
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO 

1. DADOS PRINCIPAIS: 

Instrumento da Parceria, número e ano: 

Termo de Fomento nº 26/2022 

Nome do Órgão ou Entidade da Administração Pública: 

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia – SUDESB 

Nome da OSC celebrante: 

FEDERAÇÃO BAHIANA DE GINÁSTICA - FBG 

Objeto da Parceria: 

CAMPEONATO BRASILEIRO LOTERIAS CAIXA DE GINÁSTICA 

ARTÍSTICA 

Período da visita técnica: 

09 a 14/08/2022 

Responsável pela visita técnica: 

Fernando Oliveira  

Local visitado: 

 Arena de Esporte da Bahia 

2. PROCEDIMENTOS REALIZADOS: 

O Relatório de acompanhamento e avaliação dispõe sobre o desenvolvimento e 

execução do projeto CAMPEONATO BRASILEIRO LOTERIAS CAIXA DE 

GINÁSTICA ARTÍSTICA. 

 

O projeto foi encaminhado à SUDESB pela FEDERAÇÃO BAHIANA DE 

GINÁSTICA - FBG, que solicitou o apoio para a promoção do referido evento, 

previsto para ocorrer no periodo citado.  



 

O Campeonato contou com a participação de 22 clubes de nove estados, 

totalizando aproximadamente 180 ginastas, entre eles grandes talentos do 

esporte, como Rebeca Andrade, Arthur Zanetti, Caio Souza, Flávia Saraiva, 

Arthur Nory, Francisco Barretto Júnior e Lorrane Oliveira, entre outros. Foi 

realizado em 2 categorias dentro de 113 provas do feminino e 68 provas do 

masculino (Salto sobre a mesa; Solo. Argolas; Barra fixa; Barras paralelas; 

Cavalo com alças; Trave e Paralelas Assimétricas).  

No primeiro dia ocorreu o Congresso Técnico de forma virtual e treinamentos e 

nos dias seguintes o evento seguiu com o formato treinamentos e competições. 

Na abertura houve uma recepção calorosa com roda de capoeira e banda 

percussiva.  

 Durante a competição ocorreram disputas em todos os aparelhos, onde o 

campeão de cada aparelho, do individual geral e por equipes sairá da soma dos 

resultados dos dois dias de competição. Uma curiosidade nesse evento foi é que 

o formato da competição é utilizado em diversos países como os EUA, um forma 

de preparação dos atletas.  

Foi um grande evento com uma popularidade que atingiu várias faixas etárias. 

Esse é o principal evento do calendário nacional. 

 

O evento contou com uma infraestrutura prevista com logomarcas do Estado da 

Bahia, da SETRE e da SUDESB, nas mídias sociais e na imprensa. 

A premiação ocorreu no final da cada etapa. O evento esta disponível no 

youtube com registros que demonstram a grandiosidade da competição.  

RESULTADOS ENCONTRADOS: 

ITEM 
DESCRIÇÃO 

SITUAÇÃO 

INFRAESTRUTURA 

3 Infraestrutura CUMPRIDA 

 LOGÍSTICA



5 Logística  CUMPRIDA 

               DIVULGAÇÃO  

6 Marketing e divulgação  CUMPRIDA 

 
 

LINK NOTICIAS EVENTO  
 

https://muitainformacao.com.br/post/60123-campeonato-brasileiro-loterias-caixa-de-

ginastica-artistica-comeca-na-proxima-terca-feira 

 

https://www.instagram.com/p/CgUP60tuZlb/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mGtTWuG0ywM 
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Estrutura completa do evento  

 

 

 

 



 

 

 
Equipe organização  

 

Salvador, 16 de agosto de 2022. 

 

 
 


