
 

 

ANEXO V 

 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO 

 

1. DADOS PRINCIPAIS: 

Instrumento da Parceria, número e ano:  

Termo de Fomento nº 06/2021 

Nome do Órgão ou Entidade da Administração Pública: 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia- SUDESB 

Nome da OSC celebrante: 

Federação Baiana de Ciclismo-FBC 

Objeto da Parceria: 

Campeonato Baiano de Ciclismo de Estrada  2021- (1ª etapa)  

Período da visita técnica: 

23 e 24/10/2021 

Responsável pela visita técnica: 

Fernando Ferreira de Oliveira Júnior 

Local visitado: 

Barreiras/BA 

 

2. PROCEDIMENTOS REALIZADOS: 

 

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 06/2021, formalizado 

entre a Sudesb e a Federação Baiana de Ciclismo-FBC para a promoção da  

Campeonato Baiano de Ciclismo de Estrada  2021- (1ª etapa), no município de 

Barreiras/BA. 

 

O evento teve seu início a partir das 20h, do dia 22/10/2021 com a entrega dos 

kits (camisas, sacola e skeezys)  e placas de identificação  dos atletas inscritos, 

onde foi apresentado o regulamento da competição através de um Brifing 

eletrônico e contou com a presença dos ciclistas, técnicos e membros da 

comissão organizadora.  



 

 

      A  prova contra relógio foi realizada  no dia 23 de outubro de 2021 a partir das 

17 h, pela rodovia BR-242 passando  por um  circuito entre a rotatória do 

Galego Lanches até a entrada da Vila Nova,  onde os atletas profissionais das 

categorias de estrada  e  elite fizeram um percurso de 06 km,  no menor tempo 

pré determinado e não houve espectadores. 

 

      Já no domingo (24/10/2021), às 8h ocorreu a prova de resistência reunindo 

centenas de pessoas que acompanharam a intensa e emocionante disputa de 

atletas de diversas cidades, como de Brasília, São Paulo, Salvador, Feira de 

Santana, Vitória da Conquista, dentre outras. Nas duas  etapas houve a 

participação de 312 (trezentos e doze)  ciclistas, na faixa etária de 12 a 70 

anos. 

 

             

   Logo após o encerramento de cada prova, foi realizada  a solenidade de 

premiação, onde os 05  ( cinco) primeiros atletas classificados por cada 

categoria, foram contemplados com troféus. 

       

     Foi identificado que a Federação Baiana de Ciclismo divulgou a competição por 

meio de mídias sociais, serviços de sonorização, banners, dorsais 

personalizadas e camisas dry  fit  com fixação das logomarcas do Governo do 

Estado/SETRE/Sudesb.  

 

3. RESULTADOS ENCONTRADOS: 

 

O referido evento cumpriu integralmente, com as metas e objetivos, conforme 

estabelecido no Plano de Trabalho, além de garantir bons resultados ,  a 

modalidade  de ciclismo é uma prática esportiva bastante estruturada, com 

regras bastante claras. 

 

O objetivo principal era fomentar a prática esportiva, saúde, bem estar e 

difusão. A Federação acredita que conseguiu  impactar um número significativo 



 

de pessoas que não participaram das atividades, mas estavam entusiasmados 

com  a realização do campeonato. 

 

Vale salientar que a OSC cumpriu a risca o Decreto Estadual vigente, assim 

como  adotou as medidas preventivas contra o COVID-19, e nos intervalos das 

LARGADAS o apresentador pedia  através do microfone, ao público que 

estavam  presente que  utilizassem a máscara e  o álcool em gel. 
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PREMIAÇÃO 

 

Salvador-BA, 03  de novembro de 2021. 

  

 

   Fernando Ferreira de Oliveira Júnior 

Responsável pela Visita Técnica  

 

 


