
 

 

 

 

 

 

O COTi participou da programação de outubro do GCB – 

Grupo de Caminhadas Brasília.  

No dia 03/10/2021 construímos um labirinto ao lado do 

estacionamento da Torre de TV Digital em Brasília. O 

lugar 

escolhido 

tem uma 

das 

paisagens 

mais bonitas 

da cidade! 

 

 

 

Pessoas que nunca correram ou caminharam num 

labirinto puderam experimentar a diversão! Todos 

puderam fazer quatro percursos treino, um percurso 

duelo e um percurso valendo para a Competição 

Mundial de Labirinto (World Maze Race 2021).  

Treze pessoas, crianças e adultos puderam se divertir 

praticando um esporte para todas as idades. 

 

 

Torre de TV Digital 
 

     Foi aberta em 21/04/2012, tem 

182 metros de altura. A obra foi 

projetada por Oscar Niemeyer e 

executada com acompanhamento 

do engenheiro José Carlos 

Sussekind. 

     A ¨Flor do Cerrado¨ foi feita 

para transmitir o sinal de TV Digital 

para todo o Distrito Federal e 

algumas cidades do Entorno.  

     Sua localização permite que 

seja avistada de muitos pontos a 

quilômetros de distância.  

    Atualmente o acesso ao mirante 

está fechado ao público devido a 

restrições sanitárias.  

 

 

 

  

 



Um garoto de cinco 

anos ajudou a 

construir o labirinto!  

 

 

Um garoto 

de oito anos 

ensinou 

Orientação 

para duas 

garotinhas! 

Usamos hastes, 

fita zebrada e 

cartolina na 

construção. Os 

códigos dos 

pontos de 

controle foram 

feitos com 

cartolina e usamos 

cronômetro para marcar o tempo do percurso para a 

competição mundial.  

 

Seguindo as trilhas do 

GCB praticamos o 

esporte Orientação e 

desfrutamos de 

paisagens lindíssimas 

criadas por Deus! O 

contato com a 

natureza e com 

amantes de esportes 

regeneram nossas 

energias até a 

próxima atividade de 

Orientação! 

O importante 

é se exercitar 

e desfrutar 

do meio 

ambiente e 

ser feliz! 

  

Campeonato Mundial de 

Labirinto 
 

Agradecemos aos organizadores do 

World Maze Race 2021, em especial 

Göran Andersson, por nos 

proporcionar esta atividade e pela 

oportunidade de divulgar o esporte 

Orientação em Brasília.  

 

 

 

 


