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PRESIDENTE

Em 2021, a pandemia provocada pelo
vírus da Covid-19 perdurou em nosso
Estado, causando a perda de muitas
vidas e problemas financeiros a soci-
edade e, consequentemente, aos clu-
bes, professores e atletas baianos.
A Febaju lutou contra a Covid-19, pro-
movendo eventos, competições e cur-
sos online e, quando autorizado pelos
órgãos de saúde regulamentadores,

presenciais. Em janeiro, realizamos a primeira competição do
esporte olímpico do Brasil, o Circuito Baiano Unimed – 1ª Eta-
pa. Seguindo rígidos protocolos de segurança, com testagem,
distanciamento, e controle do número de inscritos e público. A
entidade inovou com a transmissão ao vivo, através do nosso
canal do Youtube.
Outro destaque, foi a reeleição da Chapa Gestão de Excelên-
cia e Democrática, para o ciclo 2021-2025, fato que fortalece
o trabalho realizado por nossa gestão, sempre com o foco na
busca incessante pela excelência, prezando pelo trabalho em
equipe e pela união do judô baiano.
Mantivemos as atividades online, com o Curso de Formação e
Aperfeiçoamento para Faixas Pretas e Graduados, com 101
inscritos (as) e a 2ª edição do Curso Técnico de Capacitação
para Professores de Judô, com EAD, 316 inscritos (as).
No período de março a junho do referido ano, as atividades
presenciais foram proibidas através do decreto do Governo
Estadual. Após a liberação, retornamos com o Circuito Baiano
Unimed – 2ª etapa, dando continuidade ao calendário de
eventos, prezando pelo cumprimento dos protocolos de saúde
e mantendo a transmissão online.
Aproveitamos para agradecer aos nossos parceiros, a Unimed
que patrocinou o Circuito Baiano de Judô, através da Lei de
Incentivo do Esporte / Ministério da Cidadania / Secretaria Es-
pecial do Esporte; ao Governo da Bahia, através da Sudesb /
a Setre que mais uma vez apoiou o curso de capacitação
EAD, além da Copa Judô do Vale; a Setrel / Lauro de Freitas;
ao SESI – Serviço Social da Industria e a Confederação Brasi-
leira de Judô, entidade que nos apoiou durante toda a pande-
mia.
Concluo, agradecendo aos dirigentes, professores, atletas e
pais pela confiança ao nosso trabalho. Continuaremos lutando
em prol do judô baiano, com foco na excelência, na democra-
cia, ética, transparência e relações humanas, valores defendi-
dos por nossa equipe de trabalho.



Pelo segundo ano consecutivo, os atletas do judô participaram do Curso de Formação e Aperfeiçoa-
mento Técnico para Exame de Faixa Preta e Graduados - 1º ao 5º Grau na plataforma EAD da Fede-
ração Baiana de Judô (Febaju). As aulas foram realizadas online e ao vivo, havendo a possibilidade
de tirar dúvidas e interagir com o professor em tempo real.
Com a Covid-19, a Febaju compreendeu a importância em dar continuidade aos cursos e atividades
programadas, e diante da realidade imposta pela pandemia, a plataforma EAD garantiu a realização
das duas últimas edições do curso de formação e aperfeiçoamento, com as aulas teóricas e práticas
realizadas no ambiente virtual.
No conteúdo programático do curso foram ministrados os seguintes módulos: Anatomia, fisiologia,
biomecânica e nutrição esportiva aplicadas ao judô; Didática e pedagogia do Esporte aplicadas ao
judô; Origem e difusão do judô; Treinamento técnico e tático aplicados ao judô; Conhecimentos teóri-
cos e práticos do judô.

FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
TÉCNICO PARA EXAME DE FAIXA

PRETA E GRADUADOS

CURSO
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CAPACITAÇÃO PARA
PROFESSORES DE JUDÔ

Em mais uma edição de sucesso, a Federação
Baiana de Judô (Febaju) promoveu a 2ª edição
do Curso Técnico de Capacitação para professo-
res de judô e dessa vez, foi para profissionais de
todo o país. Mais de 300 professores (as) partici-
param da capacitação que teve duração de 120
horas e certificação.
Em 2020 a entidade baiana lançou a sua platafor-
ma EAD (febajuead.com.br) e contou com apoio
da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego,
Renda e Esporte (Setre) e da Superintendência
de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) para
a realização das duas edições do curso técnico.
“A pandemia da Covid nos fez implantar algo que
já estava em nossos planos que é a nossa plata-
forma EAD, que possibilita reunir profissionais de
diversos lugares da Bahia no ambiente virtual.
Entendemos que a capacitação e evolução do
profissional é algo necessário e constante e
quem ganha com isso são os indivíduos e o judô
baiano”, salienta o presidente da Febaju, Marcelo
Ornelas.

Nesta edição os inscritos tiveram acesso à diver-
sos conteúdos como Pedagogia do ensino e trei-
namento desportivo aplicados ao judô; Direito
Esportivo; Educação, cidadania e Esporte aplica-
dos ao judô; Estratégias financeiras para acade-
mias de judô; Gestão e prestação de contas de
projetos esportivos e Gestão de sistemas para
eventos esportivos.
A Febaju já está programando a próxima edição
do Curso Técnico de Capacitação EAD e as infor-
mações serão divulgadas ainda no primeiro se-
mestre de 2022.
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CURSO TÉCNICO
2ª EDIÇÃO

“Entendemos que a capacita-
ção e evolução do profissio-
nal é algo necessário e cons-
tante e quem ganha com isso
são os indivíduos e o judô
baiano.” Salienta o presidente
da Febaju, Marcelo Ornelas

FEBAJU EAD, A PLATAFORMA DE CURSOS
DA FEDERAÇÃO BAIANA DE JUDÔ.

PIONEIRA NAMODALIDADE DE
EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA.
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UMA
FERRAMENTA
PODEROSA
DE INCLUSÃO

FEBAJU

Acreditamos
no potencial do
ser humano



A IMPORTÂNCIA DA TESTAGEM
NAS COMPETIÇÕES DE JUDÔ

A Febaju estabeleceu protocolo rígido e reforço o
quanto era importante se resguarda e se vacinar

“Promovemos competições com muito cuidado
e responsabilidade com a saúde de todos os en-
volvidos, a testagem foi uma decisão pela vida.”

Desde o início da pandemia da Covid-19, a Fede-
ração Baiana de Judô buscou reunir uma equipe
multidisciplinar para a elaboração de um protoco-
lo de saúde que determinasse as diretrizes de
proteção dos envolvidos nas competições.
Nas edições das atividades promovidas em
2021, a Febaju disponibilizou testagem para to-
dos os atletas que participaram dos combates,
distribuiu máscaras de proteção individual, álcool
em gel dispostos em diversos locais dos equipa-
mentos esportivos, a não presença de público e
uma equipe de profissionais de saúde capacita-
dos para orientar e acolher os participantes.
Além da triagem realizada em todas as edições
das competições, os atletas também eram instru-
ídos a ficarem atentos a qualquer mínimo sinto-
ma da COVID-19, não havendo nenhum registro

pós-eventos promovidos pela entidade.
Com a diminuição dos casos da Covid e a flexibi-
lização dos órgãos públicos para a realização
dos eventos, o passaporte de vacinação passou
a ser exigido de atletas, familiares e equipe de
trabalho, compreendendo a importância da imu-
nização da comunidade judoísta.
“Estabelecemos um rígido protocolo e acredita-
mos que por esse motivo, o judô baiano reforçou
o quanto era importante se resguardar e se vaci-
nar. Promovemos competições com muito cuida-
do e responsabilidade com a saúde de todos os
envolvidos e a testagem foi uma decisão pela
vida. Assim como todos os âmbitos, o esporte
também teve que se adaptar e evoluir”, salienta a
enfermeira Áquila Kelly.
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acreditar
nos sonhos



Promovidos pela Confederação Pan-americana de Judô (CPJ),
Confederação Sul-americana de Judô (CSJ) e Federação

Internacional de Judô (FĲ)

BAHIA SEDIA EVENTOS
INTERNACIONAIS DE JUDÔ

Em março de 2022, a Federação Baiana de Judô
(Febaju) promoveu o lançamento oficial do Cam-
peonato Pan-Americano de Veteranos e Kata,
Campeonato Sul-Americano de Veteranos e
Open Pan-Americano de Veteranos, em um hotel
em Salvador.
Estiveram presentes no evento de lançamento o
presidente da Febaju, Marcelo Ornelas; o presi-
dente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo
Wanderley; o presidente da Confederação Brasi-
leira de Judô (CBJ), Sílvio Acácio, o secretário
estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
(Setre), Davidson Magalhães; a deputada esta-
dual, Olívia Santana; o diretor geral da Superin-
tendência dos Desportos do Estado da Bahia
(Sudesb), Vicente Neto, além de representantes
de federações de outras modalidades esportivas,

atletas que representaram a classe Veteranos da
Bahia, entre outras autoridades.
As competições aconteceram em maio de 2022,
na área de Eventos do Shopping Paralela, em
Salvador. Para a realização dos eventos, a Feba-
ju construiu em parceria com as demais entida-
des envolvidas, um protocolo de saúde específi-
co, como hotel oficial para hospedagem dos atle-
tas e apresentação do Certificado de Vacinação
e testagem.
Para a confirmação dessas agendas a Febaju
contou com apoio da Confederação Brasileira de
Judô (CBJ) e do governo estadual, através da
Superintendência dos Desportos do Estado da
Bahia (Sudesb).
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SUDESB CONQUISTA PRÊMIO
DA ONU POR APOIO A PROJETO

DE FUTEBOL FEMININO

O Governo do Estado, por meio da Setre e da Sudesb,
conquistou o Prêmio de Serviço Público das Nações Unidas
2021, entregue oficialmente em dezembro último.

Premiação até então inédita para o Governo da Bahia, o projeto
social Esporte na Cidade venceu na categoria “Promoção de
serviços públicos com perspectivas de gênero para alcançar os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)”.

A ação é uma iniciativa da instituição De Peito Aberto, em
parceria com a Setre e Sudesb, atendendo, com aulas de futebol,
a 300 meninas de 7 a 17 anos em núcleos no estádio de Pituaçu
e no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras.
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Destaca o presidente da
Febaju, Marcelo Ornelas

“Para o judô baiano
é extremamente
importante contar
com a apoio de
empresas da
magnitude da
Unimed.”

Dando continuidade a parceria firmada em 2020,
a Central Nacional Unimed segue como patroci-
nadora oficial do Circuito Baiano de Judô. Atra-
vés da Lei de Incentivo ao Esporte (n.º
11.438/06), vinculada ao Ministério da Cidadania,
a CNU e a Federação Baiana de Judô (Febaju)
iniciaram essa parceria em 2020, com a realiza-
ção de quatro etapas da competição, que preci-
sou ter o cronograma adiado em decorrência da
pandemia da Covid-19.
O movimento “Mude1Hábito” da CNU visa fo-
mentar a prática esportiva, reconhecendo a im-
portância da participação e responsabilidade so-
cial da empresa no avanço da política pública de
esporte.
Serão realizadas quatro etapas da competição

no ano de 2022, com expectativa de 600 atletas
por edição.
“A Febaju celebra a renovação dessa parceria
com a CNU. Para o judô baiano é extremamente
importante contar com a apoio de empresas da
magnitude da Unimed. Vamos para mais esse ci-
clo, reafirmando o compromisso de evoluir e for-
talecer o judô e a prática esportiva. Com 118 en-
tidades afiliadas, representação de 66 municí-
pios do Estado e mais de 32 mil atletas cadastra-
dos, a Febaju segue acreditando na Lei de Incen-
tivo ao Esporte com uma ferramenta determinan-
te para a evolução do esporte brasileiro”, destaca
o presidente da Febaju, Marcelo Ornelas.

PATROCÍNIO RENOVADO
A Febaju e a Unimed dão continuidade a parceria
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TRANSMISSÕES
AO VIVO

INSCREVA-SE

Lembrete

OK

Não esqueça de se inscrever
em nosso Canal no YouTube

FEBAJU

Beatriz dos Anjos
(quimono azul), atleta
da seleção Brasileira
Sub-18 anos, é uma das
judocas contempladas
pelo projeto Bahia
Olímpica.

O Governo do Estado aposta em seus talentos esportivos
e grita OSS para os nossos judocas!

BAHIA OLÍMPICA
PARA FORMAR
JUDOCAS
CAMPEÕES

Serão realizadas quatro etapas da competição no
Esporte que mais deu medalhas olímpicas ao Bra-
sil, o judô da Bahia prepara-se para viver uma fase
ainda mais promissora, revelando novos talentos
nos tatames baianos e do mundo.
Com o projeto Bahia Olímpica, que tem investi-
mento de 480 mil reais do Governo do Estado por
um período de 14 meses, 64 judocas da capital e
do interior estão recebendo treinamento físico, táti-
co e técnico para desenvolver suas técnicas e po-
tencialidades.

Bahia
Olímpica
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O mundo todo foi afetado pelo Vírus da COVID,
e com o esporte não foi diferente, todos sofre-
mos, lamentamos, choramos e ficamos desacre-
ditados com o futuro, clubes e academias fecha-
ram as portas definitivamente, muitos professo-
res viviam de favor, ajuda de familiares e amigos,
alguns começaram a trabalhar com serviços to-
talmente diferente do que tinha se preparado e
estudado por anos e anos.
Foi difícil sim, mas desafiador para aqueles que
continuaram tentando, e no judô não foi diferente,
principalmente na arbitragem que depende das
competições para que os árbitros possam atuar.
Para estudar, os árbitros precisam estar ativos
participando de palestras, cursos e seminários,
assistindo competições, comentando, perguntan-
do, pesquisando, e como isto seria possível nes-
te tempo sombrio que afetava a todos. Descobri-
mos as redes sociais que conseguiu aproximar
os árbitros e proporcionar momentos de nostalgia
com as LIVES entre professores e convidados,
as instituições como a FEBAJU, CBJ, CSJ e CPJ,
disponibilizaram cursos e atualizações em diver-
sas áreas, na arbitragem em especial aconteceu
as WEBINARES para apresentar e discutir a re-
gra do nosso esporte.
A diretoria de arbitragem da FEBAJU em seu gru-
po de informações disponibilizou vídeos para que
os nossos árbitros pudessem avaliar e fazer os
seus comentários, e a cada vídeos os árbitros re-
cebiam uma nota para que a mesma constasse
no RANKING DAARBITRAGEM ESTADUAL.
Em 2020 foi criado uma categoria intitulada de
Judô Funcional, e isto trouxe a arbitragem de
judô de volta às competições, começou com o
Brasileiro de Veteranos Funcional e depois deste
surgiram campeonatos Baiano, Brasileiro e Sula-
mericano todos de forma virtual, a cada competi-
ções as regras e as formas eram aprimoradas,
estes modelos de competições continuaram tam-
bém em 2021 com o Baiano Estudantil de Judô

Funcional, em nosso estado também aconteceu
duas competições de Nage No Kata.
A CBJ promoveu o Exame Nacional de Arbitra-
gem de forma virtual, e tivemos a participação e
aprovação de 10 árbitros Baianos nesta ação que
motivou a arbitragem do país. Segundo relato de
quem participou, foi igual ou mais difícil que o
presencial, todos com certeza sentiram o frio na
barriga de estarem sendo examinados.
Aos poucos, as competições foram voltando se-
guindo os protocolos sanitários dando segurança
a todos que estavam participando dos eventos,
no início foi desafiador para a arbitragem, até
brincávamos que demoraria um pouco para tirar
a ferrugem de meses e messes sem competição.

Sem dúvida o mundo virtual aproximou e deu
oportunidade aos professores, técnicos, atletas e
árbitros a continuarem estudando e praticando
este esporte que nos motiva a cada dia, também
nos ensinou a continuar trabalhando, a ultrapas-
sar barreiras e a vencer desafios, conseguimos
superar todas as adversidades que apontavam
de forma negativa para o nosso crescimento no
esporte.
Os árbitros do nosso estado não desistiram de
continuar a sua trajetória, dificuldades para eles
existiram, mas o amor a arbitragem superou as
expectativas.
Parabéns a arbitragem Baiana.

“Foi difícil sim, mas desafiador para aqueles
que continuaram tentando...”

ARBITRAGEM E PANDEMIA
Arbitragem que depende das competições para

que os árbitros possam atuar
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Angel Peleteiro
Diretor de Arbitragem

da FEBAJU

Angel Peleteiro
Diretor de Arbitragem

FEBAJU

“Sem duvida o mundo virtual aproxi-
mou e deu oportunidade aos profes-
sores, técnicos, atletas e árbitros a
continuarem...”
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