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INFORME 

 

Amigos atletas, 

O GEBP é uma referência na preparação dos seus atletas, no fomento ao crescimento do 
esporte no estado e a participação em projetos sociais. 

Neste ano de 2012, o Grupo Baden-Powell – Esporte, Aventura e Cidadania – está 

passando por uma reformulação na sua estrutura que visa dar um maior espaço de 

participação aos seus afiliados, maior visibilidade de suas ações e um melhor 

acompanhamento dos seus atletas. 

Seguem as principais informações e não se esqueçam de acompanhar todas as novidades 
do grupo no seu site na Internet: http://www.gebp.org.br 

 

1 – Nova Diretoria (Gestão 2012-2016) 

A diretoria foi reformulada e passa a ter a seguinte composição: 

 Diretor Presidente: Marcos Arsênio Pascoal Maia 

 Diretor Vice-Presidente: Francisco Ronaldo Rodrigues Sales 

 Diretor Técnico: Welsinner Gomes de Brito – “Lobinho” 

 Diretor: Jorge Ricardo Bezerra Pereira 

 Tesoureiro: Claudemir Alcântara Lima 

 Secretária: Luciana da Silveira Simões 

 

  

http://www.gebp.org.br/
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2 – Novo Conselho Fiscal 

Conselheiros Titulares: 

 Wellington da Veiga Pessoa 

 Amarilio Barbosa da Silva 

 Ricardo Diogo de Vasconcelos 

 

3 – Endereços Eletrônicos 

Site na Internet: http://www.gebp.org.br 

e-mail para contatos: 

 Geral: gebp@gebp.org.br 

 Financeiro: finance@gebp.org.br 

 Inscrições e Taxas: taxas@gebp.org.br 

 Corrida de Orientação: orienta@gebp.org.br 

 Montanhismo: montanhismo@gebp.org.br 

 

4 – Taxas e Filiação 

Em 2012 estaremos praticando uma nova forma de participação dos atletas nas taxas de 
filiação com o grupo e federações conforme abaixo: 

4.1 – Mensalidade: os atletas afiliados ao clube pagarão uma taxa mensal (mensalidade) 

para manutenção das atividades do clube (despesas administrativas), treinos e filiação 
às federações. 

 Valor da Mensalidade Individual: R$ 10,00 

 Valor da Mensalidade para cada membro adicional da família (1° Grau): R$ 5,00 

 Prazo para pagamento: até o dia 05 do mês seguinte (ou seja, mensalidade de 
janeiro/2012 vence em 05/02/2012) 

 * Obs.: em função do atraso deste informe, o vencimento de fevereiro irá até o dia 

15/02/2012 

 

4.2 – Taxa de Filiação do Atleta às Federações Cearenses: 

 Escaladores: Federação de Montanhismo e Escalada do Ceará (Femece) 
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 Orientistas: Federação Cearense de Orientação (Fecori) 

 Enxadristas: Federação Cearense de Xadrez (FCX) 

 As taxas de filiação serão pagas pelo GEBP para todos os atletas filiados e em dias 

com suas obrigações (sem custo adicional para o atleta) 

 

4.3 – Inscrições em competições: todos os gastos com inscrições, deslocamentos e 

alimentação em competições serão por conta do atleta conforme a taxa de inscrição 
definida por evento. 

  

4.4 – Conta para Depósitos: 

 Todos os depósitos de pagamentos de mensalidades, taxas, uniformes e 
competições devem ser realizados na seguinte conta: 

 Banco do Brasil (Banco 001) 

 Agência 2917-3 / Conta-Corrente: 649709-8 

 Welsinner Gomes de Brito 
 CPF: 618331693-87  

 

5 – Uniforme 

O Campeonato Cearense de Orientação (CCO) organizado pela Federação Cearense de 

Orientação (Fecori) exigirá de todos os atletas que estejam utilizando o uniforme do 

clube com a numeração do atleta conforme as regras de orientação da Confederação 

Brasileira de Orientação (CBO). 

Assim, preparamos 2 (dois) modelos de uniformes para os nossos atletas: um modelo de 

premiação (que pode ser utilizado por todos os atletas do clube independente do esporte) 
e um modelo de corrida de orientação. 

Em breve teremos também os modelos para escaladores e enxadristas disponíveis para 
aquisição (mas quem desejar pode solicitar a camisa de orientação). 

Modelo Descrição 

 

- Material: Dry Menegotti 

- Pintura: Sublimação 

- Preço: R$ 25,00 

- A descrição “Orientista” é opcional 
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- Material: Dry Menegotti 

- Pintura: Sublimação 

- Preço: R$ 28,00 

 

Solicitamos que todos os atletas enviem as seguintes informações para aquisição dos 

uniformes: nome completo; quantidade por modelo; tamanho do uniforme e nome de 

guerra (que será impresso na camisa) até o dia 10 de fevereiro de 2012 para que 

tenhamos tempo suficiente para a confecção dos uniformes até a primeira etapa do VIII 

CCO juntamente com o comprovante de depósito referente ao pedido. 

  

 

Fortaleza (CE), 02 de Fevereiro de 2012. 

 
Marcos Arsênio Pascoal Maia 

Diretor Presidente 

 Francisco Ronaldo Rodrigues Sales 

Diretor Vice-Presidente 

 

 

 

  

Welsinner Gomes de Brito 

Diretor Técnico 

 Jorge Ricardo Bezerra Pereira 

Diretor 

 


