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RELATORIO ATIVIDADE DO ANO   2019 /2020 PLANO 2021 

 

Ano de 2019, 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, porque o valor do aluguel 

teve aumento.  

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 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 2019 com supervisão da FBC Federação 

Baiana de Ciclismo. 

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 que estaria prevista para começo dia 01 de junho de 2019, data está 

sendo alterada com frequência pelo FUNDO Fundo Municipal da criança e 

adolescente , Porque o edital passou um projeto analisado e depois teve que 

refazer o projeto completo da forma que o FUNDO solicitou.  Onde iremos 

reabrir as inscrições e duas vezes por semana e estaremos atendendo 

crianças e adolescentes no Bairro de Cajazeiras 11, Salvador. Local definido 

em parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. 
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Em setembro de 2019 começamos o funcionamento do projeto Social na pista 

de bicicross de Salvador, com o cadastro para 200 alunos e batemos um 

recorde de 234 alunos. Com o edital de 2017 termo fomento 59/2017, pago 

e executado em 2019/2020. 

Com aulas na pista de bicicross, manutenção lavagem de equipamentos e 

inscrições entrevistas em rede de TV, jornal escrito, foram realizadas na sede 

na Rua Antonino Casaes 287 Itapuã. 

A federação baiana de ciclismo e seu departamento de Bmx (ABS) ,fez 

doação de 4 televisores LED 24 Philco PTV, no valor R$ 629,00  unidade, 

para os chefes de equipes das cidades de, Camaçari(Givaldo Nascimento), 

Salvador (Dernivan Nunes), Pojuca (Rogerio), Feira de Santana (Robson 

Bigode), para ser usado em projetos sociais ou em  equipes como forma de 

incentivo. 

Até o momento ainda não assinamos termo de convenio do edital com a 

Prefeitura municipal de Salvador. 

Em julho de 2019, 05 atletas embarcaram com o apoio da SUDESB em 

passagens aéreas, atletas selecionados com o ranking 2018 para está 

representando o estado na etapa única do Campeonato Brasileiro de Bicicross 

em São Paulo. 

Resumo de Janeiro de 2020 a 06 outubro de 2020: Funcionamos todas as 

atividades de terça a sexta feira, durante o mês de janeiro a março. Tivemos 

que interromper as aulas o funcionamento por conta da Pandemia COVID-19. 

Retomamos as aulas do projeto dia 29 de setembro, terças e quintas com 

funcionamento de um turno. Estamos usando protocolo de segurança para as 

aulas, baseado no protocolo de segurança do ministério da saúde.  

Lembrando que as aulas são gratuitas, equipamentos de uso das crianças e 

adolescente são emprestados pela entidade para uso nas aulas. Os 

equipamentos estão sendo lavados higienizados quarta feira e sexta feira, 

após as aulas. Cada aluno tem seu próprio uniforme. 

Foram doadas cestas básicas, produtos de limpeza, produtos de higiene 

pessoal pelo CMDCA, FOCAS, tudo repassado para famílias dos 

menores(alunos). Recebemos da Secretaria da Mulher, cesta básica, do 

Instituto Ivete Sangalo doações. Entregamos cerca de 1.500 cesta básica de 

25 de março até 05 de outubro, para os alunos do projeto social e pessoas 

da comunidade de Itapuã, Bairro da Paz. Alunos do Projeto social da ABA 

BMX, e alunos do projeto da ABI BMX foi contemplado com doação de higiene 

e SUSTAGEM KIDS doados pelo Instituto Ivete Sangalo. 
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Realizamos convenio com a SUDESB através de SETRE, Gov do estado da 

Bahia, para campeonato baiano e Copa Bahia, dentro do circuito Bmx, 

Itaberaba, Camaçari e Salvador.  

A PKS, fez uma doação de um quadro de bicicleta para o circuito Bmx. 

Da continuidade ao projeto Pedal convenio 59/2017edital 04, com a SUDESB, SETRE, 

Pacto pela vida.   
Executar do edital da Prefeitura Municipal de Salvador - CMDCA, com o Projeto Social 

Pedal Bmx, caso o edital seja pago. 

Realizar campeonatos estaduais e municipais regionais dando oportunidades dos 

alunos crianças e adolescente de participar e pontuar no ranking estadual e nacional 
para buscar uma bolsa esporte. 

Realizar visitas em escolas públicas municipal e estadual e convidar alunos a 

conhecer o esporte bicicross. 

Renovamos o termo de convenio do projeto Pedal 2020 por, mas 08 meses com 

SUDESB.  
 

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. 

Plano de trabalho para 2021: 

Realizar provas do Circuito BMX que não teve como ser realizada em 2020, 

por conta da Pandemia. 

Dar continuidade ao projeto Pedal Bicicross  

Realizar convenio do edital da Prefeitura de Salvador, para atender o Bairro 

de Cajazeiras. 

Uniformizar equipe da ABSBMX.  

Buscar patrocínio da Lei de incentivo federal para o projeto já aprovado 

Buscar parceiro para cesta básica aos alunos que mais precisam 

Salvador 23 de outubro de 2020. 
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DOAÇÃO CESTAS KIT HIGIENE  
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Projeto Pedal  
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Doação de TV  
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CAMISAS DE COMPETIÇÃO PARA EQUIPES  
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