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2020 foi um ano que entrou para a história mundial. E em se tratando de
desafios, sem dúvida foi o mais desafiador vivido nos últimos tempos, e que
nos exigiu mudanças repentinas de hábitos e rotinas. Tivemos que nos
reinventar para continuar a vida, e conviver com o “novo normal”.
Vivendo um momento de muitas incertezas conseguimos concluir duas
competições profissionais do nosso calendário oficial. Garantindo a
manutenção de empregos diretos e indiretos das famílias que tem o futebol
como única fonte de renda.
A FBF através de sua diretoria, procurou alternativas que garantissem
apoio para que os clubes pudessem retomar suas atividades, tais como:
isenção de taxas e emolumentos, isenção de taxas de arbitragem, aporte
com ajuda de custos a alguns clubes e fornecimento de materiais
esportivos.
Para que houvesse a retomada das nossas competições, mantivemos um
diálogo contínuo com os órgãos de saúde do Estado e Municípios
envolvidos, e elaboramos um plano de retomada rígido, que garantisse
segurança para todos os envolvidos nesse processo.
Mesmo com todas as restrições e dificuldades decorrentes da pandemia,
realizamos campeonatos competitivos. No primeiro momento com a
presença de público. E com a retomada, apenas com as transmissões em
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TV pela Rede Globo (Série A) e TV Educativa (Série B), permitindo com que
os torcedores acompanhassem o desempenho dos clubes.
A Bahia foi palco do retorno do futebol brasileiro, e abrigou todos os jogos
da Copa do Nordeste. Tivemos o Bahia que conquistou o acesso ao
Feminino A1, foi o vice-campeão da Copa do Nordeste e do Brasileiro
Sub-20, e manteve sua participação na Sulamericana.
Nossa gratidão para todos aqueles que estiveram conosco nesse período
difícil, a exemplo do Governo do Estado, através do Exmo. Governador Rui
Costa, assim como todos os nossos filiados e demais parceiros.
Muito em breve, se Deus permitir, estaremos imunizados desta terrível
doença, e voltaremos a presenciar belíssimos espetáculos em estádios
lotados por torcedores contagiando as arquibancadas.

~

Suspensao
do futebol

No mês de março, quando ainda estávamos concluindo a primeira fase do
Baiano Série A, o mundo foi surpreendido pelo anúncio da pandemia do
Coronavírus, que devido ao alto índice de contaminação, levou as
autoridades a determinarem a paralisação de todas as atividades
denominadas

não

essenciais,

e

tivemos

que

suspender

nossas

competições.
A FBF se fez presente em várias conferências e reuniões com os órgãos de
saúde estadual e municipal, buscando as melhores alternativas para que
fosse possível um retorno seguro e planejado do futebol.

retorno
seguro

A retomada do futebol foi desafiante para nossos filiados, que tiveram que
seguir e respeitar o plano de retomada elaborado por uma comissão
médica, instituída pela FBF, bem como seguir a Diretriz Operacional de
retomada do futebol da CBF, e protocolos de saúde, contendo regras rígidas
a serem cumpridas à risca por todos aqueles que estivessem envolvidos
nas partidas, e que permanecem em vigor enquanto houver a propagação
do vírus.

A final do Baianão Série A teve atuação pelo segundo ano consecutivo do
VAR todo envelopado pela FBF e uma final disputadíssima com a atuação
do Esporte Clube Bahia e do Alagoinhas Atlético Clube, desta vez sem a
presença de torcedores no Estádio Roberto Santos (Salvador). Mas
ambos foram transmitidos pela Globo e e os torcedores tiveram a
oportunidade de ver todos os lances e gols pela TV, apresentando futebol
limpo, disputado do início ao fim da partida, na qual o Bahia sagrou-se
campeão.
O Baiano Série B contou com a participação de clubes que abraçaram o
momento desafiador em busca do sonho de acessar à elite do futebol
baiano. E a final foi protagonizada pelo Colo Colo de Futebol e Regatas e
Unirb Esporte Clube, que disputaram esse título com muita garra nos
dois jogos da final. Após um empate sem gols, o Unirb venceu o Colo Colo
na cobrança de pênaltis, sagrou-se campeão estadual. Os amantes do
futebol puderam acompanhar todos os lances da competição através
das transmissões da TVE.
Com a não realização das demais competições do nosso calendário, os
acessos às competições nacionais em 2021, se deram excepcionalmente
para os campeões estaduais de 2019, a exemplo da Copa do Brasil
Sub-20, Sub-17 e Feminino A2.

social
A solidariedade se tornou uma das mais poderosas armas no combate ao
novo coronavírus. Muitas pessoas se mobilizam para ajudar aqueles que
se encontram em uma situação de vulnerabilidade. E a FBF, ainda que
com escassez de receitas vem mantendo seu apoio, e contribuindo com
instituições que realizam trabalhos sociais que geram impacto positivo
em nosso Estado.

ex-atleta
A FBF visando reinserir os ex-atletas profissionais no ambiente do
futebol, oportunizou aos mesmos a atuação em partidas de futebol
estaduais e nacionais nas funções destinadas ao quadro móvel da FBF,
inclusive a FBF os credencia como Delegados Representantes em jogos
promovidos pela FBF e CBF.

Para dar continuidade as reformulações em nossas redes sociais,
em 2020 lançamos o novo site institucional, com apresentação
moderna, destaque das notícias, permitindo uma maior interação
com os filiados, torcedores e apreciadores do futebol. Estamos
conectados com mais de 15.000 seguidores no Instagram, quase
19.000 no Facebook e mais de 12.000 no Twiter.

TV Bahia | Rede Globo
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Qua
Dom
Qua
Dom
MÉDIA

26/01/2020
02/02/2020
09/02/2020
16/02/2020
01/03/2020
08/03/2020
15/03/2020
26/07/2020
29/07/2020
02/08/2020
05/08/2020
08/08/2020

TV Educativa
Baiano Série B
Dom 25/10/2020
Dom 01/11/2020
Dom 08/11/2020
Qua 18/11/2020
Dom 22/11/2020
Dom 29/11/2020
Dom 06/12/2020

Fluminense
Vit. da Conquista
Jacobina
Vit. da Conquista
Vitória
Atlética
Jacuipense
Doce Mel
Juazeirense
Bahia
Atlético
Bahia

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Aud
Vitória
13,2
Vitória
14,5
Bahia
17,0
Bahia de Feira 10,8
Bahia
22,0
Juazeirense 13,0
Vitória
10,6
Vitória
12,3
Atlético
12,0
Jacuipense 17,7
Bahia
18,4
Atlético
19,4
15,2

Facebook
Unirb x Barcelona
7.458
Barcelona x Canaã
3.238
Canaã x Colo Colo
6.611
Canaã x Unirb
8.455
Colo Colo x Barcelona
7.149.
Colo Colo x Unirb
11.475
Unirb x Colo Colo
22.115
TOTAL 59.357

Shr
29,9
35,0
40,8
25,6
46,8
27,6
27,8
27,4
23,4
37,4
33,1
37,2
32,8

Youtube
11.874
9.465
11.201
10.566
14.763
65.002
40.109
162.980

A CEAF realizou a Pré-Temporada em dois formatos: Presencial e Virtual.
O primeiro contou com a participação de 150 árbitros de ambos os sexos,
divididos em 3 turmas com 50 em cada. A proposta desse evento foi
transmitir conhecimentos teóricos e práticos visando aprimorar os
conceitos éticos, técnicos e disciplinares da arbitragem.
O segundo foi realizado através da Plataforma Google Meet, com a
participação de 200 árbitros. Nesse período foram trabalhados os 04
pilares da arbitragem: técnico, físico, mental e social, com participação de
membros da comissão e da Psicóloga, Thaís Coutinho.
Além disso, foram realizadas diversas reuniões virtuais através do Zoom,
com a presença de todos os membros da CEAF, bem como convidados, a
exemplo do Presidente da CA-CBF, Leonardo Gaciba. Houve ainda a
criação de 6 grupos de trabalho visando o aperfeiçoamento e atualização
de todo o quadro de árbitros.
E para dar continuidade às capacitações, retomaremos a Escola Baiana
de Arbitragem, que em parceria com uma instituição de ensino, irá
garantir um melhor desempenho da arbitragem baiana, uma vez que não
foi possível concretizar em razão da pandemia.

Os árbitros baianos Alessandro Álvaro, Diego Pombo, Marielson Alves,
Emerson Ricardo Andrade, Elicarlos Franco, Edervan Pereira, Carlos
Eduardo Gussen, Bruno Vasconcelos e Daniela Coutinho Pinto, dentre
outros são escalados constantemente pela CBF para atuar nas diversas
competições nacionais.
Alessandro Álvaro, Diego Pombo, Marielson Aves, Ricarle Gustavo,
Jucimar Dias, Elicarlos Franco e Paulo de Tarso atuaram no VAR (Vídeo
Árbitro Assistente).
Vidal Cordeiro, Ademilton Piedade, Kleber Moradillo e Carlos Alberto Vila
Nova atuam constantemente como analistas de arbitragem, nas
competições válidas pela CBF. Vidal Cordeio passou a atuar também
como Observador de VAR, e Jailson Macedo Freitas como Quality
Manager.

Nossos representantes participaram
de diversas competições nacionais
promovidas pela CBF ao longo de 2020.

Campeonato Brasileiro Série A
Esporte Clube Bahia

Campeonato Brasileiro Série B
Esporte Clube Vitória

Campeonato Brasileiro Série C
Esporte Clube Jacuipense

Campeonato Brasileiro Série D

Associação Desportiva Bahia de Feira
Alagoinhas Atlético Clube
ECPP de Vitória da Conquista

Campeonato Brasileiro Feminino Sub-16
Associação Desportiva Lusaca
Esporte Clube Vitória

Copa do Brasil

Alagoinhas Atlético Clube
Associação Desportiva Bahia de Feira
Esporte Clube Bahia
Esporte Clube Vitória

Copa do Brasil Sub-20

Esporte Clube Bahia (Vice-Campeão)

Campeonato Brasileiro Feminino A-1

Copa do Brasil Sub-17

Campeonato Brasileiro Feminino A-2

Pré-Copa do Nordeste

Esporte Clube Vitória

Esporte Clube Jacuipense

Esporte Clube Bahia
São Francisco do Conde Esporte Clube

Alagoinhas Atlético Clube

Campeonato Brasileiro Sub-20

Esporte Clube Bahia (Vice-Campeão)
Esporte Clube Vitória

Esporte Clube Bahia
Esporte Clube Vitória

Campeonato Brasileiro Sub-17
Esporte Clube Bahia
Esporte Clube Vitória

Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18
Esporte Clube Bahia
Esporte Clube Vitória
São Francisco do Conde Esporte Clube

Copa do Nordeste

Copa do Nordeste Sub-20
Esporte Clube Bahia
Esporte Clube Vitória

Mesmo diante de um cenário de pandemia e com todas as
dificuldades para a retomada das competições, os clubes baianos
tiveram destaque no cenário nacional.
O Bahia conquistou o título vice-campeão da Copa do Nordeste, do
Brasileiro Sub-20 e manteve sua participação na Copa
Sul-Americana em 2021, além de conquistar o acesso no Brasileiro
Feminino A1 2021.
O Vitória e Jacuipense permanecem na Série B e C
respectivamente. E voltarão a disputar o acesso para à Série A e B
de 2021.
O Atlético, Bahia de Feira e Vitória da Conquista disputaram a Série
D em 2020. E com base na classificação final do estadual de 2020,
Atlético e Bahia de Feira voltarão a disputar a Série D em 2021
juntamente com o Juazeirense.
O Atlético, Bahia, Bahia de Feira e Vitória disputaram a Copa do
Brasil em 2020. Atlético, Bahia, Juazeirense (pela colocação no
Baiano 2020) e Vitória (pelo ranking) disputam a Copa do Brasil em
2021.

RECONHECIMENTO
Em nosso segundo ano de mandato, já estamos colhendo os frutos do
trabalho desempenhando à frente da FBF. Em março de 2020 fomos eleito,
por unanimidade, para ser um dos integrantes do Conselho Consultivo da
Confederação Brasileira de Futebol - CBF. A eleição ocorreu durante a
Assembleia de Prestação de contas da CBF, no Rio de Janeiro, com a
participação do Presidente da CBF, Rogério Caboclo, e dos Presidentes de
Federações do País. O conselho é formado por um representante de cada
região do País. E estes participam de reuniões da cúpula da CBF, sempre
que convocados, para externar opiniões acerca da definição de metas para
o futebol brasileiro.

AMPLIANDO
O NETWORKING
Em novembro de 2020 recebemos o honroso convite do Presidente da CBF,
Rogério Caboclo, para chefiarmos a Delegação da Seleção Brasileira
Olímpica Masculina Sub-23 nos jogos realizados em 14 e 17 de novembro,
contra as Seleções do Egito e Coreia do Sul, na cidade do Cairo - Egito,
como parte da preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021,
convite que com toda certeza valorizou o futebol baiano como um todo, bem
como os filiados.
Representamos o Presidente da Entidade máxima do País, não apenas nos
jogos ao lado de jogadores e da comissão técnica, como também em
almoços,

jantares

e

eventos

institucionais,

oportunidade

em

que

estreitamos relações com o Ministro dos Esportes do Egito, Representantes
da Confederação da Coreia, da Confederação do Egito e outras
autoridades, para a possibilidade de um futuro intercâmbio.

