentam baixa altitude, variando de 220 a 233m. Bosques, trilhas e áreas 
edificadas compõem o cenário onde será realizado o percurso sprint. O percurso de longa 
distância será em lugar de vegetação extremamente variada. Pomar, plantação de erva-
mate, reflorestamento, áreas gramadas abertas e vegetação que permite corrida lenta, 
vegetação nativa e pequenas propriedades com culturas diversas, estão presentes nessa 
área. Os córregos serão geralmente transponíveis, na época da competição. O percurso de 
média distância tem predominância de áreas gramadas, com muitas cercas transponíveis, 
bosques, reflorestamento e maior variação de altitudes.  

Os mapas serão de acordo com a ISOM 2017-2, na escala 1:10.000, com 
equidistância das curvas de nível de 5m e ISSprOM, na escala 1:4.000, com equidistância 
das curvas de nível, de 2m. 

 

 

Colonia Wanda - Argentina 

Maralúcia-Medianeira-Brasil 

São Miguel do Iguaçu - Brasil 

Matelândia - Brasil 
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9 INSCRIÇÕES 

 

As inscrições serão abertas em 1º de junho de 2020. 

Faça sua inscrição usando um formulário de inscrição on-line, através de um link 
que estará disponível no site da Confederação Brasileira de Orientação - www.cbo.org.br. 

Pagamento de taxas de inscrição: 

O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito por cartão de crédito ou débito. 
Os custos e mais detalhes no Boletim 2. 

9.1 SAOC 
 
Todos os atletas do SAOC devem fazer duas inscrições diferentes: 

- através do site do evento - www.cbo.org.br ; e 

- através do site IOF Eventor - https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6426 

A inscrição via IOF Eventor é imprescindível para que a competição seja um WRE. 

Atletas NÃO inscritos via Eventor terão seus resultados nulos para SAOC, SAYOC 
e SAJOC. 

Pagamento das taxas de inscrição: 

Pagamento da taxa de inscrição: por cartão de crédito / débito. Os valores e 
detalhes adicionais serão informados no Boletim 2. 

9.2 Copa dos Países Latinos (CPL)  
 
A Copa dos Países Latinos é uma reunião amigável em uma competição esportiva. 

Tem por objetivo a troca de conhecimentos entre os países participantes, a socialização  
dos atletas, o desenvolvimento da orientação nos países latinos e é a oportunidade para se 
tratar sobre os métodos de treinamento e outros aprendizado sobre a orientação. 

Nesta competição e de acordo com os regulamentos da Copa Latina apenas países 
de origem latina podem participar das categorias especificadas. 

A lista de participantes deve ser aprovada pela Federação correspondente ou 
movimento esportivo oficial e enviada à organização. Países sem essa condição, devem 
solicitar sua participação na Copa Latina. Mais informações no boletim 2. 

Como se inscrever para a Copa Latina 

Todos os competidores selecionados para representar seus países na Copa Latina 
também participarão do SAOC, SAJOC ou SAYOC, já que as competições não são 
separadas. A organização cuidará de suas inscrições juntamente com as suas Federações 
Nacionais. Portanto, não é necessário que esses atletas se inscrevam via Eventor. Todos 
os percursos das distâncias longa, média e sprint são válidos para o Ranking Mundial da 
IOF para as categorias H/D21E. 
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Taxas de inscrição/acreditação: 

As equipes oficiais que participam da Copa Latina (máximo de 6 atletas + 2 oficiais) 
de cada delegação estão isentas de pagamento. 

CPL (Senior, Junior e Cadete), SAOC, SAJOC e SAYOC compartilharão percursos 
nas categorias M / D21E (Senior), M / D20E (Junior) e M / D18E (Cadete). 

 

 
10 REGRAS 

O Campeonato Sul-americano de Orientação seguirá as regras estabelecidas pela 
IOF, intituladas “COMPETITION RULES FOR INTERNATIONAL ORIENTEERING 
FEDERATION (IOF) FOOT ORIENTEERING EVENTS”, com particular referência ao 
Apêndice 13. (https://orienteering.sport/orienteering/competition-rules). 

 

 
11 PREMIAÇÃO 

 

11.1 SAOC, SAJOC e SAYOC 
 

- Os 3 (três) primeiros colocados de cada categoria, receberão medalhas fornecidas 
pela IOF. 

- Os 6 (seis) primeiros colocados de cada categoria, receberão diplomas de 
participação, da IOF. 

- Todos receberão pontos para o ranking mundial. 

- Todos receberão medalhas de participação dos países sedes dos percursos. 

 

11.2 COPA DOS PAÍSES LATINOS  
 

- Os 3 (três) primeiros colocados de cada categoria, receberão medalhas fornecidas 
pela Organização. 

- Todos receberão medalhas de participação dos países sedes dos percursos. 

- Os atletas credenciados receberão pontos para o ranking mundial. 
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12 ANTI-DOPING 

 

Consulte as regras antidopagem da IOF em http://orienteering.org/anti-doping/ 

 

 
13 SEGURO E AUTORIZAÇÕES 

 

Espera-se que os participantes possuam seu próprio seguro médico. 

Regras de Orientação Pedestre da CBO 2019: 

Regra 42 - Os competidores que participam de uma prova são responsáveis pelos 
riscos e acidentes que venham a sofrer no deslocamento, concentração e execução dos 
percursos. O seguro contra acidentes é de responsabilidade do atleta ou do clube a que 
ele pertence. 

Todos os participantes menores de 18 anos devem ter permissão do seu responsável 
legal para participar da competição. 

 

 

14 SISTEMA DE CONTROLE DE 
RESULTADOS 

 

Os resultados serão apurados utilizando-se o sistema de controle eletrônico 
SPORTident. O sistema eletrônico tradicional e o sem toque, SIAC, será suportado por 
todas as estações de controle. A divulgação parcial dos resultados será feita através de 
multimídia na região de chegada de cada percurso. 

O sistema SI-Air sem contato será configurado para registrar-se a 
aproximadamente 0,3 metros da estação de controle. Pelas regras da IOF, é 
responsabilidade do competidor garantir que sua passagem pelo ponto de controle seja 
registrada.  

 

   
 
Um picotador manual será colocado em cada ponto de controle, caso o sistema 

eletrônico não funcione. 
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A organização disponibilizará para locação apenas o SI-Card8. 
 
 
 

 
15 CENTRO DE EVENTOS 

 

O Centro de Eventos será no Dom Pedro I Palace Hotel, localizado na Avenida das 
Cataratas, Km 3 – Fone/Fax (+55 45) 3521 6628/3521 6600 – CEP 85853-000 – Foz do 
Iguaçu – Paraná – Brasil. 

O hotel oferece uma ampla área de lazer, com piscinas ao ar livre (adulto e infantil), 
piscina climatizada, sala de ginástica, sauna, quadra de tênis, campo de futebol, lojas, lan 
house, bar e room service. 

Dispõe de 450 leitos, distribuídos em 187 apartamentos divididos em 2 categorias, 
Standard e Supremo e 2 suítes, todos equipados com televisão, frigobar, ar condicionado 
e telefone. 

As reservas serão aceitas a partir de 1º de junho de 2020, mas contatos já poderão 
ser estabelecidos com Valdecir Provin – dompedro@hoteldompedro.com.br  
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A 800m do Centro de Eventos o Hotel Monalisa, pertencente a mesma rede, 
também oferece grande disponibilidade de leitos. 

A 250m encontra-se o Hotel Bourbon, categoria 5 estrelas. 

 

 

 
16 TRANSPORTE E ACOMODAÇÕES 

 

A chegada dos atletas a Foz do Iguaçu, centro de eventos, se faz pela BR 277. 
Quem optar pelo transporte aéreo, poderá chegar pelo Aeroporto Internacional de Foz do 
Iguaçu/Cataratas, localizado na Rodovia BR 469, Km 16,5, a 10km do centro de eventos. 
Do aeroporto até o centro de eventos, terá a disponibilidade de taxi, uber e ônibus, com ar 
condicionado. Pela Argentina, através do Aeroporto Internacional Cataratas del Iguazú, 
localizado no Camino Anexo a Ruta Provincial 101, nº 3370, a 26km do centro de eventos. 
Do aeroporto ao centro de eventos, terá a disponibilidade do serviço de taxi e ônibus. Pelo 
Paraguai, através do Aeroporto Internacional Guaraní, o segundo aeroporto mais 
importante do país, localizado na cidade de Minga Guazú, a 36km do centro de eventos. 
Do aeroporto ao centro de eventos, poderá utilizar taxi ou ônibus. 

Para o percurso longo a ser realizado em Colônia Wanda, Argentina e para o 
percurso médio a ser realizado em Maralúcia - Medianeira, haverá transporte indenizável, 
coordenado pela Organização. É altamente recomendável que o atleta opte por este 
transporte. Para o percurso no Paraguai, o transporte ficará a cargo dos atletas. 

Colônia Wanda-AR, fica a 51km do Centro de Eventos e Maralucia a 70km. 

As acomodações são abundantes na tríplice fronteira, especialmente próximas ao 
Centro de Eventos. Há uma ampla variedade de opções disponíveis, incluindo, hotéis de 1 
a 5 estrelas, hostel, cabanas, além do Airbnb. 

Será disponibilizado acantonamento (chão duro) para os atletas que solicitarem. 

 

 

 
17 ACESSO AOS PAÍSES SEDES 

 

Recomendamos que o atleta busque em seu País de origem as exigências, 
principalmente documentais, para ingresso nos Países sede do evento. 

 
17.1 BRASIL 
 

- Passaporte válido; 



19 
 

- Cartão de Entrada e Saída devidamente preenchido. O cartão deve ser 
apresentado pelo estrangeiro na entrada no Brasil e mantido até o momento de sua saída, 
quando será recolhido pela Polícia Federal. O documento será fornecido pelas empresas 
de transporte ou estará disponível nos postos de controle; 

 - Para menores de 18 anos é necessária autorização de viagem por escrito de 
ambos os pais, responsáveis legais ou autoridade judicial competente; 

- Visto consular de acordo com a finalidade da viagem, quando for exigido. 

Relação de Países que NECESSITAM visto para a Entrada no Brasil. (atualizada 
em 25/09/2019). A tabela completa de exigência de vistos está disponível no portal 
www.portalconsular.mre.gov.br 

 
Afeganistão, Angola, Arábia Saudita, Argélia, Azerbaijão, Bahrein, Bangladesh, Benin, 
Botsuana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Butão, Cabo Verde, Camboja,  Cameroun, Catar,  
Chade, China, Comores, Coréia do Norte, Costa do Marfim, Cuba, Djibouti, Egito, Eritréia, 
Etiópia, Gabão,  Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Haiti, Iêmen, Ilhas 
Cook, Ilhas Marianas, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, Índia, Irã Myanmar, Iraque, Jordânia, 
Kiribati, Kuwait, Laos, Lesoto, Líbano, Libéria, Líbia, Madagascar, Malawi, Maldivas, Mali, 
Maurício, Mauritânia, Micronésia, Moçambique, Moldova, Nauru, Nepal, Níger, Nigéria, 
Omã, Palau, Palestina, Papua Nova Guiné, Paquistão, Quênia, Quirguistão, República 
Centro-Africana, República Dominicana, República do Congo, República Democrática do 
Congo, Ruanda, Samoa Ocidental, Santa Lúcia, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra 
Leoa, Síria,  Somália, Sri Lanka, Suazilândia, Sudão, Sudão do Sul, Tajiquistão, Tanzânia, 
Timor-Leste, Togo, Tonga, Turcomenistão, Tuvalu, Uganda, Uzbequistão, Vanuatu, Vietnã, 
Zâmbia, Zimbábue. 

 

- Vacinas: Não há obrigatoriedade de comprovação vacinal ou profilaxia para 
entrada no Brasil, no entanto, o Ministério da Saúde recomenda que os turistas 
internacionais atualizem a sua situação vacinal previamente à chegada ao país, conforme 
as orientações do calendário de vacinação do país de origem ou residência. 

 

17.2 ARGENTINA 
 

A Argentina não requer passaporte de brasileiros para acessar seu território. A 
cédula de identidade, em boas condições e com menos de 10 anos da expedição, é 
suficiente como documento de identificação. Porém, mesmo não sendo obrigatório, o 
passaporte em dia tem a mesma função.  

São documentos válidos para ingresso: 

- Passaporte (atual) ou; 

- Cédula de Identidade (atual) ou Documento de Viagem de Negócios (atual) do 
seu país de origem, para os seguintes países: Brasil, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Chile, 
Peru, Venezuela, Equador e Colômbia); 
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- Caso haja uma criança menor de 18 anos é necessário estar acompanhada dos 
dois pais, ou ter uma autorização para viagem internacional reconhecida em cartório. Do 
contrário não poderá atravessar a fronteira; 

ATENÇÃO! A cédula de identidade tem que estar em boas condições e ser 
expedida há menos de 10 anos. A CNH só é aceita para acesso a Puerto Iguazú, não é 
aceita para acesso a Colônia Wanda. A vistoria na aduana argentina é muito rigorosa, 
portanto é bom planejar-se antes para que nada saia do roteiro e atrase sua partida. A 
organização do evento, só se responsabiliza com relação a ajustes em horário de partida, 
para atletas que optarem pelo transporte indenizável oferecido. 

Para quem pretende dirigir pelas ruas do Mercosul, é preciso contratar um seguro 
obrigatório chamado Carta Verde. Ele garante a seguridade de cidadãos dos países em 
questão, no caso de possíveis acidentes de carro. 

Você deve contratar o serviço junto a uma corretora para seu carro particular ou se 
informar com a locadora, se a ideia for alugar um. Os valores, relativamente baixos, são 
pagos de acordo com a quantidade de dias que você vai permanecer no país.  

 

Relação de Países que NECESSITAM visto para a entrada na Argentina. 
(atualizado em 25/09/2019). A tabela completa de exigência de vistos está disponível no 
portal http://www.migraciones.gov.ar (Régimen de Visas): 

Afeganistão, Albânia, Angola, Antígua e Barbuda, Arábia Saudita, Argélia, 
Azerbaijão, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Belice, Benin, Bosnia e Herzegovina, 
Botsuana, Brunei, Burkina Faso, Burundi, Butão, Cabo Verde,  Camboja,  Cameroun, 
Chade, Camores, Coréia do Norte, Costa do Marfim, Cuba, Egito, Eritréia, Eswatini, Etiópia, 
Filipinas, Gabão,  Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Haiti, Ilhas 
Marianas, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, Índia, Indonésia, Irã, Iraque, Jordânia, Kenia,  
Kiribati, Kuwait, Laos, Lêmen, Lesoto, Líbano, Libéria, Líbia, Macau, Madagascar, Malawi, 
Maldivas, Mali, Marrocos, Maurício, Mauritânia, Micronésia, Moçambique, Moldova, 
Myanmar, Nabíbia, Nauru, Nepal, Níger, Nigéria, Omã, Palau, Palestina, Papua Nova 
Guiné, Paquistão, Quirguistão, República Centro-Africana, Republica do Congo, República 
Democrática do Congo, República Dominicana, República Popular da China, Ruanda, 
Samoa, São Tomé e Príncipe, Senegal, Seicheles, Serra Leoa, Síria,  Somália, Sri Lanka, 
Sudão, Sudão do Sul, Taiwan (República China), Tajiquistão, Tanzânia, Timor-Leste, Togo, 
Tonga, Tunez, Turcomenistão, Tuvalu, Uganda, Uzbequistão, Vanuatu, Vietnã, Zâmbia, 
Zimbábue, Ybuti. 

 

17.3 PARAGUAI 
 

O Paraguai não requer passaporte de brasileiros para acessar seu território. A 
cédula de identidade, em boas condições e com menos de 10 anos da expedição, é 
suficiente como documento de identificação. Porém, mesmo não sendo obrigatório, o 
passaporte em dia tem a mesma função.  

Crianças devem portar o RG ou algum documento oficial de identificação. Outro 
ponto importante é que, se ela estiver acompanhada de apenas um dos pais, é preciso ter 
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uma autorização do outro cônjuge,  assinada em cartório. No caso de pessoas 
responsáveis, como avós e tios, é preciso ter a assinatura dos dois pais. 

Para quem pretende ir de carro, é preciso contratar um seguro obrigatório chamado 
Carta Verde, que funciona, basicamente, da mesma forma que o DPVAT no Brasil. Ele 
garante a seguridade de cidadãos paraguaios, no caso de possíveis acidentes de carro. 

Você deve contratar o serviço junto a uma corretora para seu carro particular ou se 
informar com a locadora, se a ideia for alugar um. Os valores, relativamente baixos, são 
pagos de acordo com a quantidade de dias que você vai permanecer no país. 

Relação dos países que NÃO necessitam visto para entrada no Paraguai: 

África do Sul, Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Bolívia, Brasil, Bulgária, Chile, 
China (Taiwan), Chipre, Colômbia, Coréia, Costa Rica, Croácia, Cuba, Dinamarca, Egito, 
El Salvador, Equador, Eslovênia, Espanha, Estônia, Filipinas, Finlândia, França, Grécia, 
Guatemala, Honduras, Hungria, Índia, Indonésia, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, 
Jordânia, Letônia, Líbano, Liechtenstein, Lituana, Luxemburgo, Malta, Marrocos, México, 
Nicarágua, Noruega, Países Baixos, Panamá, Peru, Polônia, Portugal, Príncipe de Andorra, 
República Dominicana, Reino Unido, República Eslovaca, República Tcheca, Romênia, 
Rússia, Suíça, Suécia, Turquia, Ucrânia, Uruguai, Venezuela e Vietnã. 

- Vacinas: a partir de maio de 2019, o Paraguai passou a exigir o Certificado 
Internacional de Vacinação contra febre amarela dos viajantes brasileiros. Também pode 
ser necessária para cidadãos de outros países que residam há mais de 6 meses no Brasil. 

A vacina contra febre amarela está disponível pela rede pública de saúde. Para 
obter o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP) é preciso tomar a dose 
integral da vacina e comparecer a um dos postos de atendimento da Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) ou solicitar através da internet, no site da ANVISA, após o 
envio dos comprovantes de vacinação. De acordo com a Agência, a vacina precisa ser 
tomada ao menos 10 dias antes da data da viagem. Quem já tomou a vacina pelo menos 
uma vez na vida e possui comprovante (carteira de vacinação) não precisa de uma nova 
dose, podendo usar este comprovante para obter o CIVP. 

Os demais atletas devem obter informações em seu País de origem. 

 

 

 
18 CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 

 

18.1 CLIMA, PRECIPITAÇÕES E UMIDADE 
 

O clima é subtropical úmido. 

Na tríplice fronteira, área de competição, o verão é longo, quente e abafado; o 
inverno é curto e ameno. Durante o ano inteiro, ocorrem precipitações. Ainda não é possível 
prever se estará chovendo ou não, nos dias de competição.  
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Níveis de conforto em umidade 

 
(Fonte: Weather Spark 2019) 

 
 
18.2 TEMPERATURA 
 
A estação quente permanece por 4,4 meses, de 13 de novembro a 25 de março, 

com temperatura máxima média diária acima de 30 °C. O dia mais quente do ano é 13 de 
janeiro, cuja temperatura máxima média é de 32 °C e a mínima média é de 22 °C. 

A estação fresca permanece por 2,8 meses, de 14 de maio a 7 de agosto, com 
temperatura máxima diária em média abaixo de 24 °C. O dia mais frio do ano é 22 de julho, 
com média de 12 °C para a temperatura mínima e 23 °C para a máxima. 

 

Temperaturas máximas e mínimas 

 
Temperatura máxima (linha vermelha) e mínima (linha azul) médias.  

(Fonte: Weather Spark 2019) 
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19 ÁREAS PARA TREINAMENTO 

 

Serão disponibilizadas áreas para treinamento e informado no Boletim 2. 

 

 

20 JANTAR DE 
CONFRATERNIZAÇÃO 

 

O Boletim 2 informará sobre os valores e local do jantar de confraternização, 
previsto para o dia 31 de outubro de 2020. 

 

 

 
21 A TRÍPLICE FRONTEIRA E SEDES 

 

A escolha da Tríplice Fronteira, Argentina, Brasil e Paraguai, para a realização do 
SAOC 2020, tem por objetivo, além da prática da Orientação, proporcionar a oportunidade 
aos atletas e visitantes de conhecer uma região rica em atrativos turísticos. 

 
21.1 FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ - BRASIL 
 
Cidade com cerca de 270 mil habitantes, é considerada um dos municípios 

mais multiculturais do Brasil, onde estão presentes mais de 70 grupos étnicos, provenientes 
de diversas partes do mundo, e dentre os principais estão os italianos, alemães, hispânicos 
(argentinos e paraguaios), chineses, ucranianos e japoneses. Em Foz do Iguaçu está 
presente a segunda maior comunidade libanesa do Brasil. Em termos proporcionais, possui 
a maior comunidade islâmica do Brasil. 

 
Integrada à região trinacional, Foz do Iguaçu faz divisa com a cidade argentina de 

Puerto Iguazú e com a cidade paraguaia de Ciudad del Este. 
 
Possui o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/Cataratas, localizado na 

Rodovia BR 469, Km 16,5, a 12km do centro da cidade e é umas das principais portas de 
entrada para o turista. 

 
A base da economia está no turismo, com destaque para o comércio e serviços. De 

acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR) e pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), de 2004 a 2011  Foz do Iguaçu foi 
considerado no segmento "Lazer" o 2º destino mais visitado por turistas estrangeiros, atrás 
apenas do Rio de Janeiro.  

 
Atrativos Turísticos 
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A atividade turística em Foz do Iguaçu é composta de vários segmentos. Seus dois 
ícones, as Cataratas do Iguaçu, eleitas, em 2011, como uma das Novas 7 Maravilhas da 
Natureza, e a Hidrelétrica de Itaipu, considerada a maior do mundo em produção de 
energia, já são suficientes para encantar qualquer visitante. Mas além desses atrativos, 
outras opções compõem a oferta turística. Alguns deles:  Parque das Aves, Marco das Três 
Fronteiras, Refúgio Biológico Bela Vista, Complexo Turístico Dreamland (Museu de Cera,  
Maravilhas do Mundo, Vale dos Dinossauros e Dreams ICE Bar), Mesquita e Templo 
Budista, que  fazem de Foz do Iguaçu o segundo maior destino turístico do Brasil. 

 
 

   
Cataratas do Iguaçu Itaipu Binacional Parque das Aves 

 

   
Marco das Três Fronteiras Triplice Fronteira Refúgio Biológico 

   
Complexo Turístico Dreamland Mesquita Templo Budista 

 
 
 

   
Katamaram II em passeio com Jantar/Por do Sol 
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21.2 PUERTO IGUAZÚ – MISIONES - ARGENTINA 
 
Puerto Iguazú está localizada a 17 km das Cataratas do Iguaçu e faz parte da área 

urbana da Tríplice Fronteira. Rica em belezas naturais. 
 
Possui o Aeroporto Internacional Cataratas del Iguazú, localizado no Camino Anexo 

a Ruta Provincial 101, nº 3370, a 20km do centro da cidade e é umas das principais portas 
de entrada para a visitação das Cataratas do Iguaçu. 

 
Sua principal atividade econômica é o turismo, seguido pela hotelaria e comércio. 

A cidade possui um grande número de hotéis internacionais, localizados às margens do Rio 
Iguaçu. Possui também hotéis de uma, duas, três, quatro e cinco estrelas, além de 
albergues, campings e cabanas. 

 
Entre seus atrativos turísticos, podemos destacar as Cataratas do Iguaçu, o Ice Bar 

Iguazu, o Complexo La Aripuca, a Feirinha, (feira artesanal), o Centro de Reabilitação para 
Aves Guira Oga e o Cassino Internacional. 

 
Destaca-se também o centro comercial Duty Free Shop, próximo à Ponte 

Internacional, onde são encontrados bancos, casas de câmbio, bares, cassinos, 
restaurantes, lojas e confeitarias. 

 

   
Cataratas del Iguazu Ice bar Iguazu La Aripuca 

   
Feirinha CR para Aves Guira Oga Cassino 

 

21.3 COLONIA WANDA – MISIONES – ARGENTINA 

A cidade de Wanda (pronunciada vanda) é uma cidade localizada no departamento 
Iguazú, província de Misiones (Argentina), localizada às margens do rio Paraná, a 50 
quilômetros de Puerto Iguazú. 

O município é chamado Colonia Wanda e foi fundado em 15 de agosto de 1936, no 
entanto, a cidade geralmente é chamada apenas "Wanda" e tem pouco mais de 20.000 
habitantes. 

Caracterizado pelas minas de extração de pedras preciosas e ornamentais, é o 
segundo destino turístico escolhido dentro da província. Em seu município, encontramos 2 
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igrejas de madeira (uma na RN12 e outra na colônia Governador Lanusse), erguidas 
simultaneamente pelos pioneiros, que serão declarados “Monumentos Históricos”, 
possuem um grande número de “Colônia” (terra fértil) com várias culturas (erva-mate, 
pinheiros, milho ...) e gado (gado e suínos). 

A Rota Nacional RN 12 passa por Wanda, que o liga ao norte com Puerto Iguazú e 
ao sul com Posadas e Buenos Aires. Em Wanda, a rota provincial nº 19 tem sua origem, 
que a liga ao leste com a cidade de Andresito e a ponte para Capanema (Brasil). 

Pessoas amigáveis, que a distinguiram oportunamente como "capital da 
cordialidade" de origem polonesa, que passaram os anos atravessando os crioulos, unindo 
uma verdadeira essência de bondade e pertencimento. 

 

  
Minas de Wanda 

 

  
Pedras semipreciosas 

 
 

  
Igreja de Chestochowa 

 
Escudo de Colônia Wanda 
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21.4 CIUDAD DEL ESTE – ALTO PARANÁ – PARAGUAI 
 
Ligada ao Brasil através da Ponte Internacional da Amizade, no rio Paraná. É a 

maior cidade do complexo urbano denominado "Tríplice Fronteira", que faz fronteira com 
Foz do Iguaçu, Brasil e com Puerto Iguazú, Argentina, compondo grande conglomerado 
urbano de quase um milhão de habitantes. É a segunda cidade mais importante do 
Paraguai, em face a sua população e desenvolvimento econômico, atrás apenas da capital,  
Asunción. A cidade tem uma população significativa de imigrantes libaneses e taiwaneses. 

 
Ciudad del Este é caracterizada por ser uma cidade comercial e ultimamente 

industrial, sendo principalmente conhecida por ser uma das maiores zonas de livre 
comércio do mundo. É a principal cidade do turismo de compras - mais importante do país 
e da região. Diariamente, muitos turistas de todo o mundo, especialmente brasileiros e 
argentinos, atravessam a Ponte da Amizade, na fronteira, para comprar em Ciudad del 
Este. 

O Aeroporto Internacional Guaraní, o segundo aeroporto mais importante do país, 
localizado na cidade vizinha de Minga Guazú, atende a Ciudad del Este. Além disso, a 
cidade é a casa do Club Atlético 3 de Febrero, contando com o Estádio Antonio Aranda, 
que foi utilizado para a Copa América de 1999 e é o terceiro maior estádio do futebol 
paraguaio. (Fonte: Wikipédia (2019). 

 
 

  
Ciudad del Este Ponte da Amizade 

 
 

21.5 HERNANDARIAS – ALTO PARANÁ – PARAGUAI 
 
Hernandarias é um município do Paraguai localizado no centro do departamento 

de Alto Paraná . Está a 8 km do centro da capital departamental de Ciudad del Este e a 335 
km da capital do país, Assunção. Fundada em 1896, é a cidade mais antiga do Alto Paraná. 

É conhecida como "Capital Latino-Americana de Energia Elétrica" ou "Capital de 
Energia Continental" por possuir em seu território duas grandes barragens 
hidrelétricas : Acaray e Itaipu, sendo esta uma das maiores do mundo. 

Hernandarias, anteriormente chamada de "Tacurú Pucú" (monte de cupins), agora 
leva esse nome em homenagem a Hernando Arias de Saavedra, o primeiro governador 
crioulo da Província Gigante das Índias durante a era colonial. 

A nação guaranítica, na cidade de Acaray, foi a primeira conhecida em toda a 
região, já organizada em comunidades, foi descoberta pelos jesuítas, que a batizaram de 
Natividade de Nossa Senhora de Acaray, no ano de 1619. O Padre Baroa, de Itapúa, no 
ano de 1.629, fez uma excursão aos rios Acaray e Yguazu e fundou a Redução da 
Natividade do Ntra.Sra. de Acaray. 

A cidade de Hernandarias é cercada pelos rios Paraná e Acaray e possui quase 
80.000 habitantes. 
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Praia 

 

  
Itaipu Binacional Rios Paraná e Acaray 

 

 
21.6 MEDIANEIRA – PARANÁ – BRASIL 
 
Medianeira é um município brasileiro localizado no oeste do estado do Paraná. 

Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2018, era de 45 812 habitantes. 
 
A origem etimológica do nome do município é religiosa. O nome é uma 

homenagem a Nossa Senhora Medianeira, padroeira do município. De acordo com o 
etimologista Aquilino Ribeiro, a etimologia do termo "Medianeira" pode ter o significado de 
aliada, árbitra, protetora ou ainda que intercede (intervém) a favor de alguém. 

A história do município de Medianeira começou quando teve seu território 
movimentado a partir do século XIX. Naquela época, houve a construção da Colônia Militar 
do Iguaçu no dia 23 de novembro de 1889. O autor do projeto foi o engenheiro militar José 
Joaquim Firmino. 

 
O Território Federal do Iguaçu foi criado por força do Decreto-Lei Federal nº 5.812, 

de 13 de setembro de 1943. Durante a criação do então território federal, o território 
municipal de Medianeira começou a fazer parte da nova unidade federativa. Mas com a 
extinção do território federal no ano de 1946, Medianeira começou a integrar de novo o 
atual Estado do Paraná. 

 
O povoamento foi baseado em migração vinda do Rio Grande do Sul e de Santa 

Catarina. A migração gaúcha e catarinense foi incentivada pela propaganda paulista 
"Marcha para o Oeste". A finalidade desta propaganda migratória era a acomodação 
da mão-de-obra sulista que passava dos limites. Como o povoado foi sendo construído e 
teve crescimento, em 31 de julho de 1952, por força da Lei nº 99, foi transformado 
em Distrito Administrativo. Desde então, passou a integrar como distrito do território 
municipal de Foz de Iguaçu. 



29 
 

 
Por força da Lei Estadual nº 4.245, de 25 de julho de 1960, Medianeira foi 

transformado em município. A legislação sobre a emancipação política do município é de 
autoria do então governador do Paraná da época, Moysés Lupion de Tróia. De acordo com 
a legislação, o território de Medianeira foi desmembrado do município de Foz do Iguaçu. O 
município foi oficialmente instalado no dia 28 de novembro de 1961. Por ocasião daquela 
instalação oficial, tomou posse como primeiro prefeito municipal, o senhor Ângelo Da Rolt, 
o Presidente da Câmara Municipal e os respectivos vereadores, eleitos em voto popular. 
(Fonte: wikipedia.org). 
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- Secretaria de Esporte e Lazer de Foz do Iguaçu 

- Prefeitura Municipal de Colônia Wanda 

- Prefeitura Municipal de Hernandarias 

- Prefeitura Municipal de Medianeira 

- Itaipu Binacional Margem Direita 

- Fundação Cultural de Foz do Iguaçu 

- Grêmio Esportivo e Social de Foz do Iguaçu (GRESFI) 

- Alpha Adventure de Maralucia 

- Comunidade de Maralucia. 

 

 

 
VALDIR TASCA 

Diretor do Evento 
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IOF Event Adviser 
 

 

        
 


