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Caro judoca, caro amigo,

Em 2015 nós estamos vivendo um ano 
especial. A menos de 500 dias da abertura 
das Olimpíadas, é inevitável lançarmos um 
olhar para o futuro e a grande competição 
que nos espera no Rio de Janeiro, em 2016. 

Quem quiser torcer pelos nossos judocas já pode escolher as 
sessões em que quer estar presente a fim de se candidatar ao 
sorteio das entradas. Essa é uma etapa muito importante para 
quem, como nós, é um apaixonado pelo esporte.

Ao mesmo tempo, 2015 é um ano em que somos convocados 
a lembrar do passado. Mais especificamente uma conquista 
histórica para o esporte brasileiro: a medalha de ouro de João 
Derly no Mundial do Egito, em 2005. Dez anos depois, aquele 
título inédito até hoje é um marco de orgulho para a gestão da 
Confederação Brasileira de Judô. E serve de inspiração para os 
atletas, treinadores e equipes técnicas que sonham subir ao 
pódio nos Jogos Olímpicos.

E por falar em sonhos, esta edição ainda mostra que o trabalho 
para atingir os nossos objetivos não para nem quando estamos 
repousando: o judoca saudável “treina” até quando dorme.
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DATA EVENTO CIDADE UF PAÍS

A
BR

IL

07 a 12 Concentração para o Campeonato Panamericano L. Freitas - CT/CBJ BA BRA

11 e 12 Campeonato Brasileiro – Região I Teresina PI BRA

11 e 12 Campeonato Brasileiro – Região II Aracajú SE BRA

12/04 a 23/04 Circuito Mundial Sub-21 - Fase 1 Russia RUS

18 e 19 Campeonato Brasileiro – Região III L. Freitas - CT/CBJ BA BRA

18 e 19 Campeonato Brasileiro – Região IV Campo Verde BRA

25 e 26 Campeonato Brasileiro – Região V São José SC BRA

25/04 a 07/05 Circuito Mundial Sub-18 - Fase 2 Berlim GER

24 a 26 Campeonato Panamericano - Adultos Edmonton CAN

M
A

IO

01 a 03 Grand Prix - F & M Zagreb CRO

01 a 03 Sul Americano Sub-18 e Sub-21 Lima PER

04 a 15 Treinamento de Campo Internacional IJF - M Tóquio JPN

8 a 10 Grand Slam F & M Baku AZE

12 a 22 Treinamento de Campo Internacional IJF - F Tóquio JPN

16 e 17 Campeonato Brasileiro Sub-21 Recife PE BRA

15 a 23  Treinamento de Campo - Sub-21 Recife PE BRA

23 e 24 World Masters F & M Rabat MAR

27 a 01/06 Treinamento de Campo L. Freitas - CT/CBJ BA BRA

30 e 31 Campeonato Brasileiro Sub - 18 Campo Grande BRA

28/05 a 04/06 Treinamento de Campo - Sub-18 Campo Grande BRA

JU
N

H
O

13 e 14 Troféu Brasil Interclubes/ Qualifying Grand Prix 2015 Taubaté SP BRA

03 a 10 Circuito Mundial Sub-21 - Fase 3 Austria AUT

20 e 21 Grand Prix Budapeste - F & M Hungria HUN

20 e 21 Continental Open - F & M Bucamaranga COL

17 a 23 Circuito Mundial Sub-18 - Fase 3 e Sub-21 - Fase 4 Panamá PAN

27 e 28 Continental Open - F & M San Salvador ESA

JU
LH

O

04 a 06 Grand Prix F & M Ulaanbaatar MGL

05 a 09 Concentração Pan Americano Sub-18 e Sub-21 Pindamonhangaba SP BRA

10 a 13 Campeonato Pan Americano Sub-18 e Sub-21 San Salvador ESA

12 e 13 Grand SlamF &M Tyumen RUS

14 a 16 Treinamento de Campo Internacional IJF - F & M Tyumen RUS

05 a 09 Concentração Sul Americano Sub-18 e Sub-21 Pindamonhangaba SP BRA

17 a 24 Treinamento de Campo Internacional IJF - F Colônia GER

23/07 a 06/08 Circuito Mundial Sub-21 - Fase 6 M/F Praga e Berlim CZE e GER

26 e 27 Panamerican Open - M/F Santiago CHI

ÍNDICE
CALENDÁRIO 2015

 EVENTOS INTERNACIONAIS - EQUIPE PRINCIPAL

 EVENTOS REALIZADOS NO BRASIL

 EVENTOS INTERNACIONAIS - EQUIPES DE BASE



10 ANOS DE UMA 
CONQUISTA HISTÓRICA
O judô brasileiro comemora uma década da primeira 

medalha de ouro do país num Mundial
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CAPA

JOÃO DERLY

>> O ippon decisivo na final contra Uchishiba
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Foi o ápice de um dia glorioso. Depois de superar todos os adversários 
de forma arrasadora, o brasileiro, além de subir ao topo do pódio, levou 
o título de melhor atleta da competição. Um feito impressionante para 
alguém que trocara de categoria havia menos de dois anos.
“A medalha do João começou a se construir no Pan de Santo Domingo, 
em 2003, quando ele, ainda na categoria ligeiro, teve dificuldades para 
bater 60kg na pesagem. Essa dificuldade se refletiu na performance 
dele, que foi abaixo do esperado. Após os Jogos, nós, da comissão téc-
nica, sugerimos a mudança de peso para o meio-leve (66kg). Na épo-
ca, isso foi muito contestado, mas vimos o resultado dois anos depois, 
com o ouro no Mundial”, conta Ney Wilson, gestor de alto rendimento da 
Confederação Brasileira de Judô.
Derly, a princípio, não se sentiu à vontade na nova categoria, principal-
mente por não conseguir a classificação para os Jogos Olímpicos de 
Atenas, em 2004. Porém, não esmoreceu.
“No primeiro momento, eu não gostei dessa troca. Ficar fora dos Jogos 
Olímpicos (de 2004) me deixou muito chateado, mas depois percebi 
que foi para o bem. Fiquei mais forte e não perdi a agilidade. E o mun-
dial do Cairo foi a primeira grande competição que disputei nessa nova 
categoria”, lembra João Derly. “Na época, eu não tinha patrocínio, e a So-
gipa (clube que defendeu ao longo da carreira) me dava uma bolsa para 
eu poder me dedicar exclusivamente ao judô. Por isso, essa medalha foi 
a coroação de um trabalho muito especial. Valeu a obstinação e o apoio 
do clube. O meu treinador, o Kiko (Antônio Carlos Pereira), também foi 
muito importante, principalmente pela motivação que ele me passava. 
Acredito que essa tenha sido uma das melhores épocas da minha vida”, 
completa o judoca.
No caminho até a final, João Derly enfrentou adversários de peso. Na 
primeira luta, passou pelo australiano Andreas Mitterfellner. Na segun-
da fase, não tomou conhecimento do zambiano Ackson Mulemwa. Nas 
oitavas de final, a vitória veio sobre o experiente húngaro Miklós Un-
gvári, dono de três títulos europeus na categoria, além de três bronzes 
em Mundial e uma prata olímpica. Nas quartas de final, um confronto 
ainda mais complicado, com o cubano Yordanis Arencibia, que vinha 
de um ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo. O combate 
da semifinal foi com o georgiano David Margoshvili. Mais um adversário 
derrotado e chegava a hora da final, contra o campeão olímpico Masato 
Uchishiba, do Japão. Era o maior desafio da carreira de João Derly até 
aquele momento. 

medalha de ouro do país num Mundial

Foi o ápice de um dia glorioso. Depois de superar todos os adversários 
de forma arrasadora, o brasileiro, além de subir ao topo do pódio, levou 

O dia 10 de setembro de 2005 está marcado na história do judô brasileiro.  Nesta 
data, na cidade do Cairo, no Egito, o judoca gaúcho João Derly fez história, tor-
nando-se o primeiro brasileiro campeão mundial de judô. A vitória não poderia 
ser mais indiscutível: triunfo por ippon na final da categoria meio-leve (até 66kg) 
sobre o japonês Masato Uchishiba, campeão olímpico em Atenas um ano antes. 



6

JU
D

Ô
 E

M
 R

E
V

IS
TA

N
O
 1

0
 •

 A
B

R
IL

 2
0

15

“Eu estava bem preparado para o Mundial, vivendo um momento 
bom, sem lesões e não era tão estudado pelos adversários por 
ser novo na categoria. Já o Uchishiba era o atual campeão olím-
pico. Eu era a surpresa, né? Mas já havia derrotado ele em 2002 
no ligeiro. Num período de treinamento na Espanha, no começo 
de 2005, ele nunca treinava comigo. Até que, num dos últimos 
dias, aceitou. E eu dei seis ippons seguidos nele. Então, ele pediu 
para treinarmos de novo e eu consegui mais ippons. O técnico 
da seleção me alertou que ele estava me estudando. Mas ali eu 
percebi que o meu jogo encaixava com o dele e eu tinha chance 
de vencer”, descreve João, empolgado.
Derly entrou no tatame muito concentrado. Quando a luta come-
çou, mostrou toda a sua garra e técnica, pontuando com um koka. 
Logo em seguida, veio o ippon.
“Na área de treinamento, o Uchishiba estava cercado pelos prin-
cipais atletas japoneses, dando instruções para ele. Eu pensei: 
‘esse cara vai ficar nervoso na hora da luta.’ Eu estava tão concen-
trado, treinado e determinado que não dei nenhuma chance a ele. 
Com menos de um minuto já tinha vencido a luta”, diz o ex-atleta. 
Após muita comemoração e recepção com direito a desfile em 
Porto Alegre no carro do Corpo de Bombeiros, os frutos do título 
inédito surgiram imediatamente.
“Na volta para o Brasil, fechei dois patrocínios pessoais e um para 
o clube. Isso possibilitou que os atletas que treinavam comigo 
pudessem ter um salário. Isso foi fundamental para que eu al-
cançasse o bicampeonato mundial (em 2007, no Rio de Janeiro). 
Hoje, atletas de fora vão treinar em Porto Alegre. Ficou um lega-
do”, explica Derly, orgulhoso.
“Essa conquista do João é um marco para o judô brasileiro, da 
mesma forma que foi o ouro olímpico do Aurélio Miguel (em Seul-
1988), pois foi o primeiro campeão mundial brasileiro, abrindo o 
caminho para outras conquistas”, diz Ney Wilson.
O Mundial seguinte, em 2007, foi realizado no Rio de Janeiro, as-
sim como o Pan-Americano do mesmo ano. E Derly conquistou o 
lugar mais alto do pódio nas duas competições. Com a autoridade 
de quem tem um retrospecto tão positivo na Cidade Maravilhosa, 
o ex-atleta vê com otimismo as chances dos judocas brasileiros 
nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

“O fator casa ajuda bastante os nossos atletas. É só avaliar os 
Mundiais de 2007 e 2013 (realizados no Rio). Foram eventos em 
que o Brasil esteve muito bem. Para 2016, temos uma seleção 
feminina que é top no mundo, e uma masculina com grandes no-
mes. Temos a chance de ter a melhor classificação em Jogos 
Olímpicos em todos os tempos”, aposta.
Após os dois títulos mundiais, Derly precisou enfrentar duas in-
tervenções cirúrgicas que acabaram abreviando a carreira nos 
tatames. Sua última luta aconteceu em junho de 2012. Logo de-
pois de se aposentar dos tatames, disputou as eleições para ve-
reador em Porto Alegre. Elegeu-se como segundo mais votado. 
Em 2014, tornou-se deputado federal com mais de 100 mil votos.
“A saudade sempre existe, principalmente da adrenalina de com-
petir. Mas essa luta no parlamento é muito importante, porque a 
gente trava um debate em busca de recursos e de investimentos 
para consolidar uma política para o esporte no país”, conta o ago-
ra deputado federal.
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UMA EMOÇÃO 
AINDA INDESCRITÍVEL 

DEZ ANOS DEPOIS

>> Mundial de Judô 2013, Maracanazinho, Rio de Janeiro: Aurélio Miguel, Paulo Wanderley, 
      João Derly e Rogério Sampaio

>> Eleito deputado federal em 2014, Derly agora ‘luta’ em Brasília
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“ESSA 
CONQUISTA É UM 

MARCO PARA O 
JUDÔ BRASILEIRO, 
DA MESMA FORMA 

QUE FOI O OURO 
OLÍMPICO DO 

AURÉLIO MIGUEL, 
POIS FOI O PRIMEIRO 
CAMPEÃO MUNDIAL 

BRASILEIRO, 
ABRINDO O CAMINHO 

PARA OUTRAS 
CONQUISTAS”
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MEU JUDÔ

UMA EMOÇÃO 
AINDA INDESCRITÍVEL 

DEZ ANOS DEPOIS
“Em 2005 eu estava no meu auge físico e técnico. Apesar de chegar ao Mundial sem qualquer favo-
ritismo, sabia que estava bem e, por isso, confiante. Na época não tinha patrocínio e até a ida ao Mundial era um 
desafio e tanto. O meu sensei da vida inteira, Kiko, lembro bem, dizia que um quinto lugar seria um excelente resultado. E, de fato, 
seria. Medalhar então já mudaria a minha carreira. Mas sempre confiei em mim, no tanto que treinava e repetia cada golpe. Antes 
de dormir mentalizava as lutas com todos rivais. Na época era difícil ter acesso a vídeo deles, bem diferente de hoje em dia, mas 
olhava todo material que tinha acesso à exaustão.”

  “Bem, as dificuldades em um Mundial são imensas. A competição é maior, tem 
mais atletas e, apesar do charme dos Jogos Olímpicos, o nível técnico é igual 

ou maior. Mas estava tão forte física e mentalmente, que ganhei todas lutas 
por ippon. Inclusive a final contra o campeão olímpico à época, Masato 

Uchishiba. E fui eleito o melhor atleta da competição.”
“A luta contra o Uchishiba foi rápida. Na hora do título, um filme pas-
sa na cabeça. Todas as dificuldades. Os sacrifícios que meus pais 
e irmãos fizeram para que eu pudesse competir. Todo o apoio dos 

meus colegas de treino na Sogipa. E o tanto de treino que resul-
tou naquele momento. E depois vem a emoção, que segue indes-
critível dez anos depois.” 

“Imagine um guri que iniciou no judô em uma escola pública, com 
tatame de palha, que só teve um clube e um técnico em toda uma 
carreira, tornar-se campeão mundial de judô. O primeiro brasileiro 
a conquistar esse feito. E tu chegas ao Brasil, à tua cidade, e andas 

de caminhão de bombeiro. Tu chegas a teu clube de uma vida e és 
recebido como um herói. E aí do dia para a noite é capa de jornal, vira 

exemplo para a gurizada. Isso é sensacional. Todo carinho que recebo, 
até hoje, me deixa emocionado. E busco retribui-lo diariamente.”

marca principal marca secundária / horizontal

cores

 

“IMAGINE UM GURI QUE INICIOU NO 
JUDÔ EM UMA ESCOLA PÚBLICA, 

COM TATAME DE PALHA, QUE 
SÓ TEVE UM CLUBE E UM 
TÉCNICO EM TODA UMA 
CARREIRA, TORNAR-SE 
CAMPEÃO MUNDIAL DE 

JUDÔ. O PRIMEIRO 
BRASILEIRO A 
CONQUISTAR 
ESSE FEITO.”

>> João Derly e o primeiro 
       ouro do Brasil em Mundiais

>> Eleito deputado federal em 2014, Derly agora ‘luta’ em Brasília
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NOME: João Derly de 

Oliveira Nunes Júnior

NASCIMENTO: 2 de 

junho de 1981

CIDADE NATAL: 

Porto Alegre (RS)

CLUBE: Sogipa-RS

PRINCIPAIS 

CONQUISTAS: Ouro 

nos Mundiais de 2005 

e 2007 (Cairo e Rio de 

Janeiro), Ouro nos Jogos 

Pan-Americano de 2007

 (Rio de Janeiro), Campeão 

Mundial Júnior em 2000

 (Tunísia), ouro em 3 etapas 

do Grand Prix em 2002 

(Leonding, Praga e Varsovia) 

e ouro na Super Copa do 

Mundo em 2006 (Paris)







10

JU
D

Ô
 E

M
 R

E
V

IS
TA

N
O
 1

0
 •

 A
B

R
IL

 2
0

15

POR DENTRO DA CBJ CAPACITAR 
PARA CRESCER

CBJ aposta em curso de gestão esportiva do COB 
para preparar seus colaboradores

Com uma gestão pautada em pilares como trans-
parência e responsabilidade fiscal, a Confederação 
Brasileira de Judô vem se firmando nos últimos anos 
como uma das instituições de referência no cenário 
esportivo nacional e internacional. Com governança equili-
brada e responsável, os resultados esportivos aparecem, naturalmen-
te, dentro dos tatames. Prova disso é o número de medalhas conquis-
tadas pelo judô em Olimpíadas. São 19 pódios ao todo, um número 
que coloca o judô como o esporte que mais medalhas trouxe para o 
Brasil na história dos Jogos Olímpicos.  
Com o objetivo de melhorar ainda mais em termos de gestão espor-
tiva, a CBJ investe em cursos de capacitação para seus profissionais. 
Um deles é o Curso Avançado de Gestão Esportiva (Cage), promovido 
pelo Instituto Olímpico Brasileiro em parceria com Comitê Olímpico do 
Brasil. A iniciativa faz parte do programa de Solidariedade Olímpica, 
do Comitê Olímpico Internacional. Nesta edição 2014/2015, são 39 
participantes oriundos de 23 instituições esportivas. Dois deles são 
da CBJ: Bernardo Seabra, assistente técnico de Alto Rendimento, e 
Thiara Bertoli, assessora técnica de Gestão Nacional e de Eventos. A 
dupla segue os passos de Robnélson Ferreira, gestor técnico Nacional 
e de Eventos; Kenji Saito, líder de competição de judô nos Jogos Rio 

2016 e ex-gestor técnico das Equipes de Base da CBJ; e Marcelo 
Theotônio, gestor técnico das Equipes de Base, funcionários da CBJ 
que fizeram o Cage em turmas anteriores.
Responsável por, entre outras funções, organizar toda a logística de 
viagens da seleção brasileira sênior, desde treinamentos a competi-
ções internacionais, Bernardo aproveita a oportunidade de pesqui-
sa no Cage para desenvolver um projeto inovador em sua área de 
atuação. 
“O trabalho que estou desenvolvendo no curso tem como objetivo a 
criação de uma Escola Nacional de Judô, com toda uma metodologia 
própria e que tenha um selo de qualidade da Confederação Brasileira 
de Judô”, explica. “O interessante desse curso é que ele nos possibilita 
criar projetos aplicáveis que futuramente irão contribuir para o desen-
volvimento do esporte no país.”

>> Um encontro do Cage com a presença da ex-ginasta Daiane do Santos (em pé)

“UMA BOA GESTÃO É DIRETAMENTE 
PROPORCIONAL À CAPACIDADE DE 
OPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE SEUS 
FUNCIONÁRIOS. ENTÃO, QUANTO 

MAIS FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS, 
MELHOR SERÁ A GESTÃO”
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CAPACITAR 
PARA CRESCER

CBJ aposta em curso de gestão esportiva do COB 
para preparar seus colaboradores

Esse foi o resultado do ano de estudos 
e pesquisas de Marcelo Tethônio, gestor das categorias de base da 
CBJ, que participou da edição 2013-2014 do curso. Com um projeto 
que visava à criação de um curso de formação de técnicos, Marcelo 
conseguiu o melhor desempenho entre todos os participantes do 
Cage desde sua primeira edição. 
Para desenvolver o trabalho de conclusão do curso, o aluno precisa 
cumprir uma carga horária de 360 horas, entre aulas presenciais e on-
line, durante 13 meses de estudos. A metodologia das aulas é baseada 
em palestras com profissionais da área, que contam um pouco das 
suas experiências à frente de instituições e eventos esportivos como 
Copa do Mundo e Olimpíadas. A troca de informações, utilizando as 
próprias confederações como exemplo, é um dos aspectos princi-
pais das manhãs e tardes de encontros na sede do COB, na Barra da 
Tijuca, Rio de Janeiro. 

Presidente da Confederação Brasileira de Judô, Paulo Wanderley 
Teixeira apoia a inciativa e vê nela uma possibilidade de crescimento 
tanto do profissional quanto da instituição da qual ele faz parte.
“Uma boa gestão é diretamente proporcional à capacidade de ope-
ração e execução de seus funcionários. 
Então, quanto mais funcionários 
capacitados, melhor será 
a gestão”, avalia. “Nesse 
sentido, é fundamental 
a participação dos 
nossos colaborado-
res em cursos como 
o Cage, que, a meu 
ver, foi um divisor de 
águas na gestão es-
portiva do Brasil.” 

marca principal marca secundária / horizontal
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>> Bernardo Seabra, assistente técnico 
       de Alto Rendimento da CBJ

>> Thiara Bertoli, assessora técnica de Gestão Nacional e de Eventos da CBJ

Fotos: Rafael Bello/ COB

PREPARADOS PARA VENCER
Colaboradores da CBJ no Cage:
Robnelson Ferreira - Gestor técnico Nacional e de Eventos
Kenji Saito - Líder de competição de judô nos Jogos Rio 2016 e ex-gestor  
                      técnico das Equipes de Base da CBJ
Marcelo Theotônio - Gestor técnico das Equipes de Base
Bernardo Seabra - Assistente técnico de Alto Rendimento
Thiara Bertoli - Assessora técnica de Gestão Nacional e de Eventos
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SELEÇÃO OLÍMPICA

ATLETAS CLASSIFICADOS
FEMININO
Ligeiro (48kg)
1. Sarah Menezes (Ass. De Judô Expedito 
Falcão/PI)*
2. Nathália Brigida (Minas Tênis Clube/MG)
3, Gabriela Chibana (Esporte Clube Pinheiros/
SP)
Meio leve (52kg)
1.  Érika Miranda (Minas Tênis Clube/MG)*
2. Rafaela Barbosa (Associação Barbosa/AM)
3. Jéssica Pereira (Instituto Reação/RJ)
Leve (57kg)
1. Rafaela Silva (Instituto Reação/RJ)*
2. Tamires Crude Silva (Instituto Reação/RJ)
Meio médio (63kg)
1. Danielle Karla Oliveira (Clube de Regatas do 
Flamengo/RJ)
2. Mariana Silva (Minas Tênis Clube/MG)
3. Veronice Chagas (Judô Clube Tomodachi/
RN)
4. Ketleyn Quadros (Minas Tênis Clube/MG)*
Médio (70kg)
1. Bárbara Timo (Clube de Regatas do 

Flamengo/RJ)
2. Maria Portela (Sogipa/
RS)
3. Giovana Silva (Praia 
Clube/MG)
Meio pesado (78kg)
1. Mayra Aguiar (Sogipa/
RS)*
2. Samanta Soares (Ass. 
Desportiva São Caetano/
SP)
3 . Renata Januário (Ass. De 
Judô dos Colégios da Zona 
Oeste/RJ)
Pesado (+78kg)
1. Maria Suelen Altheman 
(Ass. De Judô Rogério 
Sampaio/SP)*
2. Rochele Nunes (Sogipa/RS)
3. Sibilla Faccholli (AADM São 
Bernardo/SP)

MASCULINO
Ligeiro (60kg)
1 . Felipe Kitadai (Sogipa/RS)*
2. Eric Takabatake (Esporte Clube Pinheiros/
SP)*
3. Phelipe Pelim (Esporte Clube Pinheiros/SP)
Meio leve (66kg)
1. Charles Chibana (Esporte Clube Pinheiros/
SP)*
2 . Ricardo Santos Júnior (Minas Tênis Clube/
MG)
3 . Gabriel Pinheiro (Cia do Judô/PE)
Leve (73kg)
1. Alex Pombo (Minas Tênis Clube/MG)*
2. Marcelo Contini (Esporte Clube Pinheiros/
SP)*
3.  Igor Pereira (Instituto Reação/RJ)
Meio médio (81kg)
1.  Victor Penalber (Instituto Reação/RJ)*
2. Leandro Guilheiro (Esporte Clube Pinheiros/
SP)*
3 . Felipe Costa (Esporte Clube Pinheiros/SP)

Médio (90kg)
1. Tiago Camilo (Esporte Clube 
Pinheiros/SP)*
2. Eduardo Bettoni (Minas Tênis 
Clube/MG)
3. Gustavo Assis (Minas Tênis 
Clube/MG)
Meio pesado (100kg)
1. Luciano Correa (Minas Tênis 
Clube/MG)*
2. Rafael Buzacarini (Ass. De Judô 
Vila Sônia/SP)
3. Gabriel Souza (Esporte Clube 
Pinheiros/SP)
Pesado (+100kg)
1. Rafael Silva (Esporte Clube 
Pinheiros/SP)*
2. David Moura (Instituto Reação/RJ)*
3. Walter Santos (Ass. Desportiva São 
Caetano/SP)

*Atletas que já estavam classificados por serem medalhistas olímpicos ou estarem na zona 
de ranqueamento olímpico na atualização de 04/11/2014

ATLETAS CLASSIFICADOSATLETAS CLASSIFICADOSATLETAS CLASSIFICADOSATLETAS CLASSIFICADOSATLETAS CLASSIFICADOSATLETAS CLASSIFICADOS

SELEÇÃO 
BRASILEIRA 

EM RITMO DE 
PREPARAÇÃO 

OLÍMPICA
Programação da equipe tem 

como destaques o Campeonato 
Pan-Americano,  os Jogos 

Pan-Americanos e o Mundial 
do Cazaquistão

A menos de 500 dias dos Jogos Olímpicos de 2016, 
que serão realizados no Rio de Janeiro, a prepara-
ção da seleção brasileira segue a todo vapor. Em um 
ano recheado de competições internacionais importantes para o 
ranking olímpico, os atletas terão grandes desafios, como o Cam-
peonato Pan-Americano, que acontecerá em Edmonton, no Ca-
nadá, os Jogos Pan-Americanos, realizados em Toronto, também 
no Canadá, e o Campeonato Mundial Individual e por Equipes, 
em Astana, no Cazaquistão. 
“Teremos em 2015 dois eventos de suma importância para o 
ranking olímpico: o Campeonato Pan-Americano e o Mundial. 
Do ponto de vista de pontuação dos atletas, são os dois princi-
pais eventos do ano. Os Jogos Pan-Americanos, apesar de não 
valerem para o ranking, serão importantes em outro sentido. 
Por ser um torneio nos mesmos moldes dos Jogos Olímpicos, 
vamos procurar utilizar esse evento como um grande labo-
ratório para a estrutura que vamos montar, que será bem 
próxima do que teremos em 2016, além de dar experiência 
para atletas como Charles Chibana e Victor Penalber”, expli-
ca Ney Wilson, gestor de alto rendimento da Confederação 
Brasileira de Judô. 

marca principal marca secundária / horizontal

cores

PRINCIPAIS COMPETIÇÕES EM 2015

24 a 26 de abril: Campeonato Pan-Americano - 
Edmonton (Canadá)
4 a 8 de julho: Universíade - Gwangju (Coreia do Sul)
10 a 15 de julho: Jogos Pan-Americanos - 
Toronto (Canadá)
24 a 30 de agosto: Campeonato Mundial Individual 
e Equipes - Astana (Cazaquistão)
2 a 11 de setembro: Jogos Mundiais Militares - 
Mungyeong (Coreia do Sul)
17 e 18 de outubro: Grand Slam - Paris (França)
4 a 6 de dezembro: Grand Slam - Tóquio (Japão)

>> Victor Penalber é um dos atletas da seleção brasileira
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ATLETAS CLASSIFICADOS
FEMININO

Flamengo/RJ)
2. Maria Portela (Sogipa/
RS)
3. Giovana Silva (Praia 
Clube/MG)
Meio pesado (78kg)
1. Mayra Aguiar (Sogipa/
RS)*
2. Samanta Soares (Ass. 
Desportiva São Caetano/
SP)
3 . Renata Januário (Ass. De 
Judô dos Colégios da Zona 
Oeste/RJ)
Pesado (+78kg)
1. Maria Suelen Altheman 
(Ass. De Judô Rogério 
Sampaio/SP)*
2. Rochele Nunes (Sogipa/RS)
3. Sibilla Faccholli (AADM São 
Bernardo/SP)

MASCULINO
Médio (90kg)
1. Tiago Camilo (Esporte Clube 
Pinheiros/SP)*
2. Eduardo Bettoni (Minas Tênis 
Clube/MG)
3. Gustavo Assis (Minas Tênis 
Clube/MG)
Meio pesado (100kg)
1. Luciano Correa (Minas Tênis 
Clube/MG)*
2. Rafael Buzacarini (Ass. De Judô 
Vila Sônia/SP)
3. Gabriel Souza (Esporte Clube 
Pinheiros/SP)
Pesado (+100kg)
1. Rafael Silva (Esporte Clube 
Pinheiros/SP)*
2. David Moura (Instituto Reação/RJ)*
3. Walter Santos (Ass. Desportiva São 
Caetano/SP)

*Atletas que já estavam classificados por serem medalhistas olímpicos ou estarem na zona 
de ranqueamento olímpico na atualização de 04/11/2014
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OLIMPÍADAS

INGRESSOS PARA 
OS JOGOS RIO 2016
Cadastramento para primeira fase de sorteios está aberto até o fim de abril 

Desde o último dia 31 de março, milhões de torcedo-
res já podem solicitar seus ingressos para acompa-
nhar os Jogos Rio 2016. Essa fase do programa é chama-
da de sorteio, onde é necessário entrar no site www.rio2016.com/
ingressos, escolher as sessões a que se quer assistir e indicar a 
intenção de compras dos esportes favoritos. O período dessas so-
licitações se encerra no final deste mês de abril. 
É o melhor momento para conseguir os bilhetes, já que é quan-
do haverá o maior número de entradas disponível em uma fase de 
venda. 
No total serão 7,5 milhões de ingressos, sendo que 70% deles esta-
rão voltados para o Brasil. Deste número, cerca de 3,5 milhões terão 
preços de até R$70,00.
A fase de sorteios de entradas é dividida em duas. A primeira, ini-
ciada no dia 31 de março, começa com os torcedores fazendo a es-
colha de esportes e sessões no site, até o fim de abril. O resultado 
do primeiro sorteio sairá em junho. 

A segunda fase será no mês de julho, com nova escolha de espor-
tes e sessões de interesse. O resultado do segundo sorteio sairá 
em agosto.
É importante lembrar que, para participar dos dois sorteios é ne-
cessário um único cadastro, este que se encerra em abril. Quem 
não conseguir garantir as entradas na primeira fase do sorteio, terá 
prioridade no segundo.
Os ingressos a serem comprados no Brasil só poderão ser adquiri-
dos por maiores de 18 anos, com CPF e endereço fixo no país. Cada 
torcedor poderá comprar até 20 sessões diferentes e de quatro a 
seis ingressos por sessão – quatro para os esportes de maior de-
manda de bilhetes, e seis para os demais.
Nessa fase de sorteio online e nas outras do programa de ingres-
sos, a única forma de pagamento será via cartões Visa (crédito, dé-
bito e pagamento virtual pré–pago). O consumidor poderá parcelar 
sua compra em até três vezes para qualquer cartão de crédito Visa, 
e até cinco vezes para o cartão de crédito Bradesco Visa. 

marca principal marca secundária / horizontal

cores  

MARQUE SEU CALENDÁRIO:  PROGRAMA DE INGRESSOS
1ª FASE - JANEIRO A MARÇO DE 2015
• Cadastramento geral para recebimento de 

informações 

2ª FASE - DE 31 DE MARÇO DE AGOSTO 
DE 2015
• Fase de sorteios
• Escolha das sessões para o primeiro sorteio – 

31 de março até o fim de abril de 2015

• Resultado do 1º sorteio – junho de 2015
• Escolha das sessões para o segundo 

sorteio –  julho de 2015
• Resultado do 2º sorteio – agosto de 2015

3ª FASE  - OUTUBRO DE 2015
• Venda on-line 

4ª FASE – JUNHO DE 2016
• Venda em bilheteria
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INGRESSOS PARA 
OS JOGOS RIO 2016
Cadastramento para primeira fase de sorteios está aberto até o fim de abril 

QUEM TERÁ DIREITO A MEIA-ENTRADA
• Pessoas acima de 60 anos e cadeirantes têm desconto em 

todas as categorias de preço.
• Estudantes e professores da rede pública municipal do Rio 

de Janeiro, pessoas com outros tipos de deficiência (PCD) e 
obesos têm desconto na categoria de menor preço disponível 
na sessão.

• A meia-entrada estará disponível em todas as sessões, 
inclusive para as cerimônias.

• Crianças de até 2 anos incompletos não pagam ingresso, mas 
precisam ficar no colo do responsável.
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>> Sarah Menezes conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres-2012
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JUDOCA SAUDÁVEL

DORMIR 
TAMBÉM É 
TREINAR

A qualidade do sono interfere 
no desempenho sobre o tatame. 

Com tratamentos e dicas práticas, 
nossos judocas conseguem dormir 

bem e lutar melhor ainda 
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Despertador às 7h, treino às 9h, almoço às 12h, 
descanso às 14h, treino às 17h, jantar às 20h e dor-
mir às 21h. Sim, dormir também faz parte da rotina de treina-
mentos de um atleta de alto rendimento e é parte fundamental 
no processo de recuperação do corpo depois de um dia inteiro 
de atividades. No judô não é diferente. Dormir também é treinar. E 
dormir bem significa treinar melhor ainda. 
Pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais e coor-
denador Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício do 
Instituto do Sono, em São Paulo, o Dr. Marco Túlio de Mello expli-
ca a importância de uma boa noite de sono na rotina de um atle-
ta. “Nós temos duas fases do sono que são muito importantes: o 
sono NREM e o sono REM. No primeiro, também conhecido como 
sono profundo ou N3, é quando liberamos o GH, o hormônio do 
crescimento, e é ele quem realiza todo o nosso processo de recu-
peração física. Já o sono REM é o período no qual recuperamos 
toda a parte de cognição, memória e processos decisórios. Nesse 
sentido, o sono passa a ser fundamental na recuperação e des-
canso do atleta.” 
Foi pensando nisso que a Confederação Brasileira de Judô ini-
ciou em 2014 um trabalho intenso de avaliação da qualidade do 

sono dos atletas que fazem parte da equipe sênior, tanto do time 
feminino quanto do time masculino. Em janeiro daquele ano, to-
dos os judocas da seleção foram submetidos à polissonografia, 
exame que dá um diagnóstico completo sobre o sono do atleta. 
Para realizá-lo, os judocas precisaram dormir no laboratório, li-
gados às máquinas que monitoram todo o período de descanso, 
desde o momento em que eles se deitam até a hora em que des-
pertam, já no dia seguinte. 
Com o sucesso da primeira bateria de avaliações no ano passado, 
a polissonografia foi realizada novamente, em março deste ano, 
em dez atletas – cinco da equipe feminina e cinco da equipe mas-
culina – que apresentaram quadros mais complexos em relação 
à qualidade do sono. 
Com as informações geradas pela polissonografia, a equipe mé-
dica da CBJ pôde traçar um perfil do sono de cada atleta, identi-
ficar distúrbios e sugerir os tratamentos necessários. 
“A gente começou com orientações sobre higiene do sono. Como 
se preparar para dormir, silêncio, iluminação do quarto, regulari-
dade do horário de dormir, entre outros”, explica o doutor Breno 
Schor, médico que acompanha a seleção brasileira de judô neste 
e em outros casos.

SIM, DORMIR TAMBÉM FAZ PARTE 
DA ROTINA DE TREINAMENTOS DE 
UM ATLETA DE ALTO RENDIMENTO 

E É PARTE FUNDAMENTAL NO 
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DO 

CORPO DEPOIS DE UM DIA INTEIRO 
DE ATIVIDADES. NO JUDÔ NÃO É 
DIFERENTE. DORMIR TAMBÉM É 

TREINAR. E DORMIR BEM SIGNIFICA 
TREINAR MELHOR AINDA. 
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10DICAS PARA 
DORMIR BEM
DICAS PARA 
DORMIR BEM

Crie o hábito de dormir 
todos os dias no mesmo horário

Reduza o consumo de 
estimulantes à noite

Opte sempre por colchão, travesseiros
e roupas de cama confortáveis 

Evite ingerir muito líquido antes de dormir

  Evite dormir com o
computador ou a TV ligados

Faça exercícios! Eles proporcionam 
um sono mais tranquilo

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

Seu quarto deve ser confortável: escuro, 
 calmo e com uma temperatura agradável

Não vá dormir de estômago cheio

 Utilize seu relógio biológico 
para dormir e acordar

Também não durma de estômago vazio! 
A fome pode atrapalhar o sono

10

Mas quando essas medidas básicas não são suficientes, é preciso um tratamento 
mais profundo. 
“Alguns atletas apresentaram indicações de tratamentos como máscara de oxi-
gênio para dormir ou dispositivo oral para facilitar a respiração”, lembra Schor, 
acrescentando que atletas das categorias mais pesadas (-100 kg e +100 kg, por 
exemplo) apresentaram mais dificuldade para ter uma noite de sono tranquila. E, 
nesse caso, o pesadelo, literalmente, desses atletas tem a ver com a gordura, que 
dificulta a passagem do oxigênio pelas vias nasais, causando pequenos episódios 
de despertar durante a noite.  
O peso-pesado David Moura, por exemplo, foi um dos atletas que precisou mo-
dificar um pouco sua rotina de descanso diário e notou certa diferença de rendi-
mento dentro do tatame. “A gente investe muito em treinamento e suplementação 
pensando numa boa recuperação. Às vezes, esquece que o sono é tão importante 
quanto”, avalia. “Eu achava que o sono da tarde, por exemplo, era recuperativo. Vi 
que não é tanto quanto o sono da noite. Então, eu mudei no sentido de buscar mais 
um sono bom e duradouro e já percebi melhora. Acordo muito mais disposto.” 
Além da polissonografia, existe também um teste prático, chamado pelos pesqui-
sadores de Escala de Epworth, que calcula o nível de sonolência do indivíduo em 
situações normais do dia-a-dia.  Veja o quadro para fazer o teste e descobrir se seu 
sono está adequado ou se precisa consultar um especialista. 

marca principal marca secundária / horizontal
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“A GENTE INVESTE MUITO EM TREINAMENTO 
E SUPLEMENTAÇÃO PENSANDO NUMA BOA 
RECUPERAÇÃO. ÀS VEZES, ESQUECE QUE O 

SONO É TÃO IMPORTANTE QUANTO”

ESCALA DE 
SONOLÊNCIA 
DE EPWORTH

INSTRUÇÕES: Qual é a probabilidade de você “co-
chilar” ou adormecer nas situações que serão apresen-
tadas a seguir? Procure separar da condição sentindo-se 
simplesmente cansado. Isto diz respeito a seu modo de 
vida comum nas últimas semanas. Ainda que você não 
tenha passado por nenhuma destas situações recente-
mente, tente avaliar como elas poderiam afetar você. 
Utilize a escala a seguir para escolher o número mais apro-
priado para cada situação:

0  NENHUMA CHANCE DE COCHILAR
1  PEQUENA CHANCE DE COCHILAR
2  MODERADA CHANCE DE COCHILAR
3  ALTA CHANCE DE COCHILAR

>> David Moura foi um dos atletas que precisou modificar sua rotina de descanso diário e notou diferença

SITUAÇÃO
Sentado e lendo

Vendo Televisão

Sentado em um lugar público, sem 
atividade (sala de espera, cinema, 
teatro, reunião, entre outros)

Como passageiro de trem, carro 
ou ônibus andando sem parar

Deitado para descansar  a 
tarde quando as circunstâncias 
permitem

Sentado e conversando com 
alguém

Sentado calmamente, após o 
almoço sem ter ingerido álcool

Se você estiver de carro, enquanto 
para por alguns minutos no 
trânsito intenso

TOTAL

CHANCE

PONTUAÇÃO
0 a 6 = normal
 7 a 9 = situação limite
 10 a 14 = sonolência diurna leve
15 a 20 = sonolência diurna moderada
 > 20 = sonolência diurna grave 



ESCALA DE 
SONOLÊNCIA 
DE EPWORTH

CHANCE

0 a 6 = normal
 7 a 9 = situação limite
 10 a 14 = sonolência diurna leve
15 a 20 = sonolência diurna moderada
 > 20 = sonolência diurna grave 
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EZEQUIEL 
PARAGUASSU

POR ONDE ANDA

EZEQUIEL 
PARAGUASSU

Guitarrista, esportista, empresário e professor: ex-atleta, 
famoso por nomear um golpe, ainda encontra tempo para 

ministrar aulas de judô a crianças e adolescentes

É manhã de uma quarta-feira. Ezequiel Paraguassu abre a janela de sua pou-
sada, da qual é gerente, no Espírito Santo, a 30 metros de distância do mar, 
e admira a vista. Minutos depois, caminha em direção à praia e faz um leve 
treinamento de natação antes de iniciar a rotina diária. 
O hábito das primeiras horas do dia é simbólico da simplicidade de um dos grandes judocas bra-
sileiros. Guitarrista, esportista, empresário, professor... Tudo junto e misturado com a filosofia 
de vida de um ex-atleta que até mesmo batizou um golpe com seu nome!
“Agora, a alimentação está mais liberada”, diz Ezequiel, bem-humorado.
Entre os acordes de uma canção e a assinatura de recibos, Ezequiel se mantém fiel ao lado 
atleta — e não apenas com a prática de natação na praia. Duas vezes por semana, dedica-
-se a seu maior amor esportivo e faz treinamentos matinais de judô. Para completar, treina 
também à noite, todos os dias, visando à manutenção do corpo e de sua paixão, que 
começou bem cedo.
Carioca, Paraguassu iniciou no esporte aos 8 anos, a pedido de sua mãe, Rosa Maria. 
“Eu era muito sapeca, e minha mãe me colocou no judô para eu gastar minhas energias 
(risos). Sem querer, ela me colocou no esporte certo. Depois disso, nunca mais saí, 
nunca abandonei”, conta Ezequiel.
Mal sabia ela que, ao passar pelas portas de um ginásio, aquele local formaria um 
campeão nacional e o representante brasileiro nos Jogos Olímpicos de Seul-1988 e 
Barcelona-1992. Além disso, seu filho daria nome a um golpe – Ezequiel, uma adap-
tação da técnica sode guruma jime – e seria ovacionado mundialmente.
“Eu estava no exterior quando soube. Foi curioso, porque eu não tinha noção da 
proporção que esse golpe atingiria, só quando eu voltei ao Brasil. Uma vez fui a 
uma competição, vi as pessoas falando meu nome, uma sensação especial. Hoje 
em dia, sempre tem uns meninos mais afoitos querendo me desafiar (risos). É porque eu 
gosto de treinar. É a filosofia”, afirma o ex-meio-médio. 
Após disputas e conquistas no Brasil, Ezequiel aventurou-se na Suíça. Durante 19 anos 
vivendo no país, aprendeu outros idiomas, como alemão e espanhol, e enriqueceu seus 
costumes com a cultura europeia. 
Hoje, aos 51 anos, o esporte ainda faz parte do seu dia a dia. A convite do presidente 
da Confederação Brasileira de Judô Paulo Wanderley, Paraguassu tornou-se professor do 
Centro Capixaba de Judô (Cecaj) e do Centro Olímpico do Espírito Santo (Coes). Para ele, o 
sentimento de formar atletas e, principalmente, cidadãos, é tão bom quanto o de ser homena-
geado em um golpe.
“Eu aproveitei bastante o meu tempo como esportista. Hoje, o que me dá mais prazer é formar um atleta. 
Eu já competi em tudo que poderia”, afirma.
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No Cecaj, Ezequiel ministra aulas para 80 crianças e adolescentes, de várias idades. 
Já o projeto olímpico contempla atletas de alto rendimento, a partir dos 12 anos. Os 
conhecimentos adquiridos na Europa são levados para o dia a dia, sobretudo em 
competições internacionais, quando é tradutor e guia turístico de jovens judocas.
“A criança tem de começar agora. E nós temos bons talentos. Eu vejo bons atle-
tas, mas temos de doutriná-los e canalizar a energia deles. Um dos pontos mais 
importantes é o de ensinar valores às crianças, logo nos primeiros anos de aulas. 
Não queremos formar só ganhadores de medalhas. Na vida de um judoca está 
embutido o respeito às pessoas, dentro e fora do tatame.”
Com passagens por Ásia e Europa em Jogos Olímpicos, Paraguassu afirma que 
“bate uma nostalgia positiva” ao pensar nos Jogos Rio 2016. Ele reconhece que 
o peso do quimono se multiplica quando se trata de Olimpíadas. Entretanto, 

confia no potencial brasileiro.
“A equipe tem muitos bons atletas, tem medalhistas olímpicos e campe-

ões mundiais. A seleção, com apoio, só caminha daqui para melhor. A 
estrutura da Bahia é um exemplo. Quando o atleta tem apoio, ele 

pode explorar 100% do potencial. E isso nós temos por aqui. Os 
brasileiros vão competir de igual para igual com os franceses, 
japoneses... Não vai ser fácil, mas o Brasil está no páreo”, analisa.
De olho nas Olimpíadas de 2016 e nos Jogos Pan-Americanos 
de Toronto, no próximo mês de julho, Paraguassu destaca o 
comprometimento na formação dos atletas. Empenho este 
conquistado durante décadas de suor no tatame.
“Agora eu não preciso mais bater o peso para competir. 
Mas eu sempre cuidei da alimentação. Isso fica para a 
vida inteira. Judô é a filosofia da pessoa que vive para 
o bem-estar, não só entrar em forma em um período, 
mas durante a vida inteira. Eu sempre quero estar em 
treinamento, é uma alegria muito grande. Eu parei de 
competir, mas fico no meio do judô, é a minha essên-
cia. Não tenho como fugir dela”, completa. 
Sem esquecer, é claro, da caminhada matinal em 
frente à pousada no litoral capixaba, com a brisa do 
mar pela frente, cara a cara. 
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PERFIL
NOME: 
Ezequiel Rodrigues Dutra Paraguassu
NASCIMENTO: 
4/11/1963, no Rio de Janeiro (RJ)
CONQUISTAS E CARREIRA:
• Participação nos Jogos Olímpicos de Seul-1988 e 
Barcelona-1992
• 6 vezes campeão brasiliense;
• 2 vezes campeão Pan-Americano;
• 4 vezes campeão brasileiro;
• 3 vezes campeão suíço pela equipe de Nippon 
Zurique;
• Campeão do Torneio Internacional Guido Sieni 1992 
(Itália);
• Campeão do Torneio Internacional de Leonding 1992 
(Áustria);
• Integrante da seleção brasileira de judô de 1987 a 
1992;
• Treinador de judô de equipes de alto rendimento na 
Suíça, de 2005 a 2010
• Treinador de judô na Academia Budosport (Suíça), 
de 2001 a 2010
• Professor de judô da instituição governamental J+S 
(Suíça), de 2005 a 2010
• Técnico da seleção brasileira Sub-18 e Sub-21 em 
estágios e competições na Europa, em 2013
• Técnico da seleção brasileira Sub-21 nos 
campeonatos Sul-Americano e Pan-Americano, na 
Argentina, de 11 a15 de julho de 2013
• Atualmente é técnico e professor do Centro Olímpico 
do Espírito Santo (Coes) e do Centro Capixaba de 
Judô (Cecaj)
• Faixa Preta de Judô IV Dan
• Curso sobre treinamento de judô de alto nível na 
Suíça, em 2005
• Curso de pedagogia de formação de professor de 
judô, na Suíça, em 2005

>> Dois momentos olímpicos: Seul, acima, o segundo em pé, da 
      direita para a esquerda e Barcelona, em pé à direita.
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“UM DOS PONTOS MAIS 
IMPORTANTES É O DE 

ENSINAR VALORES ÀS 
CRIANÇAS, LOGO NOS 

PRIMEIROS ANOS DE VIDA.  
NÃO QUEREMOS FORMAR 

SÓ GANHADORES DE 
MEDALHAS”

“EU ERA MUITO SAPECA, E MINHA 
MÃE ME COLOCOU NO JUDÔ PARA 

EU GASTAR MINHAS ENERGIAS 
(RISOS). SEM QUERER, ELA ME 

COLOCOU NO ESPORTE CERTO”
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DE OLHO NOS MUNDIAIS
Categorias de base têm calendário cheio e desafios de gente grande 

nos Mundiais Sub-18 e Sub-21

BASE

O ano de 2014 terminou com a definição das equipes Sub-18 e Sub-21 do judô brasileiro depois da Seleti-
va Nacional das Categorias de Base e 2015 começa com o desafio de preparar esses atletas para compe-
tições de alto nível no Circuito Mundial. O objetivo principal são os dois Mundiais de juniores e juvenis.  
Para a equipe Sub-18, a primeira parada foi o Estágio Internacional – Fase 1, na Alemanha, entre os dias 18 e 25 de março. Antes da viagem, os 
jovens da nova geração do judô brasileiro realizaram três treinamentos de campo – Saquarema (RJ), São Paulo e Pindamonhangaba (SP) – 
com uma pré-temporada fortíssima visando aos melhores resultados nessas competições. 
Já na Alemanha, a equipe se dividiu em duas: as meninas foram para Bad Blankenburg, enquanto os meninos competiram em Bremen. Até o 
Campeonato Mundial, em Sarajevo, na Bósnia, em julho, serão mais duas etapas do Circuito Mundial, com os judocas passando por Berlim e 
Panamá, além do Sul-Americano de Lima, no Peru; e do Pan-Americano de San José, na Costa Rica. 

>> As seleções Sub-18 e Sub-21 do ano de 2015
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DE OLHO NOS MUNDIAIS
Categorias de base têm calendário cheio e desafios de gente grande 

nos Mundiais Sub-18 e Sub-21

Os atletas da seleção júnior, por outro lado, estreiam na temporada 
2015 em abril, na primeira fase do Circuito Mundial, disputada na 
Rússia. Competem ainda na Áustria e no Panamá em junho, fechan-
do o Circuito em julho, na República Tcheca e na Alemanha. Assim 
como a equipe juvenil, o time Sub-21 disputará o Sul-Americano 
de Lima e o Pan de San José.
De 15 a 29 de outubro eles embarcam para o principal desafio da 
temporada, o Campeonato Mundial de Abu Dhabi, nos Emirados 
Árabes. Em 2014, o Brasil conquistou um ouro com o meio-mé-
dio Rafael Macedo; uma prata com Larissa Farias, no superli-
geiro; e um bronze com o meio-leve Ricardo Santos Júnior no 
Mundial de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. A meta em 
2015 é superar esse desempenho. 
A temporada das categorias de base ainda terá mais duas 
competições das classes mais jovens, em novembro e de-
zembro: o Pan-Americano e o Sul-Americano Sub-13 e Sub-
15. De 24 a 30 de novembro, haverá a tradicional disputa 
da Seletiva Nacional da Base nos tatames do Centro Pan-
Americano de Judô, em Lauro de Freitas, na Bahia, de onde 
sairão os melhores judocas do país para os times Sub-18 e 
Sub-21 em 2016. 
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>> A atleta Natália Mercadante (à direita) e Andrea Berti, técnica da seleção
      Sub-21, durante treino em Saquarema
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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.

Faz diferença ser Scania.

facebook.com/ScaniaBrasil app/ScaniaBR
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PELO BRASIL

A grande vedete do calendário de compe-
tições nacionais em 2015, certamente, será o 

recém-construído Centro Pan-Americano de Judô 
(CPJ), em Lauro de Freitas, na região metropolitana de 

Salvador, na Bahia. Projetado para ser a nova e moderna casa 
do judô Pan-Americano, o CPJ vai receber cinco competições neste 

ano, com atletas tanto da categoria sênior quanto das divisões de base. 
O calendário nacional começa em abril, mês dos Campeonatos Brasileiros regionais. O primeiro, da 

Região I, acontece entre os dias 11 e 12 em Teresina (PI), terra da nossa campeã olímpica Sarah Menezes.  
Neste mesmo final de semana acontece o Campeonato Brasileiro da Região II, em Aracaju (SE). Nos dois últimos 

finais de semana de abril, respectivamente, serão realizados os das Regiões III, IV e V, em Lauro de Freitas (BA), Campo 
Verde (MT) e São José (SC).  

Além desses, há datas para ficarem marcadas na folhinha do calendário com as competições mais charmosas do ano: nos dias 13 e 14 
de junho, haverá o Troféu Brasil Interclubes, em Taubaté (SP); nos dias 10 e 11 de outubro, o Campeonato Brasileiro Sênior, em Maceió (AL); 

e nos dias 7, 8, 21 e 22 de novembro acontecem as tradicionais disputas do Grand Prix Nacional Interclubes Masculino (São Paulo-SP) e Feminino 
(Goiânia-GO), respectivamente. A maratona de combates da Seletiva Nacional das Categorias de Base fecha o ano de competições no 
Brasil, de 24 a 30 de novembro, no CPJ, em Lauro de Freitas (BA). 
No total, serão realizadas 15 competições nacionais, desde as categorias de base (Sub-13, Sub-15, Sub-21 e sub-23) até disputas para 
equipes sêniores. Em consonância com a política de descentralização implantada pela atual gestão da CBJ, serão contempladas com 
eventos de judô quatro das cinco regiões administrativas do país, com competições programadas para os estados do Piauí, Sergipe, 
Bahia, Mato Grosso, Santa Catarina, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Alagoas e Goiás.. 
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EM CASA 
NA BAHIA

Centro Pan-Americano receberá cinco eventos nacionais em 2015. 
Calendário distribui competições por dez estados de quatro regiões do país
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EM CASA 
NA BAHIA

Centro Pan-Americano receberá cinco eventos nacionais em 2015. 
Calendário distribui competições por dez estados de quatro regiões do país

>> O Brasileiro Sênior de 2015 será disputado em Maceió
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INVASÃO 
GRINGA

Estrangeiros buscam cada vez 
mais intercâmbio no país 

dos Jogos Olímpicos de 2016

PELO MUNDO

>> A francesa Amindine 

Buchard treina com 

Rafaela Silva (de azul)

>> Atletas de 13 países 

vieram para o Brasil neste 

começo de ano
>> O medalhista olímpico Henk Grol,   

      da Holanda, esteve em Saquarema
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Por pelo menos dez dias a cidade de Saquarema, na Região dos 
Lagos do Rio de Janeiro, transformou-se na esquina do mundo ao 
receber cerca de 200 judocas vindos de 13 países, como Estados 
Unidos, França, Portugal, Itália, Alemanha, Israel e até do Japão. 
Junto com a seleção brasileira de judô, esses atletas estrangeiros participaram no co-
meço de 2015 do maior treinamento de campo do gênero já realizado no país. E, a pouco 
mais de um ano para o início dos Jogos Olímpicos do Rio, a tendência é que cada vez 
aumente mais o fluxo de gringos na terra das Olimpíadas. 
Ney Wilson, comandante da equipe brasileira e gestor de Alto Rendimento da CBJ, vê 
nesse movimento uma consolidação da estrutura nacional e o reconhecimento do traba-
lho que vem sendo realizado no país em termos de preparação e treinamentos especiais. 
“As seleções do exterior já reconhecem a qualidade do nosso treinamento, o que faz com 
que a cada ano tenhamos mais equipes e mais atletas de ponta aqui”, avalia.
Exemplo disso foi a seleção da França, que veio com seus principais nomes como Clarisse 
Agbegnenou, campeã mundial do meio-médio (63kg); Automne Pavia, bronze em Londres 
2012 no peso-leve (57kg); Gévrise Emane, também bronze em Londres-2012 no médio 
(70kg), Loic Pietri, campeão mundial dos meio-médios (81kg) em 2013, além da fera Teddy 
Riner, sete vezes campeão mundial dos pesados (+100kg), e a jovem revelação do peso-ligeiro 
(48kg) Amandine Buchard, bronze no Mundial de Chelyabinsk em 2014 com apenas 19 anos. 
Algoz de Sarah Menezes na Rússia, Buchard falou com exclusividade à Judô em Revista e de-
monstrou muita satisfação com as atividades realizadas no Brasil. “Treinar aqui no Rio foi uma 
experiência muito boa. Tivemos muitos parceiros para os randoris, muita gente boa. As meninas 
se empenharam bastante e foi uma ótima sessão de treinamentos”, disse.
Com impressões parecidas, a israelense Yarden Gerbi , campeã mundial em 2013 na categoria 
até 63kg, lembrou da técnica em que os brasileiros são especialistas, antes de tecer elogios à 
simpatia dos anfitriões. “Os brasileiros são muito fortes em ne-waza e são muito guerreiros. Cada 
randori é uma luta muito forte”, comentou. “Além disso, a atmosfera no Brasil é muito boa. Todos 
parecem estar sempre muito felizes. Com certeza, quero estar de volta para as Olimpíadas no ano 
que vem.”
Além dos medalhistas em Mundiais, passaram por aqui também alguns medalhistas olímpicos, 
como o holandês Henk Grol, que tem no currículo dois bronzes em Olimpíadas (2008 e 2012), e a ba-
dalada norte-americana Kayla Harrison, campeã olímpica em Londres-2012 no meio-pesado e uma 
das principais adversárias da brasileira Mayra Aguiar na atualidade. Simpática, Harrison falou sobre 
a hospitalidade dos brasileiros e rechaçou qualquer tipo de rivalidade com sua adversária brasileira. 
“Eu adoro os brasileiros e adoro vir ao Brasil”, afirmou. “Quanto à Mayra, acho que isso é bonito porque 
hoje somos grandes rivais, mas talvez, em 10 anos, nós duas sejamos técnicas e percebamos que 
compartilhamos os melhores dias de nossas vidas. Nós temos a oportunidade de viver o sonho, viajar o 
mundo, conhecer lugares incríveis, lutar contra pessoas muito boas. Então eu sinto que compartilhamos 
algo”, declarou em entrevista ao portal do Ministério do Esporte. 
Em 2016, todos eles estarão de volta à Cidade Maravilhosa, que se transformará em cidade olímpica para 
realizar mais sonhos e criar outros campeões e medalhistas. Mas o que a torcida brasileira espera, desta 
vez, é que a língua falada no lugar mais alto do pódio não seja estrangeira.. 
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 “OS BRASILEIROS SÃO MUITO FORTES EM 
NE-WAZA E SÃO MUITO GUERREIROS. CADA 
RANDORI É UMA LUTA MUITO FORTE. ALÉM 

DISSO, A ATMOSFERA NO BRASIL É MUITO BOA. 
TODOS PARECEM ESTAR SEMPRE MUITO FELIZES. 

COM CERTEZA, QUERO ESTAR DE VOLTA PARA 
AS OLIMPÍADAS NO ANO QUE VEM”

DISSO, A ATMOSFERA NO BRASIL É MUITO BOA. 
TODOS PARECEM ESTAR SEMPRE MUITO FELIZES. 

COM CERTEZA, QUERO ESTAR DE VOLTA PARA 

>> A francesa Amindine 

Buchard treina com 

Rafaela Silva (de azul)
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AVANÇA JUDÔ

CBJ promove concurso de pintura para definir mascote do projeto social Avança Judô Os alunos dos 47 polos do projeto Avança Judô, programa social mantido pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), tiveram a 

oportunidade de criar, através de um concurso de pintura, o desenho do novo mascote que simbolizará os valores do projeto. 

Batizada com o nome “Pintando o mascote do Avança Judô”, a competição teve 690 trabalhos inscritos e divididos em três níveis 

de categoria: Nível I para crianças de 6 a 8 anos, Nível II para pequenos de 9 a 12 anos, e Nível III para os alunos de 13 a 16 anos. O 

resultado foi um show de cores e criatividade dos jovens talentos do programa, que foram premiados com tablets e smartphones. 

VENCEDORES
Nível 1
1º lugar: Luis Estevão Santos de Oliveira (AP)2º lugar: Carlos Daniel (PI)3º lugar: Ruan Martins Alves Rocha (RR)Nível 2

1º lugar: Leandra Nayara Duarte Silva (MG)2º lugar: Vitoria Tamara (SP)3º lugar: Kleber Monteiro Cunha (CE)

Nível 3
1º lugar: Guilherme Gomes (SC)2º lugar: Joyce Janaína de O. Ramires (MS)3º lugar: Jullya Alves Vicente (ES)
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>> Luis Estevão Santos de Oliveira, do Amapá, 1o lugar, Nível 1

>> Guilherme Gomes, de Santa Catarina , 1o  lugar, Nível 3

>> Leandra Nayara Duarte Silva, de Minas Gerais, 1o lugar, Nível 2










