
ANEXO V

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO

1. DADOS PRINCIPAIS:

Instrumento da Parceria, número e ano:
Federação de Boxe Olímpico e Profissional do Estado da Bahia-

Boxe Bahia- Termo de Fomento nº 40/2022

Nome do Órgão ou Entidade da Administração Pública:

Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia- SUDESB

Nome da OSC celebrante:

Federação de Boxe Olímpico e Profissional do Estado da Bahia-

Boxe Bahia

Objeto da Parceria:

“Campeonato Baiano Aberto de Boxe 2022”

Período da visita técnica:

27 a 31/07/2022

Responsável pela visita técnica:

Gerson Figueiredo de Oliveira

Local visitado:

Arena de Esportes da Bahia, antigo Centro Pan-americano de

Judô – CPJ, em Lauro de Freitas/BA

2. PROCEDIMENTOS REALIZADOS:

O monitoramento da execução do Termo de Fomento nº 40/2022, formalizado

entre a Sudesb e a Federação de Boxe Olímpico e Profissional do Estado da

Bahia-BOXEBAHIA, para a promoção do Campeonato Baiano Aberto de Boxe

2022, na Arena de Esportes da Bahia, antigo Centro Pan-Americano de Judô-

Lauro de Freitas/BA.



O campeonato teve seu início na realização do Congresso Técnico e sorteio

das chaves, no dia 27/07/2022, a partir das 19h, para todos os participantes

inscritos, com a finalidade de passar informações acerca do regulamento do

evento e em seguida foi entregue as camisas promocionais.

O evento foi realizado pela Federação de Boxe Olímpico e Profissional do

Estado da Bahia, no período de 27 a 31/07/2022 na Arena de Esportes da

Bahia, antigo Centro Pan-Americano de Judô em Lauro de Freitas/BA, das 9h

até 18h e foi avaliado pelo servidor Gerson Figueredo de Oliveira, através de

visita in loco, contando com a participação de 200 ( duzentos) atletas do

interior e dos estados de Pernambuco e São Paulo das categoriais infantil (13

e 14 anos), Cadete (15 e 16 anos) juvenil (17 e 18 anos) elite, acima de 18

anos de ambos gêneros com a apresentação de 120 ( cento e vinte) lutas e

um público estimado de 2000 ( duas mil) pessoas.

Foi identificado que a Federação divulgou a competição por meio de mídias

sociais, backdrop, banners, faixas, além do material promocional como camisas

troféus e medalhas, todos com a impressão da logomarca do Governo do

Estado/ Sudesb, e BOXEBAHIA, conforme foto em anexo.

A premiação foi realizada no final de cada dia, do 1º ao 3º lugar de cada

categoria com a entrega de troféus e medalhas.

Vale salientar a importância do referido evento, com a participação do pugilista

Joel Ramos que é um dos destaques baianos, disputando a categoria elite

masculina, no +92 kg, além de fazer parte da Seleção Baiana e tem os

resultados como vice-campeão do último Campeonato Brasileiro de boxe em

2021, perdendo para o medalhista olímpico Abner Teixeira. Joel é um dos

inscritos na competição e beneficiado pelo programa Bolsa Esporte do Governo

da Bahia.



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

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

modalidade vôlei é uma prática desportiva bastante estruturada, com regras

bastante claras.

3. RESULTADOS ENCONTRADOS:

Realizar o “Campeonato
Baiano Aberto de Boxe
2022”

Unidade Situação

OBJETIVO
DA
PARCERIA

Disseminar
e fortalecer
a prática do
Boxe no
âmbito
estadual e
nacional,
através da
realização
de
campeonato

Atletas CUMPRIDO

Competição CUMPRIDO

Ação 1

Realizar
congresso
técnico

Camisas CUMPRIDO

Congresso
Técnico

CUMPRIDO

Lutas CUMPRIDO

Infraestrutura CUMPRIDO

Ação 2 :
Realizar
Solenidade de
Premiação

Troféus CUMPRIDO

. Medalhas CUMPRIDO



4. ANEXOS

CONGRESSO TÉCNICO

OUTDOOR

LOCAL DA COMPETIÇÃO



PREMIAÇÃO

MEDALHAS E TROFÉUS

AMBULÂNCIA

Salvador-BA, 04 de agosto de 2022.

Gerson Figueredo de Oliveira

Responsável pela Visita Técnica


