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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
Esplanada dos Ministérios, Bloco 'A', - Bairro Zona Cívico-Administra�va, Brasília/DF, CEP 70046-900

  - www.cidadania.gov.br
  

Termo de Acordo Nº1915113-66/2019

PROCESSO Nº 58000.004533/2019-69

TERMO DE COMPROMISSO

 

TERMO DE COMPROMISSO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ E O MINISTÉRIO DA CIDADANIA

 

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA CIDADANIA- MC, CNPJ/MF nº 05.526.783/0001-65, situado no Setor de Indústrias Gráficas - SIG, Quadra
4, Lote 83, Centro Empresarial Capital Financial Center, Bloco C, 2º andar, sala 214, em Brasília/DF, doravante denominada simplesmente MC,
representado neste ato pelo Diretor do Departamento de Incen�vo e Fomento ao Esporte, o Senhor ANTONIO RICARDO DE ALCANTARA LIMA,
brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Iden�dade nº 018870182-5 EB/MD e CPF: 654.397.757-49, de outro
lado, CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ, doravante denominada PROPONENTE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucra�vos, CNPJ
nº 42.136.804/0001-62, com sede na RUA CAPITÃO SALOMÃO, N.° 40 - HUMAITÁ, CEP 22271-040 - RIO DE JANEIRO - RJ, neste ato representada na
forma de seu estatuto por seu Presidente, SILVIO ACÁCIO BORGES, brasileiro, portador da Cédula de Iden�dade nº 543.512, SSP/SC  inscrito no CPF.
n.º 379.849.779-68, residente e domiciliado na RUA AVAÍ, 578 - BOM RETIRO - JOINVILLE , CEP 89222-480 - JOINVILLE - SC, com fundamento no que
dispõem a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, o Decreto nº 6.180, de 03 de agosto de 2007 e a Portaria nº 269 de 30 de agosto de
2018, resolvem firmar o presente TERMO DE COMPROMISSO, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

 

O presente TERMO DE COMPROMISSO tem por objeto estabelecer as obrigações do MC e do PROPONENTE, visando à execução do projeto despor�vo
aprovado pela Comissão Técnica indicada no ar�go 4º da Lei 11.438/06, constante no processo 58000.004533/2019-69, referente ao projeto "GRAND
SLAM DE JUDÔ 2019".

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

 

São obrigações assumidas neste TERMO DE COMPROMISSO:

 

I – Do Proponente

 

a) promover a execução do objeto do projeto na forma e prazos estabelecidos neste Termo e na legislação de regência da matéria;

b) observar os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade na execução do projeto;

c) aplicar os recursos captados exclusivamente na consecução do objeto, sob pena de sujeitar-se às sanções previstas no ar�go 35 do decreto 6.180/07
e demais sanções penais e administra�vas cabíveis;

d) permi�r e facilitar ao MC, ou a quem este indicar, e ainda aos órgãos de controle interno e externo aos quais esteja subordinado ao MC, a qualquer
tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, o acesso a toda documentação,
dependências e locais do projeto, bem como atender às solicitações de informações, reparos, alterações, subs�tuições ou regularizações de situações
apontadas, no prazo estabelecido;

e) submeter os pedidos de alteração do projeto ao MC;

f) informar imediatamente os eventos que dificultem ou interrompam o curso normal da execução do projeto na forma aprovada;

g) elaborar as prestações de contas observando as disposições con�das na Lei 11.438/06, Decreto 6.180/07 e demais atos norma�vos do MC que
versarem sobre a Lei de Incen�vo ao Esporte;

h) devolver, após findada a vigência do presente Termo de Compromisso, o saldo dos recursos captados e não aplicados no projeto, mediante depósito
à conta única da União, monetariamente atualizado caso o recolhimento ocorra após 30 (trinta) dias do encerramento da vigência;

i) comunicar previamente o Departamento de Incen�vo e Fomento ao Esporte quando da intenção de transferir recursos remanescentes da execução
do projeto, observando o prazo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do no art. 73, § 4º, da Portaria nº 269 de 30 de agosto de 2018;

j) proceder, na divulgação das a�vidades, bens ou serviços resultantes do projeto, às disposições con�das no ar�go nº 94 da Portaria nº 269 de 30 de
agosto de 2018;

K) manter os recursos captados, a par�r da sua disponibilização, aplicados no mercado financeiro em fundo de inves�mento lastreado por �tulos
públicos federais;

k.1) os recursos oriundos da aplicação somente serão u�lizados nas ações já previstas no projeto aprovado, devendo o proponente jus�ficar na
prestação de contas a ação escolhida, tendo como critério a obtenção do melhor resultado para a execução do projeto;

k.2) os recursos da aplicação não poderão ser empregados em ações de despesas administra�vas (art. 11 do Decreto 6.180/07), despesas de
elaboração e captação de recursos (art. 28 da Portaria nº 269/2018), bem como para pagamento de pessoal, salvo quando devidamente
fundamentado pelo proponente, que deverá solicitar autorização do MC;

l) se es�ver enquadrado no ar�go nº 4º, da Portaria nº 269/2018, disponibilizar login e senha de consulta ao MC.
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m) garan�r o cumprimento do ar�go 16 do Decreto 6.180/2007, com vistas a proporcionar condições de acessibilidade a pessoas idosas e portadoras
de deficiência;

n) não realizar despesas em data anterior ou posterior à vigência do presente Termo de Compromisso;

o) autorizar a ins�tuição financeira, em caráter irrevogável e irretratável, a cumprir as determinações do MC rela�vas às movimentações financeiras
das contas correntes a que se refere o ar�go nº 23 da Portaria nº 269/2018;

p) observar a Portaria nº 269/2018, para a aquisição e contratação de serviços pelo proponente.

 

II – Do Ministério da Cidadania

 

a) acompanhar e monitorar a execução do projeto aprovado;

b) abrir as contas correntes bancárias específicas, nos termos da Portaria nº 269/2018;

c) desbloquear os recursos financeiros da conta bloqueada, de acordo com a execução do projeto aprovado;

d) inscrever o Proponente como inadimplente no Sistema de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, quando houver atraso injus�ficado
na entrega da prestação de contas final, e também na hipótese de a prestação de contas não ser aprovadas e exauridas todas as providências cabíveis;

e) instaurar a competente Tomada de Contas Especial, nos casos previstos na Portaria nº 269/2018.

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

 

A vigência deste TERMO DE COMPROMISSO iniciará a par�r da data de sua assinatura e findará em 30/11/2019, podendo ser prorrogada,  por até
duas vezes mediante Termo Adi�vo, conforme previsto no ar�go nº 59 da Portaria nº 269/2018.

Subcláusula Única – para cumprimento da execução do projeto, o PROPONENTE poderá solicitar ao MC a prorrogação da vigência, no prazo mínimo
de 30 dias antes do término da vigência.

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

 

Para implementação do projeto aprovado pela Comissão Técnica, constante no processo 58000.004533/2019-69, foram captados os recursos
financeiros no valor total de R$ 1.930.253,64 (um milhão, novecentos e trinta mil duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

 

O Proponente deverá apresentar as prestações de contas ao MC, de acordo com os prazos es�pulados, acompanhadas dos documentos exigidos pela
Portaria nº 269/2018.

Subcláusula Primeira – Os originais dos documentos comprobatórios das receitas e despesas deverão ser arquivados na sede do Proponente por, no
mínimo, dez anos, após a aprovação da prestação de contas, permanecendo à disposição do MC e demais órgãos de controle interno e externo,
quando necessário.

Subcláusula Segunda – O MC poderá designar funcionários para efetuar inspeção ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade
na u�lização dos recursos ou bens de origem da Lei de Incen�vo ao Esporte, devendo o Proponente atender as solicitações necessárias ao
cumprimento da diligência, sob pena de suspensão da execução do projeto.

 

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

 

Cons�tuem mo�vos para rescisão deste Termo de Compromisso:

a) o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;

b) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado; e

c) a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS BENS REMANESCENTES

 

No tocante aos bens remanescentes, a transferência será automá�ca para que o Proponente possa dar con�nuidade ao objeto do presente Termo de
Compromisso. Em caso contrário, o Proponente deverá manifestar-se, expressamente, quanto a sua des�nação à en�dade congênere, submetendo-a
ao DIFE para análise, nos seguintes termos:

a) proponente pessoa jurídica de direito público – aplicam-se as normas rela�vas às transferências de recursos da União mediante convênios e
contratos de repasse;

b) proponente pessoa jurídica de direito privado sem fins lucra�vos – aplicam-se as normas rela�vas ao novo regime jurídico das parcerias entre a
Administração Pública e as organizações da sociedade civil fixadas pela Lei nº 13.019, de 2014, e o seu decreto regulamentador.

 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO
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Fica eleito o foro da Jus�ça Federal, Seção Judiciária de Brasília-DF, para dirimir qualquer dúvida ou solucionar questões que não possam ser resolvidas
administra�vamente, observando-se, entretanto, a legislação de regência para os casos específicos.

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente TERMO DE COMPROMISSO em 2 (duas) vias de igual teor e forma e para os
mesmos fins de direito, na presença das testemunhas abaixo qualificadas.

 

 

Antonio Ricardo de Alcantara Lima 

Diretor do Departamento de Incen�vo e Fomento ao Esporte

Secretaria Especial do Esporte

Ministério da Cidadania

 

 

Silvio Acácio Borges

Presidente

Confederação Brasileira de Judô

 

 

TESTEMUNHAS:

                                                                                                                                                                     

NOME: Walter Jander de Andrade                                           NOME: Solange Souza dos Santos

ENDEREÇO: MC                                                                            ENDEREÇO: MC

CPF Nº: 096.986.488-44                                                             CPF Nº: 039.613.491-26

Documento assinado eletronicamente por Silvio Acácio Borges, Usuário Externo, em 23/08/2019, às 18:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

Documento assinado eletronicamente por Solange Souza dos Santos, Chefe de Divisão, em 23/08/2019, às 18:58, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

Documento assinado eletronicamente por Walter Jander de Andrade, Coordenador(a)-Geral de Desenvolvimento da Polí�ca de Financiamento ao
Esporte, em 23/08/2019, às 19:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do
Desenvolvimento Social.

Documento assinado eletronicamente por Antônio Ricardo de Alcântara Lima, Diretor(a) de Incen�vo e Fomento ao Esporte, em 24/08/2019, às
16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://aplicacoes.mds.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 5010313 e o código CRC 21EBC562.

Referência: Processo nº 58000.004533/2019-69 SEI nº 5010313

http://aplicacoes.mds.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


PARCIAL   (     )

FINAL  (  X  )

4 -AÇÃO 5 - CREDOR 6 – C.N.P.J./C.P.F. 7 - CHEQUE 8 - DATA 9 - TIT.CRÉDITO 10 - DATA 11 - VALOR

1.1; 1.2 ACV AIR Eventos e Consultoria Ltda 22.796.977/0001-73 TED 92.701 27/09/2019 Fatura 2376/19 27/09/2019 1.340.324,17

1.3 Advanced Corretora de Câmbio Ltda 92.856.905/0001-86 TED 100.401 04/10/2019 Boleto 04/10/2019 592.484,46

1.932.808,63

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Rio de Janeiro, 24 de Janeiro de 2020 NOME   E  ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: Silvio Acácio Borges

 1 – NOME DO PROJETO: GRAND SLAM DE JUDÔ 2019  2 – N.º SLIE: 1915113-

66 3 - PROPONENTE:   CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ

12 - TOTAL................



 

 

 

RELATÓRIO CUMPRIMENTO DO OBJETO 

 

   

Depois de sete anos, por meio de um trabalho conjunto entre a CBJ, o Ministério da 

Cidadania – Secretaria Especial do Esporte e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do 

Distrito Federal, o judô brasileiro teve a honra de receber mais uma vez uma etapa do circuito 

mundial da Federação Internacional de Judô. O Grand Slam Brasília 2019 foi uma das 

principais etapas do calendário da IJF WORLD JUDO TOUR, com três dias de competição em 

altíssimo nível, geração de sinal internacional para transmissão do evento para todo o país e 

para todos os continentes, com 2:30h de transmissão ao vivo (bloco final) e transmissão 

integral da competição no canal oficial da IJF na plataforma YouTube. O evento contou com a 

participação de alguns dos principais atletas da modalidade, incluindo medalhistas olímpicos e 

mundiais em busca de pontos para o ranking de classificação para os jogos Olímpicos Tóquio 

2020.  

 O local de realização do evento foi o CICB - Centro Internacional de Convenções do 

Brasil. Complexo que reúne, em um único lugar, centro de convenções, alojamentos, 

alimentação e serviços, é um dos maiores e mais modernos da cidade com um total de mais de 

65 mil metros quadrados de área construída, sendo, mais de 20.000 m² distribuídos em cinco 

pavimentos e cerca de 120 salas totalmente independentes. 

 

 No local foi montada estrutura para realização da competição e acomodação do público 

participante. 

 



 

 

 

 

 

  

 



 

 

  

   

Geração de sinal – Transmissão 

  

 

A realização do Grand Slam levou para Brasília a disseminação do desporto e a 

aproximação a uma das modalidades mais antigas historicamente, fomento do turismo, com 



 

 

geração de renda e de empregos temporários e principalmente a atletas e técnicos nacionais, 

organizadores, fortalecendo a imagem do país internacionalmente. 

 As arquibancadas do Centro Internacional de Convenções do Brasil ficaram lotadas e 

empurraram os judocas, principalmente brasileiros. 

 

 

 A competição em Brasília foi de grande valia para os atletas da seleção brasileira 

olímpica de judô pela sua importância e peso no ranking da Federação Internacional de Judô. 

Ademais, os treinamentos nos dias que antecederam às disputas oportunizaram o intercâmbio 

técnico, análise de estratégias e técnicas utilizadas por diferentes nações aprimorando assim o 

trabalho de preparação de excelência, almejando obter vantagem competitiva nas disputas por 

medalhas. 

 



 

 

 

  

Houve também a participação do público em idade escolar, com o objetivo de massificar 

a modalidade e alavancar o interesse dos jovens a participarem de eventos de grande 

repercussão e a criação de ídolos. 

  

 

 

 

 

 



 

 

Números do Grand Slam 2019 

 - 55 países participantes 

 

Angola China Guiné-Bissau Marrocos Canadá 

Argentina Costa do Marfim Alemanha México Chile 

Armênia Colômbia Guatemala Montenegro Suíça 

Austrália Cabo Verde Hungria Paquistão França 

Barbados Cuba IJF Panamá Grã Bretanha 

Botsuana República Checa Israel Peru Suriname 

Brasil República Dominicana Itália Porto Rico Arábia Saudita 

Bulgária Equador Jordânia Portugal Líbano 

Burkina Egito Japão Polônia Turquia 

Faso Espanha Cazaquistão Romênia Servia 

Uruguai Estados Unidos Venezuela Rússia Ucrânia 

 

 

 

- 316 atletas inscritos – ANEXO I 

 

 

Seleção Brasileira 

SELEÇÃO MASCULINA  

Categoria  Atleta Federação  Clube 

60kg Eric Takabatake FPJUDO E.C. Pinheiros 

  Felipe Kitadai FGJ Sogipa 

  Allan Kuwabara FPJUDO Clube Paineiras do Morumby 

  

Renan Torres FPJUDO SESI 

      

66kg Daniel Cargnin FGJ Sogipa 

  Charles Chibana FPJUDO E.C. Pinheiros 

  Kainan Pires FPJUDO E.C. Pinheiros 

  

Willian Lima FPJUDO E.C. Pinheiros 

      

73kg Marcelo Contini FPJUDO E.C. Pinheiros 

  Eduardo Katsuhiro Barbosa FPJUDO Clube Paineiras do Morumby 

  David Lima FGJ Sogipa 

  

Jeferson Santos Júnior FJERJ Instituto Reação 

      



 

 

81kg Eduardo Yudy Santos FPJUDO E.C. Pinheiros 

  Victor Penalber  FJERJ Instituto Reação 

  Guilherme Guimarães MTC Minas Tênis Clube 

  

Guilherme Schimidt MTC Minas Tênis Clube 

      

90kg Rafael Macedo FGJ Sogipa 

  Eduardo Bettoni  FMJ Minas Tênis Clube 

  Clayanderson Silva FJERJ Jequiá Iate Clube 

  

Igor Morishigue FPJUDO E.C. Pinheiros 

      

100kg Rafael Buzacarini FPJUDO Clube Paineiras do Morumby 

  Leonardo Gonçalves FGJ Sogipa 

  André Humberto FMJ Minas Tênis Clube 

  

Lucas Lima FPJUDO E.C. Pinheiros 

      

+100kg Rafael Silva FPJUDO E.C. Pinheiros 

  David Moura FJERJ Instituto Reação 

  Tiago Palmini FMJ Minas Tênis Clube 

  Juscelino Nascimento Jr. FMJ Minas Tênis Clube 
 

    
 

   
SELEÇÃO FEMININA   

Categoria  Atleta Federação  Clube 

48kg Gabriela Chibana FPJUDO E.C. Pinheiros 

  Laura Ferreira FPJUDO E.C. Pinheiros 

  Eduarda Francisco FJERJ Instituto Reação 

  

Natasha Ferreira FPRJ Socieadade Morgenau 

      

52kg Eleudis Valentim FPJUDO E.C. Pinheiros 

  Larissa Pimenta FPJUDO E.C. Pinheiros 

  Yasmim Lima FJERJ Instituto Reação 

  

Maria Taba FMJ Minas Tênis Clube 

      

57kg Rafaela Silva FJERJ Instituto Reação 

  Tamires Crude  FJERJ Instituto Reação 

  Ketelyn Nascimento FPJUDO E.C. Pinheiros 

  

Vitória Andrade FPJUDO E.C. Pinheiros 

      

63kg Alexia Castilhos FGJ Sogipa 

  Ketleyn Quadros FGJ Sogipa 



 

 

  Mariana Silva FMJ Minas Tênis Clube 

  

Ryanne Lima FGJ Sogipa 

      

70kg Maria Portela FGJ Sogipa 

  Ellen Santana FPJUDO E.C. Pinheiros 

  Amanda Oliveira FPJUDO A. D. São Caetano 

  

Luana Carvalho FJERJ 
UMBRA – Clube de Regatas 
Vasco da Gama 

      

78kg Mayra Aguiar  FGJ Sogipa 

  Samanta Soares FPJUDO E.C. Pinheiros 

  Camila Ponce FPJUDO E.C. Pinheiros 

  

Giovanna Fontes FPJUDO SESI 

      

 +78kg Maria Suelen Altheman FPJUDO E.C. Pinheiros 

  Beatriz Souza FPJUDO E.C. Pinheiros 

  Sibilla Faccholli FPJUDO E.C. Pinheiros 

  Luiza Cruz FJERJ Instituto Reação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Quadro de medalhas 

 

 

 

 

 

AÇÕES DESENVOLVIDAS   



 

 

Prezando pela manutenção da excelência na realização de eventos esportivos em nível 

internacional, a produção e estrutura para o Grand Slam  não poderia ser diferente e os mesmos 

padrões de qualidade foram seguidos. A CBJ se utilizou de empresas especializadas de 

produção para contratação dos fornecedores e serviços locais que garantiram toda a 

infraestrutura necessária para a realização do evento seguindo o padrão de qualidade. 

Hospedagem em quarto single incluindo pensão completa para o Comitê executivo da 

Federação Internacional de Judô.  

 

A ação “Lotação esgotada” foi realizada em parceria com a  Secretaria de Educação do 

Distrito Federal, onde possibilitou a presença de crianças em idade escolar a assistirem um 

evento internacional. 



 

 

 

Para atender toda a infraestrutura do evento, foi contrata empresa especializada em 

montagem de plataformas para arquibancada, com variação de altura. Plataformas de Alumínio 

fabricado com perfis estruturais em alumínio com alavancas de travamento na sua parte inferior 

peças de fixação em aço e piso em fórmica sobre compensado naval 25mm. As plataformas 

foram posicionadas umas ao lado da outra e travadas entres si por intermédio do suporte para 

união dos pés. Dimensões: 3000 x 1000 x 2400 mm. Material constituído de quadro em Perfis 

Estruturais e Alavanca de Travamento na sua parte inferior e Pés fixos e travamento com 

diagonais com engate rápido. Piso de compensado de madeira naval com 25 mm de espessura, 

fixados com parafusos de aço auto-atarrachante, com forração em fórmica. Totalizando 1.200 

metros quadrados de arquibancada em 7 níveis no FOP que atenderam ao público geral, atletas, 

membros da Federação Internacional e uma parte especial com bancadas para a imprensa e 

mais 3 níveis de arquibancada nos camarotes para atender aos convidados, totalizando 3 mil 

lugares. 



 

 

  

 

Ainda compondo a infraestrutura, foi contratado serviço com painel de LED, para 

projeção nas áreas de competição e telão para o público. Telas de LED de alta resolução P3, 

com placas de 0,50m x 1,0m (128 x 256 Pixels) e 0,50m x 0,50m (128 x 128 pixels). Gabinetes 

em alumínio fundido (die casting), sistema de alto refresh, 1300 nits de brilho. Central de 

processamento com média center e processadoras 4K.Total 67m² de placas de led 

  

  

 



 

 

Ressalta-se o fato de que para a realização de um evento esportivo com transmissão ao 

vivo pela TV se faz necessária infraestrutura ainda mais especializada de iluminação, 

sonorização e serviços de áudio e vídeo. Para isso a contratação de empresa para prestação de 

serviços de iluminação cênica de grande porte com 80 moving light bean, 20 strobos de led, 08 

refletores structural, 200 par ledrgbw, 300mts Q30 (talhas e cabos de aço necessários para 

sustentação dos equipamentos), 01 mesa luz ma, 200mts passa cabos e sonorização de grande 

porte com 08 pa com 06 caixas (eaw 760/761) cada total 48 caixas (talhas e cabos de aço 

necessários), 32 amplificadores, 02 processadores dolby lake, 06 microfones bastão (sem fio), 

04 microfones headset, 06 sistemas pequeno de caixas – com microfone, 01 mesa de som 

pm5drh (principal), 01 mesa de som (outro sistema), 200mts passa cabos, com transporte, 

montagem, operação e desmontagem.  

  

 

Para atender a demanda da área técnica do evento, foi contratada empresa 

especializada em TI para diversas áreas do evento: computadores, cabos vga, hdmi, caixas de 

som para cada área de competição, televisores para transmissão em tempo real das áreas de 

competição, impressoras, copiadoras, microfones, projetores, câmeras para o sistema de vídeo 

replay e para a transmissão ao vivo para os atletas na área de aquecimento. Também foi 

contratado empresa para fornecimento de Link Dedicado de 100MB; Rede Cabeada; WiFi em 04 

Espaços; WiFi que atendeu o espaço aberto com sistema de voucher para compra de acessos à 

internet atendendo ao marco civil da internet; Suporte técnico in loco para atendimento ao 

cliente. 



 

 

  

  

 

Além das arquibancadas que foram montadas em parte do 2º pavimento do CICB, foram 

locados mobiliários para os lounges e camarotes: sofás, poltronas, tapetes, mesas, arranjos para 

decoração, luminárias, almofadas, aparadores, plantas e capas de cadeiras, de onde os 

convidados puderam assistir a competição. 

  



 

 

Mantendo a organização do evento, todo o staff e equipe de trabalho trabalhou 

uniformizado visando facilitar a identificação e orientação por parte do público presente, Também 

houve credenciamento para fins de identificação dos carros oficiais, delegações, equipe de 

trabalho, equipe técnica, convidados, profissionais autônomos, membros do comitê organizador 

de eventos, fornecedores e imprensa, identificados especificamente para fins de controle de 

fluxos e segurança. O credenciamento foi acontecendo a medida que as equipes chegavam. 

Funcionou do dia 03 a 05 de outubro. 

  

 

Para a fiel execução da competição dentro do padrão de excelência de organização da 

Confederação Brasileira de Judô e IJF, houve a correta aplicação das marcas dos parceiros e 

patrocinadores CBJ na montagem do Field of Play, bem como na ornamentação do CICB 

criando assim uma identidade e comunicação visual para o evento. O serviço ficou de 

responsabilidade da empresa especializada em produção, montagem e instalação da 

comunicação visual sob o supervisionamento do responsável por essa área funcional. 

  



 

 

Foi disponibilizado ao público e atletas, serviços médicos com ambulância UTI e salas de 

atendimentos a primeiros socorros. E também controle de doping dos atletas indicados pela 

Federação Internacional de Judô. Operação realizada no local do evento, após a premiação da 

respectiva categoria. 

  

  

 

Completando as áreas funcionais de atuação de grandes eventos, destacamos abaixo os 

serviços de terceiros que foram prestados durante todos os dias da competição contribuindo 

assim para o sucesso do evento: Equipe de receptivo e recepcionistas bilíngües, costureiras 

para afixação dos Patches nos kimonos, carregadores, seguranças, ascensoristas, brigadistas, 

limpeza e manutenção. 



 

 

  

  

  

 

Pensando na divulgação e promoção do evento, a CBJ criou uma votação popular pela 

internet para a escolha do mascote do evento Grand Slam de Judô Brasília 2019. Três animais 

típicos da fauna do cerrado brasileiro estavam concorrendo na enquete para escolha da 

mascote: o Lobo-Guará, a Ararinha Azul e a Jaguatirica.  



 

 

Em cerimônia realizada no dia 12 de setembro de 2019, no Palácio do Buriti, sede do 

Governo do Distrito Federal, autoridades locais e esportivas, ao lado de uma centena de 

crianças e jovens judocas de academias e projetos sociais de Brasília conheceram, em primeira 

mão, as medalhas e a mascote oficial do Grand Slam de Brasília 2019. Em votação online 

realizada por meio do site da CBJ o público escolheu o Lobo-Guará como mascote do evento. 

Ele acumulou 52,99% dos votos, contra 28,30% da Jaguatirica e 18,71% para a Arara-Azul.  

  

  

https://cbj.com.br/noticias/7057/Grand+Slam+de+Bras%EDlia+ter%E1+Lobo-

Guar%E1+como+mascote+e+expectativa+de+recorde+de+participantes.html 

 

Foi confeccionado o mascote em 1,80m para atuar junto ao entretenimento e interagir 

com o público presente e miniaturas do mascote para serem entregues aos atletas premiados. 

https://cbj.com.br/noticias/7057/Grand+Slam+de+Bras%EDlia+ter%E1+Lobo-Guar%E1+como+mascote+e+expectativa+de+recorde+de+participantes.html
https://cbj.com.br/noticias/7057/Grand+Slam+de+Bras%EDlia+ter%E1+Lobo-Guar%E1+como+mascote+e+expectativa+de+recorde+de+participantes.html


 

 

Para a premiação dos atletas, foram confeccionadas medalhas de ouro, prata e bronze 

personalizada em metal, no processo de fundição de alta precisão frente e verso com pintura em 

2 cores + fundo trabalhado, tamanho 10,5 cm, com fita digital 35 mm personalizada, espessura 6 

mm. 

  

  

 

Memória de Cálculo - Pagamentos de Premiação 

1st place: 5000,- USD (judoka: 4000,- USD and coach 1000,- USD) 
2nd place: 3000,- USD (judoka: 2400,- USD and coach 600,- USD) 
3rd place: 1500,- USD (judoka: 1200,- USD and coach 300,- USD) 
3rd place: 1500,- USD (judoka: 1200,- USD and coach 300,- USD) 
Total: 11.000 USD para cada categoria x 14 categorias 
Total: 154.000 USD  

 



 

 

 

PÚBLICO ATINGIDO: 

Foram beneficiados direta e indiretamente pelo projeto: atletas, técnicos, equipe de 

trabalho, árbitros, delegados, profissionais da saúde, nacionais e internacionais, crianças, jovens 

e adultos público espontâneo. 

316 atletas 

Aproximadamente 600 profissionais envolvidos das 26 áreas funcionais; 

06/10: 3198 espectadores 

07/10: 2741 espectadores 

08/10: 3305 espectadores 

Total de espectadores: 9.244 

  



 

 

  

Durante os 3 dias de competições, a área de arquibancada ao público foi completamente 

preenchida. Isso demonstra o sucesso do evento e aceitação do público. 

  

 

 

 

 

METAS QUALITATIVAS  

 

◦ META 1 - Fortalecimento e consolidação dos atletas brasileiros no cenário mundial 

Indicador: Posição final dos atletas brasileiros no campeonato. 

Instrumento de Verificação: Tabela de classificação final do campeonato. 

ANEXO III – Quadro de Medalhas 

ANEXO IV – Resultado Final  

 



 

 

META 2 – Intercambio técnico entre alguns dos melhores atletas do mundo e os 

atletas da seleção brasileira de judô; Intercambio técnico entre comissão técnica da 

nossa delegação e a dos demais países 

Indicador: Relação de atletas e países inscritos 

Instrumento de Verificação: Relatório da Comissão Técnica da Seleção Brasileira de 

Judô 

ANEXO I – Relação de Atletas 

ANEXO II – Países inscritos 

ANEXO V  

 

METAS QUANTITATIVAS 

  

◦ META 1 – Conter a presença de pelo menos 10 países competindo no campeonato. 

Indicador: Participação/inscrição de delegações de diversas nacionalidades. 

Instrumento de Verificação: Listagem de inscrição dos atletas com suas respectivas 

nacionalidades e/ou relação de beneficiados. 

ANEXO I – Relação de Atletas 

ANEXO II – Países inscritos 

 

◦ META 2 – Possibilitar que ao menos 05 (cinco) atletas brasileiros participantes  do 

evento possam estar entre os 25 melhores do ranking mundial da Federação 

Internacional de Judô após o Grand Slam.  

Indicador: Pontuação obtida pelos atletas na competição. 

Instrumento de verificação: Ranking Mundial da Federação Internacional de Judô 

visando o processo de classificação para os Jogos  Olímpicos de Tóquio 2020. 

ANEXO - VI 

 

 

 EXECUÇÃO FINANCEIRA 



 

 

Tendo em vista os prazos de autorização de execução do projeto, variação do câmbio e 

consequente oneração no valor em Reais para o pagamento das despesas em dólares 

americanos previstas no projeto, houve alteração nos valores inicialmente previstos para os itens 

supramencionados, sendo: 

  

Pagamento da taxa de transferência de direitos à Federação Internacional de Judô 

 

Imposto de Remessa autorizado: R$ 170.481,90 

Imposto de Remessa executado: R$  80.384,17 

 

Valor devido: US$ 300,000 

Valor autorizado: R$  1.146.000,00 

Valor executado: R$ 1.259.940,00 

  

Aquisição de dólares para o pagamento da premiação em dinheiro dos atletas (conforme 

exigência do acordo de cooperação celebrado com a Federação Internacional de Judô) 

Valor devido: US$ 154,000 

Valor autorizado: R$ 588.280,00 

Valor executado, incluindo impostos: R$  592.484,46 

  

Valor total Projeto: R$ 2.000.000,00 

Valor total previsto Atividade Fim: R$ 1.904.761,90 

Valor total realizado Atividade Fim, com as variações de câmbio: R$ 1.932.808,63 

  

Logo, diante desta necessidade, não restou saldo suficiente para o pagamento das 

despesas de elaboração e captação (Etapa 3), que foram quitadas com recursos próprios da 

entidade. 

 

AÇÕES PARALELAS 

O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek ganhou o Bosque do Judô. Localizado 

próximo às quadras de voleibol, em frente ao estacionamento 13, o novo espaço contabiliza 60 

mudas de espécies do Cerrado, em homenagem aos 60 anos da modalidade na capital federal. 



 

 

O evento da Secretaria de Esporte e Lazer teve a presença de atletas, kodanshas e toda 

comunidade em geral. 

A inauguração do bosque também celebrou o encerramento do Grand Slam de Brasília, 

com 17 medalhas para a seleção brasileira, além de ter sido um sucesso de público, que lotou a 

arena do Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). Esse foi um dos melhores 

resultados nacionais em Grand Slams. A iniciativa vai deixar como legado a implantação da 

prática de judô nos 12 Centros Olímpicos e Paralímpicos do DF. 

A campeã olímpica Érika Miranda e o atleta Carlos Luz também participaram do evento 

sustentável.  

  

http://www.esporte.df.gov.br/bosque-do-judo-e-inaugurado-no-parque-da-cidade/ 

https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/10/09/bosque-do-judo-e-inaugurado-no-parque-da-cidade/ 

 

MÍDIAS 

• SITE CBJ.COM.BR: 
 
5 a 8 de outubro / 2019 - 46.220 visualizações de página  
5 a 8 de outubro / 2018 - 19.364 visualizações de página 
 
*Audiência no site da CBJ mais que dobrou comparada ao mesmo período em 2018.  
 

• REDES SOCIAIS  
 
TWITTER  
35 POSTS 
360 MIL IMPRESSÕES  
 
FACEBOOK  
30 POSTS 
362.010 ALCANCE TOTAL 

http://www.esporte.df.gov.br/bosque-do-judo-e-inaugurado-no-parque-da-cidade/
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/10/09/bosque-do-judo-e-inaugurado-no-parque-da-cidade/
https://webmail.exchange.locaweb.com.br/owa/redir.aspx?C=z-e1D1n145HxGVs2FgB93IRVN2i-v0dIpNhq87v_sgSRUODyx3_XCA..&URL=http%3a%2f%2fcbj.com.br%2f


 

 

 
INSTAGRAM  
31 POSTS FEED 
386.140 ALCANCE TOTAL 
 
ALCANCE TOTAL ACUMULADO: 1.108.150  
96 POSTS  
 
ALCANCE POR POST: 11.500  
 

Fontes: Google Analytics, Facebook, Instagram e Twitter.  

 
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/10/07/brasilia-sedia-pela-primeira-vez-edicao-do-
grand-slam-de-judo/ 
https://jornaldebrasilia.com.br/torcida/brasilia-sedia-pela-primeira-vez-edicao-do-grand-slam-de-
judo/ 
https://maquinadoesporte.uol.com.br/artigo/grand-slam-de-judo-em-brasilia-sera-maior-da-
historia-no-pais_38160.html 
http://www.esporte.df.gov.br/10247-2/ 
http://www.esporte.gov.br/index.php/ultimas-noticias/209-ultimas-noticias/59320-judo-brasileiro-
soma-61-medalhas-na-historia-dos-grand-slam-realizados-no-brasil 
https://globoesporte.globo.com/judo/ao-vivo/grand-slam-de-judo-de-brasilia.ghtml 
https://cbj.com.br/noticias/7087/sele%C3%A7%C3%A3o-brasileira-conhece-seus-
advers%C3%A1rios-no-grand-slam-de-bras%C3%ADlia.html 
https://www.metropoles.com/esportes/com-campanha-historica-personagens-enaltecem-grand-
slam-de-judo 
https://judorio.org/sorteadas-as-chaves-do-grand-slam-de-brasilia/ 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/esportes/noticia/2019-10/ketleyn-quadros-e-ouro-no-grand-slam-
de-judo-de-brasilia 
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-brasil/2019/10/07/ketleyn-quadros-e-ouro-no-
grand-slam-de-judo-de-brasilia.htm 
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/judoca-rafaela-silva-conquista-bronze-no-grand-
slam-de-brasilia/ 
https://esportes.estadao.com.br/noticias/lutas,fenomeno-teddy-riner-conquista-o-ouro-no-grand-
slam-de-brasilia,70003042395 
https://www.youtube.com/watch?v=xhdEkQA5VRs 
https://www.youtube.com/watch?v=O8tTll4sH9g 
https://globoplay.globo.com/v/7976741/ 
https://globoplay.globo.com/v/7981481/ 
 
 

 

 

 Silvio Acácio Borges  

Presidente  
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