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Caros amigos, caros judocas,

Em constante movimento, o judô brasileiro é uma fonte inesgotável 
de conteúdo. Campeonatos regionais, nacionais e internacionais; 
mudanças de regras; inovações tecnológicas; ídolos do esporte; 
grandes atuações dentro e fora dos tatames. 

Esse exemplar da Judô em Revista que chega a suas mãos pre-
tende contar um pouco do que acontece em nosso esporte. O ob-
jetivo é, sempre, aproximar cada atleta, cada praticante e cada 
apaixonado pela arte de Jigoro Kano dos personagens que fazem 
a riqueza da nossa história. A cada três meses teremos uma nova 
edição repleta de informação.

Nesse número faremos um balanço das principais atividades da 
Confederação Brasileira de Judô no primeiro semestre de 2013. 
Abordaremos as mudanças de regras propostas pela Federação 
Internacional de Judô. Traremos a vocês um pouco de nosso pri-
meiro medalhista olímpico e mundial, Chiaki Ishii, e as novidades do 
sistema Zempo, que revolucionará o judô nacional.

Aproveite a leitura!

Um abraço,

Paulo Wanderley Teixeira
Presidente da Confederação Brasileira de Judô
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Já é tradição: o calendário do judô 
brasileiro é aberto, todos os anos, 
com os Brasileiros Regionais. Em 

2013, mais de 2200 judocas participa-
ram dos cinco torneios que garantem 
vagas no Nacional. Os atletas dispu-
taram medalhas nas classes sub-13, 
sub-15, sub-18, sub-21 e sênior. 

Em Macapá, por apenas uma medalha 
de ouro de diferença, os judocas do Pará 
colocaram o Estado em primeiro lugar 
no Campeonato Brasileiro da Região I. 
O vice fi cou com os donos da casa, que 
conquistaram 24 ouros, contra 25 dos vi-
zinhos. Na sequencia da classifi cação fi -
caram Maranhão (12), Piauí (10) e Ceará 
(8). Ao todo, a competição contou com 
a participação de quase 400 judocas 
dos estados do Amapá (131), Pará (115), 
Maranhão (67), Piauí (37) e Ceará (42). 

Pernambuco foi o grande campeão do 
Campeonato Brasileiro da Região II, dis-
putado em Aracaju, capital do Sergipe. 
Os atletas do Estado conquistaram 37 
medalhas de ouro e um total de 80 in-
sígnias. A segunda colocação fi cou com 

a Paraíba (50 medalhas, 14 de ouro); 
seguido por Sergipe (54, 12 de ouro), 
Rio Grande do Norte (46, 11 de ouro) e 
Alagoas (18, 6 de ouro). Mais de 440 ju-
docas competiram nas classes sub 13, 
sub 15, sub 18, sub 21 e sênior

Quase 650 atletas, recorde entre os re-
gionais disputados em 2013, partici-
param do Campeonato Brasileiro da 
Região IV, realizado no ginásio Newton 
de Farias, em Anápolis, segunda maior 
cidade do estado de Goiás. E o Mato 
Grosso do Sul foi campeão pela segun-
da vez consecutiva do certame ao con-
quistar 86 medalhas, 37 de ouro. Distrito 

Federal e Goiás estiveram 13 vezes no 
lugar mais alto do pódio mas as 4 meda-
lhas de prata a mais conseguidas pelos 
atletas da capital federal os colocaram 
na segunda colocação. Rondônia (8 ou-
ros e 28 medalhas), Mato Grosso (5 ou-
ros e 40 medalhas) e Tocantins (4 ouros e 
16 medalhas ) completaram o pódio. 

O Rio de Janeiro faturou 79 medalhas no 
total (38 ouros) no Campeonato Brasileiro 
da Região III, disputado em Vitória. Em 
segundo no ranking geral, veio Minas 
Gerais, com 72 medalhas sendo 23 de 
ouro; em terceiro, o Espírito Santo, com 
60 medalhas, 11 de ouro; e em quarto, a 
Bahia, com 52 medalhas, das quais 8 fo-
ram douradas. Nos dois dias de disputa, 
423 atletas participaram do torneio.

No Brasileiro da Região V, disputado em 
Porto Alegre, São Paulo conseguiu 81 
medalhas, das quais 39 foram douradas. 
Em segundo lugar na classifi cação ge-
ral fi cou a delegação do Rio Grande do 
Sul com 64 medalhas, sendo 20 ouros, 
16 pratas e 28 bronzes. Santa Catarina 
medalhou 53 vezes, 14 ouros, 10 pratas 

CALENDÁRIO
2013

REGIONAIS MOSTRAM FORÇA 
DO JUDÔ DE NORTE A SUL

2200 judocas 
participaram dos 
5 Brasileiros 

Regionais

e 29 bronzes. E fechando a fi la, a dele-
gação paranaense conseguiu um núme-
ro total de medalhas maior que os cata-
rinenses, 59, porém apenas 7 ouros. Aos 
quais se somaram 27 pratas e 25 bron-
zes. Participaram, ao todo, 389 judocas.
 
TROFÉU BRASIL E NACIONAIS - 
Ainda no primeiro semestre, o calendá-
rio nacional contou com o Troféu Brasil 
e os Brasileiros sub-18 e sub-21 que de-
fi niram os representantes do Brasil nos 
Sul-Americanos, Pan-Americanos e nos 
Mundiais das categorias. 

“Os dois brasileiros já realizados em 2013 
contaram com a presença de 26 esta-
dos, um mérito do Programa de Apoio às 
Federações (PAF), que contempla com 
seis passagens cada Estado. A única au-
sência foi o Acre, por opção própria”, dis-
se o gestor de eventos da CBJ, Robnelson 
Ferreira. “Muito importante também tanto 
no Sub-18 quanto no Sub-21 foi a realiza-
ção de treinamento de campo, que reuniu 
cerca de 140 jovens judocas, com custos 
por conta da CBJ num aprimoramento es-
tratégico do PAF”, completa.

O segundo semestre também prome-
te muita emoção nos tatames brasilei-
ros, com as disputas dos Brasileiros 
Sub-13, em João Pessoa, Sub-15, em 
Porto Velho, e Sênior, em Manaus. O 
Brasileiro Sub-23, no Rio de Janeiro, 
será evento teste para o Campeonato 
Mundial Sênior Individual e por Equipes, 
que acontece no fi nal de agosto, no 
Maracanãzinho. 

“Dois dos eventos nacionais que ainda 
serão realizados acontecem no Norte 
do Brasil, corroborando com a política 
da CBJ de descentralizar o judô. Sem 
dúvida, porém, o fato de o Brasileiro 
Sub-23 ser realizado com a mesma es-
trutura do Campeonato Mundial dará 
a esse evento um nível ainda mais ele-
vado em termos organizacionais”, diz 
Robnelson.

As jovens promessas do judô nacio-
nal, por sua vez, estarão em ação nos 
Campeonatos Mundiais Sub-18, em 
Miami, nos Estados Unidos, e Sub-21, 
em Liublijana, na Eslovênia.

Doze clubes no masculino e oito no femi-
nino disputarão, em novembro, o Grand 
Prix Nacional Interclubes. Consagrada 
como uma das principais competições 
do calendário das Américas, o Grand 
Prix terá novamente transmissão ao vivo 
pelo SporTV. São Paulo e Porto Alegre 
serão as sedes do evento.

Além das equipes que garantiram 
permanência na edição de 2012, cin-
co times garantiram vaga no Grand 
Prix através do qualifying que acon-
teceu junto ao Troféu Brasil, em Belo 
Horizonte. No feminino, com duas no-
vas vagas em disputa, carimbaram 
o passaporte Palmeiras/Mogi (SP) e 
Instituto Reação (RJ). No masculino, os 
três classifi cados foram São Caetano 
(SP), Instituto Reação (RJ) e Judô 
Queiroz (PI).

“Tivemos uma ótima competição, 
com excelente nível técnico em 2012. 
A expectativa para 2013 é ter, nova-
mente, mais um grande torneio”, diz 
Robnelson Ferreira, diretor técnico do 
Grand Prix.

A primeira edição do Grand Prix 
Nacional Interclubes aconteceu em 
2003 e contou apenas com a disputa 
masculina, tendo o São Caetano como 
campeão. A equipe do ABC paulista 
voltou a fi car com título em 2004. De 
2005 a 2008 o Esporte Clube Pinheiros 
dominou o evento, consagrando-se 
tricampeão. Em 2009 o Minas Tênis 
Clube venceu, quebrando assim a he-
gemonia paulista no torneio. O São 
Caetano voltou o a subir no lugar mais 
alto do pódio em 2010 e o Pinheiros 
tornou-se penta com os triunfos em 
2011 e 2012. Entre as mulheres, o GP 
teve início em 2005, com o Pinheiros 
campeão. O São Caetano faturou o bi-
campeonato em 2006 e 2008, em 2009 
e 2010 foi a vez da Sogipa ser bicam-
peã. O título de 2011 foi conquistado 
pelo Minas Tênis Clube e, em 2012, 
pelo Flamengo/RJ.

GRAND PRIX 
NACIONAL REÚNE 
PRINCIPAIS CLUBES 
EM NOVEMBRO

:: Nos dois Nacionais disputados até agora, 26 estados se fi zeram representar

:: Flamengo: título inédito no feminino em 2012
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a esse evento um nível ainda mais ele-
vado em termos organizacionais”, diz 
Robnelson.

As jovens promessas do judô nacio-
nal, por sua vez, estarão em ação nos 
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GRAND PRIX 
NACIONAL REÚNE 
PRINCIPAIS CLUBES 
EM NOVEMBRO

:: Nos dois Nacionais disputados até agora, 26 estados se fi zeram representar

:: Flamengo: título inédito no feminino em 2012
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POR DENTRO
DA CBJ

De acordo com os economistas, o segredo para 
o crescimento de qualquer empresa é o inves-
timento contínuo no aprimoramento dos pro-

cessos de produção. No âmbito 
esportivo não é diferente.  A me-
lhoria da infraestrutura do judô 
sempre foi um dos objetivos da 
Confederação Brasileira de Judô 
e um dos principais parceiros para 
essa permanente evolução do judô 
nacional é o Ministério do Esporte. 
Em 2013, foram fi rmados três con-
vênios com a entidade, que garan-
tiram um investimento de mais de 
R$ 10 milhões no esporte. Os pro-
jetos foram apresentados durante 
a chamada pública para entidades 
privadas aberta pelo Ministério em 
agosto de 2012.

A maior parte dos recursos repassados pelo Ministério do 
Esporte foi investido na aquisição de equipamentos pela CBJ 
para as 27 Federações fi liadas. A segunda fase do Programa 
de Apoio às Federações (PAF) irá distribuir duas áreas ofi -
ciais completas, com kit de placar eletrônico e sistema de 
vídeo replay. Tudo nos padrões da Federação Internacional 

de Judô. Assim, os 26 Estados e o Distrito Federal estarão 
defi nitivamente preparados para receber eventos nacionais e 
internacionais. O valor desse convênio é de R$ 3,8 milhões.

“Essa é a segunda fase da distribui-
ção dos equipamentos do Programa 
de Apoio às Federações. É um in-
vestimento de extrema importância 
para a padronização dos eventos 
de judô em todo o Brasil. Hoje, um 
atleta que compete num torneio no 
norte do país tem a mesma estrutu-
ra de um do sul. E esse sempre foi 
um dos focos dessa gestão”, disse 
Paulo Wanderley Teixeira, presiden-
te da CBJ.

A licitação para a aquisição dos 
equipamentos aconteceu no fi nal de 

abril e a distribuição já está acontecendo. A primeira etapa 
do PAF também foi paga por convênio aprovado no fi nal de 
2010 pelo Ministério do Esporte, que repassou mais de R$ 
2,6 milhões à CBJ. Um apoio fundamental para um esporte 
que tem campeonatos sendo disputados praticamente todos 
os fi nais de semana do ano nos quatro cantos do país.

Outro convênio bastante importante para a renovação do 
esporte foi o que contemplou os atletas da base. Diversos 
judocas com idades entre 15 e 21 anos participaram dos 
Estágios Internacionais promovidos pela CBJ em parce-
ria com o Ministério do Esporte. O objetivo do projeto é 
dar suporte técnico multidisciplinar e experiência inter-
nacional para os atletas das classes  juvenil e do júnior. 
Nesses Estágios, os novos talentos do judô participam 
de competições na Europa e de treinamentos de campos 
com os principais atletas de países com tradição no es-
porte como França, Alemanha, Rússia e Japão.

 “Estamos pensando em 2020. Claro que alguns dos judo-
cas que estão hoje na base, no sub-21, por exemplo, po-
derão disputar os Jogos Rio 2016. Nossa ideia é fomentar 
e oferecer toda a estrutura para esses atletas, que são o 
futuro do judô brasileiro. Os atletas das categorias sub-18 
e sub-21 já participaram neste ano de quatro eventos in-
ternacionais na Europa, além do treinamento específi co no 
Brasil que contou com os melhores judocas da França e 
da Alemanha nessas categorias. Esse tipo de convênio é 
um grande passo e signifi ca um avanço muito importante 
para consolidar a política esportiva no Brasil”, avalia o ges-
tor das categorias de base, Kenji Saito.  O aporte do go-
verno para a preparação da base passa de R$ 3,4 milhões. 

A atual equipe olímpica também não poderia fi car de fora, 
afi nal, de acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro, o judô 
é um esporte considerado vital para o objetivo de colocar 
o país no top 10 do quadro de medalhas dos Jogos do 
Rio em 2016. Com um convênio específi co, de quase R$ 3 
milhões, a seleção principal conta com uma equipe técni-
ca multidisciplinar para dar suporte em tempo integral aos 
atletas. Entre os profi ssionais que compõe o grupo estão 
técnicos, médicos, estrategistas, fi sioterapeutas, nutricio-
nistas, psicólogos e massoterapeutas.

“Essa comissão técnica multidisciplinar tem como objetivo 
realizar um trabalho cada vez mais individualizado com os 
atletas brasileiros. Temos agora que trabalhar nos detalhes 
e, por isso, estamos contando com a ajuda do Ministério 
do Esporte também na realização de treinamentos especí-
fi cos por categoria. Esse tipo de trabalho já rendeu frutos 
no ciclo olímpico passado já que as categorias ligeiro e pe-
sado, únicas que tiveram esse tipo de atividade antes dos 
Jogos de Londres, deram duas medalhas ao Brasil. Temos 
certeza que não será diferente agora”, disse Ney Wilson, 
gestor técnico das equipes adultas. 

EVOLUÇÃO CONTÍNUA
Convênios fi rmados com Ministério do Esporte alavancam estrutura nos 
estados e dão melhores condições de treino a atletas da base ao sênior

Investindo no 
futuro do esporte
Cerca de R$ 10 milhões  
captados pela CBJ

R$ 3,8 milhões 
para as Federações

R$ 3,4 milhões 
para as categorias de base

R$ 3 milhões 
para a equipe principal

O Ministério do Esporte vai repassar um 
total de R$ 182,9 milhões, na forma de 
convênios, a Confederações, Federações, 
Comitê Paralímpico Brasileiro e clubes, 
como apoio a modalidades olímpicas e pa-
ralímpicas em preparação para os Jogos 
Rio 2016. Os projetos aprovados incluem des-
de treinamento de equipes de base e seleções 
principais no Brasil e no exterior até estrutura-
ção de Centros de Treinamento e compra de 
equipamentos.

O Secretário de Esporte de Alto Rendimento do 
Ministério, Ricardo Leyser, que coordena o pro-
jeto olímpico do Governo Federal, lembra que a 
meta é colocar o Brasil entre as dez principais 
potências olímpicas e as cinco paralímpicas nos 
Jogos Rio 2016. 

“Para isso, é preciso que todas as modalidades 
atinjam seu melhor desempenho na história, inde-
pendentemente da conquista de medalhas”, diz. 
“As modalidades que já têm medalhas vão ten-
tar aumentar a quantidade, mas aquelas que ain-
da não subiram ao pódio também devem contri-
buir com a meta melhorando sua performance”, 
acrescenta o Secretário. 

No caso do judô, a meta estabelecida pelo Ministério 
e pelo COB para 2016 é ousada: conquistar seis 
medalhas. Em Atenas 2004 foram duas medalhas, 
em Pequim 2008 três e em Londres 2012, quatro. 

Em 2013, foram 
fi rmados três convênios 

com a entidade, 
que garantiram 

um investimento 
de mais de R$ 10 

milhões no esporte

:: Comissão técnica multidisciplinar é fruto de um dos convênios aprovados pelo Ministério do Esporte para a CBJ
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É motivo de muito orgulho para a Scania ser a marca 
escolhida pela Confederação Brasileira de Judô para 
apoiar, incentivar e transportar a equipe brasileira.
Ônibus rodoviário Scania. O ônibus de ouro do Brasil.
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Judô em Revista – Como come-
çou a sua relação com o judô 
antes de se tornar presidente 
da CBJ?
Paulo Wanderley Teixeira – Fui 
o primeiro da minha família a 
praticar o esporte. Era começo 
dos anos 60, e fui matriculado 
na aula por questão de defesa 
pessoal. Hoje, meus três fi lhos 
têm envolvimento com o judô: 
os dois homens são faixa preta 
e a fi lha casou-se com um fai-
xa preta! Não consigo imaginar 
a possibilidade da minha vida sem judô. Até hoje mantenho 
minha academia em Vitória – o CECAJ, hoje conduzido pelo 
ex-atleta olímpico Ezequiel Paraguassu.

JR – Certamente o esporte lhe ensinou coisas que podem 
ser aplicados também fora do tatame, não?
PWT – Saber ceder para vencer. É minha máxima sempre. 
Reavaliar a situação, recuar e avançar. O simbolismo de sa-
ber cair sem se machucar e levantar também levo comigo 
em tudo o que faço. Como para todo judoca, cair não assus-
ta. É preciso, apenas, saber se reerguer.

JR – O senhor imaginava chegar a presidente da CBJ?
PWT – Nunca sonhei ser presidente nem da CBJ, nem da 
Pan-América. Situações levaram a essa situação. E quan-
do eu entro em alguma coisa, quero fazer da forma correta. 
Dou o máximo.

JR – Não é mais surpresa ouvir elogios quanto à ges-
tão da CBJ, seja de patrocinadores, autoridades, Comitê 
Olímpico, imprensa, atletas... 
PWT – Reconheço que sinto uma comedida vaidade. 
Trabalho dia e noite para que isso aconteça. Não tenho dú-
vidas de que o sucesso nada mais é do que fruto de uma in-
tensa dedicação de todos que fazem o judô brasileiro: CBJ, 
Federações, clubes, atletas, patrocinadores, funcionários, 
fornecedores. Conto com uma equipe que não apenas veste 
a camisa, mas sua a camisa. Escuto muito as pessoas e isso 
leva a um acerto maior na tomada de decisões. Não decido 
nada por impulso, é preciso uma noite no meio. Mas é pre-
ciso manter o pé no chão sempre. Os elogios são um motivo 
de orgulho, sim, mas também de muita responsabilidade.

JR – Com tantas conquistas dentro e fora do tatame, qual o 
principal motivo de orgulho de seu trabalho à frente da CBJ?
PWT – Foi a realização de eventos internacionais no Brasil. 
O reconhecimento pela FIJ de que o Brasil é um país de 

excelência não apenas com o 
resultado de seus atletas, mas 
também com organização de 
eventos. Somos considera-
dos, hoje, referência no mundo. 
Também fi co feliz quando ouço 
o COB dizer que somos um mo-
delo de gestão técnica e admi-
nistrativa. São conquistas com 
muito suor. Nada veio de graça.

JR – Certamente, ao longo dos 
anos, houve alguma difi culdade...
PWT – Sim, em diversas instan-

cias. A conta corrente da CBJ, que hoje é positiva, estava 
no vermelho. Também sua reputação. Em 2001 assumi uma 
instituição sem credibilidade. Era inimaginável apresentar 
uma proposta de patrocínio seja para empresas públicas ou 
privadas. A CBJ não era levada a sério. Sequer éramos re-
cebidos pelos tomadores de decisão, havia uma espécie de 
triagem antes. Era muito decepcionante. Mesmo que fos-
semos recebidos, de todo modo, não éramos passíveis de 
receber investimentos, pois não tínhamos as certidões ne-
gativas necessárias. Nosso primeiro patrocínio privado foi 
através do COB, com a Coca-Cola, para os Jogos de 2004. 
R$ 300 mil. Para ser ter uma ideia, apenas com a delegação 

que foi à Rússia disputar o IJF Masters, investimos R$ 260 
mil – e nossas seleções viagem mais de 20 vezes por ano 
para o exterior. O orçamento anual da CBJ gira em torno dos 

JUDÔ EM REVISTA     10     Julho/Agosto 2013

ENTREVISTA Desde quando amarrou pela primeira vez uma faixa branca ao redor da cintura, aos onze anos, em 1961, até hoje, 
faixa coral de 7o Dan e presidente eleito da Confederação Brasileira de Judô por aclamação, Paulo Wanderley 
Teixeira experimentou todos os lados do esporte. Foi praticante, competidor, professor, técnico, árbitro, diri-

gente. Foi com terno e não com quimono, porém, que esse potiguar radicado no Espírito Santo de 62 anos conquis-
tou grandes feitos. Alçou a CBJ ao patamar das grandes instituições, liderando uma gestão considerada modelo no 
esporte brasileiro. Como presidente também da Confederação Pan-Americana de Judô, chegou ao status de vice-
-presidente da Federação Internacional de Judô, dando ao Brasil representatividade importante no cenário mundial. 
Investiu na ampliação do quadro de árbitros internacionais (hoje são 12 de 11 estados diferentes). Ao mesmo tempo 
em que trouxe ao Brasil grandiosos eventos como três Mundiais Sênior (2007, 2012 e 2013) e os Grand Slams entre 
2009 e 2012, além de Pan-Americanos e Sul-Americanos, comemorou (e deu subsídios) com seus atletas títulos mun-
diais inéditos do juvenil ao sênior. Sem falar no primeiro ouro olímpico feminino do judô brasileiro. “É tudo fruto do 
trabalho de uma equipe que não apenas veste a camisa, mas sua a camisa”, diz.

PAULO WANDERLEY TEIXEIRA
Presidente da CBJ
“É tudo fruto do trabalho de uma equipe que não 
apenas veste a camisa, mas sua a camisa”

“O simbolismo de saber 
cair sem se machucar 

e levantar também levo 
comigo em tudo o que faço. 
Como para todo o judoca, 

cair não assusta. É preciso, 
apenas, saber se reerguer.”

:: Ao lado do superintendente do COB, Marcus Vinícius Freire: elogios rasgados ao judô
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çou a sua relação com o judô 
antes de se tornar presidente 
da CBJ?
Paulo Wanderley Teixeira – Fui 
o primeiro da minha família a 
praticar o esporte. Era começo 
dos anos 60, e fui matriculado 
na aula por questão de defesa 
pessoal. Hoje, meus três fi lhos 
têm envolvimento com o judô: 
os dois homens são faixa preta 
e a fi lha casou-se com um fai-
xa preta! Não consigo imaginar 
a possibilidade da minha vida sem judô. Até hoje mantenho 
minha academia em Vitória – o CECAJ, hoje conduzido pelo 
ex-atleta olímpico Ezequiel Paraguassu.

JR – Certamente o esporte lhe ensinou coisas que podem 
ser aplicados também fora do tatame, não?
PWT – Saber ceder para vencer. É minha máxima sempre. 
Reavaliar a situação, recuar e avançar. O simbolismo de sa-
ber cair sem se machucar e levantar também levo comigo 
em tudo o que faço. Como para todo judoca, cair não assus-
ta. É preciso, apenas, saber se reerguer.

JR – O senhor imaginava chegar a presidente da CBJ?
PWT – Nunca sonhei ser presidente nem da CBJ, nem da 
Pan-América. Situações levaram a essa situação. E quan-
do eu entro em alguma coisa, quero fazer da forma correta. 
Dou o máximo.

JR – Não é mais surpresa ouvir elogios quanto à ges-
tão da CBJ, seja de patrocinadores, autoridades, Comitê 
Olímpico, imprensa, atletas... 
PWT – Reconheço que sinto uma comedida vaidade. 
Trabalho dia e noite para que isso aconteça. Não tenho dú-
vidas de que o sucesso nada mais é do que fruto de uma in-
tensa dedicação de todos que fazem o judô brasileiro: CBJ, 
Federações, clubes, atletas, patrocinadores, funcionários, 
fornecedores. Conto com uma equipe que não apenas veste 
a camisa, mas sua a camisa. Escuto muito as pessoas e isso 
leva a um acerto maior na tomada de decisões. Não decido 
nada por impulso, é preciso uma noite no meio. Mas é pre-
ciso manter o pé no chão sempre. Os elogios são um motivo 
de orgulho, sim, mas também de muita responsabilidade.

JR – Com tantas conquistas dentro e fora do tatame, qual o 
principal motivo de orgulho de seu trabalho à frente da CBJ?
PWT – Foi a realização de eventos internacionais no Brasil. 
O reconhecimento pela FIJ de que o Brasil é um país de 

excelência não apenas com o 
resultado de seus atletas, mas 
também com organização de 
eventos. Somos considera-
dos, hoje, referência no mundo. 
Também fi co feliz quando ouço 
o COB dizer que somos um mo-
delo de gestão técnica e admi-
nistrativa. São conquistas com 
muito suor. Nada veio de graça.

JR – Certamente, ao longo dos 
anos, houve alguma difi culdade...
PWT – Sim, em diversas instan-

cias. A conta corrente da CBJ, que hoje é positiva, estava 
no vermelho. Também sua reputação. Em 2001 assumi uma 
instituição sem credibilidade. Era inimaginável apresentar 
uma proposta de patrocínio seja para empresas públicas ou 
privadas. A CBJ não era levada a sério. Sequer éramos re-
cebidos pelos tomadores de decisão, havia uma espécie de 
triagem antes. Era muito decepcionante. Mesmo que fos-
semos recebidos, de todo modo, não éramos passíveis de 
receber investimentos, pois não tínhamos as certidões ne-
gativas necessárias. Nosso primeiro patrocínio privado foi 
através do COB, com a Coca-Cola, para os Jogos de 2004. 
R$ 300 mil. Para ser ter uma ideia, apenas com a delegação 

que foi à Rússia disputar o IJF Masters, investimos R$ 260 
mil – e nossas seleções viagem mais de 20 vezes por ano 
para o exterior. O orçamento anual da CBJ gira em torno dos 
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ENTREVISTA Desde quando amarrou pela primeira vez uma faixa branca ao redor da cintura, aos onze anos, em 1961, até hoje, 
faixa coral de 7o Dan e presidente eleito da Confederação Brasileira de Judô por aclamação, Paulo Wanderley 
Teixeira experimentou todos os lados do esporte. Foi praticante, competidor, professor, técnico, árbitro, diri-

gente. Foi com terno e não com quimono, porém, que esse potiguar radicado no Espírito Santo de 62 anos conquis-
tou grandes feitos. Alçou a CBJ ao patamar das grandes instituições, liderando uma gestão considerada modelo no 
esporte brasileiro. Como presidente também da Confederação Pan-Americana de Judô, chegou ao status de vice-
-presidente da Federação Internacional de Judô, dando ao Brasil representatividade importante no cenário mundial. 
Investiu na ampliação do quadro de árbitros internacionais (hoje são 12 de 11 estados diferentes). Ao mesmo tempo 
em que trouxe ao Brasil grandiosos eventos como três Mundiais Sênior (2007, 2012 e 2013) e os Grand Slams entre 
2009 e 2012, além de Pan-Americanos e Sul-Americanos, comemorou (e deu subsídios) com seus atletas títulos mun-
diais inéditos do juvenil ao sênior. Sem falar no primeiro ouro olímpico feminino do judô brasileiro. “É tudo fruto do 
trabalho de uma equipe que não apenas veste a camisa, mas sua a camisa”, diz.

PAULO WANDERLEY TEIXEIRA
Presidente da CBJ
“É tudo fruto do trabalho de uma equipe que não 
apenas veste a camisa, mas sua a camisa”

“O simbolismo de saber 
cair sem se machucar 

e levantar também levo 
comigo em tudo o que faço. 
Como para todo o judoca, 

cair não assusta. É preciso, 
apenas, saber se reerguer.”

:: Ao lado do superintendente do COB, Marcus Vinícius Freire: elogios rasgados ao judô
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“Vejo o judô 
brasileiro 

consolidado e 
em acelerado 

processo para ser, 
verdadeiramente, 

um esporte 
popular no país” 

R$ 30 milhões, 
com recursos 
vindos de pa-
t roc inadores , 
Lei Piva, COB, 
Lei de Incentivo 
ao Esporte, 
convênios com 
o Ministério do 
Esporte, patro-
cínio a eventos 
e serviços.

JR – Qual o se-
gredo da Confederação Brasileira de Judô?
PWT – Temos uma equipe forte de gestão, com 
profissionais especialistas em  todas áreas. Há 
um suporte fundamental das 27 Federações 
Estaduais, que mostraram seu alinhamento com 
o trabalho da CBJ na última eleição por aclama-
ção. Sem falar nos clubes, academias e associa-
ções, que são a célula onde o judô nasce. Sem 
todos eles, o sucesso  não existe.

JR – Como o senhor resume, poucas palavras, 
cada uma de suas gestões à frente da CBJ?
PWT – A primeira foi uma busca pela recupera-
ção. Era preciso limpar o nome do judô e da en-
tidade. Depois o objetivo passou a ser a repre-
sentatividade. Foi quando investimos mais na 
seleção em busca de resultados internacionais 
expressivos que pudessem reverter em maior 
visibilidade e patrocínio para o judô. E aí vie-
ram o ouro do João Derly em 2005, nosso pri-
meiro em Mundial sênior, o fantástico resultado 
de três ouros e um bronze no Mundial 2007, no 
Rio, e o primeiro pódio olímpico feminino com 
Ketleyn Quadros, em Pequim 2008. No período 
seguinte investimos em aparelhamento. Através 
do Programa de Apoio às Federações, levamos materiais de 
qualidade a todos os cantos do Brasil, de modo a ter o judô 

uniformizado nacionalmente. Agora, com o mandato que se 
iniciou em março de 2013, queremos valorizar o conhecimen-
to. Nosso trabalho será relacionado com a capacitação e com 
a difusão de conhecimento. Esse vai ser o maior legado para 
o judô brasileiro. Tudo passa, materiais se deterioram. Mas o 
conhecimento é perene.

JR – O senhor falou em dois momentos históricos do nosso 
esporte no Brasil: o primeiro ouro em Mundiais Sênior e a 
primeira medalha olímpica feminina. São muitas as con-
quistas inéditas recentes, não é?
PWT – O ineditismo realmente é uma marca. Fizemos as me-
lhores campanhas de nossa história em Mundiais Sênior 
(2007), Olimpíadas (2012). Conquistamos ouro em Mundial 

Juvenil (2009), tivemos atletas lideres do ranking mundial, 
além dos já mencionados ouro em Mundial Sênior (2005) e 

pódio olímpico feminino (2008). Veio a primeira 
medalha olímpica com atleta fora de São Paulo 
(Flavio Canto 2004) e o primeiro ouro olímpico 
feminino (2012). Em 2001, o Brasil tinha apenas 
um árbitro internacional FIJ A em atividade. Hoje 
são 17 árbitros, de 11 estados: São Paulo, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, Bahia, Rio Grande do Norte, Roraima, 
Distrito Federal, Goiás, Piauí. Além disso, reali-
zamos três Mundiais Sênior no Brasil: em 2007 e 
2013, no Rio, e em 2012 em Salvador.

JR – E o que falta alcançar?
PWT– Meu sonho é que as Federações Estaduais 
acompanhem o ritmo da CBJ. Isso não depen-
de só deles, depende também da CBJ. E esta-
mos trabalhando nesse sentido. Já equipamos 
todos os estados com quatro áreas oficiais im-
portadas, oito placares e filmadoras para arbi-
tragem. Também demos início à disseminação de conheci-
mento, através de seminários de capacitação para uso desse 
material, bem como outros a respeito de marketing, comuni-
cação, gestão técnica. Até 2016, a CBJ terá um departamento 
de Formação e Capacitação ativo para que gestores de todos 
os níveis nas Federações possam se preparar melhor, dar um 
passo adiante.

JR – Qual foi o momento mais emocionante como presi-
dente da CBJ?
PWT – O ouro da Sarah Menezes em Londres. Quebrou-se um 
mito ali. Não faz muito tempo, o judô feminino do Brasil en-
trava para perder em qualquer competição. Aquela medalha 

foi o símbolo de uma 
mudança expressi-
va. Foram muito es-
peciais também as 
quatro medalhas no 
Mundial do Rio, em 
2007.

JR – O fato de 
Sarah ser do 
Piauí também é 
bastante repre-
sentativo de um 

“O ineditismo 
realmente é uma 

marca. Fizemos as 
melhores campanhas 

de nossa história 
em Mundiais Sênior 

e Olimpíadas”

:: Centro de Treinamento na Bahia será um dos legados para o judô brasileiro

:: Equipe Olímpica de Londres: melhor resultado da história nos tatames

:: Como vice-presidente da Federação Internacional, Paulo Wanderley acompanha os principais eventos do mundo

:: Presidentes pan-americanos reunidos. Brasil é liderança no continente
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ção. Sem falar nos clubes, academias e associa-
ções, que são a célula onde o judô nasce. Sem 
todos eles, o sucesso  não existe.

JR – Como o senhor resume, poucas palavras, 
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PWT – A primeira foi uma busca pela recupera-
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cenário de descentralização do 
judô brasileiro...
PWT – Sem dúvida. A descentraliza-
ção é uma marca dessa gestão. O 
surgimento de atletas talentosos e vi-
toriosos fora do eixo Rio-São Paulo 
mostra maturidade do nosso espor-
te no Brasil. Através do foco adminis-
trativo, foi dada oportunidade a atle-
tas de todos os estados. Temos, hoje, 
eventos nacionais, literalmente, do 
Oiapoque ao Chuí. Um campeonato 
no Amapá é extremamente bem or-
ganizado e igual a um que acontece 
em Porto Alegre. Essa uniformidade 
também é importante. O PAF, através 
do apoio do Governo Federal pela Lei 
de Incentivo ao Esporte, permite que 
todos os Estados estejam represen-
tados em campeonatos nacionais de 
todas as idades. Isso gera uma rea-
ção em cadeia.

JR – Como o senhor vê o futuro?
PWT – Vejo o judô brasileiro consolidado e em acelerado 
processo para ser, verdadeiramente, um esporte popular no 
país. Já somos reconhecidos mas seremos, em breve, um es-
porte de massa através do projeto de judô nas escolas – uma 
realidade já nas regiões Norte e Nordeste.

:: Foto ofi cial da última assembleia da CBJ, em janeiro de 2013: eleição por aclamação

:: Com o presidente da FIJ, Marius Vizer, e o Governador do Rio, Sérgio Cabral: Brasil na rota dos grandes eventos 

“ Vejo o judô brasileiro 
consolidado e em 

acelerado processo para 
ser, verdadeiramente, um 
esporte popular no país”
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de CONQUISTAS no TATAMEde CONQUISTAS no TATAME

ORÇAMENTO ANUAL

2001 2013
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ter menos punições por falta de com-
batividade. Na semifi nal, a brasiliense 
radicada em Belo Horizonte enfrentou 
Rafaela Silva, representante brasileira 
na categoria nos Jogos de Londres. E 
numa luta épica, com direito a sete mi-
nutos e 19 segundos de Golden Score, 
Ketleyn venceu novamente por um wa-
zari. Na decisão, passou pela carioca 
Giullia Penalber, do Instituto Reação, 
por ter menos punições.

“Eu fi co super feliz porque é fruto de um 
trabalho que vem vindo forte desde mui-
to tempo. Saí numa chave forte, pratica-
mente uma seletiva nacional. O fato de 
lutar em casa, com o apoio da torcida 
me deu uma energia a mais para buscar 

uma vitória e a medalha”, disse Ketleyn.
Bronze em Londres 2012, a meio-pesa-
do Mayra Aguiar vibrava com o tricam-
peonato no Troféu Brasil em sua primeira 
competição pós cirurgia no ombro.

“Meu objetivo em participar do Troféu 
Brasil era ganhar ritmo de competição já 
que estou vindo de oito meses de recu-
peração de uma cirurgia. Mas o que me 
deixou mais feliz foi o número de com-
petidoras na categoria. Geralmente são 
quatro ou cinco e hoje foram 14, com um 
nível de competição alto. Me deram tra-
balho mas consegui me sair bem”, co-
mentou Mayra.

RESULTADOS
Superligeiro
Masculino
1. Vitor Torrente – Palmeiras/Mogi (SP)
2. Daniel Borges – Sogipa (RS)
3. Paulo Victor dos Santos – Flamengo (RJ)
4. Diego Rocha – SESI (SP) 

Feminino
1. Ana Paula Nobre – Palmeiras/Mogi(SP)
2. Natália Maciel – ADI (SC)
3. Amanda Santos – Palmeiras/Mogi (SP)
4. Patrícia Marques – APAJ (SC)

Ligeiro
Masculino
1. Phelipe Pelim – EC Pinheiros (SP)

2. Eric Takabatake – EC Pinheiros (SP)
3. Raphael Miaque – Sogipa (RS)
4. Diogo Santos – Palmeiras/Mogi (SP)

Feminino
1. Nathália Brigida – Minas Tênis Clube (MG)
2. Catierê Moya – EC Pinheiros (SP)
3. Maria Eduarda Gonçalves – Instituto Reação (RJ)
4. Gabriela Chibana – EC Pinheiros (SP)

Meio Leve
Feminino
1. Raquel Silva – Instituto Reação (RJ)
2. Milena Mendes – Palmeiras/Mogi (SP)
3. Jéssica Pereira – Instituto Reação (RJ)
4. Priscylla Lima – Palmeiras/Mogi (SP)

Masculino
1. Vinícius Sakamoto – Minas Tênis 
Clube (MG)
2. Ricardo Ayres – CR Flamengo (RJ)
3. Ilden Júnior – EC Pinheiros/SP
4. Lucas Bernardo – SESI (SP)

Leve
Feminino
1. Ketleyn Quadros – Minas Tênis Clube (MG)
2. Giullia Penalber – Instituto Reação (RJ)
3 Tamires da Silva – Instituto Reação (RJ)
4. Fabiana Oliveira – EC Pinheiros (SP)

Masculino
1. Adriano Santos – EC Pinheiros (MG)
2 Wallace Alves – Instituto Reação (RJ)
3. Alex Pombo – Minas Tênis Clube (MG)
4. Marcos Seixas – Minas Tênis Clube (MG)

Meio-médio
Feminino
1. Mariana Silva – Minas Tênis Clube (MG)
2. Laysa Santana – SESC (BA)
3. Dione Lima – EC Pinheiros (SP)
4. Veronice Chagas – Associação Natal de 
Judô (RN)

Masculino
1. Vinícius Panini – EC Pinheiros (SP)
2. Guilherme de Luna – Instituto Reação (RJ)
3. Felipe Soares – Minas Tênis Clube (MG)
4. Diogo Coutinho – Palmeiras/Mogi (SP)

Médio
Feminino
1. Bárbara Timo – CR Flamengo (RJ)
2. Adriana Souza – Associação de Judô 
Rogério Sampaio (SP)
3. Maria Portela – Sogipa (RS)
4. Márcia Vieira – Sogipa (RS)

Masculino
1º Eduardo Bettoni – Minas Tênis Clube (MG)
2º Ricardo Filho – Instituto Reação (RJ)
3º Raphael Magalhães – Associação 
Desportiva São Caetano (SP)
3º Eduardo Santos – Sogipa (RS)

Meio Pesado
Feminino
1. Mayra Aguiar – Sogipa (RS)
2. Renata Cristina Januário – Associação de 
Judô dos Colégios da Zona Oeste (RJ)

3. Talita Morais 
– Palmeiras/
Mogi (SP)
4. Pâmela 
Ventura – 
Associação de 
Judô Kiai Kam 
(SP)

Masculino
1. Luciano Corrêa – Minas Tênis Clube (MG)
2. Hugo Pessanha - Minas Tênis Clube (MG)
3. Gabriel Souza - EC Pinheiros (SP)
4. Bruno Altoé - Minas Tênis Clube (MG)

Pesado
Feminino
1. Riva Coelho – Palmeiras/Mogi (SP)
2. Rafaela Nitz – CR Flamengo (RJ)
3. Istelina Silva – Minas Tênis Clube (MG)
4. Camila Nogueira – Clube Sakurá de Judô 
(MS)

Masculino
1. Leandro Gonçalves – Associação de Judô 
Rogério Sampaio (SP)
2. Luís Carmo – Palmeiras/Mogi (SP)
3. Daniel Sousa – SESI (SP)
4. Ricardo Koga – Osasco (SP)

Qualifying do Grand Prix Nacional
Masculino
1. AD São Caetano (SP)
2. Instituto Reação (RJ)
3. Judô Queiroz (PI)

Feminino
1. Palmeiras/Mogi (SP)
2. Instituto Reação (RJ)
3. Águia Branca (MG)

PELO
BRASIL

O XII Troféu Brasil Interclubes encheu 
de emoção e belos ippons o giná-
sio do Minas Tênis Clube, em Belo 

Horizonte, nos dias 4 e 5 de maio. Com 353 
atletas disputando medalhas em todas as 
categorias masculinas e femininas do su-
per ligeiro ao pesado, o Troféu Brasil 2013 
foi uma volta às origens. Foi nesse mesmo 
ginásio que, em 2002, acontecia a primeira 
edição do torneio, hoje consagrado como 
maior competição por clubes individual do 
Brasil.

 Com sua torcida incentivando, o Minas Tênis 
Clube fi cou com o título geral do Troféu 

Brasil com seis medalhas de ouro, se-
guido do Pinheiros e do Palmeiras/

Mogi. No masculino, o Minas foi o 
campeão, o Pinheiros o segundo 
e o Palmeiras/Mogi, o terceiro. 
No feminino, mais um título do 
Minas, com o Palmeiras em se-
gundo e o Instituto Reação em 
terceiro. 

“Esse foi o Troféu Brasil de 
mais alto nível técnico e, por 
isso, as medalhas foram 
conquistadas nos detalhes. 
Contamos com um pou-

co de sorte já que os favori-
tos dos nossos adversários te-
rem escorregado e nós termos 
feito o dever de casa. A equipe 
está bastante homogênea, mes-
clando judocas experientes com 
mais jovens e estamos muito fe-
lizes não só pelos títulos mas 
pela quantidade de atletas que 
conseguiram medalhas”, dis-
se o técnico campeão, Floriano 
Almeida.

A categoria leve feminino foi, 
para muitos, o grande desta-

que da competição já que o sor-
teio colocou as três atletas da se-

leção (Rafaela Silva, Ketleyn Quadros 
e Flavia Gomes) frente a frente antes 

da fi nal. Mais do que isso: a medalhis-
ta de bronze em Pequim 2008, Ketleyn 

Quadros, e a jovem promessa Flávia 
Gomes, vice-campeã dos Jogos Olímpicos 

da Juventude 2010, se enfrentaram logo na roda-
da de abertura. Melhor para Ketleyn que venceu por 

“Esse foi o Troféu 
Brasil de mais alto 
nível técnico e, por 
isso, as medalhas 

foram conquistadas 
nos detalhes”

TROFÉU BRASIL 
VOLTA ÀS ORIGENS 

EM MINAS

Evento tem 
transmissão inédita 
pela internet
Pela primeira vez o Troféu Brasil e 
o Qualifying do Grand Prix foram 
exibidos, via web, ao vivo, para 
todo o Brasil. Cerca de 10 mil pes-
soas de 19 países acompanharam 
a competição, que teve 19 horas 
de transmissão. 

“Esperamos contribuir com o es-
porte, levando as estrelas do judô 
para todo o território nacional. 
Esse é um projeto pioneiro para 
judô e para os esportes olímpicos 
de uma maneira em geral, que já 
começa com qualidade em HD 
e muita tecnologia”, comentou 
Victor Figueiredo, sócio-diretor da 
empresa Tecvidya, empresa que 
realizou a transmissão.
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MUNDIAL
2013

A preparação de um evento do 
tamanho e importância do 
Mundial, que será realizado 

no Maracanãzinho entre 26 de agos-
to e 1 de setembro, não é nada sim-
ples. Apesar da larga experiência da 
Confederação Brasileira de Judô na 
organização de grandes eventos, to-
dos os detalhes estão sendo minu-
ciosamente estudados para que não 
haja falhas no processo.

“Nosso objetivo é realizar o maior e me-
lhor Mundial de todos os tempos. Mas 
esses títulos só nos vão ser dados depois que o evento acon-
tecer. Por enquanto, todos os envolvidos no processo têm que 
trabalhar duro e em conjunto para cumprirmos todas as metas 
estabelecidas, dentro do prazo e com o orçamento proposto”, 
diz o presidente da CBJ, Paulo Wanderley. 

Para alcançar a excelência mais uma vez, a exemplo dos even-
tos recentes no Brasil como Mundial Rio 2007, Grand Slam de 

2009 a 2012 e Mundial por Equipes 
Salvador 2012, o projeto contempla 
diversas etapas para aprimoramento 
da produção: capacitação, imersão 
em grupo, observação internacional e 
eventos teste, além de visitas de tra-
balho ao Maracanãzinho e reuniões 
com diversas instâncias do Governo 
Estadual.

“Vai ser um desafi o muito grande, 
mas tenho certeza que, com a fi lo-
sofi a de trabalho que implantamos e 
com a experiência de sucesso em ou-

tros eventos de grande porte que organizamos como o Mundial 
por Equipes de Salvador no ano passado, cumpriremos todos os 
nossos objetivos. Temos que agradecer o apoio do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro e dos patrocinadores da CBJ”, afi rmou 
Maurício Santos, diretor executivo do Mundial.

Diversas ações vêm sendo realizadas. No começo de janei-
ro, o Comitê CBJ Mundial Rio 2013 realizou o 2º Seminário 

Nacional de Capacitação, que abordou temas da área de 
gestão esportiva, marketing e elaboração de projetos e con-
vênios. Mais de 40 pessoas, incluindo os 27 presidentes de 
Federação, tiveram a oportunidade de se preparar melhor 
não apenas para o torneio que acontecerá no fi nal de agos-
to, mas também para competições nacionais. Entre os pales-
trantes estavam Paulo Vieira, assessor de incentivo e fomento 
ao esporte do Ministério do Esporte.

Alem disso, o Comitê enviou missões para o Grand Slam de 
Paris, um dos eventos mais tradicionais do mundo, e para o 
World Masters, em Tyumen, na Rússia. Entre os detalhes ob-
servados, estão questões relacionadas à logística, especial-
mente à montagem da arena, transporte e hotelaria.

Já em abril, o projeto, que vem sendo elaborado ao longo dos 
últimos dois anos, teve a sua culminância com a Semana de 
Planejamento Estratégico. O encontro contou com a partici-
pação de representantes das 40 áreas funcionais que farão 

o evento sair do papel. Essa 
imersão teve como objetivo fi -
nalizar um projeto extrema-
mente detalhado que foi entre-
gue para o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro. O Secretário 
Estadual de Esportes, André 
Lazaroni, assistiu à apresentação de toda a grandiosa estrutu-
ra do Mundial Rio 2013 feita pelo presidente Paulo Wanderley. 

“O judô é o esporte que mais medalhas olímpicas trouxe para 
o Brasil e o Governo do Rio está empenhado a dar todo o su-
porte para essa competição tão importante. O Governador 
Sérgio Cabral é um grande entusiasta desse projeto”, afi rmou 
o Secretário André Lazaroni, que recebeu do presidente da 
CBJ uma camisa ofi cial da seleção brasileira.

Mais do que somente lutas dentro do tatame, o Mundial Rio 
2013 assume uma relevância ainda maior, uma vez que o 
Comitê Olímpico Internacional estará observando a compe-
tição com objetivo de avaliar se a disputa por equipes será 
ou não incluída no programa dos Jogos Rio 2016. Além disso, 
será realizado no dia 24 de agosto, Congresso Ordinário da 
Federação Internacional de Judô, com a presença de presi-
dentes de todas as entidades fi liadas à FIJ.

A TODO VAPOR
Preparação para o Mundial já passou por capacitação dos envolvidos, imersão em grupo, 
observação internacional, evento teste em Fortaleza e Tour pelo interior do Estado do Rio

“Nosso objetivo é 
realizar o maior e 
melhor Mundial de 

todos os tempos. Mas 
esses títulos só nos vão 

ser dados depois que 
o evento acontecer”

“O judô é o esporte que mais 
medalhas olímpicas trouxe 
para o Brasil e o Governo do 
Rio está empenhado a dar 
todo o suporte para essa 

competição tão importante”

:: Presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira, entrega camisa da seleção brasileira ao Secretário de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro, André Laz aroni

TOUR PROMOCIONAL LEVA MUNDIAL AO INTERIOR DO RIO
Os esforços do Comitê CBJ Mundial Rio 2013 não estão voltados apenas para o êxito na produção. O sucesso do evento de-
pende também da adesão do público. Para difundir o judô e o Mundial, foi realizado em dezembro e janeiro o Tour Promocional 
do Campeonato Mundial, que passou pelas cidades de Volta Redonda, Piraí e Cabo Frio, na região sul do Estado; de Niterói, 
na região metropolitana; e pelas comunidades da Rocinha, Cidade de Deus e Vila Cruzeiro no Rio. Ao todo, mais de cinco mil 
crianças, adolescentes e adultos conheceram um pouco mais do judô e dos medalhistas olímpicos em Londres 2012.

“Ficamos muito felizes por receber o Tour Promocional do Campeonato Mundial de Judô Rio 2013. Não tenho dúvidas de que 
toda a estrutura montada para a exposição vai incentivar os jovens a praticarem o esporte. Volta Redonda teve sorte em poder 
contar com um evento como esse”, declarou o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto.

Além de atrações lúdicas (como o aparelhos chamado “Gritômetro”, onde as pessoas falavam em conjunto a expressão “Judô 
Campeão” e, ao atingirem a marca estipulada, recebiam um boné do evento), houve também espaço para a iniciação na mo-
dalidade. Vídeos mostravam técnicas de luta que eram repetidas pelas crianças com o auxílio de um professor especializado.

Mais de 

140 países 
               participantes 

Transmissão ao vivo 
    pela televisão para

150 países 

 empregos 
   diretos 
gerados com o Mundial

Aproximadamente

2 0. 0 0    2 0 0    0
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MUNDIAL
2013

A preparação de um evento do 
tamanho e importância do 
Mundial, que será realizado 

no Maracanãzinho entre 26 de agos-
to e 1 de setembro, não é nada sim-
ples. Apesar da larga experiência da 
Confederação Brasileira de Judô na 
organização de grandes eventos, to-
dos os detalhes estão sendo minu-
ciosamente estudados para que não 
haja falhas no processo.

“Nosso objetivo é realizar o maior e me-
lhor Mundial de todos os tempos. Mas 
esses títulos só nos vão ser dados depois que o evento acon-
tecer. Por enquanto, todos os envolvidos no processo têm que 
trabalhar duro e em conjunto para cumprirmos todas as metas 
estabelecidas, dentro do prazo e com o orçamento proposto”, 
diz o presidente da CBJ, Paulo Wanderley. 

Para alcançar a excelência mais uma vez, a exemplo dos even-
tos recentes no Brasil como Mundial Rio 2007, Grand Slam de 

2009 a 2012 e Mundial por Equipes 
Salvador 2012, o projeto contempla 
diversas etapas para aprimoramento 
da produção: capacitação, imersão 
em grupo, observação internacional e 
eventos teste, além de visitas de tra-
balho ao Maracanãzinho e reuniões 
com diversas instâncias do Governo 
Estadual.

“Vai ser um desafi o muito grande, 
mas tenho certeza que, com a fi lo-
sofi a de trabalho que implantamos e 
com a experiência de sucesso em ou-

tros eventos de grande porte que organizamos como o Mundial 
por Equipes de Salvador no ano passado, cumpriremos todos os 
nossos objetivos. Temos que agradecer o apoio do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro e dos patrocinadores da CBJ”, afi rmou 
Maurício Santos, diretor executivo do Mundial.

Diversas ações vêm sendo realizadas. No começo de janei-
ro, o Comitê CBJ Mundial Rio 2013 realizou o 2º Seminário 

Nacional de Capacitação, que abordou temas da área de 
gestão esportiva, marketing e elaboração de projetos e con-
vênios. Mais de 40 pessoas, incluindo os 27 presidentes de 
Federação, tiveram a oportunidade de se preparar melhor 
não apenas para o torneio que acontecerá no fi nal de agos-
to, mas também para competições nacionais. Entre os pales-
trantes estavam Paulo Vieira, assessor de incentivo e fomento 
ao esporte do Ministério do Esporte.
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últimos dois anos, teve a sua culminância com a Semana de 
Planejamento Estratégico. O encontro contou com a partici-
pação de representantes das 40 áreas funcionais que farão 

o evento sair do papel. Essa 
imersão teve como objetivo fi -
nalizar um projeto extrema-
mente detalhado que foi entre-
gue para o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro. O Secretário 
Estadual de Esportes, André 
Lazaroni, assistiu à apresentação de toda a grandiosa estrutu-
ra do Mundial Rio 2013 feita pelo presidente Paulo Wanderley. 

“O judô é o esporte que mais medalhas olímpicas trouxe para 
o Brasil e o Governo do Rio está empenhado a dar todo o su-
porte para essa competição tão importante. O Governador 
Sérgio Cabral é um grande entusiasta desse projeto”, afi rmou 
o Secretário André Lazaroni, que recebeu do presidente da 
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Federação Internacional de Judô, com a presença de presi-
dentes de todas as entidades fi liadas à FIJ.
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“Ficamos muito felizes por receber o Tour Promocional do Campeonato Mundial de Judô Rio 2013. Não tenho dúvidas de que 
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contar com um evento como esse”, declarou o prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto.
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Campeão” e, ao atingirem a marca estipulada, recebiam um boné do evento), houve também espaço para a iniciação na mo-
dalidade. Vídeos mostravam técnicas de luta que eram repetidas pelas crianças com o auxílio de um professor especializado.
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Com o começo das competições, a euforia deu lugar ao olhar 
atento. Primeiro, as cerca de duas mil pessoas presentes ao 
evento viram França contra Alemanha no masculino. Com a 
vitória de Machtrou Nabil sobre Leon Struber com um estran-
gulamento, os franceses fi zeram três a dois e se classifi caram 
para enfrentar o Brasil pelo título do Desafi o.

“Acho que a organização do Desafi o Internacional foi muito 
boa. O Brasil é um lugar lindo! Estou adorando aqui e já es-
perava que a organização corresse nesse nível. Eu gosto do 
país, do judô do Brasil e foi ótimo poder fazer parte da com-
petição”, disse o francês Nabil Machtrou.

As lutas entre brasileiros e fran-
ceses foram muito equilibradas. 
Primeiro, Ricardo Júnior venceu 
François Persehais. Depois Caio 
Brígida foi jogado por wazari por 
Tristan Avaliani. No terceiro em-
bate, Gustavo Assis chegou a 
estar vencendo Ibrahima Keita 
por wazari mas faltando pouco 
mais de um minuto para o fi m 
da luta foi jogado por ippon e a 
França fez três a dois. Henrique 
Silva não deu chances a Thomas 
Cherchour e deixou tudo igual. 
Na última luta, Ruan Silva foi 
imobilizado por Emre Sanal. 
Comemoração francesa ao som 
do hit Gangnam Style.

Antes da decisão masculi-
na, as meninas do Brasil en-
frentaram as fortes alemãs. 
Jéssica Pereira, Flávia Gomes, 
Jéssica Santos e Beatriz Oliveira 
foram derrotadas por Katja 

Stiebeling, Jennifer 
Schwille, Vivien 
Herrmann e Szaundra 
Diedrich, respecti-
vamente. A única vi-
tória brasileira veio 
com a pesada Sibilla 
Faccholli, que imobili-
zou Michelle Goschin.

Mais do que testar a 
equipe de organiza-
ção e equipamentos 

visando ao Mundial do Rio, o pri-
meiro Desafi o Internacional para 
categorias de base no Brasil de-
sempenhou um importante papel 
técnico. Nos cinco dias que su-
cederam o evento, foi realizado 
um treinamento de campo, que 
contou também com a participa-
ção de atletas que disputaram o 
Brasileiro Sub-21, em Fortaleza, 
no fi nal de semana anterior ao 
Desafi o.

“É uma incrível oportunidade 
estar aqui, especialmente por-
que foi tudo muito bem feito. 
Alemanha, França e Brasil são 
três das seleções mais fortes do 
planeta, então, é uma boa pre-
paração para o Mundial”, anali-
sou o técnico da equipe alemã, o 
medalhista de bronze nos Jogos 
de Barcelona 92 e Atlanta 96, 
Richard Trautmann.

Coube a Fortaleza sediar o 
primeiro evento-teste para 
o Mundial do Rio de Janeiro 

e o ginásio Aécio de Borba re-
cebeu o Desafi o Internacional 
Sub- 21, com atletas brasileiros, 
franceses a alemães. A torcida 
acabou por ser o grande desta-
que da noite, fazendo o local bor-
bulhar empurrando a seleção bra-
sileira. O show da organização e 
da torcida, porém, não garantiu a 
vitória do Brasil. A França foi cam-
peã entre os homens e a Alemanha entre as mulheres.

“Fiquei feliz em ver o ginásio lotado, com tanta gente torcen-
do e apoiando a equipe brasileira. Desse jeito, a vontade de 
ganhar é bem maior”, disse Érika Ferreira, a única atleta do 
Ceará entre os convocados para a competição. “Esse evento 
foi um grande aprendizado para todos”, completou.

Antes do início dos combates, a ani-
mação tomou conta das arquiban-
cadas. Foram sorteados quimonos, 
houve uma apresentação de dan-
ça de um grupo regional e todas as 
equipes foram ao tatame dar seu 
grito de guerra. O presidente Paulo 
Wanderley Teixeira fez uma home-
nagem aos medalhistas olímpicos 
presentes: os brasileiros Henrique 
Guimarães e Douglas Vieira, o ale-
mão Richard Trautmann e o francês 
Christophe Gagliano.

“A presença desse número de pessoas para assistir a um 
evento de judô mostra a força do esporte no Ceará e no 
Brasil. Estamos muito satisfeitos com a escolha de Fortaleza 
para receber o Desafi o e esperamos que a organização des-
se campeonato deixe um legado para a Federação Cearense 
e para a cidade”, disse o presidente da CBJ, Paulo Wanderley 
Teixeira.

Com torcida como destaque, 
primeiro evento-teste para o 

Mundial 2013 comemora sucesso
Desafi o Internacional Sub-21 foi disputado no Ceará

“A presença desse 
número de pessoas 
para assistir a um 

evento de judô mostra 
a força do esporte no 

Ceará e no Brasil”

MUNDIAL
2013

“Alemanha, França 
e Brasil são três 

das seleções mais 
fortes do planeta, 

então, é uma 
boa preparação 
para o Mundial”

:: Treinamento de campo reuniu centenas de jovens judocas

:: Desafi o Internacional foi o primeiro de categorias de base no Brasil
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Principais mudanças
• Apenas um árbitro fi cará dentro 

da área de combate, enquanto que 
outros dois fi carão observando o vídeo 
replay e, apenas em casos que julgarem 
extremamente necessário, se comunicarão 
com o árbitro central por meio de um rádio 
transmissor.

• Serão consideradas Ippon apenas 
as técnicas que caracterizarem um 
impacto real das costas do atleta 
contra o chão. Além disso, qualquer 
queda na “posição da ponte” será 
considerada Ippon.

• O primeiro Shido já será considerado 
punição. Se um atleta for punido pela 
quarta vez, sofrerá o Hansoku-make 
(desclassifi cação). No entanto, Shido 
passa a não render pontuação. Se uma luta 
terminar empatada, o vencedor será o atleta 
que acumulou menos shidos.

• A penalização com o Shido será 
realizada nos seguintes casos:
- o atleta fi car abaixado, com a cabeça 

para baixo.
- um atleta tiver duas pegadas (uma no colar 

e a outra na lapela) e estiver bloqueando 
e/ou empurrando para baixo.

- a pegada com duas mãos for feita em no 
máximo 10 segundos após o hajime.

- pegada cruzada deverá ser seguida por 
ataque imediato. A mesma regra que para 
a pegada na faixa.

• A penalização com Hansoku-make 
será aplicada em qualquer caso de 
pegada sob a cintura. 

• O Osaekomi (imobilização) poderá 
continuar fora da área de combate, 
contanto que tenha se iniciado 
dentro. Após 10 segundos de Osaekomi, 
será marcado um Yuko, após 15 segundos, 
um Waza-ari e, após 20 segundos, o Ippon. 
Já as técnicas Kansetsu-waza e Shime-
waza iniciadas dentro da área de combate e 
aceitas pelo árbitro como efetivas, também 
poderão ser mantidas ainda que os atletas 
deixem a área.

• O Kansetsu-waza passa a ser 
permitido para a categoria Sub-18.

• Referente ao cumprimento: os lutadores 
não deverão tocar as mãos um do 
outro antes do início da luta.

• O Golden Score passa a não ter mais 
limite de tempo, indo até que um dos 
atletas consiga uma pontuação ou receba 
um shido. Portanto, o Hantei (a decisão por 
bandeiras) passa a não mais existir.

• A pesagem dos atletas será agendada 
no dia anterior à competição. Outra 
pesagem será efetuada na manhã da 
competição, durante o controle dos 
quimonos, antes da primeira luta. Esta 
medida tem a intenção de avaliar o impacto 
desta nova decisão no peso dos atletas 
durante a competição. Se os dados 
recolhidos precisarem de experimentação 
adicional, ela continuará.

A Federação Internacional 
de Judô divulgou, em 
dezembro passado, 

uma série de mudanças ex-
perimentais nas regras do 
esporte para o próximo ciclo 
olímpico. As alterações come-
çaram a ser colodas em práti-
ca nas primeiras competições 
em janeiro e seguem em ava-
liação até o Mundial do Rio, 
em agosto deste ano. Depois 
disso o Comitê Executivo da 
FIJ se reunirá para homologar 
ou não as mudanças. 

“Observadores técnicos da FIJ estão acompanhando de 
perto a infl uência dessas mudanças no desfecho dos 
combates. O objetivo principal é respeitar os princípios 
fundamentais do esporte e fazer do judô um esporte mais 

universal e compreensível por 
todos, inclusive pelo público da  
TV”, disse o presidente da CBJ, 
Paulo Wanderley Teixeira que, 
por ser presidente também da 
Confederação Pan-Americana 
de Judô, integra o Comitê 
Executivo da FIJ na qualidade de 
vice-presidente da entidade.

“Tenho gostado bastante das 
novas regras. Elas são compatí-
veis com o nosso estilo de judô. 
Temos apenas que nos adaptar 
à questão do shido, pois ainda 
sofremos punições muito rápido. 

Creio que as regras, inclusive a referente à pesagem, se-
rão homologadas”, afi rma a técnica da seleção brasileira 
feminina, Rosicleia Campos.

NOVAS REGRAS EM TESTE

“O objetivo principal é 
respeitar os princípios 

fundamentais do esporte 
e fazer do judô um 

esporte mais universal 
e compreensível por 
todos, inclusive pelo 

público da TV”
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A Federação Internacional 
de Judô divulgou, em 
dezembro passado, 

uma série de mudanças ex-
perimentais nas regras do 
esporte para o próximo ciclo 
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combates. O objetivo principal é respeitar os princípios 
fundamentais do esporte e fazer do judô um esporte mais 

universal e compreensível por 
todos, inclusive pelo público da  
TV”, disse o presidente da CBJ, 
Paulo Wanderley Teixeira que, 
por ser presidente também da 
Confederação Pan-Americana 
de Judô, integra o Comitê 
Executivo da FIJ na qualidade de 
vice-presidente da entidade.

“Tenho gostado bastante das 
novas regras. Elas são compatí-
veis com o nosso estilo de judô. 
Temos apenas que nos adaptar 
à questão do shido, pois ainda 
sofremos punições muito rápido. 

Creio que as regras, inclusive a referente à pesagem, se-
rão homologadas”, afi rma a técnica da seleção brasileira 
feminina, Rosicleia Campos.
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Uma revolução silenciosa está acontecendo no 
judô brasileiro. E a revolução é digital. Depois de 
um ano em desenvolvimento, o Zempo, sistema 

de gerenciamento do judô nacional e que reúne diversas 
funções em apenas uma plataforma, foi lançado oficial-
mente em dezembro e disponibilizado para todas as 27 
Federações no começo de 2013. 

O Zempo é fruto de um tra-
balho que envolveu os diver-
sos setores da CBJ, cada qual 
apresentando suas necessida-
des e trocando experiências. 
Assim nasceu uma plataforma 
completa e integrada. Através 
de seus diversos Módulos 
como o Administrativo, de 
Competição e o de Placar, 
o Zempo permite o contro-
le de todas as atividades re-
lacionadas ao esporte como 
o credenciamento de atletas, 
clubes, técnicos e árbitros; a 
organização e acompanha-

mento de campeonatos desde o sorteio, passando pela or-
dem de lutas, súmulas em tempo real e geração de diver-
sos tipos de relatórios; a operação do sistema de placar; a 
troca de informações através de links para o site da CBJ 
ou em mensagens diretas entre os usuários; dentre outras 
possibilidades. O primeiro evento em que o novo sistema 
foi utilizado foi a Seletiva Nacional das Equipes de Base, em 
Vitória. Foi uma prova de fogo porque o torneio contou com 
mais de 700 atletas.

“O uso do Zempo foi um sucesso total desde a primeira utili-
zação. O sistema de gestão de eventos desenvolvido pela CBJ 
não deixa nada a desejar aos usados no resto do mundo”, elo-
giou Robnelson Ferreira, gestor técnico nacional e de eventos. 

Desde o início, a ideia era que o sistema fosse disponibilizado 
gratuitamente para todos os personagens envolvidos no judô: 
atletas, clubes e federações. Representantes dessas classes e 
de todos os cantos do país foram treinados para que pudessem 
conhecer bem o sistema e pudessem desfrutar de todas as faci-
lidades oferecidas por ele.

“A Confederação tem como objetivos claros a capacitação con-
tínua de seus colaboradores e a disseminação do conhecimen-
to. Com os treinamentos, profissionais de todas as regiões do 
país passaram a dominar o uso do Zempo e puderam passar 
esse conhecimento a outras pessoas. Se tornaram verdadeiros 
agentes multiplicadores”, afirmou o presidente Paulo Wanderley.

ABRANGÊNCIA -  A última inovação do Zempo foi a dispo-
nibilização do software “Módulo Placar de Competição” para 
download gratuito. Dessa maneira, todas as Federações, clu-
bes, associações e agremiações de judô contam com uma fer-
ramenta totalmente atualizada com as novas regras de compe-
tição da Federação Internacional de Judô.

“O Zempo já está apto a gerenciar também competições por 
equipe, sistema já aprovado durante o Qualifying para o Grand 
Prix Nacional e o Desafio Internacional. Também já está geren-
ciando torneios em âmbito internacional, com a possibilidade de 
cadastro de estrangeiros e determinação de vínculos com seus 
respectivos países. Portanto, hoje o sistema gerencia competi-
ções nos âmbitos internacional, nacional, regional, estadual, lo-
cal e interclubes nos formatos individual e por equipes”, disse 
André Rodrigues, representante da RD, parceira da CBJ no de-
senvolvimento e aprimoramento das ferramentas virtuais.

REVOLUÇÃO 
DIGITAL

Sistema Zempo é a grande 
novidade fora dos tatames 
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Por todas as facilidades, a ferramen-
ta ultrapassou no último mês de maio 
a marca de cinco mil atletas cadastra-
dos. Considerando também os regis-
tros de técnicos (342), árbitros (586) e 
clubes (854), o número total de usuá-
rios no período chega a 6.845 em pou-
co mais de quatro meses após a im-
plantação nas Federações.

“A cada dia mais pessoas estão per-
cebendo como as diversas funciona-
lidades do Zempo facilitam o dia a dia 
no esporte, desde a organização de 
um campeonato, passando pelo con-
tato direto com outros usuários, até o 
acompanhamento do desempenho de 
atletas”, analisou Robnelson Ferreira. 
“Em breve, chegaremos ao ponto de 
que toda a plataforma estará integrada 
ao dia a dia dos judocas brasileiros.” 

A Federação Catarinense experimentou a ferramenta na 
Seletiva Estadual Sub-13, Sub-15 e sênior para o Campeonato 
Brasileiro da Região V. Para garantir o sucesso da operação, 
a instituição solicitou que a CBJ enviasse um representante 
para acompanhar a competição. O resultado foi uma com-
petição sem atrasos e com os resultados colocados pratica-
mente em tempo real para todos os usuários.

“A parceria foi excepcional. Todos puderam ver de per-
to o grande número de recursos oferecidos pelo Zempo. 
Temos que trabalhar juntos para podermos usar todos eles. 
Agradeço à CBJ pela disponibilidade em atender à nossa de-
manda. A Federação Catarinense mergulhou de cabeça no 
uso do Zempo e estamos muito orgulhosos disso”, analisou 
o presidente da FCJ, Silvio Acácio Borges.

NOVA CARA - Outra importante ferramenta do judô na-
cional que foi renovada é o Portal oficial da Confederação 
Brasileira de Judô. A casa virtual do esporte nacional ganhou 

um visual moderno, de fácil navegação 
e ainda mais conteúdo.
“O Portal tem que ser a casa dos fãs 
do judô. É lá que todos ficam sabendo 
das notícias do esporte e também po-
dem acessar os documentos oficiais, 
conhecer um pouco mais da história 
do judô brasileiro, dos nossos atletas, 
o trabalho dos profissionais das co-
missões técnicas. Enfim, o visual ficou 
muito mais agradável e de fácil nave-
gação. Disponibilizamos também uma 
ligação direta com o Zempo. E ainda 
estamos preparando mais novidades 
que vão entrar no ar nos próximos 
meses”, disse Sandro Teixeira, gestor 
administrativo da CBJ.

Além de novas possibilidades dentro 
do Portal, está em desenvolvimen-
to um aplicativo oficial da CBJ para 

smartphones e tablets. Todas as principais funcionalidades 
das ferramentas virtuais poderão ser acessadas na palma da 
mão, de qualquer lugar, nas plataformas iOs e Android.

“Você já imaginou estar no ginásio e, pelo celular ou tablet, 
poder acompanhar a ordem das lutas, olhar a súmula da 
competição e conferir todos os resultados da competição 
que está acontecendo ali na sua frente? É isso que começa-
mos a fazer com a implantação do Zempo e chegaremos ao 
ápice com o desenvolvimento do aplicativo para aparelhos 
móveis”, comentou Éverson Montibeller, outro representan-
tes da RD, e um dos responsáveis pelo desenvolvimento do 
aplicativo.

“A Confederação Brasileira de Judô sempre primou pelo cons-
tante melhoramento das condições de trabalho e da estrutura 
de todos os envolvidos com o esporte. O Zempo faz parte des-
se investimento. Estamos muito motivados pelos números que 
já atingimos e continuaremos trabalhando para torna-los ainda 
mais expressivos”, concluiu Paulo Wanderley Teixeira.

“Você já imaginou 
estar no ginásio e, 

pelo celular ou tablet, 
poder acompanhar 
a ordem das lutas, 
olhar a súmula da 

competição e conferir 
todos os resultados 
da competição que 
está acontecendo 
ali na sua frente?”

:: O sistema Zempo é integrado com o que acontece, em tempo real, no tatame durante a competição
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A técnica apurada e a grande força física lhe ren-
deram o apelido de “samurai”. Aos 53 anos, re-
cém completados no último dia 29 de junho, Luiz 

Yoshio Onmura voltou a praticar o esporte que lhe ren-
deu uma medalha olímpica, o bronze em Los Angeles 
84, por recomendação médica. Após praticamente 15 
anos longe dos tatames, ele não apenas voltou à nobre 
arte de Jigoro Kano como também passa aos seus com-
panheiros de profissão.
“Hoje eu trabalho na academia da Polícia Civil de São Paulo, 
formando novos policiais. Dou aulas de condicionamento fí-
sico, defesa pessoal e tiro. Além do judô também passo no-
ções de Aikidô. O ambiente do judô é muito gostoso. Agora 
eu treino no Palmeiras, encontro com o Henrique Guimarães 
de vez em quando. Mas sem preocupação com competição, 
nem com peso ”, disse.

E ficar forte não foi uma opção, foi uma necessidade. Atleta da 
categoria meio-leve nos Jogos de Moscou e da leve em Los 
Angeles e Seul, Onmura teve bastante trabalho com os adver-
sários que, na imensa maioria das vezes, eram mais altos que 
ele, inclusive em 1984. O bronze foi suado.

“Naquela época, as lutas preliminares duravam cinco minu-
tos mas as finais eram de sete minutos. A minha luta contra o 
canadense Glenn Beauchamp, que era bem maior que eu, foi 
até o final. Eu era muito baixinho e sempre sofri muito por isso. 
Consegui jogar ele por um koka (pontuação mínima que foi abo-
lida) e segurei a luta até o final. Foram sete minutos suados. 
Parecia que não ia acabar nunca”, contou, lembrando que na se-
mifinal perdeu para o campeão olímpico em 1980, o italiano Ézio 
Gamba, que acabaria ficando com a prata em Los Angeles ao 
ser derrotado na decisão pelo sul-coreano Ahn Byeong-keun.

O bom de-
sempenho nos 
Jogos de Los 
Angeles foi uma 
meta pessoal 
depois da par-
ticipação em 
Moscou, onde 
ganhou uma luta 
e perdeu outra.

“Meu pai me fa-
lou que eu só 
treinava e viaja-

va e nunca conseguia nada. Prometi pra mim mesmo que eu 
ia participar da melhor forma possível. A medalha foi uma 
consequência dos treinos. Independentemente de ganhar 
medalha, eu queria competir bem. Acabei dando sorte, pe-
guei uma chave boa e só enfrentei os adversários mais difí-
ceis já no bloco final. É uma recordação muito boa. Pensar 
que estávamos há doze anos sem ganhar uma medalha no 
judô e que eu, o Douglas Vieira e o Walter Carmona con-
seguimos chegar lá é muito bom. Nem dá pra acreditar”, 
comemorou.

Integrante de uma geração que mostrou a força do judô 
brasileiro mundo afora, Onmura começou a praticar o es-
porte incentivado pelo pai aos nove anos depois de largar a 
escolinha de futebol. E logo descobriu que tinha feito uma 
escolha certa.

“Apenas um mês depois que 
eu entrei no judô já conquis-
tei uma medalha, num Torneio 
por Equipes da Budokan. 
Depois disso, permaneci na 
Academia da Vila Sônia até os 
meus 23 anos. Durante esse 
tempo, descobri que minha 
técnica preferida era o ippon-
-seoi-nage. Mas nas com-
petições, a gente tinha que 
adaptar para não ficar mui-
to manjado. Então usava al-
gumas combinações com 
kouchi-gare e tomoe-nage”, 
falou.

A categoria leve trouxe meda-
lhas para o Brasil em Sidney 
2000 com Tiago Camilo e 
em Atenas 2004 e Pequim 

2008 com Leandro Guilheiro. Em 2012, ficou fora do pódio. 
Onmura não cita nomes mas acha que os atletas brasileiros 
têm muitas possibilidades de evoluir e fazer com que a ca-
tegoria retorne ao pódio olímpico.

“Na minha época não tinha nada. Não existiam torneios 
como Grand Prix e Grand Slam. A gente saía direto de um 
Sul-Americano para um Campeonato Mundial. Um nível to-
talmente diferente, não dá nem pra comparar. Hoje, os atle-
tas competem fora do país diversas vezes. São muito mais 
rodados”, analisou. 

O filho de Toshizaku Onmura, um imigrante japonês que era 
dono de um pequeno estúdio fotográfico em São Paulo, e 
que conquistou importantes pódios do judô mundial como 
as pratas nos Jogos Pan-Americanos de San Juan em 1979 
com apenas 19 anos, de Caracas em 1983 e de Indianápolis 
1987; o ouro no Campeonato Pan-Americano de 1980 e no 
Sul-americano de 1983; deixa um recado para os jovens 
judocas. 

“Essa última Olimpíada eu acompanhei bem e observei que 
falta aos atuais atletas uma maior variação de golpes. Se não 
segurar direito, não consegue derrubar. Não tem muita finta. 
É preciso ter golpes no lado fraco também. E só tem uma sa-
ída para isso: treinar ainda mais. Se o atleta almeja alguma 
coisa, tem que fazer com bastante afinco. A dedicação tem 
que ser grande”.  E revela um sonho. “Vou tentar montar uma 
ONG para passar o que eu sei para as novas gerações.” 

POR ONDE
ANDA?

Ex-peso leve buscou 
na força física a 

compensação para 
a baixa estatura: 

“Sempre sofri 
muito com isso”

“Prometi pra 
mim mesmo 

que eu ia 
participar da 
melhor forma 

possível. 
A medalha 

foi uma 
consequência 
dos treinos”

LUIZ ONMURA
De volta aos tatames depois de 15 anos, medalhista 

olímpico de 1984 recorda seu feito e analisa a nova geração
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ROGÉRIO SAMPAIO TERÁ DOCUMENTÁRIO

Outro fi lme brasileiro com a temática do judô e que 
conta com o apoio da CBJ é “Ippon - A Trajetória 
Olímpica de Rogério Sampaio”. A película, que vai 

ser exibida pelo canal ESPN Brasil, foi um dos nove vence-
dores da segunda edição do Projeto Memória do Esporte 
Olímpico Brasileiro, que integra o programa Petrobras 
Esporte & Cidadania, de fomento à produção de docu-
mentários sobre a história do esporte olímpico brasilei-
ro. O média-metragem (26 min) conta a trajetória de supe-
ração do judoca santista até alcançar a medalha de ouro 
na categoria meio-leve nos Jogos Olímpicos de Barcelona 
1992 e foi produzido, em HD, pela produtora carioca El 
Desierto Filmes. 

A direção da obra fi cou por conta de Caví Borges, ex-judoca 
da Seleção Brasileira, e Leonardo Mataruna, estrategista da 
Confederação Brasileira de Judô. 

“Filmamos quase 300 horas de material reunindo histórias de 
uma riqueza enorme. Durante a elaboração do documentário, desenvolvemos um sonho de exibir o fi lme no intervalo do 
Campeonato Mundial de Judô em agosto no Rio de Janeiro. A ideia é dividir a história principalmente com os atletas mais 
novos que não conhecem os tempos de difi culdades do Judô Brasileiro. Muitos fatos que não puderam ser contados no do-
cumentário, devem fazer parte do longa metragem que realizaremos na sequência “, comenta o diretor Leonardo Mataruna. 
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DO TATAME 
PARA O CINEMA

Aprendiz de Samurai chegará às salas de cinema 
do país para contar a história de Max Trombini, 

um dos grandes nomes das artes marciais no Brasil.

O fi lme, dirigido por Stefano Capuzzi Lapietra, pupilo do consagrado Fernando Meirelles (indicado ao Oscar de me-
lhor diretor em 2004 pelo fi lme Cidade de Deus), é uma adaptação do livro Aprendiz de Samurai, autobiografi a de 
Max Trombini. Além de Caio Castro, que interpretará Max nesta que é sua estreia em longas-metragens, o elenco 

ainda conta com nomes como Sabrina Sato, Tato Gabus Mendes e Moacyr Franco. Para viver o papel de quimono, Caio 
Castro passou por aulas na academia Vila Sônia, do técnico da seleção brasileira Luiz Shinohara.

“O Caio fi cou quatro meses na minha casa antes de iniciar as gravações. Hoje, posso dizer que ganhei um amigo, um fi lho. 
Nos falamos diariamente e tenho certeza de que teremos uma amizade duradoura, com base dos valores do judô”, disse Max 
Trombini, que foi só elogios à interpretação de Caio: “Ele é um ator que vive ótimo momento. Cheguei até a chorar durante uma 
cena onde ele conversava com a Suzana Pires, atriz que faz o papel da minha mãe.”

JUDÔ & 
CULTURA

Max Trombini teve seu primeiro contato com o judô 
aos 13 anos, no início da década de 80, pois sua mãe 
achava que a prática desta arte poderia ajudá-lo em 
um momento de profunda tristeza pela morte do avô. 
É no judô que Max aprende valores essenciais para a 
vida como caráter, persistência, honra, respeito e dis-
ciplina. Hoje, como faixa-preta tanto em judô como 
em jiu-jitsu, Max é reconhecido como um dois maiores 
especialistas em luta de solo de nosso país, e passa 
suas experiências para lutadores do mais alto nível. E 
não só no Brasil, mas em países tradicionais do judô 
como Rússia e Alemanha.

“Sou muito grato ao judô por tudo e fi co imensamen-
te feliz em poder retribuir, divulgando pelas telas do 
cinema o que esta arte me ensinou. Mostrar que o 
que importa não é apenas a medalha. Nunca fui um 
judoca de conquistar muitos títulos, mas minha histó-
ria mostra que consegui fazer algo positivo através do 
esporte.”

Desde que chegou ao Brasil, há mais de um século, 
quando ex-alunos do mestre Jigoro Kano lecionavam 

em tatames de palha de arroz, o judô se estabeleceu 
como um dos principais esportes do país. Se faltava 
uma obra de fi cção para ilustrar a força do judô brasi-
leiro, agora não falta mais.

“O Caio fi cou quatro meses 
na minha casa antes de 

iniciar as gravações. Hoje, 
posso dizer que ganhei 
um amigo, um fi lho. Nos 

falamos diariamente e tenho 
certeza de que teremos uma 

amizade duradoura, com 
base dos valores do judô”

:: Cavi e Mataruna: parceria para contar uma história de ouro
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JUDÔ PARA
TODOS

Consagrado em sua profi ssão, campeão mundial, 
atleta olímpico. Luciano Corrêa conquistou em 
sua carreira de 13 anos na seleção brasileira pra-

ticamente tudo que um esportista pode desejar. Mas a ca-
minhada de Luciano nos tatames não estava completa sem 
uma outra conquista: mudar a vida de 
centenas de crianças carentes Brasil 
afora.

O atleta do Minas Tênis Clube assumiu a 
presidência do “Esporte sem Fronteiras”, 
originalmente francês, em 2012. No Brasil, 
o projeto começou na Escola Municipal 
Professora Eleonora Pieruccetti, no Bairro 
Cachoeirinha, em Belo Horizonte, onde a 
sala de judô, que começou com 30m quadrados, hoje é cinco 
vezes maior. O projeto mineiro é totalmente social, funciona den-
tro do Projeto Escola Integrada da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, ajudando a tirar as crianças carentes das ruas. São 
60 crianças, meninos e meninas, dos 6 aos 13 anos, sob coor-
denação do André Fernandes Chaves Filho.

O projeto não trata apenas de ensinamentos sobre o judô, mas 
também oferece palestras e aulas sobre violência doméstica e 

sexual, combate às drogas, gravidez precoce, entre outros as-
suntos importantes. 

Em fevereiro, Luciano inaugurou um novo núcleo do “Esporte 
sem Fronteiras”, dessa vez na cidade de Piranhas, que fi ca a 

300 km de Maceió, em Alagoas, e tem 
uma população de 23 mil habitantes. Na 
cidade, o projeto contará com a parce-
ria da Prefeitura, através da Secretaria 
de Esportes, pasta que está sob respon-
sabilidade de Flávio Loureiro. A expec-
tativa é atender cerca de 300 crianças, 
de 6 a 12 anos. Em campo, o projeto em 
Piranhas conta com apoio e participação 
do judoca Weydner Wellisson da Silva, 

faixa preta/3º Dan.

“O objetivo desse projeto é ajudar as crianças carentes. O 
‘Esporte sem Fronteiras’ é totalmente gratuito. Em princípio, 
pensávamos em fortalecer ainda mais o projeto em BH antes 
de expandi-lo para o resto do país, mas aí surgiu uma boa opor-
tunidade de ampliação já, em Piranhas, onde temos um grande 
desafi o pela frente. Nosso grande objetivo agora é difundir am-
plamente o projeto”, disse Luciano Correa.
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de 6 a 12 anos. Em campo, o projeto em 
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do judoca Weydner Wellisson da Silva, 

faixa preta/3º Dan.

“(...) a sala de judô, 
que começou com 
30 m2, hoje é cinco 

vezes maior”

O CAMPEÃO DAS CRIANÇAS
“Esporte sem Fronteiras”, projeto presidido pelo campeão mundial 

Luciano Corrêa, atende a centenas de jovens carentes em dois núcleos 
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A fi sioterapia esportiva vem crescendo em impor-
tância nos últimos anos, propondo a elaboração 
de um programa de prevenção de lesões com o 

objetivo de diminuir o número e as severidades das con-
tusões. A lógica é simples: preparando melhor o atleta 
para desempenhar suas funções, ele se machuca menos.  
Para que a fi sioterapia preventiva seja bem sucedida de-
ve-se levar em conta alguns pontos importantes, como, 
por exemplo, as características individuais de cada atle-
ta a ser trabalhado. 

“O programa deve ser elaborado de forma individual para cada 
atleta ou para um grupo com objetivos semelhantes. O atleta 
de alto rendimento tem de ser encarado como um profi ssio-
nal como funciona em qualquer outra profi ssão. Este profi ssio-
nal afastado de suas atividades implica em uma diminuição de 
rendimento e produtividade”, explica o fi sioterapeuta da sele-
ção brasileira sênior, Fabio Minutti.

A fi sioterapia preventiva para os atletas do judô, especifi ca-
mente, consiste em identifi car os fatores de risco para lesões e 
afastamentos, levando em conta fatores intrínsecos – aqueles 
fatores que estão dentro do corpo do atleta, tais como gênero; 
idade; lesões prévias reabilitadas de maneira inadequada, que, 
segundo a literatura científi ca é a principal causa para lesões 
no esporte; condicionamento físico; fl exibilidade; força; estabi-
lidade articular; equilíbrio; biomecânica; entre outros – e extrín-
secos – os que estão fora do corpo do atleta, dentre os quais, 
movimentos e golpes do judô; período da temporada; estilo de 
luta; nível de competição; e superfície do tatame utilizado.

A preparação física de determinado atleta deve consistir em 
um trabalho específi co elaborado pelo preparador associado 
a um trabalho de prevenção elaborado pelo fi sioterapeuta com 
objetivos em comum para melhorar a performance e minimizar 
os riscos de lesões.

Estes dois trabalhos associados e feitos de forma correta, ga-
rantem um judoca bem preparado e com baixo risco de le-
sões, ou seja, um judoca saudável.

A infância e os primeiros anos como locutor espor-
tivo não indicavam que o carioca Sérgio Maurício, 
nascido a 2 de fevereiro de 1963, se tornaria a mais 

marcante voz do judô brasileiro. Quando criança chegou 
a ter um breve contato com o judô, mas era o vôlei que 
ocupava suas atenções. 

“As escolinhas de judô e vôlei eram no mesmo horário, e aca-
bei optando pelo vôlei. Até fi z umas cinco aulas de judô, mas 
não continuei”, diz o narrador do SporTV.

Em 1988, Sérgio já 
trabalhava em rádio 
quando, nos Jogos 
Olímpicos de Seul, 
Aurélio Miguel ga-
nhou a medalha de 
ouro que é consi-
derada por muitos 

como a mais emblemática vitória do judô brasileiro. Como 
um “fã de todos os esportes” que é – do automobilismo ao 
futebol – acompanhou a luta na poltrona de casa. 

Seria somente em meados da década de 2000 que a voz de 
Sérgio Maurício e a história do judô brasileiro começariam a 
se misturar defi nitivamente. Nos anos que antecederam os 
Jogos de Pequim, Sérgio narrou, pelo canal SporTV, pratica-
mente todas as competições de grande porte do esporte que 
considera “o mais plástico dentre as artes marciais”. Em ou-
tras palavras, acompanhou de perto a preparação dos judo-
cas brasileiros e narrou nada menos do que o primeiro ouro 
do Brasil em Mundiais, com João Derly em 2005, e as quatro 
medalhas da melhor campanha do Brasil em Mundiais no Rio, 
em 2007. Porém, às vésperas das Olimpíadas, quando já es-
tava escalado para narrar a participação brasileira, uma per-
furação no intestino o deixou entre a vida e a morte.

“Havia acompanhado todo o ciclo olímpico dos judocas bra-
sileiros e fui parar na UTI durante os Jogos. Me senti como 
um atleta cortado de última hora.”

Mas Sérgio lutou como um faixa-preta, deu um ippon no pro-
blema de saúde e, no dia 28 de julho de 2012, estava na Arena 
ExCel, em Londres, para se emocionar e emocionar a milhares 
ao narrar a medalha de ouro conquistada por Sarah Menezes.

“A Olimpíada é o momento maior do esporte, e posso afi r-
mar que a medalha de ouro da Sarah foi meu trabalho mais 

marcante como narrador espor-
tivo. Parecia que Deus tinha pre-
parado algo para mim. Quando 
ela ganhou, fi z uma viagem no 
tempo. Lembrei de 2008, quan-
do estava escalado para cobrir o judô em Pequim e acabei 
impedido na última hora.”

Para os fãs de judô supersticiosos, Sérgio deveria ser esca-
lado para toda transmissão que tenha um quimono com a 
bandeira do Brasil. No entanto, o narrador espera não pre-
cisar usar seus dotes de “amuleto” nas Olimpíadas do Rio 
de Janeiro.

Sérgio Maurício é narrador do SporTV

JUDOCA
SAUDAVEL´

::  Com a campeã olímpica Sarah Menezes: momento mais emocionante

MEU
JUDÔJUDÔ

“Parecia que Deus 
tinha preparado 
algo para mim”

“Quero estar nos Jogos do 
Rio, em 2016, para narrar com 
muita emoção as vitórias dos 
nossos judocas. Mas espero 

que eles treinem bastante e se 
preparem muito bem para que 
eu não precise ser pé-quente”

A VOZ DO JUDÔ 
BRASILEIRO

Sérgio 
Maurício

Fisioterapia preventiva
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Tem gente que inova, tem gente que desenvolve 
tecnologia, tem gente que cria soluções.
Nós somos feitos dessa gente. Que sabe, como 
ninguém, transformar desaƭos em oportunidades.
Gente que fez da Petrobras a Empresa dos Sonhos 
dos Jovens*. E que é inspiração para muita gente.
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Gente. É o que inspira a gente.

Inspirar é transformar
boas ideias em realidade.
—
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