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Projeto: Reação Olímpico – Ano VII 

Processo: 58000.011415/2016-64 

 

Prestação de Contas Final 

 
 

ANEXO I 
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 

  
 
 

1. CONSECUÇÃO DO OBJETO 

1.1 Resultados e Indicadores 
 

Metas Resultados esperados Resultados Obtidos 

- Contribuir para 
maior 
desenvolvimento 
dos atletas 
beneficiados. 

A. Oferecer melhores 
condições para a 
participação dos atletas 
em competições. 

B. Todos os profissionais 
contratados pelo projeto são 
altamente capacitados e 
treinam para que os atletas 
tenham o melhor rendimento 
nas competições. 

- Aprimoramento 
dos profissionais 
envolvidos no 
projeto. 

A. Participação de todos 
os profissionais nas 
reuniões técnico-
pedagógicas. 

B. Os profissionais do projeto 
são convocados a participar das 
reuniões técnico-pedagógicas 
do projeto com direção do 
Coordenador Geral Técnico, 
Geraldo Bernardes. 

- Classificar o 
Instituto Reação até 
o 5º lugar.  

A. Classificar os atletas 
da equipe de alto 
rendimento em até 5º 
lugar nas competições 
estaduais e nacionais. 

B. Os atletas do Instituto 
Reação participaram de um 
total de 55 (cinquenta e cinco 
competições) sendo 26 (vinte e 
seis) nacionais e estaduais e 29 
(vinte e nove) Internacionais, 
conquistando um total de 570 
(quinhentas e setenta) 
medalhas.  

- Convocação de 
atletas para a 
seleção brasileira. 

A. Incluir 05 (cinco) 
atletas nas seleções 
brasileiras de judô 
juvenil e/ou adulto. 

B. O Instituto Reação possui 10 
(dez) atletas na Seleção 
Brasileira Sênior (Adulto) e 09 
(nove) na Seleção Brasileira de 
Base. 
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1.2 Principais Indicadores 
 

Indicadores de Processo  
Descrição da Evolução do 
Indicador  

A. Relatório de desempenho dos atletas. 100% cumpridos. 

B. Relatório das reuniões e relatório final do 
Coordenador geral do projeto. 

100% cumpridos. 

C. Resultados das competições estaduais e 
nacionais. 

100% cumpridos. 

D. Relação dos atletas convocados para a Seleção 
Brasileira. 

100% cumpridos. 

 
1.3 Acessibilidade para pessoas idosas e portadores de 

deficiência 
Apesar de não atender idosos e pessoas com deficiência (PCD) como público-
alvo, o projeto proporciona condições de acessibilidade para estes, com base 
no art. 16 do decreto 6.180/07. 
 
 

2. COMPROVANTE DE EXECUÇÃO 

 
Anexo a esta prestação de contas final, encaminhamos fotos e relatórios das 
ações desenvolvidas pelo projeto. 
 
 

3. EXECUÇÃO FINANCEIRA 

 
Com referência às estratégias de ação, ao cronograma de execução física e 
ao orçamento analítico, temos a comentar: 
 

 
No decorrer do projeto, alguns pagamentos foram executados a maior e 
os valores indevidos foram devolvidos para a conta de livre 
movimentação. 
 
Desta forma, foram devolvidas para a conta do projeto o valor total de       
R$ 15.682,07 (quinze, seiscentos e oitenta e dois reais e sete centavos). 
 
Abaixo apresentamos informações adicionais. 
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4. PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS 

 
De acordo com as etapas do projeto, considerando a execução do 
projeto de Dezembro/2018 até Janeiro/2021 (26 meses), temos os 
seguintes comentários: 
 
4.1 – Na Elaboração do Projeto 

 
No aspecto geral, a elaboração deste projeto foi mais bem realizada do 
que os anteriores, em razão também do contato mantido com a 
Comissão para maiores esclarecimentos 
 
E assim, foram aprovados os recursos que são de suma importância 
para a realização desse trabalho com o melhor aproveitamento. 
 
 
4.2 – Na Aprovação do Projeto 
O projeto foi aprovado parcialmente após análise técnica da CTLIE com 
valor total para captação de R$ 5.428.433,55 (cinco milhões 
quatrocentos e vinte e oito mil quatrocentos e trinta e três reais e 
cinquenta e cinco centavos).  
 
Devido à extrema importância de alguns dos itens glosados e/ou 
reduzidos, demos entrada ao recurso à aprovação parcial.  
 
Após análise da CTLIE, o plano de trabalho final aprovado ficou com 
valor total de R$ 5.734.550,36 (cinco milhões setecentos e trinta e 
quatro mil quinhentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos).  
 
A autorização para captação dos recursos foi publicada em Diário Oficial 
da União no dia 01 de Dezembro de 2016. 
 
 

4.3– Na Captação de Recursos 
 

O projeto captou integralmente o valor aprovado de R$ 5.734.550,36 
(cinco milhões setecentos e trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta 
reais e trinta e seis centavos).  
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4.4 - Na Execução do Projeto  
 
➢ PERIODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO/TERMO DE 

COMPROMISSO 
 

O projeto foi executado entre os meses de Dezembro/2018 até 
Janeiro/2021, com 26(vinte e seis) meses de execução. 
 
O Termo de Compromisso foi assinado em 31/10/2018 com vigência até 
dia 31/10/2019, para 12 (doze) meses de execução. 
  
Em 30/10/2019 foi assinado o 1º Termo Aditivo ao termo de 
compromisso com vigência até o dia 31/01/2021, adicionando 13 (treze) 
meses de execução, ficando o projeto com um total de 25 (vinte e cinco 
meses de execução). 
 
➢ REMANEJAMENTO / PLANO DE TRABALHO FINAL AJUSTADO 

 
O primeiro remanejamento foi aprovado em 14/01/2019, através do 
Oficio nº 09/2019/CGDPE/EXC/CGDPE/DIFE/SECEX-ME – SEI no valor 
de R$ R$ 492.731,04 (quatrocentos e noventa e dois mil, setecentos e 
trinta e um reais e quatro centavos). 
 
Ficando o plano de trabalho ajustado no valor total de R$ 5.623.777,46 
(cinco milhões seiscentos e vinte e três mil setecentos e setenta e sete 
reais e quarenta e seis centavos), por um período de 12 (doze) meses. 
 

O segundo remanejamento de recursos entre as ações foi aprovado em 
02/12/2020, através do Oficio nº1136/2020/SEESP/DIFE/CGDPE-EXC/MC 
no valor de R$ 1.351.192,01 (um milhão, trezentos e cinquenta e um mil, 
cento e noventa e dois reais e um centavo). 

O novo plano de trabalho ajustado ficou no valor total de 5.086.176,30 
(cinco milhões oitenta e seis mil cento e setenta e seis reais e trinta 
centavos), para 25 (vinte e cinco) meses de execução até o mês de 
Dezembro/2020. 

 

➢ IMPOSSIBILIDADE DE VIGÊNCIA DE 2 (DOIS) PROJETOS DE 
CONTINUIDADE / EXECUÇÃO DE 1 (MÊS) ADICIONAL 
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Com o novo entendimento da impossibilidade de projetos de 
continuidade ter vigência ao mesmo tempo, mesmo  que para 
pagamento do ultimo mês da referencia de salários e guias de impostos 
do projeto anterior, houve a necessidade da execução de despesas do 
mês de Janeiro/2021. 
 
Desta forma, o projeto teve a execução por 26 (vinte) meses, com 
despesas totais de R$ 5.263.422,68 (cinco milhões, duzentos e sessenta 
e três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais). 
 
Este valor ficou R$ 177.246,38 (cento e setenta e sete mil, duzentos e 
quarenta e seis reais e trinta e oito centavos) acima do valor final do 
plano de trabalho ajustado após o 2o.Remanejamento.  
 
Considerando que o valor total captado foi maior que este valor e como 
o Termo de Compromisso estava em vigência, executamos estas 
despesas sem a necessidade de solicitar autorização para a DIFE. 
 
 
➢ VALOR TOTAL CAPTADO / VALOR TOTAL LIBERADO / VALOR 

TOTAL EXECUTADO / SALDO AO FINAL DO PROJETO 
 

Conforme informado no item 4.3, o projeto captou integralmente o valor 
aprovado de R$ 5.734.550,36 (cinco milhões setecentos e trinta e 
quatro mil quinhentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos).  
 
Com o final da execução do projeto anterior “Reação Olímpico Ano II – 
Processo: 58701.002863/2015-99 que teve 19 (dezenove) meses de 
execução de Maio/2017 até Novembro/2018 foi assinado o Termo de 
Compromisso, conforme acima informado. 
 
Foram liberados recursos da conta bloqueada de captação para a conta 
de livre movimentação em 2 (duas) parcelas conforme o Cronograma de 
Desembolso apresentado nos dias 24/10/2018 e 21/11/2019, recursos 
financeiros no valor total de R$ 6.221.581,07 (seis milhões, duzentos e 
vinte um mil, quinhentos e oitenta e um reais e sete centavos). 
 
Com esta liberação de recursos entre as contas do projeto houve 
rendimento de aplicações financeira na conta bloqueada de R$ 
487.030,71 (quatrocentos e oitenta e sete mil, trinta reais e setenta e 
um centavos).  
 
Na conta de livre movimentação teve rendimentos de R$ 573.884,66 
(quinhentos e setenta e três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e 
sessenta e seis centavos). 
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Com referência às Estratégias de Ação, ao Cronograma de Execução 
Física e ao Orçamento Analítico, temos a comentar que ao final do 
projeto a conta bancária de livre movimentação ficou com saldo de R$ 
1.547.725,12 (um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos 
e vinte e cinco reais e doze centavos), conforme quadro abaixo. 
 
 
 
 
 

RECEITA (R$) DESPESAS (R$) SALDO  (R$)

5.734.550,36 0,00 5.734.550,36

487.030,71 0,00 6.221.581,07

573.884,66 6.795.465,73

-5.263.422,68 1.532.043,05

15.682,07 1.547.725,12

1.547.725,12R$     SALDO FINAL DO PROJETO

DESCRIÇÃO

DEPESAS DO PROJETO

DEPOSITO PROPONENTE (MULTAS/JUROS/OUTROS)

RENDIMENTO CONTA BLOQUEADA

RENDIMENTO CONTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO

VALOR TOTAL CAPTADO

SALDO FINAL DO PROJETO

 
 
 
Conforme informado no Art. 60 da Portaria 424 de 22/06/2020, o 
proponente solicitará a transferência dos recursos remanescentes da 
execução do projeto para outro projeto da mesma entidade que esteja 
em captação de recursos. 
 
 
➢ .COVID 19 / SUSPENSÃO DOS TREINAMENTOS PRESENCIAIS 

COM TREINAMENTO REMOTO / SUPENSÃO DAS COMPETIÇÕES 
 

Em 07/04/2020, através de nosso Oficio IR 009/2020 – SRQS, foi 
informado a DIFE, sobre suspensão das atividades presenciais do 
Projeto em Decorrência da Pandemia da COVID 19. 
 
Em razão das medidas adotadas pelas autoridades brasileiras e seguindo 
as normativas estabelecidas pelos poder executivo Estadual e Municipal 
do Rio de Janeiro que determinaram no dia 16/03/2020 o fechamento 
das escolas e o cancelamento de qualquer atividade que cause 
aglomeração, o Instituto Reação suspendeu suas atividades presenciais 
em seus polos contemplados pelo projeto.  
 
Entre os meses de Março á Agosto de 2020, foram mantidas rotinas de 
treinos online nas plataformas digitais instagram e zoom, onde 
ocorreram orientações de treinamento e sobre os cuidados para 
prevenção da COVID19 realizarem em casa durante o período de 
quarentena.  
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Informamos nos meses de Agosto/2020 até Janeiro/2021 os treinos 
voltaram a ser de forma presencial com a adoção das regras de ouro 
(protocolos da COVID 19) e também via Zoom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 CONCLUSÃO 

 
Com a aprovação do projeto através da Lei de Incentivo ao Esporte foi 
possível estabelecer parceria com a iniciativa privada, além de melhoras 
significativas em algumas áreas, como 
 
✓ Melhoria na qualidade técnica dos atletas;  
✓ Aumento nas chances de convocação para as seleções estadual e 

brasileira; 
✓ Proporcionar o acesso dos alunos participantes da escola de base do 

judô nas atividades de alto rendimento; 
✓ Possibilitar melhores condições de treinamento e desenvolvimento 

técnico na modalidade de judô. 
         

O projeto também visava a preparação dos atletas sênior da equipe para 
que para que tivessem a melhor preparação para melhor condições para 
se classificarem para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, repetindo o 
sucesso da atleta Rafaela Silva com a medalha de ouro nos Jogos Rio 
2016. 
 
Com a pandemia da COVID 19, esperamos continuar com a mesma 
qualidade no novo projeto “Reação Olímpico – Ano VIII” que teve 
execução iniciada no mês de Fevereiro de 2021. 
 

 Em anexo, apresentamos informações complementares ao acima exposto. 
 
 
Rio de Janeiro, 01 de abril de 2021. 
 
 
 
Eduardo Batista 
Procurador 
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MINISTÉRIO DO ESPORTE
Secretaria Execu�va 

Departamento de Incen�vo e Fomento ao Esporte 
Coordenação Geral de Desenvolvimento da Polí�ca de Financiamento ao Esporte 

Execução de Projetos de Financiamento ao Esporte 
SIG Quadra 04 - Lote 83 - Bloco C, Centro Empresarial Capital Financial Center,

CEP 70610-440, Brasília/DF,
 
 

  

O�cio nº 9/2019/CGDPE/EXC/CGDPE/DIFE/SECEX-ME - SEI

 

A Sua Senhoria o Senhor

Flávio Vianna de Ulhôa Canto

Presidente do Ins�tuto Reação

End.: Rua Engenheiro Cesar Grilo, 301 - Barra da Tijuca 

CEP: 22640-150 - Rio de Janeiro/RJ

 

Projeto: "Reação Olímpico - Ano VII"

Processo nº: 58000.011415/2016-64

             

Prezado Senhor,

 

1. Em referência ao remanejamento de recursos entre as ações do projeto
supramencionado, informo que foi aprovado, no valor de R$ R$ 492.731,04 (quatrocentos e noventa e
dois mil, setecentos e trinta e um reais e quatro centavos).

 

2. Maiores esclarecimentos referentes à aprovação do projeto, poderão ser ob�dos por meio
do telefone (61) 3217-7425/ (61) 2026-1407 ou e mail cgdpe@esporte.gov.br.

 

Atenciosamente,

 
Amanda Menezes de Andrade Ribeiro

Coordenação Geral de Desenvolvimento da Polí�ca de Financiamento ao Esporte

Documento assinado eletronicamente por Amanda Menezes de Andrade Ribeiro, Coordenador-
Geral(a) de Desenvolvimento da Polí�ca de Financiamento ao Esporte, em 14/01/2019, às 10:39,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º,Inciso II, da Portaria nº 144 de 11 de
maio de 2017 do Ministério do Esporte.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.esporte.gov.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0516993 e
o código CRC B2E954A2.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 58000.011415/2016-64 SEI nº 0516993
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE

Execução da Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Polí�ca de Financiamento ao Esporte  
 

OFÍCIO Nº 1136/2020/SEESP/DIFE/CGDPE-EXC/MC

Brasília, 02 de dezembro de 2020.

Ao Senhor

Flávio Vianna de Ulhôa Canto

Diretor Presidente do Ins�tuto Reação

Endereço: Rua Engenheiro Cesar Grilo, 301 - Barra da Tijuca

CEP: 22640-150 - Rio de Janeiro/RJ

E-mail: ins�tutoreacao@ins�tutoreacao.org.br; eduardo.ba�sta@ba�sta-
associados.com; leriana@ins�tutoreacao.org.br; flaviocanto@ins�tutoreacao.org.br

 

Assunto: Projeto "Reação Olímpico - Ano VII" - Remanejamento de recursos entre as ações -
APROVADO.

Processo nº: 58000.011415/2016-64

 

Em referência a solicitação de remanejamento de recursos entre ações do projeto
supramencionado, informa-se que foi avaliado e aprovado, no valor de R$ 1.351.192,01.

Maiores esclarecimentos poderão ser ob�dos por meio e-mail
execução.dife@esporte.gov.br.

 

Atenciosamente,

 

LUARA CARNEIRO DE SOUZA

Chefe de Divisão de Avaliação

Documento assinado eletronicamente por Luara Carneiro de Souza, Chefe de Divisão de Avaliação,
em 02/12/2020, às 17:25, 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�ps://sei.cidadania.gov.br/sei-
auten�cacao , informando o código verificador 9188854 e o código CRC 73DEC2B5.

Esplanada dos Ministérios, Bloco 'A' - Bairro Zona Cívico-Administra�va - Brasília/DF - CEP 70054-906 -
www.cidadania.gov.br   

58000.011415/2016-64 -
SEI nº 9188854  
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eduardo.persivo@batista-associados.com

De: Flávio Canto <flaviocanto@institutoreacao.org.br>
Enviado em: terça-feira, 7 de abril de 2020 07:00
Para: CGLIE
Cc: Eduardo Batista - Batista Associados; luiza@batista-associados.com; Etyenne 

de Araujo
Assunto: Instituto Reação - 58000.011415/2016-64
Anexos: Of. IR 009_2020_ Secretaria Especial de Esportes_ Reação Olimpico VII.pdf

Prezados, bom dia.  
 
Segue oficio do Instituto Reação informando as medidas tomadas em razão da Covid19,  
informamos que o Instituto Reação seguiu as orientações e determinações das autoridades locais pelo Isolamento 
social. Contudo, adaptou suas atividades para sua plataforma de midias sociais, conforme explicitado no Of. IR 
009/2020.  
 
Att.  
 
 
 
  
Flávio Canto 
Diretor-Presidente 
Instituto Reação 
(21) 3681-2768 / 3065-3637 
 
 

Para ajudar a 
proteger a 
sua 
privacidade, 
o Microsoft 
Office 
impediu o 
download 
auto mático  
desta  
imagem da  
In ternet. 

www.institutoreacao.org.br 
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Rio de Janeiro, 03 de abril de 2020 

Of. IR 009/2020 - SRQS 

 

DIRETORIA DE PROJETOS/SECRETARIA ESPECIAL DO ESPORTE 

Edifício Parque Cidade Corporate – SCS B, Q 9, Lote C, Torre B – sala 

1205 – Brasília/DF CEP: 70308-200 
 
Projeto: Reação Olimpico Ano VII 
Processo: 58000.011415/2016-64 

Assunto: Informe sobre suspensão das Atividades do Projeto em Decorrência da     

Pandemia da COVID 19.  
 

Prezados senhores, 

Em razão das medidas adotadas pelas autoridadades brasileiras e seguindo as 

normativas estabelecidas pelos poder executivo Estadual e Municipal do Rio de Janeiro 

que determinaram no dia 16/03/2020 o cancelamento de qualquer atividade que 

cause aglomeração. Bem como a determinação da Cofederação de Judô (CBJ) e da 

Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ) com a suspensão do 

calendário de competições previstas no periodo de 12/03 a 30/04.  O Instituto Reação 

comunica a paralização de suas atividades presenciais em seus polos contemplados 

pelo projeto Reação Olimpico Ano VII e atransferencia das mesmas para o ambiente 

online via whatsapp, Instagram e Facebook.  

 

O Instituto Reação tem mantido uma rotina de atividades online via suas plataformas 

digitais instagram e facebook, onde temos feito à orientaçãode aos atletas, pais e 

responsáveis sobre os cuidados para prevenção da COVID19, bem como transmitido 

cotidianamente conteúdos dos treinos tecnicos e de preparação fisica.   

Todos os videos são diponibilizados gratuitamente no instaragram:@institutoreacao e 

no facebook:institutoreacao.  

 

Informamos que todos os funcionários do Instituto Reação que são remunerados 
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através do projeto citado, estão realizando teletrabalho (homeoffice) e produzindo os 

conteúdos a serem disponibilizados para os atletas e familiares na plataforma. 

A equipe multidisciplinar de preparadores fisicos, fisioterapeutas, nutricionista 

psicologos e tecnicos de judô estão realizando acompanhamento remoto via Whatsapp 

para todos os atletas.   

 

Atenciosamente, 
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Protocolo para Retorno das Atividades
Apresentamos o protocolo a seguir para que sirva de orientação para o retorno gradual das 
atividades, de acordo com as medidas oficiais determinadas.

A COVID-19 é uma doença infecciosa descoberta recentemente. Os 
sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. 
Os principais sintomas são:
Mais comuns: febre, cansaço, dificuldade para respirar e tosse seca.
Menos frequentes: dores, congestão nasal, coriza, dor de garganta. 

SOBRE A COVID-19
• Higienizar regularmente e cuidadosamente as mãos lavando com água e 

sabão e usar álcool gel, principalmente antes e depois de cada atividade.
• Manter pelo menos 2m² de distância entre as pessoas, evitando o uso do 

elevador.
• Evitar tocar no rosto, especialmente olhos, nariz e boca.
• Cobrir a boca com o braço dobrado, usando o antebraço ao tossir.
• Usar máscara de proteção em todas as áreas e só retirar durante 

refeições, caso seja permitida a realização de refeições no local.
• Impedir a entrada ou permanência de pessoas que estejam sem a 

máscara de proteção.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

• Nem todas as pessoas que estão infectadas desenvolvem sintomas.
• Cerca de 80% das pessoas se recupera sem precisar de tratamento 

especial.
• Aproximadamente 17% das pessoas ficam em estado grave, com 

dificuldade respiratória.
• As pessoas idosas ou com morbidades como pressão alta, problemas 

cardíacos e diabetes, tem maior probabilidade de desenvolver doenças 
graves. 

• A taxa de mortalidade pela COVID-19 é muito baixa. Embora não haja um 
percentual oficial estima-se que a taxa geral seja 2,3% segundo a OMS. 

• O contágio pode ser realizado a partir de contato (pelo ar ou por objeto 
contaminados e posterior contato com olhos, nariz ou boca) com 
pequenas gotículas do nariz ou da boca que se espalham quando uma 
pessoa infectada tosse ou exala. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMO UTILIZAR MÁSCARAS 
CORRETAMENTE

Não deixe o
nariz descoberto

Não deixe o
queixo exposto

Não use máscara larga, 
com vãos nas laterais

x x x
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Protocolo para Retorno das Atividades
Medidas de Prevenção

COMO LAVAR AS MÃOS CORRETAMENTE

4 5

6 7 8 9 1
0

Abra a torneira 
e molhe as 
mãos

Aplique sabonete 
na palma das mãos

Ensaboe ambas as 
palmas e 
esfregue-as

Friccione o dorso 
das mãos e o espaço 
entre os dedos

Esfregue o dorso dos 
dedos de uma mão com 
a palma da outra, com 
movimentos de vaivém

Friccione os 
polegares com 
a ajuda da 
palma da mão

Esfregue a ponta 
dos dedos e das 
unhas contra a 
palma da mão 
oposta

Lave os punhos 
com 
movimentos 
circulares

Enxague as mãos e 
evite contato direto 
com a torneira

Seque as mãos e os 
punhos com papel 
toalha

Fonte: Hospital 
Sírio-Libanês

1 2 3 4 5

6 7 8 9
10
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Protocolo para Retorno das Atividades
O retorno das atividades foi dividido nas 4 fases a seguir.

REINÍCIO DAS

ATIVIDADES INTERNAS

Os colaboradores 
irão retornar às 

atividades de 
maneira gradual.

2
PREPARAÇÃO

1

O objetivo dessa fase 
é preparar todos os 
polos para oferecer 

as condições 
ambientais para um 
retorno seguro das 

atividades. 

3

REINÍCIO DAS ATIVIDADES DA 
ÁREA DE ATENÇÃO SOCIAL

Nessa fase, os 
atendimentos da 
área de Atenção 

Social serão 
retomados.

REINÍCIO DAS 
ATIVIDADES ESPORTIVAS

E EDUCACIONAIS

4

As atividades 
Esportivas e 

Educacionais também 
serão normalizadas 

gradualmente, 
seguindo as 

orientações oficiais.
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Protocolo para Retorno das Atividades

PREPARAÇÃO1
O objetivo dessa fase é preparar todos os polos para oferecer as condições ambientais para um retorno seguro das atividades. 

• Disponibilizar dispensadores com álcool 70% em gel nas salas de 
aula, administração, tatame e também nas áreas comuns.

• Disponibilizar borrifador de álcool 70% em gel para os professores 
nas salas de aula e tatame.

• Disponibilizar dispensadores de sabão/detergente líquido e de 
papel-toalha descartável e lixeiras com tampa sem acionamento 
manual nos banheiros e próximo aos lavatórios.

• Fazer a limpeza concorrente e desinfecção do ambiente a cada três 
horas e a limpeza terminal após o expediente, com atenção à 
necessidade da limpeza imediata. Entende-se por limpeza 
concorrente o processo para a manutenção da limpeza do 
ambiente realizado durante o funcionamento. A frequência 
recomendada é de, no mínimo, a cada três horas ou sempre que 
preciso. A limpeza terminal é o processo mais completo e 
cuidadoso, uma faxina geral realizada antes ou após o 
encerramento das atividades. A limpeza imediata deve ser feita no 
momento da ocorrência, para evitar acidentes e acúmulo de 
sujeira.

• Aumentar a frequência da manutenção da limpeza em todos os 
ambientes.

• Garantir banheiros adequados e limpos (usar cloro específico 
diluído para limpeza pode substituir desinfetante) e limitar o 
número de acessos simultâneos.

• Certificar-se de que o lixo será removido três vezes ao dia e 
descartado com segurança.

• Limpar e desinfetar com maior frequência o prédio e as salas, 
especialmente as superfícies que são tocadas muitas vezes (ex.: 
grades, corrimão, puxadores de portas, etc.). Usar cloro diluído em 
água.

• Colocar nas entradas do prédio e tatame tapetes/panos para 
sanitização com mistura de cloro diluído em água.

• Disponibilizar máscaras para todos os colaboradores. Providenciar 
máscaras, luvas de borracha, toucas e outros equipamentos de 
proteção individual para as equipes de limpeza e demais funcionários, 
de acordo com a atividade exercida.

• Sinalizar as áreas comuns com pôsteres e avisos e divulgar em pontos 
estratégicos os materiais educativos e outros meios de informação 
para incentivar e orientar sobre os cuidados e informar sobre os 
principais sintomas do COVID-19. Promover workshops de segurança e 
prevenção.

• Sinalizar as áreas comuns orientando a correta lavagem das mãos e 
comportamentos positivos de higiene nos banheiros e áreas comuns, 
reforçando a sensibilização quanto à etiqueta respiratória em caso de 
tosses ou espirros.

• Sinalizar os bebedouros para que sejam usados somente com copo ou 
garrafinha trazidos de casa, e sem compartilhar com outras pessoas. 

• Isolar os bebedouros com torneira esguicho quando possível. 
Substituir por torneira quando for o caso. 
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PREPARAÇÃO1
O objetivo dessa fase é preparar todos os polos para oferecer as condições ambientais para um retorno seguro das atividades. 

• Sinalizar que os vestiários devem permanecer fechados até que seja 
avaliado o nível de risco (cronograma a ser divulgado). 

• Comunicar aos colaboradores que qualquer um que apresente 
febre ou tosse deve ficar em casa.

• Estabelecer uma boa comunicação com alunos, pais e responsáveis 
sobre as orientações de prevenção e informações sobre a 
pandemia através de avisos, murais, mídias sociais e outras 
estratégias.  

• Monitorar a saúde e a temperatura de profissionais e alunos. Em 
caso de febre ou outros sintomas da COVID-19 afastar 
imediatamente o referido profissional ou aluno, orientar sobre a 
necessidade de orientação médica e manter, no mínimo, 15 dias de 
isolamento. Afastar pelo período de 15 dias as pessoas que tenham 
tido contato com pessoa diagnosticada com COVID-19 e monitorar 
a saúde de cada uma delas.

• A limpeza do tatame deverá ser feita antes e ao final de cada aula. 
• Observar a necessidade de ventiladores nas salas devido a 

orientação de arejar o ambiente mantendo as janelas e portas 
abertas e o ar condicionado desligado. Manter a limpeza dos 
aparelhos de ar-condicionado em dia.

• Disponibilizar Face Shield para educadores e assistentes 
administrativos que lidam com o público.

• Organizar turnos especificamente para a limpeza, de forma a evitar 
contato com as demais atividades do estabelecimento.

• Organizar uma escala de revezamento de dia ou horário de trabalho 
entre os empregados, colaboradores, terceirizados e prestadores de 
serviço.

• Proibir neste primeiro momento a participação de pessoas 
consideradas do grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas 
com outras comorbidades, em atividades que ocorram fora de suas 
respectivas residências, de forma que estas pessoas atuem apenas de 
forma remota.

• Os colaboradores usuários de transporte público não poderão usar no 
ambiente de trabalho o uniforme utilizado no deslocamento.

• Antes de reuniões ou eventos, certificar-se de que o encontro 
presencial é mesmo necessário.

• Reorganizar o espaço de trabalho e adequar o layout dispondo as 
mesas/cadeiras com distância mínima de 2 metros umas das outras, 
sem prejuízo da instalação de barreiras físicas/divisórias quando 
possível.
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REINÍCIO DAS ATIVIDADES INTERNAS2

As atividades serão normalizadas de maneira gradual seguindo os 

protocolos e orientação oficiais

• Incentivar o trabalho home office.

• Orientar quanto ao uso de máscaras e demais equipamentos de 

proteção.

• Orientar quanto a higienização correta e frequente das mãos.

• Manter o distanciamento indicado entre as pessoas.

• Realizar reuniões preferencialmente online.

• Utilizar o máximo possível os recursos virtuais e à distância. 

• No caso de sintomas, o colaborador deverá ser afastado até 

que seja liberado pelo médico.

• Profissionais do grupo de risco só devem retornar as atividades 

na sua normalização completa.

Nessa fase, os atendimentos da área de Atenção Social serão 

retomados.

• Estabelecer uma boa comunicação com alunos, pais e 

responsáveis e receber informações sobre infectados.

• Orientar e encaminhar necessidade de apoio a benefícios, 

acolhimento social, saúde física, mental e psicológica.

• Realizar ações coletivas de esclarecimento sobre a COVID-19 – 

prevenção, contágio e principais sintomas.

• Acompanhar a frequência dos alunos a fim de alertar sobre 

possíveis problemas de contaminação.

REINÍCIO DAS ATIVIDADES DA ÁREA 
DE ATENÇÃO SOCIAL

3
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REINÍCIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EDUCACIONAIS4
As atividades serão normalizadas de maneira gradual seguindo os protocolos e orientação oficiais. 

Orientações Gerais:

• As aulas online serão mantidas de acordo com a normalização gradual 

das atividades presenciais. 

• Em todos os momentos estimular aos alunos a frequente e correta 

higienização das mãos. Avisar que os bebedouros só poderão ser 

usados com copo ou garrafinha e que os mesmos não podem ser 

compartilhados. 

• Orientar aos alunos que já venham com o quimono evitando assim 

aglomeração nos vestiários, exceto aqueles que utilizem transporte 

público para se dirigir ao Reação, de forma a evitar o uso do quimono 

no deslocamento (se precisar se vestir no Reação, fazer isso em área 

aberta). 

• Ao terminar a atividade colocar o quimono em uma sacola e lavar 

depois de cada treino. 

• Os alunos também devem usar chinelos e nunca andarem descalços. 

Ainda assim deverão observar a medida de higienização dos pés no 

tapete sanitizante na entrada no tatame. 

• Os educadores devem observar e encorajar os alunos a manifestarem e 

discutirem sobre necessidades emocionais (de saúde mental e 

psicológica). 

• Para os atletas do Programa Reação Olímpico orientamos seguir os 

protocolos disponibilizados pela CBJ. No caso da lavagem do quimono, 

devido ao fato do treinamento ser diário, deverão alternar o uso. 

     As atividades esportivas e educacionais irão retornar de acordo com 5      

     momentos, descritos a seguir.

     Obs: As ações poderão sofrer alterações dependendo dos resultados da      

     evolução das atividades e seguindo as orientações oficiais
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Protocolo para Retorno das Atividades
MOMENTO 1 MOMENTO 2 MOMENTO 3 MOMENTO 4 MOMENTO 5

Treino leve para quem está 
iniciando nessa fase, e aumento 
de intensidade para as demais, 
podendo ser em duplas fixas, 

seguindo os protocolos e 
orientação oficiais.

Treinamento leve para quem 
está iniciando o treinamento 

nessa fase, e aumento da 
intensidade para as demais, 

seguindo os protocolos e 
orientação oficiais.

É recomendado 
treinamento sem contato 

e leve, seguindo os 
protocolos e orientação 

oficiais.

É recomendado 
treinamento leve, podendo 

ser em duplas fixas, 
seguindo os protocolos e 

orientação oficiais.

Iniciar todas exceto 
OBI 1. No máximo 15 

alunos por turma. 

Iniciar OBI 1. No 
máximo 15 alunos por 

turma.

Todas as turmas já iniciadas, no máximo 15 alunos 
por turma.

Os treinos de judô devem ser reduzidos para 45 minutos, para garantir a limpeza do tatame entre as aulas e 
evitar que as turmas se encontrem na entrada e saída. Retorno das atividades pode haver horários 
diferenciados para reduzir número de alunos nas turmas. 

O uso de máscaras durante as atividades é obrigatório.
Dispensada a 
obrigatoriedade do 
uso de máscara. 

Limitar número de alunos nas atividades e respeitar o distanciamento. Nas salas de aula distanciar as mesas e 
cadeiras. No tatame fazer marcações sobre distanciamento. 

Manter os ambientes arejados e ventilados evitando salas fechadas e uso do ar condicionado. 

Retorno dos eventos 
educacionais e 

esportivos.

Normalização das 
atividades 

DISTANCIAMENTO

AMBIENTE

USO DE MÁSCARAS

HORÁRIOS

TURMAS 
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