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Treinamento de Campo Internacional - F & M
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10 e 11

Campeonato Brasileiro Sub 18

Lauro de Freitas

BA

BRA

13 a 19

Copa Internacional de seleções Sub 21 + TC

Lauro de Freitas

BA

BRA

16 a 18

Grand Prix - F & M

Cancun

MEX

24 jun - 3 jul

Campeonato Pan-Americano Sub 18 e Sub 21

Cancun

MEX

1a8

Treinamento de Campo Internacional - F

Castelldefels

ESP

12 a 17

TC Jogos Escolares da Juventude

Rio de Janeiro

17 a 27

Treinamento de Campo Internacional - M

Houlgate

FRA

19 jul - 2 ago

Estágio Internacional Sub 21 F & M

Praga/Berlin

CZE/GER

5e6

Campeonato Brasileiro Sub 13

Lauro de Freitas

BA

BRA

6 a 12

Treinamento de Campo - F & M

Pindamonhangaba

SP

BRA

1 a 13

Campeonato Mundial Sub 18

Santiago

19 e 20

Campeonato Brasileiro Sub 15

Lauro de Freitas

20 a 24

29° Universíade - F & M

Taipei

TPE

19 a 26

Aclimatação Campeonato Mundial - F & M

Paris

FRA

28 a 03

Campeonato Mundial - F & M

Budapest

HUN

12 a 15

Jogos Escolares da Juventude 12 a 14 anos

Curitiba

23 e 24

Projeto Ohayou Estágio Internacional F & M

Belgrado

SRB

29 set - 1 out

Grand Prix - F & M

Zagreb

CRO

26 set - 10 out

Jogos Sul-Americanos da Juventude

Santiago

CHI

07 e 08

Troféu Brasil Interclubes

Belo Horizonte

09 a 22

Campeonato Mundial Sub 21

Zagreb

CRO

21 e 22

Torneio Nacional Interclubes de Judo Sub 15

A definir

BRA

26 a 28

Grand Slam - F & M

Abu Dhabi

UAE

03 e 04

Grand Prix Nacional Interclubes - Sub 21 Misto

A definir

BRA

11 e 12

Campeonato Brasileiro Sênior

Lauro de Freitas

11 e 12

Campeonato Mundial Absoluto

Marrakech

16 a 19

Jogos Escolares da Juventude 15 a 17 anos

Brasilia

DF

BRA

18 e 19

Grand Prix Nacional Interclubes - Masculino

São Paulo

SP

BRA

25 e 26

Grand Prix Nacional Interclubes - Feminino

Lauro de Freitas

BA

BRA

02 e 03

Seletiva Nacional Interclubes Sub 21

A definir

BRA

01 a 03

Grand Slam - F &M

Tóquio

JPN

04 a 07

Treinamento de Campo Internacional - F & M

Tóquio

JPN

09 e 10

Seletiva Nacional Interclubes Sub 18

A definir

BRA

12 e 13

Seletiva 2017 - Projeto Tóquio 2020 - Etapa II

A definir

BRA

JPN

RJ

BRA

CHI
BA

PR

MG

BA

BRA

BRA

BRA

BRA
MAR
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O judô brasileiro tem passado, presente e futuro. Prova disso são os
resultados expressivos que nossos judocas obtiveram neste começo de 2017, desde a base até o sênior. E os atletas serão o centro do
trabalho que faremos na Confederação.

04

Calendário 2017

JULHO

Encontramos a CBJ estruturada para encarar os desafios que virão
neste próximo ciclo olímpico. Não serão poucos. O atual cenário do
esporte brasileiro impõe a nós um modelo de governança que será
pautado pela austeridade para avançarmos de forma sustentável.

03

AGOSTO

É uma honra ocupar este espaço na condição de
sucessor de um presidente que fez história no
comando da Confederação Brasileira de Judô. A
gestão de Paulo Wanderley Teixeira foi um divisor
de águas para o nosso esporte. Por isso, antes de
mais nada, deixo aqui o meu reconhecimento a este grande gestor
por tudo que ele fez.

JUNHO

Amigos e amigas judocas,
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Novo presidente da CBJ,
Silvio Acácio Borges
destaca o legado da
administração anterior e
projeta os desafios do novo
ciclo que se inicia
Silvio Acácio Borges tem uma vida inteira devotada ao judô. Quando era menino em
Joinville (SC), sua cidade natal, foi levado a fazer
aula na Associação Joinvillense graças ao amigo Rubens Cláudio da Graça e a seu irmão mais
velho. Discípulo do sensei Kenzo Minami, teve
destaque como juvenil e júnior, competindo até a
categoria sênior. Atuou como professor, técnico,
chefe de delegação. Foi árbitro com qualificação
FIJ A e membro do Conselho Nacional de Arbitragem até que, em 2013, assumiu a presidência da
Federação Catarinense. Desde março de 2017, o
desafio assumiu proporção diferente.
Eleito presidente da Confederação Brasileira de
Judô por aclamação, terá a honra de comandar
a modalidade como sucessor de Paulo Wanderley
Teixeira. Terá também a missão de levar adiante o
padrão de excelência dentro e fora do tatame que
é marca do judô brasileiro.
“A nossa proposta é de acrescentar ao que já vinha sendo feito na CBJ. É fazer mais. O professor
Paulo Wanderley, do jeito que ele pegou a Confederação em 2001, se ele tivesse feito pouco, já
teria sido muito. E ele fez muito. Nós pegamos a
casa estruturada. Usando uma frase do próprio
Paulo, não vamos para trás nem para pegar impulso”, afirma Silvio.
O primeiro momento da gestão é de transição. O
ciclo olímpico pós-Rio 2016 é desafiador, com um
cenário de redução de investimentos no esporte.
O novo presidente arregaçou as mangas desde o

‘O JUDÔ PRECISA
CONHECER O JUDÔ’

primeiro minuto e fez reuniões com todas as áreas funcionais da CBJ. Percorreu o Brasil todo acompanhando cada
um dos cinco Campeonatos Brasileiros
regionais. Por mais que o roteiro tenha
sido sempre aquele básico — aeroporto/
rodoviária – hotel – ginásio —, o objetivo
aos poucos vai sendo alcançado: conhecer de perto o judô brasileiro, as necessidades do esporte.
Com esse aprendizado, mesmo em pouco tempo, Silvio Acácio já se permite fazer um diagnóstico e traçar uma meta:
“O judô precisa conhecer o judô. Mais e
mais. Venho de uma federação estadual, sei bem como é esse ponto de vista.
É importante conhecer a realidade dos
filiados, mas é igualmente importante
que os filiados saibam da realidade da
CBJ. A Confederação tem uma quantidade de colaboradores enxuta e uma
abrangência de ações impressionante.
É preciso fazer com que a comunidade do judô tenha noção da amplitude
da CBJ, do trabalho dos profissionais
daqui, de como se desenvolvem as funções aqui dentro”, analisa.
O patamar do judô brasileiro é o mais
alto possível. É a modalidade que mais
medalhas olímpicas conquistou para o
Brasil na História, com 22 no total. Em
Campeonatos Mundiais Sênior, são 40
medalhas, sendo seis de ouro, 11 de prata
e 23 de bronze. São milhões de praticantes espalhados por todos os 27 estados
do território nacional. Os números impressionam, mas não surpreendem um
gestor que chegou ao principal cargo da
modalidade após se preparar para se dedicar ao esporte.

4

>> Nova Diretoria: O presidente Silvio Acácio Borges

(centro) e a nova diretoria. Da esquerda para a direita:
Gilberto Camerino (Conselho Fiscal), José Nilson Gama
de Lima (1º vice-presidente), Danys Queiroz (2º vicepresidente) e Seloí Totti (3ª vice-presidente)
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VALORIZAÇÃO DO ZEMPO
Desde os tempos em que auxiliava o sensei Kenzo Minami nas aulas, em Santa Catarina, Silvio Acácio Borges foi ganhando experiência e aprendendo a liderar. Mas não deixou de lado a teoria,
buscando a formação em Educação Física.
“Meu sensei tinha graduação universitária. Eu fui estudar. Sempre
tive no judô a minha principal atividade. Nunca deixei de estar no
tatame dando aula, mas sempre com trabalho lúdico, com foco em
preparar o indivíduo, não apenas o atleta”, lembra, com a memória
de quem foi professor durante 34 anos no Clube Atlético Baependi.
Durante a carreira, exerceu o trabalho da arbitragem com a paixão de quem o descreve como “um sacerdócio”. Só se afastou dos
tatames quando, enfim, assumiu a presidência da Federação de
Santa Catarina.
“O foco da nossa gestão era fazer mais eventos, mais capacitação
com menos custo. A gente conseguiu fazer excelentes campeonatos de nível regional. E fizemos grandes eventos nacionais também,
Campeonatos Brasileiros. Um exemplo recente dessa tradição de

Santa Catarina foi a Taça Brasil de Juniores, realizada em maio.”
Dessa passagem pela federação estadual, o novo presidente traz
uma missão para a sua administração na CBJ:
“Quando a Confederação implantou o Zempo, fomos os primeiros
a abraçar essa proposta. A Federação de Santa Catarina é líder
em número de inscritos. Desde 2009, todos os eventos catarinenses são rodados no Zempo. Uma das nossas plataformas na
CBJ vai ser a total utilização do Zempo pelos filiados”, avisa.
Outro ponto que o novo presidente destaca com atenção é a participação dos judocas dentro e fora do tatame.
“A estrutura da CBJ já possibilita essa parceria não é de agora.
E a Comissão de Atletas também já deu o ar de sua importância
numa reunião que tivemos no Comitê Olímpico do Brasil. A CBJ
foi o tempo todo citada como exemplo. A proximidade dos judocas vai nos ajudar a ouvir os diferentes setores.”
Aos poucos, o estilo Silvio Acácio de liderar vai aparecendo na
mesa da presidência. O objetivo é o de sempre, manter a CBJ
onde ela esteve os últimos anos: preparada para vencer.
marca principal

UMA LUTA
INESQUECÍVEL

marca secundária / horizontal

cores

A GESTÃO SILVIO ACÁCIO BORGES
MARÇO 2017

ABRIL 2017

MAIO/JUNHO 2017

• Eleito presidente da CBJ
por aclamação

• Criação da Gestão Executiva da CBJ

• Presença in loco no Campeonato Catarinense Sub-18 e Sub-21

• Presença in loco em todos os
Brasileiros Regionais (Caxias do SulRS, Vitória-ES, Belém-PA, Aracaju-SE
e Brasília-DF)

• Reunião de atletas e confederações no COB com Rafaela
Silva, Victor Penalber, Tiago Camilo e Paulo Wanderley
Teixeira

• Recebe, ao lado do
então presidente Paulo
Wanderley Teixeira, a
visita da diretoria do
Esporte Clube Pinheiros
na sede da CBJ no Rio
• Participa da Assembleia
Eletiva da Federação
Catarinense de Judô

• Recebe visita da diretoria do Minas
Tênis Clube
• Apresenta-se à seleção sênior em
visita à concentração da equipe
em Pindamonhangaba, antes do
Campeonato Pan-Americano Sênior
2017
• Recebe na CBJ, pela primeira vez, um
presidente de Federação, o professor
Alcindo Campos, da Federação
Paraense de Judô (FPAJU).

• Abertura da Taça Brasil de Juniores e Qualifiyng 2017 em
Blumenau, Santa Catarina.
• Publicação do edital de eleições para representantes de
clubes no Conselho Técnico da CBJ.
• Abertura do Campeonato Carioca de Judô 2017
• Estreia no CT da CBJ em Lauro de Freitas abrindo o
Campeonato Brasileiro Sub-21 acompanhado pela campeã
olímpica Sarah Menezes
• Promove no CT da CBJ, em Lauro de Freitas, a primeira
reunião geral com presidentes de Federações e membros
do Conselho Técnico da CBJ

• Nomeia os sete membros eleitos da
Comissão de Atletas da CBJ

• Participa da abertura
oficial da Taça São Paulo.
Primeiro discurso público
em competição como
presidente da CBJ
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“NÃO TEM COMO
ESQUECER: TIAGO CAMILO
NO MUNDIAL DE 2007. ERA
O JUDÔ NA MAIS PURA
ESSÊNCIA.
A BELEZA PLÁSTICA”
marca principal

marca secundária / horizontal

cores

• Posse na presidência
da CBJ
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Ao longo da vida, muitas foram as lutas memoráveis que Silvio Acácio Borges
testemunhou com os próprios olhos, seja como atleta, professor, árbitro ou
dirigente. Uma delas, porém, o novo presidente da CBJ guarda com carinho
na lembrança.
“Não tem como esquecer: Tiago Camilo no Mundial de 2007. Todas as
lutas que ele fez no tempo de uma única luta”, recorda, referindo-se à
campanha irretocável do judoca brasileiro, que venceu todos os seus
combates por ippon, em poucos segundos, até chegar à medalha de ouro.
Silvio Acácio Borges era, na ocasião, espectador convidado no evento
realizado no Rio de Janeiro.
“Mesmo de outra área de competição, meu olho ia na direção daquele
ippon lindo do Tiago que estava acontecendo. Era o judô na mais pura
essência. A beleza plástica.”
Esse mesmo espírito ecoa na voz do presidente quando ele, com a autoridade de um árbitro com qualificação FIJ A, analisa as novas
regras implementadas pela Federação Internacional de Judô este ano. Entre as principais novidades, veio a extinção do yuko.
“Houve uma série de experimentos nos últimos 30, 40 anos. Estamos voltando para nossa origem, de um judô dinâmico, técnico. A
avaliação do árbitro agora é mais simples: ou foi, ou não foi. É mais próximo do que a gente ensina no judô.”

>> Paulo Wanderley Teixeira passa o comando
da CBJ para Silvio Acácio Borges

Nome completo:
Silvio Acácio Borges
Esposa:
Juraci Terezinha Borges
Filho:
Breno Acácio Borges
Nascimento:
16/02/1959, Joinville (SC)
Graduação:
7º Dan
Primeiro sensei:
Kenzo Minami

JUDÔ EM REVISTA
N O 18 • JUNHO 2017

• Visita à CBJ com a nova
diretoria para reuniões
de boas-vindas com
os colaboradores,
promovendo
apresentações dos
membros e ações de
cada departamento em
semana de imersão na
sede no Rio de Janeiro
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VALORIZAÇÃO DO ZEMPO
Desde os tempos em que auxiliava o sensei Kenzo Minami nas aulas, em Santa Catarina, Silvio Acácio Borges foi ganhando experiência e aprendendo a liderar. Mas não deixou de lado a teoria,
buscando a formação em Educação Física.
“Meu sensei tinha graduação universitária. Eu fui estudar. Sempre
tive no judô a minha principal atividade. Nunca deixei de estar no
tatame dando aula, mas sempre com trabalho lúdico, com foco em
preparar o indivíduo, não apenas o atleta”, lembra, com a memória
de quem foi professor durante 34 anos no Clube Atlético Baependi.
Durante a carreira, exerceu o trabalho da arbitragem com a paixão de quem o descreve como “um sacerdócio”. Só se afastou dos
tatames quando, enfim, assumiu a presidência da Federação de
Santa Catarina.
“O foco da nossa gestão era fazer mais eventos, mais capacitação
com menos custo. A gente conseguiu fazer excelentes campeonatos de nível regional. E fizemos grandes eventos nacionais também,
Campeonatos Brasileiros. Um exemplo recente dessa tradição de

Santa Catarina foi a Taça Brasil de Juniores, realizada em maio.”
Dessa passagem pela federação estadual, o novo presidente traz
uma missão para a sua administração na CBJ:
“Quando a Confederação implantou o Zempo, fomos os primeiros
a abraçar essa proposta. A Federação de Santa Catarina é líder
em número de inscritos. Desde 2009, todos os eventos catarinenses são rodados no Zempo. Uma das nossas plataformas na
CBJ vai ser a total utilização do Zempo pelos filiados”, avisa.
Outro ponto que o novo presidente destaca com atenção é a participação dos judocas dentro e fora do tatame.
“A estrutura da CBJ já possibilita essa parceria não é de agora.
E a Comissão de Atletas também já deu o ar de sua importância
numa reunião que tivemos no Comitê Olímpico do Brasil. A CBJ
foi o tempo todo citada como exemplo. A proximidade dos judocas vai nos ajudar a ouvir os diferentes setores.”
Aos poucos, o estilo Silvio Acácio de liderar vai aparecendo na
mesa da presidência. O objetivo é o de sempre, manter a CBJ
onde ela esteve os últimos anos: preparada para vencer.
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• Eleito presidente da CBJ
por aclamação

• Criação da Gestão Executiva da CBJ

• Presença in loco no Campeonato Catarinense Sub-18 e Sub-21

• Presença in loco em todos os
Brasileiros Regionais (Caxias do SulRS, Vitória-ES, Belém-PA, Aracaju-SE
e Brasília-DF)

• Reunião de atletas e confederações no COB com Rafaela
Silva, Victor Penalber, Tiago Camilo e Paulo Wanderley
Teixeira

• Recebe, ao lado do
então presidente Paulo
Wanderley Teixeira, a
visita da diretoria do
Esporte Clube Pinheiros
na sede da CBJ no Rio
• Participa da Assembleia
Eletiva da Federação
Catarinense de Judô

• Recebe visita da diretoria do Minas
Tênis Clube
• Apresenta-se à seleção sênior em
visita à concentração da equipe
em Pindamonhangaba, antes do
Campeonato Pan-Americano Sênior
2017
• Recebe na CBJ, pela primeira vez, um
presidente de Federação, o professor
Alcindo Campos, da Federação
Paraense de Judô (FPAJU).

• Abertura da Taça Brasil de Juniores e Qualifiyng 2017 em
Blumenau, Santa Catarina.
• Publicação do edital de eleições para representantes de
clubes no Conselho Técnico da CBJ.
• Abertura do Campeonato Carioca de Judô 2017
• Estreia no CT da CBJ em Lauro de Freitas abrindo o
Campeonato Brasileiro Sub-21 acompanhado pela campeã
olímpica Sarah Menezes
• Promove no CT da CBJ, em Lauro de Freitas, a primeira
reunião geral com presidentes de Federações e membros
do Conselho Técnico da CBJ

• Nomeia os sete membros eleitos da
Comissão de Atletas da CBJ

• Participa da abertura
oficial da Taça São Paulo.
Primeiro discurso público
em competição como
presidente da CBJ
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NO MUNDIAL DE 2007. ERA
O JUDÔ NA MAIS PURA
ESSÊNCIA.
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RINO COM

Respeite os limites de velocidade.
A ScAniA contribui pArA o ESportE brASiLEiro

AJUDANDO OS
NOSSOS ATLETAS
A CHEGAR LÁ
A Scania continua na estrada
com a delegação brasileira de judô.
Temos orgulho de fazer parte
dessa história de dedicação, suor
e sucesso. Nosso objetivo é tornar

o caminho dos nossos judocas
até o tatame o mais confortável
possível. Por isso colocamos
à disposição dos atletas brasileiros
ônibus rápidos, acessíveis e seguros.
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O estado de Santa Catarina foi o palco de um
dos principais eventos nacionais do judô no
primeiro semestre de 2017. O Ginásio Galegão, em

semana depois de ser campeã pan-americana Sênior
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Blumenau recebe a Taça Brasil de Juniores, em
disputa de alto nível técnico com presença de atletas
que estiveram no Pan-Americano Sênior
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>> Beatriz Souza (azul) levou o título da Taça Brasil uma

Blumenau, recebeu no começo de maio cerca de 320 atletas, representando 98 clubes e associações de judô brasileiras, para a disputa da Taça Brasil de Juniores.
A competição foi aberta oficialmente pelo presidente da
Confederação Brasileira de Judô (CBJ), o catarinense Silvio
Acácio Borges, que destacou com orgulho a realização, em
seu estado natal, do primeiro campeonato de nível nacional
do seu mandato à frente da CBJ.
“Saúdo a todos os presentes, cumprimentando o vice-prefeito de Blumenau, Mario Hildebrandt, que nos prestigia
nesta ocasião especial para o judô brasileiro. Aproveito para
destacar a minha alegria em estar no meu estado fazendo a
abertura do primeiro evento nacional do nosso calendário.
Eu me lembro das negociações que liderei com a Prefeitura
no ano passado, quando ainda era presidente da Federação
Catarinense de Judô. Dez meses depois de acertarmos a
realização da Taça Brasil de Juniores em Blumenau, eu me
sinto orgulhoso de estarmos aqui. A cidade tem uma tradição no esporte e é isso que estamos vendo hoje”, pontuou
Silvio Acácio, antes de acrescentar: “Dentro do possível,
tem sido fácil administrar a atual CBJ, visto o legado deixado pelo excelente trabalho do meu antecessor, professor
Paulo Wanderley Teixeira, a quem dedico o sucesso deste
evento. Por fim, um agradecimento especial à família blumenauense que nos recebe neste final de semana.”
Além do presidente da CBJ, do vice-prefeito de Blumenau
e dos gestores da CBJ Matheus Theotônio (Eventos) e
Robnelson Ferreira (Executivo), outras autoridades compuseram a mesa de honra na Cerimônia de Abertura. Estiveram
presentes os vereadores Ricardo Alba e Airton de Souza;
Egídio Beckhauser, presidente da Fundação Municipal de
Esporte de Blumenau; Moisés Penso, presidente da FCJ;
Lio de Freitas, presidente da Apaje; Ademir Shuktz, representando os Kodanshas catarinenses; e Edison Minakawa,
representante da arbitragem.
No tatame, a disputa teve alto nível técnico, contando com
a presença de atletas que estiveram no Campeonato PanAmericano Sênior, como Daniel Cargnin e Beatriz Souza.
Ao final, a Sogipa (1 ouro, 3 pratas e 2 bronzes) ficou em
primeiro lugar no quadro geral de medalhas masculino.
O Minas Tênis Clube, com três ouros, foi o campeão no
feminino.
O pódio masculino ficou ainda com Minas (2º), Instituto
Reação (3º), Academia Espaço Marques Guiness (4º) e a
Sociedade Morgenau (5º).
No feminino, o segundo lugar ficou para o Instituto Reação,
seguido por Sogipa (3º), Esporte Clube Pinheiros (4º) e
Associação Desportiva São Caetano (5º).
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>> Daniel Cargnin voltou do Pan Sênior direto para disputa em Blumenau, e levou a medalha de ouro no 66kg

“EU ME LEMBRO DAS NEGOCIAÇÕES QUE
LIDEREI COM A PREFEITURA NO ANO
PASSADO, QUANDO AINDA ERA
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO
CATARINENSE DE JUDÔ. DEZ MESES
DEPOIS DE ACERTARMOS A
REALIZAÇÃO DA TAÇA BRASIL DE
JUNIORES EM BLUMENAU, EU ME
SINTO ORGULHOSO DE ESTARMOS AQUI”

>> Presidente Silvio Acácio Borges discursa
na abertura do evento em seu estado natal

RESULTADOS • TAÇA BRASIL DE JUNIORES
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A vida de todo judoca é feita de desafios. E não há vitória sem superação
de obstáculos. Na sequência dos Jogos Rio 2016, o esporte brasileiro vive um choque de re-

UM NOVO
CENÁRIO

Judô trabalha com a
credibilidade e a força
de suas parcerias para
se adequar ao momento
do esporte brasileiro
pós-Jogos Rio 2016

alidade. Depois do ciclo olímpico de maior investimento na história do Brasil, o cenário é de queda
de recursos oriundos do setor privado e retração econômica do país, o que leva a uma redução
das verbas públicas. O judô também se adapta ao momento de austeridade e mantém a sustentabilidade graças ao trabalho feito nos últimos anos e à credibilidade na relação com o mercado.
É hora de ter os pés no chão, mas o judô brasileiro tem uma estrutura sólida para dar passos
firmes para frente. O primeiro ponto positivo é a força da credibilidade da CBJ, que conta sempre com o apoio do Comitê Olímpico do Brasil e de entes governamentais como o Ministério do
Esporte e as Forças Armadas. Além disso, a Confederação já renovou contratos com cinco parceiros de grande peso: Bradesco (patrocinador máster); Infraero e Cielo (patrocinadores oficiais);
Scania (parceiro oficial); e Mizuno (fornecedora oficial).
“As boas relações comerciais da CBJ foram construídas ao longo do tempo. Além dos resultados
dos nossos atletas dentro do tatame, sempre superamos as metas do lado de fora. Sempre entregamos mais do que o estabelecido. Adequamos os valores à nova realidade, e os contratos foram
assinados. Isso dá solidez para o trabalho já de olho em Tóquio 2020. O judô fica dentro de uma
pequena elite do esporte brasileiro que se mantém estabilizada para o próximo ciclo olímpico”,
analisa Maurício Carlos, da WH Sports, empresa responsável pelos serviços de marketing da CBJ.
Além das parcerias, a sustentabilidade do judô brasileiro está baseada nas boas práticas de governança estabelecidas ao longo dos últimos 16 anos. O planejamento e a continuidade dos
projetos são marcas do trabalho. Isso garante que a modalidade tenha uma estrutura forte num
momento em que o esporte brasileiro todo precisa se adaptar à vida pós-Jogos Rio 2016. Nos
últimos dez anos, o país se acostumou a ser sede de grandes eventos internacionais. Primeiro, os
Jogos Pan-Americanos Rio 2007 e o Mundial de Judô 2007, ambos no Rio. Depois, vieram quatro
eventos do Grand Slam da FIJ no Brasil, o Mundial de Judô 2013 e os Jogos Olímpicos Rio 2016.
O horizonte agora traz novas perspectivas para a evolução da modalidade.
“As palavras-chave são compartilhar, capacitar e trabalhar. É um momento de superação e reinvenção”, acrescenta Maurício.
Como parte desse movimento, a CBJ vai promover em breve a nona edição do Encontro com
Patrocinadores.
“A intenção é discutir o próximo ciclo de negócios do judô. Temos o Centro de Treinamento, em
Lauro de Freitas, como uma arena multiuso e uma nova unidade de negócios. E vamos buscar
oportunidades de ampliação de visibilidade”, explica Maurício.
“É um momento de desafios que não se restringe ao esporte. Mas vamos passar por ele da maneira como sempre fizemos: com competência e com trabalho”, afirma o presidente da CBJ Silvio
Acácio Borges.
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“O JUDÔ FICA DENTRO DE UMA
PEQUENA ELITE DO ESPORTE
BRASILEIRO QUE SE MANTÊM
ESTABILIZADA PARA O PRÓXIMO
CICLO OLÍMPICO. ADEQUAMOS OS
VALORES À NOVA REALIDADE E OS
CONTRATOS FORAM ASSINADOS”
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A vida de todo judoca é feita de desafios. E não há vitória sem superação
de obstáculos. Na sequência dos Jogos Rio 2016, o esporte brasileiro vive um choque de re-

UM NOVO
CENÁRIO
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de suas parcerias para
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do esporte brasileiro
pós-Jogos Rio 2016
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“No meu primeiro Pan eu perdi na
primeira luta e agora estou feliz
com essa evolução de vir aqui e
ganhar a disputa. Foi uma competição bastante difícil para mim”
JÉSSICA
PEREIRA
52kg - ouro

>> Equipe masculina do Brasil ficou com o bronze

SAMANTA
SOARES
78kg - ouro

“Fico feliz por finalmente
ser campeão pan-americano. Por ser o primeiro deste ciclo olímpico, tem um
gosto especial”

“Eu vi como a mexicana lutou no combate anterior
e usei a tática de matar a pegada e dominar a luta.
Joguei de três waza-aris e consegui a imobilização. É um momento muito especial por ser minha
primeira medalha no Pan-Americano Sênior“

ERIC
TAKABATAKE
60kg - ouro

>> Seleção feminina foi campeã por equipes no Pan-Americano

BEATRIZ
SOUZA
+78kg - ouro

EDUARDO
KATSUHIRO
73kg - ouro

Renovada, equipe brasileira mantém
hegemonia continental, com 12 medalhas
no Campeonato Pan-Americano Sênior 2017

Fotos: Lara Monsores

JUDÔ EM REVISTA
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O Campeonato Pan-Americano Sênior da Cidade aqueles que não conquistaram medalha. Vale ressaltar também
do Panamá foi o primeiro grande desafio da seleção o ótimo trabalho feito pelas categorias de base da CBJ lapidando
brasileira de judô em 2017. De olho na renovação para este esses potenciais que, hoje, são realidade numa competição sênior

difícil, como o Pan.”
O caminho dos brasileiros começou no dia 28 de abril com as disputas dos pesos ligeiro, meio-leve e leve. Jéssica Pereira (52kg), Eric
Takabatake (60kg) e Eduardo Katsuhiro (73kg) conquistaram os primeiros ouros; Yanka Pascoalino (63kg) e Daniel Cargnin (66kg) ficaram com a prata; e Stefannie Arissa Koyama (48kg), com o bronze.
No sábado, 29, foi a vez dos meio-médios, médios, meio-pesados e
pesados. A seleção repetiu a dose e outros seis judocas foram ao
pódio, conquistando mais três ouros e três bronzes. Destaque para
os campeões Eduardo Yudi Santos (81kg), Samanta Soares (78kg) e
Beatriz Souza (+78kg). Os bronzes foram para Rafael Macedo (90kg),
Leonardo Gonçalves (100kg) e Ruan Isquierdo (+100kg), todos eles
estreantes na competição.
Eleudis Valentim (52kg), Rafaela Silva (57kg), Tamires Crude
(57kg), Millena Silva (70kg), Lincoln Neves (73kg) e Gustavo

marca principal

Assis (90kg) também participaram do
Pan, mas não avançaram às disputas por
medalhas no individual.
“A nossa estratégia nesse Pan era dar
mais experiência para atletas jovens e
possibilitar que eles conquistassem pontos no Ranking Mundial da FIJ para que
possam ter mais chances nas chaves das
próximas competições. Esse objetivo foi
alcançado. Na atualização do Ranking
após o Pan-Americano muitos deles entraram ou se aproximaram do Top 20 de
suas respectivas categorias”, explicou
Ney Wilson.
Na competição por equipes, o time feminino levou o ouro e garantiu vaga no Mundial
Por Equipes de Budapeste, depois de bater
Colômbia, Argentina e Canadá. Já o time
masculino ficou com o bronze. Os meninos
perderam para Cuba nas quartas de final
e derrotaram a Colômbia na disputa pelo
terceiro lugar. A equipe masculina também
está classificada para a disputa do Mundial
por Equipes.
marca secundária / horizontal
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“Eu me preparei muito para esse
Pan e estava ansioso no início.
Comecei meio travado, mas fui
ganhando confiança à medida que
avançava. Entrei muito focado na
final para sair vitorioso”

EDUARDO
YUDI
81kg - ouro

“Agradeço pela oportunidade e confiança. Estou muito
feliz por conseguir aproveitar essa chance”

RESULTADOS
CAMPEONATO PANAMERICANO DE SÊNIOR

OURO
Jéssica Pereira (52kg)
Samanta Soares (78kg)
Beatriz Souza (+78kg)
Eric Takabatake (60kg)
Eduardo Katsuhiro (73kg)
Eduardo Yudi (81kg)
Equipe - Feminino
PRATA
Yanka Pascoalino (63kg)
Daniel Cargnin (66kg)
BRONZE
Stefannie Koyama (48kg)
Rafael Macedo (90kg)
Leonardo Gonçalves (100kg)
Ruan Isquierdo (+100kg)
Equipe - Masculino

CAMPEONATO PANAMERICANO DE KATA
Nague no Kata Masculino
OURO
Wagner Uchida
Paulo Ferreira

PRATA
Roger Uchida
Eduardo Maestá
Katame no Kata Masculino
OURO
Eduardo Maestá
Roger Uchida
Ju no Kata Misto
OURO
Roberto Pereira
Nádia Hori
Ju no Kata Masculino
OURO
Wagner Uchida
Paulo Ferreira

CAMPEONATO PANAMERICANO DE VETERANOS
PRATA
David Almeida (M5/100kg)
PRATA
Antônio Casanova (M6/73kg)

JUDÔ EM REVISTA
N O 18 • JUNHO 2017

CAMPEÃO
DA AMÉRICA
ciclo olímpico, a Confederação Brasileira de Judô escalou 18 jovens
atletas para representar o país no continental. E eles provaram que
estavam preparados para vencer. Liderada pela campeã olímpica
Rafaela Silva, a mais experiente do grupo, a jovem equipe brasileira
conseguiu manter a hegemonia continental do judô verde e amarelo,
subindo ao pódio 12 vezes nas competições individuais. Foram seis
ouros, duas pratas e quatro bronzes, resultado que deu ao país o primeiro lugar geral na competição, à frente de Cuba e Canadá.
“Ser campeão com a nossa equipe principal seria obrigação. Mas,
sermos campeões com uma equipe com 90% de renovação em relação ao Pan de 2016 e com atletas jovens, em sua maioria, mostra que
os atletas em quem apostamos corresponderam às nossas expectativas”, avaliou Ney Wilson, gestor de Alto Rendimento da CBJ. “Foi
uma decisão que nos exigiu coragem e ousadia. Estamos satisfeitos,
principalmente, com a atitude dos atletas durante as lutas, inclusive

“Tivemos um treinamento com a seleção em
Pindamonhangaba e isso fez muita diferença
para o Pan no Panamá. Quando levei o waza-ari na final contra a cubana, ouvi alguém gritar da arquibancada que ainda tinha tempo.
Isso me tranquilizou e fui buscar o ippon. Foi
uma conquista muito importante para mim”
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COMPETIÇÕES 1º SEMESTRE 2017
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SELEÇÃO PRINCIPAL
FEVEREIRO
• Aberto Europeu de Sófia - Bulgária
• Aberto Europeu de Odivelas Portugal
• Grand Slam de Paris - França
• Aberto Europeu de Oberwart Áustria
• Aberto Europeu de Roma - Itália
• Grand Prix de Dusseldorf Alemanha
MARÇO
• Aberto Europeu de Katowice Polônia
• Aberto Europeu de Praga República Tcheca
• Grand Slam de Baku - Azerbaijão
• Aberto Pan-Americano de Santiago
- Chile
• Aberto Pan-Americano de Lima Peru
• Grand Prix de Tbilisi - Geórgia

>> David Moura foi ouro no Grand Slam de Ecaterimburgo

BALANÇO
POSITIVO

ABRIL
• Campeonato Pan-Americano da
Cidade do Panamá - Panamá

MAIO
• Grand Slam de Ecaterimburgo Rússia
JUNHO
• Grand Prix de Cancún – México*

TOTAL
15 EVENTOS em 15 PAÍSES
MEDALHAS*
33 OURO
15 PRATA
24 BRONZE
72 TOTAL
* O Grand Prix de Cancún – México foi realizado
após o fechamento desta edição.

CATEGORIAS DE BASE
FEVEREIRO
• Estágio Internacional Sub-18 Antalya
- Turquia
• Estágio Internacional Sub-18 Zagreb
- Croácia
MARÇO
• Estágio Internacional Sub-21
Coimbra - Portugal

• Estágio Internacional Sub-21 Bremen
- Alemanha
• Estágio Internacional Sub-18 Bremen
- Alemanha
• Estágio Internacional Sub-18
Turíngia - Alemanha
ABRIL
• Estágio Internacional Sub-18 Berlim
- Alemanha
JUNHO
• Campeonato Pan-Americano Sub-18
Cancún – México**
• Campeonato Pan-Americano Sub-21
Cancún – México**

TOTAL
9 EVENTOS em 5 PAÍSES
MEDALHAS**
19 OURO
14 PRATA
27 BRONZE
60 TOTAL
* * Os Campeonatos Pan-Americanos Sub-18 e
Sub-21 foram realizados após o fechamento desta
edição.

JUDÔ EM REVISTA
N O 18 • JUNHO 2017

Ao longo do primeiro semestre de 2017, os judocas
brasileiros colecionaram muitas milhas, vistos e carimbos em passaportes e, claro, muitas medalhas
no circuito mundial. Somados, os calendários das seleções

18

Juvenil (Sub-18), Júnior (Sub-21) e Sênior contaram com 25 competições internacionais de janeiro a junho no primeiro ano do ciclo
olímpico rumo aos Jogos de Tóquio 2020. Nesse período, o judô
brasileiro passou por 17 países: Bulgária, Portugal, França, Áustria,
Itália, Alemanha, Polônia, República Tcheca, Azerbaijão, Chile, Peru,
Geórgia, Panamá, Rússia, México, Turquia e Croácia.
Até o fechamento desta edição da Judô em Revista, a equipe principal já tinha lutado em 14 eventos internacionais, sendo oito Abertos,
três Grand Slams, dois Grand Prix e o Campeonato Pan-Americano.
Com uma mescla de novatos e atletas consagrados, a equipe principal conquistou 72 medalhas nessas etapas, sendo 33 de ouro, 15 de
prata e 24 de bronze. Os resultados colocaram o país na primeira colocação do Ranking Mundial por países da Federação Internacional
de Judô, à frente de potências como Japão, França e Rússia.
“O resultado é fruto de um planejamento a longo prazo da CBJ
em parceria com clubes, federações, Comitê Olímpico do Brasil

e Ministério do Esporte”, destaca Ney Wilson, gestor de Alto
Rendimento da CBJ. “Nosso calendário de 2017 já estava traçado desde 2016. Conseguimos executar tudo o que planejamos
para esse primeiro semestre, mesmo no momento de austeridade
que vivemos no esporte brasileiro. O foco agora é o Mundial de
Budapeste.”
As categorias de base também acompanharam o ritmo do Sênior
e brilharam no cenário internacional nos primeiros meses do ano.
Os judocas Sub-18 e Sub-21, somados, tiveram um calendário com
dez eventos e passaram por seis países na Europa e na América:
Turquia, Croácia, Portugal, Alemanha, Áustria e México.
Até abril, a nova geração do judô brasileiro já tinha subido ao pódio
60 vezes, conquistando 19 medalhas de ouro, 14 de prata e 27 de
bronze no circuito europeu.
“Consideramos importante dar experiência internacional para os
atletas desde as categorias de base, pois isso é um dos fatores
que facilitarão lá na frente a transição desses judocas para a classe
Sênior”, explica Marcelo Theotônio, gestor das Categorias de Base
da CBJ. “Os resultados que obtivemos neste primeiro semestre
mostram que estamos no caminho certo.”
marca principal

marca secundária / horizontal

cores

Fotos: Divulgação/ FIJ

>> Delegação Sub-21 em Coimbra: nas categorias de base, uma chuva de pódios
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Judô brasileiro inicia ciclo 2020 com
tour por 17 países ao longo do primeiro
semestre deste ano. País liderou ranking
mundial por países da FIJ na classe sênior
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Itália, Alemanha, Polônia, República Tcheca, Azerbaijão, Chile, Peru,
Geórgia, Panamá, Rússia, México, Turquia e Croácia.
Até o fechamento desta edição da Judô em Revista, a equipe principal já tinha lutado em 14 eventos internacionais, sendo oito Abertos,
três Grand Slams, dois Grand Prix e o Campeonato Pan-Americano.
Com uma mescla de novatos e atletas consagrados, a equipe principal conquistou 72 medalhas nessas etapas, sendo 33 de ouro, 15 de
prata e 24 de bronze. Os resultados colocaram o país na primeira colocação do Ranking Mundial por países da Federação Internacional
de Judô, à frente de potências como Japão, França e Rússia.
“O resultado é fruto de um planejamento a longo prazo da CBJ
em parceria com clubes, federações, Comitê Olímpico do Brasil

e Ministério do Esporte”, destaca Ney Wilson, gestor de Alto
Rendimento da CBJ. “Nosso calendário de 2017 já estava traçado desde 2016. Conseguimos executar tudo o que planejamos
para esse primeiro semestre, mesmo no momento de austeridade
que vivemos no esporte brasileiro. O foco agora é o Mundial de
Budapeste.”
As categorias de base também acompanharam o ritmo do Sênior
e brilharam no cenário internacional nos primeiros meses do ano.
Os judocas Sub-18 e Sub-21, somados, tiveram um calendário com
dez eventos e passaram por seis países na Europa e na América:
Turquia, Croácia, Portugal, Alemanha, Áustria e México.
Até abril, a nova geração do judô brasileiro já tinha subido ao pódio
60 vezes, conquistando 19 medalhas de ouro, 14 de prata e 27 de
bronze no circuito europeu.
“Consideramos importante dar experiência internacional para os
atletas desde as categorias de base, pois isso é um dos fatores
que facilitarão lá na frente a transição desses judocas para a classe
Sênior”, explica Marcelo Theotônio, gestor das Categorias de Base
da CBJ. “Os resultados que obtivemos neste primeiro semestre
mostram que estamos no caminho certo.”
marca principal

marca secundária / horizontal

cores

Fotos: Divulgação/ FIJ

>> Delegação Sub-21 em Coimbra: nas categorias de base, uma chuva de pódios
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Judô brasileiro inicia ciclo 2020 com
tour por 17 países ao longo do primeiro
semestre deste ano. País liderou ranking
mundial por países da FIJ na classe sênior
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olímpicos e mundiais
como Sarah Menezes e
Luciano Corrêa marca a
disputa dos Brasileiros
Regionais este ano

>> Sarah Menezes participou
do Brasileiro da Região I,
em Marituba, no Pará
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O calendário do judô no mês de abril ficou marcado pelo
brilho especial dos Campeonatos Brasileiros Regionais.
As disputas contaram com a participação de nada menos que cinco
atletas com experiência olímpica no currículo: Sarah Menezes, ouro em
Londres 2012, Ketleyn Quadros, bronze em Pequim 2008; Luciano Corrêa,
campeão mundial em 2007; além de Alex Pombo e Maria Portela, integrantes da
seleção brasileira nos Jogos Rio 2016.
A presença de grandes nomes foi o efeito positivo de dois fatores. Primeiro, o alinhamento do calendário nacional ao internacional. Segundo, a valorização dos eventos nacionais por meio do Ranking Sênior 2017, já que todo atleta, para poder fazer parte da
seleção brasileira, precisa disputar pelo menos uma competição válida para o ranking.
O objetivo traçado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) foi atingido: estimular a participação dos grandes atletas brasileiros em eventos realizados no país,
promovendo a troca de experiências entre os judocas e reforçando a competitividade interna.
Dos cinco integrantes da seleção participantes dos Regionais, Sarah
Menezes era a que estava havia mais tempo sem representar seu estado, o Piauí, numa competição nacional. A última vez tinha sido em 2008,
quando conquistou o bronze no Campeonato Brasileiro Final, disputado em sua
cidade natal, Teresina, ainda no peso Ligeiro (48kg). Em 2017, a campeã olímpica foi

poder integrar a seleção brasileira.
Há quase sete anos não participava de um Regional. Foi ótimo
estar lá e viajar com a garotada”,
descreveu.
Acostumada a lutar os Grand
Prix Interclubes e o Troféu Brasil
pela Sogipa, Maria Portela viu no
Regional uma possibilidade de representar seu estado, o Rio Grande
do Sul, em casa.
“O evento foi no meu estado, então, foi uma oportunidade única de
prestigiar, de poder estar presente
num campeonato regional. Além
disso, serviu para eu manter o ritmo de competição e ainda enfrentar
minhas principais adversárias em nível nacional. A competição estava
forte. Foi bastante importante ter participado”, explicou a gaúcha, que
já representou o Brasil em dois Jogos Olímpicos (Rio 2016 e Londres
2012) e foi campeã no peso médio (70kg) no Brasileiro da Região V.
Representantes de Minas Gerais no Brasileiro da Região III, Alex
Pombo, que disputou os Jogos Rio 2016, e Luciano Corrêa, que representou o Brasil em Londres 2012 e Pequim 2008, viram na competição uma possibilidade de somar pontos para o Ranking Nacional.
“Usei o Brasileiro Regional como um treinamento para as etapas internacionais. E a questão de a competição valer para o Ranking Nacional
é muito importante”, ponderou Luciano, campeão no meio-pesado
sênior na Região III, que aconteceu em Vitória (ES).
“A última vez que tinha lutado o Brasileiro Regional foi em 2011”,
lembrou Pombo. “Agora, com o Ranking, e como o número de participantes aumentou, dá para manter o ritmo de competição. É importante também mantermos essa competitividade dentro do país.
Isso ajuda todos”, completou o peso leve, também campeão por
Minas na Região III.
O próximo evento nacional que conta pontos para o Ranking Sênior
é o Troféu Brasil Interclubes, em outubro. A expectativa é que o campeonato, assim como os Brasileiros Regionais, também atraia grandes
judocas do país. O que será uma vitória para todo o judô brasileiro.

“QUIS LUTAR O REGIONAL
PARA REVIVER MEU INÍCIO
DE CARREIRA. FORAM LUTAS
DURAS E EMOCIONANTES.
MUITO LEGAL VER A
VIBRAÇÃO DA TORCIDA, A
VOLTA NO ÔNIBUS COM O
GRUPO. FIQUEI MUITO FELIZ”
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A
BR

o grande destaque do Brasileiro
da Região I ao vencer sua primeira
competição no novo peso (52kg).
“Quis lutar o Regional para reviver
meu início de carreira. Foram lutas
duras e emocionantes. Muito legal
ver a vibração da torcida, reviver a
volta no ônibus com o grupo. Fiquei
muito feliz”, contou a piauiense que,
ao final do torneio, pediu o microfone no ginásio e dirigiu uma mensagem a uma plateia repleta de
jovens atletas, vidrados na campeã
olímpica.
A disputa aconteceu em Marituba, município da região metropolitana de Belém (PA), o que
mostra a abrangência alcançada pela CBJ nesses
Brasileiros Regionais. As
competições das outras
regiões aconteceram em
Aracaju-SE (Campeonato
Brasileiro Regional II), VitóriaES (Regional III), Brasília-DF
(Regional IV) e Caxias do Sul-RS
(Regional V).
Campeã por Minas Gerais no meio-médio (63kg) no Brasileiro Regional III, Ketleyn
Quadros reconheceu a importância desse tipo
de competição para ganhar ritmo. Sobretudo para
ela, que mudou recentemente de categoria, saindo do
peso leve (57kg).
“Já havia colocado como objetivo participar das competições nacionais justamente para adquirir experiência
e ritmo, já que subi de categoria. E calhou também essa
questão de ter que fazer parte do Ranking Nacional para
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A presença de grandes nomes foi o efeito positivo de dois fatores. Primeiro, o alinhamento do calendário nacional ao internacional. Segundo, a valorização dos eventos nacionais por meio do Ranking Sênior 2017, já que todo atleta, para poder fazer parte da
seleção brasileira, precisa disputar pelo menos uma competição válida para o ranking.
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promovendo a troca de experiências entre os judocas e reforçando a competitividade interna.
Dos cinco integrantes da seleção participantes dos Regionais, Sarah
Menezes era a que estava havia mais tempo sem representar seu estado, o Piauí, numa competição nacional. A última vez tinha sido em 2008,
quando conquistou o bronze no Campeonato Brasileiro Final, disputado em sua
cidade natal, Teresina, ainda no peso Ligeiro (48kg). Em 2017, a campeã olímpica foi

poder integrar a seleção brasileira.
Há quase sete anos não participava de um Regional. Foi ótimo
estar lá e viajar com a garotada”,
descreveu.
Acostumada a lutar os Grand
Prix Interclubes e o Troféu Brasil
pela Sogipa, Maria Portela viu no
Regional uma possibilidade de representar seu estado, o Rio Grande
do Sul, em casa.
“O evento foi no meu estado, então, foi uma oportunidade única de
prestigiar, de poder estar presente
num campeonato regional. Além
disso, serviu para eu manter o ritmo de competição e ainda enfrentar
minhas principais adversárias em nível nacional. A competição estava
forte. Foi bastante importante ter participado”, explicou a gaúcha, que
já representou o Brasil em dois Jogos Olímpicos (Rio 2016 e Londres
2012) e foi campeã no peso médio (70kg) no Brasileiro da Região V.
Representantes de Minas Gerais no Brasileiro da Região III, Alex
Pombo, que disputou os Jogos Rio 2016, e Luciano Corrêa, que representou o Brasil em Londres 2012 e Pequim 2008, viram na competição uma possibilidade de somar pontos para o Ranking Nacional.
“Usei o Brasileiro Regional como um treinamento para as etapas internacionais. E a questão de a competição valer para o Ranking Nacional
é muito importante”, ponderou Luciano, campeão no meio-pesado
sênior na Região III, que aconteceu em Vitória (ES).
“A última vez que tinha lutado o Brasileiro Regional foi em 2011”,
lembrou Pombo. “Agora, com o Ranking, e como o número de participantes aumentou, dá para manter o ritmo de competição. É importante também mantermos essa competitividade dentro do país.
Isso ajuda todos”, completou o peso leve, também campeão por
Minas na Região III.
O próximo evento nacional que conta pontos para o Ranking Sênior
é o Troféu Brasil Interclubes, em outubro. A expectativa é que o campeonato, assim como os Brasileiros Regionais, também atraia grandes
judocas do país. O que será uma vitória para todo o judô brasileiro.
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RESULTADOS • CAMPEONATOS BRASILEIROS REGIONAIS
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PATROCIN A DOR OFICI A L

REALINHAMENTO
Como primeiro ato da nova administração,
presidente Silvio Acácio cria área de Gestão
Executiva, a fim de otimizar e aperfeiçoar a
governança interna da CBJ
Fotos: Lara Monsores, Paulo Pinto e ValterFrança

Quando assumiu a presidência da Confederação
Brasileira de Judô em março deste ano, o professor
Silvio Acácio Borges anunciou algumas mudanças
significativas na área de
gestão administrativa da
entidade. A começar pela implantação da Gestão Executiva da
CBJ, que fica sob o comando de
Robnelson Ferreira. Com o destacado desempenho na gestão
das Categorias de Base, Matheus
Theotônio foi o indicado para assumir a função de gestor nacional de
Eventos, cargo antes ocupado por
Robnelson.
“O meu papel agora é pensar o
judô brasileiro como um todo,
atuando junto com o presidente
Silvio Acácio, buscando
oportunidades de crescimento para o esporte”, explicou Robnelson,
antes de acrescentar
elogios ao novo gestor
nacional de Eventos. “O
Matheus é um profissional que conhece bem
a CBJ e viveu diversas
competições nacionais

>> Robnelson Ferreira, gestor Executivo da CBJ (esq.) e

Matheus Theotônio, gestor nacional de Eventos da CBJ (dir.)

e internacionais como atleta de alto
nível durante muitos anos.”
Os dois trabalharam em conjunto
nos primeiros meses de 2017, acompanhando in loco as competições
nacionais, como os Campeonatos
Brasileiros Regionais e a Taça Brasil
de Juniores, com o objetivo de alinhar a transição.
“É uma honra assumir este cargo.
Conheço o bom trabalho desenvolvido pelo Robnelson e sua equipe à frente da Gestão de Eventos.
Pretendo, com a colaboração dos
diversos agentes envolvidos na
organização e ouvindo as partes interessadas, manter a constante evolução da qualidade dos
Campeonatos Nacionais”, afirmou
Matheus Theotônio.
Além deles, a equipe de gestores da
CBJ conta também com
Ney Wilson Pereira, gestor de Alto Rendimento,
Marcelo
Theotônio,
gestor das Categorias
de Base; Renato Araújo,
gestor
Financeiro;
Isabele Duran, gestora de Projetos; e José
Pereira Silva, gestor de
Arbitragem.

“AGORA É PENSAR O JUDÔ
BRASILEIRO COMO UM TODO,
ATUANDO JUNTO COM O
PRESIDENTE SILVIO ACÁCIO,
BUSCANDO OPORTUNIDADES DE
CRESCIMENTO PARA O ESPORTE”
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ROBNELSON FERREIRA
6º Dan, 51 anos, começou a praticar judô em 1975, na Usipa,
em Ipatinga, Minas Gerais. Seis anos mais tarde mudou-se
para o Espírito Santo, passando por todas as áreas do esporte:
foi atleta de alto rendimento, professor, árbitro e passou por diversas
áreas de gestão na Federação Espiritossantense de Judô (FEJ). Esteve à frente da Gestão
de Eventos da CBJ de 2009 a 2017, período durante o qual formatou o Calendário Nacional
como é atualmente. É formado em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito
Santo e fez o Curso Avançado de Gestão Esportiva (Cage) do Comitê Olímpico do Brasil.
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aspectos do combate, desde a duração das lutas, passando por novas pontuações até a
revisão de penalidades e técnicas de kumi kata (pegada).
Entre as principais alterações estão o fim do Yuko e a redução do tempo de luta dos homens
de cinco para quatro minutos, assim como é na competição feminina. De acordo com o comunicado oficial da FIJ, o objetivo é promover uma disputa mais clara e dinâmica.
“Toda mudança, a princípio, gera uma rejeição, que é natural. Ainda mais quando não há
uma discussão mais ampla, envolvendo mais países, técnicos e atletas”, pondera Ney Wilson,
gestor de Alto Rendimento da CBJ. “Eu entendo que a Federação Internacional tem uma
preocupação grande com a imagem, com a divulgação do judô na mídia e, por isso, vem
tentando adaptar o esporte à televisão. Diminuir o tempo de luta, por exemplo, é uma medida
que visa ao dinamismo exigido pelas transmissões de TV. Mas isso vai impactar diretamente
a forma como preparamos nossos atletas para as competições. Eu colocaria, no mínimo, seis
meses de adaptação para os atletas, técnicos e árbitros também”, completa.
O Seminário de Árbitros e Técnicos da FIJ, realizado em janeiro deste ano em Baku, no
Azerbaijão, consolidou o documento que oficializou as mudanças. O primeiro grande teste
foi em fevereiro, no tradicional Grand Slam de Paris. Desde então, o documento vem sendo
atualizado, praticamente, a cada grande evento, buscando o formato ideal. O prazo para finalização de todas as propostas de mudança é o Campeonato Mundial Sênior de Budapeste,
em agosto.

No Brasil, a CBJ promoveu seminários de capacitação de técnicos, árbitros e atletas em diversos estados e implantou as novas regras em suas
competições a partir de abril, nos Campeonatos Brasileiros Regionais.
A seleção brasileira de judô já teve dois treinamentos de campo nacionais com orientações teóricas e práticas das novas regras com o auxílio
dos árbitros Jeferson Vieira (FIJ A/FJERJ) e Edison Minakawa (FIJ A/FPJUDO). Os dois participaram do Seminário de Baku, ao lado do gesto
executivo da CBJ, Robnelson Ferreira, e dos árbitros Laedson Godoy (FIJ A/FJERN), Leonardo Satacciarini (FIJ A/FEGOJU) e André Mariano
(FIJ A/FEMEJU).
Nesta edição da Judô em Revista enumeramos as principais mudanças contidas no documento Adaptação das Regras de Arbitragem – Versão
10 de abril de 2017 / IJF. Confira!
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Em dezembro de 2016, a Federação Internacional de Judô (FIJ) anunciou uma série de adaptações à regra de competição do judô. A novidade sacudiu os dojôs pelo mundo e prometia uma revolução na maneira
de treinar e lutar o esporte de Jigoro Kano. As mudanças atingiram diversos
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FIQUE POR DENTRO
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DURAÇÃO
DOS COMBATES
REGRA ANTIGA
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DURAÇÃOantiga
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Regra nova/Regra antiga
DURAÇÃO DOS COMBATES
REGRA NOVA

REGRA NOVA
PONTUAÇÕES
REGRA ANTIGA

O tempo regulamentar da luta será de 4 minutos, tanto para homens,
quanto para mulheres.

regulamentar de luta para homens era de 5 minutos e para mulheres
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PONTUAÇÕES
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Extinção do Yuko. Só há pontuação por Waza-ari e Ippon. O que antes era
Yuko será avaliado como Waza-ari. Os Waza-aris não se acumulam mais,
ou seja, dois Waza-aris não equivalem ao Ippon.

Três pontuações diferentes, sendo Yuko (1), Waza-ari (10) e Ippon (100). Dois
Waza-aris equivaliam ao Ippon (awasete-ippon).
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DURAÇÃO
DOS COMBATES
KUMI KATA (NÃO CONVENCIONAL)

Regra nova/Regra
antiga
IMOBILIZAÇÃO
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punição ou pontuação) vencerá o combate. O shido só define a luta no tempo regulamentar
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se um dos atletas for punido três vezes. Isso o desclassificará do combate por hansokumake.
A
diferença
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Pegadas não convencionais eram diretamente penalizadas com um shido.
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O Waza-ari ficou muito amplo. Ou é
quase um Ippon ou é um golpe que a
judoca cai quase de frente.
Rafaela Silva
Atleta
57 kg

A forma como a Confederação Brasileira de Judô
está trabalhando desde o início dessa mudança dá
aos atletas a oportunidade de conhecimento dessa
nova regra, que é um experimento até o Mundial
de Budapeste, informando-os e conscientizandoos. É a melhor forma de preparar os nossos atletas
para as próximas competições.
Edison Minakawa
Árbitro FIJ A
Jogos Olímpicos Rio 2016 e Londres 2012

>> Atletas da seleção brasileira durante seminário com orientações sobre as novas regras

• Toda ação do Uke para evitar a queda de costas colocando em perigo sua cabeça,
pescoço ou coluna vertebral será punido com hansokumake (desclassificação)

Reduzir um minuto é uma mudança considerável
no ritmo e na dinâmica da luta. A primeira
impressão é de que, diminuindo o tempo de luta,
diminui também o gasto de energia, mas acho que
vai ser o contrário. A intensidade vai ser maior.
Então, a preparação física vai ser fundamental. Eu
achei bom.
Tiago Camilo
Atleta
90 kg

Sem dúvidas, esse pacote é o
mais radical dos últimos anos. A
nossa impressão, conversando
com os atletas brasileiros ao
final dos seminários, foi de
que a maioria teve um bom
entendimento do que mudou.
E também nos preocupamos
em deixar bem claro para os
atletas que essas mudanças
são tão novas para eles quanto
para nós, árbitros, que também
precisaremos passar por uma
fase de adaptação.
Jeferson Vieira
Árbitro FIJ A
Jogos Paralímpicos Rio 2016

• Os competidores deverão arrumar o judogi e a faixa rapidamente entre o mate e
o hajime, sem esperar pela ordem do árbitro
• No caso de ataque e contra-ataque simultâneos, a pontuação será dada contra o
primeiro competidor a encostar-se ao chão durante a queda

Acho ruim essa mudança frequente da regra,
principalmente para o atleta, mas essas eram
alterações necessárias. Em nível nacional, nós
promovemos seminários e clínicas de arbitragem
em diversos estados a fim de difundir essas
novidades e capacitar nossos árbitros, técnicos e
atletas. No momento, ainda precisamos esperar a
padronização da FIJ, porque ainda estão avaliando
alguns pontos e esse martelo só será batido no
Mundial de Budapeste, em agosto
José Pereira
Árbitro FIJ A
Gestor Nacional de Arbitragem da CBJ

Acredito que essa mudança em relação
aos kumi katas não convencionais não
tenha mudado muito a dinâmica da
luta. As outras questões, como tempo
de duração, mudanças de pontuações
e punições foram mais influentes. Ao
que me pareceu, muitas lutas estão
terminando com a decisão no Golden
Score com pontuações de queda, o
que deixa mais bonito para quem está
assistindo.
Rafael Silva “Baby”
Atleta
+100 kg
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Sarah Menezes
Atleta
52 kg

JUDÔ EM REVISTA
N O 18 • JUNHO 2017
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A redução do número de shidos foi muito positivo. A
luta ficou mais dinâmica. A regra é clara, mas precisa
ainda padronizar a interpretação dos árbitros.
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90 kg
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mais radical dos últimos anos. A
nossa impressão, conversando
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final dos seminários, foi de
que a maioria teve um bom
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E também nos preocupamos
em deixar bem claro para os
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são tão novas para eles quanto
para nós, árbitros, que também
precisaremos passar por uma
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Jeferson Vieira
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Jogos Paralímpicos Rio 2016

• Os competidores deverão arrumar o judogi e a faixa rapidamente entre o mate e
o hajime, sem esperar pela ordem do árbitro
• No caso de ataque e contra-ataque simultâneos, a pontuação será dada contra o
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Acho ruim essa mudança frequente da regra,
principalmente para o atleta, mas essas eram
alterações necessárias. Em nível nacional, nós
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novidades e capacitar nossos árbitros, técnicos e
atletas. No momento, ainda precisamos esperar a
padronização da FIJ, porque ainda estão avaliando
alguns pontos e esse martelo só será batido no
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José Pereira
Árbitro FIJ A
Gestor Nacional de Arbitragem da CBJ

Acredito que essa mudança em relação
aos kumi katas não convencionais não
tenha mudado muito a dinâmica da
luta. As outras questões, como tempo
de duração, mudanças de pontuações
e punições foram mais influentes. Ao
que me pareceu, muitas lutas estão
terminando com a decisão no Golden
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que deixa mais bonito para quem está
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>> ... E contou com suporte de professores das federações locais.

>>A ação mobilizou alunos de escolas públicas....

>> Na programação, atividades variadas como palestras e experimentação do esporte.

ARRETADO
Em seis meses, projeto Tour Judô Cielo Nordeste leva o
esporte para mais de 80 mil pessoas em 13 cidades da região

Fotos: Mayara Ananias
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Apaixonado por esporte, o povo nordestino teve
acesso a uma grande ação esportiva e educacional no fim de 2016 e no começo de 2017. O Tour Cielo
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Nordeste levou o judô para mais de 80 mil pessoas em 13 cidades dos nove estados da região. O projeto foi promovido pela
Confederação Brasileira de Judô em parceria com as Federações
Estaduais do Nordeste e patrocínio da Cielo.
De outubro do ano passado a abril deste ano, a ação percorreu
as seguintes cidades: Salvador e Juazeiro (BA), Campina Grande
e João Pessoa (PB), São Luís (MA), Aracaju (SE), Recife e Caruaru
(PE), Natal e Caicó (RN), Fortaleza (CE), Teresina (PI) e Maceió
(AL). Na programação, atividades variadas como uma clínica da
modalidade, que percorreu 262 escolas públicas, e uma arena temporária em cada cidade, onde as pessoas podiam experimentar,
gratuitamente, a prática do esporte e conhecer um pouco da vitoriosa história do judô brasileiro.
“A premissa do investimento da Cielo no judô brasileiro é valorizar

e desenvolver o esporte como um todo, desde as categorias de
base até as equipes de alto rendimento. O nosso apoio ao judô
transcende a mera prática esportiva. Como patrocinadora oficial
da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), desde 2010, estamos
muito felizes com o sucesso do Tour Judô Nordeste, um belíssimo projeto que leva a essência do esporte para uma região importante do país e fomenta a sua prática e ensinamentos desde a
infância”, disse Duda Bastos, diretora de Marketing e Comunicação
Corporativa da Cielo.
“O Tour levou o judô para um público que não tinha tanta familiaridade com nosso esporte e este é o grande diferencial de uma
iniciativa que fomentou a massificação do judô em nove estados do
Nordeste. Se a prática do judô aumentar, seguramente surgirão novos talentos. Um exemplo disso é a Sarah Menezes. Se o judô não
tivesse chegado a ela em Teresina, o esporte brasileiro não teria o
ouro olímpico que ela conquistou em 2012, em Londres”, relembra
o piauiense Danys Queiroz, vice-presidente da CBJ.

“O TOUR LEVOU O JUDÔ PARA
UM PÚBLICO QUE NÃO TINHA
TANTA FAMILIARIDADE COM
NOSSO ESPORTE E ESTE É
O GRANDE DIFERENCIAL
DE UMA INICIATIVA QUE
FOMENTOU A MASSIFICAÇÃO
DO JUDÔ EM NOVE ESTADOS
DO NORDESTE”
Na cidade da campeã olímpica, Teresina, 6.036 pessoas
participaram das atividades do Tour Cielo. E um detalhe
chamou a atenção nos números finais do projeto: o município com o maior número de participantes não foi uma
capital. A ação em Caruaru (PE) alcançou mais de 12 mil
pessoas, o que mostra o enorme potencial para ativações
em cidades do interior do país.
Em cada município, o projeto teve suporte de professores de
judô da Federação local. Em contrapartida, as Federações
puderam indicar três atletas das categorias de base para
participar de um treinamento de campo com a seleção
brasileira e assistir à Copa Internacional de Seleções, que
aconteceu em fevereiro, em Lauro de Freitas, na Bahia.
“A abrangência desta ação no território nacional e os números atingidos no Tour Judô Cielo Nordeste revelam a importância desta iniciativa. Raríssimos são os projetos que têm
tamanha abrangência no sentido de popularizar o esporte”,
pontuou Sílvio Acácio Borges, presidente da CBJ.
marca principal

marca secundária / horizontal

cores

2. TERESINA - PI

20 Instituições atendidas:
Clínicas: 4.728 alunos de
20 escolas
Arena: 1.308 visitantes
Total de atendimentos:
6.036 pessoas

3. SÃO LUÍS - MA

19 Instituições atendidas:
Clínicas: 4.835 alunos de 19
escolas
Arena: 1.950 visitantes
Total de atendimentos:
6.785 pessoas

4. FORTALEZA - CE

19 Instituições atendidas:
Clínicas: 5.710 alunos de 19
escolas
Arena: 950 visitantes
Total de atendimentos:
6.660 pessoas

5. CAICÓ - RN

7. ARACAJU - SE

19 Instituições atendidas
Clínicas: 2.810 alunos de 19 escolas
Arena: 1.732 visitantes
Total de atendimentos: 4.542 pessoas

8. MACEIÓ - AL

18 Instituições atendidas
Clínicas: 4.193 alunos de 18 escolas
Arena: 1.928 visitantes
Total de atendimentos: 6.121 pessoas

9. NATAL - RN

19 Instituições atendidas:
Clínicas: 3.960 alunos de 20 escolas
Arena: 1.032 visitantes
Total de atendimentos: 4.992 pessoas

10. CAMPINA GRANDE - PB

20 Instituições atendidas
Clínicas: 3.319 alunos de 20 escolas
Arena: 2.314 visitantes
Total de atendimentos:
5.633 pessoas

11. JOÃO PESSOA - PB

19 Instituições atendidas
Clínicas: 3.890 alunos de 19
escolas
Arena: 2.950 visitantes
Total de atendimentos:
6.840 pessoas

12. CARUARU - PE

17 Instituições atendidas
Clínicas: 1.554 alunos de 17 escolas
Arena: 1.175 visitantes
Total de atendimentos:
2.729 pessoas

23 Instituições atendidas
Clínicas: 8.191 alunos de 23
escolas
Arena: 4.646 visitantes
Total de atendimentos:
12.837 pessoas

6. SALVADOR - BA

13. RECIFE - PE

29 Instituições atendidas
Clínicas: 3.365 alunos de 29 escolas
Arena: 1.272 visitantes
Total de atendimentos: 4.637 pessoas

19 Instituições atendidas
Clínicas: 4.063 alunos de 19
escolas
Arena: 2.896 visitantes
Total de atendimentos:
6.959 pessoas

JUDÔ EM REVISTA
N O 18 • JUNHO 2017

1. JUAZEIRO - BA

20 Instituições
atendidas
Clínicas: 6.808 alunos
de 18 escolas e dois
projetos sociais
Arena: 765 visitantes
Total de atendimentos:
7.573 pessoas
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>>A ação mobilizou alunos de escolas públicas....

>> Na programação, atividades variadas como palestras e experimentação do esporte.

ARRETADO
Em seis meses, projeto Tour Judô Cielo Nordeste leva o
esporte para mais de 80 mil pessoas em 13 cidades da região

Fotos: Mayara Ananias
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Nordeste levou o judô para mais de 80 mil pessoas em 13 cidades dos nove estados da região. O projeto foi promovido pela
Confederação Brasileira de Judô em parceria com as Federações
Estaduais do Nordeste e patrocínio da Cielo.
De outubro do ano passado a abril deste ano, a ação percorreu
as seguintes cidades: Salvador e Juazeiro (BA), Campina Grande
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“O Tour levou o judô para um público que não tinha tanta familiaridade com nosso esporte e este é o grande diferencial de uma
iniciativa que fomentou a massificação do judô em nove estados do
Nordeste. Se a prática do judô aumentar, seguramente surgirão novos talentos. Um exemplo disso é a Sarah Menezes. Se o judô não
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o piauiense Danys Queiroz, vice-presidente da CBJ.

“O TOUR LEVOU O JUDÔ PARA
UM PÚBLICO QUE NÃO TINHA
TANTA FAMILIARIDADE COM
NOSSO ESPORTE E ESTE É
O GRANDE DIFERENCIAL
DE UMA INICIATIVA QUE
FOMENTOU A MASSIFICAÇÃO
DO JUDÔ EM NOVE ESTADOS
DO NORDESTE”
Na cidade da campeã olímpica, Teresina, 6.036 pessoas
participaram das atividades do Tour Cielo. E um detalhe
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pessoas, o que mostra o enorme potencial para ativações
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puderam indicar três atletas das categorias de base para
participar de um treinamento de campo com a seleção
brasileira e assistir à Copa Internacional de Seleções, que
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“A abrangência desta ação no território nacional e os números atingidos no Tour Judô Cielo Nordeste revelam a importância desta iniciativa. Raríssimos são os projetos que têm
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Clínicas: 1.554 alunos de 17 escolas
Arena: 1.175 visitantes
Total de atendimentos:
2.729 pessoas

23 Instituições atendidas
Clínicas: 8.191 alunos de 23
escolas
Arena: 4.646 visitantes
Total de atendimentos:
12.837 pessoas

6. SALVADOR - BA

13. RECIFE - PE

29 Instituições atendidas
Clínicas: 3.365 alunos de 29 escolas
Arena: 1.272 visitantes
Total de atendimentos: 4.637 pessoas

19 Instituições atendidas
Clínicas: 4.063 alunos de 19
escolas
Arena: 2.896 visitantes
Total de atendimentos:
6.959 pessoas

JUDÔ EM REVISTA
N O 18 • JUNHO 2017

1. JUAZEIRO - BA

20 Instituições
atendidas
Clínicas: 6.808 alunos
de 18 escolas e dois
projetos sociais
Arena: 765 visitantes
Total de atendimentos:
7.573 pessoas
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O ano era 1987. A cidade, Indianápolis, nos Estados
Unidos. Monica Angelucci não poderia imaginar
que, com tão pouco tempo como atleta da seleção brasileira de judô, já seria convocada para os
Jogos Pan-Americanos. Uma vez chamada, se impôs a

34

meta pessoal de subir no pódio.Foi além: conquistou o ouro, há
exatos 30 anos.
“Minha conquista foi algo que ninguém esperava. Eu lutei com
quatro adversárias, uma norte-americana, uma canadense, uma
venezuelana e uma cubana, com quem fiz a grande final. Ganhei
dela por dois wazaris. Eu tinha me preparado muito para esse
torneio e tinha o objetivo de subir no pódio, mas não esperava o
ouro”, recorda.
Com menos de 20 anos, Monica contou com a torcida de pessoas
que, a princípio, nem imaginava.
“Eu tive apoio muito grande dos jogadores de basquete, como
Oscar, Pipoka. Eles me ajudaram a ter confiança, por serem mais
experientes, me passaram seus conhecimentos. Tive também o
apoio da minha família, sempre fundamental”, descreve.
O Pan de Indianápolis foi o marco inicial. Monica também escreveu seu nome na história olímpica internacional. Nos Jogos

de Seul 1988, o judô feminino teve sua primeira disputa, ainda
que apenas como demonstração. Monica foi uma das pioneiras
do Brasil no caminho olímpico. “Ficou uma eterna recordação.
Representar nosso país nos Jogos Olímpicos foi uma honra, pois
também representei todas as colegas da minha categoria pelo
continente pan-americano. Foi um grande orgulho levar meu
nome para a Olimpíada e saber que fui uma das pioneiras na modalidade, quando o judô feminino deu seu primeiro passo para
chegar onde está hoje. Fico um pouco triste de perceber que,
com o passar do tempo, essa história que fiz vai indo, e novas
vão vindo. Mas o lado bom é que estamos colhendo os frutos das
sementes que plantamos.”
Até hoje ligada ao judô, Monica atualmente dá aulas em
Indaiatuba, no interior de São Paulo, onde reside com a família.
Formada e pós-graduada em Educação Física, ela leciona para
alunos da rede municipal e também em uma escola particular.
“Tenho até hoje guardada minha medalha do Pan. Além dos amigos dos meus filhos, que sempre querem vê-la e ouvir algumas
histórias quando estão aqui em casa, eu levo minha medalha em
todo início de ano para meus alunos novos terem a oportunidade
de conhecer um pouco da minha história.”

NOME: Monica Angelucci
NASCIMENTO: 15/10/1968, em São Paulo (SP)
PRINCIPAIS RESULTADOS:
• 5º lugar - Jogos Olímpicos de Seul 1988
• Ouro – Jogos Pan-Americanos de Indianápolis 1987
• Bronze – Jogos Pan-Americanos de Havana 1991

• Bronze - Campeonato de Fukuoka (Japão) 1988
• Tricampeã do Aberto dos Estados Unidos 1987, 88 e 90
• Bronze - Campeonato Pan-Americano Salinas (Porto Rico) 1986
• Bronze – Campeonato Hispano–Americano Valladolid (Espanha)
• Bicampeã sul-americana 1993/94
• Pentacampeã paulista e brasileira

CHICLETE PING-PONG

“Foi um divisor de águas para a própria modalidade. “Esse convite contribuiu muito para o judô, tanto para o feminino, quanto para o masculino. Na época, poucos judocas tinham tal
oportunidade.”
Foi mais um momento de pioneirismo de uma judoca que entrou para a história do esporte nacional, dentro e fora dos tatames. O reconhecimento mais recente veio em 2016, quando
Monica foi convidada pelo Comitê Olímpico do Brasil para ser
uma das Condutoras da Tocha Olímpica, em Indaiatuba. Nada
mais merecido.
“Minha vida é e sempre será uma competição. Sempre tentando
fazer o melhor”, encerra.

Monica lembra que sua vida nos tatames começou por intermédio do seu irmão do meio, quando foi assistir a uma aula e
se apaixonou pelo judô. “Iniciei aos 10 anos de idade, em São
Paulo. Com 15 anos fui para São José dos Campos e logo entrei
para a seleção brasileira, onde permaneci até 1995, lutando nas
categorias 48kg e 45kg”.
O sucesso nos tatames lhe trouxe uma oportunidade até então
inédita no judô feminino brasileiro: virar garota-propaganda. “O
convite veio após o meu título de campeã no Pan de 1987. Em
dezembro, a marca de chicletes Ping-Pong me patrocinou no
Campeonato de Fukuoka, no Japão.

marca principal

marca secundária / horizontal

cores

“MINHA CONQUISTA FOI ALGO QUE NINGUÉM ESPERAVA.
EU TINHA ME PREPARADO MUITO PARA O PAN DE
INDIANÁPOLIS E TINHA O OBJETIVO DE SUBIR NO PÓDIO,
MAS NÃO ESPERAVA O OURO”

JUDÔ EM REVISTA
N O 18 • JUNHO 2017

Medalhista de ouro há 30 anos, nos Jogos
Pan-Americanos de Indianápolis 1987, Monica
Angelucci foi pioneira como garota-propaganda
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O ano era 1987. A cidade, Indianápolis, nos Estados
Unidos. Monica Angelucci não poderia imaginar
que, com tão pouco tempo como atleta da seleção brasileira de judô, já seria convocada para os
Jogos Pan-Americanos. Uma vez chamada, se impôs a
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meta pessoal de subir no pódio.Foi além: conquistou o ouro, há
exatos 30 anos.
“Minha conquista foi algo que ninguém esperava. Eu lutei com
quatro adversárias, uma norte-americana, uma canadense, uma
venezuelana e uma cubana, com quem fiz a grande final. Ganhei
dela por dois wazaris. Eu tinha me preparado muito para esse
torneio e tinha o objetivo de subir no pódio, mas não esperava o
ouro”, recorda.
Com menos de 20 anos, Monica contou com a torcida de pessoas
que, a princípio, nem imaginava.
“Eu tive apoio muito grande dos jogadores de basquete, como
Oscar, Pipoka. Eles me ajudaram a ter confiança, por serem mais
experientes, me passaram seus conhecimentos. Tive também o
apoio da minha família, sempre fundamental”, descreve.
O Pan de Indianápolis foi o marco inicial. Monica também escreveu seu nome na história olímpica internacional. Nos Jogos

de Seul 1988, o judô feminino teve sua primeira disputa, ainda
que apenas como demonstração. Monica foi uma das pioneiras
do Brasil no caminho olímpico. “Ficou uma eterna recordação.
Representar nosso país nos Jogos Olímpicos foi uma honra, pois
também representei todas as colegas da minha categoria pelo
continente pan-americano. Foi um grande orgulho levar meu
nome para a Olimpíada e saber que fui uma das pioneiras na modalidade, quando o judô feminino deu seu primeiro passo para
chegar onde está hoje. Fico um pouco triste de perceber que,
com o passar do tempo, essa história que fiz vai indo, e novas
vão vindo. Mas o lado bom é que estamos colhendo os frutos das
sementes que plantamos.”
Até hoje ligada ao judô, Monica atualmente dá aulas em
Indaiatuba, no interior de São Paulo, onde reside com a família.
Formada e pós-graduada em Educação Física, ela leciona para
alunos da rede municipal e também em uma escola particular.
“Tenho até hoje guardada minha medalha do Pan. Além dos amigos dos meus filhos, que sempre querem vê-la e ouvir algumas
histórias quando estão aqui em casa, eu levo minha medalha em
todo início de ano para meus alunos novos terem a oportunidade
de conhecer um pouco da minha história.”

NOME: Monica Angelucci
NASCIMENTO: 15/10/1968, em São Paulo (SP)
PRINCIPAIS RESULTADOS:
• 5º lugar - Jogos Olímpicos de Seul 1988
• Ouro – Jogos Pan-Americanos de Indianápolis 1987
• Bronze – Jogos Pan-Americanos de Havana 1991

• Bronze - Campeonato de Fukuoka (Japão) 1988
• Tricampeã do Aberto dos Estados Unidos 1987, 88 e 90
• Bronze - Campeonato Pan-Americano Salinas (Porto Rico) 1986
• Bronze – Campeonato Hispano–Americano Valladolid (Espanha)
• Bicampeã sul-americana 1993/94
• Pentacampeã paulista e brasileira

CHICLETE PING-PONG

“Foi um divisor de águas para a própria modalidade. “Esse convite contribuiu muito para o judô, tanto para o feminino, quanto para o masculino. Na época, poucos judocas tinham tal
oportunidade.”
Foi mais um momento de pioneirismo de uma judoca que entrou para a história do esporte nacional, dentro e fora dos tatames. O reconhecimento mais recente veio em 2016, quando
Monica foi convidada pelo Comitê Olímpico do Brasil para ser
uma das Condutoras da Tocha Olímpica, em Indaiatuba. Nada
mais merecido.
“Minha vida é e sempre será uma competição. Sempre tentando
fazer o melhor”, encerra.

Monica lembra que sua vida nos tatames começou por intermédio do seu irmão do meio, quando foi assistir a uma aula e
se apaixonou pelo judô. “Iniciei aos 10 anos de idade, em São
Paulo. Com 15 anos fui para São José dos Campos e logo entrei
para a seleção brasileira, onde permaneci até 1995, lutando nas
categorias 48kg e 45kg”.
O sucesso nos tatames lhe trouxe uma oportunidade até então
inédita no judô feminino brasileiro: virar garota-propaganda. “O
convite veio após o meu título de campeã no Pan de 1987. Em
dezembro, a marca de chicletes Ping-Pong me patrocinou no
Campeonato de Fukuoka, no Japão.
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Pan-Americanos de Indianápolis 1987, Monica
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