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Anexos (todos elaborados em Excel 2003:
1)

Modelo de Calendário Permanente - tipo agenda mensal com uma coluna por mês.

2)
3)
4)
5)

Modelo de Calendário Permanente - tipo agenda mensal com seis colunas por mês.
Calendário de Eventos da CBE -2006.
Calendário Geral da FIE: todas as armas grupadas.
Calendário Específico da FIE: separado por armas.

1. MODELO DE CALENDÁRIO PERMANENTE - TIPO AGENDA MENSAL.:

1.1. Criei um modelo de Calendário com a pretensão de podermos utilizá-lo, durante anos futuros,
de modo que possamos trabalhar integrando nossas programações, usando um mesmo modelo,
para copiar e colar os diferentes eventos programados e, também, para facilitar visualização.

1.2. Há dois tipos de modelos:
- com uma só coluna para cada mês;
- com seis colunas para cada mês.

1.3. Para alterar o ano do calendário MODELO: clique na célula D1, digite o ano e ENTER. Todos
os dias de semana serão adequados automaticamente com as datas numéricas de cada mês. Os
domingos ficarão marcados em amarelo.

1.4. Para assinalar os feriados é só formatar o padrão de cores em amarelo na data numérica do
mês.

1.5. Atenção: há colunas que estão ocultas, exatamente aquelas contendo as fórmulas.

1.6. O seu Excel deve ser preparado para que as três últimas datas numéricas de cada mês
funcionem bem (apareçam os números das datas e os dias da semana: no menu Ferramentas,
clique em Suplementos e assinale a caixa Ferramentas de análise, antes de abrir o Calendário.

1.7. As observações acima são válidas, também, para o arquivo contendo o Calendário de eventos
da CBE - 2006.

2. CALENDÁRIO DE EVENTOS DA CBE - 2006.

2.1. As datas dos eventos Pan-americanos estão por ser confirmadas. Semanalmente, recebo
propostas e perguntas sobre aqueles eventos. A Confederação Pan-americana continua
aguardando respostas das federações nacionais da Venezuela e dos Estados Unidos.

2.2. A participação oficial da CBE com recursos desta Entidade está limitada aos eventos
internacionais indicados em nosso calendário, dependo da disponibilidade existente para o custeio
das despesas.

2.3. Os eventos internacionais do Calendário Oficial da FIE constam dos anexos 4 (Calendário
Geral: todas as armas grupadas) e 5 (Calendário Específico: por armas) que elaborei, a fim de
facilitar a identificação e o planejamento de eventos.

2.4. Outros detalhes complementares quanto aos Calendários serão remetidos ao longo do mês de
Janeiro, tão logo estejam disponíveis as informações pertinentes.
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