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“ O ano de 2020 marcou a humanidade com a chega-
da da pandemia causada pela COVID-19, que atin-
giu toda estrutura esportiva mundial, cancelando as 
Olimpíadas de Tóquio, e todo o calendário esportivo 
do Brasil e do mundo.

Em fevereiro, iniciamos de forma promissora o nos-
so calendário, com a realização da Copa Bahia Open, 
competição de abrangência nacional, que contou com 
cerca de mil atletas inscritos e participação de 23 es-
tados, sendo o maior evento promovido na história 
da entidade baiana e maior evento esportivo do país  
em 2020. O case de eventos da Febaju a projeta como 
referência nacional, o que contribui nas relações com 
empresas patrocinadoras, a exemplo da Unimed.

No dia 16 de abril tivemos a celebração dos 50 anos 
da Febaju e seguindo as determinações dos órgãos 
de saúde, em decorrência da pandemia, a celebração 
deu-se virtualmente, onde pudemos contar com de-
poimentos de dirigentes, políticos, professores e atle-
tas que parabenizaram o judô baiano, além da Live 
Comemorativa que contou com a participação dos 
ex-presidentes e grandes atletas da modalidade.

Em setembro, a Febaju promoveu ainda o Campeona-
to Baiano Funcional de Judô, evento que foi seletiva 
para o  Campeonato Nacional de Judô Funcional e que 
reuniu mais de 100 judocas baianos (as) das classes 
Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21, Sênior e Veteranos.

Com a pandemia, o judô baiano enfrentou seis meses 
sem atividades presenciais, momento delicado para 
todos (as) os (as) profissionais de judô do Estado. No 
entanto, a Febaju buscou alternativas para se adequar 
a ‘‘nova realidade’’, como a criação da plataforma de 
ensino a distância (www.febajuead.com.br), que visa 
também a qualificação dos nossos filiados.

Com a advento da plataforma EAD realizamos o Cur-
so de Formação para Professores e Graduados, no 
ambiente virtual,   que ofertou conteúdos teóricos e 
práticos aos participantes, tornando-se uma ferra-
menta eficiente para o desenvolvimento contínuo dos 

nossos filiados (as). Outra ação realizada foi o Curso 
Técnico de Capacitação para Professores, com apoio 
do Governo do Estado, através da Superintendência 
dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), com a 
ementa composta por seis módulos temáticos e mais 
de 300 inscrições. A capacitação foi sem custos e teve 
por objetivo principal a  qualificação dos (as) profis-
sionais na área técnica e de gestão, propiciando co-
nhecimento para o período pós-pandemia.

O grande destaque em 2020, foi a realização da Ca-
ravana do Judô, evento apoiado pelo Ministério da 
Cidadania, através da Secretaria Especial do Esporte, 
que teve como missão intensificar a prática do judô 
na região Centro-Norte da Bahia. A Caravana passou 
por 4 cidades: Xique-xique, João Dourado, Lapão e 
Irecê, onde foram atendidas cerca de 1.000 crianças 
e deixou como legado para os núcleos a doação de 
tatames e quimonos, fomentando dessa forma a con-
tinuidade das aulas.

A Febaju não deixou de se preocupar com seus filiados 
(as) e buscou alternativas como a isenção de taxas, 
descontos e repasses financeiros. Compreendendo a 
realidade vivida por todos os (as) profissionais, esta-
beleceu-se ainda a manutenção dos benefícios para o 
ano de 2021.

Concluo, agradecendo a todos (as) os (as) dirigentes, 
professores, atletas e familiares pela credibilidade e 
apoio à nossa gestão, pois mesmo com a pandemia, 
tivemos participação maciça em nossas ações e ati-
vidades virtuais e presenciais. A união, a perseveran-
ça e a coragem serão essenciais para superarmos as 
sequelas causadas pela Covid-19, mas tenho fé que 
retornaremos as atividades mais fortes do que nunca.  
 
Abraço fraterno a toda família Febaju,

Marcelo Ornelas Da Cruz França Moreira 
Presidente da FEBAJU

Prezados filiados, técnicos, 
atletas e familiares,

PALAVRA DO
PRESIDENTE
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16 CREDENCIAMENTO
TÉCNICO ONLINE

23 CIRCUITO BAIANO UNIMED
1ª ETAPA SESI SIMÕES FILHO

- - -- - -- - - - - -

- - -- - -- - - - - -

- - -- - -- - - - - -

CIRCUITO BAIANO UNIMED
2ª ETAPA14 e 15 SIMÕES FILHO

CIRCUITO BAIANO UNIMED
3ª ETAPA11 e 12 SIMÕES FILHO

SIMÕES FILHOCIRCUITO BAIANO UNIMED
4ª ETAPA16 e 17

SUPER ETAPA
CRUZ DAS ALMAS17 e 18 CRUZ DAS ALMAS

SUPER ETAPA
JUAZEIRO15 e 16 JUAZEIRO

CAMPEONATO BAIANO19 e 20 MATA DE SÃO
JOÃO

MELHORES DO ANO 202111 A DEFINIR

SUPER ETAPA
SANTO ANTÔNIO DE JESUS13 e 14 S.ANTÔNIODE

JESUS

SESI

SESI
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O judô baiano a cada ano vem fortalecendo o espaço 
da mulher enquanto atleta, árbitra, técnica, dirigente da 
entidade, entre outras funções, pois reconhece a im-
portância do empoderamento e do engajamento para 
que haja equidade de gênero em qualquer lugar na so-
ciedade. 

A árbitra Priscila Ceuta, de 35 anos, judoca, árbitra,  
mulher, iniciou a sua jornada no esporte aos  oito  anos, 
quando se apaixonou pela modalidade na  escola.  Após  
27  anos desse “casamento”, Priscila tem muito para 
celebrar: faixa  preta  3º  dan,  professora da  Academia  
Osotogari  de Judô e árbitra categoria Nacional C, des-
taque do ano de 2019 pela Federação Baiana de Judô. 

“O percurso foi longo e cheio de desafios, desde a esco-
lha da arte marcial “de homem”, até  o  reconhecimen-
to  do  trabalho  na arbitragem,  ambiente  que  aden-
trei  e percebi quão grande é a escassez de mulheres 
nesse grupo. Conheci a arbitragem primeiramente na 
perspectiva  de  atleta,  participando  de  competições 
e depois,  fui apresentada  a  esse  mundo  rico  em  
conhecimento  e  tão  importante dentro  do  judô. O 
prêmio de árbitra destaque do ano de 2019 foi um ex-
pressivo reconhecimento do meu trabalho, e me deixou 
muito feliz e entusiasmada para seguir nesse caminho 
e, quem sabe, inspirar outras mulheres”, destaca.

MULHERES CADA VEZ MAIS 
FORTES E CONQUISTANDO 

ESPAÇO TAMBÉM NA 
ARBITRAGEM DO JUDÔ BAIANO

 

Sh
ia

i-J
ô

Reforma, ampliação e melhorias em 34 estádios de futebol 

Construção de 03 novos estádios de futebol 

Melhorias em 05 campos de futebol 

Construção de 11 quadras poliesportivas e reforma em 01
Reforma em 06 ginásios poliesportivos 

Reforma em 02 quadras cobertas

O Governo do Estado tem trabalhado para, quando a pandemia 
do coronavírus estiver sob controle, a retomada da prática 
esportiva dos baianos seja com muita segurança, conforto e 
bem-estar.
É O GOVERNO DA BAHIA FAZENDO SEMPRE MAIS PELO ESPORTE!

EM 2020, MAIS DE R$33 MILHÕES ESTÃO SENDO INVESTIDOS EM:

Construção de 01 quadra coberta 

Construção de 02 piscinas semiolímpicas  

Reforma em 01 centro olímpico de natação

Construção de 01 Centro de Canoagem - Ubatã. 

Inauguração de 01 Centro de Canoagem de Ubaitaba, em 

agosto/2020

Construção de 01 Areninha

Lugar de mulher é aonde ela quiser! 
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Outra grande mulher do plantel do judô baiano chama-
-se Livia Sales, que também é professora da Academia 
Assamaca e árbitra categoria Nacional C e que a partir 
de uma orientação médica aposentou o kimono como 
atleta e ingressou nessa vertente da modalidade. 

Essas histórias de vida e de amor pelo judô inspiram e 
apresentam novas possibilidades dentro de uma moda-
lidade tão rica e tão didática. Muito mais que uma mo-
dalidade, o judô é uma filosofia de vida e as mulheres 
estão a cada dia ganhando e fortalecendo seus espaços 
dentro e fora do tatame. É  preciso  força,  coragem  e  
determinação,  mas  isso,  a mulher tem de sobra!

“
A arbitragem me possibilita viven-
ciar as competições de perto, sen-
tir o calor e amor pela competição. 
Fui atleta competidora de Judô por 
muitos anos, mas infelizmente tive 
que parar de competir. Comparecia 
às competições como telespectado-
ra, mas eu queria mais. Atuei como 
técnica, mas eu queria mais. Queria 
sentir o tatame nos meus pés, sen-
tir o frio na barriga a cada projeção 
bem sucedida. E assim, iniciei minha 
qualificação para árbitra. Hoje, são 
quatro anos de atuação e cada dia 
mais apaixonada por competição e 
arbitragem. 

Lívia Sales

“
“
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cidades
+1.0004 
atendimentos

A Federação Baiana de Judô (Febaju) realizou a primeira edição da Caravana do Judô em setembro 
de 2020 e deixou um grande legado para a Região Centro-Norte da Bahia. As cidades contempladas 
pelo evento foram Irecê, João Dourado, Lapão e Xique-Xique. Durante a atividade, foram ministradas 
vídeoaulas e iniciação dos fundamentos da modalidade no dojô, atendendo mais de mil crianças e 
fomentando a prática esportiva. 

Em sua primeira edição, a Caravana do Judô beneficiou diretamente sete clubes e cin-
co professores da região baiana, atingindo a finalidade da promoção e in-
centivo do judô. Seguindo um rigoroso protocolo estabelecido pela 
entidade para não haver a propagação da Covid-19 e contando 
com o apoio dos órgãos responsáveis dos governos mu-
nicipais, cada cidade sede do evento cumpriu com as 
regras de vigilância à saúde, como a sanitização do 
dojô, distanciamento entre os 
presentes, utilização 
de álcool em gel 
e aferição 
de tempe-
ratura.

CARAVANA DO JUDÔ: 
Case de sucesso para o judô baiano

S
oc

ia
l

 A realização da Caravana do Judô é a con-
solidação de um sonho da Febaju de ampliar-
mos o atendimento da modalidade na Bahia. 
Já trouxemos há alguns anos diversos even-
tos para o interior da Bahia, mas entendemos 
que precisávamos fortalecer a questão da ini-
ciação esportiva, pois queremos o judô cada 
vez mais forte, mas queremos contribuir na 
formação humana de pessoas.

Marcelo Ornelas
Presidente da Febaju

“

“

15JUDÔ BAHIA | MARÇO 2021JUDÔ BAHIA | MARÇO 2021JUDÔ BAHIA | MARÇO 202114



O legado deixado para cada núcleo de iniciação sede da Caravana do Judô foi a doação de pla-
cas de tatame e kimonos para as crianças atendidas, visando a continuidade das aulas nesses 
territórios. O projeto da Febaju foi viabilizado através de recursos do Ministério da Cidadania, 
pleiteado via emenda parlamentar da ex-deputada Federal Tia Eron. 

A Febaju iniciou o diálogo com autoridades de outras cidades da Bahia para que em 2021 a 
Caravana do Judô contemple mais municípios baianos. Essa iniciativa coaduna com a premissa 
executada pela entidade baiana de polarizar a prática do judô para além das competições.
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A Copa Bahia Open de Judô é um marco de recorde de atletas 
A 4ª edição da Copa Bahia Open de Judô registrou um recorde 
de atletas no Ginásio do SESI Simões Filho, reunindo mais de 
mil atletas de 20 estados brasileiros. A atividade contou com 
presenças importantes para o judô, como os representantes da 
Confederação Brasileira de Judô (CBJ), Matheus Teotônio e Tiara 
Bertoni; além dos representantes do workshop internacional “Judô 
nas Escolas”, Hirotaka Okada, Kimura e Tagawa. 

Para o presidente da Federação Baiana de Judô (Febaju), Marcelo Or-
nelas, a Copa Bahia já é destaque no calendário nacional da modalida-
de, com a proposta de inovar e estreitar as relações dos judocas brasi-
leiros. Com combates marcantes, a competição disponibilizou inovação 
tecnológica, fator destacado pelos participantes. Na oportunidade, Orne-
las destacou ainda que na edição de 2021 há a expectativa de aumentar o 
número de competidores e que já busca novas ferramentas que agregarão 
à excelência da Copa Bahia. 

Em decorrência da pandemia mundial vivenciada em 2020, as competições 
foram suspensas, entretanto a Febaju já produziu um protocolo de diretrizes 
para execução das atividades, visando quem em 2021 atletas e patrocinadores 
participem com segurança e cuidado da Copa Bahia.

  A COPA BAHIA OPEN 
DE JUDÔ 

Marco de recorde de atletas
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  A PSICOLOGIA E SUA RELAÇÃO 
COM A FORÇA PSICOLÓGICA 

APLICADA AO JUDÔ
técnicos foi constatado que dentre os 22, oito aparecem 
em 100% dos atletas observados, sendo eles: resiliên-
cia, automotivação, autoconfiança, autoaperfeiçoamento, 
disciplina de trabalho, regulação emocional, competiti-
vidade e regulação da atenção. Sendo assim, falaremos 
mais especificamente sobre a regulação da atenção con-
centrada. A pesquisa mostra ainda que, outros atributos 
como consciência tática, autoestima, adaptabilidade e re-
gulação da auto apresentação aparecem com frequência 
na maioria dos atletas, e ainda que o atributo competiti-
vidade é o que mais se destaca entre os atletas. Consi-
derando também que o judô de alto rendimento é uma 
vertente esportiva na qual os atletas sofrem uma enor-
me pressão psicológica, Jones, Hanton e Connaughton 
(2002), afirmam que este fator  pode ser considerado 
uma vantagem psicológica natural ou desenvolvida, que 
permite ao competidor, de forma genérica, lidar melhor 
do que seus adversários com as várias exigências que o 
judô impõe, ressaltando que o atleta consegue ser mais 
estável e superior do que seus oponentes, mantendo 
consistente a determinação, a concentração, a confian-

ça e o controle sob pressão. O atleta psicologica-
mente fortalecido, além de ser competitivo, ou seja, 
de ter de forma inata ou desenvolvida a “vontade 
de ganhar” bastante acentuada, quer sempre ser o 
melhor em qualquer atividade a qual esteja envol-
vido. Por outro lado, convive mal com a derrota, 
está sempre no limite e detesta perder. Neste sen-
tido o psicólogo pode atuar empregando técnicas 
para o controle sobre estes aspectos. Contudo, vale 
ater-se ainda, aos níveis de “atenção concentrada” 
que o atleta pode utilizar a seu favor, sendo este um 
outro atributo de extrema importância para o cor-
reto uso da Força Psicológica, e com base em um 
dos princípios do judô definido pelo Mestre Jigoro 
Kano, o qual se refere ao uso mínimo de força, para 
se obter o máximo de eficiência, princípio este que 
contribui para que o judô ao longo dos anos fosse 
mundialmente reconhecido como um sistema de 
educação física, moral e espiritual, têm-se a impor-
tância de se educar a mente a pensar com exatidão 
e velocidade, bem como treinar o corpo para obe-
decer com retidão, fazendo com que o atleta tome 
decisões sem demora. 

A psicologia esportiva é uma área que está em cons-

tante crescimento, sendo cada mais valorizada e 

reconhecida por atletas e modalidades esportivas. 

Partido desse pressuposto, o psicólogo e atleta de 

judô faixa preta 5º Dan, Adriano Freitas, explicou um 

pouco sobre a importância desse olhar diferenciado 

e necessário para o atleta e equipe.

Quando nos referimos ao judô de alto rendimento, o 

psicólogo que atua no âmbito esportivo deve focar, a 

princípio, em observar através de instrumentos es-

pecíficos e exclusivos, características de atributos ou 

habilidades psicológicas dos atletas, afim de obter um 

psicodiagnóstico individual ou da equipe (entenda-se 

por equipe, além dos atletas, também os técnicos e 

dirigentes). O passo seguinte é traçar um plano tera-
pêutico que atenda às duas demandas. Vale lembrar 
que, para a demanda individual deve-se considerar 
aspectos como aumento dos níveis de desempenho 
e a satisfação pessoal, já para a demanda da equipe 
o profissional de psicologia deve observar a melhoria 
e a manutenção das relações interpessoais (atletas/
equipe, atletas/atletas, e equipe/equipe). 

Força Psicológica e sua
Aplicação no Judô

Com base em estudos desenvolvidos pela Universi-
dade do Porto, em Portugal, que pesquisou 22 atri-
butos quem compõem a Força Psicológica aplicada 
ao judô, a partir da observação e percepção dos seus 

ADRIANO FREITAS

Atua como Psicólogo e Professor, sendo Es-
pecialista em Gestão de Pessoas e em Neu-
ropsicolgia, com Mestrado em andamento.
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O cliclo 2017-2020 foi muito produtivo para o judô 
baiano, com relevante desempenho dentro e fora dos 
tatames, atletas, técnicos, dirigentes e familiares tem 
participado efetivamente da gestão da Febaju, forta-
lecendo nossos eventos e a imagem de instituição 
unificada.

Fora dos tatames, continuamos na vanguarda, fo-
mos a primeira entidade esportiva estadual a seguir 
as novas diretrizes de gestão e governança, dando 
transparência nas ações administrativas e financei-
ras, seguindo os valores já previstos desde o início 
da gestão em excelência: transparência, responsabi-
lidade, perseverança e ética. 

No âmbito administrativo e político, a Febaju hoje é 
reconhecida como uma instituição íntegra, organiza-
da e unida. Possuímos 120 clubes filiados, que atu-
am em mais de 60 cidades, dados que nos projetam 

como referência na gestão esportiva da Bahia e do 
Brasil. Nossa atuação política ampliou as relações 
institucionais, promovendo o vinculo com entidade 
privadas, prefeituras, governos estadual e federal.

O profissionalismo da gestão possibilitou ampliação 
de parcerias institucionais e governamentais, tornan-
do a Febaju uma instituição respeitada e valiosa no 
mercado esportivo, ganhando notoriedade jamais 
vista na história da instituição. Hoje podemos nos or-
gulhar de carregar a marca da FEBAJU.

Outra ação marcante da gestão foi a parceria com 
universidades para o Curso de Formação e Aperfei-
çoamento Técnico para Exame de Faixa Preta e Gra-
duados, onde nossos candidatos foram contempla-
dos com conteúdos de educação física, ministrados 
por Mestres e Doutores de faculdades renomadas do 
nossos Estado, cumprindo um total de 100 horas/

aula, além de receberem certificados válidos como 
curso de extensão, mais uma ação inédita da nossa 
instituição.

Os clubes também estão buscando a excelência, nes-
te período, 03 clubes baianos se filiaram ao Comitê 
Brasileiro de Clubes, ação de extrema importância 
para o fomento do alto rendimento. A Febaju tem 
mantido o apoio, através da isenção de taxas, treina-
mentos, passagens aéreas e fornecimento de mate-
rial esportivo.

Os árbitros baianos permanecem como destaque, 
com a promoção do segundo baiano para FIJ A, An-
gel Peleteiro, além de diversas promoções, em 2018 
tivemos 20 promovidos a FIJ B e FIJ C. Somos hoje 
uma referência no Brasil, com uma federação com 
um quadro de arbitragem numerosa e qualificada, 
inclusive com centenas de convocações em competi-
ções nacionais e internacionais.

Nossos atletas continuam com o importante apoio do 
programa FAZATLETA, nesse cliclo foram beneficia-
dos cerca de 120 judocas de todo o Estado, além bol-
sa esporte (estadual), com 06 judocas e bolsa atleta 
(nacional), com 12 judocas. Com o suporte desses 
recursos, nossos atletas conquistaram medalhas in-
ternacionais e nacionais. 

Outro destaque, foi a marcante presença da Febaju 
no interior do Estado, seja com a realização do Cir-
cuito Baiano, de cursos ou de apoio em eventos lo-
cais. Podemos destacar ações nas cidades de Cruz 
das Almas, Jequié, Eunápolis, Porto Seguro, Itabuna, 
Canavieiras, Feira de Santana, Irecê, Xique-xique, Ju-
azeiro, Curaça, Ribeira do Pombal, Madre de Deus; 
e claro, não poderíamos deixa de lado a região me-
tropolitana, com atividades em Lauro de Freitas, Si-
mões Filho e Salvador, onde destacamos os eventos 
no Shopping, case de sucesso da nossa instituição.   

Ressaltamos também, as valorosas relações institu-
cionais, nas esferas públicas e privadas; Universida-
des, Prefeituras, SESI, Policia Militar da Bahia, Go-
verno do Estado (Sudesb / SETRE), Deputados, CBJ 
e Governo Federal. Fortalecendo a imagem da insti-
tuição, além de propiciar grande representatividade e 
a viabilidade de parcerias. 

Concluo afirmando o compromisso da busca inces-
sante pela excelência, sempre em consonância com 
os valores defendidos pela Febaju: transparência, 
responsabilidade, perseverança e ética. Nossa gestão 
permanece em progresso, promovendo nossa moda-
lidade e a evolução dos filiados e parceiros. 
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Febaju celebra cinquentenário: mais um ca-
pítulo de uma grande história No dia 16 de 
abril de 2020, a Federação Baiana de Judô 
(Febaju) comemorou 50 anos de fundação 
da entidade e para celebrar o momento, kô-
danshas, vice-presidentes, personalidades 
políticas parcerias e ex-presidentes da enti-
dade enviaram vídeos com mensagens que 
demonstram o caminho de avanço conquis-
tado por esse pensamento coletivo que é for-
talecer o judô baiano. A Febaju foi fundada 
em 1970 pelos clubes Iate Clube da Bahia, 

AABB, Caraíba Judô Clube e Spartan Judô 
Clube e durante esses anos, o judô baiano 
veio conquistando cada vez mais espaço no 
mundo esportivo nacional e até internacio-
nal, com representação quase que cativa nas 
grandes competições. 

Esse movimento de participação de atletas 
baianos em competições nacionais e interna-
cionais também é possível pelo comprome-
timento da Febaju que tange o dia a dia da 
entidade que se empenha para o sucesso e 
fortalecimento da modalidade. 

Dentre os convidados, o presidente da Confederação Brasileira de 
Judô (CBJ), Silvio Acácio Borges registrou uma mensagem para so-
lenizar a data: 

A Febaju tem uma grande equipe e uma 
grande equipe se caracteriza por uma boa 
liderança. O trabalho e as ações da Fede-
ração Baiana são muito autênticos e es-
tão aí para quem quiser ver. Uma equipe 
homogênea, muito capaz e muito bem li-
derada. Parabéns ao presidente Marcelo. 
Eu e a Confederação Brasileira de Judô 
estaremos sempre à disposição do Judô 
baiano e dos nossos irmãos”. 

Contamos ainda com a participação do presidente de honra da CBJ 
e também presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo 
Wanderley Teixeira, parabenizou a entidade e destacou diversas li-
deranças que conduziram o judô baiano ao longo dessas cinco dé-
cadas. 

Eu tenho um relacionamento de décadas 
com o judô baiano e a comemoração des-
ses 50 anos é digna de aplausos. Muita ex-
periência, a trajetória é longa. E por falar 
em trajetória, não podemos nos esquecer 
daqueles que a iniciaram, e eu vou falar 
de alguns presidentes da Febaju com os 
quais eu tive aproximação, uns mais, ou-
tros menos. Mas, eu não posso deixar de 
citar o Paulo Fraga, o Alberto Leitão, Aloí-
sio Short, João Gonzalez, o Marcelo Fran-
ça Moreira, que, inclusive, foi meu vice-
-presidente na Confederação Brasileira de 
Judô, Paulo Macedo, nosso saudoso Antô-
nio Oliva e, agora, o Marcelo Ornelas”. 

E, para encerrar a semana de mensagens de grandes parceiros, a 
Febaju realizou uma live especial de aniversário, que contou com 
a participação do presidente, Marcelo Ornelas e professores kô-
danshas da Bahia. Que venham mais 50 anos de muitas histórias e 
conquistas para o judô baiano!

“

“
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Em janeiro de 2020, a equipe de gestão da Federação 
Baiana de Judô (Febaju) esteve na sede da Central 
Nacional Unimed, em São Paulo, para firmar o pa-
trocínio oficial do Circuito Baiano de Judô, através 
da Lei de Incentivo ao Esporte, vinculada ao Ministé-
rio da Cidadania.  A competição programada para o 
corrente ano foi adiada em decorrência da Covid-19. 
Estabelecendo um protocolo de segurança e todas as 
determinações dos órgãos responsáveis de saúde, a 
primeira etapa do Circuito Baiano de Judô Unimed 
aconteceu em 23 de janeiro de 2021 no SESI Simões 
Filho.

Desde o primeiro momento dessa parceria, a Unimed 
se colocou a disposição para contribuir com o avanço 
do judô na Bahia para além da prática da modalidade, 
compreendendo a importância de oferecer ao público 
judoísta informações de saúde, garantindo atletas sa-
dios. E acompanhando uma nova realidade imposta 
pelo novo Coronavírus, a Febaju e a Unimed além de 
dialogarem sobre os protocolos de segurança para as 
etapas da competição, também estão traçando estra-
tégias que beneficiarão os filiados.

É importante destacar, que 
a Febaju foi a primeira enti-
dade estadual com um pro-
jeto aprovado e executado 
pela Lei de Incentivo em 
2020, no entanto, a pande-
mia mundial adiou a execu-
ção da atividade. Contudo, 
para celebrar esse primeiro 
ano de parceria, a Unimed e 
Febaju ofertarão boas sur-
presas para fortalecer ain-
da mais o judô baiano! 

E
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l

O judô baiano agradece a 
confiança e o empenho da 

Unimed nessa parceria! 
Central Nacional Unimed 

patrocinadora oficial do 
Circuito Baiano de Judô 

Unimed!!

CENTRAL NACIONAL UNIMED 
PATROCINADORA OFICIAL DO 
CIRCUITO BAIANO DE JUDÔ
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Melhores do Ano: interior baiano é destaque em 2019 
Em dezembro de 2019, a Federação Baiana de Judô 
(Febaju), realizou o evento Melhores do Ano, reunin-
do atletas, paratletas técnicos, árbitros e autorida-
des baianas. A cerimônia de gala “White Party”, foi 
promovido no Centro Panamericano de Judô (CPJ) e 
contou com apoio do Governo do Estado, por meio da 
Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia 
(Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Em-
prego, Renda e Esporte (Setre). “O Melhores do Ano 
é muito importante, pois é o momento que premia-
mos e homenageamos os atletas e associações que 
se destacaram ao longo do ano, além de agradecer 

aos apoiadores da nossa modalidade como as auto-
ridades políticas que abraçam o judô baiano”, explica 
Marcelo Ornelas, presidente da Federação Baiana de 
Judô. O CPJ recebeu o evento das premiações conce-
didas à 156 atletas nas classes sub-11, sub-13, sub-
15, sub-18, sub-21, sênior, veterano e iniciante que 
se sagraram campeões em 2019. Na oportunidade, a 
Febaju homenageou ainda atletas com deficiência que 
mostram garra dentro do dojô, visando contribuir e 
fortalecer o processo de evolução dos mesmos. Na 
oportunidade, o interior da Bahia foi destaque pelo 
número de atletas e academias premiadas no exercí-
cio de 2019. 

MELHORES DO ANO:  
INTERIOR BAIANO FOI DESTAQUE EM 2019

Esse é o resultado do tra-
balho que os professores 
desenvolvem no interior da 
Bahia e ficamos muito feli-
zes, pois quando a entidade 
pulveriza a realização dos 
eventos pelo estado, opor-
tuniza novos sentimentos 
e o fortalecimento do judô 
a cada dia”
Marcelo Ornelas 
Presidente da Febaju

“
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FEBAJU CONTRA O 
CORONAVÍRUS: 

Entidade emitiu ato administrativo de apoio ao 
judô baiano e outras providências

FEBAJU INOVA 
COM CURSOS E 

CAPACITAÇÕES 
 A DISTÂNCIA

Dentre as medidas adotadas pela Federação 
Baiana de Judô (Febaju), a entidade estabele-
ceu através de ato administrativo as diretrizes 
de apoio ao judô baiano em um momento de 
adversidade vivido pelo mundo. A sede da 
Febaju passou o funcionamento para regime 
de rodízio entre os seus colaboradores, de se-
gunda a sexta-feira, das 9h às 13h, cumprin-
do com as determinações e orientações dos 
órgãos competentes de saúde e mantendo o 
atendimento aos filiados através dos canais 
de comunicação como Whatsapp e email. 

Também instituiu o repasse de 80% do inves-
timento para emissão de carteiras de filiação 
para clubes e professores e seis meses de 
isenção de mensalidade para as entidades.

Sobre a Assembleia Geral Ordinária que acon-
teceria em 20 de março de 2020 e foi suspen-
sa por causa das determinações do Decreto 

estadual n° 19.529, de 16 de março de 2020, 
a atividade foi realizada em formato remoto e 
as contas da Febaju foram aprovadas por una-
nimidade da prestação de contas e do parecer 
do Conselho Fiscal.

Já  a Assembleia Geral Extraordinária, que  
também aconteceu de forma remota, foram 
apresentadas e realizadas alterações estatutá-
rias importantes para o avanço do Judô baia-
no. Confira as alterações:

O ano de 2020 foi um ano de se reinventar 
e compreender a necessidade da busca por 
conhecimento. Partindo dessa nova realidade 
vivida pelo mundo inteiro, a Federação Baia-
na de Judô (Febaju) lançou a plataforma de 
educação a distância para atender e superar 
os obstáculos causados pelo Novo Corana-
vírus, sendo uma das instituições pioneiras 
no desenvolvimento de modernas técnicas 
de ensino-aprendizagem à distância na área 
esportiva.

O primeiro curso disponibilizado foi o de For-
mação e Aperfeiçoamento Técnico para Exa-
me de Faixa Preta e Graduados, que contou 
com 124 inscritos, um sucesso que demons-
trou a credibilidade da instituição, mesmo no 
período de pandemia. O encerramento do cur-
so aconteceu em dezembro de 2020.

A entidade baiana também iniciou o Curso 
Técnico de Capacitação para professores da 
Bahia, com mais de 300 profissionais escri-

tos. A capacitação com duração de 120 horas 
e certificação foi promovido por meio da pla-
taforma EAD (febajuead.com.br), sem custos 
para os inscritos (as), através do incentivo e 
apoio da Secretaria Estadual do Trabalho, Em-
prego, Renda e Esporte (Setre) e da Superin-
tendência de Desportos do Estado da Bahia 
(Sudesb).

A Febaju reconhece a 
importância de incentivar 
a qualificação dos (as) 
profissionais baianos 
(as) e seguirá com novos 
módulos, capacitações 
e oportunidades para o 
judô baiano. 

A Bahia se destaca cada vez mais nessa mis-
são do esporte pulsante, unindo forças e con-
tribuindo para um amanhã melhor!

- Alteração do Artigo 25 para adequá-lo ao  
art. 33, inciso III da Lei n° 13.019/2014.

- Alteração do inciso III do Art. 32.

- Alteração do Art. 33 caput.

- Alteração do inciso VIII do Art. 34.

febajuead.com.br
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