ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMPANHIA INDEPENDENTE DE FORMOSA

EDITAL n° 01/2018
maio de 2018

Atualiza o regulamento e doutrina do

PROGRAMA HÁ-JUDÔ
da CIBM/Formosa
O Comandante da Companhia Bombeiro Militar de Formosa, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o disposto nas Leis nº 8.069/90 de 13 de julho de
1990 (Estatuto da criança e do adolescente) e 14805/04 de 09 de junho de 2004
(Criação do Programa Bombeiro Mirim), torna público o Programa Há-Judô, criado
em 2014 e de funcionamento regular, ordinário e contínuo.

1. ABERTURA
1.1. A Companhia Independente Bombeiro Militar de Formosa faz saber, por esse
Edital, que é executado, no âmbito da Companhia, o programa social Há-Judô,
estando assim abertas as vagas para os egressos do PROEBOM/CIBM-Formosa
visando um acompanhamento continuado destas crianças e adolescentes.
1.2. As vagas são condicionadas, além do exposto, à frequência ao bom
aproveitamento escolar.
2. DO PROGRAMA
2.1 O Programa Há-Judô é mais uma ação de responsabilidade social do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que tem como intuito oferecer as crianças
informações, orientações, treinamento, educação e base de apoio para a formação
do cidadão, na forma de desporto socioeducativo, aprimorando as valências físicas
de forma marcial com os instrumentos de disciplina militar.
2.2. O Programa baseia-se no ensino do judô e outras práticas esportivas
embasado em regras pautadas na hierarquia e disciplina, já trabalhadas no
PROEBOM.
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2.3 O programa se norteia pelo caráter esportivo e, mediante a prática continua
embasada nos pilares da hierarquia e disciplina, será trabalhada a inteiração
psicossocial, além das noções de primeiros socorros voltadas para o esporte,
sempre visando ao civismo e à cidadania.
3. DOS OBJETIVOS
3.1. Conscientizar sobre a necessidade da prática esportiva e seus benefícios tanto
no âmbito da saúde ou como meio de inclusão, para favorecer o desenvolvimento
sociocultural da criança e do adolescente.
3.2 Atuar na prática de ações que possibilitem o afastamento de situações de risco,
bem como o estreitamento de vínculos familiares e comunitários para que os
alunos, num futuro próximo, atuem como agentes multiplicadores desse
pensamento.
3.3 Fomentar a cidadania, favorecendo o desenvolvimento sociocultural da criança
e do adolescente, de forma a inserir na sociedade um cidadão com valores
humanos, morais e éticos.

4. DAS MATRÍCULAS
4.1. A matricula implica o conhecimento e a tácita aceitação das condições
estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar neste Edital e demais instruções do
programa, das quais o representante legal não poderá, em hipótese alguma, alegar
desconhecimento.
4.2. A ficha de inscrição é o anexo “A” deste edital, deverá ser impressa, preenchida
com letra legível e entregue assinada e com foto, no dia de comparecimento para
efetuar a inscrição, na coordenação do Programa, na Companhia Independente
Bombeiro Militar de Formosa, situada na Av. Senador Coimbra Bueno, nº 01, Jardim
Triângulo; Formosa, Goiás.
4.3. Somente os pais ou responsáveis dos candidatos realizarão o cadastro e a
matrícula, mediante a apresentação do documento de identificação próprio e do
candidato;
4.4. Junto à ficha de inscrição (anexo A), devidamente preenchida, deverá ser
anexada 01 (uma) cópia de cada um dos seguintes documentos:
a) Documento de Identidade dos pais ou responsável (is);
b) Certidão de Nascimento do candidato;
c) Comprovante de endereço atual de residência no município de Formosa;
d) Comprovante de matrícula em instituição de ensino, reconhecida pelo MEC,
com turno;
e) Comprovante ou declaração de frequência normal em instituição de ensino;
f) Boletim Escolar
g) Atestado médico, constando aptidão mental e física, para a realização de
esforços físicos e solução de problemas;
h) 02 fotos 3x4.
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4.5. Não serão realizadas inscrições com documentação incompleta;
4.6. A inscrição do candidato será presencial e realizada somente no local indicado
no item 4.2;
4.7. Os representantes legais serão os responsáveis pelas informações prestadas
ao inscrever a criança ou o adolescente no Programa.

5. DAS VAGAS DO PROGRAMA
5.1. Dos pré-requisitos para a matrícula
5.1.1. Ficam estabelecidos os seguintes requisitos, devidamente comprovados
mediante documentação para efetuar a inscrição;
a) Residir na cidade de Formosa, devidamente comprovado, conforme item
4.4, alínea “c”;
b) Estar devidamente inscrito, atendendo ao que prevê o item 4;
c) Estar apto, de acordo com atestado médico, mental e fisicamente a realizar
todas as atividades do Programa Há-Judô;
d) Estar matriculado em Instituição de ensino reconhecida pelo MEC e
frequentar assiduamente a escola;
e) Ter concluído o Programa Bombeiro Mirim.
5.2. Do Preenchimento das vagas
5.2.1. Ficam estabelecidos os seguintes critérios para o preenchimento das vagas:
a) Cada turma aberta pelo programa terá, no máximo, 30 (trinta) alunos;
b) Existindo candidatos excedentes no programa, será feita uma fila de espera
obedecendo, na ordem, aos seguintes critérios para reingresso:
I. Desligamento médico
II. Nunca inscritos no programa
III. Ordem de inscrição
5.3. Da quantidade de turmas e estabelecimento de calendário de eventos
5.3.1. CIBM de Formosa se reserva ao direito de abrir ou fechar turmas (avisando
aos responsáveis em caso de fechamento) e estabelecer calendário de eventos
como competições e visitas técnicas.
6. DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA
6.1. Em caso de trancamento de matrícula, o aluno terá que se remeter diretamente
à coordenação do programa.
7. DO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA
7.1. Os alunos matriculados que comporão as turmas do Programa Há-Judô
deverão frequentar o programa sem o prejuízo de suas atividades escolares.
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7.2. Os alunos terão aula no Programa Há-Judô 02 (duas) vezes por semana, a
saber: as segundas e quartas, ordinariamente, em horário a ser comunicado aos
responsáveis, podendo haver visitas ou atividades extras, sempre com autorização
dos responsáveis.
7.3. O uniforme e o material didático iniciais serão fornecidos pelo programa.
7.4. As identificações das camisetas, as modificações e ajustes necessários nos
uniformes fornecidos, ficarão a cargo dos pais ou responsável (is). Sendo vedada,
no entanto, modificações que alterem os padrões de apresentação do uniforme.
7.5.O transporte para as aulas, a alimentação e os custos de exames de faixa
ficarão a cargo dos responsáveis pelos alunos.
7.6. A progressão de faixa do aluno está vinculada a:
a) Regras de progressão temporal (tabela):
FAIXA

GRAD

IDADE MÍNIMA

INTERSTÍCIO NA GRADUAÇÃO
ANTERIOR

CINZA
AZUL
AMARELA
LARANJA
VERDE
ROXA
MARROM

7º kyu
6º kyu
5º kyu
4º kyu
3º kyu
2º kyu
1º kyu

5 anos
7 anos
9 anos
11 anos
12 anos
13 anos
14 anos

3 meses
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
12 meses
12 meses

b) Avaliação técnica dividida em:
i. Pré-exame: preferencialmente aplicado nas segundas
semanas de maio e outubro de cada ano, avaliará se o aluno
possui condições mínimas para a progressão para a próxima
faixa (técnicas dispostas no Anexo C);
ii. Exame de faixa: preferencialmente aplicado nas últimas
semanas de junho e de novembro de cada ano, será a
demonstração solene do conhecimento do aluno.
c) Avaliação de desempenho escolar: o aluno deverá apresentar o boletim
escolar atualizado à coordenação do programa, não podendo,
ordinariamente, possuir menções abaixo da média estipulada pela escola,
no último bimestre cursado.
d) Avaliação disciplinar: a coordenação do programa poderá, sem aviso prévio,
suspender o processo de graduação de um aluno, caso o julgue
indisciplinado nos últimos seis meses.
e) Avaliação de convívio familiar: o aluno deverá ter seu questionário (Anexo
B) respondido pelo responsável sem nenhuma resposta “NÃO”.
7.7. Os alunos selecionados deverão possuir os seguintes materiais no início do
Programa:
1. 01 (um) calção vermelho (podendo ser liso ou o utilizado anteriormente no
PROEBOM);
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2. 01 (uma) Camiseta meia manga vermelha (podendo ser lisa ou a utilizada
anteriormente no PROEBOM);

*E indispensável que o participante do programa se apresente devidamente
uniformizado para as aulas ordinárias.
* Se o aluno solicitar sua saída ou for desligado do programa após receber
todo o material, o responsável deverá devolver todo material entregue pelo
Corpo de Bombeiros Militar.

8. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
8.1. Os horários estabelecidos neste Edital obedecem ao Horário Oficial de Brasília.
8.2. Será eliminado do Programa, a qualquer tempo, o aluno cujo(s) responsável(is)
fizer(em), em qualquer documento, declaração falsa ou inexata.
8.3. Os casos omissos, complementares ao presente Edital serão resolvidos pela
Coordenação do Programa Há-Judô, em conjunto com o Comando da Unidade
onde será sediado o programa, com base no Regimento Interno e Normas de
Condutas aplicadas ao PROEBOM;
8.4. A coordenação do programa poderá, desligar algum aluno do programa caso
as condições de participação não sejam obedecidas ou por casos de indisciplina.
8.5. Caso o participante tenha 25% de faltas não justificadas dentro de um mês, ele
será desligado do programa;
8.6 O mau desempenho escolar e condutas antidesportivas que acontecerem fora
da unidade podem ser critério para afastamento ou desligamento do participante.
8.7 Fica revogado o Edital n. 02/2014 – 7ªCIBM.
Formosa, 03 de maio de 2018.

Bráulio Flores – Major
Comandante
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ANEXO A

FICHA DE INSCRIÇÃO
FOTO

1. AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO ALUNO
EU, ____________________________________________________________,
LIVREMENTE O AUTORIZO A FREQÜENTAR O PROGRAMA HÁ-JUDÔ, DO
QUAL EU SOU CONHECEDOR DO SEU REGIMENTO INTERNO, E ESTAREI À
DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO QUANDO FOR SOLICITADO.
2. DADOS PESSOAIS DOS PAIS/RESPONSÁVEL
NOME: ___________________________________________________________
ENDEREÇO: ______________________________________________________
LOCAL DE TRABALHO: _____________________________________________
TELEFONES: ______________________________________________________
E-MAIL: __________________________________________________________

3. DADOS PESSOAIS DO ALUNO
NOME: ______________________________________________________
ENDEREÇO: ______________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO: _______/_______/_________
NATURALIDADE: __________________________________________________
RG: ____________________________CPF:______________________________
TELEFONE: ________________________ANO DE PROEBOM:______________
ESCOLA QUE FREQÜENTA __________________________________________
ESTÁ CURSANDO QUAL ANO ESCOLAR: ______________________________
HORÁRIO EM QUE ESTUDA: _________________________________________
GRADUAÇÃO NO JUDÔ: ___________TEMPO NA GRADUAÇÃO:___________
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Anexo B
PROGRAMA HÁ-JUDÔ
QUESTIONÁRIO PARA MUDANÇA DE FAIXA

Senhores pais e responsáveis,
A prática de artes marciais, ainda mais dentro da estrutura do Corpo de Bombeiros Militar,
é voltada para a formação de bons atletas, mas, acima de tudo, de melhores cidadãos.
Como a filosofia do Programa Há-Judô é voltada para a disciplina, a hierarquia, o civismo
e a cidadania, enviamos aos senhores este questionário como forma de avaliar os avanços
da criança ou do adolescente que frequenta o Programa, com vista no aprimoramento de
seu convívio social e familiar. Peço a todos que, cuidadosa e sinceramente, respondam às
questões abaixo elencadas para que nos seja possível avaliar o mérito de seu filho, seu
crescimento pessoal e social, bem como a eficiência que temos tido na aplicação do
Programa Há-Judô.

Bráulio Flores – Major
Comandante da CIBM/Formosa
Assinale comum “X” em um dos quadros SIM ou NÃO para as perguntas abaixo:
N.

PERGUNTAS

SIM

1

O atleta tem se mostrado satisfeito com a participação no programa Há-Judô?

2

O atleta tem se mostrado pacífico e pacificador como um bom cidadão?

3

O atleta tem se mostrado um bom filho?

4

O atleta tem obedecido aos pais/responsáveis?

5

O atleta tem ajudado nos serviços em casa?

6

O atleta ajuda sempre os pais/responsáveis sem reclamar?

7

O atleta tem se mostrado um bom aluno na escola?

8

O atleta tem ido às aulas regularmente e se mostrado satisfeito em frequentá-las?

9

O atleta tem tirado boas notas?

10

O atleta tem feito corretamente e voluntariamente os trabalhos e deveres de
casa?

Nome e assinatura do responsável
É importante o encaminhamento de uma cópia do documento de identidade do responsável juntamente com este questionário.
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Anexo C
PROGRAMA – HÁ JUDÔ
CONHECIMENTOS PARA MUDANÇA DE FAIXA

HISTÓRIA DO JUDÔ
O Judô é uma arte marcial esportiva. Foi criado no Japão, em 1882, pelo
Professor Dr. Jigoro Kano. Ao criar esta arte marcial, Kano tinha como objetivo criar
uma técnica de defesa pessoal, além de desenvolver o físico, o espírito e a mente.
Esta arte marcial chegou ao Brasil no ano de 1922, em pleno período da imigração
japonesa para o país.
O termo Judô significa “caminho da suavidade” ou “caminho da não
resistência”, e foi escolhido pelo Dr. Jigoro Kano por representar exatamente a
intenção da nova arte, que seria de utilizar a força e a trajetória do oponente em
favor próprio.

O QUE É SER JUDOCA?

É possuir INTELIGÊNCIA para compreender aquilo que lhe ensinam,
PACIÊNCIA para ensinar o que aprendeu aos seus semelhantes e fé para
ACREDITAR naquilo que não compreende.

VOCABULÁRIO BÁSICO
AGURA

SENTADO COM PERNAS

MOKSÔ

MEDITAÇÃO

DOJÔ

ACADEMIA / SALA DE TREINO

MIGUI

DIREITA

ERI

GOLA

HIDARI

ESQUERDA

HAJIMÊ

INICIAR

RANDORI

TREINO LIVRE

UCHIKOMI

TREINAMENTO

KUMIKATA

PEGADA

KIMONO

ROUPA DE TREINO

SENSEI

PROFESSOR

SEIZÁ

SENTAR SOBRE OS

SHIAI

LUTA COMPETITIVA

CRUZADAS

CALCANHARES
MATÊ

PARAR

OBI

FAIXA

SOREMADÊ

TERMINAR

SHITABAKI

CALÇA

TORI

ATAQUE

WAGUI

BLUSA

UKÊ

DEFESA

TATAMI

ACOLCHOADO
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PARTES DO CORPO
TÊ Mão

KOSHI Quadril

ASHI Perna

NÚMEROS
1. Ichi

2. Ni

3. San

4. Shi

5. Gô

6. Roku

7. Shichi

8. Hachi

9. Kyu

10. Dju

11. Dyu-Iti

12. Dyu-Ni

13. Dyu-San

14. Dyu-Shi

15. Dyu-Gô

16. Dyu - Roku

17. Dyu-Hiti

18. Dyu-Hachi

19. Dyu-kyu

20. Ni-dyu

30. San Dyu

40. Shi Dyu

50. Gô Dyu

60. Roku Dyu

70. Shichi Dyu

80.Hachi Dyu

90. Kyu Dyu

100. Hyaku

EXERCÍCIOS / EDUCATIVOS
KUMIKATA (TROCA DE PEGADA)
Migui (direita) / Hidari (esquerda)

UKEMI (QUEDA)
Ushiro Ukemi – Educativo de quedas para trás
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Yoko Ukemi

Zempô Kaiten

CLASSIFICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE JUDÔ
TE WAZA
(Técnicas de Mão ou Braço)
TACHI WAZA
(Técnicas de
Projeção em pé)

NAGUE WAZA
(Técnicas de Projeção)

KOSHI WAZA
(Técnicas de Quadril)
ASHI WAZA
(Técnicas de Perna ou Pé)

OSSAE WAZA (Técnicas de Imobilização)
KATAME WAZA
(Técnicas de Domínio no solo)

SHIME WAZA (Estrangulamento)
KANSETSU-WAZA (Técnicas de luxação)

RENRAKU-HENKA-WAZA (sentidos opostos)
RENRAKU-WAZA (desequilíbrio e projeção para o mesmo lado)
 Técnicas de Ataque Combinados
KAESHI-WAZA
(Técnica de Contragolpe)
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NAGUE WAZA
Ô SOTO GARI (7º kyu)

IPPON SEOI NAGUE (7º kyu)

UKI GOSHI (7º kyu)

SEOI NAGUE (6º kyu)
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HARAI GOSHI (6º kyu)

KOSHI GURUMA (6º kyu)

Ô UTI GARI (6º kyu)

DE-ASHI-BARAI (5º kyu)
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OKURI-ASHI-BARAI (5º kyu)

SASSAE-TSURI-KOMI-ASHI (5º kyu)

KO-UCHI-GARI (5º kyu)

O-GOSHI (5º kyu)
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TSURI-KOMI-GOSHI (5º kyu)

TAI-OTOSHI (5º kyu)

TOMOE-NAGUE (5º kyu)

UTI-MATA (5º kyu)
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KO-SOTO-GARI (4º kyu)

HARAI-TSURI-KOMI-ASHI (4º kyu)

SUMI-GAESHI (4º kyu)

HIZA-GURUMA (4º kyu)
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ASHI-GURUMA (4º kyu)

HANE-GOSHI (4º kyu)

TSURI-GOSHI (4º kyu)

TANI-OTOSHI (4º kyu)
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KATA-GURUMA (4º kyu)

KO-SOTO-GAKE (3º kyu)

YOKO-OTOSHI (3º kyu)

SUMI-OTOSHI (3º kyu)
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URA-NAGUE (3º kyu)

MAKI-KOMI (3º kyu)

SUKUI – NAGUE (3º kyu)

UTSURI-GOSHI (3º kyu)
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O-GURUMA (3º kyu)

HANE-MAKIKOME (3º kyu)

UKI-OTOSHI (2º kyu)

SOTO-MAKIKOMI (2º kyu)
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YOKO-GURUMA (2º kyu)

USHIRO-GOSHI (2º kyu)

O-SOTO-GURUMA (2º kyu)

UKI-WAZA (2º kyu)
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YOKO-GAKE (2º kyu)

YOKO-WAKARE (2º kyu)

OSSAE WAZA
HON-KESSA-GATAME (7º kyu)

YOKO-SHIHÔ-GATAME (7º kyu)
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KAMI-SHIHO-GATAME (6º kyu)

USHIRO-KESSA-GATAME (5º kyu)

TATE-SHIHO-GATAME (5º kyu)

KUZURE-KESA-GATAME (4º kyu)

KUZURE-YOKO-SHIHO-GATAME (4º kyu)
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KUZURE-KAMI-SHIHO-GATAME (4º kyu)

MAKURA-KESSA-GATAME (3º kyu)

KUZURE-USHIRO-KESSA-GATAME (3º kyu)

KUZURE-TATE-SHIHO GATAME (3º kyu)
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SHIME WAZA
NAMI-JUJI-JIME (6º kyu)

KATA-JUJI-JIME (6º kyu)

GYAKU-JUJI-JIME (6º kyu)
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HADAKA-JIME (5º kyu)

KATA-GATAME (5º kyu)

SODE-GURUMA-JIME (5º kyu)

KATA-HÁ-JIME (4º kyu)
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TSUKOMI JIME (4º kyu)

OKURI ERI JIME (4º kyu)

RYO- TE-JIME (3º kyu)

KATA-TE-JIME (3º kyu)
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KANSETSU-WAZA
UDE-HISHIGI-JUJI-GATAME (6º kyu)

UDE-GARAMI (5º kyu)

UDE – HISHIGI – UDE GATAME (5º kyu)

UDE - HISHIGI - ASHI – GATAME (4º kyu)
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UDE - HISHIGI - HIZA – GATAME (4º kyu)

UDE-HISHIGI-WAKI-GATAME (3º kyu)

UDE-HISHIGI-HARA-GATAME (3º kyu)

UDE-HISHIGI-SANKAKU-GATAME (3º kyu)

Página 28 de 30

Programa Há-Judô

COMBINAÇÕES E
CONTRAGOLPES
HARAI-GOSHI VS O-UCHI-GARI
HARAI-GOSHI + O-SOTO-GARI
RENRAKU RENKA WAZA O UCHI GARI + TAI OTOSHI
KO-UTI-GARI + UTI-MATA
SASSAE-TSURI-KOMI-ASHI + O SOTO GARI
RENRAKU WAZA

KOSHI-GURUMA VS SOTO-MAKIKOMI
IPPON-SEOI-NAGUE VS KATA-GURUMA
HARAI-GOSHI VS TANI-OTOSHI
KO-SOTO-GARI VS UTI-MATA
UCHI-MATA VS TAI-OTOSHI

KAESHI WAZA

TOMOE-NAGUE VS KO-SOTO-GARI
UTI-MATA VS UTI-MATA SUKASHI
UTI-MATA VS TAI-OTOSHI
O-SOTO-GARI VS O-SOTO-GARI
HARAI-GOSHI VS TANI OTOSHI

CONHECIMENTO DE CADA GRAU
(Dr Jigoro Kano – Fundador do Judô)

7º kyu
Saber cada dia um pouco mais e usá-lo todos os dias para o bem, esse é o caminho
dos verdadeiros judocas.

6º kyu
O judoca não se aperfeiçoa para lutar, luta para se aperfeiçoar.
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5º kyu
Quem teme perder já está vencido.

4º kyu
Somente se aproxima da perfeição quem a procura com constância, sabedoria e,
sobretudo humildade.

3º kyu
Nunca te orgulhes de haver vencido a um adversário, ao que venceste hoje poderá
derrotar-te amanhã. A única vitória que perdura é a que se conquista sobre a própria
ignorância.

2º kyu
Judô não é uma luta é uma arte

1º kyu
Conhecer-se é dominar-se, dominar-se é triunfar.
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