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Ano de 2017, realizamos campeonatos com a parceria da FBC 

Federação Baiana de ciclismo, ano muito difícil, com muitas chuvas e 

poucos campeonatos de bmx na Cidade. Pista de bicicross passou por 

grande recuperação de manutenção com apoio da Embasa. Enviamos 

atletas com passagens aéreas doadas pela Sudesb, para a participação 

em provas internacional e nacional, Copa do Brasil e Campeonato 

Brasileiro. Mudamos a sede da Associação de Stella Mares para Itapuã, 

com o aumento do valor do aluguel não tinha, mas como permanecer 

no mesmo endereço.  

Participamos do edital 004/2017 chamamentos público de projetos para 

implementação dos Núcleos de Iniciação Esportiva, Paradesportiva, 

Lazer e Inclusão Social SUDESB, inscrevemos o projeto social Pedal 

Bmx , fomos classificados em 10ºlugar , aguardamos todo até dia 01 de 

02 2019 ,onde via oficio solicitamos ao diretor Geral da Sudesb para 

que se pronunciasse sobre o descaso em atender o edital, e nenhuma 

resposta foi dada a Associação.  

 
A Federação Baiana de Ciclismo no ano de 2018, Inseriu no programa 
bolsa atleta do estado da Bahia, duas indicações de jovens talentos no 
bicicross no qual apoiamos a indicação dos atletas Leonardo Soares da 
equipe ABS e Ryan Barbosa equipe ABA, que participou dos 
campeonatos estadual e nacional no ano de 2017.  
  
Realizamos campeonato copa Bahia e campeonato Baiano, algumas 
provas teve que ser alteradas por conta das chuvas que caíram na 
cidade de Salvador, danificando a estrutura das rampas de barro da 
pista de bmx, com isso tivemos que adotar um critério de realizar provas 
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com acúmulos de pontuação. Uma forma de não prejudicar os atletas 
das cidades Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Pojuca que 
participaram das etapas.  
 
 
A Associação recuperou o portão de largada, haste da placa de largada, 
e o traçado da pista de bicicross com parcerias de amigos do esporte, 
para melhor segurança de quem pratica a modalidade e uso da pista de 
bicicross de Salvador  
 
  
Tivemos apoio institucional do Gov do estado Sudesb e Prefeitura 
Municipal de Salvador para a realização da Copa Bahia e Campeonato 
Baiano de Bmx na pista de Bicicross de Salvador em 2017 e 2018 com 
supervisão da FBC Federação Baiana de Ciclismo. 
 
 
 

Em junho de 2018 participamos do edital da Prefeitura Municipal de 

Salvador - CMDCA, com o projeto social Pedal bmx, edital ainda em 

curso de análise e aprovação, com data prevista para começo dia 01 de 

junho de 2019, onde iremos reabri as inscrições e duas vezes por 

semana é estaremos atendendo crianças e adolescentes no Bairro de 

Cajazeiras 11, Salvador. Local definido em parceria com o Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente. 

 

Até o momento ainda não assinamos termo de convenio deste edital 

com a Prefeitura municipal de Salvador. 



 
 
 

                       
 

 

ABS- ASSOCIAÇÃO DE BICICROSS DE SALVADOR 
CNPJ: 06.055.992/0001-30 

Fundada 2004 
 

_______________________________________________________________________________ 
Rua Antonio Casaes, n° 287,  Itapua , Salvador, BA, CEP 41600200  Contato 

(71)91129322/99142409/99347761 
Entidade filiada a FBC-Federação Baiana de Ciclismo 

 

 

Em Julho de 2018 . 05 atletas embarcaram com o apoio da Sudesb em 

passagens aéreas, atletas selecionados com o ranking 2017 para esta 

representando o estado na etapa única do Campeonato Brasileiro de 

Bicicross na cidade de Americana São Paulo. 

 

A EquipeABS juntou se a delegação da Bahia, em viajem de ônibus 

doado pelo Gov do Estado, para copa Brasil de Bmx em fortaleza dia 

01 e 02 setembro 2018, Com o apoio da FBC Federação Baiana de 

Ciclismo, todos os atletas filiados que embarcou para participar da prova 

teve o hotel pago pela FBC-Federação Baiana de Ciclismo. 

Inscrevemos projeto social pedal bmx no edital da lei de incentivo 2018, 
e nas avaliações documental não fomos aprovados, por inexperiência, 
não foram enviadas todas as solicitações que se e exigido para 
aprovação de avaliação. Foi apresentado em maço de 2018. 
 

 

 
Metas Previstas: Estamos participando de editais diversos na tentativa 
de conseguir retomar as aulas do projeto social, realizar convênios 
técnico e de parcerias, financeiro com órgão público e privado. 
Requalifica a pista de bmx Bicicross de Salvador  
 
 
 
Recursos: não tivemos recursos financeiro dos órgãos públicos para o 
funcionamento do projeto social, pagamento de aluguel agua ou luz da 
sede da associação no ano de 2017 e 2018.  Para o funcionamento da 
entidade contamos com doação de pessoas que não aceitam se 
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identificar publicamente, Outra fonte de recurso foi os valores das 
inscrições dos poucos campeonatos realizados.  
 
 
 
Relatório de atividade 02 de fevereiro de 2017 a 02 de fevereiro de 2018 
 

 
 
 
 


